
๑ 

 
รายงานการประชุม 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งที่ ๖/256๔ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ในวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา 13.๐0 น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม 
 ๑. นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน 
 ๒. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อุปนายกสภาสถาบัน 
  วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้แทน) 
 ๓. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน 
 ๔. รองศาสตราจารย์นินนาท  โอฬารวรวุฒิ กรรมการสภาสถาบัน 
 ๕. นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ กรรมการสภาสถาบัน 
 ๖. นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการสภาสถาบัน 
 ๗. นายศิริชัย  สาครรัตนกุล กรรมการสภาสถาบัน 
 ๘. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภาสถาบัน 
 ๙. นายเอกศักดิ์  คงตระกูล กรรมการสภาสถาบัน 
 ๑๐. นายอภิชัย  ล้ำเลิศพงศ์พนา กรรมการสภาสถาบัน 
 ๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบัน 
  (นางวีณา  บรรเลงจิต  ผู้แทน) 
 ๑๒. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบัน 
  (นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ผู้แทน) 
 ๑๓. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบัน 
  (นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน) 
 ๑๔. นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล กรรมการสภาสถาบัน 
 ๑๕. นายยุทธนา  พรหมณี กรรมการสภาสถาบัน 
 ๑๖. นายทิวากร  เหล่าลือชา กรรมการสภาสถาบัน 
 ๑๗. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ กรรมการสภาสถาบัน 
 ๑๘. นายเจริญชัย  วงษ์จินดา เลขานุการสภาสถาบัน 
  รองผู้อำนวยการสถาบัน 
 ๑๙. นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
 ๒๐. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายธนภณ วัฒนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
 



๒ 

 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
 ๑. นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  จริยานุกูล ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
 ๓. นายชาญวิทย์  โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบัน 
 ๔. นางสาวปารดา  ศราธพันธุ์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการ 
 ๕. นายทศปริชัย  เลาห์ทวี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๖. นางสาวธิรดา  ศรีขวัญใจ สำนักงานสถาบัน 
 ๗. นางสาวธนาภรณ์  ชวนรักษาสัตย์ สำนักงานสถาบัน 
 ๘. นายเจษฎา อาจฉายา สำนักงานสถาบัน 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.  

 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตนเพื่อร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 คน และกรรมการ 
ผู ้ เข ้าประช ุม ณ สถาบันว ิทยาล ัยช ุมชน จำนวน 7 คน รวมกรรมการผ ู ้ เข ้าประช ุมทั ้งหมด 17 คน 
จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑8 คน จึงถอืว่าครบองค์ประชุม มีรายนามดังนี้ 
 

กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  1. นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ 
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
    วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้แทน)  

2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 
    (นางวีณา  บรรเลงจิต  ผู้แทน) 

3. รองศาสตราจารย์นินนาท  โอฬารวรวุฒิ 3. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา 
4. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ 4. นายศิริชัย สาครรัตนกุล 
5. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล 5. นางสีลาภรณ์ บัวสาย 
6. นายอภิชัย  ล้ำเลิศพงศ์พนา 
7. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

6. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    (นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ผู้แทน) 

    (นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน) 7. นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล 
 8. นายยุทธนา  พรหมณี 
 9. นายทิวากร  เหล่าลือชา 
 10. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1.1 เรื่อง นโยบายการดำเนินงานตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 

 สรุปเรื่อง 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนอยู่ระหว่างดำเนินการประเมินตนเอง และ
จัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  
ที่จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น  กลุ่มพัฒนาปัญญาและ
คุณธรรมด้วยหลักศาสนา  กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาวิชาจำเพาะ และกลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนด และสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะจัดอยู่ใน “กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” และในการ
ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะว่า 
ตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มตามกฎกระทรวงการแบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 มีนิยามและรายการข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน  จึงอยู่
ระหว่างเสนอ สป.อว. ทบทวนนิยามตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินตนเองในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 
ให้ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้ง 4 พันธกิจ ดังนั้น ในระหว่างการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน 
หรือสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนขอให้พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจความเป็นอุดมศึกษาใน
บทบาท หรือภารกิจที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนหรือวิทยาลัยชุมชนต้องดำเนินการต่อ ๆ ไป  
 
มติ  
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                        - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2564  
                      เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 
256๔  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมแจ้งให้กรรมการสภาสถาบันพิจารณารายงานการประชุม  
ทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมเห็นสมควรให้นำมติการแก้ไขรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/
๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้
มีศักยภาพด้านต่างๆ ของจังหวัดเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมฯ บันทึกเป็นวาระสืบเนื่องของรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 
256๔ 
 



๔ 

 
มติ   
 เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการบันทึกรายงานการประชุม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีศักยภาพด้านต่างๆ ของ
จังหวัดเพ่ือคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะ เป็นวาระสืบเนื่องของ
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 256๔ และรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี ่ยวกับการดำเนินงาน  
ในเรื ่องต่าง ๆ นั ้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัย ชุมชนแล้ว 
จึงขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 
มติ  
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการ 

 สรุปเรื่อง 
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบให้ดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ 
 ๒. เห็นชอบให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์นินนาท โอฬารวรวุฒิ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
 ๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจาก

บุคคลภายในสถาบัน ประกอบด้วยผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน จำนวนหนึ่งคน และผู้ แทนผู้สอนประจำ 
จำนวนหนึ่งคน และผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จำนวนสามคน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาฯ 
และเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในสามประเด็น คือ ๑. เห็นชอบผลการเลือกผู้แทน
ผู้อำนวยการและผู้แทนผู้สอนประจำ ๒. คัดเลือกรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน จำนวน ๗ รายชื่อ ๓. เลือกผู้แทนกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่ง 
คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ โดยฝ่ายเลขานุการได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการในสาม
ประเด็น ดังนี้ 

 ๑. เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดำเนินการ ดังนี้  
  (๑) จัดให้มีการประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้

ผ ู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเลือกผู ้แทนจำนวนหนึ ่งคน เป็นกรรมการสภาวิชาการ โดยวิธ ีลงคะแนนลับ  
ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ทำหน้าที่กรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน  

 



๕ 

 
  (๒) จัดให้มีการประชุมผู ้แทนผู ้สอนประจำของแต่ละวิทยาลัย โดยวิธ ีการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้แทนผู้สอนประจำเลือกผู้แทนจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการสภาวิชาการ โดยวิธีลงคะแนนลับ 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ทำ
หน้าที่กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน  

 ๒. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาว ิชาการผ ู ้ทรงคุณว ุฒ ิซ ึ ่งแต ่งต ั ้งจากบุคคลภายนอก  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/2564 เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางและวิธีการเสนอรายชื่อตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ แล้ว โดยแจ้งให้กรรมการสภาสถาบัน วิทยาลัย
ชุมชน และสำนักงานสถาบันเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจาก
บ ุ คคลภายนอกสถาบั น  และ ในการประช ุ มคร ั ้ งท ี ่  ๒ /๒๕๖๔ เม ื ่ อ ว ั นท ี ่  ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ ่งแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกของสถาบัน จำนวนสองเท่าของจำนวนกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
ที่ครบวาระหรือว่างลง คือจำนวน ๗ ตำแหน่ง สองเท่าคือ จำนวน ๑๔ รายชื่อ ตามลำดับตัวอักษร ดังนี้ 

(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ฤทธิ์ขุน  เชี่ยวชาญด้านการตลาด/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(๒) นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์   เชี่ยวชาญด้านการตลาด/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน/การวางแผนธุรกิจ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ ทุกข์สูญ เชี่ยวชาญด้านการตลาด 
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะวิทย์ ทิพรส เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ 
(๕) ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญทิพย์ สิริธรังศรี    เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข/การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
(๖) รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร เชี่ยวชาญด้านบริหารการศึกษา 
(๗) รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ สถิรยากร เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(๘) นายรังสรรค์ ปิติปัญญา   เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์/สหกรณ ์
(๙) ศาสตราจารย์รัตติยา สาและ  เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์/การเขียนตำรา 
(๑๐) รองศาสตราจารย์วิเชียร ชุติมาสกุล เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์/การพัฒนาหลักสูตร 
(๑๑) นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช  เชี่ยวชาญด้าน SME ไทย 
(๑๒) ศาสตราจาย์เกียรติคุณสัญชัย จตุรสิทธา    เชี่ยวชาญด้านการเกษตร/การท่องเที่ยวชุมชน 
(๑๓) รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์   เชี่ยวชาญด้านการเกษตร/การวิจัย 
(๑๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน/การวิจัย 
 ๓. เลือกผู้แทนกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภา

วิชาการ ทั้งนี้ เป็นไปตามความในข้อ ๑๑ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ และการประชุม
และการดำเนินงานของสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 การพิจารณา 
 1. เห็นชอบผลการเลือก นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นกรรมการ
สภาวิชาการซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และการเลือก นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ผู้แทนผู้สอนประจำ เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน  
 
 



๖ 

 
 2. คัดเลือกรายชื ่อผ ู ้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาว ิชาการผู ้ทรงคุณวุฒิซ ึ ่งแต ่งตั้ง 
จากบุคคลภายนอกสถาบัน จำนวน ๗ รายช ื ่อ ด ังนี้  (1) ศาสตราจาย์ เก ียรต ิค ุณส ัญช ัย จตุรส ิทธา  
(๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญทิพย์ สิริธรังศรี (๓) รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิตรัตน์ภร (๔) รองศาสตราจารย์
ไพโรจน์ สถิรยากร (๕) รองศาสตราจารย์ว ิเช ียร ช ุต ิมาสกุล (๖) ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์   
(๗) นายจีรบูลย์ วิทยสิงห์  
 3. มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา เป็นผู ้แทนกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือทำหน้าทีก่รรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 
 
