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รายงานการประชุม 
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ครั้งที ่5/๒๕๖5 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม 
1. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 1. รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร ประธานกรรมการสภาวิชาการ 
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสัญชัย  จตุรสิทธา กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน  
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญทิพย์  สิริธรังศรี กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
 4. รองศาสตราจารย์ไพโรจน์  สถิรยากร กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
5. รองศาสตราจารย์วิเชียร  ชุติมาสกุล กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
6. นายจิรบูลย์  วิทยสิงห์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 

 7. นางกรรณิกา  สุภาภา กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายในสถาบัน 
ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 

 8. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายในสถาบัน 
  ผู้แทนผู้สอนประจำ 
2. ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 1. รองศาสตราจารย์สิตา  ทิศาดลดิลก เลขานุการ 

2. นางสาวแจ่มนิดา  คณานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ลาประชุม) 
 1. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง 

    (นายนำชัย  กฤษณาสกุล) 
2. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
 3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
4. นางสาววิภาดา  ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  จริยานุกูล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัธรา  เลิศประเสริฐศิริ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
๓. นางสาวพิมลพรรณ  ดีเมฆ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
๔. นางสาวกชนิภา  การประเสริฐ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
๕. นางสาววชิราภรณ์  สุรธนะสกุล สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๖. นางสาวมนัสวี  ธนะปัด สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๗. นางสาวศศิวิมล  ราชานนท์ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 
วาระท่ี ๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ตามมติที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖5 เรื่อง การพิจารณาและมีมติเก่ียวกับ
การดำเนินงานตามมติที่ประชุม ดังนี้ 
 1. การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 2๐ เมษายน 25๖5 
  ๑.1 วาระที่ 4.๒ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภู 
  ๑.๒ วาระท่ี 4.3 เรื่อง ขอปิดหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
  ๑.๓ วาระท่ี 4.4 เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนตราด 
  ๑.๔ วาระที่ 4.5 เรื่อง (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 
3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)  
   ผลการดำเนินงาน ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2565 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง ๑. ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัย
ชุมชน และให้วิทยาลัยชุมชนจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ว่าด้วยการกำหนดให้แต่ละหลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๓ คน และในจำนวนนั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวนอย่างน้อย ๑ คน 
 ทั้งนี้ อาจารย์ประจำในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า  ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ ว่าด้วย ให้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐาน
คุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา รายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อย
ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

 ๒. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี มีความ
ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการวิชาการของวิทยาลัยชุมชน และผ่านการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื ่ออาจ ารย์ประจำ
หลักสูตรจากสภาวิทยาลัยชุมชนแล้ว ดังนี้ 
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ชื่อหลักสูตร เดิม ใหม่ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว หนังสือท่ี อว ๐๖๑๐.07/247 ลงวันท่ี 28 เมษายน ๒๕๖5  
ผ่านการอนุมตัิจากสภาวิทยาลัยชมุชนวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ในการประชุมครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 
สาขาวิชาการบญัชี  
หลักสตูรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2562 

นางอิญพิศชญาจ์  
สอาดเจริญ 

นายภาคิน  ทองอรุณ เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมเสียชีวิต และ
นายภาคิน  ทองอรุณ มีคุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชา
การบัญชี 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หนังสือท่ี อว ๐๖๑๐.01/951 ลงวันที ่6 พฤษภาคม ๒๕๖5  
ผ่านการอนุมตัิจากสภาวิทยาลัยชมุชนวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน ในการประชุมครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2564 
และในการประชุมครั้งท่ี 9/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 
สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน  ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

นางสาวทวีวรรณ  
สัมพันธสิทธ์ิ 

นางสาวราศรี  
คันธีสาร 

เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมขอลาออก 
จากการปฏิบัติหน้าที่ และนางสาวราศรี  
คันธีสาร มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน   

 นายประมินทร์  
วัฒนวารี 

นายโยธิน  บุญเฉลย เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมขอลาออก 
จากการปฏิบัติหน้าที่ และนายโยธิน  บุญเฉลย 
มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

