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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 

อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
รายนามกรรมการผู้มาประชุม 

1. นางสิริกร มณีรินทร์   นายกสภาสถาบัน 
2. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา   ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน 
3. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ   ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน 
4. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล   ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน 
5. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์   กรรมการสภาสถาบัน 
6. นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา   กรรมการสภาสถาบัน 
7. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ   กรรมการสภาสถาบัน 

(นางวีณา บรรเลงจิต แทน) 
8. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรรมการสภาสถาบัน 

(นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ แทน) 
9. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน    กรรมการสภาสถาบัน 

(นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน) 
10. นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล   กรรมการสภาสถาบัน 
11. นายยุทธนา พรหมณี   กรรมการสภาสถาบัน 
12. นายทิวากร เหล่าลือชา   กรรมการสภาสถาบัน 
13. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ   กรรมการสภาสถาบัน 
14. นางสาววนิดา สุภัทรกุล   ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
15. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง   ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์   อุปนายกสภาสถาบัน 
    วิจัยและนวัตกรรม  
2. นายชุมพล พรประภา   ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน 
3. นางสีลาภรณ์ บัวสาย   ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน 
4. นายธนภณ วัฒนกุล   กรรมการสภาสถาบัน 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล  ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
2. นายพิเชษฐ ตรีพนากร  ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
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3. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ  สำนักงานสถาบัน 
4. นายเจริญชัย วงษ์จินดา  สำนักงานสถาบัน 
5. นางสาวปารดา ศราธพันธุ์  สำนักงานสถาบัน 
6. นายทศปริชัย เลาห์ทวี  สำนักงานสถาบัน 
7. นางสาวมิ่งขวัญ ทรัพย์ถาวร  สำนักงานสถาบัน 
8. นายสุชิน  นาคเงิน  สำนักงานสถาบัน 
9. นางสาวธิรดา  ศรีขวัญใจ  สำนักงานสถาบัน 
10. นายนำพล  ปัญญาทิพย์  สำนักงานสถาบัน 
11. นายสิทธิศักดิ์  เล็กเปีย  สำนักงานสถาบัน 
12. นายศิวะณัฐฑ์ ก้อมมังกร  สำนักงานสถาบัน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.  

ก่อนการประชุมผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่แต่งตั้ง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นายนำชัย กฤษณาสกุล) ตั้งแต่วันทื่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
และยังไม่ได้แต่งตั ้งรองผู ้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนั ้น การประชุมสภาสถาบัน ครั ้งนี ้ ขอให้ 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทำ
หน้าที่เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตน
เพื่อร่วมประชุมผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์  มีกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 คน และ
กรรมการผู้เข้าประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 7 คน รวมกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด 13 คน จาก
กรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๗ คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม มีรายนามดังนี้  

กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  1. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 
2. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 2. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล 3. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 
4. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ 4. นายยุทธนา พรหมณ ี
5. นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา 5. นายทิวากร เหล่าลือชา 
6. นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล 6. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ 
7. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

 
วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1.1  เรื่อง ความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ช่างศิลป์ท้องถิ่น ตามนโยบายของ รมว. อว.  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ช่างศิลป์ท้องถิ่น ตามนโยบายของ 
รมว. อว. ว่า ขณะนี้ สป.อว.ได้ประกาศโครงสร้างการจัดตั้งสถาบันวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศ ิลปกรรมศาสตร ์แห ่ งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts: 
TASSHA) และศูนย์ช่างศิลป์ท้องถิ่น เป็นหนึ่งศูนย์ย่อยในสถาบันฯ แห่งนี้ และ สป.อว.มีแผนจะจัดงานแถลงข่าว
การจ ัดต ั ้ งสถาบ ันฯ ในว ันท ี ่  25 ก ุมภาพ ันธ ์  2564 และได ้มอบหมายให ้สถาบ ันว ิทยาล ัยช ุมชน 
จัดนิทรรศการแสดงผลงานช่างศิลป์ในงานครั้งนี้ด้วย  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี 1.1.2 เรื่อง สถาบันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
             กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  
  ประธานแจ้งที ่ประชุมว่า เมื ่อวันที ่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัด 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิทยาลัยชุมชน กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  เพื่อร่วมกัน
ทำงานยกระดับทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน โดย
มีขอบเขตความร่วมมือนำร่องใน 6 จังหวัดที่วิทยาลัยชุมนตั้งอยู่ ได้แก่ แพร่ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู ยโสธร ตราด 
และสงขลา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสามารถขยายพื ้นที ่ดำเนินการในจังหวัดที ่ม ีความพร้อม 
ตามที่จะตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการสภาสถาบันให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีอีกหลาย
องค์กรที่มีพันธกิจในทำนองเดียวกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สถาบันฯ น่าจะทำความร่วมมือเพื่อประโยชน์  
ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน อาทิ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย เป็นต้น  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ  
วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง ความก้าวหน้าในการดำเนินงานคณะอนุกรรมการดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล 
  สรุปเรื่อง   
  ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที ่ประชุทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ได้รับทราบสถานภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่งแล้ว สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 
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ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ชัดเจนดีมาก สามารถนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ฯ ได้ ที่ประชุมจึงมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ และมีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการ ดังนี้ 
  1.  นำแพลตฟอร์ม “Open edX LMS” ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สป.อว. (TCU) 
มาใช้เป็นแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้การบริหารจัดการรายวิชา
ทั้งหมดอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละวิทยาลัย แต่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
บทเรียนออนไลน์ได้ทั้ง 20 วิทยาลัย และให้ผู้สอนให้สามารถพัฒนาบทเรียนออนไลน์ของตนสู่ระดับมาตรฐาน 
Thai MOOC ต่อไป  
  2.  เพื่อให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีคุณภาพ  ขอให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเร่งดำเนินการโครงการต่อไปนี้ 
   2.1 โครงการพัฒนาทักษะผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน เรื่อง 
“การผลิตสื่อออนไลน์คุณภาพ และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยพิจารณาจัดเป็นระดับพื้นฐานและ
ระดับ advanced  
   2.2 Work shop การออกแบบการจ ัดการเร ียนการสอนออนไลน ์ เน ้นรายว ิชา 
หมวดศ ึกษาท ั ่ ว ไป (General Education) อย ่างน ้อยสองรายว ิชา เพ ื ่ อ เป ็นแนวทางต ้นแบบ และ 
ใช้ในแพลตฟอร์ม “Open edX LMS”  
  3. พัฒนาระบบคลังปัญญาออนไลน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้จากองค์ความรู้ทั ้งภายนอกและ
ภายในสถาบัน ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาสร้างผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่อย่างมีระบบ อีกทั้งยังสามารถ
ค้นคว้าองค์ความรู้มหาศาลจากโลกอินเทอร์เน็ตอย่างไร้ขีดจำกัด และเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานห้องสมุด
ออนไลน์และระบบคลังปัญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับที่ปรึกษา (นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์) ในวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2564 
  ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
  1. เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานฯ บรรลุได้ตามเป้าหมาย เห็นสมควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณา
การใช้จ่ายเงินรายได้มาใช้ในการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของแต่ละวิทยาลัยชุมชนให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม  
  2. กำกับ ดูแลให้ผู ้บริหารแต่ละวิทยาลัยชุมชนให้ความสำคัญกับการขับเคลื ่อนแผนงาน 
ด้านดิจิทัล  โดยเสนอให้พัฒนาเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินการทดลองงานหรือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
  3. ให้ระบบประกันคุณภาพภายในมีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 1.2.๒ เรื่อง ความก้าวหน้าการขอรับจัดสรรทุน กสศ. ตามโครงการนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง  