มติ  
 ๑. เห็นชอบผลการเลือก นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นผู้แทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และผลการเลือก นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส เป็นผู้แทนผู้สอนประจำ เพื่อทำหน้าที่กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคล
ภายในสถาบัน  
 ๒. เห็นชอบผลการคัดเลือกรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน จำนวน ๗ รายชื่อ ดังนี้ 
  2.1 ศาสตราจาย์เกียรติคุณสัญชัย จตุรสิทธา 
  2.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญทิพย์ สิริธรังศรี  
  2.3 รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิตรัตน์ภร  
  2.4 รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ สถิรยากร  
  2.5 รองศาสตราจารย์วิเชียร ชุติมาสกุล  
  2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์   
  2.7 นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์  
 ๓. มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือ
ทำหน้าทีก่รรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 
 
วาระท่ี 3.๓ เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 

แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร อุทัยธานี สตูล พังงา และระนอง 

 สรุปเรื่อง 
 การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๒/256๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 256๔ มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๑๗ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร 
มุกดาหาร อุทัยธานี บุรีรัมย์ สมุทรสาคร ตราด ยโสธร ระนอง พังงา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และ
แพร่  
 ขณะนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๗ จังหวัด 
ค ือ สภาว ิทยาล ัยช ุมชนตาก แม ่ฮ ่องสอน ม ุกดาหาร อ ุท ัยธาน ี  ซ ึ ่ งมี นายแพทย ์พ ิ เชฐ บ ัญญ ัติ   
เป็นประธานสรรหา สตูล พังงา ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา เป็นประธานสรรหา และระนอง  
ซึ่งมี นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นประธานสรรหา ได้คณะกรรดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ แล้ว และได้พิจารณาคัดเลือก ผู้มีความ



๗ 

 
เหมาะสมและสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิ 
และประสบการณ์ หรือความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ภารกิจ พันธ
กิจยุทธศาสตร์ และบริบทของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง ดังรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและรายชื่อสำรองที่
นำเสนอต่อที่ประชุม 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ และ
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ และเป็นไปตามมติของที่ประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงเห็นชอบรายชื่อตาม 
ทีค่ณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนทั้ง 7 จังหวัดเสนอ   
 
มติ  
 เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร 
อุทัยธานี สตูล พังงา และระนอง และรายชื่อสำรอง ดังนี้ 
 1. สภาวิทยาลัยชุมชนตาก 

องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ รายชื่อสำรอง 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 1. นายบุญเลิศ แป้นพงษ์ 

 
1. นางมาลี เชื้อสายมาก 
 

กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2. นางสาวปณิตตรา จันทร์วรโชติ ๑. นางวันทนา วิรัชเกษม  
๒. นางสาวสุพัตรา เสาร์เรือน 
 

กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนตำบล) 

3. นายประเสริฐ ปวงละคร 
 

1. นายพีระ วงศ์หมอ 

กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 4. ผศ.ทนงศักดิ์ ยาทะเล 
 

1. นายขวัญชัย เทศฉาย 
2. ผศ.สินีนาฎ วงค์เทียนชัย 
3. รศ.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ 

กรรมการผู้แทนศษิย์เก่า 5. นายประภาส วงศ์ขมิ้น 
 

1. นายธนธรณ์ เผือกบุญเกิด 
2. นายกฤตนัย เจริญรัตน์ 
๓. นางปนัดดา สุขดี  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน 6. นายอำพล ฉัตรไชยาฤกษ์ 
7. นายชรินทร์ หาญสืบสาย 
8. นายกฤษณะ จันทร์อินทร์ 
9. นางพรรณทิพย์ ไชยชนะ 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลทั่วไป 10. รศ.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ    
11. นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง 
12. นายวุฒิภัทร ราชโยธิน 

1. นางจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น 
2. นายปรีชา สภุา 
3 นายไชยเดช แก้วประดิษฐ์ 

กรรมการโดยตำแหน่ง 13. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 
 
 



๘ 

 
 2. สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ  รายชื่อสำรอง 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 1. นายธวัชชัย ใจแสน  

 
๑. นายสะท้าน ชีววิชัยพงศ์ 
2. นายนพพร ปานละออง 

กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2. นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ 
 

1. นางเรณู นะนักวัฒน์ 
2. นางอารีย์ แสนสม 
3. นายโยธิน เพียรสุขุม 

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนตำบล) 

3. นายปกรณ์ จีนาคำ 
 

1. นายเกียรติศักดิ์ วนากมล 

กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 4. ผศ.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล 
 

1. ผศ.นิคม มูลเมือง 
2. รศ.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ 

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 5. พันตำรวจโทจักร์ สายแก้ว 
 

1. นางสาวศิริอร รังศิริตานนท์  
2. นางจิรภา อุ่นใจ  
3. นางสาวหยกฟ้า รักไพรดำรง  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน 6. นายภานุเดช ไชยสกูล 
7. นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ 
8. นายจิระ พานิชยานนท์ 
9. นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ 

1. นายรอน ใจกันทา 
2. นายอนุภาพ พิทักษ์กิตติคุณ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลทั่วไป 10. นายสุเทพ นุชทรวง 
11. นายแพทย์ชาญชัย  
พจมานวิพุธ 
12. นายจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ 

1. นายอินทร นันทสมบูรณ์ 
2. นายวุฒิฉัตร  
เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 

กรรมการโดยตำแหน่ง 13. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
 3. สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ รายชื่อสำรอง 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 1. นายบุญเพ็ง ยืนยง 

