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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 12/๒๕62 

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 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. นายชุมพล พรประภา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายถนอม อินทรกำเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายเอกศักด์ิ คงตระกูล  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง 

 (นางวีณา บรรเลงจิต แทน) 
10. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล) 
11. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง 

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

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

 ๑. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
 3. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
 4. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. นายนำชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. นายพิเชษฐ ตรีพนากร ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
5. นางชนิกา น้ำเพชร สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
6. นายสุชิน นาคเงิน สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
7. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
8. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
9. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
10. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
11. นายสดายุ ทองพรม สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
12. นายสิทธิพร เล็กเปีย สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
13. นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณ์ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง ขอแสดงความยินดี  
   ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ขอต้อนรับและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นายเอกศักด์ิ  
คงตระกูล ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมายทางการศึกษา และได้
เข้าร่วมประชุมสภาสถาบันเป็นครั้งแรก  
   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นายเอกศักด์ิ คงตระกูล) ได้กล่าวขอบคุณกรรมการ 
ทุกท่านที่ให้เกียรติเสนอดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมกล่าวประวัติ/ผลงานที่ผ่านมา 
โดยได้ร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี ้ (1) คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542 - 2544  
(2) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
(3) อนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาของสภาการศึกษา (4) ที่ปรึกษากรรมาธิการ (5) อนุกรรมการด้านกฎหมาย 
(6) คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (7) รองเลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น และได้ร่วมร่างกฎหมายสำคัญ ดังน้ี 
(1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (3) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
(4) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๕) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้น 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
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วาระที่ 1.1.2 เรื่อง การประชุมนายกสภาของสถาบันอุดมศึกษา  
   ประธานแจ้งที ่ประชุมว่า สถาบันคลังสมองแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) ได้มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน
อุดมศึกษาไทยไปสู่อนาคต ในการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายระหว่างนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยสรุปสาระสำคัญ คือ ขณะนี้การขับเคลื่อนภารกิจของ
กระทรวง อว. ด้านวิจัยและวิทยาศาสตร์ดำเนินไปได้ด้วยดี ส่วนภารกิจด้านการอุดมศึกษา เนื่องจากโครงสร้าง
ของกระทรวง อว.ยังไม่ชัดเจน และคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการข้าราชพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ยังอยู่ในกระบวนการจัดตั้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาโครงสร้างของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่เสนอไปล่าช้า ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนอาจหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อหา
แนวทางแก้ไข นอกจากน้ี รัฐมนตรีได้เปิดรับแนวความคิดในงานของวิทยาลัยชุมชนที่จะเข้ามาช่วยด้านการลด
ความเหลื่อมล้ำ  
   ทั้งนี้ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.ถนอม อินทรกำเนิด) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  
ภารกิจที่กระทรวง อว. มีทิศทางการขับเคลื่อนที่สำคัญ 3 ประเด็น คือ (1) การสร้างและพัฒนาคน เช่น  
การสร้างSmart Citizen (2) การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัย ในทิศทางที่ตอบโจทย์ประเทศ ภาคเอกชน 
ชุมชน (3) การสร้างกลุ่มนวัตกรรม เช่น กลุ่ม S curve 10 อาชีพ ให้มีความชัดเจน เป็นต้น พร้อมทั้งมี 
ข้อห่วงใยด้านข้อจำกัดการดำเนินงานที่ล่าช้าซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของนายกสภาสถาบันดังกล่าวข้างต้น คือ 
โครงสร้างของกระทรวง อว. ที่ยังไม่ชัดเจน มีผลกระทบต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน ด้านโครงสร้าง ด้านการ
บริหารงานบุคคล อาทิ อัตรากำลัง มาตรฐานตำแหน่ง การขอตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.2.๑ เร ื ่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยช ุมชน  
                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 สรุปเรื่อง 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๘๐) โดยในระยะที่ ๑ ช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) มียุทธศาสตร์ที่สอดรับกับการพัฒนากิจการ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนในยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน ซึ่งมีกลยุทธ์ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดย
มีแนวทางการสร้างผลลัพธ์ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562 มีองค์ประกอบที่
เก่ียวกับการจัดการศึกษาที่มีตัวบ่งช้ี คือ กิจกรรมนักศึกษา และมีองค์ประกอบที่เก่ียวกับการทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่มีตัวบ่งชี้ คือ ผลการทะนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งต้องผ่านการพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนให้วิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง ได้จัดให้มีโครงการพัฒนากิจการ
นักศึกษา โดยใช้แนวทางในการดำเนินงานตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ตามเกณฑ์ 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน อย่างน้อย 5 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยวิทยาลัยชุมชน 2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมจิต
อาสา บำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 5) กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม  
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า วิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่งได้ดำเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวแล้ว โดยสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 20 แห่ง พบว่า มีกิจกรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 111 กิจกรรม ใช้
เงินไปทั้งสิ้น 6,818,267 บาท (หกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) แบ่งเป็นเงิน
งบประมาณ (งบรายจ่ายอื่น) จำนวน 2,579,879 บาท เงินรายได้ จำนวน 3,408,388 บาท และเงินอุดหนุน 
จำนวน 830,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่วิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้ครบอย่างน้อย 
5 กิจกรรม โดยสรุปตามประเภทงบประมาณดังน้ี  

