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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 11/๒๕62 

วันจันทรท์ี่ 7 ตุลาคม ๒๕62 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

......................................... 
 
รายนามกรรมการผู้มาประชุม 

1. นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

วิจัย และนวัตกรรม 
(นายสุทน เฉื่อยพุก แทน) 

3. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายถนอม อินทรกำเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง 

(นางวีณา บรรเลงจิต แทน) 
8. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล) 
9. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง 

 (นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร แทน) 
10. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อำนวยการวิทยาลัย 
12. นายทิวากร เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ 
13. นายอัศวยุช เทศอาเส็น  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ 
14. นายเจริญชัย วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
15. นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
16. นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. นายชุมพล พรประภา   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายเอกศักด์ิ คงตระกูล   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
๕. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
๖. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 



๒ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
3. นายพิเชษฐ ตรีพนากร ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย 
4. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
5. นางชนิกา น้ำเพชร สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
6. นางสาวจันทร์ลดา ย้ิมรุ่งเรือง สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
7. นายสุชิน นาคเงิน สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
8. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
9. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
10. นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
11. นางสาวครองสิน มิตะทัง สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
12. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
13. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
14. นายสดายุ ทองพรม สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
15. นางสาวมะวะดี ศรีพลอย สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   - ไม่ม ี- 
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.2.๑ เรื่อง ขอแสดงความยินดี  
 สรุปเรื่อง 
 เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบและร่วมแสดงความยินดี ดังน้ี 

๑. ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” 
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นรางวัลที่นายกสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได้เข้าไปมีบทบาทร่วมจัดทำแผนแม่บทวัฒนธรรมการส่งเสริมการอ่าน และร่วมผลักดันโครงการ
เมืองต้นแบบวัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน โดยได้ร่วมกับคณะเดินทางไปประเมินจังหวัดต่างๆ ที่สมัครเข้ารับ 
การคัดเลือก จำนวน 10 จังหวัด คัดเหลือ 3 จังหวัดที่เป็นเมืองต้นแบบวัฒนธรรมส่งเสริมการอ่านดีเลิศ  
คือ ขอนแก่น อุบลราชธานี และกระบี่ และจังหวัดที่ได้รับราลวัลชมเชย 2 จังหวัด คือ ยะลา และพิจิตร  
ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอยู่ระหว่างขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  



๓ 

 
๒. ดร.ถนอม อินทรกำเนิด กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 26 
กันยายน 2562 
  
มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
 
วาระที่ 1.2.๒ เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 
 เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้ง นายอุดร ตันติสุนทร ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เนื่องจาก 
นายอุดร ตันติสุนทร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งนายเอกศักดิ์ คงตระกูล ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
แทนตำแหน่งที่ว่างลง  
 บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเอกศักดิ์ คงตระกูล ให้
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน 2562  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 10/2562 และ 
                              รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 10/2562 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 10/256๒ เมื่อวันที่ 23 กันยายน
256๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา
ก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 10/256๒ 
และรับรองรายงานการประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 10/2562 (วาระลับ) 
 
มติ ที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 10/256๒  
และรับรองรายงานการประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 10/2562 (วาระลับ) โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนนิงานตามมตสิภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
 

  สรปุเรื่อง 
 ตามที ่สภาสถาบันว ิทยาล ัยช ุมชน ได ้ม ีการประช ุมพ ิจารณาและมีมต ิ เก ี ่ยวกับ 
การดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพ่ือทราบ  
   
มติ ที่ประชุมรับทราบ  



๔ 

 
วาระที่ 3.2 เรื่อง ผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนา้ที่ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
  สรุปเรื่อง   
  ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้ดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศ
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยได้สืบหาข้อมูลจากสภาวิทยาลัยชุมชน บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน โดยเชิญให้
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครนำเสนอผลการปฏิบัติงาน แนวนโยบายที่จะดำเนินการต่อไปในวาระ
และพิจารณาจากหลักฐานตามแบบประเมินผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครตามเกณฑ์ที่สภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนกำหนด มีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 4.56 อยู่ในระดับดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
   
