
๑ 

 
รายงานการประชุม 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งที่ 10/256๔ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา ๑๓.๐0 น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
รายนามกรรมการผู้มาประชุม  

๑. ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(๑) นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบัน 
(๒) นายพงศ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นายเอกศักดิ์  คงตระกูล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร  กรรมการสภาสถาบัน 
(๖) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบัน 
 (นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน) 
(๗) นายเจริญชัย  วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบัน 
 รองผู้อำนวยการสถาบัน 
(๘) นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
(๙) นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

๒. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อุปนายกสภาสถาบัน 
 วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้แทน) 
(๒) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) รองศาสตราจารย์นินนาท  โอฬารวรวุฒิ กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๖) นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภาสถาบัน 
(๗)    นายธนภณ วัฒนกุล กรรมการสภาสถาบัน 
(๘) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบัน 

   (นางวีณา  บรรเลงจิต  ผู้แทน) 
(๙)    อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบัน 
 (นายสุพจน์  จิตร์เพ็ชร์ ผู้แทน) 
(๑๐) นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๑) นายยุทธนา  พรหมณี  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๒) นายทิวากร  เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๓) นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ  กรรมการสภาสถาบัน 

 



๒ 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  จริยานุกูล ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
3. นายพิเชษฐ ตรีพนากร ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน  
4. นายชาญวิทย์  โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบัน 
5. นางสาวปารดา  ศราธพันธุ์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการ 
6. นายทศปริชัย  เลาห์ทวี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
7. นายนำพล ปัญญาทิพย์ สำนักงานสถาบัน 
8. นางสาวธนาภรณ์  ชวนรักษาสัตย์ สำนักงานสถาบัน 
9. นายเจษฎา อาจฉายา สำนักงานสถาบัน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.  

 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตนเพ่ือ
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 คน และกรรมการ 
ผู ้เข ้าประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 6 คน รวมกรรมการผู ้ เข ้าประชุมทั ้งหมด 19 คน 
จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑9 คน จึงถอืว่าครบองค์ประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1.1 เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงานสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น  

 สรุปเรื่อง  
 ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กำหนดให้ สำนักงาน
บร ิหารว ิทยสถานส ั งคมศาสตร ์  มน ุษยศาสตร ์  และศ ิลปกรรมศาสตร ์แห ่ งประเทศไทย ( TASSHA)  
ได้นำเสนองานที่ทำสาธารณชน โดยส่วนของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ที่มีวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมในการทำงานวิจัย ๑๐ 
แห่ง จากทั้งหมด ๒๐ แห่ง ซ่ึงในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. เป็นวันที่เสมือนเปิดสถาบันช่าง
ศิลป์ท้องถิ่น จะเป็นการแนะนำสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่งแรก ที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 เพื่อทำงานวิจัย 
โดยใช้งบประมาณวิจัยตามสัญญาฉบับแรกที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ทำความตกลงกับ สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ(วช.) ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนน่าน ในเรื่อง       
พุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การสร้างเครื่องดนตรีไทยประเภทปี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี เรื่อง แพลตฟอร์มต้นแบบของการบริหารจัดการข้อมูลช่างศิลป์ท้องถิ่น และสถาบันส่งเสริมวัฒนธรรม
กัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื ่อง การสำรวจงานช่างศิลป์ท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้         
ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๔ แห่งที่ได้รับเลือกเสมือนเป็นตัวแทนของ ๔ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 



๓ 

 
วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  

 สรุปเรื่อง  
 ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งที่ ๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้ง  
นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๔ มีความเชี่ยวชาญทางด้านแพทยศาสตร์ และการสหกรณ์ และในการประชุมครั้งนี้ท่านได้เข้าร่วมประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นครั้งแรก รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง การจัดงานกฐินสามัคคีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
 ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กำหนดจัดกฐินสามัคคีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี 2564 
โดยกำหนดเป็นประเพณีประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับพันกิจของสถาบันวิทยาลัยชมุชน
ด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยทอดถวายในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.  
(ตรงกับแรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑) ณ วัดกระซ้าขาว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยเหตุผลที่เลือก วัดกระซ้า
ขาว คือ เดิมเคยเป็นสถานที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และมีคุณประโยชน์นานัปการแก่วิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร ประกอบกับขณะนี้  อาคารของวัดกระซ้าขาวทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เกิดการทรุดตัวลง 
จึงเห็นสมควรจัดกฐินสามัคคีสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อนำปัจจัยไปร่วมสมทบทุนการบูรณะวัดกร ะซ้าขาว  
จึงเชิญชวนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายกฐินสามัคคีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน       
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการและจะรายงานรายละเอียดของงานให้ทราบต่อไป 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ    
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๙/2564 
           เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และวาระลับ 

 สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๙/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม 
256๔  ฝ่ายเลขานุการได้จ ัดทำรายงานการประชุมแจ ้งให ้กรรมการสภาสถาบันพิจารณารายงาน  
การประชุมทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันจันทร์ที่  ๙ สิงหาคม 256๔ 
โดยไม่มีการแก้ไข 
 



๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี ่ยวกับการดำเนินงาน  
ในเรื ่องต่าง ๆ นั ้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนิน งานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว 
จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระท่ีนำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 

  สงขลา ยะลา พิจิตร แพร่ และน่าน 

 สรุปเรื่อง 
 ๑. ที ่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ ๒/256๔ เมื ่อว ันที ่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 256๔  
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๑๗ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร 
มุกดาหาร อุทัยธานี บุรีรัมย์ สมุทรสาคร ตราด ยโสธร ระนอง พังงา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และแพร่ 
เพื่อดำเนินการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดดังกล่าวทั้งคณะ และที่ประชุมสภาสถาบันมีมติเห็นชอบรายชื่อ
กรรมการสภาวิทยาลัยและรายชื่อสำรองแล้ว จำนวน ๑๒ จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน ตาก มุกดาหาร อุทัยธานี สมุทรสาคร 
ระนอง พังงา สตูล ปัตตานี นราธิวาส ตราด และบุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งนี้จะเสนอจังหวัดที่ดำเนินเสร็จแล้วเพิ่มอีก 
๔ จังหวัด คือ สงขลา ยะลา พิจิตร และแพร่ และยังเหลืออีก ๑ จังหวัด คือ ยโสธร ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติและ
ประชุมกรรมการสรรหาฯ เพื่อรับรอง และครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมีนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นประธานกรรมการ เพื่อสรรหาสภาวิทยาลัย
ชุมชนน่านทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง 
 ๒. คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา และยะลา มีนางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภา
สถาบัน เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร แพร่ และน่าน โดยมี นายพงษ์เดช 
ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ ตามที่อ้างถึงในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว และพิจารณาคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิ ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของวิทยาลัยชุมชน และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จากบัญชีรายชื่อผู้มีศักยภาพ
ด้านต่าง  ๆของจังหวัด ดังรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง แนบท้ายวาระที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว  
 การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน  
สงขลา ยะลา พิจิตร แพร่ และน่าน และรายชื่อสำรอง ตามเสนอ 

มติ 
 เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ยะลา พิจิตร แพร่ 
และน่าน และรายชื่อสำรอง ดังนี้ 



๕ 

 
 1. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ รายชื่อสำรอง 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 1. นายสมนึก  หนูเงิน  
กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2. นายไพเจน  มากสุวรรณ์ 
 

1. เทศบาลตำบลควนเนียง  
อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลา 
2. เทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนา
ทวี จังหวัดสงขลา กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนตำบล) 

3. นายเฉลิมพล  ทิพย์มณี 

กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 4. ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ เรวดี  
กระโหมวงศ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จังหวัดสงขลา 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา  
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
จังหวัดสงขลา 

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 5. นายหมัดอุเส็น  สามารถ 
ครูสอนศาสนา โรงเรียนประทีป
ศาสน์อิสลามวิทยามูลนิธิ 

1. นายมะนาเช  ปาเนาะ 
2. นายมะหาดี  หะดขะเจ 
3. นายนูรอกี  อะบูเห็ด 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน 6. นายชัยวุฒ ิ บุญวิวัฒนาการ 
7. นายกิตติเทพ  ถาวรสุข 
8. นายบรรเจิด  พฤฒิกิตติ 
9. นายพีระพล  สาครินทร์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน   
พรหมโสภา 
2. นายวิชาญ  ช่วยชูใจ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลทั่วไป 10. นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร 
11. นายแพทย์เดชา  แซ่หลี 
12. นายโสภณ  จะยะสกูล 

