
รายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ครั้งที่ 7/256๕ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕6๕ เวลา ๑๓.๐0 น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
รายนามกรรมการผู้มาประชุม  

๑. ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(๑) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน  
(๒) นายเอกศักดิ์  คงตระกูล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบัน 
 (นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน) 
(๕) นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๖) นายยุทธนา  พรหมณี  กรรมการสภาสถาบัน 
(๗) นายเจริญชัย  วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบัน 
 รองผู้อำนวยการสถาบัน 
(๘) นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
(10) นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

๒. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบัน 
(๒) นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นายธนภณ วัฒนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๖) นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร  กรรมการสภาสถาบัน 
(๗) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบัน 

(นางอมรรัตน์  ภูมิวสนะ ผู้แทน) 
(๘) นายทิวากร  เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๙) นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ  กรรมการสภาสถาบัน 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
(๑) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อุปนายกสภาสถาบัน 

   วิจัยและนวัตกรรม (นายสุทน  เฉื่อยพุก ผู้แทน) 
(2)  นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภาสถาบัน 
(3) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบัน 

(นายสุพจน์  จิตร์เพ็ชร์ ผู้แทน) 
 

 



รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
1. ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. ผศ.ดร.ประเสริฐ  จริยานุกูล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. รองศาสตราจารย์สิตา  ทิศาดลดิลก รองผู้อำนวยการสถาบัน 
4. ผศ.วีระชาติ มัตติทานนท์ ช่วยปฎิบัติหน้าที่สำนักงานสถาบัน 
5. นางสาวปารดา  ศราธพันธุ์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการ 
6. นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ 
7. นายทศปริชัย  เลาห์ทวี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
8. นายเจษฎา อาจฉายา สำนักงานสถาบัน 
9. นายรัตตกูล  เจริญเส็ง ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.  

 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดประชุม  และขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตนเพ่ือ 
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 คน และกรรมการ 
ผู้เข้าประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 6 คน รวมกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด 15 คน จากกรรมการ 
ที่มีอยู่ทั้งหมด ๑8 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                                    ไม่มี 
 
วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง การประชุมสภาสถาบันร่วมกับสภาวิชาการสถาบัน สัญจร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
                  ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 ด้วยประธานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการจัดประชุม
ระหว่างสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน สัญจร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)    
ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2565 โดยมีกำหนดการตามที่
เรียนให้ทราบในที่ประชุมแล้ว 
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีกรรมการหลายท่านติดภารกิจ จึงมอบฝ่ายเลขานุการ
สำรวจวันที่กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและกรรมการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถเข้า
ประชุมร่วมกัน เพ่ือกำหนดเป็นวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจรต่อไป   

มติ 
 รับทราบ  
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2565 
   เมื่อวันอังคารที ่21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 และวาระลับ 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 6/2565 (ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์)             
เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
กระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมแจ้งให้กรรมการสภาสถาบันพิจารณารายงาน
การประชุมทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข 

มติ 
 รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 และวาระลับ โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี ่ยวกับการดำเนินงาน  
ในเรื ่องต่าง ๆ นั ้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว  
จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม 

มติ 
 รับทราบ  
 
วาระที่ 3.2 ขอปรับปรุงแบบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สรุปเรื่อง 
 การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 6/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาเรื่องการ
ขอปรับปรุงแบบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและแบบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพแล้ว มีมติมอบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนหารือ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล ปรับปรุงรูปแบบใบประกาศนียบัตรฯ ในประเด็น อำนาจการอนุมัติฯ รูปแบบ
และคำ ซ่ึงสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้ว สำหรับอำนาจในการ
อนุมัติ เนื่องจากเป็นการขอใช้หลักสูตรระดับ ปวส. ปวช. ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
วิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ดำเนินการจัดการศึกษา ดังนั้น อำนาจการอนุมัติจะอยู่ที่สภาวิทยาลัยชุมชน ตามความใน
มาตรา 37 (7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558  

การพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับปรุงแบบใบประกาศนียบัตร ระดับ ปวส. และ ปวช. เป็นไป
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม จึงมีมติเห็นชอบ ตามเสนอ 



มติ 
1. เห็นชอบแบบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เห็นชอบแบบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
โดย 

วิทยาลัยชุมชน........................ 
โดยอนุมัติของสภาวิทยาลยัชุมชน ให้ประกาศนียบัตรนี้เพื่อแสดงว่า 

ชื่อ-สกุล 
ได้ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ไฟฟ้า 
สาขางาน ไฟฟ้า 

ตั้งแต่วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒ 
๕๖๔ 

ประธานสภาวิทยาลยัชุมชน      ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชน 

 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
โดย 

วิทยาลัยชุมชน........................ 
โดยอนุมัติของสภาวิทยาลยัชุมชน ให้ประกาศนียบัตรนี้เพื่อแสดงว่า 

ชื่อ-สกุล 
ได้ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ไฟฟ้า 
สาขางาน ไฟฟา้ 

ตั้งแต่วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒ 
๕๖๔ 

ประธานสภาวิทยาลยัชุมชน                 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 



วาระท่ี 3.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  5 ปี 

สรุปเรื่อง 
1. การดำเนินงานสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก 
 สืบเนื่องจากคณะกรรมการกำกับทิศทาง (Steering Committee) ด้านการแพทย์แผนไทยและ
สาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ นายกฤษณะ จันทร์อินทร์ นางสาวจารุวรรณ จันทร์
อินทร์ พร้อมทั้ง นางสุภาภรณ์ บัญญัติ ผู้แทนหน่วยจัดการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก รองศาสตราจารย์ 
วัชรพงษ์ ชุมดวง อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม
ความก้าวหน้าในการดำเนินการสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยวิทยาลัยชุมชนตาก และประเมินพื้นที่ เพ่ือ
จัดทำผังหลักสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 โดยมีนาย
อนุชา มูลมัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก และนางสาวอรกมล จำปา อาจารย์แพทย์แผนไทยวิทยาลัย
ชุมชนตาก นำชมพื้นที่จัดตั้งและนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย 
วิทยาลัยชุมชนตาก และมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังนี้ 

(1) การขอรหัสสถานพยาบาล สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทำหนังสือไปยังกระทรวงสาธารณสุข
เพ่ือขอรหัสสถานพยาบาล และได้รับการตอบกลับทางอิเล็กทรอนิกส์แจ้งรหัสสถานพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 

(๒) การดำเนินการปรับปรุงอาคาร ขณะนี้วิทยาลัยชุมชนตากอยู่ระหว่างการปรับปรุงบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์แผนไทยตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กำหนด ภายในเดือนสิงหาคม 2565   

(3) การพิจารณาปรับวางผังการใช้ประโยชน์อาคารและพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 (3.1) การปรับปรุงอาคาร A (อาคารอำนวยการหลังที่ติดรั้งด้านทิศตะวันตก) อาคาร B (อาคาร

หลังที่สองที่ติดรั ้วด้านหลังโรงเรียน) และพื้นที่ด้านหลังอาคาร E (อาคารเรียนหลังที่ 2) เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์ในการจัดให้บริการส่งเสริมสุขภาพของศูนย์การเรียนรู้ฯ โดย ควรออกแบบทางเชื่อมต่ออาคารทุกหลัง
เข้าด้วยกันให้เหมาะสมกับสภาพอาคาร การจัดบริการและการใช้ประโยชน์ของผู้ป่วย ญาติ นักศึกษา และ
บุคลากร รวมทั้งควรปรับภูมิทัศน์พื้นที่ด้านหน้าและโดยรอบให้มีเอกลักษณ์ สอดคล้อง และกลมกลืนกับความ
เป็นสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ คณะฯ เห็นว่า ยังมีพื้นที่ด้านตรงข้ามสถานพยาบาลการแพทย์     
แผนไทย เป็นอาคารที่ตั้งของบ้านพักราชการเก่าที่ถูกทิ้งร้าง มีความเหมาะสมหากปรับปรุงเป็นอาคารที่ พักของ
อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน หรือนักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ทั้งยังสะดวกต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบ
เวรผลัดหากสามารถเปิดบริการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรได้ในอนาคต ดังนั้น วิทยาลัยชุมชน
ตาก ควรทำหนังสือขอใช้พื้นที่เพ่ือดำเนินการดังกล่าว 