นายโยธิน  บุญเฉลย นายทรงศักดิ์  
ปัญญา 

เนื ่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมย้ายไป 
เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
สาธารณส ุขช ุมชน และนายทรงศ ักดิ์  ป ัญญา 
มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.08/353 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม ๒๕๖5  
ผ่านการอนุมตัิจากสภาวิทยาลัยชมุชนวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
หลักสตูรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2561 

นายธนากร  สุระขันธ ์ นายมานะชัย  
รอดทัพทัน   

เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมขอลาออก 
จากการปฏิบัติหน้าที่ และนายมานะชัย รอดทัพทัน  
มีคุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561 

นางวิรัลพัชร์   
ไทรเทพยิ้ม 

นางจิตเกษม  
ทองนาค 

เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมขอลาออก 
จากการปฏิบัติหน้าที่ และนางจิตเกษม ทองนาค  
มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 นางพิชญา  ใยเทศ นางจรินทร แห้ว
เพ็ชร 

เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมขอลาออก 
จากการปฏิบัติหน้าที่ และนางจรินทร แห้วเพ็ชร  
มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

การดำเนินการ 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์
ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
 

อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นางศาวิณีย์  สนุกแสน บธ.ม.การบัญช ี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี 2556 
 บธ.บ.การบัญช ี สถาบันราชภฎัเพชรบุร ี 2551 
นายกฤษฐนชนม์  บธ.ม.การบัญช ี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี 2556 
หาระไชย บธ.บ.การบัญช ี วิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี 2550 
นางอิญพิศชญาจ์   ศศ.ม.รัฐศาสตร ์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552 
สอาดเจริญ ศศ.บ.การบัญช ี วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2535 

 
อาจารย์ประจำหลักสูตรแก้ไขใหม่ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นางศาวิณีย์  สนุกแสน บธ.ม.การบัญช ี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี 2556 
 บธ.บ.การบัญช ี สถาบันราชภฎัเพชรบุร ี 2551 
นายกฤษฐนชนม์  บธ.ม.การบัญช ี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี 2556 
หาระไชย บธ.บ.การบัญช ี วิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี 2550 
นายภาคิน  ทองอรุณ บธ.ม.บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2563 
 รป.บ.การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา 2558 
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สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 

อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นายอิทธิพล มูลฟอง บธ  .ม . บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 
 ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 2547 
 สศ.บ.บริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 2536 
 พย  .บ . พยาบาลศาสตร ์ วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารัฐ 2530 
น.ส.ทวีวรรณ  ส.ม.สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2535 
สัมพันธสิทธิ์ พย.บ.พยาบาลศาสตร ์ วิทยาลัยบรมราชชนน ี 2527 
นายประมินทร์  บธ  .ม . การจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา 2553 
วัฒนวารี สศ.บ.อาชวีอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 2547 
 วท.บ.โภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2528 

 
อาจารย์ประจำหลักสูตรแก้ไขใหม่ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นายอิทธิพล มูลฟอง บธ  .ม . บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 
 ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 2547 
 สศ.บ.บริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 2536 
 พย  .บ . พยาบาลศาสตร ์ วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารัฐ 2530 
นางสาวราศรี  คันธีสาร ศศ.ม.การส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2545 
 สศ.บ.สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 2526 
นายโยธิน  บุญเฉลย ปร  .ด . บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 2555 
 สศ  .ม . วิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2534 
 ร  .บ . รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 2536 
 ส  .บ . สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 2532 
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สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 

อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นางจินตนา   รอ.ม.การจัดการภาครฐัและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2542 
เรียงไรสวัสดิ ์ ศศ.บ.การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2534 
นางสาวบุษกร   รป.ม.รฐัประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559 
สืบตระกูล ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ 2550 
นายโยธิน  บุญเฉลย ปร  .ด . บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 2555 
 สศ  .ม . วิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2534 
 ร  .บ . รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 2536 
 ส  .บ . สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 2532 