      ปี 2564  
 ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ในปี 2564 วิทยาลัยชุมชนที่เสนอโครงการขอรับทุน กสศ. 
ภายใต้นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มีวิทยาลัยชุมชน 17 แห่งที่เสนอโครงการ และมีวิทยาลัยชุมชน 11 แห่ง 
ที่ผ่านการพิจารณา ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนเดิมที่เคยได้รับจัดสรรทุนแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ ตราด ยะลา สตูล 
อุทัยธานี และตาก และได้รับจัดสรรทุนเป็นรุ่นแรก 6 แห่ง ได้แก่ บุรีรัมย์ ยโสธร มุกดาหาร พิจิตร แพร่ และ
ปัตตานี ทั้งนี้ มีวิทยาลัยชุมชน 3 แห่งที่ไม่ได้เสนอโครงการเนื่องจากยังไม่พร้อมด้านหลักสูตร และบุคลากร ส่วน
ว ิทยาล ัยช ุมชน 6 แห ่งท ี ่ ไม ่ผ ่ านการพ ิจารณาม ีสาเหต ุหล ัก ๆ มาจาก ย ังขาดข้ อม ูลความพร ้อม 
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ด้านกระบวนการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการเสนอโครงการ  
โดยส่วนหนึ่งสาขาวิชาที่เสนอขอทุนไม่ตอบโจทย์โครงการฯ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 1.2.๓ เรื่อง  รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี
การศึกษา 2562 

 สรุปเรื่อง 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื ่อง 

ประกอบด้วย การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา และการกำกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย และระดับสถาบัน  โดยสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้
ให ้คำแนะนำและข้อเสนอเพื ่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการแต่งต ั ้ ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันฯ เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและรูปแบบการจัดการศึกษาของ  
วิทยาลัยชุมชน ที่อิงกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่กำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและดำเนินงานตามภารกิจ
ของสถานศึกษา (2) กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ โดยการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจัดทำรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดประจำทุกปีและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ 
(3) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบประกันคุณภาพด้วยการ
ติดตามตรวจสอบประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษา 
นำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและรายงานผลการปฏิบัติราชการแก่
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

ปีการศึกษา 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับวิทยาลัยในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 และประเมินคุณภาพระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 
21 - 22 ธันวาคม 2563 มีผลการประเมินระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัยชุมชน และระดับสถาบัน 
โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลผลการประเมินปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการประเมินระดับหลักสูตร   

1) การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที ่ 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดไว้ของแต่ละระดับ  

หลักสูตร/สาขา 
ผลการประเมินหลักสูตร ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การกำกับมาตรฐาน 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
จำนวน ผ่านเกณฑ์ จำนวน ผ่านเกณฑ์ 

อนุปริญญา 108 59 111 108 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 10 10 11 11 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 9 9 11 11 
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 3 2 2 
 130 81 135 132 
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2) การประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 6 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน (1 ตัวบ่งชี้) องค์ประกอบที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษา (2 ตัวบ่งชี้) องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา (2 ตัวบ่งชี้) องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (1 ตัวบ่งชี้) องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนและ
การประเมินผู้เรียน (3 ตัวบ่งชี้) องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (1 ตัวบ่งชี้)  

วิทยาลัยชุมชน 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของวิทยาลัยชุมชน 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
1. แม่ฮ่องสอน 0.21 2.54 
2. พิจิตร 1.62 3.10 
3. ตาก 0.06 2.40 
4. บุรีรัมย์ 0.68 3.35 
5. มุกดาหาร 0.20 2.21 
6. หนองบัวลำภ ู 0.72 3.48 
7. สระแก้ว 3.00 3.48 
8. อุทัยธานี 1.22 2.36 
9. ระนอง 3.35 3.49 
10. นราธิวาส 2.45 3.51 
11. ยะลา 2.32 3.68 
12. ปัตตานี 2.45 3.44 
13. สตูล 2.91 3.91 
14. พังงา 3.12 3.32 
15. ยโสธร 0.21 3.76 
16. ตราด 3.42 3.57 
17. สมุทรสาคร 0.83 3.52 
18. แพร่ 0.00 3.29 
19. สงขลา 2.11 3.59 
20. น่าน 2.31 3.20 
คะแนนเฉลี่ย 20 วิทยาลัยชุมชน 1.66  3.26  