 (3.2) การออกแบบปรับปรุงอาคารฯ เสนอแนะให้ทำหนังสือถึง รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  
ชุมดวง อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการออกแบบผังหลัก (Master Plan) สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ ทั้งระบบ เพื่อให้
การจัดวางพ้ืนที่ การเชื่อมต่ออาคาร และการปรับปรุงอาคารในภาพรวมสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และควร
จัดทำหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพ่ือขอสนับสนุนการออกแบบอาคารตามผังหลักดังกล่าว เพ่ือให้
มีแบบแปลนสำหรับเสนอของบประมาณได้ทันเวลาหรือไว้ใช้ในกรณีมีงบประมาณเหลือจ่ายสามารถนำมาใช้
ปรับปรุงอาคารบางส่วนได ้

 
 



(4) บุคลากรปฏิบัติงานในสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งอาจารย์แพทย์แผนไทย 
(ข้าราชการ) ๒ ตำแหน่ง ขณะนี้มีอาจารย์แพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน ๑ คน คือ นางสาวอรกมล จำปา ส่วนอีก
ตำแหน่งที่ยังว่างควรกำหนดคุณสมบัติให้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือการแพทย์
แผนไทยหรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีประกาศนียบัตรเพ่ิมเติมทางด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีใบประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย และปริญญาโททางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งจะสามารถปฏิบัติ
หน้าที่อาจารย์แพทย์แผนไทยได้ และเป็นอาจารย์ทางด้านสาธารณสุขได้ไปพร้อมกัน เนื่องจากอัตรากำลัง
ข้าราชการวิทยาลัยชุมชนอาจไม่สามารถเพ่ิมมากข้ึนได้ในอนาคต 

(5) การดำเนินการอ่ืนที่จำเป็นต่อการเปิดบริการการแพทย์แผนไทย 
 (5.1) ควรจัดเตรียมรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จำเป็นและออกแบบให้สอดคล้องกับความเป็น

เอกลักษณ์ทางการแพทย์แผนไทย เพื่อให้มีรายละเอียดไว้รองรับงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ให้สามารถจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ได้รวดเร็วและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  

 (5.2) การบริหารจัดการบุคลากรในการสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ในช่วงแรกควร
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนตาก (นายอนุชา มูลมัย) เป็นผู้อำนวยการสถานพยาบาลการแพทย์      
แผนไทย และวิทยาลัยชุมชนตาก ควรจัดทำร่างกรอบการเกลี่ยอัตรากำลังคนมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล
การแพทย์แผนไทยฯ เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ครอบคลุมในเดือนตุลาคม 2565 ทั้งนี้ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ได้มีคำสั่งที่ 120/2565 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งนางสาวอรกมล จำปา อาจารย์แพทย์
แผนไทยวิทยาลัยชุมชนตาก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยแล้ว 

 (5.3) การบูรณาการการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการเรียนการสอน/การฝึกอบรมทาง
การแพทย์แผนไทย และแนวทางการบริหารรายได้ของสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ควรเร่งรัดให้มีการออก
ข้อบังคับว่าด้วยเงินรายได้สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก โดยอิงระเบียบเงินบำรุง
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  

 (5.4) คณะกรรมการบริหารสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ควรร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พิจารณาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อรองรับการดำเนินการจัดระบบบริการใน
สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ และจัดทำแผนการเสนอของบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่
ตามความเร่งด่วน 

 (5.5) วิทยาลัยชุมชนตาก ควรประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการประสานความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ระบบการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ระบบการกำจัดขยะมูลฝอย  
ติดเชื้อ เป็นต้น 

2. การจัดเตรียมสถานที่วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 
 สืบเนื่องจาก ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วย นายแพทย์พิเชฐ 
บัญญัติ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ลงพื้นที่เพ่ือประสานความพร้อมสถานที่จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน และ
ที่ตั้งสำนักงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย มีความก้าวหน้าการจัดเตรียมสถานที่เสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 (1) เนื่องจากอาคารมูลนิธิพุทธเรืองฤทธิ ์ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร ที่อนุญาตให้ใช้พื้นที ่ชั ้น 1  
มีขนาด 18 ตารางเมตร แต่ขนาดพื้นที่ที่ใช้จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน 60 – 65 ตารางเมตร จึงไม่เพียงพอที่จะ
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
 



 (2) คณะฯ ที่ลงพ้ืนที่ได้รับคำแนะนำให้ไปดูสถานที่ใกล้เคียงแล้วมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  (2.1) สถานที่ที่ได้รับคำแนะนำให้คณะฯ พิจารณา เป็นอาคารพาณิชย์ว่าง 2 คูหา เป็นอาคาร
ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยรวม 120 ตารางเมตร เดิมเป็นที่ตั้งของสมาคมพ่อค้าสวรรคโลก ตั้งอยู่กลางตัว
เมืองสวรรคโลก และการเดินทางสะดวก คณะฯ มีความเห็นร่วมกันว่า ขนาดอาคาร ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม พื้นท่ีใช้
สอยมีความเหมาะสมตั้งเป็นสำนักงาน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน  
  (2.2) กรรมสิทธิ์ที่ดิน มีนายพร้อมจิตต์ ภูมิวัฒน์ เป็นผู้ครอบครอง และเป็นที่ดินของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย มีค่าเช่าปีละ 6,000 – 10,000 บาท และไม่มีข้อมูลว่าค้างค่าเช่าอยู่หรือไม่ อย่างไร  
  (2.3) การขอใช้พื ้นที่ดังกล่าว ได้รับคำแนะนำว่า ให้ทำหนังสือด่วนถึงผู ้จัดการมรดกของ  
นายพร้อมจิตต์ ภูมิวัฒน์ ให้พิจารณายกให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อมิให้ตกเป็นภาระในเรื่องค่าเช่าคงค้าง โดย
ส่งไปที่ บริษัทอุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็ง จำกัด 14/4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
64110 เพ่ือนำเข้าที่ประชุมกองมรดกให้ความเห็นชอบต่อไป   
  (2.4) หากได้รับอนุญาต/ยกให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน แต่เนื่องด้วยสภาพอาคารฯ ถูกทิ้งร้างมา
หลายปี จำเป็นต้องซ่อมแซม ปรับปรุง โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1 – 1.5 ล้านบาท และใช้ระยะเวลา 3 – 6 
เดือน ทั้งนี้ระหว่างการซ่อมแซมฯ อาจจะต้องเช่าอาคารพาณิชย์ใกล้เคียงที่พร้อมเข้าใช้งานโดยไม่ต้องซ่อมแซม
ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและศูนย์ดิจิทัลชุมชนไปพลางก่อน และได้มอบหมายให้นายสำราญ สีแก้ว ติดต่อประสาน
หาอาคารที่เหมาะสมเสนอคณะฯ ต่อไป  
 (3) จากการประสานการจัดหาอาคารให้เช่าบริเวณใกล้เคียงกับอาคารพาณิชย์ 2 คูหา ของ 
นายพร้อมจิตต์ ภูมิวัฒน์ เป็นการชั่วคราว ของนายสำราญ สีแก้ว กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย แล้วให้
ข้อมูลสถานที่ที่จะพิจารณา 3 แห่ง ได้แก่ ตึกแถวสองคูหาของคุณโจ้ ตึกแถวหนึ่งคูหา ของนายสุรศักดิ์ หฤทัยถาวร 
และอาคารเรียนของโรงเรียนกวางวา ดังหนังสือรายงานฯ ของนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ ที่  พิเศษ/3 ลงวันที่        
18 กรกฎาคม 2565 และนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ ได้ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อพิจารณาข้อมูลประกอบการดูสถานที่
จริงแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้เช่าตึกแถวหนึ่งคูหา เลขที่ 14 ถนนกลางเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ของนาย 
สุรศักดิ์ หฤทัยถาวร ซึ่งตั้งอยู่ติดกับอาคารสมาคมพ่อค้าสวรรคโลก ที่นายพร้อมจิตต์  ภูมิวัฒน์ เป็นผู้ครอบครอง 
โดยสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  (3.1) ชั้นล่าง มีพ้ืนที่ใช้งาน 60 ตารางเมตร สภาพค่อนข้างดีทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ชั้นบนพ้ืนที่
เต็ม ราว 60 ตารางเมตร (รวมบันได) กั้นเป็นห้องใหญ่ 1 ห้อง ด้านล่างกั้นเป็น 2 ส่วน คือส่วนหน้า และส่วน
หลังที่มีพ้ืนที่พร้อมห้องน้ำและบันไดขึ้นข้ันสอง สามารถเข้าอยู่หรือใช้อาคารได้เลย  
  (3.2) สภาพห้องน้ำอาจต้องปรับปรุงใหม่ให้สะดวกแก่การใช้งาน 
  (3.3) การใช้ประโยชน์ พื้นที่ชั้นหนึ่งน่าจะเพียงพอต่อการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน และพื้นที่ชั้น
บนสามารถทำเป็นอาคารสำนักงานในช่วงเริ่มต้นได้เพียงพอ  
  (3.4) ค่าเช่า 5,000 – 6,000 บาทต่อเดือน และมีค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและทำความ
สะอาดก่อนเข้าใช้งานประมาณ 50,000 บาท สามารถเช่าต่อเนื่องระยะยาว  
 (4) นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย เสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ดำเนินการ ทั้งนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เตรียมการและมีความก้าวหน้า ดังนี้ 
 