3.1 กิจกรรมที่ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ประกอบด้วยกิจกรรมในโครงการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมนักศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 

(1) โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งได้
ดำเนิน กิจกรรม จำนวน 27 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 12,435 คน ใช้เงินงบประมาณ จำนวน
ทั้งสิ้น ๑,๔93,147 บาท และมีระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.41) 

(2) กิจกรรมนักศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่าง 
ๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมจิตอาสา 
บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งวิทยาลัยชุมชน จำนวน 
13 แห่ง ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 18 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4,803 คน ใช้เงินงบประมาณ 
จำนวนทั้งสิ้น 1,086,732 บาท และมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดกิจกรรม 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.24) 
  ๓.๒ กิจกรรมที ่ดำเนินการโดยใช้เงินรายได้ ได้แก่ กิจกรรมเพื ่อพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ พร้อมยังให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย เข้าใจ เข้าถึง
ชุมชน และนักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งวิทยาลัยชุมชนทุกแห่งได้
ดำเนินกิจกรรม จำนวน 49 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20,576 คน ใช้เงินรายได้สถานศึกษา 
จำนวนทั้งสิ้น 3,408,388 บาท และมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพจัดกิจกรรม อยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.47) 
  ๓.๓ กิจกรรมที่ดำเนินการโดยใช้เงินอุดหนุน สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้สนับสนุนให้
วิทยาลัยชุมชนขอรับเงินอุดหนุนทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ผ่านเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา ๙ เครือข่าย จากแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ
บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการที่ ๑ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มีวิทยาลัยชุมชนจำนวน ๑7 แห่ง ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 17 กิจกรรม 



๕ 

 
ได้รับงบประมาณรวมจำนวน ๘3๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดใน
วิทยาลัยชุมชน  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2.๒ เรื่อง การแต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ทำหน้าที่อ่ืน 
 สรุปเรื่อง 
  1. ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้หารือแนวทางการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นบุคคลภายนอก สามารถแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการหรือกรรมการ รวมถึงวิทยากร ในงานทางด้านวิชาการเก่ียวกับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนา
หลักสูตร และภารกิจด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการที่เป็นงานเฉพาะกิจตามความเชี่ยวชาญของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นคุณประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ได้หรือไม่ อย่างไร 
  2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้พิจารณาคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติท ี ่ 39/2559 เร ื ่อง การจัดระเบ ียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ข้อ 3 วรรคสองแล้ว เห็นว่า นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไปเป็น
ประธานกรรมการ หรือกรรมการ รวมถึงวิทยากร ในงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย 
การพัฒนาหลักสูตร และภารกิจด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการ โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบ้ีย
ประชุม หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดได้ แต่ไม่อาจได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีไปเป็นประธานกรรมการหรือ
กรรมการ รวมถึงวิทยากร ในงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และ
ภารกิจด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทางวิชาการได้  
  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/2562 และ 
                              รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/2562 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/256๒ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
256๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา
ก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/256๒ 
และรับรองรายงานการประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/2562 (วาระลับ) 
 
มติ ที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 11/256๒  
โดยไม่มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/2562 (วาระลับ) โดยมี
การแก้ไข 
 
 
 
 
 



๖ 

 
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  
 
วาระที่ 3.2 เรื่อง ร่างกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

       ของสถาบันวิทยาลัยชมุชน 
  สรุปเรื่อง   
  สืบเนื่องจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 7 
ตุลาคม 2562 ได้มีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาร่างกรอบการจัดสรรงบประมาณฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบายการขับเคลื่อนสถาบันและหลักการของที่ประชุมสภาสถาบัน ได้แก่ ความสมดุลของการจัดสรร
งบประมาณไว้ที่ส่วนกลางกับที่วิทยาลัยชุมชน ทบทวนความซ้ำซ้อนการใช้จ่ายงบประมาณในสำนักงานสถาบัน 
และคำนึงถึงเป้าหมายการจัดการความเหลื่อมล้ำของประชาชนในกลุ่ม ๑๐% ล่างที่ยากจน และนำเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาต่อไป น้ัน  
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับทราบกรอบวงเงินที ่ได้รับจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมวงเงิน 653.6002 
ล้านบาท (หกร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ระหว่างรอนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณาในวาระ 1 ช่วงเดือน
ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 และได้จัดทำร่างกรอบการจัดสรรฯ เพื่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตาม
พันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการน้ี ได้จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุม แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 653.6002 ล้านบาท จำแนกตามมิติต่าง ๆ ได้แก่ สัดส่วนงบประมาณจำแนก
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สัดส่วนงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (4 Platform) สัดส่วนงบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่าย และสัดส่วนงบประมาณ จำแนก
แผนงานตามโครงสร้างงบประมาณ 5 แผนงาน รายละเอียดดังระเบียบวาระที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
  ส่วนที่ 2 ร่างกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 653.6002 ล้านบาท สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง เมื ่อวันที ่ 25 ตุลาคม 2562 แล้วมีมติเห็นชอบหลักในการจัดสรรและบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี 
 