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
 
วาระที่ 3.3 เรื่อง การดำเนินงานการขอใช้ประโยชนพ์ืน้ที่ของสถาบนัวิทยาลัยชุมชน  
                             (วิทยาลยัชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ) 
 สรุปเรื่อง 
 1. สืบเนื่องจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2561 มีมติรับทราบการเสนอโครงการความร่วมมือจัดตั ้งสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้าน
นวัตกรรมเกษตรที่มหาวิทยาลัยนเรศวร และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ในรายละเอียดข้อเสนอโครงการความร่วมมือจัดต้ังสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร 
โดยให้มีการทำงานร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันวิทยาลัยชุมชน และจังหวัดพิจิตร โดยขอให้  
นายถนอม อินทรกำเนิด และนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการสภาสถาบัน ร่วมเป็นคณะทำงาน น้ัน 
 2. คณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร ซึ่งมี 
ดร.ถนอม อินทรกำเนิด กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะทำงาน ได้มีการประชุม 2 ครั้ง 
คือ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และ
ได้มีข้อสรุปเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่  3/2562 เมื่อวันที่ 
12 มีนาคม 2562 แล้วมีมติเห็นด้วยกับแนวทางที่คณะทำงานฯ ทั้งน้ี การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือดำเนินโครงการฯ 
จะต้องเป็นไปเพื่อตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการที่มาจากประชาชนในชุมชน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้
บริจาค รวมทั้งความเป็นไปได้ในของความร่วมมือจัดการศึกษาในศาสตร์สาขาวิชาที่สามารถส่งต่อกันได้ระหว่าง
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร โดยให้มีขั้นตอนการดำเนินการทำงานร่วมกันของทั้ง 
3 ฝ่าย ใน 8 ขั้นตอน ดังน้ี  

(1) ต้องใช้ปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นฐาน โดยต้องศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ทับคล้อ และประชาชนในจังหวัดพิจิตร ซึ่งจากฐานข้อมูลเดิมได้เสนอ 
ความต้องการและปัญหาด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเกษตร การมีงานทำ ความยากจน 
สุขอนามัย ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และจัดลำดับความสำคัญตามความต้องการ/ปัญหาของประชาชน 
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(2) พิจารณาศาสตร์หรือความเชี่ยวชาญที่จะนำมาใช้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่

การแก้ปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่ และพัฒนาในสิ่งที่ประชาชนต้องการในอนาคต 
(3) พัฒนาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตร และฝึกอบรม  

แบบโมดูล 
(4) สร้างศักยภาพความพร้อมของหลักสูตร โดยคำนึงถึง ครูผู้สอน เครื่องมือ สถานที่

ฝึกงาน แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ เพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวนที่ดินที่ต้องการ และระยะเวลา 
(5) ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานในภาพรวม 
(6) กำหนดภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพื ่อนำไปสู ่เป้าหมาย 

การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 
(7) นำแผนการดำเนินงานโครงการเข้าสภาทั ้ง 2 มหาวิทยาลัย/สถาบัน และ 

ที่ประชุมของจังหวัด 
(8) กำหนดให้มีการจัดทำความร่วมมือ MOA (Memorendum of Agreement)  

ใน 3 ฝ่าย คือ สถาบันวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร  
 3. ภายหลังที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้วิทยาลัยชุมชชน
พิจิตร จังหวัดพิจิตร และมหาวิทยาลัยนเรศวรทราบแล้ว จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วม 3 ฝ่าย ได้แก่ สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร และได้มีการประชุมร่วมกัน  
2 ครั้งเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
แล้วมีข้อสรุป ดังน้ี 

(1) ผลการพิจารณาความต้องการการใช้พ้ืนที่ในการดำเนินโครงการฯ คือ  
 มหาวิทยาลัยนเรศวรแจ้งความประสงค์ต้องการใช้พื้นที่ จำนวน ๑๕๐ ไร่  

โดยขอให้มีพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำอยู่ด้วย เนื่องจากมีความจำเป็นต่อการดำเนินการด้านการประมง และมีพื้นที่
สำหรับเป็นประตูทางเข้าออกที่สะดวก และแยกต่างหากจากหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน 

 วิทยาลัยชุมชนพิจ ิตร นำเสนอพื ้นที ่ต ิดถนนสายตะพานหิน – เพชรบูรณ์  
(สาย ๑๑๓) ในส่วนของตำบลทับคล้อ ซึ่งติดศูนย์ราชการอำเภอทับคล้อ มีทางเข้าออกได้สะดวก และสามารถ
ขยายพื้นที่เพิ่มเติมให้ในพื้นที่ ต.เขาทราย ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกัน เพื่อให้มีพื้นที่ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องการ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามโครงการฯ ชุมชนในพ้ืนที่ และตรงตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคที่ดิน 

