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รายงานการประชุม 
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ครั้งที ่1/๒๕๖5 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.๓๐ 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) รองศาสตราจารย์วิเชียร  ชุติมาสกุล กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
(5) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
 (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
(7) นางกรรณิกา  สุภาภา กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายในสถาบัน  
ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 

 (8) นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายในสถาบัน 
  ผู้แทนผู้สอนประจำ 
 
2. ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

(1) รองศาสตราจารย์สิตา  ทิศาดลดิลก เลขานุการ 
(2) นางสาววิภาดา  ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
(3) นางสาวแจ่มนิดา  คณานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ลาประชุม) 
1. รองศาสตราจารย์ไพโรจน์   สถิรยากร กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
2. นายจิรบูลย์  วิทยสิงห์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
3. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง 

(นายนำชัย  กฤษณาสกุล) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  จริยานุกุล ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน   
๒. นางสาววชิราภรณ์  สุรธนะสกุล สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๓.  นายพิทยา  ทิพวัจนา สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๔. นางสาวมนัสวี  ธนะปัด สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๕. นางสาวศศิวิมล  ราชานนท์ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 
 
วาระท่ี ๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ตามมติที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 26 มกราคม ๒๕๖5 เรื่อง การพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับ
การดำเนินงานตามมติท่ีประชุม ดังนี้ 
 1. การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
2564 
  1.1 วาระท่ี 4.1 เรื่อง การเสนอขออนุมัติการให้อนุปริญญา   
   สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 มกราคม 2565 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน 275 คน 
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบและอนุมัติการให้
อนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
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  1.2 วาระที่ 4.2 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
   ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง 
(ปวส.) วิทยาลัยชุมชนแพร่ ในปีการศึกษา 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบ 
 3. วาระที่ 4.3 เรื่อง รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 4. วาระที่ 4.4 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแทน
ตำแหน่งที่ว่างลง สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 มกราคม 2565 ที่ประชุม
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอประธานสภา
วิชาการลงนามคำสั่งแต่งตั้ง 
 5. วาระท่ี 5.1 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานวิชาการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานสาเหตุผลท่ีส่งผลให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ และหลักสูตรมีผลการประเมิน 
 ระดับหลักสูตรต่ำ 
สรุปเรื่อง ในการประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  
29 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชนประจำปี
การศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 และมอบให้สถาบันดำเนินการตามข้อเสนอแนะก่อนเสนอสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งต่อไป โดยมอบฝ่ายเลขานุการติดตามและศึกษาสาเหตุที่ส่งผลต่อหลักสูตร
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และหลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับหลักสูตรต่ำ ดังนี้ 
  1) หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
  2) หลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับหลักสูตรต่ำ จำนวน 3 หลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 
คะแนน) 
  2.1) วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 

- สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ (1.57 คะแนน)  
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (2.71 คะแนน)  

