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รายงานการประชุม 
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ครั้งที ่7/๒๕๖4 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร ประธานกรรมการสภาวิชาการ 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สัญชัย  จตุรสิทธา กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
3.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ บุญทิพย์  สิริธรังศรี กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
4. รองศาสตราจารย์วิเชียร  ชุติมาสกุล กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
5. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

   ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
7. นายจิรบูลย์  วิทยสิงห์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
8. นางกรรณิกา  สุภาภา กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายในสถาบัน 
ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 

9.   นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายในสถาบัน 
  ผู้แทนผู้สอนประจำ 
10.  นายชาญวิทย์  โตธนะคุณ เลขานุการ 
11.  นางสาววิภาดา  ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
12.   นางสาวแจ่มนิดา  คณานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ลาประชุม) 
1. รองศาสตราจารย์ไพโรจน์  สถิรยากร กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง 

(นายนำชัย  กฤษณาสกุล) 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  จริยานุกุล สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน   
๒. นางสาวจันทร์ลดา  ยิ้มรุ่งเรือง สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๓.  นางสาวสุธิมา  เทียนงาม สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๔. นางสาวมนัสวี  ธนะปัด สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๕. นางสาวศศิวิมล  ราชานนท์ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ที่ประชุมขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตน เพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 4 ท่าน และมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสิ้น จำนวน  
5 ท่าน ตามรายนาม ดังนี้ 

การประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑. รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สัญชัย จตุรสิทธา 
2. รองศาสตราจารย์วิเชียร ชตุิมาสกุล 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ บุญทิพย์ สิริธรังศรี 
3. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์ 
4. นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ 4. นางกรรณิกา สุภาภา 
 5. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ 
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2564 พร้อมกล่าวขอบคุณและ
ชื่นชมว่าท่านเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของงานวิชาการและมาตรฐานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.2.1  เรื ่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
สรุปเรื่อง สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะอาชีพต่าง ๆ รวมถึงเพ่ือออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการในชุมชน สนับสนุนทรัพยากร องค์ความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมทักษะอาชีพ ทักษะผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิผล และได้
ประชุมเรื่องแนวทางการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นั้น 

การดำเนินงาน 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) เรื ่อง การขับเคลื ่อน 
การดำเนิน งานภายใต้ความร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 โดยได้รับ
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เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบนโยบายและแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับสมาพันธ์
เอสเอ็มอีไทย“ภาพอนาคต : เป้าหมาย อว. ต่อการดำเนินงานระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอี
ไทย ภายใต้ MOU” ซึ่งท่านได้เน้นย้ำการสร้างคนให้มีศักยภาพ การส่งเสริมสินค้า และบริการ ของชุมชนให้ตรงต่อ
ความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง และพร้อมสนับสนุน ผลักดันให้วิทยาลัยชุมชนที่มีความพร้อม สร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  และการประชุมครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก
ประธานสมาพันธ์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (คุณแสงชัย ธีรกุลวานิช) และ คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์ กรรมการสภา
วิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนฯ  

ทั้งนี้ ยังมีประธานสมาพันธ์ SME ระดับจังหวัด และผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน จาก 20 จังหวัด 
จำนวนมากกว่า 120 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้ MOU ไปสู่เป้าหมายและแนวทางที่วิทยาลัยชุมชน
จะต้องร่วมกันดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ MOU และภาพอนาคต เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) การส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการให้ชุมชน 
2) การส่งเสริมช่องทางการตลาดชุมชน 
3) การสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดความเหลี่ยมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการจัดคู่จ้างงาน 
4) การบูรณาการการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ 
5) การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ตามความต้องการของชุมชน 
ผลจากการหารือร่วมกัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จะร่วมกันจัดทำ