 
อาจารย์ประจำหลักสูตรแก้ไขใหม่ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นางจินตนา   รอ.ม.การจัดการภาครฐัและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2542 
เรียงไรสวัสดิ ์ ศศ.บ.การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2534 
นางสาวบุษกร   รป.ม.รฐัประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559 
สืบตระกูล ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ 2550 
นายทรงศักดิ์  ปัญญา ศศ.ม.ประวัติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2549 
 ศศ.บ.รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547 
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สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
 

อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นางน้ำทิพย์ เทพบุตร ศศ.ม.รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2550 
 ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 2547 
นายเจนวิทย์  ศศ.ม.รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549 
ศรีบวรธนวงศ ์ กศ.บ.สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 2532 
นายธนากร สุระขันธ ์ รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ ์ 2558 
 รป.ม.นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 
 ศศ.บ.พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546 

 
อาจารย์ประจำหลักสูตรแก้ไขใหม่ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นางน้ำทิพย์ เทพบุตร ศศ.ม.รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2550 
 ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 2547 
นายเจนวิทย์  ศศ.ม.รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549 
ศรีบวรธนวงศ ์ กศ.บ.สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 2532 
นายมานะชัย  ร.ม.รฐัศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553 
รอดทัพทัน ศศ.บ.รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551 
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สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
 

อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นายนรเศรษฐ์  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 2540 
ศรีแก้วกุล ค.ม.การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 
นางวิรัลพัชร์  ค.ม.การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 2555 
ไทรเทพยิ้ม ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 2542 
นางพิชญา  ใยเทศ ค.ม.การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 2555 
 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 2547 

 
อาจารย์ประจำหลักสูตรแก้ไขใหม่ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นายนรเศรษฐ์  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 2540 
ศรีแก้วกุล ค.ม.การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 
นางจิตเกษม  ทองนาค   กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 2548 
 ศษ.บ.ปฐมวยัศึกษา มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 2532 
นางจรินทร  แห้วเพ็ชร รป.ม.รฐัประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 2555 
 ศศ.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 2562 

มติ ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 3 แห่งตามท่ีเสนอ 
และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชนเสนอเหตุผลในการลาออกของอาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมเพิ่มเติม 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ของวิทยาลัยชุมชน ก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก่อนแก้ไขข้อมูลรายชื ่ออาจารย์ประจำหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ต่อไป  

วาระท่ี 4.2 เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 1. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาผู้บริบาลผู้สูงอายุชุมชน  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
หน่วยงานบริการดูแลผู้สูงอายุเอกชน และผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อให้หลักสู ตรมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของสังคมทั้งด้านวิชาการ มีทักษะ และคุณธรรมในการบริบาลผู้สูงอายุตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
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 2. สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วในการประชุม  
ครัง้ที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖4 และได้อนุมัติการจัดการเรียนการสอนแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 

 

วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลักสูตรอนุปริญญา สถานภาพของหลักสูตร 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.14/305 
 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

สาขาวิชาผู้บริบาล 
ผู้สูงอายุชุมชน  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน  
จากสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
ในการประชุมครั้งที่ 11/2564   
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖4 