 ธนารักษ์พื ้นที ่จังหวัดพิจิตร ยินดีให้การสนับสนุนการขอใช้พื ้นที ่ เพื ่อใช้
ประโยชน์ทางการศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องเป็นผู้ดำเนินการขอใช้พื้นที่ หลังจากที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

(2) การพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือ MOU (Memorandum of Understanding) 
ระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร คณะทำงานในส่วนของมหาวิทยาลัย
นเรศวรขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
เศรษฐกิจสีเขียว (ศูนย์ BCG economy) โดยยินดีปฏิบัติตาม ๘ ประเด็นที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติ  

(3) แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ 
 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานร่วม 3 ฝ่าย สรุปผลการประชุมร่วมกันทั้ง 2 ครั้ง 

พร้อมกับรายงานผลการศึกษาความต้องการฯ ตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ข้อที่ 1 และร่าง MOU เสนอ
ต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือนำเสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาต่อไป  



๖ 

 
 4. คณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร ซึ่งมี 
ดร.ถนอม อินทรกำเนิด กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะทำงาน ในการประชุมครั้งที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ได้พิจารณาสรุปผลการประชุมร่วมกันทั้ง 2 ครั้ง พร้อมกับรายงานผล
การศึกษาความต้องการฯ ตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ข้อที่ 1 ในประเด็นต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ
แล้ว เห็นสมควรมีข้อสรุปเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังน้ี  

(1) เนื ่องจากข้อเสนอของมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่สอดคล้องกับมติสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 8 ข้อ หากสภาสถาบันยืนยันตามมติเดิม ขอความเห็นชอบจากสภาสถาบันให้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนแจ้งมหาวิทยาลัยนเรศวรดำเนินการร่วมกับสถาบันวิทยาลัยขุมชนและจังหวัดพิจิตรทั้ง 8 ข้อ  

(2) มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เสนอโครงการที่จะจัดทำศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐก ิจหม ุนเว ียน และเศรษฐก ิจส ี เข ียว (Bio-Circular-Green Economy Innovation Center) ซึ่ ง
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี) โดยจัดอยู่ในแผนบูรณาการเชิง
พื้นที่ หากสภาสถาบันมีมติให้มหาวิทยาลัยนเรศวรดำเนินการตามโครงการดังกล่าว และเพื่อให้มหาวิทยาลัย
นเรศวรดำเนินการให้ทันต่อการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 คณะทำงาน
ฯ จึงขอเสนอแนวดำเนินการให้สภาสถาบันพิจารณาดังน้ี 

 อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ 80 ไร่ ในเขตตำบลทับคล้อ โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็น 
ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในโฉนดเลขที่ 171 และให้ดำเนินการจัดทำ MOU ระหว่างสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวรและจังหวัดพิจิตร โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ลงนาม  

 หากไม่ดำเน ินการในพื ้นท ี ่ 80 ไร ่ ดังกล ่าว ภายใน 2 ปีงบประมาณ  
สภาสถาบันจะยึดพ้ืนที่คืน 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว  
 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เห็นด้วยกับข้อสรุปของคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้
ข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดตั้งสถานีวิจัย
และบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร ซึ่งมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานคณะทำงาน ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ข้อเสนอของมหาวิทยาลัยนเรศวรยังไม่คลอบคลุมกับมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ทั้ง ๘ ข้อ โดยมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะว่า คณะทำงานทั้ง 3 ฝ่าย ควรดำเนินการให้เป็นไปตามมติของท่ี
ประชุมสภาสถาบัน และมีความเห็นเพิ่มเติมว่าเนื่องจากประชาชนชาวพิจิตรเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวได้เป็น
อันดับ 3 ของประเทศ จึงควรให้ความสำคัญเรื่อง Smart farming และพัฒนา Smart farmer โดยแผนการ
ดำเนินงานโครงการทั้งในส่วนของอาคาร สิ่งก่อสร้าง แผนการฝึกอบรม และแผนการวิจัย ควรมุ่งเน้นไปตอบ
โจทย์ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นการทำงานร่วมกัน ๓ ฝ่าย คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
จังหวัดพิจิตร เพ่ือให้การดำเนินโครงการสอดคล้องกับนโยบายกระทรวง อว. และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่
จังหวัดพิจิตรอย่างแท้จริง 
 2. เห็นชอบในหลักการที่มหาวิทยาลัยนเรศวรขอใช้พื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อำเภอ 
ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยอนุญาตให้ใช้พื้นที่ จำนวน ๘๐ ไร่ โดยให้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะทำงานฯ 
กล่าวคือ สถาบันวิทยาลัยชุมชนยังคงเป็นผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในโฉนดเลขที่ 171 และให้