 
1. นายพงษ์สถิตย์ อุคำ 
2. นายบัณฑิต อุคำ 

กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2. นายไตรรงค์ ถวิลไพร 
 

1. นายปัญญา ศรีโยหะ 
๒. นายแสวง สบายใจ 

กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วน
ตำบล) 

3. นายบรรจง ไชยเพชร 
 

1. นายชัยจิตร เชื้อคำจันทร์ 
2. นายบำเพ็ญ เชื้อวังคำ 

กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 4. ผศ.ชเวง สารคล่อง 
 

1. ผศ.ราตรี พระนคร 
2. ผศ.กรรณิการ์ สมบุญ 



๙ 

 
องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ รายชื่อสำรอง 

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 5. นายวีระศักดิ์ สุดโต 
 

1. นางนวลจันทร์ ภักดียุทธ 
2. นางสาวเอื ้อมพร บรรจงกะ
เสนา ณ อยุธยา 
3. นางสาวพิสมัย ทวีสุข 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน 6. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง 
7. นายบูรณ์ อินธิรัตน์ 
8. นายสัจจา วงศ์กิตติธร 
9. นายนพวรรธน์  
สกุลชัยเมธีดิลก 

1. นายสุวัฒน์ ผานิตกุลวัฒน์ 
๒. นายคณิต ปัญติโย 
๓. นายเชิดศักดิ์ ยงกิจถาวร 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลทั่วไป 10. นางอัญญา ทวีโคตร 
11. นายทองเสริฐ ใจตรง 
12. นายมาโนช โพธิ์เมือง 

1. นายวินิจ คงทอง 
2. นางปัทมาพร มุ่งดี 
 

กรรมการโดยตำแหน่ง 13. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 
 4. สภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ  รายชื่อสำรอง 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 1. นายเพียรธรรม ฟ้ืนพงษ์พัฒน์ 

 
1. นายอภิชัย  ผุดผอง 
2. นายปรีชา ฉลูทอง 
3. นายมังกร ฟ้ืนพงษ์พัฒน์ 

กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2. นายเสวก พุทธรักษา 
 

1. นายเกษม ประสาทเขตรการ 
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ แสนแก้ว
ทอง 
3. นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ 

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนตำบล) 

3. นายญวน ปานาง 
 

1. นายสุรเชษฐ์ บัวสำสี 
2. ว่าที่ร้อยตรี ธนัญชัย รุ่งสว่าง 
3. นางรัชกร คงเพชรศักดิ์ 

กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 4. รศ.เริงรณ ล้อมลาย 
 

1. รศ.สกุลกาญจน์ ชัยจริยาเวทย์ 
2. ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์ 
3. ผศ.พิทยา สีสด 

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 5. จ่าสิบเอกชาญ อินทรีย์สังวร 
 

1. นายธนาเศรษฐ์ ธนเมธีจิรณัฐ  
2. นางสาวปราณี ศรีนวล 
3. นายประดิษฐ์ พันธ์ผา  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน 6. นายเผด็จ  นุ้ยปรี 
7. นายนพน้อย ทองประไพ
พักตร์ 
8. นางพิณรัตน์ ผูกใจเพ่ือน 
9. นายมนูญ ดอกกุหลาบ 

1. นายธวัชน์ ภูริผล 
 



๑๐ 

 
องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ  รายชื่อสำรอง 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลทั่วไป 10. นายสมบุญ  ทิพรังศรี 
11. นายถาวร  วัฒนะโชติ 
12. รศ.ธานี เกสทอง 

1. นางสาวอัจฉราวรรณ กสิวิทย์ 
2. นายจรินทร์  ทะนะแสง 
 

กรรมการโดยตำแหน่ง 13. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
 
 5. สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล 

องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ  รายชื่อสำรอง 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 1. นายอุสมาน  บินตำมะหงง 

 
 

กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2. นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ 
 

1. นายอดินันท์  ปากบารา 
๒. นายทวีศักดิ์  แก้วสลำ 
๓. นายวรรโณ  เวชศาสตร์ 

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนตำบล) 

3. นายสมยศ  ฤทธิ์ธรรมนาถ 
 

1. นายสุริยันต์  อยู่ล่าย 
2. นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน 
๓. นางสาวมัณฑนา  หมาดมาสัน 

กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 4. นายทวีศักดิ์  พุฒสุขขี  - 
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 5. นายดาเระ นาปาเลน 

 
1. นายอภิวัฒน์ วัฒนะ 
2. นายนันทวัฒน์ เต๊ะสมัน 
3. นางสาวภานุดา หวังกุหลำ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน 6. นางช่อมาลี  นาคบรรพต   
7. นายวรัตน์  แสงเจริญ 
8. นายวิทชัย  อรุณอร่ามศักดิ์ 
9. ศ.สมยศ  ทุ่งหว้า 

1. นายธนากร  ทองเนื้อขาว 
๒. นายวินัย  สำเร 
๓. นายรังสิมันต์  คงพรหม   
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลทั่วไป 10.นางไพลิน  สุวรรณมาลา   
11. ผศ.ป้องศักดิ์  ทองเนื้อแข็ง 
12. นายเหมพงศ์  ทวีกาญจน์ 