 
การดำเนินงาน 

 ๑. ว ิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อาจารย์ประจำ
หลักสูตร และผู้สอน เพ่ือดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 2. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาผู้บริบาล
ผู้สูงอายุชุมชน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๖4 ณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และได้จัดทำร่าง
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนำมาวิพากษ์หลักสูตร 
 3. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาผู้บริบาล
ผู้สูงอายุชุมชน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร  
 4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้วิเคราะห์และตรวจสอบ
หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็นว่าวิทยาลัยชุมชน ได้จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเงื่อนไขที่
กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา 20 กำหนดให้สภาวิชาการมี
อำนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๒๑ (๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การเปิดการสอน การปรับปรุง 
และการยกเลิกหลักสูตรการจัดการศึกษา 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ข้อ ๖ ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรรายละเอียด 
ของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา รายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่าง
น้อยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด  
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การพิจารณา 
 สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณากลั่นกรอง และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1) ควรพัฒนาหลักสูตรทั้งรูปแบบอนุปริญญา 2 ปี และ 3 ปี 
 2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาผู้บริบาลผู้สูงอายุชุมชนควรเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียน 
มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
 3) วิทยาลัยชุมชนควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอื่น  เพื่อเป็น 
การเสริมจุดแข็งให้กับหลักสูตร  
 4) ควรมีการนำอุปกรณ์พ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ  
 5) ในการระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ควรสอดคล้องกับรายวิชา 
ที่เปิดสอน 
 6) สถานที่จัดการเรียนการสอนควรเพิ่ม แหล่งเรียนรู้อ่ืนที่กำหนดเพิ่มเติม 
 7) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
ควรเพิ่มข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในปี 2565 และปรับคำว่า ไม่ใช่สร้างคนเพื่อวุฒิการศึกษา เป็นการได้งานทำ
และได้คุณวุฒิเพิ่ม 
 8) ควรมีการระบุปีที่ศึกษาในแบบสอบถามความต้องการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาผู้บริบาล
ผู้สูงอายุของประชาชนจังหวัดสมุทรสาครในหัวข้อสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร  
 9) ควรปรับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นปัจจุบัน 
 10) ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในสาขาวิชาอ่ืนของวิทยาลัยชุมชนควรระบุว่าไม่มี 
 11) ควรปรับปรัชญาของหลักสูตร โดยเพิ่มเรื่องสมรรถนะ 
 12) ความสำคัญของหลักสูตรควรเขียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนา 
ที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 13) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรควรเพิ่มเรื ่องการสื่อสารและภาษา และครอบคลุม 
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 
 14) ควรปรับการเขียน PLO2 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริบาลผู ้สูงอายุอย่างรู ้เท่าทัน  
ให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอน 
 15) ควรระบุรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามประกาศของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
 16) ควรระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและกลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา 
 17) ตารางความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ควรแก้ไขคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านความรู้ ๒) ด้านทักษะ ๓) ด้านจริยธรรม และ ๔) ด้านลักษณะบุคคล 
 18) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
รายวิชาในแต่ละรายวิชาควรเขียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคต ิ
 19) ควรเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และการประเมินผลให้สอดคล้องกัน 
 20) ควรกำหนดกลยุทธ์การสอนให้เป็นวิธีการที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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 21) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู ้เมื ่อสิ ้นปีการศึกษาควรเพิ ่มเรื ่องเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 
 22) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ควรเพิ่มเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 23) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนไม่ควรประเมินความคิดเห็น
ของนักศึกษา ควรใช้วิธีการประเมินแบบอ่ืน 
 24) กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ควรอธิบายรายละเอียดของแผนกลยุทธ์ 
การสอน 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป  

วาระท่ี 4.3 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2565 
สรุปเรื่อง 1. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ตามความว่า “รองประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย มีวาระ
การดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั้ งใหม่ได้” ส่งผลให้
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง ได้ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งลงแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2565 
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชน ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และให้
วิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560  
 2. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2564 

การดำเนินงาน 
 1. วิทยาลัยชุมชน 17 แห่ง ประกอบไปด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก บุรีรัมย์ 
มุกดาหาร สระแก้ว อุทัยธานี นราธิวาส ยะลา สตูล สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด แพร่ สงขลา และน่าน 
ดำเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2565 ตามแนวปฏิบัติฯ ดังนี้  
  1.1 แต่งตั ้งกรรมการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ โดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับฯ 
  1.2 ดำเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 4 ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบ และคุณสมบัติ โดยต้องจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (1) หนังสือยินยอมให้เสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชน 
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   (2) แบบประว ัต ิผ ู ้ ได ้ร ับการสรรหาเป ็นอนุกรรมการว ิชาการว ิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   (3) แบบสรุปประวัต ิผ ู ้ได ้ร ับการสรรหาเป็นอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   (4) แบบประวัติผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอน
ประจำในวิทยาลัยและผู้สอนพิเศษ โดยผู้สอนพิเศษจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 
   (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยและเสนอ
สภาวิทยาลัยชุมชน 
   (6) เอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ทำ
หน้าที่ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นต้น 
 2. กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัยได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลรายบุคคลของอนุกรรมการ
วิชาการท้ัง 17 แห่งเรียบร้อยแล้วเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนฯ 
ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ระนอง และปัตตานี อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื ่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. 2565 ดังตารางต่อไปนี้ 

