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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งที่ 8/256๔ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 13.๐0 น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
รายนามกรรมการผู้มาประชุม  

๑. ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(๑) นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบัน 
(๒) นายเอกศักดิ์  คงตระกูล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นายอภิชัย  ล้ำเลิศพงศ์พนา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบัน 
 (นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน) 
(๕) นายเจริญชัย  วงษจ์ินดา  เลขานุการสภาสถาบัน 
 รองผู้อำนวยการสถาบัน 
(๖) นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

๒. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๗) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อุปนายกสภาสถาบัน 

วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้แทน) 
(๘) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน 
(๙) รองศาสตราจารย์นินนาท  โอฬารวรวุฒิ กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๐) นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๑) นายพงษเ์ดช  ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๒) นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๓) นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๔) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบัน 

   (นางวีณา  บรรเลงจิต  ผู้แทน) 
(๑๕) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบัน 
 (นางทิพรวี  รัตนรังสรรค์ ผู้แทน) 
(๑๖) นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๗) นายยุทธนา  พรหมณี  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๘) นายทิวากร  เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๙) นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ  กรรมการสภาสถาบัน 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
1. นายธนภณ วัฒนกุล กรรมการสภาสถาบัน 

 



๒ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  จริยานุกูล ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
3. นายชาญวิทย์  โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบัน 
4. นางสาวปารดา  ศราธพันธุ์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการ 
5. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและจัย 
6. นายทศปริชัย  เลาห์ทวี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
7. นางสาวธิรดา  ศรีขวัญใจ สำนักงานสถาบัน 
8. นายสิทธิศักดิ์ เล็กเปีย  สำนักงานสถาบัน 
9. นายศิวะณัฐฑ์ ก้อมมังกร สำนักงานสถาบัน 
10. นางสาวธนาภรณ์  ชวนรักษาสัตย์ สำนักงานสถาบัน 
11. นายเจษฎา อาจฉายา สำนักงานสถาบัน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.  

 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตนเพ่ือ
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 คน และกรรมการ 
ผู ้เข ้าประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 4 คน รวมกรรมการผู ้ เข ้าประช ุมทั ้งหมด 17 คน 
จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑8 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม  

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 - ไม่มี  
 
วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
วาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง การขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
           และการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์และยโสธร 

 สรุปเรื่อง 
 ๑. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา โดย นางสิริกร มณีรินทร์ นายก
สภาสถาบัน เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พิจารณา
เห็นว่าขณะนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๒๐๑๙) ที่รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด
สงขลา ทำให้การลงพื้นที่เพ่ือดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ณ จังหวัดสงขลา ไม่สามารถ
ดำเนินการไปได้ทันตามปฏิทินที่กำหนด จึงพิจารณาตามความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติขยายระยะเวลาการสรรหา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาออกไปอีก ๓๐ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยคาดว่าการสรรหาจะแล้วเสร็จในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 



๓ 

 
 ๒. คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์และยโสธร โดย นางสีลาภรณ์ บัวสาย 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID - ๒๐๑๙) ที่รุนแรงมากขึ้นขณะนี้ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ในการดำเนินการสรรหาสภา
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์และยโสธรได้ทันตามปฏิทินที่กำหนด จึงพิจารณาความในข้อ ๙ วรรคสาม แห่งข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขยายเวลาการสรรหา ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
และครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๒๐๑๙) 

ที่รุนแรงมากทั้งกรุงเทพฯ และในพื้นที่ต่างจังหวัด จึงเห็นสมควรกับการขยายเวลาการสรรหาฯดังกล่าว 
 
มติ 

๑. รับทราบการขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาตามเสนอ 
๒. รับทราบการขยายเวลาการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์และยโสธร ทั้ง ๒ ครั้ง ตามเสนอ 