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 
 2. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา 

องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ รายชื่อสำรอง 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 1. นางสาวอารีย์  แสวงดี 1. กองทุนเครือข่ายสวัสดิการ

ชุมชนตำบลวังพญา 
กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2. นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ 1. เทศบาลตำบลโกตาบารู  
 

กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนตำบล) 

3. นายสกุล  เล็งลัคน์กุล 
 

กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 4. นายบุญสิทธิ์  ไชยชนะ 1. วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดยะลา 

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 5. นายจรัส  เรืองแก้ว 1. นางสาวสุรัยญา  ปอแช 



๖ 

 
องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ รายชื่อสำรอง 

2. นายแวอาซัน  แวหะยี 
3. นางภรพิรมย์  พ่ึงตั้ง 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน 6. นายจักรกฤษณ์  ธัญญ
คุณากรสกุล 
7. นายสมชาย  เชี่ยวชาญศิลป์ 
8. นายพจน์  ไพบูลย์เกษมสุทธิ 
9. นายโตหอง  แซ่หลี่ 

1. นายจิรวิทย์  แซ่เจ็ง 
2. นางสาววรรณกนก เปาะอิแต
ดาโอะ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลทั่วไป 10. นายกิตติ  กิตติโชควัฒนา 
11. นายไชยยงค์  มณีรุ่งสกุล 
12. นายต่วนอับดุลเล๊าะ  ดา
โอ๊ะมารียอ 

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 
 3. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ รายชื่อสำรอง 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 1. นางชนิกานต์  ภัทรรังษี 1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร 

กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2. นายนพดล  พ่ึงวัฒนะ 1. องค์การบริหารส่วนตำบล
โพทะเล 
2. เทศบาลตำบลบางคลาน 
 กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนตำบล) 

3. นายวิเชียร  จุลพันธ์ 

กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 4. ผศ. วไลพร  เมฆไตรรัตน์ 1. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  จังหวัดพิษณุโลก 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 5. นางโชติกา  พึงไชยวรา 1. นายสุรพล  เนตรแก้ว 
2. ร.ต.อ. ประทวน  พุ่มพฤษ 
3. ดต. กฤตกร  พวกแก้ว 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน 6. นายกัมพู  รุ่งอินทร์ 
7. นายสุธนต์  เทียนเฮง 
8. นายบรรลือ  เหลืองทองคำ 
9. นายแกะ  ลาทอง 

1. นายณรงค์  สมบัติใหม่ 
2. นายธวัชชัย  รัตนพุก 
นายกสภาทนายความจังหวัด
พิจิตร 



๗ 

 
องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ รายชื่อสำรอง 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลทั่วไป 10. นายอภิไท  สอนทอง 
11. นายไพศาล  นุ่มนาค 
12. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีนามนต์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ  
เกตุเมฆ 
2. นายมาโนช  วัฒนประสิทธิ์ 
3. นายณรงค์  แก้มแกมแข 

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
 4. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ 

องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ รายชื่อสำรอง 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 1. นายประเทือง  สมเพาะ 1. สภาองค์กรชุมชนเทศบาล

ตำบลเด่นชัย 
2. สภาองค์กรชุมชนเทศบาล
ตำบลบ้านปิน 
3. สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมือง
แพร่ 

กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2. นายเสรี  ทรงศักดิ์ 1. เทศบาลตำบลเด่นชัย 
2. เทศบาลตำบลสูงเม่น 

กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนตำบล) 

3. นายสุวิทย์  รัชดาธนวัฒน์ 

กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 4. นางสินีนาถ วิกรมประสิทธิ 1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่  
เฉลิมพระเกียรติ 
2. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 5. นายเกชา  อินทโชติ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน 6. นายประยุทธ  ชาป่ง 

7. พระโกศัยเจติยารักษ์ เชิดชู 
8. นายอดิศร  ไชยบุญเรือง 
9. นางเสาวลักษณ์  วิสุทธิผล 

