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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

 
รายนามกรรมการผู้มาประชุม 

1. นางสิริกร มณีรินทร์   นายกสภาสถาบัน 
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  อุปนายกสภาสถาบัน 

        วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย แทน) 
3. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา   กรรมการสภาสถาบัน 
4. รองศาสตราจารย์นินนาท  โอฬารวรวุฒิ   กรรมการสภาสถาบัน 
5. นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ   กรรมการสภาสถาบัน 
6. นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์   กรรมการสภาสถาบัน 
7. นายศิริชัย  สาครรัตนกุล   กรรมการสภาสถาบัน 
8. นางสีลาภรณ์  บัวสาย   กรรมการสภาสถาบัน 
9. นายเอกศักดิ์  คงตระกูล   กรรมการสภาสถาบัน 
10. นายอภิชัย  ล้ำเลิศพงศ์พนา  กรรมการสภาสถาบัน 
11. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบัน 

  (นางวีณา  บรรเลงจิต  ผู้แทน) 
12. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบัน 

  (นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์  ผู้แทน) 
13. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   กรรมการสภาสถาบัน 

 (นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน) 
14. นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
15. นายยุทธนา  พรหมณี  กรรมการสภาสถาบัน 
16. นายทิวากร  เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบัน 
17. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ  กรรมการสภาสถาบัน 
18. นายเจริญชัย  วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบัน 
19. นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
20. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. นายธนภณ วัฒนกุล   กรรมการสภาสถาบัน 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายถนอม อินทรกำเนิด  ประธานที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล  ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
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3. นายพิเชษฐ ตรีพนากร  ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
4. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ  รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5. นางสาวปารดา ศราธพันธุ์  ผู้อำนวยการกองอำนวยการ 
6. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์  ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 
7. นายทศปริชัย เลาห์ทวี  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
8. นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ  ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ 
9. นายสุชิน  นาคเงิน  สำนักงานสถาบัน 
10. นางสาวธิรดา  ศรีขวัญใจ  สำนักงานสถาบัน 
11. นายนำพล  ปัญญาทิพย์  สำนักงานสถาบัน 
12. นายสิทธิศักดิ์  เล็กเปีย  สำนักงานสถาบัน 
13. นายศิวะณัฐฑ์ ก้อมมังกร  สำนักงานสถาบัน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.  

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตน
เพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 คน และ
กรรมการผู้เข้าประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 14 คน รวมกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด 17 คน 
จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑8 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม มีรายนามดังนี้ 
 

กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  1. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 
    (นางวีณา  บรรเลงจิต  ผู้แทน) 

2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
    วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย แทน)  

2. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    (นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์  ผู้แทน) 

3. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา 3. นายทิวากร  เหล่าลือชา 
4. รองศาสตราจารย์นินนาท  โอฬารวรวุฒิ  
5. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  
6. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  
7. นายศิริชัย สาครรัตนกุล  
8. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  
9. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล  
10. นายอภิชัย  ล้ำเลิศพงศ์พนา  
11. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
12. นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล  
13. นายยุทธนา  พรหมณี  
14. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ  
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วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง ความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ช่างศิลป์ท้องถิ่น 
 ประธานแจ้งที่ประชุมว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีคำสั่งที่ ๓๗/
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จัดตั้งสถาบันภายในวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม
ศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) โดยแต่งตั้ง
นางสิริกร มณีรินทร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ขณะนี้ กระทรวง อว.จัดโครงสร้างให้
เป็นหน่วยงานภายในของ สป.อว. และอยู่ระหว่างการจัดบุคลากรและงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

 สรุปเรื่อง  
 ด้วยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าบัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๗ ราย  ดังนี้  

๑.นางสาวฐาปนีย์  ธรรมเมธา ตำแหน่งผ ู ้อำนวยการสำนักงานโครงการมหาวิทยาลัย 
ไซเบอร์ไทย เชี่ยวชาญด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.นายนินนาท  โอฬารวรวุฒิ ตำแหน่งเลขาธิการสมาคมสถาบันการศึกษาชั ้นอุดมแห่ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ (ASAIHL)   
เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 

๓. นายพิเชฐ  บัญญัติ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
เชี ่ยวชาญด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหาร
จัดการ 

๔. นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทท๊อปเทค โซลูชั้น 
และบริษัทเชอราฟิลเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ 