2.2) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (2.00 คะแนน) 
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การดำเนินการ 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้ติดตามและศึกษาสาเหตุที่
ส่งผลต่อหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และหลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับหลักสูตรต่ำ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขา 
วิชาการจัดการทั่วไป ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี พบว่า  
 1) อาจารย์ประจำหลักสูตรของทั้ง 2 หลักสูตร เป็นบุคคลภายนอกและไม่มีสัญญาการปฏิบัติงาน/
สัญญาจ้างการปฏิบัติงาน จึงขาดคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  
 2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป อยู่ระหว่างการขอปิดหลักสูตร ไม่ได้รับ
นักศึกษาใหม่ ส่วนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาอาจารย์ประจำ
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และจะดำเนินการจัดทำสัญญาการปฏิบัติงาน/สัญญาจ้างการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน
ต่อไป 
 2. หลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับหลักสูตรต่ำ จำนวน 3 หลักสูตร  
  ๒.๑ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
   (๑) สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ (1.57 คะแนน) มีผลการประเมินระดับ
หลักสูตรต่ำ เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นบุคคลภายใน ไม่ได้จัดทำเอกสาร SAR ระดับหลักสูตรเพ่ือรับ
การประเมิน และไม่มาปฏิบัติหน้าที่รับการสัมภาษณ์และตอบคำถามคณะกรรมการในวันประเมิน ทางวิทยาลัย
ชุมชนจึงให้สำนักวิชาการ งานประกันคุณภาพ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นบุคคลภายนอกร่วมตอบคำถาม
และแก้ไขเอกสารเท่าที่สามารถดำเนินการได้ จึงทำให้หลักสูตรดังกล่าวมีผลการประเมินระดับหลักสูตรต่ำ ซึ่งหลัง
การประเมินประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงจาก
ผู้เกี่ยวข้องแล้ว 
   (๒) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (2.71 คะแนน) มีผลการประเมินระดับ
หลักสูตรต่ำ เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าว เริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 และใช้สถานที่ของเรือนจำ
จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นห้องเรียน ทำให้มีกฎเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เข้มงวด รวมถึงไม่สามารถใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารได้ จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ เหมือนห้องเรียนปกติ ประกอบกับยังไม่มีผู้สำเร็จ
การศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต  
  ๒.๒ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
   (๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  (2.00 คะแนน) มีผลการประเมินระดับ
หลักสูตรต่ำ เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าว เริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาและ
ผู้ใช้บัณฑิต ฉะนั้นผลการดำเนินงานจึงไม่ถึงร้อยละ 80 ส่งผลให้ค่าคะแนนเท่ากับศูนย์ (๐ คะแนน) โดยวิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ดังนี้  
   1.1) จัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพ่ือสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
   1.2) พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้สำเร็จ
การศึกษาให้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 
การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูชี้แจงเรื่องการใช้สถานที่



5 

 

จัดการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ว่าเหตุใดจึงใช้สถานที่ของเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูเป็น
ห้องเรียน ทำให้มีกฎเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เข้มงวด รวมถึงไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้  
จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เหมือนห้องเรียนปกติ  ส่งผลให้มีข้อจำกัดในการประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมอบฝ่ายเลขานุการติดตาม และรายงานผลการติดตามเสนอต่อสภา
วิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งต่อไป 

มติ ที่ประชุมมีมติมอบฝ่ายเลขานุการติดตาม และรายงานผลการติดตามเสนอต่อสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1 เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง ๑. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที ่ยว  
ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมพิจารณา
แล้วมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งให้วิทยาลัยนำไปใช้จัดการเรียน
การสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 ๒. ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒  
ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติมอบอำนาจให้สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขอใช้หลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และให้ข้อเสนอแนะกับวิทยาลัยชุมชนก่อนนำหลักสูตร
ไปจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบทและศักยภาพของแต่ละวิทยาลัยชุมชน 
ก่อนรายงานให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป 
 ๓. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้ส่งเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) โดยนำหลักสูตร
อนุปริญญาที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ ไปจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความ
เหมาะสมของบริบทและศักยภาพของวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงค์
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ
ผลการเรียนรู้และตัวชี้วัดผลการดำเนินการ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติการจัดการเรียนการสอนแล้ว ดังนี้ 

 

วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลักสูตรอนุปริญญา สถานภาพของหลักสูตร 

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.07/1116 
 ลงวันที่ 17 ธนัวาคม ๒๕๖4 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน  
จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว* 

ในการประชุมคร้ังที่ 4/2564  
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๖4 

*หมายเหตุ : วิทยาลัยชุมชนสระแก้วไม่มสีภาวิทยาลัยชุมชน 
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การดำเนินการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้วิเคราะห์และตรวจสอบ

หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็นว่าวิทยาลัยชุมชนได้จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเงื่อนไขที่
กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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  