ประเด็นข้อเสนอ  การดำเนินการ 
4.1 จัดทำหนังสือถึงผู้จัดการมรดกของ นายพร้อมจิตต์ ภูมิวัฒน์ ขอใช้อาคาร
พาณิชย์ 2 คูหา โดยขอโอนกรรมสิทธ์ิเป็นของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อใช้เป็น
ที่ตั้งสำนักงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ดำเนินการจัดการ

ขอความเห็นชอบสภาสถาบัน  



ประเด็นข้อเสนอ  การดำเนินการ 
ศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและสะดวกต่อการจัดตั้งงบประมาณ หรือ
เงินรายได้ในการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ตรงกับความต้องการใช้
ประโยชน์ 
4.2 จัดทำหนังสือถึง รศ.ดร.วัชรพงษ์ ชุมดวง อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ  หรือพิจารณา
มอบหมายสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดหาผู้ออกแบบ 

เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้สถานท่ีจากผู้จัดการ
มรดกของนายพร้อมจิตต์ ภูมิวัฒน์ โดย 
รศ.ดร.วัชรพงษ์ ชุมดวง แจ้งว่า ติดต่อ
สถาปนิกผู ้ออกแบบ โดยจะมีค่าใช้จ่าย 
75,000 บาท  

4.3 มอบหมายให้ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยประสานจัดหาสถานท่ีเช่า
จัดตั้งอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเป็นการชั่วคราวในระหว่างการ
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารพาณิชย์ 2 คูหา ที่จะขอใช้จากนายพร้อมจิตต์ ภูมิวัฒน์ 
และให้ทันต่อการติดตั้งอุปกรณ์ที่จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่สำนักงานสถิติจังหวัด
สุโขทัยดำเนินการ และจัดตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการเช่าอาคารเพิ่มเติม 

ขอความเห็นชอบสภาสถาบัน  
โดยเสนอให้พิจารณาเช่าตึกแถวหนึ่งคูหา 
เลขท่ี 14 ถนนกลางเมือง อ.สวรรคโลก จ.
สุโขทัยของนายสุรศักดิ์ หฤทัยถาวร ตาม
รายละเอียดข้างต้น 

4.5 ขอความเห็นชอบจัดตั้งงบประมาณหรือเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน
เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 2 คูหา ที่จะขอใช้จากนาย          
พร้อมจิตต์ ภูมิวัฒน์ (ประมาณการวงเงิน 1 – 1.5 ล้านบาท) 

ขอความเห็นชอบสภาสถาบัน 

4.6 จัดทำหนังสือถึงสถิติจังหวัดสุโขทัย ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดตั้งศูนย์
ดิจิทัลชุมชน มูลนิธิพุทธเรืองฤทธิ์ เนื่องจากสถานที่เดิมที่ขอใช้มีขนาดพื้นที่ไม่
เพียงพอต่อการจัดตั้ง 

สภาสถาบันให้ความเห็นชอบเรื ่องสถาน
ที่ตั้งฯ ก่อนดำเนินการ  

4.7 ขอให้เร่งดำเนินการออกคำสั่งให้นายธีระ พร้อมเพรียง ครู หัวหน้างาน
หลักสูตร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ไปช่วยราชการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยโดยเร็ว 
เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในพื้นที่ช่วยประสานการดำเนินงานการจัดตั้งสำนักงาน
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 

สถาบันวิทยาลยัชุมชนได้ออกคำสัง่ 
127/2565 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 
2565 

4.8 มอบหมายให้ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเป็นผู้เสนอรายชื่อผู ้มี
คุณสมบัติผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เพื ่อเสนอขออนุมัติต่อสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนให้เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 
ในช่วงที่กระบวนการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยยังไม่แล้วเสร็จ 
เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปได้ตามแผนท่ีวางไว้ 

เสนอรายชื่อ และประวัติ ต่อสถาบันเพื่อ
บรรจุวาระเสนอสภาสถาบันฯ  

4.9 ดำเนินการเปิดบัญชีเงินรายได้วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย โดยมอบหมาย
บุคลากรในการเปิดบัญชีดังกล่าวตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถระดมเงิน
บริจาคเข้ามาช่วยในการดำเนินการของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยได้มากขึ้น และ
สามารถออกใบเสร็จรับเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ได้สองเท่า เพื่อเป็นการ
จูงใจผู้มีจิตศรัทธาในและนอกพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมาร่วมบริจาคเงินเพื่อจัด
การศึกษามากขึ้น 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

4.10 เสนอขอความเห็นชอบอนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยขึ้น 
เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย และประชาชนในจังหวัดสุโขทัย 

เตรียมรายการหลักฐานฯ ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ
การดำเนินกิจการและการจดทะเบียน
มูลนิธิ พ.ศ. 2545 

4.11 มอบหมายให้ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยและศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกันพิจารณาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อรองรับ
การดำเนินการรูปแบบใหม่ของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 

เสนอเพื่อทราบและพิจารณาตามระเบียบ
วาระ  

 



 ต่อจากประเด็นเสนอข้อ 4.11 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ด้าน Digital ของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย สรุปได้ดังนี้ 

(1) แผนการดำเนินการจัดเตรียมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1.1) ระบบสำหรับการให้บริการ (Front Office) 

   1) ระบบการลงทะเบียนนักศึกษา - ใช้ระบบที่มีอยู่ (พัฒนาอยู่แล้ว) ของส่วนกลาง และ
สามารถสร้างใบชำระเงิน ให้ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF ให้สามารถไปติดต่อ ชำระเงินที่ธนาคาร ผ่านแอป
ธนาคาร หรือ เคาเตอร์เซอร์วิส 7-11 ได ้
   2) ระบบดิจิทัลทรานสคริปต์ - ใช้ระบบที่มีอยู่ (ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา) ของส่วนกลาง 
ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบลงทะเบียนนักศึกษาอยู่แล้ว 
   3) ระบบติดตาม การประเมินความพึงพอใจ และการมีงานทำงาน - ใช้ระบบร่วมกับ
ส่วนกลาง (มีอยู่แล้ว เพ่ิมบัญชีรายชื่อใช้งาน) 
   4) ระบบ LMS - ใช้งานร่วมกับส่วนกลาง (ระบบยังอยู่ระหว่างการพัฒนา) เพื่อรองรับ 
บทเรียนที่ยังไม่นำเข้าระบบ ThaiMOOC 
  (1.2) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Back Office) 
   1) ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ (ใช้ร่วมกับ ส่วนกลาง) สร้าง User เพ่ิม 
   2) ระบบสารบรรณ (ดำเนินการแล้ว) 
   3) ระบบลา (ใช่ร่วมกับ ส่วนกลาง ) สร้าง User เพ่ิม 
   4) ระบบงบประมาณ (ใช้ร่วมกับ ส่วนกลาง) สร้าง User เพ่ิม 
  (1.3) ระบบเว็บไซต์และอีเมล 
   1) จดโดเมนเนมในนาม  sktcc.ac.th  และบริการ DNS 
    (ใช้ประกาศจัดตั้ง เพ่ือขอจัดโดเมนเนม) 
   2) ประสานงานใช้ระบบ Google Workspace for Education 
   3) จัดทำเว็บไซต์  www.sktcc.ac.th  (บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของสถาบันฯ (ส่วนกลาง) 
 (2) การบริหารจัดการอุปกรณ์สำนักงาน 
  (2.1) จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (เพ่ิมเติม) สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (ดำเนินการ
โดยส่วนกลาง ของสถาบันฯ) 
  (2.2) จัดหา/เปิดเบอร์โทรศัพท์ (ซิม) สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (แทนการจัดการระบบ
โทรศัพท ์- IP Phone) เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (ลงชุมชน)  
  (2.3) จ ัดหาอ ุปกรณ์ Access Point พร ้อมซ ิม (Net) เพ ื ่อใช ้ในการกระจายส ัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ในกรณีลงพื้นที่ จัดอบรม 
  (2.4) การอบรม/ลงทะเบียน เน้นให้ผู้เรียน/นักศึกษา ใช้งานผ่าน Smart Phone ของตนเอง 

