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รายงานการประชุม 

สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 6/๒๕62 

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน ๒๕62 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศกึษาธิการ 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
    วิจยั และนวัตกรรม 

(นายสุทน เฉื่อยพุก แทน) 
3. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายถนอม อินทรกําเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
7. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

(นางกนกพรรณ อ่อนนุช แทน) 
8. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

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

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. นายชุมพล พรประภา   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางสีลาภรณ์ บัวสาย   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
5. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
6. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 
 
 



๒ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. นายนําชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
6. นางชนิกา นํ้าเพชร สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
7. นางสาวจันทร์ลดา ย้ิมรุ่งเรือง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
8. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
9. นายสุชิน นาคเงิน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
10. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
11. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
12. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
13. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
14. นายสิทธิศักด์ิ เล็กเปีย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
15. นางสาวมะวะดี ศรีพลอย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
16. นายสดายุ ทองพรม สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
วาระที่ 1.1.1  เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมสัมมนาสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีกรรมการสภาสถาบัน  
สภาวิชาการสถาบัน ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารของสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน ผู้แทนข้าราชการครู และผู้แทนพนักงานราชการ รวม 150 คน เข้าร่วมประชุม โดยได้รับเกียรติ
จาก รองศาสตราจาย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  
เจริญพรพัฒนา และ ดร.วรรณา  เต็มสิริพจน์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาร่วมอภิปราย
เก่ียวกับประสิทธิภาพและการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ และประสบการณ์จากมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต แต่เน่ืองจากเป็นการประชุมสัมมนาครั้งแรก มีอุปสรรค์ในเรื่องเอกสาร ระบบเคร่ืองเสียง จอภาพ  
ซึ่งอาจทําให้การรับรู้ของผู้ร่วมประชุมยังไม่ทั่วถึงและชัดเจน จึงขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเผยแพร่เอกสาร
ประกอบการประชุมในเว็ปไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนอีกทางหน่ึง ส่วนการระดมความคิดเห็นเก่ียวกับทิศ
ทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มภูมิภาค กลุ่มประธานสภาวิทยาลัย
ชุมชน และกลุ่มคณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการบริหารจัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ มีสาระโดยสรุป ดังน้ี 

 



๓ 

 
1. ข้อคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคในการทํางาน 

1.1  ควรเร่งรัดจัดทําระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เ ก่ียวข้อง เช่น ระเบียบการใช้จ่าย
งบประมาณด้านการวิจัย ค่าตอบแทนของผู้สอน เป็นต้น 

1.2 ศึกษาการมอบอํานาจ ระหว่างสภาสถาบันกับสภาวิทยาลัยชุมชน ระหว่าง
ผู้อํานวยการสถาบันกับผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน เช่น การอนุมัติอนุปริญญา การอนุมัติเงินรายได้อาจมอบ
โดยกําหนดวงเงิน 

2. ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอ
การบริหารจัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นน้ีไว้ในข้อเสนอ
การปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป โดยประธานอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอฯ (ดร.ถนอม อินทรกําเนิด) 
เสนอความเห็นว่า การดําเนินงานเก่ียวกับข้อคิดเห็นข้างต้น ควรแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ 

2.1 ระยะเร่งด่วน เร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการประเด็นที่สามารถใช้
อํานาจสภาสถาบัน หรืออํานาจฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว ตลอดจนเร่งทําความตกลงกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  เช่น แนวทางการได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสําหรับจัดการศึกษา Track 1 และ 2 
เป็นต้น แต่การแก้ไขปัญหาลักษณะน้ีย่อมไม่สามารถอยู่ได้ถาวร เมื่อเปลี่ยนตัวผู้บริหารข้อตกลงที่ทําไว้ก็อาจ
ปรับเปลี่ยนไป  

2.2 ระยะยาว คือ การเตรียมความพร้อม และวางแผนพัฒนาเป็นหน่วยงานในกํากับ
ของรัฐซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร และเป็นผลดีในระยะยาว โดยสภาสถาบันสามารถออกระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ให้เกิดความคล่องตัวและสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็น Block Grant ในลักษณะ 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

