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รายงานการประชุม 
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ครั้งที ่3/๒๕๖5 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม 
1. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 (1) รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร ประธานกรรมการสภาวิชาการ 
 (2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณสัญชัย  จตุรสิทธา กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน  

(3) รองศาสตราจารย์วิเชียร  ชุติมาสกุล กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
(4) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
 (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์ 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) นางสาววิภาดา  ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ลาประชุม) 
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญทิพย์  สิริธรังศรี กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
2. รองศาสตราจารย์ไพโรจน์  สถิรยากร กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
3. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง 

(นายนำชัย  กฤษณาสกุล) 
4. นางสาวแจ่มนิดา  คณานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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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 
วาระท่ี 1.2.1  เรื่อง สภาวะเศรษฐกิจจากมุมมองจากภาคเอกชน ประจำเดือนธันวาคม 
สรุปเรื่อง คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้นำเสนอข้อสรุปสภาวะเศรษฐกิจไทย 
ประจำเดือนมีนาคม 2565 จากสภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ พบว่า  
 ๑) ประเทศไทยมีดัชนีการผลิตที่ดีขึ้น สังเกตเห็นได้จาก Manufacturing PMI และการส่งออกเดือน
มกราคมที่ขยายตัว 7.9% ซึ่งสวนทางกับการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอไมครอนที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
คาดว่าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพบผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน เนื่องจากปัจจุบันผู้คนเริ่มไม่กลัว
การระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้และเริ่มใช้ชีวิตปกติ ไม่ว่าจะเป็น การออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน การออกไป
ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เหมือนปกติ และยังรวมถึงการออกไปทำงานแบบ 100% ไม่มีการสลับเวลางาน หรือการ
ทำงานที่บ้าน (Work Form Home) ในหลายพื้นที่ ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น
เกือบ 1,00๐ คนต่อวัน แต่โรงงานอุตสหากรรมก็ไม่มีนโยบายที่จะหยุดหรือปิดกิจการ  
 ๒) สภาวะความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ประเทศรัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์ 
ปุ๋ย และก๊าซที่มีสัดส่วนการส่งออกมากเป็นอันดับต้น ๆ  ของโลก ซึ่งจากเหตุการณ์นี้เองส่งผลให้ประเทศไทยที่เป็นประเทศ
เกษตรกรรมได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างแน่นอน แม้ว่าประเทศไทยยืนยันที่จะมีความเป็นกลางทางการทูต 
แต่ผลกระทบของการคว่ำบาตรของประเทศอื่นที่มีต่อรัสเซียนั้น ทำให้สินค้านำเข้า ทอง น้ำมัน มีราคาสูงขึ้นแบบก้าว
กระโดด ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อและค่าเงินบาทในประเทศไทยยังคงแข็งตัวอย่างต่อเนื่อง 
 ๓) การท่องเที่ยวยังเป็นทางออกเดียวของประเทศไทย แต่จากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะพบว่า  
การท่องเที่ยวเริ่มมีการชะลอตัว ทำให้เราอาจจะพ่ึงพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเดียวต่อไปไม่ได้แล้ว 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อการผลิตนักศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน และเตรียมความพร้อมกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ตามมติที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖5 เรื่อง การพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับ
การดำเนินงานตามมติที่ประชุม ดังนี้ 
 1. การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
  1.1 วาระท่ี 4.2 เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยชุมชนแพร ่
   ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยชุมชนแพร่อยู่ระหว่างการออกแบบกระบวนการจัดการเรียน
การสอนระดับ ปวส. ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเตรียมเสนอ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 2. การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 9/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 25๖4 
  2.1 วาระที่ 5.1 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานวิชาการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
   ผลการดำเนินงาน ประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานขับเคลื่อนงานวิชาการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรียบร้อยแล้ว 
 3. การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 
  3.1 วาระท่ี 4.1 เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
   ผลการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างวิทยาลัยชุมชนสระแก้วปรับปรุงแก้ไข 
 4. การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
  4.1 วาระที่ 5.2 เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและ
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
   ผลการดำเนินงาน ทั้ง 2 หลักสูตร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ เพ่ือเตรียมเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  4.2 วาระที่ 5.4 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
   ผลการดำเนินงาน สถาบันวิทยาลัยยชุมชนได้ดำเนินการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งฯ และ
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรียบร้อยแล้ว และจะมีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 
   กิจกรรมที่ 1 การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)  
   ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2565 และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่  
28 – 30 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
สรุปเรื่อง ๑. ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัย
ชุมชน และให้วิทยาลัยชุมชนจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ว่าด้วยการกำหนดให้แต่ละหลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๓ คน และในจำนวนนั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวนอย่างน้อย ๑ คน 
ทั้งนี้ อาจารย์ประจำในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ และ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ ว่าด้วย ให้สถาบันอุดมศึกษา
พัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับ
คุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามที่ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากำหนด 
 ๒. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสตูร 
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการของวิทยาลัยชุมชน และผ่าน
การอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรจากสภาวิทยาลัยชุมชนแล้ว ดังนี้ 
 

