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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งที่ ๙/256๔ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ในวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา ๑๓.๐0 น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
รายนามกรรมการผู้มาประชุม  

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

๒. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อุปนายกสภาสถาบัน 
 วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้แทน) 
(๒) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) รองศาสตราจารย์นินนาท  โอฬารวรวุฒิ กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบัน 
(๖) นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๗) นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภาสถาบัน 
(๘)   นายอภิชัย  ล้ำเลิศพงศ์พนา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๙)    นายธนภณ วัฒนกุล กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบัน 

   (นางวีณา  บรรเลงจิต  ผู้แทน) 
(๑๑) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบัน 
 (นางทิพรวี  รัตนรังสรรค์ ผู้แทน) 
(๑๒) นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๓) นายยุทธนา  พรหมณี  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๔) นายทิวากร  เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๕) นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ  กรรมการสภาสถาบัน 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี  
 



๒ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  จริยานุกูล ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
3. นายพิเชษฐ ตรีพนากร ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน  
4. นายชาญวิทย์  โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบัน 
5. นางสาวปารดา  ศราธพันธุ์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการ 
6. นายทศปริชัย  เลาห์ทวี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
7. นางสาวธนาภรณ์  ชวนรักษาสัตย์ สำนักงานสถาบัน 
8. นายเจษฎา อาจฉายา สำนักงานสถาบัน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.  

 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตนเพ่ือ
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 คน และกรรมการ 
ผู ้เข ้าประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 3 คน รวมกรรมการผู ้ เข ้าประช ุมทั ้งหมด 18 คน 
จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑8 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม  

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1.1 เรื่อง การขอลาออกของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  

  สรุปเรื่อง  
  ประธานแจ้งที่ประชุมว่า กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้วมีหนังสือถึงนายกสภาสถาบัน เพ่ือ
ขอลาออก จำนวน 9 ท่าน มีเหตุผลว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาต่อไปได้เนื่องจากต้องผดุงและ
รักษาไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ดังนั้น จึงขอลาออกจากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม เป็นต้นไป” โดยเป็นเหตุผลเดียวกันทั้ง ๙ ท่าน ซึ่งเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นว่าอาจ
เกิดความเข้าใจผิดบางประการหรือไม่ และอาจเกี่ยวกับเรื่องที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติไม่ เห็นชอบ 
ผลการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว หลังจากได้รับทราบผลการสอบข้อเท็จจริงการบันทึกรายรับ 
รายจ่าย ของสถาบันเกษตรอินทรีย์ และร้านกาแฟ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว (ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๔) 
ภายใต้การบริหารงานของอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พบว่ามีการปล่อยปละละเลยและประเมิน
ได้ว่า เป็นความบกพร่องในเชิงการบริหารจัดการมาเป็นเวลานาน  
                ที่ประชุมอภิปรายโดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
                1. รับทราบการลาออกของสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนมี
หนังสือตอบขอบคุณกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้วที่ได้ช่วยงานของวิทยาลัยชุมชนสระแก้วมาโดยตลอด 
และเรียนให้ทราบว่าการตัดสินใจของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นการตัดสินใจโดยเป็นการรักษาธรรมา 
ภิบาลและประสิทธิภาพของผู้บริหาร ด้วยเหตุที่มีการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
สระแก้วและพบความผิดปกติ แม้ว่ายังไม่เกิดความเสียหายร้ายแรงแต่ก็สะท้อนถึงความบกพร่องในการ
บริหารงานมาเป็นเวลานาน สภาจึงได้มีมติที่ไม่เห็นชอบในการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านมา 



๓ 

 
                2. เพื่อให้ช่วงที่ว่างเว้นสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ขอให้ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนดูแลวิทยาลัยชุมชนสระแก้วอย่างใกล้ชิด ควรพิจารณาแต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนสระแก้วตามอำนาจที่กฎหมายกำหนด และทำความเข้าใจกับผู้เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนสระแก้วรวมทั้งบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสระแก้วเกี่ยวกับนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ให้
ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ  
                 3. ดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้วตามระเบียบต่อไป  
 
มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 
วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