 
2. ผลการประเมินระดับวิทยาลัยชุมชน  

การประเมินระดับวิทยาลัยพิจารณาจากผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมและผลการ
ดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ 5 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา (3 ตัวบ่งชี้) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
(3 ตัวบ่งชี้) องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ (1 ตัวบ่งชี้) องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (1 ตัวบ่งชี้) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (1 ตัวบ่งชี้) 
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วิทยาลัยชุมชน 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

และผลการดำเนินงานตามพันธกจิของวิทยาลัยชมุชน 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

1. แม่ฮ่องสอน 2.88 3.59 
2. พิจิตร 2.92 3.79 
3. ตาก 2.91 3.84 
4. บุรีรัมย์ 4.07 4.71 
5. มุกดาหาร 3.14 3.90 
6. หนองบัวลำภู 4.02 4.57 
7. สระแก้ว 4.33 4.61 
8. อุทัยธานี 4.02 4.37 
9. ระนอง 4.11 4.60 
10. นราธิวาส 4.15 4.56 
11. ยะลา 4.04 4.45 
12. ปัตตานี 4.49 4.72 
13. สตูล 4.32 4.77 
14. พังงา 4.35 4.23 
15. ยโสธร 2.68 4.64 
16. ตราด 4.38 4.62 
17. สมุทรสาคร 2.61 3.85 
18. แพร่ 4.00 4.59 
19. สงขลา 4.30 4.71 
20. น่าน 3.26 3.91 

คะแนนเฉลี่ย 20 วิทยาลัยชุมชน 3.75  4.35  
  

ผลการประเมินระดับวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง องค์ประกอบที่มีผลประเมินระดับดีมาก 
3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (เฉลี่ย 3 ตัวบ่งชี้ 4.63) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
(4.55) และองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (4.70) ส่วนองค์ประกอบท่ีมีผลการประเมินระดับ
ดี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา (เฉลี่ย 3 ตัวบ่งชี้ 3.92) และองค์ประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ (4.25) 
 
3. ผลการประเมินระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

การประเมินระดับสถาบันพิจารณาจากผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมและ 
ผลการดำเน ินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนทั ้ง 20 แห่งและสำนักงานสถาบันส่วนกลาง 
ซึ่งการประเมินระดับสถาบัน 5 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา (3 
ตัวบ่งชี ้) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (3 ตัวบ่งชี ้) องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ (1 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1 ตัวบ่งชี้) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ(2 ตัวบ่งชี้)  
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้วิเคราะห์รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย

จากรายงานการประเมินตนเอง(SAR) และรายงานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของแต่ละวิทยาลัย 
โดยสถาบันจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชนและมีการประเมินโดย 
คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบันเฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 3.83 ผลประเมินระดับดี 

องค์ประกอบ 
ผลการประเมิน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1) การจัดการศึกษา 2.43 พอใช้ 3.75 ดี 
2) การวิจัย 4.72 ดีมาก 4.23 ดี 
3) การบริการทางวิชาการ 2 ปรับปรุง 3.00 พอใช้ 
4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2 ปรับปรุง 4.00 ดี 
5) การบริหารจัดการ 2.88 พอใช้ 3.68 ดี 
ผลการประเมินภาพรวมระดับสถาบัน 3.12 พอใช้ 3.83 ด ี

 
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถาบันโดยคณะกรรมการฯ 
 ๑) ควรวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนต่างๆ ตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนระยะ 20 ปีตามวิสัยทัศน์วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน 
 ๒) ควรให้ความสำคัญกับ Digital Transformation โดยวิเคราะห์ Gap Analysis ระหว่าง
สภาพปัจจุบันด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ระบบการจ ัดการกับสภาพวิทยาล ัย 4.0 ที ่ควรจะเป็นในอนาคตแล้วกำหนด Road Map ให ้สอดคล้องกับ 
แผนระยะสั้น 3 ปี ระยะกลาง 5 ปีและระยะยาว 10 ปี 
 ๓) การจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ให้สะท้อนความเชื ่อมโยงปรัชญา หลักสูตร 
วัตถุประสงค์หลักสูตร แผนที่การกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Curriculum 
Mapping) สู่คำอธิบายรายวิชา และ มคอ.3 เพ่ิมข้ึน 
 ๔) จัดทำแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
ทั้ง Bottom up และ Top down และกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการวิจัยและ
ด้านตำแหน่งวิชาการหรือวิทยฐานะ 
 ๕) ควรทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับ
วิทยาลัยและระดับสถาบัน ให้สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยชุมชนและมาตรฐานการอุดมศึกษาให้มากที่สุดตาม
กฎกระทรวงฯ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2561 
5. ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2564  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชนประจำปี
การศึกษา 2562 (การประเมินจะเริ่มเมื่อสิ้นปีการศึกษาและจะแล้วเสร็จราวปลายปี พ.ศ.2563) ประกอบด้วย
ผลการประเม ินค ุณภาพระด ับหล ักส ูตร ระด ับว ิทยาล ัย  ระด ับสถาบ ัน และสร ุปข ้อเสนอแนะ  
เพ่ือการพัฒนาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะดังนี้ 

๑) วิทยาลัยชุมชนมีภารกิจหลักคือการจัดฝึกอบรมเป็นการบริการทางวิชาการ ดังนั้น วิทยาลัย
ควรให้ความสำคัญกับภารกิจนี้เพราะเป็นจุดแข็งของวิทยาลัยชุมชน 



๙ 

 
๒) ข ้อส ั ง เกตจากผลการประเม ินด ้ านการจั ดการศ ึกษาและการบร ิการว ิช าการ 

มีผลการประเมินต่ำกว่าภารกิจด้านการวิจัยอาจเนื่องมาจากวิทยาลัยได้รับงบประมาณด้านการวิจัยค่อนข้างสูง 
๓) วิทยาลัยที ่มีผลการประเมินด้านการบริหารหลักสูตรระดับอนุปริญญาในภาพรวมต่ำ  

ควรเร่งรัดให้วิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป  
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 