รายช่ือคณะอนุกรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน 17 แห่ง 

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 

1. วิทยาลัยชุมชน แม่ฮ่องสอน ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 1. นายคมสัน  คูสินทรัพย์ 
รองประธาน 2. รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศกึษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรวชิญ์  ปิยนนทศิลป์ 

4. นายสัญฌา  พันธุ์แพง 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวตัร  มูลปา 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายเกรียงไกร  เอ่ียมกระสินธุ์ 

7. นางอังคณา  คุ้มวานิช 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นายอิศรา  จันทิมางกูร 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นายธนวัฒน์  กาฬบุตร 
เลขานุการอนุกรรมการ  10. นายสุรินทร์  มหาวรรณ์ 
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ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 

ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางจินตนา  เรียงไรสวัสดิ์ 

2. วิทยาลัยชุมชน     พิจิตร     ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 1. นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ 
รองประธาน 2. ดร.สุวิมล  ธนะผลเลิศ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศกึษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  

3. รองศาสตราจารย์ดร.ภาณุวัฒน์  ภักดีวงศ์ 

4. นายขำ  แสงจันทร์ 

5. นายธีรพจน์  เครือพานิช 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นางสาวจิรนันท์  กมลสินธุ์ 

7. นางวราภรณ์  สมบัติวงษ์ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นายอนุศักดิ์  นาคไพจิตร 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นายเสน่ห์  บุญนวน 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายมนตรี  พันธ์กสิกร 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางขนิษฐา  นครประสาท 

3. วิทยาลัยชุมชน     ตาก     ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชนตาก  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 1. นายอารักษ์  อนุชปรีดา 
รองประธาน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง  หมลู้อม 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศกึษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  

3. รองศาสตราจารย์สุขุมวัฒน์  พีระพันธุ์ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ  ขวัญมั่น 

5. นายนุตพล  ธรรมลังกา 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นางจุฑาวัลย์  บัวกลิ่น 

7. นางรัตนา  กันทะวงษ์ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางสาวมัลลิกา  แดงประเสริฐ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นางจิตติมา  กันทะวงค์ 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายเด่นศักดิ์  หอมหวล 



15 

 

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 

ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางสาวชมภู  ไชยวงษ์ 

4. วิทยาลัยชุมชน    บุรีรัมย์      ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒนิันท์  รามฤทธิ์ 
รองประธาน 2. นายสมบัติ  พลแย้ม 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศกึษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประกิจ  จันตะเคียน 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กำพล  สินธุรัตน์ 

5. นายลวด  แก้วไธสง 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายนิยม  อะพรรัมย์ 

7. นายณัชอิสร์  ศรีสุขพรชัย 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางสาวจารุภา  แซ่ฮ่อ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. ดร.สมศักดิ์  มัจฉาวิทยากุล 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ กัลยพฤกษ์ 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. ดร.กฤษณียา  ศังขจันทรานนท์ 

5. วิทยาลัยชุมชน  มุกดาหาร   ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 1. นายศศิพงษา  จันทรสาขา 
รองประธาน 2. นางมัลลิกา  โภคสวัสดิ์ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศกึษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิยุทธ  จันทรี 

4. นางปรียาภรณ์  กิตติพร 

5. นายวินิจ  คงทอง 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายจรูญ  วงศ์นารี 

7. ดร.ก่อสิทธิ์  ดีวงศ์ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นายพรวุฒิ  คำแก้ว 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายวิรัตน์  พรหมดี 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางศิริพร  พันนุมา 
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ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 

6. วิทยาลัยชุมชน    สระแก้ว      ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 1. นายชำนาญ  ค้ำชู 
รองประธาน 2. นายเสรี  ชโินดม 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศกึษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒ ิ เทโพธิ์ 

4. นายประทีป  อูปแก้ว 

5. นายพิสิษฐ์  บึงบัว 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายพัฒนา  พรมเผ่า 

