
รายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ครั้งที่ ๔/2564 (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 
ในวันจันทรที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชมุสถาบันวิทยาลัยชมุชน ชัน้ 9 อาคารรชัมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศกึษาธิการ 
 
 
รายนามกรรมการผูมาประชุม 

1. นางสิริกร มณีรินทร   นายกสภาสถาบัน 
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  อุปนายกสภาสถาบัน 

        วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย แทน) 
3. รองศาสตราจารยฐาปนีย  ธรรมเมธา   กรรมการสภาสถาบัน 
4. รองศาสตราจารยนินนาท  โอฬารวรวุฒิ   กรรมการสภาสถาบัน 
5. นายแพทยพิเชฐ  บัญญัติ   กรรมการสภาสถาบัน 
6. นายพงษเดช  ศรีวชิรประดิษฐ   กรรมการสภาสถาบัน 
7. นายศิริชัย  สาครรัตนกุล   กรรมการสภาสถาบัน 
8. นางสีลาภรณ  บัวสาย   กรรมการสภาสถาบัน 
9. นายเอกศักด์ิ  คงตระกูล   กรรมการสภาสถาบัน 
10. นายอภิชัย  ล้ำเลิศพงศพนา  กรรมการสภาสถาบัน 
11. ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบัน 

  (นางวีณา  บรรเลงจิต  ผูแทน) 
12. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กรรมการสภาสถาบัน 

  (นางทิพรวี  รัตนรังสรรค  ผูแทน) 
13. ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   กรรมการสภาสถาบัน 

 (นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน) 
14. นางสุมามาลย  วิวรรธนดิฐกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
15. นายยุทธนา  พรหมณี  กรรมการสภาสถาบัน 
16. นายทิวากร  เหลาลือชา  กรรมการสภาสถาบัน 
17. นายณัฐวุฒิ  โพธ์ิทักษิณ  กรรมการสภาสถาบัน 
18. นายเจริญชัย  วงษจินดา  เลขานุการสภาสถาบัน 

 รองผูอำนวยการสถาบัน 
19. นางสาวเพ็ญนภา นักฆอง  ผูชวยเลขานุการสภาสถาบัน 

 
รายนามกรรมการผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. นายธนภณ วัฒนกุล   กรรมการสภาสถาบัน 
2. นางสาววนิดา สุภัทรกุล   ผูชวยเลขานุการสภาสถาบัน 

 
 



รายนามผูเขารวมประชมุ   
1. นายถนอม อินทรกำเนิด  ประธานที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
2. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  จริยานุกูล  ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
3. นายพิเชษฐ  ตรีพนากร  ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
4. นายชาญวิทย  โตธนะคุณ  รองผูอำนวยการสถาบัน 
5. นางสาวปารดา  ศราธพันธุ  ผูอำนวยการกองอำนวยการ 
6. นางสาววิภาดา  ศิริวัฒน  ผูอำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 
7. นายทศปริชัย  เลาหทวี  ผูอำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
8. นางสาวทวนทัศน  นิลดำ  ผูอำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ 
9. นางสาวธิรดา  ศรีขวัญใจ  สำนักงานสถาบัน 
10. นางสาวธนาภรณ  ชวนรักษาสัตย  สำนักงานสถาบัน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.  

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดกลาวเปดประชุม และขอใหกรรมการทุกทานแสดงตนเพ่ือรวม
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส มีกรรมการผูเขาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จำนวน 5 คน และกรรมการผูเขา
ประช ุม ณ สถาบ ันว ิทยาล ัยช ุมชน จำนวน 12 คน รวมกรรมการผ ู  เข าประช ุมท ั ้ งหมด 17 คน 
จากกรรมการที่มีอยูทั้งหมด ๑8 คน จึงถือวาครบองคประชุม มีรายนามดังน้ี 
 

กรรมการสภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กรรมการสภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมผานสือ่อิเล็กทรอนิกส 

1. นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  1. นายแพทยพิเชฐ  บัญญัติ 
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
    วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย แทน)  

2. ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ 
    (นางวีณา  บรรเลงจิต  ผูแทน) 

3. รองศาสตราจารยฐาปนีย  ธรรมเมธา 3. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
    (นางทิพรวี  รัตนรังสรรค ผูแทน) 

4. รองศาสตราจารยนินนาท  โอฬารวรวุฒิ 4. นายทิวากร  เหลาลือชา 
5. นายพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ 5. นายยุทธนา  พรหมณี 
6. นายศิริชัย สาครรัตนกุล  
7. นางสีลาภรณ บัวสาย  
8. นายเอกศักด์ิ คงตระกูล  
9. นายอภิชัย  ล้ำเลิศพงศพนา  
10. ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
11. นางสุมามาลย  วิวรรธนดิฐกุล  
12. นายณัฐวุฒิ  โพธ์ิทักษิณ  

 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
     ไมมี 

วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 
     ไมมี  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/2564 
  เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 สรุปเรื่อง 
  ตามที่ไดมีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 
2564  ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุมแจงใหกรรมการสภาสถาบันพิจารณารายงานการประชุม
ทาง e-mail เรียบรอยแลว ที่ประชุมไดรับรองรายงานการประชุมแลว น้ัน 
  เพื่อใหการดำเนินงานตามระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๒ เรื่อง บัญชีรายชื่อผูมี
ศักยภาพดานตางๆ ของจังหวัดเพื่อคัดเลือกใหดำรงตำแหนงกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องน้ีแลวมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  
 ๑. บัญชีรายช่ือองคกรชุมชน ใหเสนอเปนกลุมไมใชรายช่ือบุคคล 
 ๒. บัญชีรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาจุดประสงคมุงไปที่มหาวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยูในภูมิลำเนาที่
วิทยาลัยชุมชนต้ังอยูและใหรวมถึงวิทยาเขตดวย  
 ๓. บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ แยกเปนภาคเอกชนใหจัดทำเปนรายชื่อองคกร และบุคคลทั่วไป 
ในดานตางๆ ที่หลากหลายตามบริบทของวิทยาลัยชุมชน สำหรับในดานการศึกษาใหแบงเปนระดับการศึกษา 
ดานสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแบงดานใหชัดเจน 
 ๔. บัญชีรายช่ือศิษยเกา ใหมีรายช่ือสำรอง  
 ๕.  ที่ประชุมขอใหกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและที่ปรึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เติมเต็มรายช่ือในแตละบัญชี โดยสงกลับมาใหฝายเลขานุการภายใน ๗ วัน  
 เพื่อใหการดำเนินการในเรื่องดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ฝายเลขานุการขอเพื่อมเติมมติ 
ที่ประชุม จากเดิม “ที่ประชุมมีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม”  
เปน “ที่ประชุมมีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
สรรหาอาจเสนอบัญชีรายชื่อแตละประเภทเพิ่มเติม และบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเพิ่มเติม
ใหถือวาเปนบัญชีรายชื่อที่สภาสถาบันเห็นชอบ” 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔   
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดมีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี ่ยวกับการดำเนินงาน 
ในเรื ่องตาง ๆ นั ้น ฝายเลขานุการไดติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแลว 
จึงขอเสนอรายงานมาเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระที่นำเสนอตอที่ประชุมแลว 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 
วาระที่ 3.๒ เรื่อง ผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 

 สรุปเรื่อง 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั ่งที ่  ๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที ่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แตงต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ของผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 
 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที ่ของผู อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก  
ไดดำเนินการประเมินฯ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดไวในประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาที่ของผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไดสังเกต รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน และ
รวบรวมขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก และพิจารณาจากหลักฐาน
ตามแบบประเมิน การประเมินผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก มีผลการประเมิน ระดับดี (2.62) ผานเกณฑ
การประเมิน ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด จึงเรียนเสนอที่ประชุมโปรดพิจารณา เห็นชอบให  
นายอารักษ อนุชปรีดา ผานการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาที่ของผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก  
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาการประเมินเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดไวในกฎหมาย 
จึงเห็นชอบผลการประเมินฯ ตามที่คณะกรรมการประเมินผลเสนอ 
 