 
 
 



๗ 

 
  1. หลักในการจัดสรรและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   1.1 พิจารณาการจัดสรรโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโครงการ ปี พ.ศ. 2563 
  1.2 เพื่อการบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับ ผลผลิต/โครงการ และระดับรายการ 
ตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด โดยเน้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดในแผนการปฏิรูป
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  1.3 ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ตามแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนปี พ.ศ. 2562 – 2564 จัดสรรไว้ที่สำนักงานสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ content กลางที่วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ 
  1.4 สนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการที่เป็นจุดเน้นของแต่ละวิทยาลัยชุมชน โดย
เน้นการบรรลุผลสัมฤทธ์ิสำคัญตามแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  1.5 จัดสรรงบสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน /ความจำเป็นเร่งด่วน ในภาพรวมของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
  1.6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย กรณี
เหลือจ่ายทุกรายการ /โครงการ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารโครงการพิจารณา 
  1.7 สนับสนุนการพัฒนาพันธกิจด้านการวิจัย สำหรับ วชช.ที่ไม่ได้รับจัดสรรทุนจาก 
สก.สว. หรือ วช. และสนับสนุนการพัฒนากิจการนักศึกษา สำหรับ วิทยาลัยชุมชนเจ้าภาพจัดงานกีฬานักศึกษา 
   2. ร่างกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารงบประมาณที่กำหนด มีสัดส่วน ดังน้ี 
  2.1 จัดสรรไว้ที ่สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สำนักงานกลาง) วงเงิน 
57.4654 ล้านบาท (8.79%) เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการใน
ภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
  2.2 จัดสรรวงเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน วงเงิน 6.5360 ล้านบาท (1.00%) เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินของสำนักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง 
  2.3 จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง วงเงิน 589.5988 ล้านบาท (90.21%) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของผลผลิต/โครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในภาพรวม  
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน) ในภาพรวม เป็น 
การวางแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณตามกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และเงินรายได้สบทบในส่วนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ เพื่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามผลผลิต/
โครงการ 19 ตัวชี้วัด จำแนกตาม 4 พันธกิจ คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ 
และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการขับเคลื ่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนปี พ.ศ. 2562 – 2564 จัดสรร
ไว้ที่สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ content กลางที่วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง
สามารถใช้งานร่วมกันได้ 
 
 



๘ 

 
 4. แผนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ตามแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนปี พ.ศ. 2562 – 2564 จัดสรรไว้ที่สำนักงาน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ content กลางที่วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งสามารถใช้
งานร่วมกันได้ ได้แก่  
  4.1 การพัฒนาและออกแบบรายละเอียดของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ 
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จำนวน 5 รายวิชา (รายวิชาที่พัฒนาต่อเนื่องจากปี 2562 ให้แล้วเสร็จ 
3 รายวิชา รายวิชาใหม่ 2 รายวิชา) 
    4.2 อบรมระบบ Thai MOOC และ Google Classroom สำหรับผู ้สอนภาษาไทย
เพ่ือการพัฒนาปัญญา และการเข้าใจดิจิทัล 
  4.3 การสัมมนาวิชาการ Digital Learning Confrence and Seminar of Institute 
of Community College 
  4.4 การแสดงผลงานสื ่อออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โครงการเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา  (WUNCA) 

4.5 การจ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 3 รายวิชา 
(ต่อเน่ืองจากปี 2562 จำนวน 2 รายวิชา รายวิชาใหม่ 1 รายวิชา) 

4.6  ประชุมเชิงปฏิบัติการตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 
  4.7 การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ใช้งานปัจจุบัน  
  4.8 ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามรายการงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรตามร่าง พ.รบ. งบประมาณรายจ่ายปะจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ (1) โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือ
ชุมชน กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา/ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู ้ผ่านการเรียนออนไลน์ 6,000 คน  
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงานสถาบัน และวิทยาลัย
ชุมชน 20 แห่ง รวม 39 รายการ (ครุภัณฑ์ 804 หน่วย และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ 1 เครื่อง) 
รายละเอียดดังระเบียบวาระที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 