7. นางสาวลลิดา  คำวิชัย 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางอัมพร  สุคนเขตร์ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นางศิริพร  งามจั่นศรี 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายสรร  ศรีสละ 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นายชำนาญ  ค้ำชู 

7. วิทยาลัยชุมชน   อุทัยธานี   ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 1. นายไพฑูรย์  ฟักเขียว 
รองประธาน 2. นายอนันท์  งามสะอาด 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศกึษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  

3. รองศาสตราจารย์ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 

4. รองศาสตราจารย์สุชาติ  แสงทอง 

5. รองศาสตราจารย์สันติ  ตันตระกูล 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นางไพรลิน  นุ้ยปรี 

7. นายประมวล  เรืองศรี 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นายชัยพร  พุ่มประพาฬ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นางสาวทรายพร  สิงหนนท์ 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางน้ำทิพย์  เทพบุตร 
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ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 

8. วิทยาลัยชุมชน    นราธิวาส      ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 1. นายยุทธนา  พรหมณี 
รองประธาน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บดินทร์  แวลาเตะ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศกึษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  

3. นายสมมาศ  ประทุมวัลย์ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายทอง  แก้วฉาย 

5. นายระวิ  แก้วสุกใส 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. ว่าที่ร้อยตรีเจตน์  มาหามะ 

7. นายสมาน  ผ่านพรม 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางสาธิยา  บือชา 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นายกีรติ  วงศ์อัครวินท์ 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางฟาทูณี  มะมีเยาะ 

9. วิทยาลัยชุมชน    ยะลา      ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 1. นายวิชาพร  ชินประพัทธ์ 
รองประธาน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสุวิทธานนท์ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศกึษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  

3. นายวิทยาศิลป์  สะอา 

4. นายวิชาญ  ภิบาล 

5. นางสาวสุวิมล  อิสระธนาชยักุล 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายจิรวิทย์  แซ่เจ็ง 

7. นายธำรงศักดิ์  ชุมนุมมณี 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางลักขณา  ญาณภาพ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นางสุภาพันธ์  สัจจมาศ 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา  พลศรี 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางสาวศศิกาญจน์  ชีถนอม 
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ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 

10. วิทยาลัยชุมชน     สตูล     ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 1. ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ 
รองประธาน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ ทองขาว 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศกึษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  

3. รองศาสตราจารย์วันชัย ธรรมสัจการ   

4. นายบรรจง ทองสร้าง 

5. นายอาดุล สานิง 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ 

7. นายจำรูญ ตาเหยบ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นายวันชนะ หลีเอบ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นางสาวภัชกุล ตรีพันธ์ 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายอัศวยุช เทศอาเส็น 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางนงนุช ถวิลวรรณ 

11. วิทยาลัยชุมชน สมุทรสาคร ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 1. นายพัฒน์โกศล  หนูสมแก้ว 
รองประธาน 2. ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศกึษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  

3. นายธีระชัย  บุญอารีย์ 

4. ดร.อรรณพ  ชุ่มเพ็งพันธ์ 

5. นายอเนก  ปานทิพย์ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายชาธิป  ตั้งกุลไพศาล 

7. ดร.อภิสิทธิ์  เตชะนิธิสวสัดิ์ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นายเผด็จ  เปล่งปลั่ง 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นางสาวดวงสมร  เจียมวิจติร 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายวีระสิทธิ์  พินจำรัส 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางสาวกนกอร  รื่นฤทัย 
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ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 

12. วิทยาลัยชุมชน    ยโสธร     ผ่านการประชุมคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 1. นายวสันต์  สุวรรณ์เนตร 
รองประธาน 2. นางสาวอณิสณี  แทนอาษา 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศกึษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพร  ทับทิมศรี 

4. นายยิ่งยศ  บุญยศ 

5. นายทองหมุน  น้อยนนท์ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายอุบล  อยู่หว้า 

7. นางสาวโยษิตา  วงศางามกิติ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางสาวอมร  ไชยแสน 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. พันโทฐาปกรณ์  พันธ์เพ็ง 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. (อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้ง) 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางสาวสุริศา  กัณหา 