มติ เห็นชอบให นายอารักษ อนุชปรีดา ผานการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาที่ และใหดำรงตำแหนง
ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตากตอไป ตามสัญญาที่ไดทำไวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
วาระที่ 3.๓ เรื่อง การขอขยายเวลาการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาทีผู่อำนวยการวิทยาลัยชมุชนนาน 

 สรุปเรื่อง 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสัง่ที่ ๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แตงต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ของผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน 
 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที ่ของผู อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน  
ไดดำเนินการประเมินฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยชุมชนนานแลว เนื่องจากการดำเนินการยัง 
ไมแลวเสร็จ ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานคณะกรรมการประเมินฯ จึงใชอำนาจตามความใน 
ขอ ๖ แหงประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินการทดลองการปฏิบัติหนาที่



ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งในวรรคสองกำหนดวา “การประเมินตองดำเนินการใหเสร็จภายใน
สามสิบวัน นับจากวันที่ผู อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงผลการประเมินตนเองถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน” 
ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนานสงผลการประเมินถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชนวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ครบ ๓๐ วัน
ในวันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๖๔ และวรรคสาม กำหนดวา “ กรณีที่มีความจำเปนไมสามารถประเมินผลใหแลว
เสร็จภายในกำหนดเวลาในวรรคสอง ใหผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาขยายเวลาอีกไดไมเกิน
สามสิบวัน” ขยายเวลาการประเมินออกไปอีก ๓๐ วัน ตั้งแตวันที่ ๓ เมษายน  ๒๖๕๔ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม  
๒๕๖๔ และเห็นควรแจงที่ประชุมสภาสถาบันทราบ 
   
มติ ที่ประชุมมีมติรบัทราบ  

 
วาระที่ 3.๔ เรื่อง การแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการจัดต้ังวิทยาลยัชุมชนสุโขทัย 

 สรุปเรื่อง 
สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ไดรับทราบ

โครงการนำรองการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย แลวเสนอแนะมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รายงานความกาวหนาการดำเนินงานขอคณะอนุกรรมการฯ เสนอ ที่ประชุมตอไป 

คณะอนุกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/๒๕64 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ศาลาการเปรียญ วัดสวางอารมณวรวิหาร ตำบลเมือง
สวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประกอบดวยนางสิริกร มณีรินทร นายกสภาสถาบัน นายแพทย
พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน
ผูอำนวยการสถาบัน และอนุกรรมการฯ ทานอ่ืน มีความเห็นพองวา การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาใหมในปจจุบัน
ไมสามารถทำไดงายดวยการขอจัดตั้งสถาบันการศึกษาในปจจุบันมีขอจำกัดหลายประการ ดังนั้น เพื่อให
ประชาชนในจังหวัดสุโขทัยมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้น เพื่อการสรางอาชีพและรายไดโดยเฉพาะใน
สถานการณที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19  จึงไดมีมติเห็นชอบใหดำเนินการทดลอง
โครงการนำรองการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนรูปแบบใหม ณ จังหวัดสุโขทัย โดยกำหนดวิธีการบริหาร
จัดการ ดังน้ี 
 1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
  1.1 เสนอแตงตั้งคณะทำงานที่มีสวนรวมระหวางสถาบันวิทยาลัยชุมชน และบุคลากรใน
พื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายแพทยพิเชฐ บัญญัติ เปนประธาน เพื่ออำนวยการ กำกับทิศทาง ใหคำแนะนำ 
และรวมดำเนินการโครงการ พิจารณาขอบเขตงานและจัดหาผูที่มีศักยภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 
ที่จะมารับงานเพื่อดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 7 ขอ ใหเปนรูปธรรม ภายในระยะเวลาที่
กำหนด ดังน้ี  
   (1) ทบทวนขอเสนอแผนการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย ของป 2561   
ใหตรงกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 
   (2) ดำเนินการคนหากลุมเปาหมาย แบงเปน ๓ กลุม ประกอบดวย  