  สรุปเรื่อง  
  ตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 
มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ในภาพรวมของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อนำไปสู่การปรับแผนงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มาใช้ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชน  รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การสอน
ออนไลน์ให้แก่ครูผู ้สอน และนักศึกษา เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เช่น ซิมเน็ต สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งที ่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 651,672,500 บาท เป็น
รายจ่ายประจำ 588,954,900 บาท รายจ่ายลงทุน 62,717,600 บาท ภายใต้ 6 แผนงาน 13 ผลผลิต/
โครงการ โดยได้อนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดที่ 1 - 2 รวมทั้งสิ ้น 566,529,200.00 บาท ทั้งนี้ สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นค่า
สาธารณูปโภค จำนวน 1,000,000 บาท คงเหลือวงเงินใช้จ่าย 565,529,200.00 บาท  
  จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จากระบบ GFMIS พบว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 468,304,366.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.81 รายละเอียด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 
2564 แยกตามแผนงานดังปรากฏในตาราง 
ที ่ รายการ งปม. ปี พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย % เบิกจ่าย 

รวมทั้งสิ้น 650,672,500.00 565,529,200.00   468,304,366.82  82.81 

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ : 
รายการบคุลากรภาครัฐ  

261,420,000.00 261,420,000.00 219,651,144.87 84.02 

2 แผนงานพ้ืนฐาน 326,988,400.00 258,040,100.00 224,704,911.31 87.08 

3 แผนงานยุทธศาสตร ์ 37,482,400.00 27,634,000.00 15,966,589.90 57.78 

4 แผนงานบูรณาการ 24,781,700.00 18,435,100.00 7,981,720.74 43.30 



๔ 

 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 97,224,833.18  บาท และ

อยู่ระหว่างขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ 85 ,143,300.00 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 
182,368,133.18 บาท ทั้งนี้ จากการประมาณการรายจ่ายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ระหว่างวันที่ 1 
สิงหาคม – 30 กันยายน 2564) พบว่า งบประมาณเหลือจ่ายที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงการเรียน 
การสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชน วงเงินประมาณ 13,000,000 บาท 
  ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า วงเงินเหลือจ่าย จำนวน 13,000,000 บาท เห็นสมควรมอบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการนำมาปรับปรุงระบบ จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ตามนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการอุปกรณ์การสอนออนไลน์
จากวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง รวมทั้งปรับแผนการดำเนินงานในแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่เกิดผลกระทบจาก
การระบาดของโรค โควิด-19 เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ต่อไป   

มติ  
  ที ่ประช ุมร ับทราบ และมอบสถาบันว ิทยาล ัยช ุมชนปรับแผนงบประมาณเหลือจ ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๘/2564 
  เมื่อวันจันทร์ที ่๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
  สรุปเรื่อง 
  ตามที ่ได้ม ีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ ๘/2564 เมื ่อวันจันทร์ที ่ ๑๙ 
กรกฎาคม 256๔  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมแจ้งให้กรรมการสภาสถาบันพิจารณารายงาน  
การประชุมทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข 

มติ  
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม 256๔ 
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี ่ยวกับการดำเนินงาน  
ในเรื ่องต่าง ๆ นั ้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว  
จึงขอเสนอรายงานมาเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระท่ีนำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 



๕ 

 
วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด และ

บุรีรัมย์ 

 สรุปเรื่อง 
 ๑. ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ ๒/256๔ เมื ่อวันที ่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 256๔  
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๑๗ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก 
พิจิตร มุกดาหาร อุทัยธานี บุรีรัมย์ สมุทรสาคร ตราด ยโสธร ระนอง พังงา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
สงขลา และแพร่ และที่ประชุมสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติ
เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร อุทัยธานี สตูล 
พังงา และระนอง 
 ๒. การสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและสภาสถาบันได้พิจารณามีมติเห็นชอบ
รายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยและรายชื่อสำรองแล้ว จำนวน ๑๐ จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน ตาก มุกดาหาร 
อุทัยธานี สมุทรสาคร ระนอง พังงา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส ในการประชุมครั้งนี้จะเสนอจังหวัดที่ดำเนินการ
เสร็จสิ้นแล้วเพิ่มเติมอีก ๒ จังหวัด คือ ตราด และบุรีรัมย์ ส่วนที่เหลืออีก ๕ จังหวัด คือ พิจิตร ยโสธร ยะลา 
สงขลา และแพร่ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะนำเสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาต่อไป 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนตราด โดยมี นางสิริกร  
มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีร ัมย์  
โดยมีนางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ได้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ ตามที่อ้างถึงใน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว และพิจารณาคัดเลือก ผู้มีความเหมาะสมและสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชน โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิ และประสบการณ์ หรือความชำนาญหรือความ
เชี่ยวชาญ ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และบริบทของวิทยาลัยชุมชน
แต่ละแห่ง ดังรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง แนบท้ายวาระการประชุม  
 ทั้งนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาทั้ง ๒ จังหวัด ประสบปัญหาอันเนื่องด้วยการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๒๐๑๙) ที่รุนแรงมากขึ้นขณะนี้ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ในการดำเนินการ     
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนตราดและบุรีรัมย์ได้ทันตามปฏิทินที่กำหนด จึงพิจารณาความในข้อ ๙ วรรคสาม 
แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ขยายเวลาการสรรหา ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งที่
ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้รับทราบการขยายเวลาของจังหวัด
บุรีรัมย์แล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาสถาบันรับทราบการขยายเวลาของจังหวัดตราดในการประชุมครั้งนี้ 