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว หนังสือท่ี อว ๐๖๑๐.07/123 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  
ผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลยัชุมชนวทิยาลัยชุมชนสระแก้วแล้ว ในการประชมุครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

ชื่อหลักสูตร เดิม ใหม ่ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

หลักสตูรอนุปรญิญา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
เกษตรอินทรีย์  
ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2564 

น.ส.พัชรินทร์ พุทธฤทธิ์ น.ส.พัชรินทร์ ไชยโกสิตวิชญ ์ เปลี่ยนช่ือ - สกุล 

นายประหยัด ไชยสิน นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง นายประหยัด ไชยสิน เสียชีวิต  
และสถาบันฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
พบว่า นายศรีสวสัดิ์ ทรัพย์กอง  
มีคุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์  
เนื่องจากจบการศึกษา 
ปริญญาโท : กษ.ม. (ส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์)  
ม.เชียงใหม ่
ปริญญาตรี : วุฒิการศึกษาวท.บ. 
(พืชศาสตร์) วิทยาลยัคร ู
รำไพพรรณ ี

 
  



5 

 

การดำเนินการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์

ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนสระแก้วแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นางสาวพัชรินทร์   
พุทธฤทธิ์ 

วท.ม.(การจัดการทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2548 
 

 วท.บ.(การจัดการดิน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2545 
นางสาวสุรวิน  ขุนทอง กษ.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมมาธิราช 2549 
 สส.บ.(ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมมาธิราช 2545 
นายประหยัด  ไชยสิน วท.บ.(ปฐพีศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 

 
อาจารย์ประจำหลักสูตรแก้ไขใหม่ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นางสาวพัชรินทร์   
ไชยโกสิตวิชญ ์

วท.ม.(การจัดการทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2548 

 
 วท.บ.(การจัดการดิน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2545 
นางสาวสุรวิน  ขุนทอง กษ.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2549 
 สส.บ.(ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2545 
นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง กษ.ม.(ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2540 
 วท.บ.(พืชศาสตร์) วิทยาลัยครูรำไพพรรณี 2532 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
และให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนแก้ไขข้อมูลรายชื่ออาจารย์ประจำ
หลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 
ต่อไป  
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วาระท่ี 4.2 เรื่อง การเสนอขออนุมัติการให้อนุปริญญา 
สรุปเรื่อง ๑. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 กำหนดภาระงานตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนไว้ในกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย โดยกอง
มาตรฐานการศึกษาและวิจัย มีหน้าที่รวบรวมรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชน 20 แห่ง ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบกับอำนาจหน้าที่ของสภาวิชาการตามพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 21 (2) เสนอเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การเรียนการสอน 
การประเมินผลการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสภาสถาบัน ดังนั ้น ควรผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากสภาวิชาการก่อนเสนอสภาสถาบันให้ความเห็นชอบการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
 ๒. ในภาคการศึกษา 2/2563 และภาคการศึกษา 1/2564 วิทยาลัยชุมชนมีผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา รวมทั้งสิ้น 138 คน จากวิทยาลัยชุมชน 2 แห่ง ได้แก่ มุกดาหาร และหนองบัวลำภู ซึ่งอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณากลั่นกรองบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
อนุมัติการสำเร็จการศึกษา และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแล้ว ว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการ จึงเห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิ จารณา 
อนุมัติการให้อนุปริญญา รายละเอียดดังนี้ 