 
วาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

 สรุปเรื่อง 
 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนางานตามแผน
ใน 4 ด้าน ได้แก่ แผนที่ 1 ปรับเปลี่ยนจากการสอนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นการใช้ดิจิทัลเพื่อการสอน 
ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา แผนที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่างวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ  แผนที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล แผนที่ 4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโนยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 2 ดังนี้ 
 1. งานด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนให้เป็นรูปแบบดิจิทัล 
  ๑.๑ สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับมูลนิธิเพื่อพัฒนาดิจิทัล จัด “โครงการพัฒนาการสอน  
ในยุคดิจิทัล Digital People Transformation สำหรับผู้สอนวิทยาลัยชุมชมประจำปี 2564” ในวันที่ 23, 
26 กรกฎาคม และ 2 สิงหาคม 2564 มีเป้าหมายเพื ่อพัฒนาผู ้สอนประจำของวิทยาลัยชุมชนทุกคน  
ในรูปแบบ upskill – reskill ให้มีความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยเฉพาะ
ในช่วงการแพร่ระบาดของไววัสโควิด-19 (COVID-19) 
  ๑.๒ สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และเฟสบุคประเทศไทย วางแผน
และออกแบบหลักสูตร “We Think Digital” สำหรับใช้เป็นบทเรียนในหมวดศึกษาท่ัวไป- GenEd   
  ๑.๓ ร่วมกับบริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด จัดฝึกอบรมการใช้ Google for education 
ให้กับบุคลากรฝ่าย IT ของวิทยาลัยชุมชนทั้งผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ระบบ 
 ๒. งานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ 
 
 



๔ 

 
  ๒.๑ วางแผนพัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์ และระบบคลังปัญญา มีผลการดำเนินงานดังนี้ 
   (๑) ปรับปรุงระบบห้องสมุดออนไลน์เป็น WALAI AutoLib 3.0 
   (๒) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ของวิทยาลัยชุมเรียบร้อยแล้ว  
   (๓) ตั้งคณะทำงาน “พัฒนาและการบริหารจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning 
Resource Center) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน” ประกอบด้วยทีมบรรณารักษ์ จากวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง 
มีหน้าที่ดูแลระบบและช่วยเหลือสนับสนุนด้านเทคนิค และบุคลากรของส่วนกลาง  จำนวน 8 คน มีหน้าที่
วางแผนงานด้านนโยบายของสถาบันฯ 
   (๔) จัดประชุมวางแผนการพัฒนาระบบร่วมกับท่านที่ปรึกษา อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์  
ไปแล้ว 2 ครั้ง 
   (๕) ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจทรัพยกรของรายวิทยาลัยชุมชน เพ่ือวางแผนจัดเก็บสื่อ
ทุกประเภทให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลทั้งหมด คาดว่าจะใช้เวลาในการสำรวจและดำเนินการตรงนี้ในไตรมาส 3 นี้ เพ่ือ
จัดทำแผนงบประมาณ ที่จะดำเนินการในปี 2565 ต่อไป 
  ๒.๒ กำกับ ติดตาม และสนับสนุนงานด้านเทคนิค ร่วมกับกองอำนวยการในการนำระบบ        
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาทดลองใช้ในสำนักงานสถาบัน และต่อยอดให้กับวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง ในปีต่อไป 
 ๓. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนอยู ่ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้เป็น
ศูนย์กลางของข่าวสารด้านงานดิจิทัลทั ้งหมด และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ตลอดชีวิตแบบ “ Micro 
Learning” ในรูปแบบวิดีโอหรือบทเรียนสั้น เพื่อเจาะลึกองค์ความรู้และนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้ทันที 
และยังเป็นระบบ “KM Online” ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเนื้อหาด้วย
ตัวเองได้ เช่น การแลกเปลี่ยนวิธีการสอน และการทำงาน ในรูปแบบต่างๆ โดยจะสามารถทดลองใช้ระบบ  
ได้ภายในไตรมาสที่ 4 
 ๔. งานด้านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโนยีสารสนเทศ 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร ับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 เพื ่อจัดหาครุภ ัณฑ์  
ตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมให้วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจแต่
เนื่องจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทำให้ไม่สามาถเข้าพื้นที่ได้ จำนวน 10 จังหวัด 
และอยู่ระหว่างการจัดทำโครงร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลระดับหน่วยงาน ตามนโยบายของสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 
 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ  
 1. ขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับแผนงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชน  รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การ
สอนออนไลน์ให้แก่ครูผู้สอน และนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เช่น ซิมเน็ต สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น จากการรายงานความคืบหน้าดังกล่าวยังขาดมิติด้านงบประมาณ 
ทั้ง 4 แผนงาน จึงขอให้นำแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอที่ประชุม 
ในครั้งต่อไป  
 