1. นางสุชาดา สตามัน   
2. นายณพงศ์  ใบหมาดปันจอ   
๓. นายอิบรอเหม  อาดำ   

กรรมการโดยตำแหน่ง 13. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 
 
 6. สภาวิทยาลัยชุมชนพังงา 

องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ  รายชื่อสำรอง 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 1. นายสืบศักดิ์ จินดาพล - 
กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2. นายธราธิป  ทองเจิม - 

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนตำบล) 

3. นางดวงฤดี  จิตร์จำนงค์ - 



๑๑ 

 
องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ  รายชื่อสำรอง 

กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 4. ผศ.หิรัญ  ประสารการ - 
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า - - 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน 5. นายกฤษ ศรีฟ้า 

6. นางระเบียบ อนุศาสนนันท ์
7. นายเอนก จีวะรัตน์ 
8. นายอโนทัย งานดี 

1. นายชยพล  หิรัณย์กนกกุล 
๒. นายปริญญา  ทรัพย์เพ่ิม 
๓. นายกิตติ  วงศ์รัตนาวุธ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลทั่วไป 9. นายปกรณ์ ตันสกุล 
10. นายประหยัด ช่อผกาพันธ์ 
11. นายมานิต วิมุตติสุข 

1. นายแพทย์สมบูรณ์  สุขุมคัมภีร์ 
2. นางสุคนธ์  เทพณรงค์ 
๓. นายวิพล  นาคพันธ์ 

กรรมการโดยตำแหน่ง 12. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 
 
 7. สภาวิทยาลัยชุมชนระนอง 

องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ รายชื่อสำรอง 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 1. นางธีรนุช  รัตนะพิสิฐ - 
กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2. นายธนกร   บริสุทธิญาณี 
 

1. นายพรเทพ   ผ่องศรี 
2. นายตุลา   จันทร์วัฒนเดชากุล 
3. นายพงศกร   พรหมสุวรรณ 

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนตำบล) 

3. นายยงยุทธ   ควรศิริ 
 

1. นางปัณณภัส   รักสกุลนิตย์ 
2. นางสุธาทิพย์   ฐอสุวรรณ 
3. ร.ต.อ.ธันวา   ยกย่อง 

กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 4. ผศ. ดร. ชุมพล  อังคณานนท์ - 
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า - - 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน ๕. นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง 

๖. นางกรรณิกา  เอี้ยวตระกูล 
๗. นายสว่าง  แก้วเจริญ 
๘. นายอดิศักดิ์  รุจิวิวัฒนกุล 

1. นายขนบ  พูลผล 
2. นายชัยภัทร  เศรษฐยุกานนท์ 
3. นายกมล  วิภาดาพิสุทธิ์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลทั่วไป ๙. รศ.ชูศักดิ์  เอกเพชร 
1๐. นายแพทย์นรเทพ   
อัศวพัชระ 
1๑. นายธานี  วอสุวรรณ์ 

กรรมการโดยตำแหน่ง 1๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 
วาระท่ี 3.๔ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและสระแก้ว 

 สรุปเรื่อง 
๑. คำสั ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที ่ ๙/25๖๔ ลงวันที ่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 25๖๔ แต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยมี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธาน
กรรมการ ได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายคมสัน คูสินทรัพย์ 
คุณวุฒิ กศ.บ. (การศึกษาผู้ใหญ่) และ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) เป็นผู้มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๒. คำสั ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที ่ ๘/25๖๔ ลงวันที ่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 25๖๔ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โดยมี รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  
เป็นประธานกรรมการ ได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายศิระพจต์ 
จริยาวุฒิกุล คุณวุฒิ บช.บ. (การบัญชี) และ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) เป็นผู้มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

 การพิจารณา  
 1. เห็นชอบให้ นายคมสัน คูสินทรัพย์ คุณวุฒิ กศ.บ. (การศึกษาผู้ใหญ่) และ ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) เป็นผู้มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
 2. การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากมีกรณีของ 
ผลการประเมินการดำเนินงานของสถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์
ความรู ้ด้านการเกษตรและในการดำเนินงานไม่มีการบันทึกบัญชีรายรับที ่เกิดขึ ้นจากการดำเนินกิจกรรม 
ที่ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน และประเด็นการจัดทำบัญชีของร้านค้าที่เป็นสถานที่นำผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
มาโช ซึ่งอยู่ในความดูแลของ นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ในฐานะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน ๒ ประเด็นดังกล่าว เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาผลการสรรหา 
มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 
แล้วเสนอผลต่อที ่ประชุมพิจารณาต่อไป และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแต่งตั้งผู ้ร ักษาราชการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องนำเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน แต่นำแจ้งให้
ทราบต่อไป   
 

มติ  
 1.  เห็นชอบให้แต่งตั ้ง นายคมสัน คูสินทรัพย์ ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน  
 2. รับทราบผลการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในประเด็นตามข้อคิดเห็นชองที่ประชุมสภาสถาบันโดยให้มีองค์ประกอบของ
เจ้าหน้าที่การเงินด้วย 
 ๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
สระแก้วตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องนำเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน แต่นำแจ้งให้ทราบต่อไป  
 