     (2.1) ประชาชน ประกอบดวย ผูยากจน 10% ลาง ผูวางงาน ผูไดรับผลกระทบ 
จาก Covid 19 และผูที่อยูหางไกลเขาไมถึงการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนาตนเอง โดยระบุจำนวน
และพ้ืนที่ที่อยูอาศัย  
     (2.2) กลุมผูจบการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลายหรือเทียบเทา ที่ประสงคจะศึกษาตอ 
แตขาดโอกาส โดยระบุจำนวนและพ้ืนที่ที่อยูอาศัย 
     (2.3) กลุมผูจบการศึกษาชั้นมัธยมตอนตนหรือการศึกษาภาคบังคับ ที่ประสงค 
จะศึกษาตอแตขาดโอกาส โดยระบุจำนวนและพ้ืนที่ที่อยูอาศัย 
   (3) ศ ึกษาปญหาและความตองการที ่จะศึกษาตอหรือฝ กอบรมของบุคคลตาม
กลุมเปาหมายทั้ง ๓ กลุม โดยดำเนินการพรอมกับขอ (๒)  
   (4) เสนอชื่อหลักสูตรฝกอบรม และหลักสูตรการศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรหรือ
อนุปริญญาที่สอดคลองกับปญหาและความตองการ  
   (5) คนหาแหลงเรียนรู/สถาบันการศึกษา แหลงฝกอบรม ที่สามารถจัดการอบรมได 
ตามความตองการของกลุมเปาหมายบุคคลกลุมที่ ๑ โดยดำเนินการพรอมกับขอ (๔) 
   (6) ทดลองจัดหลักสูตรฝกอบรมที่เนนทักษะการประกอบอาชีพใหกับกลุมเปาหมาย
บุคคลกลุมที่ ๑ ในแหลงเรียนรูตามขอ ๕ ไมนอยกวา ๒ หลักสูตร จำนวนไมนอยกวาหลักสูตรละ ๑๐ คน  
โดยประเมินผลสัมฤทธ์ิการฝกอบรม   
   (7) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายในเดือนกันยายน 
๒๕๖๔ 
  1.2 จัดทำประกาศโครงการเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย เปนหนวยงานภายใน 
และพิจารณามอบบุคลากรที่รับผิดชอบใหเหมาะสม 
  1.3 จัดหาผูที่มีคุณสมบัติ และศักยภาพเหมาะสมรับมอบงานตามโครงการนำรองฯ  ดังน้ี 
   (1) เปนคนในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย  
   (2) มีผลงานเกี่ยวของกับดานจัดการศึกษา การฝกอบรม  
   (3) มีขอมูลในเชิงประจักษดานความซื่อสัตย สุจริต และโปรงใสในการทำงาน  
   (4) มีความรูดานเศรษฐกิจและดานประชากรของจังหวัดสุโขทัย 
   (5) มีความสามารถและมีประสบการณดานการศึกษากลุ มเปาหมายผู ดอยโอกาส
ประเภทตาง ๆ ของจังหวัดสุโขทัย 
   (6) มีความสามารถและมีประสบการณในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปญหา 
และความตองการ 
   (7) มีประสบการณในการทำงานแบบเครือขายกับหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ  

(8) มีความสามารถในการทำรายงานเอกสารดานวิชาการ  
  1.4  ดำเนินการเรื่องหนังสือขอใชสถานที่ไปยังองคกร/หนวยงานในพ้ืนที่  
 2. จังหวัดสุโขทัย  
  2.1 นำเสนอโครงการเขาสูที่ประชุม กศจ. พิจารณา เพื่อแสดงใหเห็นวา การดำเนินการ
โครงการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเปนความตองการและความพรอมของพ้ืนที่อยางแทจริง 
  2.2 บุคลากรที่เกี ่ยวของใหความรวมมือ และมีสวนรวมในการดำเนินงานตามกิจกรรม 
การดำเนินงานของโครงการ 
  2.3 หลักสูตรที่ทดลองจัดฝกอบรม ตองเปนหลักสูตรที่จัดทำขึ้นตามความตองการของชุมชน  