 



๕ 

 
 ๒. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนต้องพัฒนาทั้งอาจารย์และบุคลากรสายสอนทั้งระบบให้
ครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  ๒.๑ ด้านการใช้ Ditital Tecnology ทั้งกระบวนการและวิธีการสอน โดยให้เน้นการออกแบบ
ให้ผู้เรียนมีภาคปฏิบัติแล้วนำมาแลกเปลี่ยนกันได้ ให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง    
  ๒.๒ ด้านทักษะ Digital Literacy ให้มีความสามารถในการจัดการตัวอักษรหรือข้อมูลใน
รูปแบบๆ แปลงเป็น Infographic ในรูปแบบกราฟ แผนภูมิไดอะแกรม สถิตต่างๆ เป็นต้น 

มติ 
๑. รับทราบ 
๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2564 
  เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 7/2564 เมื ่อวันอังคารที ่ 6 

กรกฎาคม 256๔  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณารับรองรายการประชุม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระท่ีนำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาปรับแก้ ดังนั้ 
๑. วาระที่ 3.2 เป้าหมายที่ ๒.๒ จากเดิม ตัวชี้วัด “จำนวนผู้ประกอบการอาชีพช่างศิลป์

ท้องถิ่น” แก้ไขเป็น “จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของผู้สืบสานช่างศิลป์ท้องถิ่น”  
๒. วาระที่ ๓.๕ บัญชีรายชื่อองค์กรชุมชน ปรับแก้จากเดิมเป็น “๑. สภาองค์กรชุมชนตำบล

บัวใหญ่ ๒. สภาองค์กรชุมชนตำบลป่าแลวหลวง ๓. สภาองค์กรชุมชนตำบลฝายแก้ว ๔. สภาองค์กรชุมชน
ตำบลถืมตอง ๕. สภาองค์กรชุมชนตำบลพญาแก้ว ๖. สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อแก้ว” และให้ปรับรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องกับศักยภาพ 

มติ 
 ให้แก้ไขรายงานการประชุมตามการพิจารณาของที่ประชุม และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 
7/2564 เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 256๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี ่ยวกับการดำเนินงาน  
ในเรื ่องต่าง ๆ นั ้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว  
จึงขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระท่ีนำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ  



๖ 

 
วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน   
                     สมุทรสาคร 

 สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการสรรหาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ซึ่งมีนายเอกศักดิ์ คงตระกูล กรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน ข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๖๓ และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีสรรหากรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. และพิจารณาคัดเลือก ผู้มีความเหมาะสมและสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
และรายชื่อสำรอง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิ และประสบการณ์ หรือความชำนาญหรือ
ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และบริบทของวิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาคร ดังรายชื่อที่นำเสนอต่อที่ประชุม 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และ
รายชื่อสำรอง ตามเสนอ 

มติ 
 เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และรายชื่อ
สำรอง ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ รายชื่อสำรอง 
กรรมการผู้แทนองค์กร
ชุมชน 

1. นางชลธชิา รุ่งแสง 
คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกขาม 

 

กรรมการผู้แทนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2. นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร 

 

