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จัดรายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ครั้งที่ 12/256๔ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา ๑๓.๐0 น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม 
๑. ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

(๑) นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน 
(๒)    รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา 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) รองศาสตราจารย์นินนาท  โอฬารวรวุฒิ กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔)    นายพงศ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๖) นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภาสถาบัน 
(๗)    นายธนภณ วัฒนกุล กรรมการสภาสถาบัน 
(๘) รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบัน 
 (นายยุทธนา  สาโยชนกร  ผู้แทน) 
(๙)    อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบัน 
 (นางทิพรวี  รัตนรังสรรค์ 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. นางสาวปารดา  ศราธพันธุ์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการ 
5. นายทศปริชัย  เลาห์ทวี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 
7. นายเจษฎา อาจฉายา สำนักงานสถาบัน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.  

 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตนเพ่ือร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 คน และกรรมการ 
ผู ้เข ้าประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 6 คน รวมกรรมการผู ้ เข ้าประชุมทั ้งหมด 19 คน 
จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑9 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1.1 เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนงานด้านวิชาการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
 ประธานแจ้งที่ประชุมว่า จากการเดินทางไปจังหวัดน่านและจังหวัดระนอง ได้มีโอกาสหารือ
ร่วมกับกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนทั้ง 2 แห่ง ในประเด็นด้านการจัดการศึกษาซ่ึงสรุปความได้ ดังนี้ 
 ๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องดำเนินการยกระดับการจัดการเรียนการสอน โดยเร่งดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรการฝึกอบรม สำหรับหลักสูตรอนุปริญญาที่มีนักศึกษาออกกลางคัน
ต้องนำสาเหตุที ่น ักศึกษาออกกลางคันมาประกอบในการพิจารณาปรับปรุงให้มีเนื ้อหาที ่ตอบสนองต่อ
ผู้ประกอบการและผู้เรียน รวมทั้งวิธีจัดการเรียนการสอนและเนื้อหาที่เป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น การ
ปรับปรุงหลักสูตรอาจทำเป็นหลักสูตรกลางทีม่ีเนื้อหา (Core) ที่ทุกวิทยาลัยชุมชนสามารถนำไปใช้ร่วมกัน และ
แต่ละวิทยาลัยชุมชนสามารถปรับรายละเอียด (Content) ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม  
ยกตัวอย่าง เช่น หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยชุมชนน่านซ่ึงดำเนนิไปโดยไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคเอกชน เป็นสาเหตุทำให้นักศึกษาออกกลางคันจำนวนมากขึ้นๆ   หลักสูตรสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เคยให้ข้อเสนอแนะไปแล้ว แต่
สถาบันฯยังมิได้ดำเนินการ ต้องเร่งปรับปรุงเนื้อหาและระบบฝึกงาน ให้ตอบสนองต่อผู้ประกอบการและผู้เรียน 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโควิด - ๑๙ ที่ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ในการนี้



๓ 

 
ขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการโดยหารือกับกรรมการสภาสถาบันซึ่งหลายท่านมีความเชี่ยวชาญ  
ในหลายสาขา  
 ๒. การปรับปรุงหลักสูตรต้องให้ครอบคลุมและจัดลำดับความสำคัญแก่สาขาวิชาที่อยู่ในแผนการ
ปรับโฉม (Reinventing) เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  รวมถึงการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือ
ทดแทนในตำแหน่งที่ว่างควรต้องกำหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและ
แผนการปรับโฉมฯ ด้วย เช่น ด้านบรรณารักษ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม่ีความสำคัญสำหรับโครงการจัดทำ 
Resource centre  ซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และความเป็นอุดมศึกษา เป็นต้น  
               ๓. การยกระดับคุณภาพการสอนของวิทยาลัยชุมชนครั้งนี้ จำเป็นต้องคำนึงถึงระบบการบริหาร
จัดการทางวิชาการและการจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ (Content) ของวิทยาลัยชุมชนประกอบด้วย ซึ่งหลาย
เนื้อหาที่ขาดวิทยากรผู้สอนในพ้ืนที่ สถาบันวิทยาลัยชุมชนอาจทำเป็นสื่อกลาง 
 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา เสนอแนะว่าควรกำหนดเป็นนโยบายของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนและมอบให้สภาวิชาการเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านการจัดการเรียนการสอนของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เช่น การนำร่องของวิทยาลัยชุมชนที่มีเรื่องควรโดดเด่น ยกตัวอย่าง เรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน 
หรือ หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ของวิทยาลัยชุมชนตาก โดยจัดทำเป็นโมเดลต้นแบบทั้งหลักสูตร
อนุปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อวิทยาลัยชุมชนที่มีหลักสูตรในลักษณะเดียวกันสามารถขับเคลื่อนตาม 
หรือ โมเดลการเรียนการสอนที่นำสถานประกอบการและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น ที่ประชุมเห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะดังกล่าว และขอให้เป็นประเด็นนโยบายเพื่อไปสู่การปฏิบัติของสภาวิชาการต่อไป   
 
มติ 
  รับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้สภา
วิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ  
 
วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง การเข้าร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๒๕๖๔ 
    ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