 3. แหลงเงินงบประมาณที่ใช ในป 2564  
  ใชงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน และอาจสบทบจากหนวยงาน/องคกรในพื้นที่
บางสวนที่ประสงค หรือมีความพรอม 
 4. ระยะเวลาดำเนินการ  
  กำหนดแลวเสร็จภายใน 30 กันยายน 2564 

 ในการน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนเห็นสมควรดำเนินการใหเปนไปตามมติของคณะอนุกรรมการฯ  
ในขอ 1.1 ขางตน คือ “เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย” โดยมี
องคประกอบรวมระหวางสถาบันวิทยาลัยชุมชนและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายแพทยพิเชฐ 
บัญญัติ เปนประธาน เพื่ออำนวยการ กำกับทิศทาง ใหคำแนะนำ และรวมดำเนินการโครงการ พิจารณา
ขอบเขตงานและจัดหาผูที่มีศักยภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ที่จะมารับงานเพ่ือดำเนินกิจกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ 7 ขอ ใหเปนรูปธรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด” ซึ่งจะเปนการปรับปรุงจาก
คณะอนุกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแหงใหม ณ จังหวัดสุโขทัย ดังมีรายชื่อและ
อำนาจหนาที่ ตามเอกสารแนบทายวาระที่นำเสนอตอที่ประชุมแลว 
 การพิจารณา  
 1.  ปรับปรุงรายชื่อและอำนาจหนาที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
สุโขทัย ตามขอเสนอแนะของนายแพทยพิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ ดังน้ี 

(1) นางสิริกร มณีรินทร    ที่ปรึกษาอนุกรรมการ  
(2) นายแพทยพิเชฐ บัญญติั   ประธานอนุกรรมการ 
(3) รองศาสตราจารยฐาปนีย ธรรมเมธา อนุกรรมการ  
(4) ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ จริยานุกูล อนุกรรมการ 
(5) นายอวิรุทธ ชาญชัยกิตติกร  อนุกรรมการ 
(6) นางสาวศรีโสภา มีเจริญ  อนุกรรมการ 
(7) นายสมชาย เดือนเพ็ญ   อนุกรรมการ 
(8) นายโสภณ ปลูกสราง   อนุกรรมการ 
(9) นายพิชิต ประพันธศิริ   อนุกรรมการ  
(10) นายอลงกต สุขดี   อนุกรรมการ  
(11) นายอำเภอสวรรคโลก  อนุกรรมการ  
(12) นางสาววนิดา สุภัทรกุล   อนุกรรมการและเลขานุการ  
(13) นางสาวครองสิน มิตะทัง   ผูชวยเลขานุการ  

  มีอำนาจหนาที่กำกับทิศทาง (Steering Committee) ใหคำแนะนำ ปรึกษา การดำเนิน
โครงการนำรองการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนรูปแบบใหม ณ จังหวัดสุโขทัย ใหครอบคลุม 7 กิจกรรม 
ที่กำหนด เตรียมความพรอมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในชวงแรก สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดตั้งและดำเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย และจัดทำบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ผูมีศักยภาพในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 
ตลอดจนเสนอแนะการออกประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเปนหนวยงานภายในตอสภาสถาบัน เพื่อให
เปนองคกรที่จับตองได เปนแกนในการดำเนินงานจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยใหออกเปนกระทรวงฯ ตอไป 



 2.  ใหนำเสนอรายละเอียดโครงการนำรองการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนรูปแบบใหม ณ 
จังหวัดสุโขทัย และ TOR การจางผูที่มีคุณสมบัติ และศักยภาพเหมาะสมที่จะรับมอบงานโครงการ รวมทั้ง
ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ ใหที่ประชุมไดรับทราบตอไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการ ดังน้ี 
 1.  ปรับปรุงรายชื่อและอำนาจหนาที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
สุโขทัย ตามขอเสนอแนะของนายแพทยพิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ และเสนอนายกสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคำสั่งแตงต้ังตอไป 
 2.  มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการนำรองการบริหารจัดการวิทยาลัย
ชุมชนรูปแบบใหม ณ จังหวัดสุโขทัย และ TOR การจางผูที่มีคุณสมบัติ และศักยภาพเหมาะสมที่จะรับมอบงาน
โครง รวมทั้งระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ  
 