 การพิจารณา 
 1. กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสีลาภรณ์ บัวสาย) ให้ข้อมูลที่ประชุมว่า ใน
ฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบพื้นที่ 
(บพท.) ซึ่งมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธานกรรมการบริหารฯ มีหน้าที่จัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มี
คุณภาพชีวิตที ่ดีและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดจ๋ิว 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ ทราบว่า ขณะนี้อยู่
ระหว่างการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจะสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจ
ของวิทยาลัยชุมชน จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่วิทยาลัยชุมชนจะเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณให้ทันในระยะเวลาที่กำหนด 
 2. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการตามข้อคิดเห็น/
เสนอแนะของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดยมี
การจัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปเพื่อให้มีความสมดุลของ 



๙ 

 
การจัดสรรงบประมาณไว้ที่ส่วนกลางกับที่วิทยาลัยชุมชน ลดความซ้ำซ้อนการใช้จ่ายงบประมาณในสำนักงาน
สถาบัน โดยมุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงเป้าหมายการจัดการความเหลื่อมล้ำของประชาชนในกลุ่ม 
๑๐% ล่างที่ยากจนแล้ว และเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 
มติ   ที ่ประชุมเห็นชอบร่างกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
วาระที่ 3.3 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 

 1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที ่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื ่อวันที่ ๗ ตุลาคม  
๒๕๖๒ พิจารณามีมติแต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และมอบสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องดังน้ี 

  1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย 
      (1) นางสีลาภรณ์  บัวสาย     เป็นประธาน 

            (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหน่ึงคน)  
        (2) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   เป็นกรรมการ 

     (3) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์    เป็นกรรมการ 
            (กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งสภาสถาบันมอบหมาย จำนวนหน่ึงคน) 
     (4) ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหน่ึงคน  เป็นกรรมการ 
        (5) ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 

    ๑.2 มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ ่งรายชื่อผู ้แทนประธานสภา
วิทยาลัย และรายช่ือผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย ตามองค์ประกอบที่ (4) และ (5) ตามลำดับ 
และเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันลงนามต่อไป 

๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่านายวรวุฒิ บุญเพ็ญ กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือก
จากผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เสนอขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนระงับ
การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนไว้ก่อน ด้วยเหตุผลว่าในการประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในวาระลับที่ประชุมมีความเห็นชอบมอบให้กลุ่ม
กฎหมายไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.2558 ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและโครงสร้างของกระทรวงใหม่ให้เรียบร้อย
เสียก่อน สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการตรวจสอบจากเทปบันทึกการประชุม มติที่ประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนในวาระที่เก่ียวข้อง และคำช้ีแจงของกลุ่มกฎหมาย กองอำนวยการ ขอเรียนดังน้ี 

2.1 กลุ่มกฎหมาย กองอำนวยการ ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องชี้แจงว่า ได้ตรวจสอบมติของที่
ประชุมสภาสถาบันในวาระลับที่เก่ียวข้องแล้ว ซึ่งมีการประชุม ๓ ครั้ง คือ การประชุมวาระลับ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ การประชุมวาระลับ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน  ๒๕๖๒ และ
การประชุมวาระลับ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขอเรียนว่าในการประชุมวาระลับดังกล่าว
ไม่มีมติมอบหมายให้กลุ่มกฎหมาย กองอำนวยการ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2558 แต่อย่างใด 
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2.2 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม 

๒๕๖๒ ในระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ซึ่ง
ไม่ได้เป็นวาระลับ) ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั ้ง นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และมอบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามท่ีประชุมมอบหมายต่อไป 
    ทั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ชะลอการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนไว้ก่อนแล้ว และจะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าจะพิจารณาการ
ดำเนินการในเรื่องน้ีเป็นเช่นใด 
 

 การพิจารณา 
 เน่ืองจากกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย (นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ) ได้
มีหนังสือทักท้วงการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ควรดำเนินแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ให้สอดคล้องกับข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายก
สภาสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยให้แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 

1. แก้ไขเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น ผู้แทนผู้สอนประจำซึ่งเลือกกันเอง 
จำนวนหนึ่งคน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และทำ
ให้บุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสรรหาด้วย 

2. แก้ไขผู ้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ ่งคน เป็น ผู้แทน
ประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง และจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน จำนวนหนึ่งคน 
เน่ืองจากทำให้สามารถลงคะแนนได้เพียงคร้ังเดียว 

3. แก้ไขผู ้แทนผู ้อำนวยการวิทยาลัยซึ ่งเล ือกกันเอง จำนวนหนึ ่งคน เป็นผู ้แทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง และจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน จำนวนหนึ่งคน 
เนื่องจากทำให้สามารถลงคะแนนได้เพียงคร้ังเดียว 