การประชุมสัมมนาคร้ังน้ีถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาคมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้
ร่วมแสดงความคิดเห็น พบปะและหารือร่วมกัน จึงเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดกิจกรรมลักษณะเช่นน้ี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนําผลจากการประชุมคร้ังน้ีไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  

(๑) เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาหรือข้อจํากัดที่เป็นข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนา 
ทั้งน้ี ในเรื่องการมอบอํานาจการอนุมัติอนุปริญญาต้องพิจารณาข้อกฎหมายว่าจะดําเนินการอย่างไร  

(๒) นําคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2563 มาพิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุง
แผนงาน กิจกรรมหรือโครงการให้รองรับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ ๕ ปี และ
ข้อเสนอการปฎิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

(๓) เร่งวิเคราะห์ข้อดี/ข้อจํากัดของการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในช่วง ๔ ปีผ่านมา โดยเฉพาะมาตรา ๕ ที่กําหนดให้สถาบันเป็นนิติบุคคลและส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และมาตรา ๖ ที่กําหนดให้บุคลากรประจําอยู่ในระเบียบของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในข้อเสนอปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



๔ 

 
วาระที่ 1.1.2  เรื่อง การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มอบนโยบายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตาม
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยในปี พ.ศ. 2562 ขอให้พิจารณางบประมาณจากเงินเหลือจ่ายมา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์เต็มวิชานําร่องด้วย ๓ รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
และ Digital Literacy ให้แล้วเสร็จทันใช้ในภาคเรียนแรกเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยให้เชิญบริษัท เลิร์นเทค 
จํากัด (LearnTech Co.,Ltd.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญการพัฒนา Software ให้
หน่วยงานของรัฐ (บริษัท เลิร์นเทค จํากัด (LearnTech Co.,Ltd.) ก่อต้ังขึ้นจากการเป็นโครงการการเรียนรู้
แบบออนไลน์แห่ง สวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ให้บริการผลิตบทเรียนอีเลิร์นน่ิง ( Digital 
Learning Courseware) และเป็นที่ปรึกษาการจัดทําระบบอีเลิร์นน่ิง (Digital Learning Consultant) ให้กับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ต่อเน่ืองกันมากกว่า 15 ปี)  มาเป็นที่ปรึกษา
โครงการ และเห็นสมควรมอบรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ) ในฐานะที่ดูแลงาน
ด้านมาตรฐานการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการต่อไป 
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.2.1  เรื่อง รายงานสถานะงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2562  
                               ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 สรุปเรื่อง 
  ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รายงานสถานะงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

งบบุคลากร     18.5560  ล้านบาท  
งบดําเนินงาน  29.0026  ล้านบาท 
งบลงทุน          1.6894  ล้านบาท 
งบอุดหนุน               -     ล้านบาท 
งบรายจ่ายอื่น    2.3158  ล้านบาท 

คงเหลือ 
งบรายจ่ายอ่ืน 1.0000  ล้านบาท  
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง งบรายจ่ายอ่ืน : คก.พัฒนา
ศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การใช้
จ่ายต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  

วงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2562  
710.6490ล้านบาท (100%) 

 สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
กรอบจัดสรร 51.5638 ล้านบาท  

(7.26%) 

 สวชช. + วชช.  (งบฉุกเฉิน) 

กรอบจัดสรร 4.0000 ล้านบาท  
(0.56%) 

 วิทยาลัยชุมชน  
กรอบจัดสรร 655.0852 ล้านบาท  

(92.44%) 

คงเหลือ 
งบดําเนินงาน 1.5921  ล้านบาท 
 

งบบุคลากร             -  ล้านบาท  
งบดําเนินงาน 4.0000  ล้านบาท 
งบลงทุน                -  ล้านบาท 
งบอุดหนุน              -  ล้านบาท 
งบรายจ่ายอื่น          -  ล้านบาท 