๕. นายศิริชัย  สาครรัตนกุล ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กรรัฐวิสาหกิจและเอกชน
เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาสังคมชุมชน  
และสหกรณ์ 

๖. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  ตำแหน่งคณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยบริหารและจัดหาทุน
เฉพาะด้านภายใต้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ และอ่ืนๆ   
เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา 

๗.นายเอกศักดิ์  คงตระกูล อดีตรองเลขาธิการ สกสค. อดีตผู้เชี ่ยวชาญด้านกฎหมาย 
สำนักงาน ก.ค.ศ.  เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการศึกษา 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  
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มติ ที่ประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดี 
 
วาระท่ี 1.2.๒ เรื่อง ภารกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 สรุปเรื่อง  
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งบางท่านเป็นกรรมการใหม่ นั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้นำเสนอภารกิจสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนกับการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้ที่ประชุมทราบโดยใช้วีดิทัศน์ ดังนี้ 
(1) ภาพรวมภารกิจและการดำเนินงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน (2) นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน กับการเข้าถึงทุน กสศ. : 
มากกว่าทุนคือโอกาส (3) บทบาทวิทยาลัยชุมชนกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
(4) บทบาทสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง อว. : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2.๓ เรื่อง โครงการนำร่องการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย 

 สรุปเรื่อง  
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 

มีมติให้ดำเนินโครงการนำร่องการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนรูปแบบใหม่ กรณีจ ังหวัดสุโขทัย นั้น 
คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กำหนดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันที่ 15 มีนาคม 2564  ณ วัดสว่างอารมณ์
วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการโครงการนำร่องการบริหารจัดการ
วิทยาลัยชุมชนรูปแบบใหม่ ณ จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นไปตามมติของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
 1. ควรจัดตั ้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย โดยประกาศให้เป็นหน่วยงานภายในที่สังกัด 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนส่วนกลาง โดยใช้พื้นที่และอาคารของวัดสว่างอารมณ์วรวิหารเป็นสถานที่ตั้ง มีบุคลากร
ทีม่าจากการจ้างเหมาประมาณ ๓ คน เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ส่วนการจัดการเรียนการสอนให้ใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ภายในจังหวัดสุโขทัย นอกจากนี้ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งฯ ซึ่งทำหน้าที่คล้าย
กับกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน (Steering Committee)  
 2. รูปแบบการบริการจัดการและบริหารการจัดการศึกษาทั ้งระบบ ออกแบบให้เป็นรูปแบบ
ออนไลน์ (Virtual Community College) และทำเป็น Management Model ที่อาจจะนำไปใช้ในการบริหาร
จัดการวิทยาลัยชุมชนที่มีอยู่เดิมต่อไป  
 3. ประเด็นที่ควรคำนึงถึง อาทิ (1) งบประมาณจากแหล่งเงินต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ ไม่ว่า
จะเป็นงบวิจัย งบจังหวัด หรืองบของหน่วยงานเอง โดยคำนึงถึงการจัดหารายได้มาสนับสนุนการดำเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุผลตามพันธกิจ (2) คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งฯ ควรมาจากการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่  
  



๕ 

 ๔. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เสนอ 
ที่ประชุมต่อไป   
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๒/2564  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 สรุปเรื่อง 
ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมแจ้งให้กรรมการสภาสถาบันพิจารณารายงานการประชุมทาง e-mail 
เรียบร้อยแล้ว โดยการขอแก้ไข ดังนี้ 

๑. นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอแก้ไข 
๑.๑ หน้าที่ ๑๗  
 บรรทัดที่ ๘ 
 “ ๒. เพื่อให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีคุณภาพ  ขอให้

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งดำเนินการโครงการต่อไปนี้ 
  2.1 โครงการพัฒนาทักษะผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ และบุคลากรของวิทยาลัย

ชุมชน เรื ่อง “การผลิตสื ่อออนไลน์คุณภาพ และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยพิจารณาจัดเป็น
ระดับพ้ืนฐานและระดับ advanced  

  2.2 Work shop การออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เน้นรายวิชา
หมวดศึกษาท่ัวไป (General Education) อย่างน้อยสองรายวิชา เพ่ือเป็นแนวทางต้นแบบ และใช้ในแพลตฟอร์ม 
“Open edX LMS” ” 