3. Digital Community College  
 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2561-2565) กำหนด ยุทธศาสตร์    
5 ยุทธศาสตร์ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 20 ปี) พร้อมกำหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมาย โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา/นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการบริหารจัดการโดยตรง เช่น  
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด  คือ 
จำนวนระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จำนวน 3 ระบบ  

http://www.sktcc.ac.th/


  - กลยุทธ์ที่ 1.2 จัดระบบบริหารจัดการเชิงรุก และการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ กำหนด
แนวทางการดำเนินการ (3) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื ้นที ่อย่างมี  
ประสิทธิภาพ (4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อีกทั้งกำหนด  
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (2) โครงสร้างพัฒนาสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) (3) โครงการปรับปรุง
ระบบ การประชุมทางไกล (5) โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศ และ (6) โครงการส่งเสริมและปลูกฝัง 
วัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ  
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน กำหนด
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด คือ (3) จำนวนหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล จำนวน 60 เรื่อง (4) มี
ระบบการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต และเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือเทียบประสบการณ์จำนวน 1 ระบบ  
  - กลยุทธ์ที่ 2.1 คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต กำหนดแนวทาง 
การดำเนินการ (1) จัดหลักสูตร พัฒนา/ปรับปรุงใหม่และจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้รูปแบบ e- Learning 
(3) พัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้และระบบสะสมหน่วยกิตที่เอื ้อต่อการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่  
หลากหลาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (2) โครงการพัฒนา Platform การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ของวิทยาลัย 
ชุมชน (3) โครงการพัฒนาระบบสะสมหน่วยกิต และเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือเทียบประสบการณ์ 
  - กลยุทธ์ที่ 2.3 มีแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภาพและ  
มาตรฐาน (1) จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ (มิติวัฒนธรรม อาชีพ และสิ่งแวดล้อม) แผนงาน/  
โครงการ/กิจกรรม (1) โครงการพัฒนารายวิชาหรือส่วนหนึ่งของรายวิชาในรูปแบบดิจิทัลโดยใช้เครื่องมือ Thai 
MOOC / Google Classroom / Moodle / Thai OER  
 ทั้งนี้ ด้วยนโยบายและแผนพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงปี 2561 – 2580 แผนปฏิรูปพลิก
โฉม สถาบันวิทยาลัยชุมชนสู ่การเป็น “สถาบันวิทยาลัยชุมชนดิจิทัล Digital Community Colleges” ซึ่ง
นอกจาก ยุทธศาสตร์กลยุทธ์แนวทางการดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการนำ
เทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้งานแล้ว ยังสามารถพัฒนา/ขยายระบบให้รองรับการดำเนินงานตามพันธกิจ
ต่างๆ เช่น การขยายพื้นที่ให้บริการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการ โดยสามารถให้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
พัฒนาขึ้น ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การดำเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และขอกล่าวถึง
ระบบต่างๆ ที่มีให้บริการแล้ว ดังนี้  
 1. โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และระบบความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  โดย 
ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP 
Phone) ระบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน (ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฯ) ครอบคลุมสำนักงานสถาบันและวิทยาลัยทั้ง 20 
วิทยาลัย (23 แห่ง) (ครุภัณฑ์ตั ้งแต่ปี 2548) และมีโครงการจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ในปี 
2563/4  
 ปัญหาอุปสรรค คือ  
 1.1 วงจรอินเทอร์เน็ตขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้บ่อย และใช้ระยะเวลานานในการซ่อมแซมแก้ไข 
โดย เฉพาะที่สำนักงานสถาบัน ซึ่งส่งผลกระทบให้วิทยาลัยไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ ที่มีให้บริการใน
ส่วนกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.2 อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone) 
ล่า สมัย และไม่เพียงพอ  
 1.3 ระบบไม่ยืดหยุ่นให้เคลื่อนย้ายหน่วยจัดได้  



 2. โครงการปรับปรุงระบบการประชุมทางไกล โดยดำเนินการจัดหาอุปกรณ์และระบบการประชุม 
ทางไกล ติดตั้งให้กับ สำนักงานสถาบันและวิทยาลัยทั้ง 20 วิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อย (งบประมาณปี 2565) 
และเพ่ิม จำนวนสิทธิการใช้งานโปรแกรม Zoom วิทยาลัยละ 6 License แล้ว  
 3. จัดทำเว็บไซต์และอีเมล (ใช้ Google for Education) สร้างอีเมลให้กับบุคลากรของ
สำนักงาน สถาบันและวิทยาลัย (แต่ละวิทยาลัยใช้โดเมนเนมของตนเอง)  
 4. พัฒนาหลักสูตร/เนื้อหาวิชา ในรูปแบบสื่อดิจิทัล เข้าสู่ระบบ Thai MOOC จำนวน 9 หลักสูตร  
 5. พัฒนาระบบ LMS (https://digital.iccs.ac.th)  
 6. การพัฒนา/นำระบบการบริหารจัดการมาใช้งาน (ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน) ของกองต่างๆ ดังนี้  
 (กองอำนวยการ)  
 6.1 ระบบงานสารบรรณ เป็นระบบที่พัฒนาและให้บริการโดย สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) 
และ ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว รองรับและสามารถเพิ่มฟังก์ชั่น การใช้ลายมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบการลง
นามผ่าน อุปกรณ์แท็ปเล็ตได้เลย (ต้องแจ้งขอสิทธิการใช้งานไปยัง สพร.) ปัจจุบัน ได้รับสิทธิการใช้งานระบบ 
จำนวน 100 accounts (บัญชีผู ้ใช้งาน) แบ่งเป็นสำนักงานสถาบัน จำนวน 20 accounts วิทยาลัยละ 4 
accounts (เบื้องต้น ได้ มีการปรับลดของวิทยาลัยอุทัยธานี เหลือ 2 accounts และเตรียมให้กับวิทยาลัย
สุโขทัย จำนวน 2 accounts โดย เป็นส่วนงานธุรการหรือสารบรรณ วิทยาลัยเป็นผู้ใช้งาน (ยังไม่ได้จัดให้กับ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย) 
 6.2 ระบบ e-Meeting รองรับการใช้งานการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเก็บรวบรวมและ
ค้นหา ข้อมูลการประชุมต่างๆ ได้ โดยเป็นใช้งานระบบของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถเพ่ิมสิทธิ/ผู้ใช้งานได้ (ควร
ขอให้ เจ้าหน้าที่/บุคลากรของสถาบันฯ เป็นผู้ดำเนินการเพิ่มฯ ได้เอง)  
 6.3 ระบบ e-office ใช้สำหรับการลา เฉพาะส่วนของสำนักงานสถาบัน  
 (กองมาตรฐานการศึกษา)  
 6.4 ระบบสารสนเทศหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
 6.5 ระบบงานทะเบียน วัดผล และประเมินผลนักศึกษา (เชื่อมโยงกับระบบภาวะการมีงานทำ) 
 6.6 ระบบภาวะการมีงานทำ  
 (กองแผนงานและงบประมาณ)  
 6.7 ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 6.8 ระบบบริหารงบประมาณ ตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน 
 6.9 ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
 6.10 EIS ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร  
 (กองบริหารทรัพยากรบุคคล)  
 6.11 ระบบคลังข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (HRM)  
 ระบบท่ียังอยู่ในแผนการดำเนินงาน มีดังนี้  
 6.12 ระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ (แผนดำเนินงานงบประมาณปี 66) 6.13ระบบ Digital 
Signature (ดำเนินการขอเพิ่มสิทธิใช้งานกับทาง สพร.) 6.14ระบบคลังปัญญาออนไลน์ 6.15 ระบบสะสม
หน่วยกิต 

https://digital.iccs.ac.th/


 
 