งบบุคลากร    193.1816ล้านบาท  
งบดําเนินงาน 245.0202 ล้านบาท 
งบลงทุน       120.6821 ล้านบาท 
งบอุดหนุน       17.8368 ล้านบาท 
งบรายจ่ายอื่น   78.3645 ล้านบาท 



๕ 

 
 ประเด็นข้อเสนอแนะ 
  ที่ประชุมได้เสนอแนะว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรทบทวนภาระงานตามเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ว่า ภาระงานใดที่เป็นหน้าที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในภาพรวม จําเป็นต้องขับเคลื่อน
โดยหน่วยงานกลาง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะขณะน้ี นโยบายเร่งด่วนของสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารเทศ และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์  ที่ประชุมจึงขอให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
(นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ) กํากับ ดูแลผู้รับผิดชอบให้มีการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายสภาสถาบันโดยเร็ว 
 สําหรับคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2563 ในเบ้ืองต้นได้ผ่านการพิจารณาไปแล้ว 
แต่หลังจากจัดต้ังรัฐบาลอาจมีรัฐมนตรีชุดใหม่และอาจให้ส่วนราชการทบทวนประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ดังน้ัน จึงขอให้สถาบันนําคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มาดูว่าในส่วนไหนจะสามารถปรับเป็น
งบอุดหนุนทั่วไปได้ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับการทํางานทั้ง ๓ Track ส่วนการจัดการเรียน 
การสอนแบบออนไลน์จะเสนอต้ังงบประมาณสําหรับปีน้ีและปีต่อ ๆ ไปอย่างไรเป็นงบอุดหนุนทั่วไปได้หรือไม่ และ
ให้เชิญกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ นายถนอม อินทรกําเนิด มาเป็นประธาน ในการปรุงปรุงคําขอ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันในคราวต่อไป 
   
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้เชิญกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ นายถนอม  
อินทรกําเนิด มาเป็นประธานในการปรับปรุงคําของบประมาณรายจ่าง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนนําเสนอท่ี
ประชุมสภาสถาบันในคราวต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2562  
    และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2562,  
                             ครั้งที่ 5/2562 (วาระลับ) 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/256๒ เมื่อวันอังคารที่ 14
พฤษภาคม 256๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้าน้ีแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 5/256๒ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2562,  ครั้งที่ 
5/2562 (วาระลับ) 
  
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/256๒ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2562,  ครั้งที่ 5/2562 (วาระลับ)  
โดยไม่มีการแก้ไข  
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมตสิภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
 

  สรปุเรื่อง 
 ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัย ชุมชน  ไ ด้มีการประชุมพิจารณาและมีมติ เ ก่ียวกับ 
การดําเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพ่ือทราบ  
 

 ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตเก่ียวกับการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องสืบเน่ืองจาก 
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ว่า การอนุมัติ 
การสําเร็จการศึกษาของผู้สําเร็จหลักสูตรอนุปริญญา ควรมีรอบระยะเวลาการอนุมัติอย่างเป็นระบบ อาทิ เป็น
เดือนสุดท้ายของภาคการศึกษา หรือต้นภาคการศึกษาถัดไปกรณีผู้สําเร็จการศึกษาที่ตกหล่น จึงขอให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเร่งรัดการจัดทําและช้ีแจงคู่มือการปฏิบัติงานการอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา การอนุมัติอนุปริญญา 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานการเรียนการสอน และมาตรฐานการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา เพ่ือวิทยาลัยชุมชนใช้
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําคู่มือแนวปฏิบัติการอนุมัติการให้
อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนให้ถูกต้องตามระเบียบที่กําหนด เพ่ือวิทยาลัยชุมชนใช้ปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกัน  
 
วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานการดําเนินงานการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
                              (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ) 
 
 