  ที่ประชุมมีความเห็นว่า เกณฑ์การประเมินยังไม่สะท้อนบริบทการทำงานของวิทยาลัยชุมชนในแต่
ละพันธกิจเท่าที่ควร โดยเฉพาะบริบทด้านการบริการวิชาการซึ่งเป็นจุดแข็งของวิทยาลัยชุมชน และเสนอแนะว่า 
ควรดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ ในข้อที่ 5) ทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัยและระดับสถาบัน ให้สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัย
ชุมชนและมาตรฐานการอุดมศึกษาให้มากที่สุดตามกฎกระทรวงฯ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.  
2561 
 
มติ ๑. รับทราบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี
การศึกษา 2562 และให้สถาบันรายงานหน่วยงานต้นสังกัด รายงานการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 ๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะข้างต้น และพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยชุมชนตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพภายใน 
พ.ศ.2561 
 
วาระท่ี 1.2.๔ เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 
 สรุปเรื่อง 
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) ได้ให้ความเห็นชอบ และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
รายละเอียดระเบียบวาระท่ีนำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ดังนี้  
  1. นางสาววนิดา สภุัทรกุล ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
  2. นางสาวปารดา ศราธพันธุ์ ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองอำนวยการ 
  3. นายทศปริชัย เลาหทวี ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4. นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ 
  5. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย  
 
มติ ๑. ที่ประชุมรับทราบ 

๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
พัฒนาสำหรับทั้ง ๕ ตำแหน่งต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2564 
  สรุปเรื่อง 



๑๐ 

 
ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 12มกราคม 

2564  ฝ ่ายเลขานุการได ้จ ัดทำรายงานการประชุมแจ ้งให ้กรรมการสภาสถาบันพิจารณารายงาน 
การประชุมทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีกรรมการสภาสถาบันแก้ไข จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุม 
  การพิจารณา   
  ที่ประชุมให้เพิ่มเติมข้อความ “ก่อนการประชุมผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งที่
ประชุมทราบว่า ตามที่แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นายนำชัย กฤษณาสกุล) 
ตั้งแต่วันทื่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และยังไม่ได้แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนั้น การประชุมสภา
สถาบันครั้งนี ้ ขอให้นางสาววนิดา สุภัทรกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทำหน้าที่เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน” ก่อนเริ่มการประชุม 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขตามการพิจารณาข้างต้น และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ตามท ี ่สภาสถาบ ันว ิทยาล ัยช ุมชน ได ้ม ีการประช ุมพ ิจารณาและม ีมต ิ เก ี ่ยวกับ 
การดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระท่ีนำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
   
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี 3.2 เรื่อง แบบประเมินการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์และการนำเสนอวิสัยทัศน์ในการสรรหา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั ้งที ่ ๙/256๓ เมื ่อวันที ่ ๘ กันยายน  

256๓ มีมติให้ปรับแบบฟอร์มการให้คะแนนเดิมที ่ เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ ้น และครอบคลุม 
การประเมินให้รอบด้าน มีความยืดหยุ ่นสามารถใช้ตามความแตกต่างของบริบทพื้นที ่แต่ละวิทยาลัยชุมชน 
ตอบสนองนโยบายของสภาสถาบัน ในเรื่องการพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นอุดมศึกษาเพื่อชุมชน 
ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัด และยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยให้การสรรหามุ่งเน้น
ประสบการณ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อชุมชน การส่งเสริมการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสหรือคนจน และ 
การเป็นวิทยาลัยชุมชนดิจิทัล นั้น  
 คณะอนุกรรมการบร ิหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ในการประชุมคร ั ้งที่   
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณา
ปรับปรุงแบบฟอร์มการให้คะแนน ตามมติของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ให้เป็นไป  
ตามนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว และมีมติเห็นชอบแบบประเมินการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์
และการนำเสนอวิสัยทัศน์ในการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน โดยมีองค์ประกอบที่แก้ไข ดังนี้ 



๑๑ 

 
ลำดับ องค์ประกอบ (เดิม) คะแนน องค์ประกอบ (แก้ไข) คะแนน 

๑ ประสบการณ์และความสำเร็จใน
การบริหารจัดการตามพันธกิจของ
องค์การ 
๑.๑ ประเภทขององค์กรและ

ระยะเวลา ในการบริหาร 
๑.๒ ประสบการณ์การทำงานร่วมกับ

เครือข่ายหรือชุมชน 
๑.๓ ความสำเร็จในการบริหารตาม

พันธกิจและการบริหารธรรมา-ภิ
บาล 

๑.๔ การยอมรับของสาธารณะหรือ
การได้รับรางวัล 

๓๐ ประสบการณ์และความสำเร็จในการ
บริหารจัดการ 
1.1 ประเภทขององค์กรและระยะเวลา

ในการบริหาร 
1.2 ประสบการณ์และความสำเร็จใน

การบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา 
1.3 ประสบการณ์และความสำเร็จใน

การทำร่วมกับเครือข่ายหรือชุมชน 
1.4 ความสำเร็จในการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 
1.5 การยอมรับของสาธารณะหรือการ

ได้รับรางวัลทางด้านบริหารจัดการ 

30 

๒ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน ใน
ฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
๒.๑ พันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 
๒.๒ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
๒.๓ การสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
๒.๔ การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

๓๐ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน ใน
ฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ 
2.1 การจัดการศึกษาและการส่งเสริม 
      การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.2 การส่งเสริมการวิจัยในวิทยาลัย

ชุมชน 
2.3 การบริหารงานบริการวิชาการ 

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ
งานช่างศิลป์พื้นถิ่น 

2.4 การบริหารจัดการที่ตอบสนอง
นโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนในเรื่องการพัฒนา
ผู้ด้อยโอกาสหรือคนจนและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2.5 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
การสร้างเครือข่ายดำเนินงาน 

40 

๓ การนำเสนอวิสัยทัศน์ 
๓.๑ การจัดการศึกษา และวิจัย 
๓.๒ การบริการวิชาการและทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
๓.๓ การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๓.๔ การบริหารเน้นผลลัพธ ์

๔๐ การนำเสนอวิสัยทัศน์ 
3.1 วิสัยทัศน์มีสาระสำคัญครบถ้วน

ตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
และมีกลยุทธ์ที่ท้าทายในแต่ละ
พันธกิจ 