สรุปเรื่อง  
 ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๙ - ๑๒ ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี Theme : (Main) “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์” : “ART – SCIENCE INNOVATION and CREATIVE ECONOMY” กำหนดพิธีเปิดงานใน
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
  การจัดงานครั้งนี้ อว. ได้แจ้งเชิญให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
สถาบันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร่วมจัดงานภายใตช้ื่อ “ชุมชน BCG นวัตกรรมบนฐานภูมิ
ปัญญา สร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก” จากแนวคิด “การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
องค์ความรู้จากงานวิจัยผสานกับความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน BCG” 
การจัดงานมีทั้ง onsite จัดบอร์ดและโชว์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของวิทยาลัยชุมชน บนพื้นที่ 120 
ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย (1) การวิจัยและนวัตกรรม : เกษตรอาหารและการแปร



๔ 

 
รูป (2) การวิจัยและนวัตกรรม : ผ้าย้อมสีธรรมชาติ (3) นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (4) ช่างศิลป์
ท้องถิ่น และ (5) ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและนวัตกรรม และรูปแบบ online เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้
ภายใต้แนวคิดชุมชน BCG ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หรือถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน รายละเอียดดังแนบท้ายวาระการประชุม 
 
มติ  
 รับทราบ  
 
วาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง สถิติอัตราและสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
 ที่ประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 มอบหมายให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอสถิติการจัดการศึกษาและการจัดการฝึกอบรม ในประเด็นจำนวนนักศึกษาเขา้ใหม่ 
นักศึกษาคงอยู่ และอัตราการออกกลางคัน พร้อมสาเหตุและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

การดำเนินการ 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ นักศึกษา 
คงอยู่ และอัตราการออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา  2559 – 2563  สาเหตุการออกกลางคัน และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง มีขั้นตอนการดำเนินการและสรุปผล 
ดังนี้ 

๑. ขั้นตอนดำเนินการ 
๑.๑ ให้วิทยาลัยชุมชนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน 

ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินนักศึกษา ให้ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
๑.๒ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาจากระบบสารสนเทศเพื ่อผู ้บริหารระดับสูง 

(Executive Information System: EIS) ระหว่างปีการศึกษา  2559 – 2563  
๑.๓ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลจากรายงานการสำรวจปัญหาหรือปัจจัยการออกกลางคัน

จากวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง   
๑.๔ สำรวจแนวทางการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดอัตราการออกกลางคัน ตาม

ข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
 ๒. สรุปอัตราและสาเหตุการออกกลางคัน ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และ ปวช. 
โดยเป็นสถิติย้อนหลังระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 
  ๒.๑ สรุปผลการศึกษา 
   (๑) หลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และปวช. 
    (๑.๑) อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส.และ ปวช. 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2563 พบว่า มีแนวโน้มลดลงทุกปี โดยปีการศึกษา 2563 เมื่อจบการศึกษาในปี
ที่ 1 มีอัตราออกกลางคัน ดังนี้คือ หลักสูตรอนุปริญญา ร้อยละ 12.68 หลักสูตร ปวส. ร้อยละ 6.67 และ
หลักสูตร ปวช. ร้อยละ 13.80 
    (๑.๒) วิทยาลัยชุมชนที่มีอัตราการออกกลางคันมากที่สุด ได้แก่ วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ยโสธร และหนองบัวลำภู 
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    (๑.๓) สาขาวิชาที ่ม ีอ ัตราการออกกลางคันมาก ได้แก่ การปกครองท้องถิ่น 
การศึกษาปฐมวัย และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หลักสูตร ปวส. ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคเครื่องกล 
และการบัญชี หลักสูตร ปวช. ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี และช่างไฟฟ้ากำลัง 
 