 สรปุเรื่อง 
  1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2562 ได้พิจารณาเรื่อง การขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัด
การศึกษาทับคล้อ) เพ่ือดําเนินโครงการความร่วมมือจัดต้ังสถานีวิจัย และบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว  และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งมติการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ข้างต้น ให้วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัด
พิจิตรทราบ เพ่ือให้มีการดําเนินการตามข้ันตอนที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนดเรียบร้อยแล้ว 
  2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตรได้แจ้งรายช่ือบุคลากรท่ี
จะร่วมปรึกษาหารือ/ทํางานร่วมกันทั้ง 3 ฝ่ายถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
  3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้นัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ ดร.ถนอม อินทรกําเนิด 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้ของข้อเสนอโครงการ 
ความร่วมมือฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 แล้ว มีความเห็นว่า เพ่ือให้การดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนประสบ
ความสําเร็จ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของวิทยาลัยชุมชนที่กําหนดไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2558 ที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน จึง
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือขอแก้ไขข้อความในมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่แสดงเจตนารมณ์ของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้ง 3 ฝ่าย และ



๗ 

 
ตอบหนังสือถึงวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ของความ
ร่วมมือฯ และให้มีการดําเนินการตามข้ันตอนที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบข้างต้น  โดยแก้ไข 
ดังน้ี 
 “ที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวทางที่คณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้ข้อเสนอโครงการ 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดต้ังสถานีวิจัยและบริการ
วิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร ทั้งน้ี การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือดําเนินโครงการฯ จะต้องเป็นไปเพ่ือตอบโจทย์ปัญหา
และความต้องการที่มาจากประชาชนในชุมชน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค รวมทั้งความเป็นไปได้ในของ
ความร่วมมือจัดการศึกษาในศาสตร์สาขาวิชาที่สามารถส่งต่อกันได้ระหว่างวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร และจังหวัดพิจิตร โดยให้มีขั้นตอนการดําเนินการทํางานร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย ดังน้ี 
  1. ใช้ปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นฐาน โดยต้องศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการของพ้ืนที่ทับคล้อ และประชาชนในจังหวัดพิจิตร ซึ่งจากฐานข้อมูลเดิมได้เสนอความต้องการ
และปัญหาด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเกษตร การมีงานทํา ความยากจน สุขอนามัย ยาเสพ
ติด สิ่งแวดล้อม และจัดลําดับความสําคัญตามปัญหาและความต้องการของประชาชน 
  2. พิจารณาศาสตร์หรือความเช่ียวชาญท่ีจะนํามาใช้ในการจัดการศึกษาสาขาวิชาต่าง 
ๆ เพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่ และพัฒนาในสิ่งที่ประชาชนต้องการในอนาคต 
  3. พัฒนาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตร และฝึกอบรม แบบ
เบ็ดเสร็จที่สอดคล้องกับศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน 
  4. สร้างศักยภาพความพร้อมของหลักสูตร โดยคํานึงถึง ครูผู้สอน เครื่องมือ 
ห้องปฏิบัติการ (Lab) สถานที่ฝึกงาน แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลจัดทําแผนการดําเนินงานว่า
จะต้องใช้จํานวนที่ดินและและระยะเวลาในการจัดการศึกษากี่ปี 
  5. ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานในภาพรวม 
  6. กําหนดภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายการ
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 
  7. นําแผนการดําเนินงานโครงการเข้าสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันของทั้ง 2 
หน่วยงาน และที่ประชุมของจังหวัดเพ่ือพิจารณา 
  8. กําหนดให้มีการจัดทําความร่วมมือ MOA (Memorandum of Agreement) ใน 3 
ฝ่าย คือ สถาบันวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร เพ่ือดําเนินการตามแนวทางข้างต้น 
  ทั้งน้ี มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
จังหวัดพิจิตร เพ่ือรับทราบมติของที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป” 
 

 ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
 ที่ประชุมมีข้อห่วงใยเก่ียวกับการกําหนดช่ือโครงการ ที่ควรแสดงถึงความร่วมมือระหว่าง
ของทั้ง 2 หน่วยงาน คือ สถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ) กับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร และสาระสําคัญของโครงการควรมีรายเอียดของหลักสูตรที่เป็นความต้องการของพ้ืนที่
และบรรจุอยู่ในโครงการความร่วมมือดังกล่าวด้วย  
 