1. นายเจนศักดิ์ วิชาวุฒิพงษ์ 
นายกสมาคมชาวแพร่ 
2. นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน 
ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลทั่วไป 10. นายอุบลศักดิ์  ขีดสร้อย 
11. นางสาวพวงทอง  บุญชู 
12. นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐ
กุล 

1. ร.ศ. พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ 
2. นางสาวสมทรง เค้าฝาย 
3. นายกิตฒิพันธ์ เอ้ืออภิญญกุล 

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
 
  
 



๘ 

 
 5. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน (ตำแหน่งที่ว่าง)  

องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ รายชื่อสำรอง 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายศุภพงษ์  เอ่ียมปราณีต - 
กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

นายสำรวย  ผัดผล - 

กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนตำบล) 

- - 

กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา - - 
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า นายชนน  สนหา - 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน - - 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลทั่วไป - - 
กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง การแต่งตั้งท่ีปรึกษาสภาสถาบันและสภาวิทยาลัยชุมชน 

 ที่ประชุมเห็นด้วยว่ามีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน 
หรือกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน เป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนหรือวิทยาลัยชุมชน 
มีประสบการณ์ที่สามารถให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยชุมชน จึงเห็น
ด้วยกับหลักการในการแต่งตั้งที่ปรึกษาสภาสถาบันและสภาวิทยาลัยชุมชน แต่เพื่อให้การดำเนินการเกิด
ประโยชน์สูงส ุดกับวิทยาลัยชุมชน จึงเห็นควรให้ฝ ่ายเลขานุการถอนวาระ แ ละให้จ ัดทำหลักเกณฑ์ 
การแต่งตั้งที่ปรึกษาฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ แล้วนำกลับเข้าที่ประชุมสภา
สถาบันพิจารณาต่อไป  

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ผลการเลือกประธานสภาวิทยาลัยและรองประธานสภาวิทยาลัยพังงา บุรีรัมย์ และตราด 

 สรุปเรื่อง 
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีประกาศแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา บุรีรัมย์ และ

ตราด สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ความในมาตรา ๓๕ วรรคสาม กำหนด “ให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาม
วรรคหนึ่งเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งและเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อแต่งตั้งเป็น
ประธานสภาวิทยาลัย” ประกอบกับความในข้อ ๑๖ แห่ง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 กำหนดว่าในการ
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนครั้งแรก ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยคนหนึ่งทำหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม เพ่ือเลือกประธานสภาวิทยาลัยและรองประธานสภาวิทยาลัย บัดนี้ สภาวิทยาลัยชุมชนทั้ง 
๓ แห่ง ได้ดำเนินการแล้ว โดยมีผลการเลือก ดังนี้ 

 



๙ 

 
ลำดับ

ที ่
สภาวิทยาลัย

ชุมชน 
วันประชุม ประธานสภาวิทยาลัย รองประธานสภาวิทยาลัย 

๑ พังงา วันที่ 26 สิงหาคม 2564  นายปกรณ์ ตันสกุล นายเอนก จีวะรัตน์                    
๒ บุรีรัมย์ วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย สุปิงคลัด นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ 
๓ ตราด วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ นายประเสริฐ ศิริ 

 

 การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ จึงเห็นชอบผลการเลือกประธานสภาวิทยาลัยและรองประธานสภาวิทยาลัย ตามเสนอ 
 
มติ 
 เห็นชอบผลการเลือกประธานสภาวิทยาลัยและรองประธานสภาวิทยาลัยทั้ง ๓ จังหวัด ตามเสนอ 
 
วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบบัญชีรายช่ือผู้มีศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสภา 