 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  จำนวน 90 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ  จำนวน 5 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 7 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 7 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 15 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จำนวน 56 คน 
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  จำนวน 48 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 11 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน 10 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 27 คน 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 18 (5) อนุมัติการให้อนุปริญญา

และประกาศนียบัตรตามมาตรา 34 วรรค 2 และมาตรา 21 (2) เสนอเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  
การเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสภาสถาบัน 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548              
ข้อ 12 เกณฑ์การวัดผลและสำเร็จการศึกษา “ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตรเกณฑ์ขั้นต่ำ 
ของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียน
จบหลักสูตรอนุปริญญา”  
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3. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 หมวดที่ 5 การสำเร็จการศึกษา 

ข้อ 21 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และ

เกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า  

2) ไม่มีพันธะเกี่ยวกับการเงินหรือมีพันธะอ่ืน ๆ ต่อวิทยาลัย 
3) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ถ้ามี) 
4) สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่วิทยาลัยกำหนด  

ข้อ 22 การอนุมัติอนุปริญญาบัตร ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับอนุปริญญาบัตร ต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติตามข้อ 21 
2) สภาสถาบันอนุมัติอนุปริญญาบัตร  

3) ผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุปริญญาบัตร ประกอบด้วย นายกสภาสถาบัน ผู้อำนวยการ
สถาบัน และผู้อำนวยการวิทยาลัย 

การดำเนินการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จ

การศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนเสนอมา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน 138 คน  

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตเรื ่องจำนวนนักศึกษาออกกลางคันของวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภู เนื่องจากมีอัตราออกกลางคันของนักศึกษาเกินร้อยละ 50 โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนศึกษาสาเหตุ
และสรุปผลไว้เป็นข้อมูล เช่น หากมีนักศึกษาโอนย้าย ให้ตรวจสอบด้วยว่าโอนย้ายไปทีใ่ด เป็นต้น 

มติ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติการให้อนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา จำนวน 138 คน ตามท่ีเสนอ  

วาระท่ี 4.3  เรื่อง ขอแก้ไขใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สรุปเรื่อง ๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยชุมชนได้ออกใบประกาศนียบัตร ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564 
 ๒. ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๘  มีมตเิห็นชอบรูปแบบใบระเบียนแสดงผลการเรียน และรูปแบบใบอนุปริญญาบัตร และใบประกาศนียบัตร
ของวิทยาลัยชุมชน ปัจจุบัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนย้ายมาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ดังนั้น ในการออกใบประกาศนียบัตรจึงต้องมีการปรับรูปแบบตามต้นสังกัด 
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กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 18 (3) ออกระเบียบ ข้อบังคับ 

และประกาศของสถาบัน และมอบหมายให้สภาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 
และมาตรา 21 (2) เสนอเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา และ 
การประกันคุณภาพการศึกษาต่อสภาสถาบัน 

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564 

การดำเนินการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้แก้ไขใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงและใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนี้ 
 

รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ 
 

 
 

 

 

รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ 
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การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกต ซึ่งถึงแม้ว่าสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะเปลี่ยนหน่วยงานต้น
สังกัดแล้ว แต่การเปลี่ยนชื่อต้นสังกัดที่ระบุในใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ จาก 
“กระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” อาจทำได้หรือไม่ได้ เนื่องจาก
ปัจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ยังไม่มีการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

มติ ที่ประชุมมีมติให้ทบทวนรูปแบบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและใบประกาศนียบัตร
วิชาชีพใหม ่โดยให้ยึดรูปแบบตามใบอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

วาระท่ี 5.2 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง ประธานกำหนดวันประชุมและที่ประชุมรับทราบกำหนดวันประชุมสภาวิชาการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. โดยวิธีการประชุมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ และ
กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกล่าวปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
นางสาววิภาดา  ศิริวัฒน ์
นางสาวศศิวิมล  ราชานนท์ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

รองศาสตราจารย์สิตา  ทิศาดลดิลก 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