 บรรทัดที่ ๒๕ “ให้พัฒนาเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินการทดลองงานหรือพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร” 

 บรรทัดที่ ๒๖ “3. ให้ระบบประกันคุณภาพภายในมีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” 
๑.๒ หน้าที่ ๒๒  
 บรรทัดที่ ๑๗ “๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะ

ข้างต้น และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยชุมชนตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2561” 
   บรรทัดที ่ ๓๒ “๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดให้ม ีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสำหรับทั้ง ๕ ตำแหน่งต่อไป” 

๒. ฝ่ายเลขานุการ ขอเพ่ิมเติม หน้าที่ ๓๐ “ วาระท่ี 4.8  เรื่อง การสรรหาผูสูงอายุที่เปน 
แบบอยางที่ดีในสังคมเพ่ือเปนผูสูงอายุแหงชาติ ” 

จึงนำเสนอที ่ประชุมเพื ่อรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที่  
๒/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



๖ 

มติ ที่ประชุมให้แก้ไขรายงานการประชุมตามเสนอ และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๒/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี ่ยวกับการดำเนินงาน  
ในเรื ่องต่าง ๆ นั ้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว  
จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี 3.๒ เรื่อง บัญชีรายช่ือผู้มีศักยภาพด้านต่างๆของจังหวัดเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภา  

วิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 
 ตามทีส่ภาวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  มีมติเห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ตาก อุทัยธานี บุรีรัมย์ สมุทรสาคร ตราด สงขลา 
แม่ฮ่องสอน พิจิตร มุกดาหาร ยโสธร ระนอง พังงา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมจำนวน ๑๗ แห่ง เนื่องจาก
ดำรงตำแหน่งครบวาระ ๔ ปี แล้ว นั้น 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ  
สภาวิทยาลัยชุมชน ตามความในข้อ ๑๑ และ ๑๓ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย 
ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งบัญชีรายชื่อมายัง
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และแจ้งบุคลากรวิทยาลัยชุมชนผู้สนใจจะเสนอบัญชีรายชื่อทางเว็บไซต์ของสถาบัน ดังนี้ 

๑.๑ บัญชีรายชื่อองค์กรชุมชนซึ่งมีท่ีตั้งอยู่ในภูมิลำเนาเดียวกันกับวิทยาลัย 
๑.๒ บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิลำเนาเดียวกันกับวิทยาลัย 
๑.๓ บัญชีรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีที ่ตั ้งอยู ่ในภูมิลำเนาเดียวกันกับวิทยาลัย กรณีที่ไม่มี

สถาบันอุดมศึกษาในภูมิลำเนาเดียวกับวิทยาลัย ให้พิจารณาจากจังหวัดใกล้เคียง 
๑.๔ บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ภายในจังหวัด โดยจัดทำพร้อมประวัติการศึกษา 

ประสบการณ์ทำงาน ผลงาน และข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของวิทยาลัย 
๑.๕ บุคลากรของวิทยาลัยอาจเสนอรายชื่อทางเว็บไซต์ของสถาบัน  โดยระบุเหตุผลและความ

เหมาะสมในการเสนอรายชื่อ 
๑.๖ รายชื่อผู้แทนศิษย์เก่า 

 ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับฯ ทีก่ำหนดไว้ว่า การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการจัดทำบัญชีรายชื่อ สภาสถาบันอาจพิจารณาเพ่ิมเติมรายชื่อตามบัญชีแต่ละประเภทได้ตามความเหมาะสม 
ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมจึงขอให้ที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีศักยภาพด้านต่าง ๆ ดังบัญชี
รายชื่อฯ แนบท้ายวาระที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว  