๗ 

 
ดำเนินการจัดทำ MOU ระหว่างสถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ลงนาม ทั้งน้ี หากมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ในพ้ืนที่ 80 ไร่ 
ดังกล่าว ภายใน 2 ปีงบประมาณ สภาสถาบันจะยึดพ้ืนที่คืน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบในหลักการที่มหาวิทยาลัยนเรศวรขอใช้พื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อำเภอทับคล้อ 
จังหวัดพิจิตร โดยอนุญาตให้ใช้พื ้นที่ จำนวน ๘๐ ไร่ แต่เนื่องจากข้อเสนอของมหาวิทยาลัยนเรศวรยังไม่ 
คลอบคลุมกับมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้ง ๘ ข้อ สภาสถาบันพิจารณาเห็นว่าควรดำเนินการให้
เป็นไปตามมติของที่ประชุมสภาสถาบัน และมีความเห็นเพิ่มเติมว่าเนื่องจากประชาชนชาวพิจิตรเป็นเกษตรกร
ที ่ปลูกข้าวได้เป็นอันดับ 3 ของประเทศ จึงควรให้ความสำคัญเรื ่อง Smart farming และพัฒนา Smart 
farmer โดยแผนการดำเนินงานโครงการทั้งในส่วนของอาคาร สิ่งก่อสร้าง แผนการฝึกอบรม และแผนการวิจัย 
ควรมุ่งเน้นไปตอบโจทย์ดังกล่าว ทั้งน้ี ให้เป็นการทำงานร่วมกัน ๓ ฝ่าย คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร และจังหวัดพิจิตร เพื่อให้การดำเนินโครงการสอดคล้องกับนโยบายกระทรวง อว. และเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรอย่างแท้จริง 
 2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัด
พิจิตร เพ่ือรับทราบมติของที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป 
  
วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1  เรื่อง การแต่งต้ังรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
  สรุปเรื่อง   

1. ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๑1/๒๕๖๒ ลงวันที่ 30 กันยายน 256๒ 
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ จนกว่าจะมีการสรรหาและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล เป็นผู้รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอใช้อำนาจตามความในมาตรา 27 (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 แนะนำในการแต่งต้ังให้ 

2.1 นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

2.2 นายเจริญชัย วงษ์จินดา ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

3. การวิเคราะห์คุณสมบัติตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. 2558 

๓.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่า 
   (๑)  นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ คุณวุฒิ กศ.บ. (วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ) บธ.ม. 

(การบริหารงานบุคคล) 
   (2) นายเจริญชัย วงษ์จินดา คุณวุฒิ ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) ศศ.ม. 

(รัฐศาสตร์)  



๘ 

 
 ๓.๒ ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ทั้ง ๒ ราย มีประสบการณ์

ด้านการบริหารมาแล้ว รวมจำนวน ๔ ปี ๔ เดือน ๑๙ วัน 
   (๑) สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 

มิถุนายน 2561 ให้นำประสบการณ์ด้านการบริหาร ตามคำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และคำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๖๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งให้ 
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ และนายเจริญชัย วงษ์จินดา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกอง เป็นประสบการณ์ด้าน
การบริหารเป็นการเฉพาะราย รวมเวลา ๓ ปี ๒๙ วัน  

   (๒) คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๔๑/2561 และ ๔๒/2561 ลงวันที่ ๑๔ 
มิถ ุนายน ๒๕๖๑ แต่งตั ้งให้ นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ และนายเจริญชัย วงษ์จ ินดา ดำรงตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการสถาบัน ต้ังแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมเวลา ๒ เดือน ๓ วัน 