หลักสูตรบริการวิชาการ “การเป็นผู้ประกอบการ” เพ่ือใช้ในปีงบประมาณ 2565  

มติ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 

วาระท่ี 1.2.2  เรื่อง การจัดงานกฐินสามัคคีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กำหนดจัดกฐินสามัคคีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี 2564 
โดยกำหนดเป็นประเพณีประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับพันกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้าน
ทะนุบำร ุงศ ิลปะและว ัฒนธรรม โดยทอดถวายในว ันอาท ิตย ์ท ี ่  24 ต ุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.  
(ตรงกับแรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑) ณ วัดกระซ้าขาว ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อบูรณะอาคาร
อเนกประสงค์ของวัดกระซ้าขาว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเดิมเคยเป็นสถานที่ตั ้งของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ซึ่งมีคุณประโยชน์นานัปการแก่วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ขณะนี้อาคารของวัดกระซ้าขาวมีการทรุดโทรมเป็นอย่าง
มากและเกิดการทรุดตัวลง จึงเห็นสมควรจัดกฐินสามัคคีสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อนำปัจจัยไปร่วมสมทบทุน 
การบูรณะอาคารอเนกประสงค์ของวัดกระซ้าขาว 
 ในการนี ้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเชิญชวนสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมเป็น
เจ้าภาพทำบุญถวายกฐินสามัคคีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 1.2.3 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

สรุปเรื่อง 1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษาได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเริ่มกระบวนการประเมินผ่าน
ระบบ ITAS ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และสิ้นสุดกระบวนการประเมินฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
 2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยคณะ 
ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตรวจให้คะแนนและข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
นำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติในการประชุมครั ้งที่  114/2564 เมื ่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เห็นชอบให้
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้า
ร่วมการประเมินและสาธารณชนรับทราบ พบว่าสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้คะแนนรวมเท่ากับ 89.20 ระดับผลการ
ประเมิน A ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์เป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ในระยะปี พ.ศ. 2561 – 2565 (85 คะแนนขึ้นไป) 
 3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ได้แสดง
รายละเอียดผลการประเมินผ่านระบบ ITAS เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัด 
การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 100 คะแนน ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนต่ำสุด 
เท่ากับ 72.68 คะแนน และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน 

การดำเนินการ 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment System :  
ITAS) และสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยกองแผนงานและงบประมาณขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(แบบ IIT) เรียบร้อยแล้ว 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีข้อสังเกต
ประเด็นคะแนนด้านการป้องกันการทุจริต สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ 100 คะแนนเต็ม แต่ด้านการแก้ปัญหา 
การทุจริตได้ 72.68 คะแนน หมายความว่าเคยเกิดเหตุด้านทุจริตแล้ว และพยายามแก้ไขใช่หรือไม่ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 
2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม และให้คณะกรรมการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนรับรอง
รายงานการประชุม 
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 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ปรับปรุงแก้ไขรายงานการประชุมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2564 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม และให้ปรับแก้ไข ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(นายนำชัย กฤษณาสกุล) เป็นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ตามมติที่ประชุม  
 ในการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 22 กันยายน ๒๕๖4 เรื่อง การพิจารณาและมีมติ
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามมติท่ีประชุม ดังนี้ 
 1. การประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖4  
  1.1 วาระท่ี 5.1 เรื่อง การเลือกประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
  1.2 วาระที่ 5.2 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภู (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)  
  ฝ่ายเลขานุการอยู่ระหว่างดำเนินการนำผลการเลือกประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และเสนอรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู (แทนตำแหน่งที ่ว่างลง)  เสนอต่อ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 และเสนอนายกสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 
  1.3 วาระที่ 5.3 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและวิทยาลัยชุมชนยโสธร  
  1.4 วาระที ่ 5.4 เรื ่อง ขอปิดหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่  10/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัย
ชุมชนยโสธร และที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาครและหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร ของวิทยาลัย
ชุมชนตาก ตามท่ีเสนอ 
  1.5 วาระที ่ 5.5 เรื ่อง การเสนอรายชื ่อผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
  1.6 วาระที่ 5.6 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำรายชื่อ คณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยมีรายละเอียดอยู่ในวาระการประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 7/2564 วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง การเสนอรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพ
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การศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน และระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง การเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพัฒนา
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อโปรดทราบ 
วาระท่ี 4.1 เรื่อง สภาวะเศรษฐกิจในรอบเดือนกันยายน 2564 มุมมองจากภาคเอกชน 
สรุปเรื่อง สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564  คุณจิรบูลย์  วิทยสิงห์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคล 
ภายนอกสถาบัน ได้หารือที่ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง สภาวะเศรษฐกิจในมุมมองของภาคเอกชน 
ซึ่งเป็นบทสรุปจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย และสมาคมธนาคารไทย) และภาคีเครือข่าย ซึ่งจะเป็นบทสรุปในมุมมองที่แตกต่างจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
รัฐบาล รวมถึงนำเสนอมุมมองที่แตกต่างด้านสภาวะเศรษฐกิจของโลก ที่ภาคเอกชนในฐานะภาคขับเคลื่อน มีมุมมอง 
ที่แตกต่างจากภาครัฐอย่างไร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอบทสรุปฯ ทุกครั้งของการประชุมสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการสะท้อนแนว
ทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชน ทั้งในแง่หลักสูตร กำลังคน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้สอดรับกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ ้น จึงขอเชิญ  คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์  นำเสนอบทสรุปจากคณะกรรมการ 
ภาคเอกชน (กกร.) ในวาระนี้ 