  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

 สรุปเรื่อง 
 ความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้ วิทยาลัยชุมชนจัดทำบัญชีรายชื่อ
แต่ละประเภท... และเสนอบัญชีรายชื่อต่อสภาวิทยาลัยเพื่อทราบพร้อมทั้งให้คำแนะนำ และเสนอสภาสถาบัน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า วิทยาลัยชุมชนสระแก้วได้ดำเนินการตามความในข้อ ๑๐ แห่ง
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว และประกอบกับความในข้อ ๑๒  แห่งข้อบังคับฯ ดังกล่าวกำหนดว่า การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการจัดทำบัญชีรายชื่อ สภาสถาบันอาจพิจารณาเพิ่มเติมรายชื่อตามบัญชีแต่ละประเภทได้ตามความ
เหมาะสม ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงขอให้ที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบและเพ่ิมเติมรายชื่อผู้
มีศักยภาพด้านต่าง ๆ ตามบัญชีรายชื่อฯ ดังนี้ 
๑. บัญชีรายช่ือองค์กรชุมชน  

๑.  สภาองค์กรชุมชนตำบลสระขวัญ 
๒. สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านแก้ง 
๓. สภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยโจด 
๔. สภาองค์กรชุมชนตำบลพระเพลิง 
๕. สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว 

๒. บัญชีรายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
 ๒.๒ เทศบาล จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ 
  (๑) เทศบาลเมืองสระแก้ว 
  (๒) เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
  (๓) เทศบาลตำบลท่าเกษม 



๑๐ 

 
  (๔) เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ 
  (๕) เทศบาลตำบลโคกสูง 
 ๒.๓ องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ 
  (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 
  (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง 
  (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ 
  (๔) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ 
  (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 
  (๖) องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง 
  (๗) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน 
  (๘) องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย 
  (๙) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 
  (๑๐) องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
๓. บัญชีรายช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
 ๓.๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว      
 ๓.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
 ๓.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ีจังหวัดจันทบุรี 
 ๓.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. บัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.1 ภาคเอกชน 
  ๔.๑.๑ ด้านการศึกษา 
   ประถมศึกษา 
   (๑) นางวิมล ร่วมจิตร์   โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 

มัธยมศึกษา 
(๑)  นายยศวัฒน์ แสงวิโรจน์    โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 
อาชีวศึกษา 

   (๑) นายจิรศักดิ์  อร่ามศรี     ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว 
  ๔.๑.๒ ด้านบริหารธุรกิจ 
   (๑) นายสราวุฒิ  พิทักษ์มวยไทย  ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอี 
        จังหวัดสระแก้ว/ผู้จัดการ หจก.แคร์สกิน/ 
        ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองสระแก้ว/  
        รองประธานบริสคลับจังหวัดสระแก้ว 
   (๒) นางวิลาวัลย์  ปัญฐชัยวรา  เจ้าของธุรกิจวัสดุก่อสร้าง/ร้านดอกไม้  

“เจี๊ยบฟลอรี๊ท” 
 (๓) นายทศวรรษ  หวังศุภกิจโกศล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร 

     กลุ่มบริษัทเอ่ียมบูรพา 
(๔) นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช  ผู้จัดการสระแก้วมงคลเซอร์วิช ค้าน้ำมัน 

  



๑๑ 

 
  ๔.๑.๓ ด้านเภสัชศาสตร ์
   (๑) นางสาวอนุธิดา  เหรียญอารี  เภสัชกร เจ้าของร้านยาแคปซูล 
  ๔.๑.๔ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
   (๑) นางบุษบา  ยินดีสุข   บุษบาแพทย์แผนไทย 
  ๔.๑.๕ ด้านการเงินและการธนาคาร 
   (๑) นายภาณุวิชญ์  รัตนรักษ์  ผู้จัดการสาขา ธนาคารออมสินสาขาสระแก้ว 
 
  ๔.๑.๖ ด้านการท่องเที่ยว 
   (๑) นายประพันธ์  บัวศรี  รองประธานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 
        จังหวัดสระแก้ว  
  ๔.๑.๗ ด้านเกษตรศาสตร ์
   (๑) ดร.ปรัชญกุล  ตุลาชม  เจ้าของตุลาชมฟาร์ม ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
   (๒) นางสาวลลิตา  คำวิชัย  เจ้าของกิจการบ้านไร่ ณ ชายแดน 
  ๔.๑.๘ ด้านสื่อสารมวลชน 
   (๑) นางสาวอรอุมา  อร่ามศรี  ผู้สื่อข่าวอิสระ สังกัดไทยรัฐ/ช่อง 7 สี  
   (๒) นายสมศักดิ์  สารการ  ผู้สื่อข่าวอิสระ สังกัดไทยรัฐ/ช่อง 7 สี 
  ๔.๑.๙ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล 
   (๑) นายทศพล  ฉิมมาฉุย  ผู้ถ่ายทำ ตัดต่อวีดิโอ เจ้าของร้านดับเบิ้ลเอสิ่งพิมพ์ 
 ๔.๒ บุคคลทั่วไป 
  ๔.๒.๑ ด้านการศึกษา 
   ปฐมวัย  