   ข้อสังเกตจากการศึกษาข้อมูล พบว่า อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาทุกวิทยาลัย 
และทุกสาขาวิชา ทุกระดับการศึกษา มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยจากการที่วิทยาลัย
ชุมชนได้รับจัดสรรทุนตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง และการจัดการเรียนการสอนที่มีหลากหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะการเรียนแบบผสมผสาน และการเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้
ตามความต้องการและความพร้อม  
  ๒.2 สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร 
ปวส. และ ปวช. 
   (๑) จากระบบสารสนเทศเพื ่อผู ้บริหาร (Executive Information System : EIS) ปี
การศึกษา 2559 – 2563  พบว่า นักศึกษาที ่พ้นสภาพ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการที่นักศึกษาไม่มา
ลงทะเบียนติดต่อกัน 2 ภาคเรียน และไม่รักษาสภาพมากที่สุด  
   (๒) จากรายงานผลการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนเกี่ยวกับสาเหตุการออกกลางคันของ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2563  พบว่า 
    (๑.๑) หลักสูตรอนุปริญญา  ผู้เรียน มีสาเหตุมาจากการที่ไม่สามารถบริหารเวลา
ให้ลงตัวระหว่างการทำงาน การเรียนและการเดินทาง  และย้ายสถานที ่ทำงาน หรือได้งานใหม่ ผู ้สอน   
มีสาเหตุมาจากการขาดการทำความเข้าใจในตัวนักศึกษาและไม่สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะเป็น
รายบุคคลได้ และ วิทยาลัยชุมชน มีสาเหตุมาจากการที่หลักสูตรมีระยะเวลาในการเรียนที่ยาวนาน และมีรายวิชา
มากในแต่ละภาคการศึกษา 
    (๑.๒) หลักสูตร ปวส. และ ปวช.  ผู้เรียน  มีสาเหตุมาจากการเลือกเรียนสาขาวิชาที่
ไม่ตรงกับความสามารถและความสนใจ  และ ผู้ปกครอง  ไม่สนับสนุนการเรียนทำให้นักศึกษาต้องออกไปหางาน
ทำเพ่ือหารายได้ช่วยเหลือผู้ปกครอง  ผู้สอน มีสาเหตุมาจากการขาดการนำเอาข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลมาใช้ในการ
แก้ปัญหาให้กับผู้เรียนอย่างจริงจัง และ วิทยาลัยชุมชน มีสาเหตุมาจากการขาดความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการ
และวัสดุฝึก เป็นต้น 
 3. แนวทางการลดอัตรการออกกลางคัน  
  3.1 สนับสนุนการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและ
กำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาในด้านต่างๆ ให้สามารถเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำช่วยเหลือนักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มที่มีปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
  3.2 การบริหารจัดการข้อมูลในระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผล
และประเมินนักศึกษา โดยให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับและตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
  3.3 ปรับระเบียบการเทียบโอนประสบการณ์ท่ีเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้เรียนที่มีวุฒิสูงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแต่สำเร็จการศึกษามาเป็นระยะเวลานาน สามารถนำผลการเรียนมาขอ
เทียบโอนผลการเรียนกับวิทยาลัยชุมชนได้ 
  3.4 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนในทางเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
แท็บเล็ต อุปกรณ์เชื ่อมต่อ Wifi เพื ่อให้ผู ้เร ียนสามารถยืมใช้ไปเรียนที ่บ้านได้ และสนับสนุนค่าบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ผู้เรียน โดยคำนวณเป็นรายคนต่อหนึ่งปีการศึกษา 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 1. สถิติอัตราการออกกลางคัน ระหว่าปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า
อัตราออกกลางคันมีแนวโน้มลดลง จาก ๔๔.๕๖ % เป็น ๑๓.๘๐% ซึ่งจำเป็นต้องหาสาเหตุที่แท้จริง (ไม่ใช่ระบุ
ว่ามาจากการไม่มาลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ลาออก) และแนวทางการแก้ไข รวมถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ต้อง
พิจารณา คือ หลักสูตรที่มีนักศึกษาออกกลางคันหรือมีผู้เรียนน้อยและเป็นสาขาวิชาที่ไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการในปัจจุบันควรต้องพิจารณาเรื่องการปิดหลักสูตร สำหรับสาขาวิชาการยังเปิดสอนอยู่ต้องทบวนเรื่อง
ความต้องการของสถานประกอบการในประเด็นของ มาตรฐาน ทักษะที่ต้องการ เงื่อนไขการรับเข้าทำงาน เช่น 
ระยะเวลาในการเรียน ผู้ที่เป็นพนักงานอยู่แล้วจะออกมาเรียนได้ช่วงไหน เป็นต้น 
 ๒. การนำเสนอ ๕ อันดับ ของสาขาวิชาที่มีผู้เรียนมากที่สุดไปหาน้อย ลำดับแรก สาขาวิชาการ
จัดการ การจัดการทั่วไป การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน และการจัดการสุข
ภาวะผู้สูงอายุในชุมชน มีข้อสังเกตว่าสาขาที่มีคนเรียนมากมี สาขาวิชาการจัดการ การจัดการทั่วไป ซึ่งเป็น 
การเปิดสอนสาขาที่ไม่ใช่เป้าหมายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป้าหมายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เน้นในเรื่อง
การสร้างอาชีพและความเข็มแข็งให้กับชุมชน จึงต้องหาสาเหตุว่าที่มีผู้เรียนมากเนื่องจากเรียนง่ายหรือไม่ และ
จบแล้วมีงานทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างไร ดังนั้น การที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะเป็นหน่วยที่ขับเคลื่อน
สังคมและชุมชนจะต้องพิจารณาทบทวนสาขาวิชาที่เปิดสอนให้ตรงกับเป้าหมาย  
 ๓. สาขาวิชาในระดับ ปวช. ปวส. ที่มีการออกกลางคัน เช่น ช่างเชื่อมโลหะ ช่างยนต์ ไฟฟ้า  
ที่เป็นสาขาท่ีมีความต้องการของตลาดแรงงานมาก แต่เหตุใดมีการออกกลางคัน ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ต้องหาว่าสาเหตุใด เป็นเพราะระบบการสอนที่เรียนทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติหรือไม่ ทำให้นักศึกษาที่จบไปไม่มี
ทักษะตรงตามที่ผู้ประกอบการต้องการ   
 ๔. การนำเสนอรายชื่อสาขาวิชาที่มีอัตราออกกลางคันมากที่สุดในลักษณะเป็นภาพรวมของ
วิทยาลัยชุมชนไม่ถูกต้อง มีข้อสังเกตว่าบางสาขาวิชา เช่น การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หรือ 
อิสลามศึกษา เป็นต้น มีการสอนอยู่ในวิทยาลัยชุมชนไม่กี่แห่งเท่านั้น ในขณะที่บางสาขามีสอนอยู่ในวิทยาลัย
ชุมชนจำนวนมาก ทำให้สถิติตัวเลขที่เสนอไม่สะท้อนภาพที่เป็นจริง ไม่อาจนำไปประกอบการพิจารณาแก้ไข
ปัญหารายวิทยาลัยได้  ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรวิเคราะห์เป็นรายสาขาวิชา รายวิทยาลัย และ
เปรียบเทียบ เช่น สาขาการจัดการโสจิสติกส์และการค้าชายแดน มีเปิดสอนที่วิทยาลัยชุมชนใดบ้าง แสดงอัตรา
การรับเข้า คงอยู่ และออกกลางคัน จะทำให้เห็นถึงสถิติเฉพาะที่ และสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้ตามบริบท
ของพ้ืนที ่
 