กรรมการผู้แทนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(เทศบาลหรือองค์การ 
บริหารส่วนตำบล) 

3. นายรังสรรค์ เจียระนัย 
นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน 

 

กรรมการผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา 

4. ผศ.สุธ ีวังเตือย 
คณบดี วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทาง
ทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร 

 

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 5. นางสาววิชุดา ปานยินดี 
เจ้าของร้านแสงอาทิตย์การช่าง 

1. นายบัญชา โพธิ์บุญ 
2. นางสาววิมล เจ๊ะอุบง 
3. นายวัชรกร ตาสาย 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภาคเอกชน 

6. นายจุตติ กิ่งพะโยม 
เลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 
 

1. นายศักดา เนติพัฒน์ 
2. นายศุภกร จุลสวัสดิ์ 



๗ 

 
องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ รายชื่อสำรอง 

7. นายบุญส่ง แป้นน้อย   
คณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 
8. นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์ 
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว 
9. นายสุรชัย โสตถีวรกุล 
ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
บุคคลทั่วไป 

10. นายนิคม ประยูรวงศ์ 
อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร 
11. นางสาวรัชนี ศิริชัยเอกวฒัน์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมฤดี 
12. นายสุภชัย งามสม 
ทนายความ 

1. นางสาวรัชต์ญาณ์ เกตุแก้ว 

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง การคัดเลือกรายช่ือสำรองเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา 

 สรุปเรื่อง  
 ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงาและรายชื่อสำรอง และสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน มีประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
พังงาแล้ว ต่อมา นายมานิต วิมุตติสุข มีบันทึกลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แจ้งความประสงค์ขอลาออกด้วย  
มีปัญหาด้านสุขภาพ สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ วรรคสอง แห่ง
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำหนดว่า “ในกรณีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้
วิทยาลัยชุมชนเสนอรายชื่อจากบัญชีสำรองรายชื่อ เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาแต่งตั้งภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยว่างลง” สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงมีหนังสือแจ้งวิทยาลัยชุมชน
พังงาแจ้งสภาวิทยาลัยชุมชนพังงาเพื่อพิจารณารายชื่อจากบัญชีสำรองที่มีอยู่ บัดนี้วิทยาลัยชุมชนพังงาได้มี
หนังสือแจ้งรายชื่อ นายชยพล  หิรัณย์กนกกุล เพื่อเสนอให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา  
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า นายมานิต วิมุตติสุข ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนพังงา ในองค์ประกอบผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลทั่วไป และความในข้อ ๖ (๕) แห่งข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๖๓ กำหนดว่า “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเจ็ดคน ประกอบด้วย ภาคเอกชน จำนวนสี่คน และบุคคล
ทั่วไป จำนวนสามคน” นายชยพล หิรัณย์กนกกุล ขึ ้นบัญชีสำรอง ผู ้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน ลำดับที ่ ๑  
แต่เนื่องจากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงามีภาคเอกชนครบสี่คนแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน



๘ 

 
วิทยาลัยชุมชนดังกล่าว ที่ประชุมเห็นควรเลือก นายแพทย์สมบูรณ์ สุขุมคัมภีร์ เนื่องจากขึ้นบัญชีสำรอง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลทั่วไป ลำดับที่ ๑ และให้แต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา แทนตำแหน่ง 
ที่ว่างลงต่อไป  

มติ 
 เห็นชอบให้แต่งตั ้ง นายแพทย์สมบูรณ์ สุขุมคัมภีร์ เป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา  
ในองค์ประกอบผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลทั่วไป 
 
วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 

 สรุปเรื่อง  
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีประกาศลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ขณะนี้ได้รับแจ้งจากวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูว่า นายสานิตย์ สมณะ ได้พ้น
จากการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำหัวนา จึงทำให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้แทนขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีบทบาทหน้าที่ในองค์ดังกล่าว จึงต้องดำเนินการสรรหาเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างต่อไป  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดความเกี่ยวกับเรื ่อง
ดังกล่าวไว้ดังนี้ 