3.2 มีกลยุทธ์ที่ครอบคลุมนโยบายของ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

30 



๑๒ 

 
ลำดับ องค์ประกอบ (เดิม) คะแนน องค์ประกอบ (แก้ไข) คะแนน 

๓.๕ กลยุทธ์การพัฒนาและการ
บริหารจัดการเชิงรุก 

3.3 เป็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งผลลัพธ์และมี
ตัวชี้วัดเหมาะตรงกับพันธกิจและ
กลยุทธ์ รวมทั้งมีตัวชี้วัดที่วัดจาก
ความสำเร็จของชุมชน 

3.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
กำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด 

3.5 นำเสนอวิสัยทัศน์ด้วยความม่ันใจ
ในความรู้ความสามารถและแสดง
ความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการให้
สำเร็จ 

 รวม ๑๐๐ รวม ๑๐๐ 

 
การพิจารณา 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควรเพ่ิมเติมแบบประเมินการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์และการ
นำเสนอวิสัยทัศน์ในการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ในประเด็น competency ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
เน้นการทำงานเชิงพ้ืนที่  ทั้งนี้ควรจัดลำดับองค์ประกอบข้อย่อยให้เรียงลำดับเป็นกลุ่มเรื่อง  
 
มติ  ที่ประชุมมอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงแบบประเมินการคัดเลือกการสอบ
สัมภาษณ์และการนำเสนอวิสัยทัศน์ในการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตามการพิจารณาของที่ประชุมและ
ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1 เรื่อง การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง  

ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 54/๒๕๖3 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้ง  
นายนำชัย กฤษณาสกุล เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนอีกตำแหน่ง เป็นเวลา 
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖3 ได้ขอใช้อำนาจตามความในมาตรา 27 (๘) แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558  เสอนแนะในการแต่งตั ้งให้ บ ุคคลที ่ม ีค ุณสมบัติ 
ตามข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และทำหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนี้ 

๑. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ ดำรงตำแหน่งรองผู ้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ  
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

๒. นายเจริญชัย วงษ์จินดา ดำรงตำแหน่งรองผู ้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ 
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 
 
 
 



๑๓ 

 
 การพิจารณา  
 ที ่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ทั ้ง 2 รายชื ่อที ่เสนอมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง จึงสมควรแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และทำหน้าที่
ตามกฎหมาย ตามเสนอ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

 ๑.  เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1๑ กุมภาพันธ์ 256๔ ๒ .
 เห ็นชอบให้แต ่งตั ้ง นายเจร ิญช ัย วงษ์จ ินดา ดำรงตำแหน่งรองผ ู ้อำนวยการสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน และทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1๑ กุมภาพันธ์ 256๔ 

 3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันลงนามแต่งตั้งต่อไป  
 
วาระท่ี 4.2  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน จำนวน 17 แห่ง 
  สรุปเรื่อง  

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอที่ประชุมพิจารณากรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน ๑๗ แห่ง 
ที่ครบวาระ ตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่เป็นอำนาจของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ตาม (1) กรรมการสภาสถาบันที่สภาสถาบันมอบหมาย เป็นประธาน  และ (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่เป็นกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน 
ที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ดังนี้  

ลำดับที่ สภาวิทยาลัยชุมชน ครบวาระ ๔ ปี ณ วันที่ 
๑ แพร่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๒ ตาก ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๓ อุทัยธานี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๔ บุรีรัมย์ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๕ สมุทรสาคร ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๖ ตราด ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๗ สงขลา ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๘ แม่ฮ่องสอน ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๙ พิจิตร ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๑๐ มุกดาหาร ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๑๑ ยโสธร ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๑๒ ระนอง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๑๓ พังงา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๑๔ สตูล ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๑๕ ปัตตานี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๑๖ ยะลา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๑๗ นราธิวาส 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 



๑๔ 

 
และขอความเห ็นชอบในหล ักการให ้สถาบ ันว ิทยาล ัยช ุมชน จ ัดทำคำส ั ่ งแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการสรรหา 
สภาวิทยาลัยชุมชน ๑๗ แห่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ เสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง
ต่อไป  
  การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณามอบหมายกรรมการสภาสถาบันเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา  
สภาวิทยาลัยชุมชนทั้ง 17 แห่ง และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือกับประธานกรรมการสรรหาเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนที่
สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

 
ที ่

 
วิทยาลัยชุมชน 

รายช่ือ/องค์ประกอบ คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน  
ตามข้อบังคับข้อ 10 (1)  ตามข้อบังคับข้อ 10 (2) 

ประธาน กรรมการ 
1 แพร่ นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือประธาน 
2 ตาก นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือประธาน 
3 อุทัยธานี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ 
4 บุรีรัมย์ นางสีลาภรณ์ บัวสาย มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือประธาน 
5 สมุทรสาคร นายเอกศักดิ์ คงตระกูล มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือประธาน 
6 ตราด นางสิริกร มณีรินทร์ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือประธาน 
7 สงขลา นางสิริกร มณีรินทร์ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือประธาน 
8 แม่ฮ่องสอน นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือประธาน 
9 พิจิตร นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ 

10 มุกดาหาร นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือประธาน 
11 ยโสธร นางสีลาภรณ์ บัวสาย มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือประธาน 
12 ระนอง นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือประธาน 
13 พังงา รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือประธาน 
14 สตูล รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือประธาน 
15 ปัตตานี นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือประธาน 
16 ยะลา นางสิริกร มณีรินทร์ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือประธาน 
17 นราธิวาส นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือประธาน 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. มอบหมายกรรมการสภาสถาบัน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาวิทยาลัยชุมชน จำนวน 
17 แห่ง ตามการพิจารณาข้างต้น  

2. มอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือกับประธานกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่
เป็นกรรมการสภาสถาบัน ซึ ่งมีความรู ้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ เกี ่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนที่ 
สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

3. เห ็นชอบในหลักการให้สถาบันว ิทยาลัยชุมชน จ ัดทำคำสั ่งแต ่งต ั ้งคณะกรรมการ 
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน ๑๗ แห่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ เสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนาม 
ในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 