การดำเนินการ 
 คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์ ได้นำเสนอข้อสรุปสภาวะเศรษฐกิจไทยรายเดือนกันยายน 2564  
โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564  ซึ่งมปีระเด็นสำคัญดังนี้   

1. จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่โดยรวมทั่วโลกเพ่ิมข้ึนตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และ
ประชาชนชาวไทยในประเทศ มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มท่ี 2 แล้ว คิดเป็นร้อยละ 23.24  

2. ตัวชี้วัด Purchasing Manager Index (PMI) หรือ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งภาคเอกชน
ใช้เป็นตัวชี้วัดทางด้านการผลิต ซึ่งถ้าหากเกิน 50 จุดดัชนี (Index) จะแสดงว่าประเทศนั้นเกิดการขับเคลื่อนทาง
ผลผลิตภายในประเทศ โดยจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา (USA) หรือเศรษฐกิจของสมาชิกสหภาพยุโรป 
(Euro Zone) จะเริ่มพุ่งขึ้นสูงกว่า 60 จุดดัชนี (Index) และในทวีปเอเชีย ยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนและญี่ปุ่น 
PMI จะพุ่งขึ้นประมาณ 50 กว่าจุดดัชนี (Index) ซึ่งหากมองจากตัวเลขข้างต้น ในมุมมองเอกชนจะประเมินว่า
แนวโน้มเศรษฐกิจของโลกเริ่มไปในทิศทางท่ีดีขึ้น หรือเรียกว่ากำลังฟ้ืนตัวแล้ว แต่ว่าของไทยยังคงขยับช้าอยู่ 

3. เครื่องจักรทางเศรษฐกิจของไทยเหลือตัวเดียว คือ การส่งออก (ทองคำคือตัวที่ทำให้ตัวเลข
ส่งออกปั่นป่วน) ภาคเอกชนจึงหักทองคำออกจากการวิเคราะห์ค่าการส่งออก แต่ก่อนจีนเคยเป็นผู้ส่งออกอันดับ
หนึ่ง แต่ในปัจจุบันอันดับหนึ่งคือสหรัฐอเมริกา อันดับสองคือจีน อันดับสามคือ ASEAN-5 (ซึ่งประกอบไปด้วย 
สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์) ซึ่งจะเห็นว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา  
ค่าตัวเลขเป็นบวก 20 กว่าเปอร์เซ็นต์  
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โดยการส่งออกที่สำคัญของไทย คือ สินค้าท่ีเกี่ยวกับ น้ำมัน (ค่ากลั่น) สินค้าเกษตร รวมถึง
รถยนต์ ซึ่งถ้าหากมองแบบเจาะลึกลงไปจะพบว่า ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยก็จริง แต่เรา
เป็นเพียงต้นน้ำทีข่ายวัตถุดิบออกไป 