(๑) นางศิริพร  งามจั่นศรี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

   ประถมศึกษา  
(๑) นางกนกวรรณ  รอดคง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๑ 

   (๒) นายสมโชค  โพธิ์งาม   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่  
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
          สระแก้ว เขต ๑ 

มัธยมศึกษา 
(๑) นางวรรณวนา  พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไพรวิทยาคม 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สระแก้ว 
(๒) เรือโทสุวัฐ  แก้วเมฆ   ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สระแก้ว 
 



๑๒ 

 
   การอุดมศึกษา 

(๑) นางสาวบุญชู  มั่งค่ัง   ข้าราชการบำนาญ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
(๒) นางสาวพรรณี  พิมพ์โพธิ์  อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
      ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
บริหารการศึกษา 
(๑) นายพีระ  สวัสดิ์ลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแยก 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     สระแก้ว เขต ๑ 
(๒) นายกอบโชค  ศิริรันดร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     สระแก้ว เขต ๑ 
หลักสูตรและการสอน 
(๑) นางพัชรินทร์  โตตระกูล  ข้าราชการบำนาญ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

 ๔.๒.๒ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
  (๑) นางสาวสาวิตรี  งามวงษ์  แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวังน้ำเย็น 
 ๔.๒.๓ ด้านพยาบาลศาสตร์ 
   (๑) นางนงลักษณ์  บัวเรือง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

      โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
 (๒) นางสาวธมลวรรณ  ฆ้องสะเทือน วิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
       สระแก้ว   

 ๔.๒.๔ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
  (๑) นายชาญชัย  ธรรมมา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
        ตำบลโคกแจง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 
  (๒) นายบูรพา  คณิตบุญ  นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการวิชาการ) 

      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด  
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

 ๔.๒.๕ ด้านเกษตรศาสตร ์
  (๑) นายปรีชา  บัวอนันต์  ปราชญ์ชุมชนด้านการเกษตรอินทรีย์ 
  (๒) นายบุญชู  บัวปั้น   ปราชญ์ชุมชนด้านการเกษตรไม้ผล 
  (๓) ดร.กุลญา คชสีห์   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
        สระแก้ว เขต ๑ จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
        ด้านเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
        เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  ๔.๒.๖ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   (๑) พระครูสถิตสีลาภรณ์ (สมหวัง ฐิตญาโณ)   รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว  
   (๒) นายมงคล  ทำทิพย์   เปรียญธรรม ๓ ประโยค/ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสน 
         พิธีกรรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีกลุ่มพิธีการศพ 



๑๓ 

 
         ทีไ่ด้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรม 
         จังหวัดสระแก้ว 
  ๔.๒.๗ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (๑) นายชูเชิด  เพ็ชรสมบัติ  ปราชญ์ชุมชนด้านผ้าทอบ้านหันทราย  
         อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
   (๒) นางสาวสุมล  ดวงสัมฤทธิ์  ปราชญ์ชุมชนด้านวัฒนธรรมเขมร 
  ๔.๒.๘ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล 
   (๑) นายเฉลิมเกียรติ  แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน 

      สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
 (๒) นางสาวสุภิญญา  สุพรรณการ คร ูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สอนด้าน 
       เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน  
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
       สระแก้ว เขต ๑ 
 (๓) นางสาวกาญจนา  ขุนทอง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 
       ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำเวปไชต์และ 
       ฐานข้อมูล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ 

 การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการเสนอบัญชีรายชื่อฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ จึงเห็นชอบบัญชีรายชื่อฯ ตามที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้วเสนอ 
โดยให้เพิ่มเติมรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้วชุดเดิมในบัญชีรายชื่อฯ ด้วย 
 