๑๕ 

 
วาระที่ 4.3  เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน แม่ฮ่องสอน สระแก้วและสงขลา 

สรุปเรื่อง 
๑. คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งให้ 

นายคมสัน คูสินทรัพย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
โดยจะครบกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   

๒. คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งให้ 
นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
โดยจะครบกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

๓. คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งให้ 
นายนิยม ชูชื่น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยจะครบ
กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔  

4. ตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบวัน
นับตั ้งแต่วันที ่ผู ้อำนวยการครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื ่น เพื ่อทำหน้าที ่สรรหาผู ้อำนวยการ  
ตามข้อบังคับดังกล่าว ดังนั้น ในระหว่างการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๓ แห่ง หลังจาก  
ที่ผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วนั้น จำเป็นจะต้องมีผู ้บริหารกำกับ ติดตาม 
การดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนทั้ง ๓ แห่ง ดังนี้ 

๑. นายโยธิน  บุญเฉลย  เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

๒. นางอัมพร  สุคนเขตร์  เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

๓. นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
สงขลา ตั้งแตว่ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้ง 3 รายชื่อที่เสนอมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จึงสมควรแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเพ่ือทำหน้าที่ตามเสนอ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้  
๑. แต่งตั้งให้ นายโยธิน  บุญเฉลย เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

๒. แต่งตั้งให้ นางอัมพร  สุคนเขตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

๓. แต่งตั้งให้ นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ  เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
สงขลา 



๑๖ 

 
วาระท่ี 4.4  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง  
   ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที ่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้อ ๓ วรรคสอง กำหนดไว้ว ่า “ให้
คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีคณะกรรมการให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ” ข้อ ๑๐ กำหนดไว้ว่า “ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน (กรรมการตร วจสอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมการในคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ) และ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ  และข้อ ๒๒ กำหนดไว้ว ่า “กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อน และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ใช้บังคับตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด” 
 การพิจารณา  
   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน เห็นควรมอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณารายชื่อกรรมการสภาสถาบัน
หรือผู้ที่จะให้สภาสถาบันมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมกับรายชื ่อบุคคลที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณารายชื่อ ผู้ที่จะให้สภาสถาบันมอบหมาย 
จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมกับรายชื่อ
บ ุคคลที ่ม ีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบผู ้ทรงคุณว ุฒิ  
เสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป  
 
วาระท่ี 4.5 เรื่อง การประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 (วาระลับ) 
 
วาระท่ี 4.6 เรื่อง การร้องเรียนคัดค้านการแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
 (วาระลับ) 
 
วาระท่ี 4.7 เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินคดีปกครอง ในคดีหมายเลขดำที่ บ.368/2563 
 (วาระลับ) 
 
 
 
 
วาระท่ี 4.8  เรื่อง การสรรหาผูสูงอายุที่เปนแบบอยางที่ดีในสังคมเพื่อเปนผูสูงอายุแหงชาติ 



๑๗ 

 
 สรุปเรื่อง  
  ดวยกระทรวง อว. ไดมีหนังสือที่ อว 0226.5/ว 1316 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 จะ
ดำเนินการสรรหาผูสูงอายุที่เปนแบบอยางที่ดีในสังคม เพื่อเปนผูสูงอายุแหงชาติ ประจำป พ.ศ. 2564 และ
ดำเนินการมอบรางวัลในงานวันผูสูงอายุแหงชาติในวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยขอใหสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เสนอรายชื่อผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กรมกิจการผูสูงอายุกำหนดจำนวน 1 ทาน ภายในวันที่ 15 
กุมภาพันธ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ  
 1. คุณสมบัติของผูสูงอายุที่เปนแบบอยางที่ดีในสังคม 
  1.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   (1) มีสัญชาติไทย อายุไมต่ำกวา 75 ป 
   (2) เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นและเทิดทูนในสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย 
  (3) เปนผูมีคุณภาพที่ดี โดยมีองคประกอบดังนี้ 
   (3.1) เปนผูมีสุขภาพดี ทั้งในดานกาย จิต ปญญา และสังคม 
   (3.2) เปนผูประกอบกิจการงาน อันเกิดประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม 
   (3.3) เปนผูมีความมั่นคงในชีวิต ทั้งในดานเศรษฐกิจ ครอบครัว และสภาพแวดล้อม 
  1.2 คุณสมบัติเฉพาะตัว 
   (1) มีการดำเนินการชีวิตที่เปนแบบอยางที่ดี เชน การดูแลสุขภาพรางกายของตนเอง
เปนผูสนใจใฝเรียนรูอยูเปนนิจ เปนตน 
   (2) เปนผูวางตัวอยูในครอบครัวและในสังคมโดยธรรม 
   (3) เปนผูปฏิบัติหนาที่เปนประโยชนตอสังคมโดยรวมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ 
ในชวงอายุ 60 ป บริบูรณขึ้นไป เปนที่ประจักษแกสังคม และตัวอยางแกสาธารณชนได 
 2. วิธีการสรรหาและคัดเลือก 
  2.1 หนวยงาน/องคกรตาง ๆ เสนอรายชื ่อจำนวน 1 รายชื ่อ และอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการสรรหาผูสูงอายุ เสนอรายชื่อจำนวนมากกวา 1 รายชื่อ 
  2.2 คณะอนุกรรมการลงมติเลือกผูสูงอายุ โดยวิธีการลงคะแนนลับ 
  2.3 เสนอคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 3. การมอบรางวัลแกผูสูงอายุแหงชาติ ไดรับรางวัลเงินสด จำนวน 100,000 บาท เข็ดกลัด 
ทองคำที่ระลึก น้ำหนัก 1 บาท สลักรูปดอกลำดวน และชื่อ-นามสกุล พรอมโลประกาศเกียรติคุณ  
 4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรวบรวมรายชื ่อของผูสูงอายุที ่ทำงานร่วมกับวิทยาลัยชุมชน  
ที่เปนแบบอยางที่ดีในสังคม จำนวน 16 รายชื่อ ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑครบถวน เสนอที่ประชุมพิจารณา 
 การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาจากรายชื่อที่ฝ่ายเลขานุการเสนอแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อ นายบัญญัติ  
พุมพันธ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตาก อายุ 86 ป ี เปนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตากตั้งแต 2545 - ปัจจุบัน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายบัญญัติ พุมพันธ เป็นผูสูงอายุที่เปนแบบอยางที่ดีใน
สังคมเพื่อเปนผูสูงอายุแหงชาติ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอให้กรมกิจการผูสูงอายุตามระยะเวลาที่
กำหนดต่อไป  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  