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกของประเทศไทยที่สำคัญ คือ  
1) ภัยแล้ง/ราคาต่ำ ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกข้าวติดลบ 28%  
2) ราคาน้ำมันดิบตกต่ำ แต่ส่งผลดีต่อธุรกิจเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์  
3) เศรษฐกิจถดถอย ส่งผลต่อเครื่องปรับอากาศ และอัญมณีเครื่องประดับ  
4) โควิด – 19 ส่งผลให้ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ผักผลไม้สด รวมถึงชนิดแช่เย็น/แช่แข็ง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเป็นอานิสงส์จากมาตรการโควิด – 19 ทำให้สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(NESDC) คาดการขยายตัวในปี 2564 ของประเทศไทยจะประมาณ 16.3% 

5. ค่าระวางเรือมีแนวโน้มยืนระดับสูงขึ้น (ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีให้เช่า) ซึ่งเป็นปัญหา 
ด้านการส่งออกเช่นกัน เพราะปกติผู้ประกอบการต้องเช่าตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือใช้ในการขนส่งสินค้าออกต่างประเทศ 
จากเดิมค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต ราคาประมาณ 1,000 เหรียญสหรัฐ แต่ปัจจุบันราคาพุ่งสูงขึ้นถึง 
4,500 – 6,000 เหรียญสหรัฐ และขณะนี้ไม่มีหน่วยงานใดสามารถกำกับราคานี้ได้ เพราะบริษัทผู้ปล่อยเช่าเป็น
บริษัทของต่างชาติทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการต้องสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

6. ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไป 8.4% ซ่ึงเหมาะกับการส่งออก แต่ไม่เหมาะกับการนำเข้าวัตถุดิบ 
7. การท่องเที่ยวในประเทศไทยยังคงชะงักต่อเนื่อง จากการระบาดระลอก 3 ซึ่งแม้ว่ารัฐบาล

จะมีมาตรการคลายล็อกดาวน์แล้ว แต่นักท่องเที่ยวยังไม่ท่องเที่ยวเท่าที่ควร 
จากประเด็นสำคัญข้างต้น ทำให้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนมีข้อเสนอแนะเห็นควร  

ให้รัฐบาลขยับเพดานหนี้สาธารณะเป็น 70% ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการกู้เพิ่มขึ้นอีก 700,000 ล้าน หรือ
อาจจะกู้ไปถึง 1.5 ล้านล้าน เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการเยียวยาในด้านต่าง ๆ และอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้
เศรษฐกิจของประเทศไทยขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้น คือ การฉีดวัคซีน COVID-19 ซึ่งคาดว่าถ้าประเทศไทยจะไดร้ับ
วัคซีนเข็มที ่ 2 เกิน 50% ในปี 2564 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณการเศรษฐกิจในปี 2565  
ว่าถ้าสามารถฉีดวัคซีนได้ตามแผน เศรษฐกิจไทยก็น่าจะโตได้ประมาณ 3.7% แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะ
หดตัวไป 3.8% และการท่องเที่ยวในประเทศยังชะงักต่อเนื่อง 

และจากบทสรุปจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ยังพบว่าภาคเอกชนในขณะนี้ขาด
บุคลากรและกำลังคนเป็นอย่างมาก สาเหตุเนื่องมาจากหลักสูตรที่อาจไม่สอดรับกับความต้องการของตลาด และ
ต้นทุนการจ้างบุคลากรของเรา ยังสู้ต่างประเทศไม่ได้ ทำให้เกิดสภาวะบุคคลากรไหลออกนอกประเทศ และด้วย
เหตุนี้เองสถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงควรศึกษาบทสรุปจากภาคเอกชนเพื่อใช้เป็นการปรับตัว และให้สอดรับกับ
สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