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้วแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. วิทยาลัยชุมชนควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอื่น เช่น กรม
ศิลปากร เพ่ือเป็นการเสริมจุดแข็งให้กับหลักสูตร  
 2. ควรเพิ่มสถานที่ในการจัดการเรียน เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
เป็นต้น โดยไม่จำกัดอยู่ในเฉพาะห้องเรียนเพียงอย่างเดียว 
 3. ควรเพิ่มเรื่องความซื่อสัตย์ในปรัชญาของหลักสูตร 
 4. ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรระบุถึงดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว แต่ไม่ปรากฏในรายวิชา/
คำอธิบายรายวิชา 
 5. ตรวจสอบรูปแบบการเขียนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 6. ควรระบุสังกัดของอาจารย์พิเศษและควรเชิญนักธุรกิจหรือผู ้มีประสบการณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวมาเป็นอาจารย์พิเศษ 
 7. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ควรเขียนให้เป็นระบบ/ขั้นตอน 
และระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน 
 8. หมวด 7 ข้อ 1 การกำกับมาตรฐานแก้ไขให้ตรงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในทั้ง 5 ข้อ 
 9. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร ควรประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย 
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 10. ควรปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ ่งผลลัพธ์ (Outcome Based 
Education : OBE) 
 11. การเสนอหลักสูตรควรมีข้อมูลรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรในระดับวิทยาลัยชุมชน 
 12. การสอนควรเป็นการฝึกปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 
 13. ควรระบุกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
 14. สถาบันควรพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนอื่น ๆ สามารถลงทะเบียน 
เรียนร่วมกัน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โดยให้วิทยาลัยชุมชนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อนเสนอ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 

วาระท่ี 4.2 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนน่าน 
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
สถาบัน อุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐาน
คุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา รายงานผล  
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร  โดยมีหัวข้ออย่าง
น้อยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

๒. วิทยาลัยชุมชนน่านมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการของวิทยาลัยชุมชน และผ่านการ
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรจากสภาวิทยาลัยชุมชนแล้ว ดังนี้ 

 

ชื่อหลักสูตร เดิม ใหม่ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

วิทยาลัยชุมชนน่าน หนังสือท่ี อว ๐๖๑๐.20/009 ลงวันท่ี 6 มกราคม ๒๕๖5  
ผ่านการอนุมตัิจากสภาวิทยาลัยชมุชนวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งท่ี 11/2564 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2564 
หลักสตูรอนุปรญิญา
สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 

นายณัฐนันท์ ธนสาร นางขนิษฐา ชวนานนท ์ นายณัฐนันท์ ธนสาร  ลาศึกษาต่อ 
และนางขนิษฐา ชวนานนท์ มีคุณวุฒิสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
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การดำเนินการ 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์
ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนน่านแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้ 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน 
 

อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

น.ส.ณัฐกา กุลรินทร์ ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2555 
 วท.บ. สาธารณสุขชุมชน ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 2550 
นายณัฐนันท์ ธนสาร ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2555 
 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช 2547 
น.ส.รัชน ีคำลือ วท.ม. เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ม.นเรศวร 2561 
 วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  2547 

 
อาจารย์ประจำหลักสูตรแก้ไขใหม่ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

น.ส.ณัฐกา กุลรินทร์ ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2555 
 วท.บ. สาธารณสุขชุมชน ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 2550 
นางขนิษฐา ชวนานนท์ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ม.นเรศวร 2544 
 พย.บ. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์ 2530 
น.ส.รัชน ีคำลือ วท.ม. เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ม.นเรศวร 2561 
 วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  2547 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนน่าน จาก นายณัฐนันท์ 
ธนสาร เปลี่ยนเป็น นางขนิษฐา ชวนานนท์ และให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนแก้ไขข้อมูลรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online : CHECO) ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 5.1 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง ประธานกำหนดวันประชุมและที่ประชุมรับทราบกำหนดวันประชุมสภาวิชาการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. โดยวิธีการประชุมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ 
และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกล่าวปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
 
นางสาววิภาดา  ศิริวัฒน ์
นางสาวแจ่มนิดา  คณานันท์ 
นางสาวศศิวิมล  ราชานนท์ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

รองศาสตราจารย์สิตา  ทิศาดลดิลก 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