๑๘ 

 
วาระท่ี 5.1  เรื่อง  การพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง  

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ได้พิจารณากลั่นกรองและมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตร
อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน จำนวน 6 หลักสูตร แล้วมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงในภาพรวม และรายหลักสูตร 
ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัย
ชุมชนแล้ว เห็นว่าวิทยาลัยชุมชนทั ้ง 4 แห่ง ได้จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเงื ่อนไข 
ที่กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระที่นำเสนอต่อ 
ทีป่ระชุมแล้ว ประกอบด้วย 
 

วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลักสูตรอนุปริญญา สถานภาพของหลักสูตร 

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๐๗/๑๒๖๕ 
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
อินทรีย์ 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๔ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน 
จากสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๐๑/๒๖๘๓ 
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน 
จากสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน 
จากสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทั้ง 4 หลักสูตร ผ่านการเห็นชอบ จากสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๐5/679 

ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๔ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน 
จากสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
ในการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖๓   
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ๒๕๖๓ 

วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.18/644 
ลงวันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๔ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน 
จากสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่  

ในการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖๓   
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ทั้ง 2 หลักสูตร ผ่านการเห็นชอบ จากสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 

 การพิจารณา   



๑๙ 

 
  ที่ประชุมขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาทบทวนร่วมกับวิทยาลัยชุมชน ในการจัดหลักสูตร
บางสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ว่ายังตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาดหรือไม่ โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

1. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  
1.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๔ 

  ๒. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
2.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
2.3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  3. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
          3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๔ 
  4. วิทยาลัยชุมชนแพร่  
          4.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๔  
ทั้งนี้ ให้วิทยาลัยชุมชนจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online : CHECO) ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กำหนดต่อไป 
 
วาระท่ี 5.2  เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตร ของวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

 ๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน และ
ให้วิทยาลัยชุมชนจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที ่ ศธ 0506(2)/ว174 ลงวันที ่ 10 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรือการอนุมัติหลักสูตรของสภา
สถาบันอุดมศึกษา กำหนดให้หลักสูตรที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ต้องส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
หลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

3. วิทยาลัยชุมชน จำนวน 15 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก บุรีรัมย์ 
หนองบัวลำภู สระแก้ว อุทัยธานี ระนอง นราธิวาส ปัตตานี สตูล สมุทรสาคร แพร่ น่าน มุกดาหาร และตราด  
มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการของวิทยาลัยชุมชน และผ่านการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ประจำหลักสูตรจากสภาวิทยาลัยชุมชน แล้ว  
 สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ได้พิจารณากลั่นกรองและมีมติให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนทั้งหมดมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว 



๒๐ 

 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระท่ีนำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว  
  ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรือการอนุมัติ
หลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/ว174 
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน  15 แห่ง ตามเสนอ 
  การพิจารณา  
  ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี ่ยนแปลงรายชื ่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ของวิทยาลัยชุมชน  
15 แห่ง ตามท่ีสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ของวิทยาลัยชุมชน 
15 แห่ง และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนส่ง สป.อว. รับทราบ ดังนี้  
 

วิทยาลัยชุมชน หลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรแกไ้ขใหม่ 
1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1) นายธนันชัย มุ่งจิต 

2) ดร.กันทนา ใจสุวรรณ 
3) นายพันศักดิ์  จิตสว่าง 

 1.2 สาขาวิชาการจัดการ 1) นายอิศรา  จันทิมางกูร 
2) นายนพรัตน์  สิทธิโชคธนารักษ์ 
3) นางสาวมณีนาค  ศิริบุญ 

 1.3 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1) นางจินตนา  เรียงไรสวัสดิ์ 
2) นางสาวบุษกร  สืบตระกูล 
3) ดร.โยธิน  บุญเฉลย 

 1.4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   1) นางเกษร จามาลี 
2) นางสาวจรัสศรี  คำใส 
3) นายสุรินทร์  มหาวรรณ์ 

 1.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1) นายสุบัณกร กวีวัฒน์ 
2) นายปรีชา ศรีบุญมา 
3) นายวรกานต์ จินาจันทร์ 

 1.6 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 1) น.ส.ทวีวรรณ สัมพันธสิทธิ์ 
2) นายอิทธิพล มูลฟอง 
3) นายประมินทร์ วัฒนวารี 

2. วิทยาลัยชุมชนตาก 2.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1) นางสาวอรทัย  บุญเที่ยง 
2) นางสรรพมงคล  จันทร์ด้ง 
3) นางรัชนี  จันพรม 

 2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1) นายสมศักดิ์ บุญเย็นธรรมชาติ 
2) นายวิทยา  ชื่นจิตร์ 
3) นายศุภกร กล่ำโภชน์ 

3. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  3.1 สาขาวิชาการบัญชี 1) นางสาวปิยะกาญจน์ เจนถาวร 
2) นางสาวภคพรรณ อเนชากุล 



๒๑ 

 
3) นางนงนิตย์ ชินานุปกรณ์ 

4. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภ ู 4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1) นางเวฬุกานต์ ขานวงศ์ 
2) นางสาวประนอม สีสุวรรณ์ 
3) นายกิตติวัฒน์ ขัณฑ์ชลา 

5. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 5.1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 1) นางอำพร ทองดีนอก 
2) นายวิจิตต์    สีมา 
3) นางอุษณีษ์ กุหลาบขาว 

6. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 6.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1) นางวิรัลพัชร์ ไทรเทพยิ้ม 
2) นางพิชญา  ใยเทศ 
3) นายนรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล 