มติ ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนสรุป และแจ้งให้วิทยาลัยชุมชน
ทุกแห่ง เพ่ือให้เห็นว่าการพัฒนาคนต้องสอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1 เรื่อง การเสนอรายช่ือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 1. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  
๒๕๖2 ได้พิจารณาผลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน
ไว้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษามีความสำคัญโดยตามหลักการและเป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำ หนดให้
สถาบันการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งนี้ ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการประกันคุณภาพ และควรมีการ
เตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อสภา
วิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ประเมินคุณภาพภายในเพื่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 ๒. กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย มีหนังสือถึงวิทยาลัยชุมชน ที่ อว 0610(4)/2107  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2563 
โดยให้วิทยาลัยชุมชนเสนอรายชื่อ 3 รายชื่อ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 รายชื่อ และกรรมการ 2 รายชื่อ  
ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมรายชื่อและจัดได้ 3 กลุ่ม ดังนี้  
  กลุ่ม 1 ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประธาน
คณะกรรมการในบัญชีรายชื ่อผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ประธาน) สำนักงานปลัด  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ที่เข้าใจบริบทของวิทยาลัยชุมชนและสามารถให้
คำแนะนำเพ่ือการพัฒนาสถาบันได้ 
  กลุ่ม 2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  
คณะกรรมการประเมินในบัญชีรายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (กรรมการ) 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ที่เข้าใจบริบทของวิทยาลัยชุมชนและ
สามารถให้คำแนะนำเพ่ือการพัฒนาสถาบันได้ 
  กลุ่ม 3 บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนที่เคยผ่านการประชุมชี ้แจงเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน 
งานติดตามและประเมินผล และเคยผ่านการอบรมหรือร่วมการประชุมชี้แจงการทำหน้าที่ผู ้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ๓. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั ้งที ่ 6/2564 เมื ่อวันพุธที ่ 25 
สิงหาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลั ยชุมชน และให้
ฝ่ายเลขานุการ จัดทำตารางรายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยให้มี
ข้อมูลที่ชัดเจน เป็นรายชื่อคณะกรรมการการประเมินคุณภาพฯ ที่จะประเมินวิทยาลัยชุมชนในรอบนี้เสนอสภา
วิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวต่อไป และท่ีประชุมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) ควรมีการประเมินผลการดำเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในปีที่ผ่านมา  
ของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชน ตามท่ีสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณา
แต่งตั้งไปแล้ว 
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  2) ควรเสนอสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เห็นถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในที่มีต่อวิทยาลัยชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาหลักสูตร เพื่อนำข้อเสนอแนะไปสู่
การจัดทำแผนพัฒนาต่อไป 
  3) ควรมีการประเมินในรูปแบบ Online เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรให้คำแนะนำหรือจัดทำแนวปฏิบัติให้กับวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  4) ควรมีการสับเปลี่ยนประธานหรือกรรมการผู้ประเมิน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะหรือ
ก่อให้เกิดแนวความคดิใหม่ เพ่ือใช้ในการพัฒนาต่อไป 

การดำเนินงาน 
 กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้ดำเนินตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน โดยการสอบทานรายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้มีคุณสมบัติ และ
ความเชี่ยวชาญเป็นไปตามหลักการที่กำหนด และจัดทำรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2563 พร้อมกำหนดวันประเมินฯ ของวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่ง ดังตารางต่อไปนี้ 

 
รายช่ือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2563 

 

วิทยาลัยชุมชน ชื่อ - นามสกุล สถานะ 
สถาบัน/ 
หน่วยงาน 

วันที่ประเมิน 

1. พิจิตร 1. ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร  ประธาน ข้าราชการบำนาญ ระดับหลักสตูร  
วันเสาร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 24 ต.ค. 64 
ระดับวิทยาลัย  
วันศุกร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 7 พ.ย. 64 

2. น.ส.จรินันท์ กมลสินธุ ์ กรรมการ ม.เจ้าพระยา 

3. นายอิศรา จันทิมางกูร กรรมการ วชช.แม่ฮ่องสอน 
2. มุกดาหาร 1. ผศ.กาญจนา วงษ์สวัสดิ ์ ประธาน มรภ.สกลนคร วันพฤหัสบดีที่ 4 - วันเสาร์ที่ 6 พ.ย. 64 

2. ผศ.ประยรู ดำรงรักษ ์ กรรมการ วชช.ปัตตานี 

3. นางสาวจารุภา แซฮ่่อ กรรมการ วชช.บุรีรัมย ์
3. พังงา 1. ผศ.ธวัชชัย ทุมทอง ประธาน มรภ.ภูเก็ต วันอังคารที ่9 - วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 64 