มติ 
 มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงการจัดทำรายงานสถิติอัตราและสาเหตุการออกกลางคันของ
นักศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายวิชา รายวิทยาลัย และเปรียบเทียบ  
ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้วนำเสนอท่ีประชุมพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง กฐินสามัคคีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดกฐินสามัคคีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี 2564 เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ วัดกระซ้าขาว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะ
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อาคารอเนกประสงค์ของวัดกระซ้าขาว ซึ่งได้ใช้เป็นสถานที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครมาตั้งแต่เริ่มต้น 
ขณะนี้ตัวอาคารมีการทรุดตัวและทรุดโทรมมาก นั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้รวบรวมปัจจัยร่วมสมทบทุน
บูรณะอาคารอเนกประสงค์ของวัดกระซ้าขาวดังกล่าว ได้เงินรวมจำนวน 988,999 บาท (เก้าแสนแปดหมื่น
แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และถวายให้วัดกระซ้าขาวเพื่อไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของงาน
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาการร่วมสมทบทุนมา ณ ที่นี้ 
มติ  
 รับทราบ  
 
วาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีขอลาออก 

สรุปเรื่อง 
๑. นายเผด็จ นุ ้ยปรี กรรมการสภาผู ้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน ในสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี            

มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน แจ้งความประสงค์ขอลาออกจาก
ตำแหน่งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ตั้งแต่
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  

๒. นายเสวก พุทธรักษา ผู้แทน กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วน
จังหวัด) มีหนังสือลงวันทื่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน แจ้งความประสงค์ขอลาออก
จากการเป็นผู้แทนฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี มีหนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๐๘/๗๒๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ขอคัดค้านการลาออกของ
นายเผด็จ นุ้ยปรี และนายเสวก พุทธรักษา  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เพ่ือมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 นายเอกศักดิ์ คงตระกูล กรรมการสภาสถาบัน แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลาออกของกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ทั้ง ๒ ท่าน เป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคลผู้อ่ืนไม่มีอำนาจในการยับยั้งและมีผลทางกฎหมาย
ตั้งแต่วันที่ขอลาออกแล้ว หากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีจะประสงค์ยับยั้งการลาออกต้องแจ้งต่อกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ทั้ง ๒ ท่าน ก่อนถึงกำหนดวันลาออก ดังนั้น ตามหนังสือของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีที่
ส่งยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงไม่อาจยับยั้งการลาออกได้ และเห็นควรมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือแจ้ง
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป   
 
มติ 
 รับทราบ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือแจ้งวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและดำเนินการตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 



๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๑/2564 

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 
256๔ ฝ ่ายเลขานุการได ้จ ัดทำรายงานการประชุมแจ ้งให ้กรรมการสภาสถาบันพิจารณารายงาน  
การประชุมทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว มีกรรมการขอแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง การสัมมนาสภา
วิทยาลัยชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ข้อ ๒.๔ ใน (๖) และ (๗)  ดังนี้ 

 (๖) กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนควรแบ่งกลุ่มเพื่อกำกับนโยบาย เช่น มีคณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ที่ทำเรื่องธรรมาภิบาล และ SDG’s เชิงรุก เป็นต้น 
 (๗) ข้อเสนอการทำงานเชิงรุก เน้นในเรื ่องการประชาสัมพันธ์หรือสื ่อสารองค์กรทั ้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
 
มติ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการขอแก้ไขเพิ่มรายงานการประชุม และมีมติรับรองรายงาน 
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๑/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี ่ยวกับการดำเนินงาน  
ในเรื ่องต่าง ๆ นั ้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว  
จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระท่ีนำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 
มติ 
 รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ผลการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองและสตูล 

สรุปเรื่อง 
๑.  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่ง ที่ 43/25๖๔ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 25๖๔ แต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง โดยมี นางสิริกร มณีรินทร์ เป็นประธานกรรมการ 
สรรหา เพ่ือดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง 

๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่ง ที่ 44/25๖๔ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 25๖๔ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล โดยมี นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา เป็นประธานกรรมการ



๙ 

 
สรรหา เพ่ือดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล  

การดำเนินการ 

 1. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ได้ดำเนินการสรรหาครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าผู้เข้ารับการ   
สรรหายังไม่มีความเหมาะสมและยังไม่มีผลงานที่เป็นประจักษ์ในการที่จะนำพาวิทยาลัยชุมชนระนองไปสู่
เป้าหมายได้  
 2. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้ดำเนินการสรรหาครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นางวรรณดี 
สุธาพาณิชย์ คุณวุฒิ กศ.บ. (ชีววิทยา) กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) และ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) เป็นผู้
มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล  

การพิจารณา  
 ๑. การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง คณะกรรมการสรรหาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า 
ผู้เข้ารับการสรรหายังไม่มีความเหมาะสมและยังไม่มีผลงานที่เป็นประจักษ์ในการที่จะนำพาวิทยาลัยชุมชน
ระนองไปสู่เป้าหมายได้ จึงรับทราบและเห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิมขยายเวลาการสรรหาและ
ดำเนินการสรรหากฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
 ๒. การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ที่มี
ความเหมาะสม จึงเห็นชอบให้ นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ คุณวุฒิ กศ.บ. (ชีววิทยา) กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
และ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) เป็นผู้มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล  
 
มติ 
 1. รับทราบและเห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองชุดเดิม ขยาย
เวลาการสรรหาและดำเนินการสรรหากฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  
 ๒. เห็นชอบให้ นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ คุณวุฒิ กศ.บ. (ชีววิทยา) กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
และ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) เป็นผู้มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล  
 
วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
 ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 21/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2562 และกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ (1) 
พิจารณาแนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติ
การระยะ 5 ปี และ แผนปฏิบัติการรายปี และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี (2) พิจารณาเสนอแนะ
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการระยะ 5 
ปี และแผนปฏิบัติการรายปี (3) กำกับ ติดตาม และให้คำปรึกษา แนะนำแก่สถาบันวิทยาลัยชุมชนในการ
ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติการรายปี ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ขณะนี้โครงสร้างและบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน



๑๐ 

 
เปลี่ยนแปลงไป สถาบันบันวิทยาลัยชุมชนจึงเสนอขอปรับปรุงรายชื่ออนุกรรมการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
โดยมีอำนาจหน้าที่ดังคำสั่งฯ เดิม 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นเห็นชอบการขอปรับปรุงฯ ตามเสนอ 
 
มติ 
 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามเสนอ  
 
วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั ้งที ่ ๑๑/๒๕๖๓  เมื ่อวันอังคารที ่ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งให้นายนำชัย กฤษณาสกุล เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นั้น 
 เนื่องจากนายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้เกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และไม่ประสงค์อยู่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตาม
วาระท่ีเหลืออยู่ ผู้อำนวยสถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงขอใช้อำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ แนะนำในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์สิตา  ทิศาดลดิลก ให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และทำหน้าที่เลขานุการสภาวิชาการ ซึ่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้
ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 
การเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และไม่
มีลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์สิตา  
ทิศาดลดิลก มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จึงเสนอให้เห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และทำหน้าที่เลขานุการสภาวิชาการ 

การพิจารณา 
 การเสนอแต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ตามความในมาตรา ๒๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ และบุคคลที่ได้รับ
การเสนอแต่งตั้งพิจารณาแล้วเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เป็นไปตามท่ีกฏหมายกำหนด จึงเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
มติ 
 เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สิตา ทิศาดลดิลก ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และทำหน้าที่เลขานุการสภาวิชาการ ตามเสนอ  
 
 
 
 



๑๑ 

 
วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ร่างประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษา 

        พิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565 

สรุปเรื่อง 
 ๑. ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งในประกาศ
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์ อัตรา และรายการท่ีให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา 
 ๒. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือ ที่ อว 
๐๒๐๘.๓/ว ๙๕๖๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ แจ้งขอให้สถาบันอุดมศึกษาที่จะรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้า
ศึกษา และประสงค์ขอรับการอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดส่งข้อมูลให้
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ดังนี้ 
  ๒.๑ ประกาศสภาสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิต นักศึกษา
พิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประกาศใช้ในแต่ละปีการศึกษา) 
  ๒.๒ ประมาณการจำนวนเงินและจำนวนนิสิต นักศึกษาพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 
  ๒.๓ ผลการเรียน (คะแนนเฉลี่ย) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนิสิต นักศึกษาพิการที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  
 ๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ได้ประมาณการจำนวนเงินและจำนวนนักศึกษาพิการที่คาด
ว่าจะรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และรายงานผลการเรียน (คะแนนเฉลี ่ย) ของนักศึกษาพิการ  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามที่เสนอต่อที่ประชุมแล้ว และขอความเห็นชอบ ร่าง ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ประจำปี
การศึกษา 2561 ที่ต้องออกประกาศใช้ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือเสนอขอรับการอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาพิการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป   

การพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำหรับคนพิการ และตามหนังสือของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อรับการสนับสนุนทาง
การศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงเห็นชอบ ร่าง ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ประจำปีการศึกษา 
2565  ตามท่ีเสนอ 
 
มติ 
 เห็นชอบประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565 ตามท่ีเสนอ 
 
 



๑๒ 

 
วาระท่ี ๔.5 เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2564 

สรุปเรื่อง 
ด้วยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 

826 คน ซึ่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณากลั่นกรอง พร้อมเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
อนุมัติการสำเร็จการศึกษา และผ่านการกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องจากสภาวิทยาลัยชุมชน แต่ละแห่ง
แล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ประกอบกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน ได้กลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สำเร็จการศึกษาฯ ดังกล่าวแล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเห็นสมควรเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาเห็นชอบรายชื่อบัญชีผู้สำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้
อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้  
 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จำนวน 62 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จำนวน 9 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 20 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 28 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน 3 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 คน 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จำนวน 110 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จำนวน 9 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 56 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 18 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน 27 คน 
วิทยาลัยชุมชนตาก จำนวน 23 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน 17 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 คน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน สาขาวิชาภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร จำนวน 5 คน 
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จำนวน 4 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 คน 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จำนวน 2 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 1 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 คน 
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จำนวน 46 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 20 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 11 คน 
หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน จำนวน 15 คน 
    



๑๓ 

 
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 9 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 1 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน 8 คน 
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จำนวน 15 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จำนวน 14 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 คน 
วิทยาลัยชุมชนระนอง จำนวน 31 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จำนวน 2 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 6 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 8 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 14 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน 1 คน 
วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 251 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จำนวน 30 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 58 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 11 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 122 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน 15 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 15 คน 
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 212 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 28 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 39 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จำนวน 92 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 32 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 3 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา จำนวน 17 คน 
วิทยาลัยชุมชนสตูล จำนวน 7 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จำนวน 2 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว  จำนวน 1 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 1 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน 1 คน 
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 12 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จำนวน 8 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  จำนวน 4 คน 
วิทยาลัยชุมชนยโสธร จำนวน 12 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 5 คน 