 
 
 



๑๓ 

 
วาระท่ี 3.5 เรื่อง การประเมินการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  (วาระลับ)  
 
วาระท่ี 3.6 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่  (วาระลับ) 

               เลื่อนการพิจารณา 
 
วาระท่ี 3.7 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 สรุปเรื่อง 
 คำสั ่งสภาสถาบันวิทยาล ัยชุมชน ที่  ๗/๒๕๖๔ แต่งต ั ้งให้ นางสาวพรเพ็ญ  ประกอบกิจ  
ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา จนกว่า 
จะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อมาวิทยาลัยชุมชนสงขลา มีหนังสือ ที ่ อว ๐๖๑๐.๑๙/๕๒๔ ลงวันที ่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  
นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตั้งแต่
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อจากบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลาให้เข้ารับการสรรหา 
เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสรรหา
ผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเสนอชื ่อนายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ ์ ครู 
ชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตั้งแต่
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ  
 
มติ  
 เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นผู้รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตั้งแตว่ันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
   จากเงินรายได้ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งให้ 

นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยครบกำหนดการดำรง
ตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งที่ ๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้งให้ 
นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน



๑๔ 

 
วิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และได้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียน ดังนี้ 
 1. ระหว่างที่ นายคมสัน คูสินทรัพย์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับนายคมสัน คูสินทรัพย์ เป็นเวลา 120 วัน  
คือ ตั้งแต่วันที ่16 พฤศจิกายน 2562 - 22 เมษายน 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,400 บาท (หกหมื่นสี่ร้อย
บาทถ้วน) ซึ่งตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ กำหนดให้  
“การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการ
นั้นกับสถานที่อยู่ ให้เบิกค่าเช่าที่พักระหว่างที่ไปราชการได้เพียงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ออก
เดินทาง ถ้าเกินต้องได้ร ับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สำหรับส่ วนราชการใดที ่ไม่มีปลัดกระทรวง  
ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงความจําเป็นและประหยัดด้วย”  
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือที ่ อว 0610(1)/1376 ลงวันที ่ 15 พฤษภาคม 2563             
ถึงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                 
ไปราชการกรณีเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามมาตรา 20 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๖                
 3. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม มีหนังสือที ่ อว 
0227.5(4)/3441 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 แจ้งว่าการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนในวาระที่ 2 ไม่เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558             
จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการจากเงินงบประมาณแผ่นดินตามระเบียบได้ ดังนั้น 
ในระหว่างที่ นายคมสัน คูสินทรัพย์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ 23 
เมษายน 2563 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รวมจำนวน 185 วัน จึงมิได้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการให้กับนายคมสัน คูสินทรัพย์ แต่อย่างใด  
 ๔. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งให้ นายคมสัน คูสินทรัพย์ เป็นผู้รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในช่วงที่ ๒ เป็นไปเพ่ือให้การบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
มีผู้บริหารอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างที่การสรรหาผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนยังไม่แล้วเสร็จ และมิได้เป็นการร้องขอของนายคมสัน คูสินทรัพย์ จึงเห็นควรดำเนินการเบิก
จ่ายเงินซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับ นายคมสัน คูสินทรัพย์ ในการดำรงตำแหน่งเป็นผู้รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามช่วงเวลาในข้อ ๓ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 74,000 บาท (เจ็ด
หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินได้ โดยขอเบิกจ่ายจากเงินรายได้
ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน   
 ๕. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณากฎหมายถึงอำนาจในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สภาสถาบันมีอำนาจตามมาตรา ๑๘ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และอนุมัติได้ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560  หมวด 2 ข้อ 8 (ก) (9)  
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นว่า การเดินทางไปราชการของ นายคมสัน คูสินทรัพย์ เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 - วันที่ 
30 พฤศจิกายน 2563 รวมจำนวน 185 วัน เป็นการทำหน้าที ่ตามคำสั ่งของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 



๑๕ 

 
เห็นสมควรอนุมัติในหลักการให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเงินรายได้ของ
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้กับ นายคมสัน คูสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 
มติ  
 อนุมัติในหลักการให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเงินรายได้ของ
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้กับ นายคมสัน คูสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระท่ี ๕.๑  เรื่อง  การพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
๑. ในปี พศ. ๒๕๖๑ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุข

ชุมชน ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยนำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับ
นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๒. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วในการประชุม ครั้ง
ที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งให้วิทยาลัยนำไปใช้จัดการเรียนการ
สอนกับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๓. ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒  
ได้มีมติมอบอำนาจให้สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการขอใช้หลักสูตรกลางของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่นำไปจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบทและ
ศักยภาพของแต่ละวิทยาลัยชุมชน แล้วให้รายงานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป 