ระเบยีบวาระที ่๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.๑  การแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูอำนวยการวิทยาลัยชมุชนสงขลา 

 สรุปเรื่อง 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั ่งที ่ ๙/๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แตงต้ัง  

นายนิยม ชูชื ่น ใหดำรงตำแหนงผู อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตั ้งแตวันที ่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐  
และนี้ไดปฏิบัติหนาที่ครบวาระ ๔ ป เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งความในขอ 5 แหงขอบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดวา “ใหสภา
สถาบันแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ผูอำนวยการครบวาระหรือพนจากตำแหนง
ดวยเหตุอื่น เพื่อทำหนาที่สรรหาผูอำนวยการตามขอบังคับนี้” และความในขอ 6 แหงขอบังคับฯ ดังกลาว 
กำหนดวา “ใหคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย 

 1 กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผูที่สภาสถาบันมอบหมายจำนวนหน่ึง
คน เปนประธาน 

 2 ผูทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแตงต้ังจากบุคคลที่มีความเขาใจ และมีประสบการณเกี่ยวกับภารกิจ
ของวิทยาลัยชุมชน จำนวนหน่ึงคน เปนกรรมการ 

 ๓ กรรมการสภาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนสองคน เปนกรรมการ 

 4 ผูอำนวยการสถาบัน เปนกรรมการและเลขานุการ” 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดมีหนังสือแจงไปยังวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อขอใหวิทยาลัยชุมชนแจง
สภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกกันเอง จำนวน 
สองคน เพื่อทำหนาที่เปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหา ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ไดพิจารณาเสนอ
นายประเสริฐ แกวเพ็ชร และผูชวยศาสตราจารยปองศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสภา
สถาบันพิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการฯ ตามองคประกอบในขอ ๑ และขอ ๒  

การพิจารณา 

ที่ประชุมมอบหมายใหนางสิริกร มณีรินทร เปนประธานคณะกรรมการสรรหาผู อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา และมอบใหประธานสรรหาฯ เสนอรายชื่อตามองคประกอบที่เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความ
เขาใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน 



  
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1.  เห็นชอบให นางสิริกร มณีรินทร นายกสภาสถาบัน เปนประธานคณะกรรมการสรรหา
ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา  
 2.  มอบใหประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่อกรรมการในองคประกอบ ผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งจากบุคคลที่มีความเขาใจ และมีประสบการณเกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน และ
มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งแตงต้ังตอไป 
 
วาระที่ ๔.๒  เรื่อง การแตงต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผูสำเร็จการศึกษาอนุปรญิญาและ

ประกาศนียบตัรของวิทยาลยัชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ได

มีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผูสำเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน  
ดังคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 5/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562  

๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดแบงสวนราชการภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหม โดยกำหนดให
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย รับผิดชอบการตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษาของผู สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเดิมเปนความรับผิดชอบของกอง
อำนวยการในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเห็นควรแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผูสำเร็จการศึกษา
อนุปริญญาและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน ตามรายชื ่อใหม เพื ่อทำหนาที่พิจารณา กลั ่นกรอง 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสำเร็จการศึกษาใหมีความถูกตอง ครบถวน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือ
เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่สภาสถาบันมอบหมาย ดังน้ี 

 
รายชื่อเดิม ตำแหนง รายชื่อใหม 

๑. ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   ประธาน ๑. รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   
    (รับผิดชอบงานดานวิชาการ) 

๒. รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   
    (รับผิดชอบงานดานวิชาการ) 

รองประธาน ๒. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน    
    (กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย) 
 
 

๓. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน    
    (กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย) 