 สำหรับพันธกิจ ที ่ได้รับมอบหมายจากสภาสถาบันฯ คือ  การรวบรวม/เชื ่อมโยง/ลิงค์ไปยัง
แหล่งข้อมูล (ทุติยภูมิ) โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อสถาบัน เช่น ข้อมูลจำนวนประชาชนในพื้นที่/
จังหวัดต่างๆ ที่ วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ ข้อมูลจำนวนประชาชนผู้มีรายได้น้อย ข้อมูลอาชีพ/การมีงานทำของ
ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ต่างๆ ทรัพยากรหรือองค์ความรู ้ในพื้นที่/ชุมชนต่างๆ รวมถึงเนื้อหา/บทเรียน/         
องค์ความรู้ต่างๆ  
 

แผนการดำเนนิการพัฒนาสู่“สถาบันวิทยาลัยชุมชนดิจิทัล Digital Community Colleges” 
Infrastructure  
 1. ปรับปรุง/พัฒนาระบบเครือข่ายสำนักงานสถาบัน ให้มีเสถียรภาพ  รองรับการติดตั้งและใช้
งานระบบ สารสนเทศ ทั้งของสถาบัน และวิทยาลัย ร่วมกัน โดยจัดทำวงจรสำรองแบบ Multi Home และ
ดำเนินการติดตั ้ง เครื ่องแม่ข่ายให้บริการในลักษณะของ VM (Virtual Machin) หรือ Cloud รองรับการ
ให้บริการของทุกวิทยาลัย จัดหาวงจรสำรองแบบ Broadband ให้วิทยาลัย และวางแผนการจัดหา DR site 
(Disaster Recovery) โดยให้ วิทยาลัยสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้ เข้าถึงระบบ
สารสนเทศของสถาบัน ลดภาระการ จัดหาเครื่องแม่ข่าย (Server) ระบบห้องศูนย์ข้อมูล และภาระค่าไฟฟ้า 
ให้กับวิทยาลัย (ดำเนินการภายในปี 66)  
 2. ปรับปรุง/พัฒนา เครือข่ายและเครื่องมือวิทยาลัย (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียงเคลื่อนที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ WIFI Hotspot) เพื่อเพิ่มความยึดหยุ่นให้วิทยาลัย 
สามารถเพิ ่ม/ลด หน่วยจัด รวมถึงเคลื ่อนย้าย/เปลี ่ยนสถานที ่ลงชุมชนได้อย่างสะดวก (อาศัยโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ ทั่วไป เช่น ผ่าน Broadband หรือ 5G เป็นต้น) (ดำเนินการภายในปี 66-67)  

Back Office  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศ (ลดการใช้กระดาษ ลดระยะเวลาการส่ง
เอกสารทาง ไปรษณีย์) ร่วมกัน เช่น ระบบการลงชื่อปฏิบัติ ระบบสารบรรณ ระบบ e-meeting e-mail ของ
หน่วยงาน (ลดการ ใช้งานอีเมลส่วนตัว) เพื่อแสดง/ยืนยันตัวตนข้อมูลผู้รับ/ส่ง เป็นต้น โดยมีการติดตามและ
รายงานผล รวมถึงการสรุป สถิติการใช้งาน รวมถึงข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 



ผ่านระบบ และนำเสนอต่อที่ ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ให้ทราบ และเพื่อกำกับติดตามการดำเนินการ 
(ดำเนินการภายในปี 66)  
 2. ดำเนินการขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารบรรณ ให้กับบุคลากร ทุกคน สามารถรับ-ส่งหนังสือ
ผ่านระบบ สารสนเทศ ทั้งนี้ สำหรับระบบลงลายมือชื่อดิจิทัล ใช้สำหรับผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร (เช่น ผอ./
รองผอ. สถาบัน ผอ./รองผอ.วิทยาลัย ผอ.กอง เป็นต้น) (ดำเนินการภายในปี 66) 
 3. ดำเนินการพัฒนาระบบที่เหลือ ภายใน 2 ปี (ปี 66-67) เช่น ระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ 
ระบบ สะสมหน่วยกิต เป็นต้น (ดำเนินการภายในปี 66-67)  
 4. ลิขสิทธิ์โปรแกรมการใช้งานต่างๆ 

Learning Management 
 1. ดำเนินการเชื่อมโยงและนำเข้าข้อมูลหลักสูตร/รายวิชา เข้าถึงระบบ Thai MOOC ทำความ
ร่วมมือ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบของ Thai MOOC (ลดการลงทุนซ้ำซ้อน) กรณีเนื้อหาที่ยังไม่เรียบร้อย
ให้นำเข้า ระบบ LMS ของสถาบันฯ ไปพลางก่อน (ดำเนินการภายในปี 66)  
 2. ดำเนินการรวบรวมแหล่งข้อมูลและเชื่อมโยง/ลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูล (ทุติยะภูมิ) ต่างๆ เพ่ือ
เป็นข้อมูล ในการพิจารณาการดำเนินงานของสถาบัน/วิทยาลัย (ดำเนินการภายในปี 66)  
 3. การจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
(ตาม กฏหมาย)  

HRD - IT  
 1. กำหนดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ (ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติวิชาการ ผู้ใช้งานทั่วไป) อย่าง
น้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้งาน 
อัพเดท แนวโน้มเทคโนโลยีและภัยคุกคาม 
 

 

การพิจารณา  
  1. การดำเนินงานสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก  
   นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบัน กล่าวว่า การรายงานผลการลงพื้นที่ในครั้งนี้      
มีข้อเสนอแนะต่อสภาสถาบันในประเด็นเกี่ยวกับ การขอรหัสสถานพยาบาล เมื่อดำเนินการแล้ว จะต้องทำ
หนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กรมบัญชีกลาง สสส. เพื่อให้เป็นสถานพยาบาลที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้      



การจัดทำ Master Plan และออกแบบอาคารสถานที่ตั้งสถานพยาบาลที่มีอยู่โดยอาจขอความอนุเคราะห์ไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก การเตรียมคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะเพ่ือให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานของสถานพยาบาล การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับเงินรายได้ของสถานพยาบาลและระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง การทำ Digital Platform รองรับระบบการบริหารจัดการที่ใช้กำลังคนจำนวนน้อย การจัดทำกรอบ
อัตรากำลังคนเพื่อที่จะได้ทราบว่าต้องมีการเกลี่ยอัตรากำลังคนที่มีอยู่เดิมหรือต้องจ้างเหมาบริการเพิ่มจำนวน
เท่าใด และขณะนี้มีตำแหน่งข้าราชการครูด้านแพทย์แผนไทย ว่าง 1 ตำแหน่ง ควรสรรหาบุคคลทางด้าน
สาธารณะสุข หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะทำให้สามารถดูแลได้ทั้งหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและหลักสูตร
สาธารณสุขชุมชน สำหรับการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ในช่วงแรกควรแต่งตั้งบุคคล
ที่มีประสบการณ์ทางด้านบริหารและมีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยรวมถึงใบคุณวุฒิอื่นที่เกี ่ยวข้อง 
เนื่องจากต้องเชื่อมประสานกับส่วนงานต่างๆ อย่างรอบด้าน   
  ที่ประชุมมีความเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ 
จึงเห็นสมควรรับทราบหนังสือรายงานฯ ดังกล่าว โดยขอให้นำข้อเสนอแนะของ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 
กรรมการสภาสถาบัน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ ที่ได้แต่งตั้งตาม
ข้อบังคับฯ และคณะกรรมการกำกับทิศทาง (Steering Committee) ด้านการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุข
ศาสตร์พิจารณากลั่นกรอง และนำเสนอต่อสภาสถาบันต่อไป 
  2. การจัดเตรียมสถานที่วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย  
      ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลสถานที่ตามที่เสนอในระเบียบวาระข้างต้นแล้วเห็นว่า เนื่องจากมี
ความเร่งด่วนในการจัดเตรียมสถานที่รองรับการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการในปี พ.ศ. 
2565 ซึ่งสถิติจังหวัดสุโขทัยที่เป็นเจ้าของเรื่องจะได้ประเมินความพร้อมด้านสถานที่จัดตั้ง ที่ประชุมได้มีการ
อภิปรายเปรียบเทียบข้อมูลจากการรายงานการลงพ้ืนที่ของ นายกสภาสถาบัน นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ พร้อม
ด้วยคณะแล้ว เห็นว่า เห็นสมควรให้ความเห็นชอบให้เช่าอาคารพาณิชย์ 1 คูหา ตั้งอยู่เลขท่ี 14 ถนนกลางเมือง 
ตำบลสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน และสำนักงานวิทยาลัย
ชุมชนสุโขทัย และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการจัดทำหนังสือถึงสถิติจังหวัดสุโขทัยเพื่อขอเปลี่ยนแปลง
สถานที่ตั้ง และจัดทำหนังสือถึงผู้จัดการมรดกของ นายพร้อมจิตต์ ภูมิวัฒน์ เพื่อขอใช้อาคารพาณิชย์ 2 คูหา 
เลขที่ 16 และ 18 โดยขอโอนกรรมสิทธิ์เป็นของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้ให้มีการวางแผนปรับปรุงตามความ
พร้อมในระยะต่อ ๆ ไป  
  3. Digital Community Colleges  
      ที ่ประชุมมีความเห็นว่า การดำเนินการตามแผนในการขับเคลื ่อน Digital Community 
Colleges มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ โดยอาจต้องนำเสนอภาพให้เห็นว่าเรื่องใดทำไปถึงไหนแล้ว ทั้งนี้ ขอให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาสมทบเพื่อขับเคลื่อนงาน
ด้าน Digital Community Colleges ด้วย  
 