มติ  
 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
 1. รับทราบการขยายเวลาการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ตามเสนอ 
 2. เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 2 แห่ง และรายชื่อ
สำรอง ดังนี้ 

2.1 รายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด  



๖ 

 
องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ รายชื่อสำรอง 

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 1. นายพจนารถ ถมประเสริฐ 1. นางสาวณัฐสินี อินทรประเสริฐ 
กรรมการผู้แทนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2. นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ 
 

 

กรรมการผู้แทนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(เทศบาลหรือองค์การ 
บริหารส่วนตำบล) 

3. นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ 
 

๑. นายเสรี สำราญจิตร 
 

กรรมการผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ 
    ทองอร่าม 

1. รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก 

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 5. พ.ต.ต. กิตติศักดิ์ แก่นมั่น 
 
 

1. นายราเชนทร์ ชอบรส 
2. นายอุกฤษฎ์ สิงห์เขียว 
๓. นายนรินทร์ มุกมณี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภาคเอกชน 

6. นายกิตติ โกสินสกุล 
7. นายประเสริฐ ศิริ 
8. นายพรชัย เขมะพรรคพงษ์ 
9. นายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล 

1. นายชัยวัฒน์   ปริ่มผล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
บุคคลทั่วไป 

10. พระครูวิเศษธรรมวาที  
      อภิวาท 
11. นายสว่าง ชื่นอารมย์ 
12. นายอมฤทธิ์ พลูสวัสดิ์ 

1. ผศ.ว่าที่เรือโท ดร.เอกชัย  
    กิจเกศาเจริญ 
2. นายอนุชิต   สว่างแจ้ง 

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 
 

2.2 รายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ รายชื่อสำรอง 

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 1. นายทองคำ แจ่มใส  
กรรมการผู้แทนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2. นายเศรษฐพร  เบญจศรีรักษ์ 
 

 

กรรมการผู้แทนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(เทศบาลหรือองค์การ 
บริหารส่วนตำบล) 

3. นางปิยะดา  ธณเตชทัต 
 

 

กรรมการผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา 

4. รองศาสตราจารย์มาลิณี 
    จุโฑปะมา 

 

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 5. นายศุภวัฒน์ ปัญญาชัย 
 

1. นายพงษ์อนันต์ สืบสิงห์ 
2. นายกฤษฎา ชูตาลัด 



๗ 

 
องค์ประกอบ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ รายชื่อสำรอง 

3. นายกิตติวินท์ บุญยรชัชยันนท์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภาคเอกชน 

6. นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ 
7. นายสนธยา ไกรรณภูมิ 
8. นางเสียงรัตน์ กีรติมาศ 
9. นายไพรัตน์ ชื่นศรี 

1. นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย 
2. นางสาวรัตภชา ธีรภัทรกิจ 
3. นายบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
บุคคลทั่วไป 

10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์น้อย  
      สุปิงคลัด 
 
11. พระครูศรีปัญญาวิกรม  
      เจนทร 
12. นาวาอากาศโทหญิงศิริกัญญา 
      ฤทธิ์แปลก 

1. นางสาวปิยะนันท์ แซ่จิว 
2. นายเธียรชัย อุ่นจิตต์วรรธนะ 
3. นางสาวจัตุพร แปวไธสง 

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
 
วาระท่ี ๓.๓ เรื่อง ผลการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 

 สรุปเรื่อง 
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั ่งที ่ ๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที ่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ แต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ ่งเลือกจากภาคเอกชน เพื ่อทดแทนในตำแหน่งที ่ว ่าง จำนวน  
๑ ตำแหน่ง โดยมีนายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากภาคเอกชน ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ดังนี้ 

๑. การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้กำหนด
วิธีการสรรหาฯ โดยการมีส่วนร่วมของกรรมการสภาสถาบันพิจารณาหากประสงค์เสนอรายชื่อท่านละ ๑ รายชื่อ 
วิทยาลัยชุมชนและสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน พิจารณาหากประสงค์เสนอรายชื่อแห่งละ ๑ รายชื่อ ระหว่าง
วันที่ ๗ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งจากการเสนอรายชื่อจากทั้ง ๓ ส่วน เสนอ นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร 