7. วิทยาลัยชุมชนระนอง 7.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1) นายปริวัฒน์  ช่างคิด 
2) นายจรัญ อินทนาศักดิ์ 
3) นางสุธี สุขยิ่งเจริญ 

8. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 8.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1) นางสาวรจเลข สกนธวุฒิ 
2) นางแวแอเซาะ อัสมะแอ 
3) นายฉัตรชัย พจน์เพริศ 

 8.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1) นางอรรัมภา ฮามุ 
2) นายกรกช คำดี 
3) นางสาวศุภาพิชญ์  มุกดาห์ 

 8.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1) นางสาวรุสลีนา สาเมาะ 
2) นางสาวกฤษณี  คงสวัสดิ์ 
3) นางอาทิตยา มณีโชติ 

 ๘.๔ สาขาวิชาการบัญชี 1) นางมารีนี  กอรา 
2) นางสาวสมร  แดงเอียด 
3) นางฐมิตฐ์ญดา  สง่าธนานันท์ 

9. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 9.1 สาขาวิชาอิสลามศึกษา 1) นายอับดุลเลาะ  การีนา 
2) นางสาวนูรีซัน ดอเล๊าะ 
3) นายมูฮำหมัดฮุสนี  ยานยา 

 9.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1) นางฉลวย บุญเพชรศรี 
2) นางสุวรรณี  วัชรีบำรุง 
3) นางจันจีรา  นิอามัน 

 9.3 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1) นางสาวภรตา  อภิรักษากุล 
2) นางสาวฮานีซะห์ บินยูโซ๊ะ 
3) นายวีระศักดิ์ บุญญดิฐ 

 9.4 สาขาวิชาการจัดการ 1) นางสุภณิดา วงษ์เดิม 
2) นางสาวภารดี จีระธรรมเสถียร 
3) นายสฤษดิ์พงศ์ จิราวัฒนานุรักษ์ 

 9.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1) นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม 
2) นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ 



๒๒ 

 
3) นายกรกช สวัสดิ์แก้ว 

 9.6 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 1) นายชยพล  พุฒยอด 
2) นายยูสุฟ  หลีสหัด 
3) นายอำมร บุญจันทร์เพ็ชร 

 9.7 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 1) นายเทพกร พิทยาภินันท์ 
2) นางชฎาดล ศักดาวีรกร 
3) นางสาวนันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ 

10. วิทยาลัยชุมชนสตูล 10.1 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 1) นายธเนศ ทวีบุรุษ 
2) นายรชดี้  บินหวัง 
3) นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ 

11. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 11.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1) นางสาวขวัญแก้ว  ดำรงศิริ 
2) นางวาสนา มฤบดี 
3) นางสาวชุติมณฑน์  ยาวะโนภาส 

 11.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1) ว่าที่ร้อยโทวิเชษฐ หลุดพา 
2) นายชานนท์ ประชุมชื่น 
3) นางสาวกชนิภา การประเสริฐ 

 11.3 สาขาวิชาการจัดการ 1) นายกรณพงศ์ วงษ์จินดา 
2) นางสุณัฐชา กุณาศล 
3) นางมนสิชา กัญญาพันธ์ 

 11.4 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1) ว่าที่ร้อยโทสัญญา ญาติพิมาย 
2) นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว 
3) นายจุตติ กิ่งพะโยม 

 11.5 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 

1) นายวรพล รชตธรรมกูล 
2) นายกวินท์ พินจำรัส 
3) นายพรเทพ แสงภู 

12. วิทยาลัยชุมชนแพร่ 12.1  สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ่น 1) หม่อมหลวงนรรัตน์  ศุขสวัสดิ์ 
2) นางสาวสมล เทียนถนอม 
3) นายฐิติชัย  ขวานเพชร 

13. วิทยาลัยชุมชนน่าน มติสภาวิชาการครั้งที่ 8/2563 
 13.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1) นายนรินทร์  รินพนัสสัก 

2) นางระเบียบ สิทธิชัย 
3) นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข 

 13.2 สาขาวิชาการบัญชี 1) นางสาวพรศิริ กล่ำป่วน 
2) นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกษ 
3) นางสาวนงลักษณ์ ประทิศ 

 13.3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1) นางสาวผุสดี สายวงศ์ 
2) นายอัครธร ธิเขียว 
3) นางสาวทิพธิญา ภาวะพรหม 

 13.4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1) นายกิตติกรณ์ สมยศ 
2) นายธนกฤต วรรณภพ 
3) นางสาวทิพวรรณ  สุขมี 



๒๓ 

 
 ๑๓.๕ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1) นายปิยะพล ทวีวรรณ 

2) นางสาวอรุณรัศมี สอนนนฐี 
3) นางสาวเมทิกา  เมธีธนะกร 

 13.๖ สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน 1) นางสาวอนันญา  ดีปานา 
2) นางสาวณัฐกา  กุลรินทร์ 
3) นายณัฐนันท์ ธนสาร 

 มติสภาวิชาการครั้งที่ 1/2564 
 13.7 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1) นายนรินทร์   รินพนัสสัก 

2) นางสาวนัสวรรณ  ใจมั่น 
3) นางสาวนพรัตน์  พิมพ์สุข 

 13.8 สาขาวิชาการบัญชี 1) นางพรศิริ แสนสุข 
2) นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกษ 
3) นางวันเพ็ญ ยอดมงคล 

14. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 14.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1) นายทิวากร  เหล่าลือชา 
2) นางสาวพิริยาพร สุวรรณไตรย์ 
3) นายจักรกฤษณ์ ภูมิพรม 

๑๕. วิทยาลัยชุมชนตราด ๑๕.๑ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1) นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง 
2) นางสาวนันทัชพร จิรขจรชัย 
3) นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร 

 ๑๕.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1) นายนราวุฒิ พัฒโนทัย 
2) นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ 
3) นางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี 

  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี 6.1 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2564  ในวันอังคารที่ 
2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน  
พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑8.0๐ น. 
                                                         
นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง                                                  นางสาววนิดา สภุัทรกุล    
ผู้จดรายงานการประชุม                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