๗ 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาบัญชีรายชื่อที่วิทยาลัยชุมชนจัดทำมาแล้ว มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. บัญชีรายชื่อองค์กรชุมชน ให้เสนอเป็นกลุ่มไม่ใช่รายชื่อบุคคล 
 ๒. บัญชีรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาจุดประสงค์มุ่งไปที่มหาวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยู่ในภูมิลำเนาที่
วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่และให้รวมถึงวิทยาเขตด้วย  
 ๓. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ แยกเป็นภาคเอกชนให้จัดทำเป็นรายชื่อองค์กร และบุคคลทั่วไป 
ในด้านต่างๆ ที่หลากหลายตามบริบทของวิทยาลัยชุมชน สำหรับในด้านการศึกษาให้แบ่งเป็นระดับการศึกษา 
ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แบ่งด้านให้ชัดเจน 
 ๔. บัญชีรายชื่อศิษย์เก่า ให้มีรายชื่อสำรอง  
 ๕.  ที่ประชุมขอให้กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและที่ปรึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เติมเต็มรายชื่อในแต่ละบัญชี โดยส่งกลับมาให้ฝ่ายเลขานุการภายใน ๗ วัน  
 
มติ ที่ประชุมมีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการข้อเสนอแนะของที่ประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้แทนภาคเอกชน 

 สรุปเรื่อง  
ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่ง ที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง

กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  แต่งตั้งนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้แทน
ภาคเอกชน ตั้งแต่วันที ่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศว่า บัดนี้ 
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จึงทำให้กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนภาคเอกชนตามข้อ ๑ ว่างลง นั้น  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเสนอที ่ประชุมพิจารณาให้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ความในข้อ ๕ กำหนดว่า “การได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอ่ืน 
และเสนอผลการสรรหาต่อสภาสถาบันภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง” และ (2) ความในข้อ ๖ ให้
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันผู ้ทรงคุณวุฒิซึ ่งเลือกกันเอง หรือสภาสถาบัน
มอบหมาย จำนวนหนึ่งคน เป็นประธาน ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการ ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือก
กันเองและจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ผู้แทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองและจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
ผู้แทนผู้สอนประจำซึ่งเลือกกันเองและจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน จำนวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ ให้รองผู้อำนวยการสถาบันที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ 
 
 
 



๘ 

 การพิจารณา  
 ที่ประชุมให้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อ นายศิริชัย  สาครรัตนกุล กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานตามองค์ประกอบของข้อบังคับฯ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการเพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมการตามองค์ประกอบของผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยฯ ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้แทนผู้สอน
ประจำฯ และมอบรองผู้อำนวยการสถาบันท่านใดท่านหนึ่ง เป็นเลขานุการ เสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป  
 
 

มติ ที่ประชุมมมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบให้ดำเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้แทนภาคเอกชนแทนตำแหน่งที่ว่าง 
 2. เห็นชอบให้เสนอชื่อ นายศิริชัย  สาครรัตนกุล กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ  
 3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการตามองค์ประกอบของผู้แทน
ประธานสภาวิทยาลัยฯ ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้แทนผู้สอนประจำฯ และมอบรองผู้อำนวยการสถาบัน
ท่านใดท่านหนึ่ง เป็นเลขานุการ เสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 
วาระท่ี 4.2  เรื่อง  การสรรหากรรมการสภาวิชาการ 

 สรุปเรื่อง  
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งที่ ๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัดนี้ คณะกรรมการสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นั้น 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ดำเนินการตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ
สภาวิชาการ และการประชุมและการดำเนินงานของสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘  และ (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ความในข้อ ๖ ที่กำหนดว่า “ในกรณีที่ไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกสถาบันหรือก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกสถาบันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้สภาสถาบันแต่งตั้ง “คณะกรรมการ” เพ่ือทำหน้าที่สรรหา
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน”  และ “ให้คณะกรรมการสรรหา 
ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน เป็นประธาน ผู้อำนวยการสถาบัน เป็น
กรรมการ และผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จำนวนสามคน เป็นกรรมการ” 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมให้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อ รศ.นินนาท โอฬารวรวุฒิ  กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบของข้อบังคับฯ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการตามองค์ประกอบของผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  เสนอนายกสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 
 
 
 



๙ 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้  
๑. เห็นชอบให้ดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ 
๒. เห็นชอบให้เสนอชื่อ รศ.นินนาท โอฬารวรวุฒิ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน

คณะกรรมการสรรหาฯ  
๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการตามองค์ประกอบที่กำหนด 

ในข้อบังคับฯ ที่เป็นผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน และผู้แทนผู้สอนประจำ จำนวนหนึ่งคน และผู้แทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จำนวนสามคน ในคณะกรรมการสรรหาฯ และเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 
วาระท่ี 4.3  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และสระแก้ว 