มติ 
  1. การดำเนินงานสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก ที่ประชุมมีมติรับทราบ
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก ของนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำประเด ็นข้อเสนอแนะเสนอคณะกรรมการกำกับทิศทาง ( Steering 
Committee) ด้านการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขศาสตร์ พิจารณากลั่นกรอง และนำเสนอต่อสภาสถาบัน
ต่อไป 



 2. การจัดเตรียมสถานที่วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ที่ประชุมมีมติ  
  2.1 เห็นชอบให้เช่าอาคารพาณิชย์ 1 คูหา ตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนกลางเมือง อำเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน และสำนักงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย  
  2.2 มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการ 
   (1) จัดทำหนังสือถึงผู้จัดการมรดกของ นายพร้อมจิตต์ ภูมิวัฒน์ เพ่ือขอใช้อาคารพาณิชย์ 
2 คูหา เลขที่ 16 และ 18 โดยขอโอนกรรมสิทธิ์เป็นของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้ให้มีการวางแผนปรับปรุง
ตามความพร้อมในระยะต่อ ๆ ไป 
   (2) จัดทำหนังสือสถิติจังหวัดสุโขทัยเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งศูนย์ดิจิทัล จากมูลนธิิ
พุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์ มาเป็นอาคารพณิชย์ เลขที่ ๑4 ถนนกลางเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
 3. รับทราบรายงานการดำเนินการขับเคลื ่อนสถาบันวิทยาลัยชุมชนสู ่ Digital Community 
Colleges และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 มาสมทบ
เพ่ือขับเคลื่อนงานด้าน Digital Community Colleges 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี 4.1 เรื่อง การเสนอรายช่ือผู้แทนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อแต่งตั้งป็นคณะกรรมการ 
    บริหารสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก 

สรุปเรื่อง 
 ความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารสถานพยาบาลการแพทย์  
แผนไทย พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ ว ันที ่  1 กรกฎาคม พ.ศ 2565 กำหนดให้สภาว ิทยาล ัยแต่งตั้ง 
“คณะกรรมการบริหารสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย” จำนวนไม่เกิน 9 คน ประกอบด้วย 
 1. ผู้อำนวยการวิทยาลัย    ประธานกรรมการ 
 2. ผู้แทนจากสภาสถาบัน     กรรมการ  
 3. ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
 4. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา    กรรมการ 
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทยจำนวนไม่เกินสี่คน ซึ่งในจำนวนนี้จะต้องแต่งตั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่น้อยกว่าหนึ่งคน กรรมการ 
 6. ผู้อำนวยการสถานพยาบาลหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน กรรมการและเลขานุการ 

 วิทยาลัยชุมชนตาก มีหนังสือที่ อว 0610.03/508 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ขอให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนนำเรื่องเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนจากสภาสถาบัน จำนวน      
1 คน เพ่ือเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนตาก แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย  

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาเสนอ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นผู้แทนสภาสถาบัน ในคณะกรรมการบริหาร
สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก 

มติ 
 เห็นชอบให้ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นผู้แทนสภาสถาบัน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร
สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก 
 



วาระท่ี 4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา (ตำแหน่งที่ว่าง) 

สรุปเรื่อง 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีประกาศ ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 แต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาลัย

ชุมชนสงขลา ต่อมา นายสมนึก หนูเงิน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ในองค์ประกอบผู้แทนองค์กรชุมชน 
(องค์กรชุมชนตำบลควนรู) ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่ง
ทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขาดคุณสมบัติจากการเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ตามความในข้อ 7 (11) แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ และไม่ได้จัดทำรายชื่อผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล
ควนรูเป็นรายชื่อสำรองไว้ วิทยาลัยชุมชนสงขลาจึงมีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู เพื่อขอให้ส่ง
รายชื่อผู้แทนท่านใหม่ บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู ได้เสนอชื่อ นายธีรวิชญ์ จันทกูล สมาชิกองค์กร
ชุมชนตำบลควนรู มาเป็นผู้แทน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบประวัติแล้ว พบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ ดังกล่าวแล้ว 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าการเสนอรายชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนตำบลควนรู ดังกล่าว เป็นไปตาม
ระเบียบที่กำหนด จึงเห็นชอบตามเสนอ 

มติ 

 เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายธีรวิชญ์ จันทกูล ผู้แทนองค์กรชุมชนตำบลควนรู เป็นกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ในองค์ประกอบผู้แทนองค์กรชุมชน 
  
วาระท่ี 4.3 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 

สรุปเรื่อง 
 คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๔๙/๒๕6๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งให้  
นายจำรัส ขนาดผล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ตั้งแต่วันที่ 1๔ สิงหาคม 256๑ ซึ่งจะครบวาระ
การดำรงตำแหน่งสี่ปี ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม 2565 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้สภาสถาบันแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้อำนวยการครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอ่ืน เพ่ือ
ทำหน้าที่สรรหาผู้อำนวยการตามข้อบังคับดังกล่าว ดังนั้น ในระหว่างการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนพังงา หลังจากที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วนั้น จำเป็นจะต้องมีผู้บริหาร
กำกับ ติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรแต่งตั้ง นายธวัชชัย จิตวารินทร์ ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยชุมชนพังงา เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ตั้งแต่
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ความในมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และความใน ข้อ ๖ วรรค
สอง แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบัน และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๑  



การพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนพังงา เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดว่า จึงเห็นชอบตามเสนอ 

มติ 
 เห็นชอบให้แต่งตั้งนายธวัชชัย จิตวารินทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยชุมชนพังงา 
เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะ
มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ตามเสนอ 
 
วาระท่ี 4.4 เรื่อง ผลการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและพิจิตร 

สรุปเรื่อง 
 1. คำสั ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที ่ 12/25๖๕ ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 25๖๕ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมี นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา เป็นประธาน
กรรมการ เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  
 2. คำสั ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที ่ 1๓/25๖๕ ลงวันที่ 1๙ เมษายน พ.ศ. 25๖๕ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร โดยมี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธานกรรมการ 
เพื ่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 3. คณะกรรมการตามข้อ 1 และข้อ 2 ได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว      
มีมติ ดังนี้ 
  3.2 คณะกรรมการสรรหาผู ้อำนวยการวิทยาล ัยชุมชนปัตตานี มีมติเป็นเอกฉันท์ให้  
นายสุทธิศักดิ ์ น้ำทิพย์ อายุ ๔๗ ปี คุณวุฒิ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นผู้มีความเหมาะสมดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  
  3.3 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายวิชัย 
ชวนรักษาสัตย์ อายุ ๖๑ ปี คุณวุฒิ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) กศ.ม. (อุตสาหกรรมการศึกษา) เป็นผู้มีความ
เหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและพิจิตร เป็นไปตาม
ระเบียบที่กำหนด และผลการสรรหาได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม จึงเห็นชอบตามเสนอ 