มติ 
 เห็นชอบบัญชีรายชื่อฯ ตามที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้วเสนอ โดยให้เพิ่มเติมรายชื่อกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนสระแก้วชุดเดิมในบัญชีรายชื่อฯ ด้วย 

 
วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 มุกดาหาร และตราด 

 สรุปเรื่อง 
๑. คำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
๒. คำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
๓. คำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที ่ของ
ผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มุกดาหารและตราด โดยมีผู ้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  



๑๔ 

 
เป็นประธาน ได้ดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ 
โดยได้รับฟังสังเกต ความคิดเห็นของบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และรวบรวมข้อมูล
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มุกดาหาร และตราด และพิจารณา
จากหลักฐานตามแบบประเมิน การประเมินผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๓ แห่ง มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด รายละเอียดผลการประเมินแนบท้ายวาระที่นำเสนอต่อที่
ประชุมแล้ว 
 การพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตาม
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ จึงเห็นชอบให้ นายยุทธนา พรหมณี นายศศิพงษา จันทรสาขา นางกรรณิกา 
สุภาภา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มุกดาหาร และตราด ตามลำดับต่อไป ตามสัญญา
ที่ได้ทำไว้กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
มติ  
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายยุทธนา พรหมณี นายศศิพงษา จันทรสาขา นางกรรณิกา สุภาภา 
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มุกดาหาร และตราด ตามลำดับต่อไป ตามสัญญาที่ได้ทำไว้
กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ร่าง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลอง 
    ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ... 

 สรุปเรื่อง 
 ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ พิจารณาและมีข้อเสนอแนะในการขอปรับปรุง ร่าง 
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ... โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และให้เสนอผ่าน
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ก่อนเสนอ
สภาสถาบันพิจารณา สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้เสนอให้คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไข
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ พิจารณา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบันแล้ว 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการว่า “เกณฑ์พิจารณาการผ่านการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ให้ใช้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยในทุกองค์ประกอบการประเมินของ
กรรมการประเมินทุกคนต้องได้ไม่ต ่ำกว่าระดับดี ทั ้งนี ้ ระดับคะแนนของกรรมการประมินแต่ละคน 
ในองค์ประกอบที่ ๑ ผลการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและจริยธรรมในการประพฤติตนของ
กรรมการประเม ินท ุกคน ต ้องได ้ไม ่ต ่ำกว ่าระด ับด ี หากระด ับค ่าต ่ำกว ่าระด ับดีให ้ถ ือว ่าไม ่ผ ่าน 
การประเมิน และให้แก้ไขข้อความใน ของร่าง ข้อบังคับฯ ข้อ ๗ ดังนี้ 



๑๕ 

 
 “ข้อ ๗ เกณฑ์การพิจารณาและเงื ่อนไขตัดสินการผ่านเกณฑ์การประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนของคณะกรรมการประเมินให้ใช้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยในทุกองค์ประกอบการประเมิน
ของกรรมการประเมินทุกคนต้องได้ไม่ต่ำกว่าระดับดี  
  ทั ้งนี ้ ระดับคะแนนของกรรมการประมินแต่ละคนใน ข้อ 6 (1) (ก) องค์ประกอบที ่ ๑  
ผลการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและจริยธรรมในการประพฤติตนของกรรมการประเมินทุกคน
ต้องได้ไม่ต่ำกว่าระดับดี หากระดับค่าต่ำกว่าระดับดีให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน”  

มติ  
 เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....  
 
วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ขอปิดหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และหลักสูตรประกาศนียบัตร 
                สถาบันของวิทยาลัยชุมชนตาก 

 สรุปเรื่อง 
 ๑. ด้วยวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีความประสงค์จะขอปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และวิทยาลัยชุมชนตาก มีความประสงค์จะขอปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการของวิทยาลัยชุมชน และ
ผ่านการเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรจากสภาวิทยาลัยชุมชนแล้ว โดยมีรายละเอียดประกอบดังตารางนี้  
 