สรุปเรื่อง 
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้ง  

นายคมสัน คูสินทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
โดยครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้ง 
นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
โดยครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ตามความในข้อ ๕  
แห่งข้อบังคับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓ ที่
กำหนดว่า “ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้อำนวยการครบวาระหรือพ้น
จากตำแหน่งด้วยเหตุอื ่นเพื ่อทำหน้าที ่สรรหาผู ้อำนวยการตามข้อบังคับนี ้”  และความในข้อ 6 กำหนดว่า ให้
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 

 (1) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมายจำนวน
หนึ่งคน เป็นประธาน 

 (2) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

 (๓) กรรมการสภาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 

 (4) ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ทั้งนี้ สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและสระแก้ว ได้เสนอรายชื่อกรรมการตามองค์ประกอบใน
(๓) แล้ว ดังนี้  
 

ความในข้อบังคับฯ สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
(๓) กรรมการสภาวิทยาลัย ซึ่งเลือก
กันเอง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 

(๑) นายประเสริฐ วิริยะภาพ 
(๒) นายรอน ใจกันทา 

(๑) นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ 
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด 

 

 
 
 
 
 



๑๐ 

 ดังนั้น จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการฯ ตามองค์ประกอบใน (๑) และ (๒) 
 การพิจารณา 

 ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบัน เป็นประธานสรรหา
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ รองศาสตราจารย์ ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการ
สภาสถาบัน ประธานสรรหาคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โดยมอบให้ประธานสรรหาฯ 
แต่ละแห่งเสนอรายชื่อตามองค์ประกอบที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 2 แห่งที่ครบ
วาระตามองค์ประกอบของข้อบังคับฯ ดังนี้  
 1. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบัน เป็นประธานสรรหาคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
 2. รองศาสตราจารย์ ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน ประธานสรรหาคณะกรรมการสรร
หาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
 3. มอบให้ประธานคณะกรรมการสรรหาแต่ละแห่งเสนอรายชื ่อตามองค์ประกอบที ่ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 
วาระท่ี 4.4 เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    กรณีเร่งด่วนของวิทยาลัยชุมชนยโสธร  

  สรุปเรื่อง   
 1. วิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยโสธร วงเงินจำนวน 20,000,000 บาท 
(ยี ่สิบล้านบาทถ้วน) และลงนามสัญญาก่อสร้างตามเลขที ่ 2/2562 ลงวันที ่ 4 เมษายน 2562 วงเงิน 
15,380,000 บาท (สิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 480 วัน ต่อมาได้อนุมัติ  
ขยายเวลาก่อสร้าง ถึงวันที ่ 9 กันยายน 2563  แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส่งผลทำให้งบประมาณ วงเงินรวม 5 ,690,600 บาท (ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่น 
หกร้อยบาทถ้วน)  ถูกพับไปตามกฎหมาย จึงไม่มีค่าจ้างจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง  
 2. วิทยาลัยชุมชนยโสธร แจ้งแนวทางการแก้ปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคารเรียน 
คสล. 3 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยโสธร โดยขอใช้จ่ายจากเงินค่าปรับในส่วนที่ได้รับค่าจ้างงานล่าช้าจากการบริหาร
สัญญาก่อสร้าง และเงินรายได้ สมทบจ่ายค่าก่อสร้างฯ เพียงส่วนหนึ่ง จำนวน 603,000 บาท (หกแสนสามพันบาทถ้วน) 
ซ่ึงมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคารเรียน 
คสล.3 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยโสธร วงเงิน 5,690,600 บาท (ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ที่ถูกพับไป 
โดยผลตามกฎหมาย นำไปจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง จากแหล่งเงินงบประมาณ ดังต่อไปนี้  
 1. ใช้จ่ายเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร กรณีเร่งด่วน วงเงิน 567,350 บาท (ห้าแสนหกหมื่น 
เจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบ



๑๑ 

วงเงินรายได้คงเหลือที่ยังสามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ ยังมีวงเงินเพียงพอที่จะอนุมัติให้ใช้วงเงินดังกล่าว ตามอำนาจ
ของสภาสถาบัน รายละเอียดสถานะเงินรายได้ฯ ดังเอกสารแนบท้ายวาระที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 2. อนุม ัต ิ เปลี ่ยนแปลงรายการงบประมาณรายการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ที ่เหลือจ่าย และรายการลงทุน ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร วงเงินทั ้งสิ ้น จำนวน 5,123,250 บาท (ห้าล้าน 
หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย  
การโอนจัดสรรหรือการเปลี ่ยนแปลงเง ินจัดสรร พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ที่ใช้อำนาจของหัวหน้าส่วนราชการดำเนินการ และรายงานสำนักงบประมาณทราบ ต่อไป  

สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ฯ ดังกล่าว 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 18 สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่ ข้อ (๑๐) 
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันตามมาตรา ๑๒ และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีเร่งด่วน ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร จำนวน 
567,350 บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสภาสถาบัน และ
วงเงินรายได้ท่ีขออนุมัติเป็นวงเงินรายได้ที่วิทยาลัยชุมชนยโสธรสามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ จึงเห็นสมควรอนุมัติ
แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีเร่งด่วน ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร สบทบจ่าย
ค่าก่อสร้าง วงเงิน 567,350 บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามท่ีเสนอ  
 
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีเร่งด่วน ของ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร สบทบจ่ายค่าก่อสร้าง วงเงิน 567,350 บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน)  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระท่ี 5.๑  เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง  

๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ที่มีระยะเวลาครบรอบการปรับปรุง  
ซึ่งสภาสถาบันได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้ 
  

ปี พ.ศ. หลักสูตร 

๒๕๖๑ หลักสูตรอนุปริญญา จำนวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา ได้แก่ (1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (3) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(5) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  (6) สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน (7) สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

๒๕๖๒ หลักสูตรอนุปริญญา จำนวน ๘ สาขาวิชา ได้แก่ (1) สาขาวิชาการจัดการ (2) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
(3) สาขาวิชาการบัญชี (4) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (5) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (6) สาขาวิชา
อิสลามศึกษา (7) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร (8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ 

๒๕๖๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
 



๑๒ 

 ๒. การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ ๙/๒๕๖๒ เมื ่อวันที ่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒  
ได้มีมติมอบอำนาจให้สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการขอใช้หลักสูตรกลางของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่นำไปจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบทและ
ศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน แล้วให้รายงานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป 
 ๓. วิทยาลัยชุมชนตากและสมุทรสาคร ได้ส่งเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) โดยนำ
หลักสูตรอนุปริญญาที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ ไปจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
ตามความเหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญา 
วัตถุประสงค์หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้และแผนที่แสด งการกระจาย
ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการดำเนินการ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติการจัดการเรยีน
การสอนแล้ว จำนวน  ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
 

วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลักสูตรอนุปริญญา สถานภาพของหลักสูตร 

วิทยาลัยชุมชนตาก 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๐๓/6๒ 
 ลงวันที่ 25 มกราคม ๒๕๖4 

สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๔ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน 
จากสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 

ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖4 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม ๒๕๖4 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.14/033ลง

วันที่ 28 มกราคม ๒๕๖4 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๔ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน 
จากสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
ในการประชุมครั้งที่ 12/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั ้งที ่ ครั ้งที ่ ๒/๒๕๖๔ เมื ่อว ันที่  

๑๗ กุมภาพันธ์ 2564  ได้พิจารณากลั่นกรองและมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
ทั้ง ๒ หลักสูตรแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในภาพรวมของทุกหลักสูตร  
(๑) ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ไม่ใช่ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้เขียนตำแหน่งทางวิชาการ เป็น “อาจารย์” 
(๒) วิทยาลัยชุมชนควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อเป็นการ

เสริมจุดแข็งให้กับหลักสูตร และควรระบุขอบเขตความร่วมมือไว้ในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
ให้ชัดเจน 

(๓) รูปแบบการเขียนคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ และ
อาจารย์พิเศษ ควรเขียนจากคุณวุฒิระดับสูงสุดไประดับต่ำสุด 

๒.ข้อเสนอแนะแต่ละหลักสูตร 
๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ของ

วิทยาลัยชุมชนตาก 
(๑) ให้ตรวจสอบการคำนวณงบประมาณให้ถูกต้อง 

(๒) ให้เพ่ิมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของนายประดิษฐ์ ประสมทอง  
(๓) ตรวจสอบรูปแบบการเขียนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 



๑๓ 

(๔) ในตารางความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ตัดข้อ ๓.๕ มี
ประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๓๐๐ ชั่วโมง 