มติ 
 เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และ
นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตามเสนอ 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระท่ี 5.1 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
        แม่ฮ่องสอน และอุทัยธานี 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว แม่ฮ่องสอน และอุทัยธานี มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ประจำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการ
ของวิทยาลัยชุมชน และผ่านการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรจากสภาวิทยาลัยชุมชน
และสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 มีมติให้
ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร เดิม ใหม่ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว หนังสือท่ี อว ๐๖๑๐.07/247 ลงวันท่ี 28 เมษายน ๒๕๖5  
ผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ในการประชุมครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 
สาขาวิชาการบัญชี  
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 

นางอิญพิศชญาจ์  
สอาดเจริญ 

นายภาคิน  
ทองอรุณ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมเสียชีวิต และนายภาคิน  
ทองอรุณ มีคุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หนังสือท่ี อว ๐๖๑๐.01/951 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม ๒๕๖5  
ผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในการประชุมครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2564 
และในการประชุมครั้งท่ี 9/2564 เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2564 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

นางสาวทวีวรรณ  
สัมพันธสิทธิ์ 

นางสาวราศรี  
คันธีสาร 

อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมขอลาออกเนื ่องจากปัญหา
ด้านสุขภาพ และนางสาวราศรี คันธีสาร มีคุณวุฒิตรงกับ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   

 นายประมินทร์  
วัฒนวารี 

นายโยธิน  บุญเฉลย อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมขอลาออกเนื ่องจากปัญหา
ด้านสุขภาพ และนายโยธิน บุญเฉลย มีคุณวุฒิตรงกับ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

นายโยธิน  บุญเฉลย นายทรงศักดิ์  ปัญญา เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมย้ายไปเป็นอาจารย์
ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
และนายทรงศักดิ์ ปัญญา มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น 

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี หนังสือท่ี อว ๐๖๑๐.08/353 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม ๒๕๖5  
ผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2565 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561 

นายธนากร   
สุระขันธ์ 

นายมานะชัย  
รอดทัพทัน   

เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมโอนย้ายสังกัด และ
นายมานะชัย รอดทัพทัน มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561 

นางวิรัลพัชร์   
ไทรเทพยิ้ม 

นางจิตเกษม  
ทองนาค 

เนื ่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมไม่ทำสัญญาจ้าง 
และนางจิตเกษม ทองนาค มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

 นางพิชญา  ใยเทศ นางจรินทร  
แห้วเพ็ชร 

เนื ่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมไม่ทำสัญญาจ้าง 
และนางจรินทร แห้วเพ็ชร มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

 



การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดว่า และ
ตามความเหมาะสมของวิทยาลัยชุมชน จึงเห็นชอบตามเสนอ 

มติ 
 เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว แม่ฮ่องสอน 
และอุทัยธานี ตามเสนอ 
 
วาระท่ี 5.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2565 

สรุปเรื่อง 
 ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560  
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กำหนดว่า “รองประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย มีวาระ
การดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั้ งใหม่ได้” ส่งผลให้
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง ได้ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งลงแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2565 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหาอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แบะวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้ว บัดนี้ มีวิทยาลัยชุมชน 17 แห่ง 
ประกอบไปด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก บุรีรัมย์ มุกดาหาร สระแก้ว อุทัยธานี นราธิวาส ยะลา 
สตูล สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด แพร่ สงขลา และน่าน ดำเนินการเสร็จแล้ว สำหรับวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภู ระนอง และปัตตานี อยู ่ระหว่าดำเนินการ กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดแล้วเห็นว่าเป็นไปตามแนวปฏิบัติฯ จึงได้นำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 
5/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะอนุกรมการวิชาการฯ ทั้ง 17 
แห่ง จึงเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ 

1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
     ผ่านการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชน) 1. นายคมสัน  คูสินทรัพย ์

รองประธาน 2. รศ.พิษณุ  เจียวคณุ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา 
จำนวนไม่เกินสามคน 

3. ดร.วรีวิชญ์  ปิยนนทศิลป ์

4. นายสญัฌา  พันธุ์แพง 

5. ผศ.นิวตัร  มลูปา 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายเกรียงไกร  เอี่ยมกระสินธุ ์

7. นางอังคณา  คุ้มวานิช 



ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นายอิศรา  จันทมางกูล 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นายธนวัฒน์  กาฬบุตร 
เลขานุการอนุกรรมการ  10. นายสุรินทร์  มหาวรรณ ์
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางจินตนา  เรียงไรสวสัดิ ์

2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
     ผ่านการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชน) 1. นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย ์
รองประธาน 2. ดร.สุวิมล  ธนะผลเลิศ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา  

3. รศ.ดร.ภาณุวัฒน์  ภักดีวงศ ์

4. นายขำ  แสงจันทร ์

5. นายธีรพจน์  เครือพานิช 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นางสาวจรินันท์  กมลสินธุ ์

7. นางวราภรณ์  สมบัติวงษ ์

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นายอนุศักดิ์  นาคไพจิตร 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นายเสน่ห์  บุญนวน 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายมนตรี  พันธ์กสิกร 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางขนิษฐา  นครประสาท 

3. วิทยาลัยชุมชนตาก  
    ผ่านการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตาก ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชน) 1. นายอารักษ์  อนุชปรีดา 
รองประธาน 2. ผศ.รุ่ง  หมูล้อม 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา  

3. รศ.สุขุมวัฒน์  พีระพันธุ ์

4. ผศ.ประจบ  ขวัญมั่น 

5. นายนุตพล  ธรรมลังกา 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นางจุฑาวัลย์  บัวกลิ่น 

7. นางรัตนา  กันทะวงษ ์

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางสาวมลัลิกา  แดงประเสริฐ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นางจิตตมิา  กันทะวงค์ 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายเด่นศักดิ์  หอมหวล 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางสาวชมภู  ไชยวงษ ์



4. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  
    ผ่านการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชน) 1. ผศ.ดร.วุฒินันท์  รามฤทธ์ิ 
รองประธาน 2. นายสมบัติ  พลแยม้ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา  

3. ผศ.ดร.ประกิจ  จันตะเคียน 

4. ผ.ศ.ดร.กำพล  สินธุรตัน ์

5. นายลวด  แก้วไธสง 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายนิยม  อะพรรัมย ์

7. นายณัชอิสร์  ศรสีุขพรชัย 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางสาวจารุภา  แซฮ่่อ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. ดร.สมศักดิ์  มัจฉาวิทยากลุ 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. ผศ.ดร.สมเกียรติ กัลยพฤกษ์ 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. ดร.กฤษณยีา  ศังขจันทรานนท์ 

5. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
    ผ่านการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชน) 1. นายศศิพงษา  จันทรสาขา 
รองประธาน 2. นางมัลลิกา  โภคสวัสดิ ์

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา  

3. ผศ.วิชยุทธ  จันทะร ี

4. นางปรียาภรณ์  กิตติพร 

5. นายวินิจ  คงทอง 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายจรูญ  วงศ์นาร ี

7. ดร.ก่อสิทธ์ิ  ดีวงศ์ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นายพรวุฒิ  คำแก้ว 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นายสรุิยะ  พิศิษฐอรรถการ 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายวิรัตน์  พรหมด ี
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางศริิพร  พันนุมา 

 

 
 
 
 
 



6. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  
    ผ่านการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชน) 1. นายชำนาญ  ค้ำชู 
รองประธาน 2. นายเสรี  ชิโนดม 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา  

3. นายชัยวุฒิ  เทโพธิ์ 

4. นายประทีป  อูปแก้ว 

5. นายพิสิษฐ์  บึงบัว 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายพัฒนา  พรมเผ่า 

7. นางสาวลลิดา  คำวิชัย 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางอัมพร  สุคนเขตร ์
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นางศิริพร  งามจั่น 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายสรร  ศรสีละ 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นายชำนาญ  ค้ำชู 

 

7. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  
    ผ่านการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชน) 1. นายไพฑรูย์  ฟักเขียว 
รองประธาน 2. นายอนันท์  งามสะอาด 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา  