4. ประเด็นอ่ืน ๆ ให้มีความเหมาะสม 
ทั้งนี้ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติมกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นายเอกศักดิ์ คงตระกูล) เป็น
คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1. ให้ชะลอการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 ในประเด็นดังต่อไปน้ี 
     2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ  
            (1) แก้ไขเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น ผู้แทนผู้สอนประจำซึ่ง
เลือกกันเอง จำนวนหน่ึงคน 



๑๑ 

 
            (2) แก้ไขผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน เป็น ผู้แทน
ประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง และจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน จำนวนหน่ึงคน 
            (3) แก้ไขผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน เป็นผู้แทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง และจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน จำนวนหนึ่งคน 
     ๒.๒ ประเด็นอ่ืน ๆ ให้มีความเหมาะสม 
 3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติมกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นายเอกศักด์ิ 
คงตระกูล) เป็นคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 
วาระที่ 3.4 เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชมุชน (วาระลบั) 
 
วาระที่ 3.5 เรื่อง รายงานความคืบหน้า กรณีร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของ นายประยงค์ แก้วปทุม  
                              ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน (วาระลับ) 
  
วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1  เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ตามนโยบาย 
               ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง  
   1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที ่ 7/2562 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 
2562 มีมติเห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม โดยมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติมเป้าหมายเกี่ยวกับผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการปฏิรูปฯ 
ในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมาย 
   2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 11 - 13 กันยายน 
2562 เพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 และ
เตรียมการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่เชื่อมโยงกับการนำแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชมุชน
ระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2563 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยมีผู้แทนสภาวิทยาลัย ผู้อำนวยการ
และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวม 150 คน เข้าร่วมประชุม และระดมความคิดเห็น
เพ่ือกำหนดเป้าหมายแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนระดับวิทยาลัยชุมชนในระยะเร่งด่วน  
   3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำ
งบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกระบวนการจัดทำงบประ
มาได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ส่งสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 24 
มกราคม 2563 
รายละเอียดดังระเบียบวาระที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
   4. เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตามเป้าหมายแผน 
การปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะเร่งด่วน สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนด 
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในประเด็นเชิง
นโยบาย โดยพิจารณาว่า ควรเสนอเป็นโครงการภายใต้แผนงานพื้นฐาน (Function) หรือแผนงานยุทธศาสตร์ 
หรือแผนงานบูรณาการ (Agenda) ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและ
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การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (2) การยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย (3) การสร้างศักยภาพคนตามนโยบาย อว. ในการ Re-skill / Up-skill กลุ่มเป้าหมายที่
กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะเร่งด่วน (4) การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ
ชุมชน (5) แนวทางสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2564 สรุปได้ดังน้ี 
 1. ควรใช้นโยบายกับภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมาเป็นหลักในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
 2. เน้นการขับเคลื่อนตามทิศทางและเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ใน “แผนการปฏิรูป
สถาบันวิทยาลัยชุมชน” ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเป้าหมายที่ได้จากผล 
การประชุมระดมความคิดเห็นผู้แทนสภาวิทยาลัย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัย และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 มาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ โดยวิเคราะห์ให้ช้ดเจนว่า 
จะเป็นโครงการภายใต้แผนงานพื ้นฐาน (Function) หรือแผนงานยุทธศาสตร์ หรือแผนงานบูรณาการ 
(Agenda)  
 3. ควรมีคณะทำงานร่วมพิจารณาแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางของที่ประชุมข้างต้น 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำร่างข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะ และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระที่ 5.1 เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                             ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 18 สภาสถาบันมีอำนาจ
หน้าที่ ข้อ (๑๐) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันตามมาตรา ๑๒ และข้อบังคับ ระเบียบ 
คำสั่ง และมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน รายละเอียดดังระเบียบวาระที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว น้ัน  
  คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ได้รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณากลั่นกรองแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ  คำสั่ง และมติที่
เก่ียวข้องแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนรับทราบ และพิจารณาอนุมัติ ดังน้ี 

1. รายงานสรุปการรับ – จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 ณ วันที่ 3๐ กันยายน ๒๕๖2 ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๔ ซึ่งกำหนดให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำรายงานสรุปการรับ – จ่ายเงิน



๑๓ 

 
รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนและสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนปีละ ๒ ครั้ง สรุปได้ดังน้ี 

รายการรบั – จ่าย จำนวน (บาท) 
เงินรายได้ คงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 64,496,408.18 
บวก ยอดรายรับ (๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖2) 35,279,890.27 
หัก  ยอดรายจ่าย (๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖2) 42,989,287.28 
ยอดเงินรายได้คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖2 56,787,011.17 

  
2. ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยอดรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 