(๕) การเขียนคำอธิบายรายวิชา รป ๑๑๒๗ การฝึกประสบการณ์ ไม่ควรมีหมายเหตุ 
(๖) ในการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน ควรมีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์ตรงหรือสัมพันธ์กับ

รายวิชาที่สอน 

2.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

(๑) ควรมีรายวิชาใหม่ ๆ ที ่เกี ่ยวกับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ทั ้งทางด้าน  
โลจิสติกส์ ด้านเทคโนโลยีและด้านดิจิทัล 

(๒) ควรจัดให้มีรายวิชาที่สอดคล้องกับการขอรับใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพทางด้าน 
โลจิสติกส์ ทั้ง ๔ ประเภท  

(๓) ควรนำรายวิชาในหลักสูตรนี้ไปพัฒนาเป็นหลักสูตรสัมฤทธิบัตร เพ่ือสร้างโอกาสใน
การศึกษาให้กบัผู้ที่สนใจ 

(๔) การพัฒนาหลักสูตรควรสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิต โดยให้
ผู้ใช้งานบัณฑิตร่วมออกแบบหลักสูตร หรือปรับรายวิชาตามความต้องการของผู้ประกอบการ 

(๕) แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ รายวิชาการประกอบการธุรกิจชุมชน จาก “Business 
Community” เป็น “Community Business” 

(๖) แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ รายวิชาสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ จาก  “Seminar in 
Logistics” เป็น “Seminar in Logistics Management” 

(๗) การจัดรายวิชาในแผนการศึกษาในแต่ละชั ้นปี ควรจัดให้รายวิชาเลือกไว้ใน  
ปีการศึกษา ที่ ๒ ขึ้นไป 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้วิเคราะห์และตรวจสอบ
หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็นว่าวิทยาลัยชุมชนทั้ง 4 แห่ง ได้จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ( มคอ.๒) 
ตามเงื่อนไขที่กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การพิจารณาหลักสูตรที่เสนอ  
1.1 มอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อคิดเสนอแนะของสภาวิชาการทั้ง

ข้อเสนอแนะในภาพรวม และรายหลักสูตร  
1.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เห็นชอบให้ใช้จัดการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๑/๒๖๖๔ ไปก่อน แต่มอบให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนพิจารณาว่าจะปรับปรุงรายวิชาใดในหลักสูตรดังกล่าว ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการ 
จัดการด้านโลจิสติกส์ของประเทศและบริบทของจังหวัดสมุทรสาคร โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนในครั้งถัดไป 
 
 



๑๔ 

๒. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่  
2.1 การขอเปิดหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนควรเป็นสาขาวิชาใหม่ ๆ ที่ตรงตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคโควิด 19 เช่น สาขาวิชาการท่องเที ่ยว หรือหลักสูตรอนุปริญญาทางด้านสังคมศาสตร์ 
ควรคำนึงถึงผู ้เข้าเรียนที ่มีการ Dropout ความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
ของหลักสูตร เป็นต้น 

๒.๒ ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชนไม่จำเป็นต้องรอให้
ครบรอบระยะเวลาที่มาตรฐานกำหนด 5 ปี อาจ ๒ ปี หรือ ๓ ปี ก็สามารถปรับปรุงหลักสูตรกลางของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได ้เพ่ือให้มคีวามเป็นปัจจุบันและมีความทันสมัยในยุคที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

1. เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของวิทยาลัยชุมชนตาก และหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน พิจารณาปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการจัดการ 
โลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในครั้งต่อไปว่าจะปรับปรุงในรายวิชาใด  

๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน พิจารณาถึงความเหมาะสมในการที่วิทยาลัยชุมชนขอเปิดหลักสูตร
อนุปริญญาทางด้านสังคมศาสตร์ โดยให้คำนึงถึงผู้เข้าเรียนที่มีการ Dropout ความเหมาะสมของสถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของหลักสูตร เป็นต้น     
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี 6.1 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

  ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2564  ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 
2564  ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร ครั้งที่ 5/2564  
ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2564 ณ จังหวัดยะลา ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิด
การประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑7.0๐ น. 

นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง 
ผู้จดรายงานการประชุม 

  
นายเจริญชัย วงษ์จินดา 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