๒. การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ 
๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้การพิจารณาคุณสมบัติจากการตรวจสอบผลทางคดี จากสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ การตรวจสอบทางแพ่ง ล้มละลาย จากกรมบังคับคดี การตรวจสอบการทุจริตภาครัฐ จาก
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการตรวจสอบการไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ จากราชกิจจานุเบกษา แล้วคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า 
นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงมีมติ
คัดเลือกให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน เสนอต่อสภาสถาบัน
เพ่ือพิจารณาต่อไป รายละเอียดคุณสมบัติและประวัติ ดังแนบท้ายวาระการประชุม  
 
 
 



๘ 

 
 การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการ 
ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชนอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นชอบให้ นายแพทย์สมเกียรติ  
ธาตรีธร เป็นผู้ที่สมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ตามเสนอ 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน 
ซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
 
วาระที่ ๓.๔ เรื่อง ร่าง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ... 

 สรุปเรื่อง 
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ได้มีการพิจารณา/เสนอแนะ ในเรื่องนี้ ดังนี้ 

๑. ปรับจากประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็น ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อการมีผล
บังคับใช้ของกฎหมายที่สูงกว่า 

๒. เพิ่มเติมการประเมินจริยธรรมในองค์ประกอบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
โดยหากผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการทุกคนในองค์ประกอบนี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ถือว่า
ไมผ่่านการประเมิน ทั้งนี้ อาจปรับมาไว้เป็นองค์ประกอบแรก 

๓. กรณีที ่ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอาจพิจารณา
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบผลการประเมินก็ได้ และหากเห็นชอบผลการประเมินและเห็นว่ามีผลการบริหารงาน
บางด้านที่สามารถปรับปรุงได้อาจให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก ๓ หรือ ๖ เดือน 

๔. กำหนดให้นายกสภาสถาบันเป็นผู้รักษาการ และมีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง และแนวปฏิบัติ 
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ โดยเมื่อดำเนินการแล้วให้นำมาแจ้งให้ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ทราบ 

๕. หากมีผู้อยู่ในเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมให้มีบทเฉพาะกาลไว้ด้วย และ
มีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ตามการพิจารณา/เสนอแนะของที่
ประชุม แล้วนำกลับมาเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินปรับแก้ไขตามการพิจารณา/เสนอแนะของสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และได้เสนอร่างข้อบังคับฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา  
 การพิจารณา/เสนอแนะ 

 ๑. ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรปรับปรุงในร่างข้อบังคับฯ ที่เสนอให้มีความชัดเจนใน ๓ ประเด็น 
ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๙ วรรคสอง “ผลการประเมินในองค์ประกอบที่ ๑ ผลการใช้หลักธรรมาภิบาลใน  
การบริหารจัดการและจริยธรรมในการประพฤติตน” ควรกำหนดระดับผลการประเมินที่ผ่านต้องได้ไม่ต่ำก ว่า
ระดับด ี



๙ 

 
  ๑.๒ ข้อ ๑๐ “ให้คณะกรรมการประเมินเสนอผลการประเมินต่อสภาสถาบัน...”ควรกำหนด
ว่าผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินจะไม่ผูกพันต่อการพิจารณาของที่สภาสถาบัน 
  ๑.๓ ข้อ ๑๐ วรรคสอง “ในกรณีที่สภาสถาบันพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบผลการประเมิน
และเห็นว่ามีผลการบริหารงานบางด้านที่สามารถปรับปรุงได้ สภาสถาบันอาจขยายเวลาการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยต่อไปได้อีกเก้าสิบวันหรือร้อยยี่สิบวัน” ควรใช้ว่า “เห็นชอบ” หรือไม่ และ 
การขยายเวลาควรกำหนดช่วงเดียว เช่น ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
 ๒. ในวาระที่ ๔.๔ สภาสถาบันจะปรับปรุงรายชื่ออนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไข
ข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงร่างข้อบังคับฯ ตามการพิจารณา 
/เสนอแนะของที่ประชุม โดยให้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ ก่อนเสนอที่ประชุม  
สภาสถาบันพิจารณาต่อไป 

มติ  
  มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงร่างข้อบังคับฯ ตามการพิจารณา/เสนอแนะ ของที่ประชุม 
โดยให้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ ก่อนเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ผลการเลือกประธานสภาวิทยาลัยและรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี นราธิวาส 