 (๓)  คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๔๗/2561 และ ๔๘/2561 ลงวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ แต่งตั ้งให ้ นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ และนายเจร ิญชัย วงษ์จ ินดา ดำรงตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการสถาบัน ต้ังแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวมเวลา ๑ ปี ๑ เดือน 
๑๘ วัน  
  ๔. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ และนายเจริญชัย วงษ์จินดา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของ
ผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

 การพิจารณา 
 ก่อนการพิจารณานายชาญวิทย์ โตธนะคุณ และนายเจริญชัย วงษ์จินดา เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในวาระการพิจารณาได้ขอออกจากห้องประชุม ที ่ประชุมจึงได้พิจารณาเห็นว่าการแต่งต้ัง 
รองผู ้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการ
สถาบัน และรองผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2558 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
  ๑.  เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต้ังแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
  ๒. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายเจริญชัย วงษ์จินดา ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต้ังแต่วันที่ ๗ ตุลาคม 256๒ 

  3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
  3.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถาบันจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
   3.2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถาบันจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

วาระที่ 4.2  เรื่อง การร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  (วาระลับ) 
 
วาระที่ 4.3  เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วาระลับ) 



๙ 

 
วาระที่ 4.4  เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน 256๒ 

มีมติให้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมอบให้ นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็น
ประธานคณะกรรมการสรรหา  

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณาตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว ขอเรียนว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 

2.1  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหน่ึงคน เป็นประธาน 
2.2  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ 
2.3  กรรมการสถาบัน ซึ่งสภาสถาบันมอบหมาย จำนวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
2.4  ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
2.5  ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 

  ดังนั ้น นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นกรรมการสภาสถาบันซึ ่งเลือกจากผู ้แทน
ภาคเอกชน และไม่สามารถแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาตามองค์ประกอบข้างต้น จึงเสนอว่า 
อาจแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสรรหาตามองค์ประกอบลำดับ ๓ และเสนอให้ที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณา
เลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาตามองค์ประกอบลำดับที่ ๑ 
  สำหรับคณะกรรมการสรรหาตามองค์ประกอบลำดับที่ ๔ และ ๕ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
เสนอว่า เพื่อความคล่องตัวและการดำเนินการได้รวดเร็ว จะขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมว่าเมื่อสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนดำเนินการได้มาซึ่งรายชื่อผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย และผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยแล้ว ให้
เสนอคำสั่งต่อนายกสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาลงนาม แล้วรายงานให้ที่ประชุมสภาสถาบันทราบต่อไป 
 

  การพิจารณา 
  ที่ประชุมเสนอชื่อ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน

คณะกรรมการสรรหาผู ้อำนวยการสถาบัน ตามองค์ประกอบลำดับที ่ ๑ และเห็นชอบให้ นายพงษ์เดช  
ศรีวชิรประดิษฐ์ คณะกรรมการสรรหาตามองค์ประกอบลำดับ ๓ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย 
1.1  นางสีลาภรณ์ บัวสาย     เป็นประธาน 
     (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหน่ึงคน)  

1.2  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    เป็นกรรมการ 
1.3  นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์     เป็นกรรมการ 
      (กรรมการสถาบัน ซึ่งสภาสถาบันมอบหมาย จำนวนหน่ึงคน)  

1.4  ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
1.5 ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 

 2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย 
และรายช่ือผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย ตามองค์ประกอบที่ 1.๔ และ 1.๕ ตามลำดับ  
และเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันลงนามต่อไป  
 



๑๐ 

 
วาระที่ 4.5 เรื ่อง ร่างกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                              ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอร่างกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และหรือ
เสนอแนะตามที่เห็นควร รวมวงเงิน 653.6002 ล้านบาท (หกร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนสองร้อยบาทถ้วน) 
ซึ่งอยู ่ระหว่างรอนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 พิจารณาในวาระ 1 – 3 ช่วงเดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 ตามสัดส่วนดังนี ้คือ  
(1) จัดสรรไว้ที่สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สำนักงานกลาง) วงเงิน 58.6254 ล้านบาท (8.97%) เป็น
ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
(2) จัดสรรวงเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน วงเงิน 6.5360 ล้านบาท (1.00%) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินของสำนักงาน
สถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง (3) จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง วงเงิน 588.4388 ล้านบาท (90.03%) 
เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี ้วัดของผลผลิต/โครงการที ่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในภาพรวม รายละเอียดดังระเบียบวาระการประชุมและเอกสารแนบท้ายวาระที่นำเสนอต่อที่
ประชุมแล้ว 