๑. ความในข้อ ๙ กำหนดว่า ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่กรรมการสภาวิทยาลัยครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นทั้งสภา และให้คณะกรรมการสรรหาเสนอ
ผลการคัดเลือกต่อสภาสถาบันภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

๒. ความในข้อ ๑๐ กำหนดว่า คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการสภาสถาบันที่สภาสถาบันมอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์

เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยและบุคลากรในวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา โดยเลือก

จากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคม จำนวน
สองคน เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๓. ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสภาสถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม (๑) 

และ (๒) และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตาม (๓) และเสนอนายกสภาสถาบันมี
คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูในตำแหน่งที่ว่างต่อไป 
 การพิจารณา 

สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ได้รับแต่งตั้งตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนเดิมที่ปัจจุบัน
ได้ถูกยกเลิก โดยข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งในข้อ ๖ (๒) กำหนดว่า “กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนหนึ่งคน และมาจากเทศบาลหรือองค์การบริหาร
ส่วนตำบลอีกจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ” ดังนั้น การที่ นายสานิตย์ สมณะ ได้พ้นจากการดำรงตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำหัวนา จึงทำให้องค์ประกอบของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาจากเทศบาลหรือ



๙ 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลในกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูว่างลง และต้องเพิ่มเติมในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอีก ๑ ตำแหน่ง เพื่อให้มีจำนวนไม่เกินสิบสามคน ตามข้อบังคับฯ ฉบับปัจจุบัน 
ดังนั้น จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โดยมอบ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ และมอบประธานกรรมการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
ตามข้อ 2 (2) และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามข้อ 2 (3)    
  

มติ 
๑. เห็นชอบให้ดำเนินการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูเพ่ือแทนในตำแหน่งที่ว่าง 
๒. แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โดยมอบ นายเอกศักดิ์           

คงตระกูล กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ และมอบประธานกรรมการเสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามข้อ 2 (2) และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามข้อ 2 (3)    

วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลอง 
                      ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. …. 

 สรุปเรื่อง  
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ มี
มติมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ที่มีอยู่เดิมให้มีความชัดเจนในการดำเนินการมากขึ้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการแล้ว ดังร่างประกาศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2564  
ที่นำเสนอต่อที่ประชุม 
 การพิจารณา/เสนอแนะ 

1. ปรับจากประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็น ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อการมีผล
บังคับใช้ของกฎหมายที่สูงกว่า  

2. เพิ่มเติมการประเมินจริยธรรมในองค์ประกอบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
โดยหากผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการทุกคนในองค์ประกอบนี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ถือว่า
ไม่ผ่านการประเมิน ทั้งนี้ อาจปรับมาไว้เป็นองค์ประกอบแรก 

3. กรณีที ่ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอาจพิจารณา
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบผลการประเมินก็ได้ และหากเห็นชอบผลการประเมินและเห็นว่ามีผลการบริหารงาน
บางด้านที่สามารถปรับปรุงได้อาจให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก ๓ หรือ ๖ เดือน 
 ๔. กำหนดให้นายกสภาสถาบันเป็นผู้รักษาการ และมีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง และแนวปฏิบัติ
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  โดยเมื่อดำเนินการแล้วให้นำมาแจ้งให้ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ทราบ 
 ๕. หากมีผู้อยู่ในเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมให้มีบทเฉพาะกาลไว้ด้วย 

มติ  
 มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ….  ตามการพิจารณา/เสนอแนะ 
ของที่ประชุม แล้วนำกลับมาเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป 



๑๐ 

 
 
วาระท่ี ๔.4 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
                - ถอนวาระ -  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
                    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งต่อไป  

 ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 9/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา  13.00 น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และประธานกล่าวขอบคุณ
กรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 

มติ  
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.  
 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