ระนอง และสมุทรสาคร 

 สรุปเรื่อง 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีประกาศแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี นราธิวาส 

ระนอง และสมุทรสาคร แล้ว  
สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ความในมาตรา ๓๕ วรรคสาม กำหนด “ให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

ตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งและเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือแต่งตั้งเป็น
ประธานสภาวิทยาลัย” ประกอบกับความในข้อ ๑๖ แห่ง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 กำหนดว่าในการ
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนครั้งแรก ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยคนหนึ่งทำหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม เพื่อเลือกประธานสภาวิทยาลัยและรองประธานสภาวิทยาลัย  4 แห่ง โดยมีผลการเลอืก 
ดังนี้  

 

 

ลำดับ
ที ่

สภาวิทยาลัย
ชุมชน 

วันประชุม ประธานสภาวิทยาลัย รองประธานสภาวิทยาลัย 

๑ ปัตตานี 23 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์สมเกียรติ  พ่วงรอด นายอนุกูล  สนิทพันธ์ 
๒ นราธิวาส 3 สิงหาคม 2564 นายธีระ  อัครมาส นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์ 
๓ ระนอง 26 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  เอกเพชร นายนิตย์  อุ่ยเต็กเค่ง 
๔ สมุทรสาคร 29 กรกฎาคม 2564 นายสุรชัย  โสตถีวรกุล นายสุภชัย  งามสม 

  

 



๑๐ 

 
 การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน
ข้อบังคับและผู้ที ่ได้รับการเลือก ทั้ง ๔ แห่ง มีความเหมาะสม สมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภา
วิทยาลัยและรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน จึงเห็นชอบ 

มติ  
 เห็นชอบรายชื่อประธานสภาวิทยาลัยและรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 4 แห่ง ตามเสนอ  
 
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสภา

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 

 สรุปเรื่อง 
 ความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้ วิทยาลัยชุมชนจัดทำบัญชีรายชื่อ
แต่ละประเภท... และเสนอบัญชีรายชื่อต่อสภาวิทยาลัยเพื่อทราบพร้อมทั้งให้คำแนะนำ และเสนอสภาสถาบัน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูได้ดำเนินการตามความในข้อ ๑๐ 
แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธ ีการได้มา 
ซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว และประกอบกับความในข้อ ๑๒  แห่งข้อบังคับฯ ดังกล่าวกำหนด
ว่า การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทำบัญชีรายชื่อ สภาสถาบันอาจพิจารณาเพิ่มเติมรายชื่อตามบัญชี
แต่ละประเภทได้ตามความเหมาะสม ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงขอให้ที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาให้
ความเห็นชอบและเพ่ิมเติมรายชื่อผู้มีศักยภาพด้านต่าง ๆ ตามบัญชีรายชื่อ ดังนี้ 
1. บัญชีรายช่ือองค์กรชุมชน  
 ๑.๑ สภาองค์กรชุมชนตำบลนาคำไฮ  
 ๑.๒ สภาองค์กรชุมชนตำบลนามะเฟือง  
 ๑.๓ สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านพร้าว  
 ๑.๔ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย 
 ๑.๕ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  
2. บัญชีรายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  
 2.2 เทศบาลจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
  (1) เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 
  (2) เทศบาลตำบลหัวนา 
  (3) เทศบาลตำบลกุดดินจี่ 
  (4) เทศบาลตำบลนามะเฟือง 
  (5) เทศบาลตำบลนาคำไฮ 
 2.3 องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 
  (1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
  (2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว 



๑๑ 

 
  (3) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา 
  (4) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ 
  (5) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ 
  (6) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 
  (7) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม 
  (8) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 
  (9) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน 
  (10) องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง 