การพิจารณา 
  ประธานที่ประชุมมีความเห็นว่า เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณารายละเอียด 
ร่างกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงร่างกรอบการจัดสรรงบประมาณฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการขับเคลื ่อน 
แผนการปฏิรูปสถาบันและหลักการของที่ประชุมสภาสถาบัน ในประเด็นดังต่อไปนี ้คือ (1) การจัดสรร
งบประมาณภาพรวม เป็นไปเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายที่สภาสถาบันกำหนดหรือไม่ (2) ความสมดุลของการ
จัดสรรงบประมาณไว้ที่ส่วนกลาง (สำนักงานสถาบัน) และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่งเพื่อการนำส่งผลผลิตโดย
คำนึงถึงเป้าหมายการจัดการความเหลื่อมล้ำของประชาชนในกลุ่ม ๑๐% ล่างที่ยากจน (3) ทบทวนความ
ซ้ำซ้อนการใช้จ่ายงบประมาณในสำนักงานสถาบันให้มีประสิทธิภาพมากกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา 
 
มติ ที่ประชุมมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาร่างกรอบการจัดสรรงบประมาณฯ ให้เป็นไป
ตามนโยบายการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปสถาบันและหลักการของที่ประชุมสภาสถาบัน ได้แก่ ความสมดุล 
ของการจัดสรรงบประมาณไว้ที่ส่วนกลางกับที่วิทยาลัยชุมชน ทบทวนความซ้ำซ้อนการใช้จ่ายงบประมาณใน
สำนักงานสถาบัน และคำนึงถึงเป้าหมายการจัดการความเหลื่อมล้ำของประชาชนในกลุ่ม ๑๐% ล่างที่ยากจน 
และนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 
วาระที่ 4.6 เรื่อง ร่างประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการ 
                                เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 

สรุปเรื่อง 
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดให้

สถาบันอุดมศึกษาจัดทำประกาศสภาสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษา
พิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 หากล่วงเลยวันดังกล่าว 
จะถือว่าสถาบันไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ประจำปี
การศึกษา 2563  โดยขอให้สถาบันยึดการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการใน
ระดับอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด 

2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2561  มีมติให้ความเห็นชอบประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ต่ำกว่าปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562    

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชน  จึงเห็นสมควรให้มีประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื ่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 
เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และเพื่อสิทธิในการได้รับการอุดหนุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ   
 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษา
พิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระที่ 5.1 เรื่อง การให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

สรุปเรื่อง 
 ๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (หลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน) และแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนสามารถนำไปใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ โดยให้วิทยาลัยชุมชนที่จะนำหลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความ
เหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงค์
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร ผลการเรียนรู้และแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดผลการดำเนินการ เสนอให้สภาวิชาการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนกลั่นกรอง ก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบต่อไป ดังน้ี 
 1.1 การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (หลักสูตร
กลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน) จำนวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา คือ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๑๒ 

 
และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิทยาลัยชุมชนสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่ 
ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 1.2 การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติให้
ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (หลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน)  
และวิทยาลัยชุมชนสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
  2. วิทยาลัยชุมชน 4 แห่ง ได้ส่งเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) โดยนำหลักสูตร
อนุปริญญาที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ ไปจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความ
เหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงค์
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร ผลการเรียนรู้และแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดผลการดำเนินการ  และสภาวิทยาลัยชุมชนของ
วิทยาลัยชุมชนทั้ง 4 แห่ง ได้อนุมัติการจัดการเรียนการสอนแล้ว เสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน  ๖ 
หลักสูตร ดังน้ี 

วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลักสูตรอนุปริญญา สถานภาพของหลักสูตร 

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
หนังสือท่ี  

อว ๐๖๑๐.๐๖/094 
ลงวันท่ี 20 มิ.ย. ๖๒ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ผ่านการอนุมัติ 
ให้จัดการเรียนการสอน  

จากสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ใน
การประชุม คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๒  
เม่ือวันท่ี ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒ 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
หนังสือท่ี  

อว ๐๖๑๐.0๑/๙๙๕ 
ลงวันท่ี ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ 

สาขาวิชาการจัดการ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ผ่านการอนุมัติ 
ให้จัดการเรียนการสอน  

จากสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ใน
การประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๖๒   
เม่ือวันท่ี ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

สาขาวิชาการบัญชี 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

วิทยาลัยชุมชนพังงา 
หนังสือท่ี  

อว ๐๖๑๐.๑๖/๓2๓ 
ลงวันท่ี ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ 

สาขาวิชาการจัดการ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ผ่านการอนุมัติ 
ให้จัดการเรียนการสอน  

จากสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา  
ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๖๒ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒ 

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
หนังสือท่ี 

อว ๐๖๑๐.0๗/๑๑๒๗ 
ลงวันท่ี ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ 

สาขาวิชาการจัดการ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ผ่านการอนุมัติ 
ให้จัดการเรียนการสอน 

จากสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  
ในการประชุม คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๒  

เม่ือวันท่ี ๒ ส.ค. ๒๕๖๒ 

สาขาวิชาการบัญชี 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 



๑๓ 

 
  3. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงในภาพรวมของทุกหลักสูตร ดังน้ี 

 3.๑. หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
(๑) ข้อ ๒.๖ ให้แก้ไขการเขียนงบประมาณตามแผนทุกหลักสูตรให้ถูกต้อง

เน่ืองจากงบประมาณจะเพ่ิมขึ้นตามจำนวนนักศึกษาในแต่ละปี 
           (๒) ให้เพ่ิมเติมหัวข้อ “5. ขอ้กำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี 
ส่วนในรายละเอียดให้ระบุคำว่า “ไม่มี”” 

3.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 (๑) ข้อ ๕.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรเพิ่มเติมกิจกรรมการจัด 

การเรียนการสอนแบบผสมสาน เพ่ือให้สอดคล้องกับหมวดที่ ๒ ข้อ ๒.๗ ระบบการศึกษาแบบช้ันเรียนและหรือ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านสื่อดิจิทัล 

3.๓ ในการจัดการเรียนการสอนควรจัดทำเป็นแนวปฏิบัติให้ผู ้สอนได้ตระหนักถึง 
การนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาสอน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการกระทำผิดทางเทคโนโลยีและ
การใช้สื่ออย่างถูกต้องและการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ  
  4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็น
ว่าวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๔ แห่ง ได้ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และเป็นไปตามเงื ่อนไขที ่กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 4 แห่ง จำนวน 6 หลักสูตร 
ประกอบด้วย  

1. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
  1.1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

2. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 2.1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 2.2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

3. วิทยาลัยชุมชนพังงา 
   3.1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 4. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
  4.1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
  4.2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
  และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งวิทยาลัยชุมชน 4 แห่ง ทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ตามที่สำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดต่อไป 
 
 



๑๔ 

 
วาระที่ 5.2  เร ื ่อง การขอรับจัดสรรอัตราว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก 
                                  ผลการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีผู ้เกษียณอายุราชการเมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จำนวน ๑ ราย คือ นายสำรวย สิริรัตนพงษ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๑๒๒ 
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  
  ๒. คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้พิจารณา
จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคืน โดยให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นผู ้พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ซึ ่งรวมถึงตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนด้วย แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนอยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น หลักเกณฑ์การจัดสรรจึงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน
ของหน่วยงานน้ัน ๆ  
  3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุม
พิจารณาเห็นว่าปัจจุบันสถาบันวิทยาลัยชุมชนสังกัดอยู่กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม แต่เนื่องจาก ก.พ.อ. ยังพิจารณากำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งบุคลากรใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนไม่แล้วเสร็จ จึงให้เสนอเข้าที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. เพื่อขอรับ
การจ ัดสรรอัตราว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อ 
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เลขที่ตำแหน่ง ๑๒๒ คืนจำนวน ๑ อัตรา ให้กับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ ก.พ.อ. เพ่ือขอรับการจัดสรรอัตราว่างของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
เลขที่ตำแหน่ง ๑๒๒ คืนจำนวน ๑ อัตรา ให้กับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ 6 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 6.1 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑2/2562 ในวันพฤหัสบดี
ท ี ่ 24 ต ุลาคม 2562 ณ ห้องประช ุมสถาบ ันว ิทยาล ัยช ุมชน อาคารร ัชม ังคลาภ ิ เษก 2 ช ั ้น 9 
กระทรวงศึกษาธิการ และประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑7.3๐ น. 
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                                                                 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                   นายเจริญชัย  วงษ์จนิดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