จำนวน 42,989,287.28 บาท (สี ่สิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื ่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี ่สิบ 
แปดสตางค์) จำแนกเป็น 
 

รายการ แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ร้อยละ 
รวมทั้งหมด - 42,989,287.28 - 

1. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่สภาสถาบันอนุมัติ 31,181,290.67 21,697186.82  69.58 
2. วงเงินฉุกเฉินสำรองกรณีฉุกเฉิน 10%  1,726,807.00 450,568.00  26.09 
3. รายได้แบบมีวัตถุประสงค์ฯ  19,736,758.28 15,333,567.75  77.69 
4. โอนให้สำนักงานสถาบัน - 2,734,684.52 - 
5. วงเงินที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายในปี พ.ศ. 2562 - 2,773,282.19 - 

 
3. จัดทำรายงานการบริหารงบประมาณประจำปีทั ้งรายวิทยาลัยและภาพรวมทั้ง

สถาบันเสนอต่อสภาสถาบัน ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ สรุปได้ดังน้ี 

3.1 ผลการเปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ กับ รายรับจริง ของเงินรายได้ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2  ในภาพรวมพบว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีรายรับจริง 
วงเงิน 21,322,026.32 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายรับ วงเงิน 17,268,071.00 บาท แล้ว 
สูงกว่าประมาณการรายรับ วงเงิน  4,053,955.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.48 โดยมีวิทยาลัยชุมชนที่มี
รายรับจริงต่ำกว่าประมาณการรายรับอยู่ 11 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก บุรีรัมย์ อุทัยธานี 
ระนอง ยะลา สมุทรสาคร พังงา ตราด แพร่ และน่าน  

3.2 ผลการเปรียบเทียบ ประมาณการรายจ่าย กับ ผลการใช้จ่ายจริง ของเงินรายได้
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 โดยเปรียบเทียบเฉพาะรายการแผนการใช้จ่ายเงินรายได้
ที่สภาสถาบันอนุมัติ วงเงิน 31,181,290.67 บาท พบว่า มี รายจ่ายจริง 21,697,186.82 บาท ซึ่งต่ำกว่า
ประมาณการรายจ่าย วงเงิน 9,484,103.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.42  

4. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4.1 รายรับรวมทั้งสิ้น จำนวน  75,897,412.55 บาท (เจ็ดสิบห้าล้านแปดแสน

เก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์) จำแนกเป็น 



๑๔ 

 
(1)  รายรับสะสมคงเหลือจากระบบ GFMIS ณ วันที ่ 30 กันยายน 2562  

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงินทั้งสิ้น จำนวน 56,787,011.17 บาท (ห้าสิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่น 
เจ็ดพันสิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) 

(2)  ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยชุมชน  
สถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงินทั้งสิ้น จำนวน 19,110,401.38 บาท (สิบเก้าล้านหน่ึงแสนหน่ึงหมื่นสี่ร้อยหน่ึง
บาทสามสิบแปดสตางค์) 

4.2 วงเง ินท ี ่คำนวณตามหล ักเกณฑ ์ท ี ่ สภาสถาบ ันกำหนดให ้สามารถใช ้ ได้   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เท่ากับวงเงินประมาณการรายรับปีปัจจุบันและร้อยละ 60 ของเงินรายได้สะสม) 
รวมทั้งสิ้น วงเงิน 53,182,608.08 บาท (ห้าสิบสามล้านหน่ึงแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยแปดบาทแปดสตางค์) 

4.3 ประมาณการรายจ่ายจากเง ินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นเงินทั้งสิ้น  24,319,873.30 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปด
ร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสตางค์) ซึ่งสูงกว่าประมาณการรายรับปีปัจจุบัน ร้อยละ 27.26 แต่ยังอยู่ในวงเงิน 
ที่สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกำหนด (คิดเป็นร้อยละ 45.73 ของวงเงินที่สามารถใช้ได้) จำแนกเป็น 

(1)  ร้อยละ 84.34 เป็นรายจ่ายประจำ รวมวงเงินทั้งสิ ้น 20,512,310.30 
บาท (ย่ีสิบล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทสามสิบสตางค์) 

(2) ร้อยละ 15.66 เป็นรายจ่ายลงทุน รวมวงเงินทั้งสิ้น 3,807,563.00 บาท  
(สามล้านแปดแสนเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)  

4.4 วงเงินสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในวงเงินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณ
รายรับงบประมาณปีปัจจุบันที่ขอต้ังวงเงิน จำนวน 1,911,040.14 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพัน
สี่สิบบาทสิบสี่สตางค์) 