  2. นายศุภชัย ดำคำ กรรมการ มรภ.สุราษฎร์ธาน ี

  3. นายปริวัฒน ์ช่างคิด กรรมการ วชช.ระนอง 
4. อุทัยธาน ี 1. ผศ.ประจักร์ รอดอาวุธ ประธาน มรภ.นครสวรรค ์ วันพฤหัสบดีที่ 11 - วันศุกร์ที่ 12 พ.ย. 64 

2. นางสาวจรินันท ์กมลสินธุ ์ กรรมการ ม.เจ้าพระยา 

3. นางสาวสภุาวดี มาศบาง กรรมการ วชช.พิจิตร 
5. นราธิวาส 1. รศ.ประดิษฐ์ มสีุข ประธาน ข้าราชการบำนาญ วันศุกร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย. 64 

  2 รศ.เรวดี กระโหมวงศ์ กรรมการ ม.ทักษิณ 

  3. น.ส.ชนัญญา ไทยนิวัฒน์วไิล กรรมการ วชช.สตูล 
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วิทยาลัยชุมชน ชื่อ - นามสกุล สถานะ 
สถาบัน/ 
หน่วยงาน 

วันที่ประเมิน 

6. แพร ่ 1. ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร  ประธาน ข้าราชการบำนาญ วันศุกร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย. 64 

  2. รศ.พิษณุ เจียวคณุ กรรมการ ม.เชียงใหม ่
  3. นายเผด็จ เปล่งปลั่ง กรรมการ วชช.สมุทรสาคร  
7. บุรีรมัย ์ 1. รศ.ยุวดี รอดจากภัย ประธาน ม.บูรพา วันพุธท่ี 17 - วันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 64 

2. รศ.พิรยิา ศุภศร ี กรรมการ ม.บูรพา 

3. นางสาวสุถริา มั่นคง กรรมการ วชช.ยโสธร 
8. ตาก 1. รศ.พิษณุ เจียวคณุ ประธาน ม.เชียงใหม ่ วันพฤหัสบดีที่ 18 - วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 64 

  2. รศ.ฤตินันทน์ สมุทร์ทัย กรรมการ ม.เชียงใหม ่

3. นางปาริฉัตร กุลเกลี้ยง กรรมการ วชช.แพร่ 
9. ยะลา 
  
  

1. รศ.ประดิษฐ์ มสีุข ประธาน ข้าราชการบำนาญ วันพฤหัสบดีที่ 18 - วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 64 

2. รศ.ธวัช ชิตตระการ กรรมการ ม.สงขลานครินทร ์
3. น.ส.ศจีมาศ พูลทรัพย ์ กรรมการ วชช.สงขลา  

10. 
แม่ฮ่องสอน 
  

1. ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร  ประธาน ข้าราชการบำนาญ วันศุกร์ที่ 19 - วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 64 

2. นางพีณา จันทะแก้ว กรรมการ ข้าราชการบำนาญ 

3. นางราชาวดี สุขภิรมย ์ กรรมการ วชช.น่าน 
11. 
หนองบัวลำภ ู

1. ผศ.สุรจติร์ พระเมือง ประธาน มรภ.เลย วันอาทิตย์ที่ 21 - วันอังคารที่ 23 พ.ย. 64 

2. น.ส.มธุรส ชลามาตย ์ กรรมการ มรภ.เลย 

3. นายทิวากร เหล่าลือชา กรรมการ วชช.มุกดาหาร 
12. ปตัตาน ี
  
  

1. รศ.ประดิษฐ์ มสีุข ประธาน ข้าราชการบำนาญ วันจันทร์ที ่22 - วันพุธท่ี 24 พ.ย. 64 

2 ผศ.อนันต์ ทิพยรัตน ์ กรรมการ ข้าราชการบำนาญ 

3. นางสาวศจมีาศ พูลทรัพย ์ กรรมการ วชช.สงขลา 
13. สระแก้ว 1. รศ.ยุวดี รอดจากภัย ประธาน ม.บูรพา วันจันทร์ที่ 22 - วันพุธท่ี 24 พ.ย. 64 

2. รศ.พิรยิา ศุภศร ี กรรมการ ม.บูรพา 

3. นางสาวจารุภา แซฮ่่อ กรรมการ วชช.บุรีรัมย ์
14. ยโสธร 
  
  