3. บัญชีรายช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
 ๓.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
 ๓.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
 ๓.๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. บัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.1 ภาคเอกชน 
  ๔.๑.๑  ด้านการศึกษา 
   ประถมศึกษา  
   (๑) นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 
   (๒) นางธัญยรัตน์ พิมพ์วีรกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ 
   (๓) นายชลันธร มหาโชคดีมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัญฑิต 
   (๔) พ.อ.อ.วิจิตร กุลริวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญณ์รักษ์ 
   (๕) นางเรณู รวีประภัสสร  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุดา 
   การอุดมศึกษา 
   (๒) นายชาญยุทธ หาญชนะ  อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต  
  ๔.๑.๒ ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาธารณสุข 
   (๑) นายวีระพล พจน์จลองศิลป์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวีระพลการแพทย์ 
   (๒) นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ เจ้าของกิจการคลินิกสิรินธร 
   (๓) แพทย์หญิงสิรินธร สันตินันตรักษ์  เจ้าของกิจการคลินิกสิรินธร 
  ๔.๑.๓ ด้านบริหารธุรกิจ 
   (๑) นายณพล  เชยคำแหง  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 
   (๒) นายพิศาล  เชยคำแหง       ผู้จัดการหจก.นครสวรรค์สุราพาณิชย์ 
   (๓) นายวิทวัส  วทานิโยบล  ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทเบสท์  
         - แพคคอนกรีต จำกัด 
   (๔) นายทิชากร นิลกษาปน์  ผู้จัดการ หจก.กิติศิริ 
   (๕) นายวิสูตร คำอินทร์   ผู้จัดการ หจก.หนองบัวไอที 
  ๔.๑.๔ ด้านเกษตรศาสตร ์

   (๑) นายจักรพงศ์ โสนะแสง  ประธานคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรระดับ    
         จังหวัด 

   (๒) นายสุเทพ วุฒิทา   ประธานสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  



๑๒ 

 
  ๔.๑.๕ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   (๑) พระราชวชิรธาดา   เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู วัดพัชรกิติยาภาราม 
   (๓) นางราตรี ฤทธิ์ตะเกตุ  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาสตรี 
         ตำบลนามะเฟือง 
   (๔) นางสิรินรัตน์ เดชธนะอภิวัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโพธิ์ชัย 
  ๔.๑.๖ ด้านสื่อสารมวลชน  
   (๑) นายสุภัชรกานต์ แก้วสิงห์  ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู 
   (๒) นายสันตติ บุราณฤทธิ์  ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดหนองบัวลำภู 
   (๓) นายทนงศักดิ์ สงสุวรรณ์  ผู้สื่อข่าว ช่อง 3 
   (๔) นายวรวุฒิ พนมกาญจนา  ผู้สื่อข่าว CTV Thailand 
  ๔.๑.๗ ด้านการท่องเที่ยว 
   (๑) นายธนวิทย์  คงสุริยะ  ประธานสภาการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 
   (๒) นายคง จันปลิว   ประธานสภาการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 
   (๓) นายคณิต พละศูนย์   ประธานสภาการท่องเที่ยวนาคำไฮ 
   (๔) นายพรศักดิ์ สิทธิธรรม  ประธานสภาการท่องเที่ยวภูซาง สุวรรณคูหา 
   (๕) นายสมพงษ์ ไตรพรม  ประธานสภาการท่องเที่ยวตาดไฮ  
 ๔.๒ บุคคลทั่วไป 
  ๔.๒.๑ ด้านการศึกษา  
   ปฐมวัย 

(๑) นางเรณู รวิประภัสสร  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุดา 
   ประถมศึกษา 
   (๒) ดร.อนุพงษ์ โสมมีชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
   มัธยมศึกษา 
   (๓) นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
         พระศรีนครินทร์ฯ จังหวัดหนองบัวลำภู 
   อาชีวศึกษา 
   (๔) นายประวิทย์ บุรินนิตย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 
   การศึกษานอกระบบ 
   (๕) นายวินัย แสงใส    ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
         และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 
   (๖) นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ  รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด 
         สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
         การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 
   การอุดมศึกษา 
   (๗) ดร.มธุรส ชลามาตย ์  อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   บริหารการศึกษา 
   (๘) นายบุญธรรม บรรเทาพิษ  รอง ผอ.สพป.นภ.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 