๔. วิทยาลัยชุมชนได้ส่งเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) โดยนำหลักสูตรอนุปริญญา  
ที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ ไปจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสม
ของบริบทและศักยภาพของวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงค์หลักสูตร 
ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ  
ผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการดำเนินการ สำหรับรายวิชาหัวข้อคัดสรร (Selected Topic) ในกลุ่มวิชาเลือก
ของแต่ละสาขาวิชา วิทยาลัยชุมชนสามารถเพิ่มเติมรายวิชาเลือกได้ตามบริบทของแต่ละสาขาวิชา โดยใช้รหัส
ของรายวิชาหัวข้อคัดสรร ซึ่งวิทยาลัยชุมชนต้องแก้ไขชื่อรายวิชา จัดทำคำอธิบายรายวิชา และกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบถ้วน  

๕. สภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ยโสธร และปัตตานี ได้อนุมัติการจัดการเรียนการสอนแล้ว  ดังนี้ 



๑๖ 

 
วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลักสูตรอนุปริญญา สถานภาพของหลักสูตร 

วิทยาลัยชุมชนพังงา 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.

16/278 
 ลงวันที่ 22 มีนาคม ๒๕๖4 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน  
จากสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 

วิทยาลัยชุมชนยโสธร 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.

15/246ลงวันที่ 23 มีนาคม 
๒๕๖4 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เกษตรอินทรีย์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๔ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน  
จากสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ในการประชุมครั้ง
ที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.

12/227 
 ลงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖4 

สาขาวิชาเกษตรและการแปร
รูป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2564 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน  
จากสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖4 

สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2564 ได้พิจารณากลั่นกรองและมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 3 หลักสูตร
แล้ว โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในภาพรวมของทุกหลักสูตร  
(๑) ให้แก้ไขคำนำโดยระบุเหตุผลความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรและระบุความร่วมมือ

กับหน่วยงานอื่น (ถ้ามี) 
(2) การพัฒนาหลักสูตรควรยึดหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome 

Based Education : OBE) 
(3) หมวดที่ 6 ข้อ 2 การพัฒนาความรู้และทักษะของผู้สอน และหมวดที่ 7 ข้อ 3 ทักษะ

การเรียนรู้ของนักศึกษา ให้เพิ่มเติมการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนการ
สอน 

(4) การพัฒนาหลักสูตรใหม่ควรมีผลการศึกษาความต้องการ 
(5) การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป ควรปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงใน

ด้านเทคโนโลยี และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติโดยลดจำนวนชั่วโมงทฤษฎีและเพ่ิมจำนวนชั่วโมงปฏิบัติให้มากข้ึน 
 ๒. ข้อเสนอแนะแต่ละหลักสูตร 

๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัย
ชุมชนพังงา 

(๑) ควรมีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานอื ่น ทั ้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้นักศึกษาได้มีสถานที่ฝึกปฏิบัติงานหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ 

(2) หมวดที่ 3 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า และข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการ
เพ่ือแก้ไขปัญหา ควรเขียนให้มีความสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(3) ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว หรืออาจจัดทำเป็นรายวิชา
หัวข้อคัดสรร  

๒.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  
ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร 



๑๗ 

 
(๑) วิทยาลัยชุมชนควรทำความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และวิสาหกิจชุมชน โดยใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้นักศึกษาได้
ประสบการณ์จากการทำงานจริง 

(๒) ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีความหมายที่ถูกต้องตรงกัน 
(๓) หากต้องการให้นักศึกษามีอาชีพเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร ควรมีการศึกษา

ด้านการบริหารจัดการเพ่ิมเติม 
(4) ควรมีรายวิชาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในด้านเกษตรอินทรีย์

หรืออาจจัดทำเป็นรายวิชาหัวข้อคัดสรร  
(5) แก้ไขความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาของชั้นปีที่ 3 เนื่องจาก

ผู้เรียนไมส่ามารถเป็นผู้ประกอบการได้ทุกคน  
๒.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ของ

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
(๑) ควรมีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานอื ่น ทั ้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

วิสาหกิจชุมชนในด้านธุรกิจอาหารฮาลาล 
(๒) ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตของคำอธิบายรายวิชา กป 0814 มาตรฐานอาหารและ

จริยธรรมให้ตรงกับจำนวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
(๓) ควรระบุการพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม เรื่อง อาหารฮาลาลใน

หมวดวิชาเฉพาะ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตร

ของวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็นว่าวิทยาลัยชุมชนทั้ง 3 แห่ง ได้จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)  
ตามเงื่อนไขที่กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระที่นำเสนอต่อ
ที่ประชุมแล้ว 
 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 

มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนทบทวนการจัดหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์สถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอาชีพที่เกี ่ยวเนื่องกับบริการด้านการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New 
Normal) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว   
 
มติ  
 เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ตามมติของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ ครั้งที่ 4/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยชุมชน
พังงา 
 ๒. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  
ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
 ๓. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี 
 



๑๘ 

 
วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
 ๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน และให้
วิทยาลัยชุมชนจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 

1.1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตร
ต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๓ คน และในจำนวนนั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ  
ไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน
อย่างน้อย ๑ คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจำในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า ๑ หลักสู ตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้  