 
 
 



๘ 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1. ทราบรายงานการดําเนินงานการดําเนินงานการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ) 
 2. เห็นชอบให้แก้ไขข้อความในมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ตามท่ีเสนอ 
 3. เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือถึงวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
และจังหวัดพิจิตร เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบ  
 
วาระที่ 3.3 เรื่อง รายงานการดําเนนิงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
                             ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

สรุปเรื่อง 
  1. สืบเน่ืองจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เพ่ิมเติม) ของ
วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ๆ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์จําเป็น
พ้ืนฐานสําหรับจัดทําสื่อการสอนและการบริหารจัดการสื่อการสอนออนไลน์แบบเปิด ThaiMOOC  
ตามนโยบายของสภาสถาบัน น้ัน โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง ดําเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ือให้การผลิตสื่อการสอนออนไลน์แบบเปิด ThaiMOOC (หลักสูตรฝึกอบรม) เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ThaiMOOC ตามนโยบายของสภาสถาบันเรียบร้อยแล้ว 
  2. วิทยาลัยชุมชนได้หารือเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการจัดหา Software adobe ซึ่ง
เป็นรายการจําเป็นที่ต้องใช้ในการดําเนินการจัดทําสื่อการสอนและการบริหารจัดการสื่อการสอนออนไลน์แบบ
เปิด ThaiMOOC และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ประสานบริษัทที่จัดจําหน่าย Software adobe ในประเทศ
ไทย แล้วพบว่า หากจัดซื้อในนามสถาบันวิทยาลัยชุมชน จะได้ราคาที่ตํ่ากว่าการจัดซื้อในนามแต่ละวิทยาลัย
ชุมชน 
  3. ประกอบกับ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (สํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน : สวชช.เดิม) ได้รับมอบเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ จากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 
(THNICE) จํานวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการพัฒนาต้นแบบ 
การเรียนการสอนทางไกลของวิทยาลัยชุมชน  ซึ่ง สวชช. ได้จัดจ้างให้มหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินการ และ
เน่ืองจากขณะน้ัน สวชช.ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มอบให้วิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหน่วยงานในโครงการทดลองรับผิดชอบการรับ - จ่าย เงินบริจาคจํานวนดังกล่าว โดย
ระบุให้ใช้จ่ายในโครงการที่เก่ียวกับการเรียนการสอนทางไกลของวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง และ สวชช. ได้
เบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาโดยใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงไม่ได้ใช้เงินบริจาค
ดังกล่าว ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ และสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สถาบันฯ ได้ขอให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนส่งมอบเงินบริจาค
ดังกล่าวพร้อมดอกผล จํานวน 512,493.38 บาท (ห้าแสนหน่ึงหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาท 
สามสิบสตางค์) ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เพ่ือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ 
ผู้บริจาคต่อไป 
 