13. วิทยาลัยชุมชน    พังงา      ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 1. นายจำรัส  ขนาดผล 
รองประธาน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวชัชัย  ทุมทอง 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศกึษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัคคกร  ไชยพงษ์ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก  อนันตมงคลกุล 

5. นายเอิบ  อร่าม 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายสมบัติ  ยกเชื้อ 

7. นายอะหมาด  หมาดสตูล 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางสาวพวงเพชร  ฤทธิพรพันธุ์ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. ดร.ลภัสรดา  จิตวารินทร์ 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายธวัชชัย  จิตวารินทร์ 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นายบุญชัช  เมฆแก้ว 
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ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 

14. วิทยาลัยชุมชน    ตราด   ผ่านการประชุมคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 1. ดร.กรรณิกา  สุภาภา 
รองประธาน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสฏิฐ์  กิจปรีชา 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศกึษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  

3. นางรัตนาภรณ์  คงพริ้ว 

4. พันตำรวจเอก ดร.สมเจตน์  พลอยจั่น 

5. นายสมภพ  จรพิภพ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. ดร.สมโภชน์  วาสุกรี 

7. นายชัยวัฒน์  ปริ่มผล 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำ 8. ดร.สุดารัตน์  ตัณฑะอาริยะ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นายกำธร  รัตนธรรม 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางสาวนิพัทธา  เอ่ียมใบพฤกษ์ 

15. วิทยาลัยชุมชน    แพร่      ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 1. นายประทีป  บินชัย 
รองประธาน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาธร  แก่นมณี 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศกึษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  

3. นางสาวพัชรณัฐ  ดาวดึงษ์ 

4. นายภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร  สิริสุคันธา 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายโอภาส  ปัญญาพฤกษ์ 

7. นางสาวพัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางปาริฉัตร  กุลเกลี้ยง 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. หม่อมหลวงนรรัตน์  ศุขสวัสดิ์ 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายมนัส  จันทร์พวง 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางสาววิยะณี  ดังก้อง 
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ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล 

16. วิทยาลัยชุมชน    สงขลา      ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 1. นางสาวพรเพ็ญ  ประกอบกิจ 
รองประธาน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ป้องศักดิ์  ทองเนื้อแข็ง 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศกึษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  

3. รองศาสตราจารย์ปาริชาติ  วิสุทธิสมาจาร 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ 

5. ดร.นวัทตกร  อุมาศิลป์ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายวัชชพล  ปริสุทธิ์กุล 

7. นายสราวุธ  เข็มเพ็ชร์ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางสุธี  เทพสุริวงค์ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นางสุมาลี  รองนวล 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นายพิพัฒน์พงษ์  หงส์สัมฤทธิ์ 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางสาวศุภมาส  อยู่อริยะ 

17. วิทยาลัยชุมชน    น่าน      ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 

ประธาน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 1. นายชาตรี  เจริญศิริ 
รองประธาน 2. รองศาสตราจารย์เกชา  คูหา 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศกึษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  

3. ดร.อิทธิโชตน์  โชติกุณฑ์พันธุ์ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปรัชญ์  คำพงษ์ 

5. นายไพโรจน์  พอใจ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นางสาวธีร์วรา  ริพล 

7. นางกอบกมล  ทบบัณฑิต 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำ 8. นางสาวณัฐกา  กุลรินทร์ 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. นายมานนท์  จันทร์เจียม 
เลขานุการอนุกรรมการ 10. นางสาวพิมลพรรณ  สะกิดรัมย์ 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) 11. นางราชาวดี  สุขภิรมย์ 
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มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะอนุกรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน 17 แห่ง โดยให้ฝ่าย
เลขาฯ ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อทราบ และเสนอประธานสภา
วิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 5.1 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง ประธานกำหนดวันประชุมและที่ประชุมรับทราบกำหนดวันประชุมสภาวิชาการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2565 ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. โดยวิธีการประชุมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ และ
กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกล่าวปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
นางสาวแจ่มนิดา  คณานันท์ 
นางสาวศศิวิมล  ราชานนท์ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

รองศาสตราจารย์สิตา  ทิศาดลดิลก 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