 
1.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ ว่าด้วยการให้

สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
มาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรรายละเอียดของ
รายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา รายงานผล
การดำเน ินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ ้าม ี )  และรายงานผลการดำเน ินการของหล ักส ูตร  
โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
 ๒. วิทยาลัยชุมชนสระแก้วและวิทยาลัยชุมชนสตูล มีความประสงค์จะขอเปลี ่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ประจำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการของ
วิทยาลัยชุมชน และผ่านการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรจากสภาวิทยาลัยชุมชน
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

 

ชื่อหลักสูตร 
ผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลัย

ชุมชน 
เดิม ใหม ่

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว หนังสือท่ี อว ๐๖๑๐.07/220 ลงวันท่ี 18 มีนาคม ๒๕๖4  
หลักสูตรอนุปรญิญา
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ผ่านการอนุมตัิจากสภาวิทยาลัยชมุชน
สระแก้ว ในการประชุมครั้งท่ี 
12/2561 
เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2561 

1. นายวิจิตต์ สีมา 
 
2. นายเจษฎา สุขปติ ิ

1. นางสาวนัทยา 
ขยอมดอก 
2. นางอุษณีษ ์
กุหลาบขาว 

วิทยาลัยชุมชนสตูล หนังสือท่ี อว ๐๖๑๐.13/224 ลงวันท่ี 23 เมษายน ๒๕๖4  
หลักสูตรอนุปรญิญา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ผ่านการอนุมตัิจากสภาวิทยาลัยชมุชน
สตูล ในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 
เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2562 

1. นางสาวจารุวรรณ 
ธนะกิจ 
 

1. ว่าที่รอ้ยตรี กิตติพิชญ์ 
หนูทอง 

สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  
๒๕๖4 มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี ่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน จำนวน  
2 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนสระแก้วและวิทยาลัยชุมชนสตูล รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย วาระที่
นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

 



๑๙ 

 
  การพิจารณา  
  ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี ่ยนแปลงรายชื ่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ของวิทยาลัยชุมชน  
สระแก้วและสตูล ตามท่ีสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว  
  
มติ  

เห ็นชอบการเปลี ่ยนแปลงรายช ื ่ออาจารย ์ประจำหลักส ูตรอน ุปร ิญญา ของว ิทยาล ัยช ุมชน  
2 แห่งตามเสนอ  
 
วาระท่ี ๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
ด้วยวิทยาลัยชุมชน 17 แห่ง มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562 และ 

ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 1,478 คน ซึ่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณากลั่นกรอง พร้อมเสนอ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการสำเร็จการศึกษา และผ่านการกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องจากสภา
วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแล้ว ประกอบกับคณะอนุกรรมการกลั ่นกรองผู ้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณา
กลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการ จึงเห็นชอบ
ให้เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชน 17 แห่ง รวม 1,478 คน  

การพิจารณา  
เห็นชอบรายชื ่อผ ู ้สำเร ็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 17 แห่ง รวม 1 ,478 คน ตามที่

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนได้กลั่นกรองแล้ว 
 
มติ  
 อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนแก่ผู ้สำเร็จการศึกษา จาก 
วิทยาลัยชุมชน 17 แห่ง จำนวน  1,478 คน ดังนี้ 

1. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จำนวน 41 คน     
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 22 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 8 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน 11 คน 
2. วิทยาลัยชุมชนตาก จำนวน 45 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 31 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 14 คน 
3. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จำนวน 197 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 15 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 84 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จำนวน 60 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 38 คน 



๒๐ 

 
4. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จำนวน 83 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จำนวน 12 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน  

จำนวน 20 คน 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 9 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 16 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จำนวน 26 คน 
5. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จำนวน 2 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารพัฒนาท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืน 

จำนวน 1 คน 

6. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 46 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 3 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 4 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 7 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 19 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน 9 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 4 คน 
7. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จำนวน 48 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 39 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 9 คน 
8. วิทยาลัยชุมชนระนอง จำนวน 13 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จำนวน 6 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 4 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน 1 คน 
9. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน 371 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จำนวน 36 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว  จำนวน 7 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 35 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 50 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จำนวน 14 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จำนวน 152 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 56 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 12 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา จำนวน 9 คน 
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10. วิทยาลัยชุมชนสตูล จำนวน 173 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จำนวน 18 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว  จำนวน 17 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 33 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 13 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 74 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน 17 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา จำนวน 1 คน 
11. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 53 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จำนวน 24 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  จำนวน 11 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 17 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน 1 คน 
12. วิทยาลัยชุมชนยโสธร จำนวน 142 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 90 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 38 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 14 คน 
13. วิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน 69 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จำนวน 5 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 24 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 19 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 21 คน 
14. วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 26 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 7 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 12 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 7 คน 
15. วิทยาลัยชุมชนแพร่ จำนวน 85 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จำนวน 19 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 14 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 18 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 24 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 9 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 คน 
16. วิทยาลัยชุมชนน่าน จำนวน 55 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารพัฒนาท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืน  

จำนวน 25 คน 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 9 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 13 คน 
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หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 7 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 คน 
17. วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 29 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 1 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 12 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 8 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 4 คน 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งต่อไป  

 ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และประธานกล่าวขอบคุณ
กรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ  
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
ปิดประชุมเวลา 18.00 น.  
 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