4.5 วงเงินคงเหลือ เมื ่อหักวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ขออนุมัติครั้งที่ 1 จำนวน 26,230,913.44 บาท 
แล้ว ยังคงเหลือเงินรายได้ รวม วงเงิน 49,666,499.11 บาท  
รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมไม่มีข้อทักท้วงแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และเห็นชอบตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ   
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการใช้จ่ายเงินรายได้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามที่ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กลั่นกรอง 
การจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายสภาฯแล้ว ดังน้ี 
      1.1 รายงานสรุปการรับ – จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 ณ วันที่ 3๐ กันยายน ๒๕๖2 
      1.2 ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
       1.3 รายงานการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  



๑๕ 

 
  2. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
63 วงเงินทั้งสิ้น จำนวน 26,978,323.44 บาท (ย่ีสิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยย่ีสิบสามบาท
สี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 47.13 ของวงเงินที่สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกำหนด จำแนกเป็น 
     2.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ตามแผนที่วิทยาลัยชุมชนเสนอ วงเงิน 
25,067,283.30 บาท (ย่ีสบิห้าล้านหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสตางค์) 
     2.2 รายการวงเงินสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในวงเงินร้อยละ 10 ของวงเงิน
งบประมาณรายรับงบประมาณปีปัจจุบันที่ขอตั้งวงเงิน จำนวน 1,911,040.14 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหน่ึง
หมื่นหน่ึงพันสี่สิบบาทสิบสี่สตางค์) 
 

ประเภท
รายจ่าย 

รายรับสะสม + 
ประมาณการ

รายรับ  
ปี พ.ศ. 2563 

วงเงินที่เสนอแผน
ขออนุมัติ 

ปี พ.ศ. 2563 

วงเงินสำรองกรณี
ฉุกเฉิน  

ปี พ.ศ. 2563 

คงเหลือทั้งหมด 

รวมทัง้หมด 75,897,412.55 25,067,283.30 1,911,040.14 48,919,089.11 
รายจ่ายประจำ 

 
21,267,720.30 1,911,040.14  

รายจ่ายลงทุน - 3,799,563.00 
หมายเหตุ คงเหลือวงเงิน จำนวน 26,204,284.64 บาทท่ีสภาสถาบันจะอนุมัติได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
วาระที่ 5.2  เรื่อง ร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การกำหนดภาระงานของผู้สอนประจำ 
                              ในสถาบันวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ. .... 

สรุปเรื่อง 

  ๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๑ มีมติให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน โดยมีกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นายถนอม อินทรกำเนิด) เป็นประธาน   
  ๒. คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มี
มติเห็นชอบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การกำหนดภาระงานของผู้สอนประจำในสถาบัน พ.ศ. .... 
และให้เสนอคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณา
ต่อไป พร้อมทั้งให้ยกเลิกประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การกำหนดภาระงานของผู้สอนประจำในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้สอดคล้องและครอบคลุมภาระงานของผู้สอนประจำในวิทยาลัยชุมชนอย่างแท้จริง 
  ๓. คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เรื่อง การกำหนดภาระงานของผู้สอนประจำในสถาบัน พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและเสนอ 
สภาสถาบันพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
  ๔. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการปรับแก้ร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง        
การกำหนดภาระงานของผู้สอนประจำในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ตามมติของคณะอนุกรรมการ 
ร่างข้อบังคับฯ เรียบร้อยแล้ว  
 



๑๖ 

 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื ่อง การกำหนดภาระงานของ
ผู้สอนประจำในสถาบัน พ.ศ. .... และสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป 
 
วาระที่ 5.3  เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2562 

สรุปเรื่อง 
๑. ด้วยมีผู ้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 จำนวน 154 คน ซึ่ง

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณากลั่นกรอง พร้อมเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการสำเร็จ
การศึกษา และผ่านการกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องจากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการ และเห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณา
อนุมัติการให้อนุปริญญาต่อไป 

2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู ้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของ
วิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖2 ได้พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายของทาง
ราชการ จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญาบัตร 
จำนวน 154 คน รายละเอียดดังน้ี 

 (1) วิทยาลัยชมุชนพิจิตร  จำนวน  74  คน 
    (1.1) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 28    คน

    (1.2) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ 39 คน 
    (1.3) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  7 คน 

  (2) วิทยาลัยชมุชนตาก  จำนวน  21  คน 
    (2.1) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 21 คน 

  (3) วิทยาลัยชมุชนบุรรีัมย์ จำนวน  1  คน 
   (3.1) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่  1 คน 

  (4) วิทยาลัยชมุชนหนองบัวลำภู  จำนวน  1  คน 
    (4.๑) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1 คน 

   (5) วิทยาลัยชมุชนระนอง  จำนวน  1  คน 
    (5.๑) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  1 คน 

  (6) วิทยาลัยชมุชนนราธวิาส  จำนวน  13  คน 
    (6.1) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   3 คน 
    (6.2) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3 คน 
    (6.3) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  6 คน 
   (6.4) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา  1 คน 