1. รศ.ดวงตา สราญรมย ์ ประธาน ข้าราชการบำนาญ วันพุธท่ี 24 - วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 64 

2. ผศ.พระครูวิจิตรปญัญาภรณ์ 
ภูมาพันธ ์

กรรมการ 
ม.มหามกฏุ- 
ราชวิทยาลัย 

3. นายเผด็จ เปล่งปลั่ง กรรมการ วชช.สมุทรสาคร 
15. สตลู 
  
  

1. รศ.ธรีพงศ์ แก่นอินทร์ ประธาน ข้าราชการบำนาญ วันพุธท่ี 24 - วันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 64 

2. รศ.ธวัช ชิตตระการ กรรมการ ข้าราชการบำนาญ 
3. นายศุภชัย ดำคำ กรรมการ มรภ.สุราษฎร์ธาน ี
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วิทยาลัยชุมชน ชื่อ - นามสกุล สถานะ 
สถาบัน/ 
หน่วยงาน 

วันที่ประเมิน 

16. ระนอง 
  
  

1. นายศุภชัย ดำคำ ประธาน มรภ.สุราษฎร์ธาน ี วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 64 

2. ผศ.ธวัชชัย ทุมทอง กรรมการ มรภ.ภูเก็ต 
3. น.ส.ชนัญญา ไทยนิวัฒน์วไิล กรรมการ วชช.สตูล  

17. สงขลา 
  
  

1. รศ.ประดิษฐ์ มสีุข ประธาน ข้าราชการบำนาญ วันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 64 

2 ผศ.อนันต์ ทิพยรัตน ์ กรรมการ ข้าราชการบำนาญ 

3. น.ส.อไุรวรรณ ชินพงษ ์ กรรมการ วชช.นราธิวาส 
18. น่าน 1. รศ.ปาริชาติ บัวเจริญ ประธาน ข้าราชการบำนาญ วันศุกร์ที่ 26 - วันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 64 

2. นางพีณา จันทะแก้ว กรรมการ ม.พายัพ 

3. นางปาริฉัตร กุลเกลี้ยง กรรมการ วชช.แพร่ 
19. สมุทรสาคร 
  
  

1. ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร  ประธาน ข้าราชการบำนาญ วันศุกร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 

2. รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล กรรมการ มจธ. 
3. น.ส.สุภาวดี มาศบาง กรรมการ วชช.พิจิตร  

20. ตราด 1. รศ.ยุวดี รอดจากภัย ประธาน ม.บูรพา วันอาทิตย์ที่ 28 - วันอังคารที่ 30 พ.ย. 64 

2. รศ.พิรยิา ศุภศร ี กรรมการ ม.บูรพา 

3. นางอัมพร สุคนเขตร ์ กรรมการ วชช.สระแก้ว 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. ขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการผู้ประเมินวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จากเดิม ผศ.เรวดี 

กระโหมวงศ์ เป็น รศ.เรวดี กระโหมวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้รับตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564  

2. ผู้ประเมินมาจากสถาบันเดียวกันเป็นจำนวนมาก หากสามารถกระจายออกเป็นหลาย
สถาบัน อาจส่งผลดีต่อวิทยาลัยชุมชนมากขึ้นเพราะผู้ประเมินอาจให้มุมมองหรือข้อเสนอแนะที่แตกต่างมากยิ่งขึ้น  

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

วาระท่ี 5.2 เรื่อง การเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๖/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
2564 มีมติให้ความเห็นชอบองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 
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(1) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธาน 
(2) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน    รองประธาน 
(3) ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน   อนุกรรมการ 
(4) รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   อนุกรรมการ 
  (รับผิดชอบงานวิชาการ) 
(5) ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน จำนวนไม่เกิน 4 คน   อนุกรรมการ 
  (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบงานวิชาการ) 
(6) ผู้สอนประจำของวิทยาลัยชุมชน จำนวนไม่เกิน 4 คน  อนุกรรมการ 
  (ผู้มีประสบการณ์และรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน) 
(7) ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย   อนุกรรมการ 
(8) บุคลากรกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย  เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
และเห็นชอบให้  รองศาสตราจารย์วิเชียร ชุติมาสกุล  เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ 