๑๔ 

 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จำนวน 2 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 5 คน 
วิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน 3 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จำนวน 2 คน 
วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 3 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 1 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 คน 
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จำนวน 4 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จำนวน 2 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 คน 
วิทยาลัยชุมชนน่าน จำนวน 20 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  จำนวน 19 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 คน 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอความเห็นชอบบัญชีรายชื ่อผู ้สำเร็จการศึกษาและการขอ  
อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั ้ง ๘๒๖ คน ได้ผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามเสนอแล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบ
บัญชีรายชื่อฯ และอนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรฯ ตามเสนอ 
 
มติ 
 เห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 826 คน ตามเสนอ 
 
วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 

                     และการทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

สรุปเรื่อง 
๑. นายสุเมธ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  
๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๖๔  

มีมติมอบหมายให้ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล เป็นประธานกรรมการการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เพ่ือ
ดำเนินการสรรหาฯ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 



๑๕ 

 
การพิจารณา 

๑. รับทราบและเห็นชอบให้ นายสุเมธ สายสูง ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
น่าน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  

๒. เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนน่านจะต้องมีผู้บริหาร กำกับ ดูแลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็น
การเตรียมการสรรหาให้ได้ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านโดยเร็ว จึงเห็นควรเป็นหลักการให้พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งนี้ โดยให้เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาฯ หลังวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติมอบหมายให้ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล เป็นประธานกรรมการการสรรหาสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน (ตำแหน่งที่ว่าง) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปพร้อมกันได้ด้วยความเรียบร้อย 
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ควรเป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่ง นายเอกศักดิ์ คงตระกูล กล่าวแสดงความเห็นด้วย
กับข้อคิดเห็นดังกล่าว และผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายนำชัย กฤษณาสกุล
เสริมว่า ในสถานการณ์ของวิทยาลัยชุมชนน่านขณะนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้ง ๒ คณะ ต้องเป็นผู้ 
ทีรู่้บริบทของพ้ืนที่และมีประสบการณ์ในการสรรหาผู้บริหารอย่าง  จึงเสนอให้ นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักบริบทของพ้ืนที่จังหวัดน่านและภารกิจของวิทยาลัยชุมชนน่านเป็นอย่างดี 
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้ง ๒ คณะ  ซึ่งนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ยินดีตอบรับเป็นประธาน
ทั้ง ๒ คณะ และขอให้นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อจะได้ช่วยติดตามการจัดการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขชุมชนและวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการนวด เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของคณะสรรหาฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ ทั้ง ๒ คณะ 
ดังตารางข้างล่างแล้ว ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้ 
 

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วย...สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วย...กรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ 

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดว่า ให้คณะกรรมการ 

สรรหา ประกอบด้วย 

    (๑) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือก 

         กันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมายจำนวน 

         หนึ่งคน เป็นประธาน 

     (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่ 
          มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ 

          ภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จำนวนหนึ่งคน เป็น 

          กรรมการ 

     (๓) กรรมการสภาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเอง จำนวน 

          สองคน เป็นกรรมการ 

     (๔) ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการและ 

          เลขานุการ 
 

 

ความในข้อ ๑๐ กำหนดว่า คณะกรรมการสรรหา  
ประกอบด้วย 
    (๑) กรรมการสภาสถาบันที่สภาสถาบันมอบหมาย 
         เป็นประธาน 
    (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งม ี
         ความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับ 
         ภารกิจของวิทยาลัยชุมชนที่สภาสถาบันแต่งตั้ง  
         จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
    (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยและ 
         บุคลากรในวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา โดยเลือก 
         จากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
         วิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับใน 
          ชุมชนและสังคม จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 
     (๔) ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการและ 
          เลขานุการ 
 



๑๖ 

 
 
  (๑) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ประธานกรรมการสรรหาฯ เสนอ 
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตามองค์ประกอบ (๒) และมอบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการให้ได้มาตามองค์ประกอบ (๓)  
  (๒) คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบประธานกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อ
ตามองค์ประกอบ (๒) และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการให้ได้มาตามองค์ประกอบ (๓)  
 ๓. เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนน่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระหว่างที่อยู่ในช่วง
การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ที่ประชุมเห็นชอบเป็นหลักการมอบให้นายกสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนและผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน หารือกับประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
เพื่อหารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และ
เสนอให้นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคำสั่ง แล้วแจ้งให้ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบ
ต่อไป 
 
มติ 
 ๑. รับทราบและเห็นชอบให้ นายสุเมธ สายสูง ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
น่าน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  
 ๒. เห็นชอบให้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  โดยเลือก 
นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตามองค์ประกอบ (๒) และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการให้ได้มา
ตามองค์ประกอบ (๓)  
 ๓. เห็นชอบให้ทบทวนและแต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยเลือก  
นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ มอบประธานกรรมการสรรหาฯ เสนอ
ชื่อตามองค์ประกอบ (๒) และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการให้ได้มาตามองค์ประกอบ (๓)  
 ๔. เห็นชอบเป็นหลักการมอบให้นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและผู ้รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน หารือกับประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อหารายชื่อผู้ที ่มีความ
เหมาะสมในการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และเสนอให้นายกสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนลงนามในคำสั่ง แล้วแจ้งใหท้ี่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป   
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง การขอรับจัดสรรอัตราว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                จากผลการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีผู้เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ 
ราย ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง ประเภทข้าราชการ ตำแหน่ง
เลขที ่