  (7) วิทยาลัยชมุชนยะลา  จำนวน  6  คน 
    (7.1) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่   3 คน 
    (7.2) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  1 คน 
    (7.3) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  1 คน 
    (7.4) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  1 คน 
 



๑๗ 

 
  (8) วิทยาลัยชมุชนสตูล  จำนวน  3  คน 

   (8.๑) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   2 คน 
    (8.2) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเท่ียว  1 คน 

    (9) วิทยาลัยชมุชนยโสธร  จำนวน  11  คน  
    (9.1) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   6 คน 
    (9.2) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่  4 คน 
     (9.3) หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   1 คน 

 (10) วิทยาลยัชุมชนพังงา  จำนวน  7  คน 
    (10.๑) หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  2  คน 
    (10.2) หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  1 คน 
     (10.3) หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 4 คน 

  (11) วิทยาลยัชุมชนแพร่  จำนวน  16  คน 
    (11.1) หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   1 คน 
     (11.2) หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 คน 

    (11.3) หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2 คน 
    (11.4) หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาการบัญชี 10 คน 
     (11.5) หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  1 คน 

 
มติ  ที ่ประชุมเห็นชอบบัญชีรายชื ่อผู ้สำเร ็จการศึกษาและอนุมัติการให้อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2562 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน 154 คน 
ดังน้ี 
  1. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  จำนวน  74  คน 
      1.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  28 คน 
      1.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  39 คน 
      1.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   7  คน 
  2. วิทยาลัยชุมชนตาก  จำนวน  21  คน 
      2.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 21 คน 
  3. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จำนวน  1  คน 
       3.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น    1  คน 
  4. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  จำนวน  1  คน 
      4.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   1 คน 
  5. วิทยาลัยชุมชนระนอง  จำนวน  1  คน 
      5.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   1 คน 
  6. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จำนวน  13  คน 
      6.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    3 คน 
     6.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3 คน 
      6.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   6 คน 
      6.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา   1 คน 



๑๘ 

 
  7. วิทยาลัยชุมชนยะลา  จำนวน  6  คน 
      7.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น    3 คน 
      7.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   1 คน 
      7.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   1 คน 
      7.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   1  คน 
  8. วิทยาลัยชุมชนสตูล  จำนวน  3  คน 
      8.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป    2 คน 
      8.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว   1 คน 
   9. วิทยาลัยชุมชนยโสธร  จำนวน  11  คน  
       9.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    6 คน 
       9.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   4 คน 
        9.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    1 คน 
  10. วิทยาลัยชุมชนพังงา  จำนวน  7  คน 
         10.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   2  คน 
         10.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   1 คน 
         10.3 หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  4  คน 
  11. วิทยาลัยชุมชนแพร่  จำนวน  16  คน 
          11.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น    1 คน 
          11.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2 คน 
          11.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   2 คน 
          11.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี  10 คน 
           11.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   1  คน 
และสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะได้ดำเนินการออกหลักฐานการศึกษาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาต่อไป 
 
วาระที่ 5.4  เรื่อง การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน 
                             บุรีรัมย์ และอุทัยธานี (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) 

สรุปเรื่อง 
 1. ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 18/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้

แต่งต้ังนายพงษ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ  เป็น อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนของ
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  

2. ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 22/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้
แต่งตั ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร อั ้งโสภา เป็น อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย 
และด้านการวัดประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  

3. นายพงษ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร อั้งโสภา อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ขอลาออกจากตำแหน่ง  
มีผลให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง  



๑๙ 

 
4. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้ดำเนินการสรรหาอนุกรรมการ

วิชาการวิทยาลัยชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว 

 5. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู ้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน แทน
ตำแหน่งที่ว่างลง และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คือ  นายบุญสม ผ่องบุพกิจ 

6. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนอุทัยธานี เพื่อดำเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ด้านหลักสูตร ด้าน
มาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างลง และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีแล้ว ใน
การประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  คือ  รองศาสตราจารย์สันติ  ตันตระกูล 

 7. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบการได้มาซึ่งรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนบุรีรัมย์และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีแล้ว พบว่าเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 

8. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันพุธที่ 30 
ตุลาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  

 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์และ
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)  ดังน้ี 
  1. นายบุญสม ผ่องบุพกิจ ดำรงตำแหน่ง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก จากภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชน
และภาคประชาชน  
  2. รองศาสตราจารย์สันติ  ตันตระกูล ดำรงตำแหน่ง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัด
การศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา 
และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 6.1 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑3/2562 ในวันพุธที่ 11 
ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 
กระทรวงศึกษาธิการ และประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 



๒๐ 

 
เลิกประชุมเวลา ๑7.3๐ น. 
 
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                                                                 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                   นายเจริญชัย  วงษ์จนิดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