ดังกล่าว นั้น 

การดำเนินงาน 
 กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย จึงเห็นควรเสนอรายชื่อตามองค์ประกอบคณะอนุกรรมการฯ  
เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ตามองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ 
 

องค์คณะ รายชื่อ ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
ในคณะ 

อนุกรรมการฯ 
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.วิเชียร ชุติมาสกลุ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายนำชัย  กฤษณาสกลุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
รองประธาน 

ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

ผศ.ประเสริฐ จรยิานุกูล ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

อนุกรรมการ 

รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

อนุกรรมการ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน นางกรรณิกา  สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด อนุกรรมการ 
ผศ.ประยูร  ดำรงรักษ ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี อนุกรรมการ 

ผู้สอนประจำของวิทยาลัยชุมชน น.ส.อุไรวรรณ ชินพงษ ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

อนุกรรมการ 

น.ส.สภุาวดี อิสณพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัย
ชุมชนบุรีรัมย์ 

อนุกรรมการ 

นายชัยพร พุ่มประพาฬ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัย
ชุมชนอุทัยธานี 

อนุกรรมการ 

นายอิศรา จันทิมางกูร ครู วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อนุกรรมการ 
 



13 

 

องค์คณะ รายชื่อ ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
ในคณะ 

อนุกรรมการฯ 
เจ้าหน้าที่กองมาตรฐานการศึกษา
และวิจัย 

น.ส.วิภาดา ศิริวัฒน ์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย 

อนุกรรมการ 

น.ส.จันทรล์ดา  ยิ้มรุ่งเรือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ อนุกรรมการ
และเลขานุการ 

น.ส.ศศิวิมล ราชานนท์  พนักงานปฏิบัติงานด้านมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ โดยเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ ดังกล่าวจะนำไปใช้ในปีงบประมาณ 2565  

วาระท่ี 5.3 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
 (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) 
สรุปเรื่อง 1. คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 19/2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร ลงวันที ่ 12 มีนาคม 2561 ได้แต่งตั ้งให้  นายสุริยะ พิศิษฐอรรถการ  ดำรงตำแหน่ง 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำในวิทยาลัยฯ ต่อมานายสุริยะ พิศิษฐอรรถการ ได้เกษียณอายุ
ราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ส่งผลให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง 
 2. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ดำเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอน
ประจำในวิทยาลัยฯ มุกดาหารแทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้ วยอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖4 เรียบร้อยแล้ว 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖4 

การดำเนินงาน 
1. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ดำเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอน

ประจำในวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างลงเรียบร้อยแล้ว และในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2546 ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบให้  นายพรวุฒิ  คำแก้ว  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ เป็นอนุกรรมการวชาการวิทยาลัยที่มาจากผู ้สอน
ประจำในวิทยาลัย ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน 
 

ตำแหน่ง รายช่ือเดิม รายช่ือใหม่ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย 
ที่มาจากผู้สอนประจำในวิทยาลัยฯ 

นายสุริยะ พิศิษฐอรรถการ นายพรวุฒิ คำแก้ว  

   
 2. กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้ตรวจสอบการได้มาซึ่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหารแล้ว พบว่าเป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนหนองบัวลำภู (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) จาก นายสุริยะ พิศิษฐอรรถการ เปลี่ยนเป็น นายพรวุฒิ คำแก้ว 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง ประธานกำหนดวันประชุมและที่ประชุมรับทราบกำหนดวันประชุมสภาวิชาการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2564 ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. โดยวิธีการประชุมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ และ
กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกล่าวปิดการประชุม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 6.2 เรื่อง แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 
สรุปเรื่อง เนื่องด้วย นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ เลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ 
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีกำหนดเกษียณอายุราชการและหมดวาระการดำรงตำแหน่งเลขานุการ
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้  
 ในการนี้ ประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรียนเชิญกรรมการสภาวิชาการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนและบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ 
เลขานุการสภาวิชาการฯ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกแก่เลขานุการ  
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

มติ ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดี 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

นางสาวศศิวิมล  ราชานนท์  
นางสาวแจ่มนิดา  คณานันท์ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

นางสาววิภาดา  ศิริวัฒน ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