อนุกรรมการ 

๔. นางสาวเพ็ญนภา นักฆอง   
    (กองอำนวยการ) 

อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

๓. นางสาวมนัสวี ธนะปด   
    (กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย) 

๕. เจาหนาที่สำนักงานสถาบัน   ผูชวยเลขานุการ ๔. เจาหนาที่สำนักงานสถาบัน   
๖. เจาหนาที่สำนักงานสถาบัน   ผูชวยเลขานุการ ๕. เจาหนาที่สำนักงานสถาบัน   

การพิจารณา  
 ที ่ประชุมเห็นชอบการแตงตั ้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผูสำเร็จการศึกษาอนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน ตามที่เสนอขางตน  
 



มติ เห็นชอบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผูสำเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตร
ของวิทยาลัยชุมชน และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งแตงต้ังตอไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักทวง 
วาระที่ ๕.๑ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชือ่อาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
 ๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดใหความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน และ
ใหวิทยาลัยชุมชนจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม เกณฑมาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังน้ี 
  ๑.๑ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตร
ตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา ๓ คน และในจำนวนนั้นตองเปนผูที่มีคุณวุฒิ 
ไมต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย จำนวน
อยางนอย ๑ คน ทั้งนี้ อาจารยประจำในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจำเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได  
  ๑.๒ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๖ วาดวยการให
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
มาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแตละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรรายละเอียด
ของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร  
โดยมีหัวขออยางนอยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
 ๒. ว ิทยาลัยชุมชนแพร ว ิทยาลัยชุมชนตาก และวิทยาลัยชุมชนสตูล ม ีความประสงค 
จะขอเปลี่ยน แปลงรายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน โดยผานการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการวิชาการของวิทยาลัยชุมชน และผานการอนุมัติใหเปลี ่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจำ
หลักสูตรจากสภาวิทยาลัยชุมชนเรียบรอยแลว ดังน้ี 



ชื่อหลักสูตรอนุปริญญา 
ผานการอนุมัติจากสภาวิทยาลัย

ชุมชน 
เดิม ใหม 

วิทยาลัยชุมชนแพร (หนังสือท่ี อว ๐๖๑๐.18/112 ลงวันท่ี 3 มีนาคม ๒๕๖4 ) 

สาขาวิชาปกครองทองถิ่น  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

สภาวิทยาลัยชุมชนแพร  
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2562  

เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

น.ส.วสมล เทียนถนอม นายศุภกฤต  
กันตธีราทร 

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สภาวิทยาลัยชุมชนแพร  
ในการประชุมครั้งท่ี 10/2563 

เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

นายสุเมธ ภูมินทร นายกิตติพร สังคดิส 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

สภาวิทยาลัยชุมชนแพร  
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 

เม่ือวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564 

น.ส.ศิริรัตน ทินโนรศ นายชัยวัฒน สมศร ี

วิทยาลัยชุมชนตาก (หนังสือท่ี อว ๐๖๑๐.03/233 ลงวันท่ี 9 มีนาคม ๒๕๖4) 

สาขาวิชาแพทยแผนไทย  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สภาวิทยาลัยชุมชนตาก  
ในการประชุมครั้งท่ี 2/2564 

เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖4 

1. น.ส.อัณณฉัตร  
อินภิรมย 
2. (ไมมี) 

1. น.ส.ศศิวิสาข  
โหสุวรรณ 
2. น.ส.อรกมล จำปา 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

1. นางสรณี กัณฑนิล 
 
2. นายวิวัฒน  
โมราราช 

1. นายประเสริฐ  
สอนเจริญทรัพย 
2. น.ส.อัณณฉัตร  
อินภิรมย 

วิทยาลัยชุมชนสตูล (หนังสือท่ี อว ๐๖๑๐.13/125 ลงวันท่ี 8 มีนาคม ๒๕๖4) 

สาขาวิชาปกครองทองถิ่น  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล  
ในการประชุมครั้งท่ี 2/2564 

เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖4 

1. นางณิชาภัทร  
วรสันติกุล 

1. ผศ.สุเทพ ทิพยธารา    

 
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ๒๕๖4 

มีมติใหความเห็นชอบการเปลี ่ยนแปลงรายชื ่ออาจารยประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน จำนวน  
3 แหง ประกอบดวย วิทยาลัยชุมชนแพร วิทยาลัยชุมชนตาก และวิทยาลัยชุมชนสตูล รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบทายวาระที่นำเสนอตอที่ประชุมแลว  

การพิจารณา 
ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร ของวิทยาลัยชุมชน 3 แหง 

ตามที่สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดพิจารณากลั่นกรองแลว 
 
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร ของวิทยาลัยชุมชน 3 แหง และมอบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนสง สป.อว. รับทราบ ดังน้ี  
 ๑. วิทยาลัยชุมชนแพร 
  ๑.๑ สาขาวิชาปกครองทองถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 อาจารยประจำหลักสูตรแกไขใหม 
นายศุภกฤต กันตธีราทร 
  ๑.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 อาจารยประจำหลักสูตรแกไข
ใหมนายกิตติพร สังคดิส 



  ๑.๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 อาจารยประจำหลักสูตรแกไขใหม
นายชัยวัฒน สมศรี 
 ๒. วิทยาลัยชุมชนตาก 
  ๒.๑ สาขาวิชาแพทยแผนไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 อาจารยประจำหลักสูตรแกไขใหม 
นางสาวศศิวิสาข โหสุวรรณ และนางสาวอรกมล จำปา  
  ๒.๒ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 อาจารยประจำหลักสูตรแกไขใหม 
นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย และนางสาวอัณณฉัตร อินภิรมย 
 ๓. วิทยาลัยชุมชนสตูล 
  ๓.๑ สาขาวิชาปกครองทองถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 อาจารยประจำหลักสูตรแกไขใหม
ผูชวยศษสตราจารยสุเทพ ทิพยธารา       
 
วาระที่ ๕.๒ เรื่อง การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ      
               (ขออนุมัติผลการประเมินดานที่ ๓) วาระลบั 

                                                         ถอนวาระ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระที่ 6.1  เรื่อง ราง กำหนดการการประชุมสภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน (สญัจร) ครั้งที่ 5/2564 และการ

ติดตามการดำเนนิงานวิทยาลัยชุมชนในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต ระหวางวันที่ 7 – 9 
พฤษภาคม 2564 ณ จังหวัดนราธิวาส  ยะลา และสงขลา 

 สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 
กำหนดใหจัดประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สัญจร) ครั้งที่ 5/2564 ในระหวางวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 
2564 ณ จังหวัดยะลา น้ัน  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดทำราง กำหนดการการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สัญจร) 
ครั้งที่ 5/2564 และการติดตามการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ในระหวางวันที่ 
7 - 9 พฤษภาคม 2564 ณ จังหวัดนราธิวาส  ยะลา และสงขลา โดยมีวาระการประชุมรวมกับสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อรับฟงขอคิดเห็น/เสนอแนะในการทำงานรวมกันในครั้งนี้ดวย รายละเอียดดัง
เอกสารที่นำเสนอตอที่ประชุมแลว ที่ประชุมไดพิจารณาเห็นวาสถานการณของโควิด ๑๙ ซึ่งมีการระบาด
รุนแรงขึ้นในขณะนี้และถามองในกระแสเชิงสังคมประกอบดวยแลวควรชะลอการประชุมสัญจรไวกอนโดยให
เลื่อนเปนเดือนถัดไป 
 
มติ ใหชะลอการประชุมสัญจรในเดือนพฤษภาคมโดยใหเลื่อนเปนเดือนถัดไป  
 
 
 
 
 



วาระที่ 6.2  เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

  ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 5/2564  ในวันจันทรที ่ ๓ 
พฤษภาคม 2564 ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และระธานกลาวขอบคุณกรรมการทุก
ทาน พรอมกับปดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
นางสาวเพ็ญนภา นักฆอง
ผูจดรายงานการประชุม 

      นายเจริญชัย วงษจินดา 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