3. รศ.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 

4. รศ.สุชาติ  แสงทอง 

5. รศ.สันติ  ตันตระกลู 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นางไพลิน  นุ้ยปร ี

7. นายประมวล  เรืองศร ี

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นายชัยพร  พุ่มประพาฬ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นางสาวทรายพร  สิงหนนท์ 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางน้ำทิพย์  เทพบุตร 

 

 
 
 
 



8. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
    ผ่านการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชน) 1. นายยุทธนา  พรหมณ ี
รองประธาน 2. นายบดินทร์  ลาเต๊ะ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา  

3. นายสมมาศ  ประทุมวัลย ์

4. ผศ.สายทอง  แก้วสาย 

5. นายระวิ  แก้วสุกใส 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. ว่าที่ร้อยตรีเจตน์  มาหามะ 

7. นายสมาน  ผ่านพรม 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางสาธิยา  บือชา 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นายกีรติ  วงศ์อัครวินท์ 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางฟาทูณี  มะมีเยาะ 

 

9. วิทยาลัยชุมชนยะลา  
    ผ่านการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชน) 1. นายวิชาพร  ชินประพัทธ์ 
รองประธาน 2. ผศ.วิจติร  ศรสีุวิทธานนท์ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา  

3. นายวิทยาศลิป์  สะอา 

4. นายวิชาญ  ภิบาล 

5. นางสาวสุวมิล  อิสระธนาชัยกลุ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายจริวิทย์  แซ่เจ็ง 

7. นายธำรงศักดิ์  ชุมนุมมณ ี

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางลักขณา  ญาณภาพ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นางสุภาพันธ์  สจัจมาศ 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. ผศ.สนธยา  พลศร ี
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางสาวศศิกาญจน์  ชีถนอม 

 

 
 
 
 



10. วิทยาลัยชุมชนสตูล  
      ผ่านการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชน) 1. ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ 
รองประธาน 2. ผศ.อำนาจ ทองขาว 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา  

3. รศ.วันชัย ธรรมสจัการ   

4. นายบรรจง ทองสร้าง 

5. นายอาดลุ สานิง 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. น.ส.มาณี ฉัตรชัยวงศ ์

7. นายจำรูญ ตาเหยบ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นายวันชนะ หลเีอบ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. น.ส.ภัชกุล ตรีพันธ ์
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายอัศวยุช เทศอาเส็น 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางนงนุช ถวิลวรรณ 

 
11. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
      ผ่านการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชน) 1. นายพัฒน์โกศล  หนูสมแก้ว 
รองประธาน 2. ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา  

3. นายธีระชัย  บุญอารีย ์

4. ดร.อรรณพ  ชุ่มเพ็งพันธ์ 

5. นายอเนก  ปานทิพย ์

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายชาธิป  ตั้งกุลไพศาล 

7. ดร.อภิสิทธ์ิ  เตชะนิธสิวัสดิ์ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นายเผด็จ  เปล่งปลั่ง 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นางสาวดวงสมร  เจยีมวิจิตร 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายวีระสิทธ์ิ  พินจำรัส 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางสาวกนกอร  รื่นฤทัย 

 
 
 
 

 
 



12. วิทยาลัยชุมชนยโสธร    
ผ่านการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชน) 1. นายวสันต์  สุวรรณเ์นตร 
รองประธาน 2. นางสาวอณสิณี  แทนอาษา 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา  

3. ผศ.อรพร  ทับทิมศร ี

4. นายยิ่งยศ  บุญยศ 

5. นายทองหมุน  น้อยนนท์ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายอุบล  อยู่หว้า 

7. นางสาวโยษิตา  วงศางามกิต ิ

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางสาวอมร  ไชยแสน 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. พท.ฐาปกรณ์  พันธ์เพ็ง 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. (อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้ง) 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางสาวสรุิศา  กัณหา 

 

13. วิทยาลัยชุมชนพังงา    
ผ่านการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชน) 1. นายจำรัส  ขนาดผล 
รองประธาน 2. ผศ.ธวัชชัย  ทุมทอง 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา  

3. ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์ 

4. ผศ.ชิดชนก  อนันตมงคลกุล 

5. นายเอิบ  อร่าม 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายสมบัติ  ยกเชื้อ 

7. นายอะหมาด  หมาดสตูล 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางสาวพวงเพชร  ฤทธิพรพันธุ์ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. ดร.ลภสัรดา  จิตวารินทร ์
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายธวัชชัย  จิตวารินทร ์
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นายบุญชัช  เมฆแก้ว 

 

 
 
 
 



14. วิทยาลัยชุมชนตราด    
ผ่านการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชน) 1. ดร.กรรณิกา  สภุาภา 
รองประธาน 2. ผศ.ดร.วสิิฏฐ์  กิจปรีชา 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา  

3. นายสมภพ  จรพิภพ 

4. พันตำรวจเอก ดร.สมเจตน์   
พลอยจั่น 
5. นางรัตนาภรณ์  คงพลิ้ว 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. ดร.สมโภชน์  วาสุกร ี

7. นายชัยวัฒน์  ปริ่มผล 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนประจำ 8. ดร.สุดารัตน์  ตณัฑะอาริยะ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นายกำธร  รตันธรรม 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางสาวนิพัทธา  เอี่ยมใบพฤกษ์ 

 
15. วิทยาลัยชุมชนแพร่    

ผ่านการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชน) 1. นายประทีป  บินชัย 
รองประธาน 2. ผศ.พิเศษ สาธร  แก่นมณ ี

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา  

3. นางสาวพัชรณัฐ  ดาวดึงส ์

4. นายภาณรุังษี  เดือนโฮ้ง 

5. ผศ.ธนกร  สิรสิุคันธา 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายโอภาส  ปัญญาพฤกษ์ 

7. นางสาวพัชราภรณ์ ลิมปิอังคนนัต์ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางปาริฉัตร  กุลเกลี้ยง 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. หม่อมหลวงนรรตัน์  ศุขสวัสดิ ์
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายมนัส  จันทร์พวง 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางสาววิยะณี  ดังก้อง 

 

 
 
 
 



16. วิทยาลัยชุมชนสงขลา    
ผ่านการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชน) 1. นางสาวพรเพ็ญ  ประกอบกิจ 
รองประธาน 2. ผศ.ป้องศักดิ์  ทองเนื้อแข็ง 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา  

3. รศ.ปาริชาติ  วิสุทธิสมาจาร 

4. ผศ.มูหัมมดัรอฟลี  แวหะมะ 

5. ดร.นวัทตกร  อุมาศลิป ์

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายวัชชพล  ปริสุทธ์ิกุล 

7. นายสราวุธ  เข็มเพ็ชร ์

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางสุธี  เทพสุริวงค ์
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นางสุมาลี  รองนวล 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายพิพัฒน์พงษ์  หงส์สัมฤทธ์ิ 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางสาวศุภมาส  อยู่อริยะ 

 
17. วิทยาลัยชุมชนน่าน    

ผ่านการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชน) 1. นายชาตรี  เจริญศิร ิ
รองประธาน 2. รศ.เกชา  คูหา 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา  

3. ดร.อิทธิโชตน์  โชติกณุฑ์พันธุ ์

4. ผศ.วรปรัชญ์  คำพงษ ์

5. นายไพโรจน์  พอใจ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นางสาวธีร์วรา  ริพล 

7. นางกอบกมล  ทบบัณฑติ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางสาวณัฐกา  กุลรินทร ์
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลยัที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นายมานนท์  จันทรเ์จียม 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นางสาวพิมลพรรณ  สะกิดรมัย์ 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางราชาวดี  สุขภิรมย ์

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าการสรรหาอนุกรรมการวชาการวิทยาลัย ทั้ง 17 แห่ง เป็นไปตามระเบียบ
ที่กำหนด และผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิทยาลัยชุมชนและสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว จึงเห็นชอบ
ตามเสนอ 



มติ 
 เห็นชอบรายชื่อคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 1๗ แห่ง ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 การกำหนดวันประชุมสภาสถาบัน 

 ที่ประชุมมอบฝ่ายเลขานุการสำรวจวันที่กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและกรรมการสภา
วิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถเข้าประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดเป็นวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สัญจรต่อไป และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 17.30 น.  
นายเจษฎา อาจฉายา 
นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      
 
 นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