๑๓ 

 
   หลักสูตรและการสอน 
   (๙) นายพรชัย จันทะคุณ  รองศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 
  ๔.๒.๒ ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาธารณสุข 
   (๑) นพ.รวมพล เหล่าว้าน  รองนายแพทย์ สสจ. ด้านเวชกรรมป้องกัน 
         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 
   (๒) นายสะไกร กั้นกางกูล  รองนายแพทย์ สสจ. ด้านส่งเสริมพัฒนา 
         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 
   (๓) นางสาวอมร ทองรักษ์  รองนายแพทย์ สสจ. ด้านส่งเสริมพัฒนา 
         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 
   (๔) ทันตแพทย์หญิงรางคณา อินทโลหิต รองนายแพทย์ สสจ. ด้านวิชาการวิจัย 
         และภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุข 
         จังหวัดหนองบัวลำภู 
   (๕) นพ.ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  
         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 
   (๖) นายสุริยันต์ ปัญหาราช  รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ 
         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 
  ๔.๒.๓ ด้านบริหารธุรกิจ 
   (๑) นายประมง ทัศดร   ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสายฝน 
   (๒) นายปรีชา วิศิษฐารักษ์  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งพรค้าไม้ 
   (๓) นายเทียรชัย ศรีกาญนา  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรทิพย์บริการ 
  ๔.๒.๔ ด้านเกษตรศาสตร ์
   (๑) นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร  เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตร 
         และสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 
   (๒) นายธนบดี ขวาโยธา  ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 
   (๓) นายจุลพงษ์  แก้วเสถียร  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 
   (๔) นายบุญหลาย กุลนารัตน์  ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  
   (๕) นายธิติวุฒิ จอดนอก  ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 
   (๖) นายเกรียงไกร ไทยอ่อน  เจ้าของสวนมะหนาวแป้น 
   (๗) นายอนุโรจน์ บุญผาจักร  ข้าราชการบำนาญ/เจ้าของสวนพืชสวนผสม 
   (๘) นางละเอียด ปู่หลุ่น   ข้าราชการบำนาญ/เจ้าของสวนพืชสวนผสม 
  ๔.๒.๕ ด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   (๑) นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
   (๒) นายสุพล เสตเขตต์   หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว 
         จังหวัดหนองบัวลำภู 
   (๓) นายปิฏก อ่อนแก้ว   ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง  
         รักษาราชการในตำแหน่งอำนวยการศูนย์คุ้มครอง 
         คนไร้ที่พ่ึงจังหวัดหนองบัวลำภู 
 



๑๔ 

 
  ๔.๒.๖ ด้านสื่อสารมวลชน 
   (๑) นางสาวจุฑามาศ จิเจริญ  ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 
   (๒) นางทรงศิริ แก้วคำ   ผู้อำนวยการ สวท.จังหวัดหนองบัวลำภู 
         สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
         จังหวัดหนองบัวลำภู (สวท.) 
   (๓) นางสาวอุบลรัตน์ ไชยบุรมย์  นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
         ด้านประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ 
         จังหวัดหนองบัวลำภู 
  ๔.๒.๗ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล 
   (๑) นายอนุพงษ์ พูลศิริ   ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า  
         กสท. หนองบัวลำภู บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ  
         จำกัด มหาชน (CAT) 
   (๒) นายวัชรินทร์ วรชิน   โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 
         บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน (TOT) 
  ๔.๒.๘ ด้านอ่ืนๆ 
   (๑) นายปรีดี นุชิต   ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
   (๒) นายไพรัช นุชิต   อดีตข้าราชการการเมือง  
5.  ผู้ขึ้นบัญชีของบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน 
                  -  
6.  รายช่ือศิษย์เก่า 
 (๑) นายนิวัชชัย จิตราช  นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 
 (๒) นายเทพ อินทร์วงษ์  เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้ 
 (๓) นายภานุมาศ สาวิสัย  พนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก 

 การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าการเสนอบัญชีรายชื่อฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้  
ในข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ และการสรรหาทดแทนในตำแหน่งว่างของสภาวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภูเป็นตำแหน่งในองค์ประกอบองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูได้เสนอรายชื่อ
พอสมควรแล้ว สภาสถาบันจึงไม่เพ่ิมเติมรายชื่อและเห็นชอบบัญชีรายชื่อฯตามท่ีเสนอ 

มติ 
 เห็นชอบบัญชีรายชื ่อผู้มีศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภู ตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 
วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

 สรุปเรื่อง 
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้งกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว บัดนี ้ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด นายพัฒนา พรหมเผ่า  
นางสาวจันทร์เพ็ญ สอนสมสุข นางราตรี แสงรุ่งเรือง นายศานิตย์ นาคสุขศรี  นายศุภชัย ยุ วถาวร นางโสภิณ 
วิริยะพาณิชย์ นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ และนางอุษณีย์ กุหลาบขาว ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจาก
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดความเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวไว้ ดังนี้ 

๑. ความในข้อ ๙ กำหนดว่า ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่กรรมการสภาวิทยาลัยครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นทั้งสภา และให้คณะกรรมการสรรหา
เสนอผลการคัดเลือกต่อสภาสถาบันภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

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

เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยและบุคลากรในวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา โดยเลือก

จากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคม 
จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสภาสถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๒. 
(๑) และ (๒) และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตาม (๓) และเสนอนายกสภา
สถาบันมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้วในตำแหน่งที่ว่างต่อไป 
 การพิจารณา  