หน่วยงานต้นสังกัด 

1 นายชาญวิทย์  โตธนะคุณ ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

17 กลุ่มการจัดการศึกษา  
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 



๑๗ 

 
ที ่ ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง ประเภทข้าราชการ ตำแหน่ง

เลขที ่
หน่วยงานต้นสังกัด 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสถาบัน 
2 นายสุชิน  นาคเงิน   

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

26 กลุ่มกฎหมาย กองอำนวยการ 
สำนักงานสถาบัน 

3 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์  
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

067 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

4 นายสายศิลป์  สายืน  
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

121 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 

5 นางสงบลักษณ์  เจริญผล  
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  

143 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

6 นางพรชิต  ศรีบุญจิต  
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

170 วิทยาลัยชุมชนระนอง 

7 พ.อ.ต.ศรเทพ  เริงยุทธนาชีวิน 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

265 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

การดำเนินการ 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน นำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นควร
ให้ขอรับการจัดสรรอัตราว่างของข้าราชการจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
คืน จำนวน ๗ อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ตำแหน่ง ประเภทข้าราชการ ตำแหน่ง
เลขที ่

หน่วยงานต้นสังกัด 

1 นักวิชาการศึกษา 
ชำนาญการพิเศษ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 17 กลุ่มการจัดการศึกษา  
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 
สำนักงานสถาบัน 

2 นักวิชาการศึกษา 
ชำนาญการพิเศษ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 26 กลุ่มกฎหมาย กองอำนวยการ 
สำนักงานสถาบัน 

3 ครูผู้ช่วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 067 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
4 ครูผู้ช่วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 121 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
5 ครูผู้ช่วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 143 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
6 ครูผู้ช่วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 170 วิทยาลัยชุมชนระนอง 
7 ครูผู้ช่วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 265 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมเห็นสมควรดำเนินการขอรับการจัดสรรอัตราว่างของข้าราชการจากผลการเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้ง ๗ อัตรา ตามเสนอ  
  
มติ 
 เห็นชอบการขอรับการจัดสรรอัตราว่างของข้าราชการจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ อัตรา ตามเสนอ  



๑๘ 

 
วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี ๑ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ได้รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณากลั่นกรองแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ  คำสั่ง และมติที่เกี่ยวข้อง
ข้างต้นแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนรับทราบ และพิจารณาอนุมัติ ตามอำนาจหน้าที่
กำหนดไว้ในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 
 ๑. รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ๑.๑ ยอดรายรับ ยอดรายจ่าย และยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 3๐ กันยายน ๒๕๖4 ดังนี้  
   (๑)  ยอดรายรับ (๑ ตุลาคม ๒๕63 – 30 กันยายน ๒๕๖4)   33,781,596.69 บาท 
   (๒)  ยอดรายจ่าย (๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓0 กันยายน ๒๕๖4)  20,102,107.12 บาท 
   (๓)  (๑) – (๒) เหลือเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓,๖๗๙,๔๘๙.๕๗ บาท 
และเมื่อรวมกับเงินรายได้ คงแหลือยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๔,๗๓๐,๘๑๘.๑๒ บาท จึงมี
ยอดเงินรายได้ ณ วันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖4 รวมจำนวน 68,410,307.69 บาท 
  ๑.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัต ิวงเง ินรายได้ จำนวน 
๒๒,๘๑๒,๓๖๔.๘๑ บาท และวงเงินฉุกเฉิน (๑๐%) จำนวน ๑,๗๓๖,๐๖๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่าย ดังนี้  

รายการ แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ร้อยละ 
รวมทั้งหมด 24,548,424.81 11,250,600.18 45.83 

1. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 22,812,364.81 10,845,944.18 47.54 
2. วงเงินฉุกเฉินสำรองกรณีฉุกเฉิน 10%  1,736,060.00  404,656.00 23.31 

 

  ๑.๓ ผลประมาณการรายรับ กับ รายรับจริง และผลประมาณการรายจ่าย กับ รายจ่ายจริง 
ดังนี้ 
   (๑) ผลการเปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ กับ รายรับจริง ของเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แบบไม่รวมเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ ในภาพรวม
พบว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีรายรับจริง วงเงิน 23,569,670.80 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการ
รายรับ วงเงิน 17,360,600.00 บาท สูงกว่าประมาณการรายรับ วงเงิน 6,209,070.80  บาท คิดเป็น
ร้อยละ  35.77  
   (๒) ผลการเปรียบเทียบ ประมาณการรายจ่าย กับ ผลการใช้จ่ายจริง ของเงินรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แบบไม่รวมเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ โดย
เปรียบเทียบเฉพาะรายการแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่สภาสถาบันอนุมัติ จำนวน  24,548,424.81 บาท 
พบว ่า มีรายจ ่ายจร ิง จำนวน 11 ,250,600.18 บาท ซึ ่งต ่ำกว ่าประมาณการรายจ ่าย จำนวน 
13,297,824.63 บาท คิดเป็นร้อยละ  54.17  
 



๑๙ 

 
 ๒. ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินจำนวน 
๒๓,๘๕๕,๙๐๙.๙๕ บาท จากวงเงินทีม่ีอยู่ 61,489,984.09 บาท ((ประมาณการรายรับของวิทยาลัยชุมชน
ปีป ัจจ ุบ ัน = 20 ,443 ,799.48 บาท) + (ร ้อยละ 60 ของรายร ับสะสมคงเหลือจากระบบ GFMIS 
(68,410,307.69 บาท) = ๔๑,๐๔๖,๑๘๔.๖๑)) จำแนกเป็น  
  ๒.๑ วิทยาลัยชุมชนขออนุมัติประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น
วงเงิน 2๑,8๑๑,๕๓๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจำวงเงิน ๑๘,๐๒๗,๔๕๐.๐๐ บาท และ รายจ่าย
ลงทุนวงเงิน ๓,๗๘๔,๐๘๐.๐๐ บาท ดังนี้ 
   (๑)  รายจ่ายประจำ 18,027,450.๐๐ บาท (สิบแปดล้านสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ  82.65  มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้  
 