ชื่อหลักสูตร เหตุผลในการขอปิดหลักสูตร 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.14/277 ลงวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖4  
ผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ในการประชุมครั้งที่ 5/2564  
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
หลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ผู้เรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำเร็จการศึกษา  
ทั้งหมดแล้ว และความต้องการเรียนของผู้เรียนน้อยลงมากจนไม่สามารถเปิด
หลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนรุ่นใหม่ได้ติดต่อกันถึง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2561 

วิทยาลัยชุมชนตาก หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.03/663 ลงวนัที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๖4  
ผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนตาก ในการประชุมครั้งที่ 7/2564  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
หลักสูตรประกาศนียบัตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 

เนื่องจากขณะนี้ไม่มีผู้เรียน อีกทั้งหลักสูตรไม่มีผู ้สมัครเข้าเรียนติดต่อกัน   
1 ปีการศึกษา และส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 ๒. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 

๒๕๖4 มีมติให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร และหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร ของวิทยาลัยชุมชน
ตาก  



๑๖ 

 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอปิดหลักสูตรได้ผ่านการกลั่ นกรองจากคณะอนุกรรมการ
วิชาการของวิทยาลัยชุมชนและสภาวิทยาลัยชุมชนแล้ว จึงให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรฯ ตามมติของ
สภาวิชาการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

มติ 
 เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร และหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร ของวิทยาลัยชุมชน
ตาก ตามเสนอ 
 
วาระท่ี ๕.๓ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
   พิจิตร และยโสธร 

 สรุปเรื่อง 
 ๑. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยชุมชนยโสธร มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ประจำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการ
ของวิทยาลัยชุมชน และผ่านการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรจากสภาวิทยาลัยชุมชน
โดยมีรายละเอียดประกอบดังตารางนี้  

 

ชื่อหลักสูตร เดิม ใหม่ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนังสือท่ี อว ๐๖๑๐.02/0499 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม ๒๕๖4  
ผ่านการอนุมตัิจากสภาวิทยาลัยชมุชนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
หลักสตูรอนุปรญิญา
สาขาวิชาปกครอง
ท้องถิ่น  ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

นายประเสริฐ มุ้ยแก้ว นางอุมาพร  ศรีรักษ์ นายประเสริฐ มุ้ยแก้ว  
ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจำ 
หลักสูตร 

 

ชื่อหลักสูตร เดิม ใหม่ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

วิทยาลัยชุมชนยโสธร หนังสือท่ี อว ๐๖๑๐.15/494 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม ๒๕๖4  
ผ่านการอนุมตัิจากสภาวิทยาลัยชมุชนวิทยาลัยชุมชนยโสธร ในการประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563  
หลักสตูรอนุปรญิญา
สาขาวิชาปกครอง
ท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

นายสมพงษ์ กาลจักร นายมิตรประชา  
ดาชาพิมพ ์

นายสมพงษ์ กาลจักร  
ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจำ 
หลักสูตร 

 ๒. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
๒๕๖4 มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร 
  
 



๑๗ 

 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร และยโสธร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อฯ ตาม
มตทิีป่ระชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

มติ 
 เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น ของ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และยโสธร ตามท่ีเสนอ 
 
วาระท่ี ๕.๔ เรื่อง การให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง พื้นที่การจัดการศึกษานอกเขตที่วิทยาลัยชุมชนตั้ง 

 กรรมการสภาสถาบันได้ท่วงถามถึงประเด็นที่เสนอต่อที่ประชุมครั้งที่แล้ว เรื่องการจัดการศึกษา
นอกเขตที่วิทยาลัยชุมชนตั้ง ในเรื่องนี้ประธานได้แจ้งว่าในเรื่องนี้ควรนำหารือในอนุกรรมการคณะใดคณะหนึ่ง 
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดที่ต้องทบทวนถึงความเป็นมาและสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จึง
ได้เห็นควรมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำเข้าหารือในคณะอนุกรรมการแผนฯ และนำเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติ 

 มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำเรื ่องการจัดการศึกษานอกเขตที ่ว ิทยาลัยชุมชนตั ้งหารือใน
คณะอนุกรรมการแผนฯ และนำเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งต่อไป 

 ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา  13.00 น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และประธานกล่าวขอบคุณ
กรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.  
นายเจษฎา อาจฉายา 
นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      
 
 นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