๑. เสนอชื่อ นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา กรรมการสภาสถาบันผู้แทนภาคเอกชน เป็นประธาน
กรรมการสรรหา  

๒. มอบประธานกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามข้อ ๒. (๒) เป็นกรรมการสรรหา 
๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้ผู ้ทรงคุณวุฒิฯ ตามข้อ ๒. (๓) เป็นกรรมการ 

สรรหา 

มติ 
๑. เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โดยเสนอชื่อ  นายอภิชัย 

ล้ำเลิศพงศ์พนา กรรมการสภาสถาบันผู้แทนภาคเอกชน เป็นประธานกรรมการสรรหา มอบประธานกรรมการ
สรรหาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามข้อ ๒. (๒) เป็นกรรมการสรรหา และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการ
ให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามข้อ ๒. (๓) เป็นกรรมการ 
 



๑๖ 

 
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง ปรับปรุงรายชื่อคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับของสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน  

 สรุปเรื่อง 
คำสั ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที ่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที ่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ื อทำหน้าที่ จัดทำ 
ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตาม 
พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และเสนอต่อสภาสถาบัน จากการบังคับใช้คำสั่งดังกล่าวมาระยะ
หนึ่ง สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอขอปรับปรุงรายชื่ออนุกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน ซึ่งสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเห็นชอบการขอปรับปรุงฯ ในครั้งนี้ ดังรายชื่อและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. รายช่ืออนุกรรมการ 

  ๑.๑ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล               ประธานอนุกรรมการ 
  ๑.๒ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  อนุกรรมการ 
  ๑.๓ นายถนอม อินทรกำเนิด      อนุกรรมการ 
  ๑.๔ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ    อนุกรรมการ 
  ๑.๕ ศ.สหธน รัตนไพจิตร                  อนุกรรมการ 
   อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  ๑.๖ ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์                  อนุกรรมการ 
   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  
  ๑.๗ นายพิเชษฐ ตรีพนากร   อนุกรรมการ 
  ๑.๘ นายธนภูมิ มาประเสริฐ   อนุกรรมการ 
   นิติกร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
  ๑.๙ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  อนุกรรมการและเลขานุการ 
   ที่ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบหมาย 
  ๑.๑๐ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๑๑ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒. อำนาจหน้าที่ 
  โดยมีหน้าที่ในการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ของน่วยงานในสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และครบถ้วน เพ่ือนำเสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

มติ  
เห็นชอบการขอปรับปรุงรายชื่อของคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับ

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และอำนาจหน้าที่ ตามเสนอ  
 
วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขอการยืนยันเพื่อเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน 
                วิทยาลัยชุมชน (วาระลับ) 
 
 



๑๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
                    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง พื้นที่การจัดการศึกษานอกเขตที่วิทยาลัยชุมชนตั้ง 

 กรรมการในที่ประชุมได้ยกประเด็นเรื ่องพื้นที่การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนว่าสามารถ 
ที่จะจัดการศึกษาข้ามเขตพื้นที่จังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ได้หรือไม่ ประธานที่ประชุมแจ้ งว่าในเรื่องนี้ได้เคย 
มีการยกประเด็นหารือที่จะให้วิทยาลัยชุมชนจัดการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดข้างเคี ยงแต่เนื่องจากเคยมี
บันทึกทักท้วงจาก สตง.ว่าไม่สามารถใช้งบประมาณนอกเขตจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งได้ และวิทยาลัยชุมชน
เดิมจะจัดตั้งในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษาและในการจัดตั้งต้องจัดทำเป็นกฎกระทรวงที่มีหลักเกณฑ์หลาย
อย่างกำกับไวท้ำให้ต้องใช้เวลามาก ประกอบกับในปัจจุบันมีระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่จะสามารถ
จัดการเรียนการสอนทางไกลที่สะดวกขึ้นเห็นด้วยที่ควรมีการทบทวนในเรื่องนี้ กรรมการเสนอว่าการดำเนินการ
อาจจัดเป็นกลุ่มวิทยาลัยชุมชนโดยแบ่งเป็นพื้นที่รับผิดของวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่งเดิม ดังนั้น ขอมอบสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเด็นการจัดการศึกษานอกเขตที่ตั้งวิทยาลัยชุมชน แล้วนำเสนอ
กลับให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมต่อไป 

มติ 
 มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อเสนอของที่ประชุม 
 
วาระท่ี 6.๒ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งต่อไป  

 ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 10/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา  13.00 น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และประธานกล่าวขอบคุณ
กรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 

มติ  
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.  
 
นายเจษฎา อาจฉายา 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