ลำดับ รายการ วงเงิน (บาท) ร้อยละ 
 รวมทั้งหมด 18,027,450.00  82.65  

ก งบดำเนินงาน 17,758,600.00  81.42  
 1. การบริหารกิจการทั่วไป 4,981,725.00  22.84  
 1.1 กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบัน 487,000.00  2.23  
 1.2 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาครู 

บุคลากร กรรมการสภาวิทยาลัย หรือผู้บริหารของ
วิทยาลัย 

2,804,305.00  12.86  

 1.3 รายการที่เก่ียวเนื่องกับการให้บริการห้องสมุด และห้อง
พยาบาล 

261,100.00  1.20  

 1.4 ค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน/ค่าเช่าครุภัณฑ์ /
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน/การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

683,300.00  3.13  

 1.5 ค่าตอบแทนผู้สอน 286,020.00  1.31  
 1.6 การประชาสัมพันธ์/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการ

นำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัยสู่ สาธารณะ  
460,000.00  2.11  

 2. การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพ 302,000.00   1.38  
 - โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
302,000.00   1.38  

 3. สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 120,000.00 0.55  
 - โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการ

วิชาการร่วมกับจังหวัด หรือหน่วยงานในพื้นท่ี 
120,000.00   0.55  

 4. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 8,970,375.00 41.13  
 4.1 การจัดงานปฐมนิเทศ/ไหว้ครู/ปัจฉิมนิเทศ 1,547,640.00 7.10  
 4.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  2,185,650.00  10.02  
 4.3 การจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 2,352,025.00   10.78  
 4.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 489,000.00 2.24  
 4.5 การจัดงานแข่งขันกีฬานักศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2,396,060.00 10.99  



๒๐ 

 
ลำดับ รายการ วงเงิน (บาท) ร้อยละ 

 5. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค 3,380,000.00 15.50  
 - ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่า

อินเทอร์เน็ต 
3,380,000.00 15.50  

 6. รายจ่ายตามเงื่อนไข หรือวัตถุประสงค์ 4,500.00 0.02  
จ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจำเป็นต่อการดำเนินการของสถาบัน 268,850.00 1.23  

 

   (๒) รายจ่ายลงทุน  3,784,080.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดสิบ
บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 17.35  มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

ลำดับ รายการ วงเงิน (บาท) ร้อยละ 
 รวมทั้งหมด 3,784,080.00  17.35  
ข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 1,678,000.00  7.69  
 1.   ครุภัณฑ์การศึกษา ตามนโยบายสภาสถาบันในการปรับ

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 2.  ครุภัณฑ์การศึกษา 1,255,940.00  5.76  
 3.  ครุภัณฑ์สำนักงาน 422,060.00  1.94  
ค งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,056,080.00  9.43  
 1. ค่าจ้างออกแบบรูปรายการ 12,000.00  0.06  
 2. รายการใหม ่ 2,044,080.00  9.37  
ง รายจ่ายเพื่อสมทบรายการลงทุน 50,000.00  0.23  

 

  ๔.๒ วงเงินสำรองกรณีเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 10 คิดจากวงเงินงบประมาณรายรับปีปัจจุบัน 
(20,443,799.48 บาท) คิดเป็นจำนวนเงิน 2,044,379.95 บาท 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ได้มีการพิจารณากลั่นกรองแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ  คำสั่ง และมติที่เกี่ยวข้องข้างต้นแล้ว จึงรับทราบและ
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ตามเสนอ ทั ้งนี ้ ในการเสนอครั ้งต่อไป ขอให้จัดทำเอกสาร
รายละเอียดผลและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เป็นรายวิทยาลัยชุมชนดังที่เคยจัดทำมา
ก่อนหน้านี้เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 
 มติ  

๑. รับทราบผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 20,102,107.12 บาท  

๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 วงเงินทั้งสิ้น 
จำนวน 23,855,909.95  บาท จำแนกเป็น 



๒๑ 

 
  ๒.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ตามแผนที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ วงเงิน 
21,811,530 บาท  
  ๒.๒ รายการวงเงินสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในวงเงินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณ
รายรับงบประมาณปีปัจจุบันที่ขอตั้งวงเงิน จำนวน 2,044,379.95  บาท   
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การจัดการศึกษาเรื่องสหกรณ์ 

 กรรมการสภาสถาบันได้เสนอประเด็นเรื่องสหกรณ์เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ที่ประชุมเห็นว่าได้มอบนโยบายให้สภาวิชาการเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านวิชาการของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนให้มีความเข้มแข็งขึ้น รายละเอียดดังวาระข้างต้นแล้ว ดังนั้น เมื่อมีวาระการปรับปรุงสาขาวิชา
หรือเนื้อหาของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ ให้เรียนเชิญนายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร เข้าร่วมประชุม
เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะด้วย 

มติ 
 รับทราบ 
 
วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งต่อไป  

 ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1๓/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
ในวันจันทร์ที ่ 13 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และประธานกล่าว
ขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 

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

      
 
 นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