๙ 

 
  4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายเงิน
บริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ จากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICE) จํานวน 500,000 บาท  
(ห้าแสนบาทถ้วน)  จึงเห็นสมควรนํามาใช้ในการจัดหา Software adobe ที่ถูกลิขสิทธ์ิ ให้แก่วิทยาลัยชุมชน 
20 แห่ง โดยการจัดซื้อในนามของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้ได้ราคาที่ตํ่ากว่าการจัดซื้อในนามแต่ละวิทยาลัยชุมชน 
  5. แต่เน่ืองจากเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ จากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 
(THNICE)  จํานวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ปัจจุบันได้โอนมาเป็นเงินรายได้แบบมีวัตถุประสงค์
ของสวชช. ซึ่งความในมาตรา 18 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 กําหนดให้ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีอํานาจหน้าที่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันตามมาตรา 12 และ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เห็นชอบให้ 
สภาวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ใช้อํานาจของสภาสถาบันในการอนุมัติเงินรายได้ตามมาตรา 12 (2) และ (3) 
ประเภทรายได้ที่มีผู้ให้การสนับสนุนหรือบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์และกําหนดรายการหรือประเภทค่าใช้จ่าย 
พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จไว้ชัดเจนแล้ว และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานต่อ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบปีละ 2 ครั้ง ตามคําสั่งสภาสถาบนวิทยาลัยชุมชน ที่ 49/2560 เรื่อง  
มอบอํานาจให้สภาวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 4 กันยายน 2560  
ซึ่งการมอบอํานาจดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงถึงเงินรายได้ในมาตรา 12 (2) และ (3) ของสํานักงานสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
  6. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การดําเนินการของสํานักงานสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเป็นไปด้วยความคล่องตัว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุนหรือบริจาค จึงเห็นสมควรขอความ
เห็นชอบในหลักการให้ “ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ใช้อํานาจของสภาสถาบันในการอนุมัติเงิน
รายได้ตามมาตรา 12 (2) และ (3) ประเภทรายได้ที่มีผู้ให้การสนับสนุนหรือบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์และ
กําหนดรายการหรือประเภทค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จไว้ชัดเจนแล้ว โดย 
ไม่ต้องจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีเสนอให้สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติก่อนใช้ แต่ให้รายงานผล 
การดําเนินการให้สภาสถาบันทราบปีละ 2 ครั้ง 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
  1. รับทราบรายงานการดําเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  2. ให้ความเห็นชอบให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ใช้อํานาจของสภาสถาบัน
ในการอนุมัติเงินรายได้ตามมาตรา 12 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยไม่ต้องจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีเสนอให้สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติก่อนใช้ และเมื่อ
ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบ 
 
วาระที่ 3.4 เรื่อง รายงานการดําเนินงานการจัดทําข้อเสนอปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

          ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    
 
 

สรุปเรื่อง 
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 

2562 เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการในการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหม่ 
ของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยและเพชรบูรณ์ โดยมีนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธาน และเห็นชอบให้แต่งต้ัง



๑๐ 

 
คณะอนุกรรมการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อเสนอแนวทางการทบทวนหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทในด้านการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน โดยมีดร.ถนอม  อินทรกําเนิด เป็นประธาน  

2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ 5/2562 เมื่อวันอังคารที่ 14 
พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าตามมติข้างต้น กล่าวคือ สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ 
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังอนุกรรมการ ทั้ง 2 ชุดดังกล่าวข้างต้นให้เป็นชุดเดียวกัน คือ 
คณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการบริหารจัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชนเพ่ือรองรับการปฏิรูปการอุดมศึกษา
ภายใต้กระทรวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ดร.ถนอม อินทรกําเนิด เป็น
ประธานอนุกรรมการ และได้มีการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง และมีแผนการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ที่
มอบหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบันภายในเดือนมิถุนายน 
2562 เพ่ือให้ความเห็นชอบ และเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา และ
คณะทํางานภายใต้คณะกรรมการฯ นําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และแนวทาง 
การจัดสรรและบริหารงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมต่อไป 
  3. คณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการบริหารจัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชนเพ่ือรองรับ 
การปฏิรูปการอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองร่างข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามประเด็นเชิงนโยบายที่สภาสถาบัน
มอบหมายแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระซึ่งจะนําเสนอรายละเอียดในวันประชุม ประกอบด้วย 

3.1  เหตุผลความจําเป็น 
3.2  ข้อมูลพ้ืนฐานภารกิจและการดําเนินงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3.3 ข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
     (1) ข้อเสนอปฏิรูปด้านการจัดการศึกษาและวิจัย 
     (2) ข้อเสนอปฏิรูปด้านระบบการบริหารงานบุคคล 
     (3) ข้อเสนอปฏิรูปด้านยุทธศาสตร์/กลไกงบประมาณ 
 

   ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
   ที่ประชุมเสนอแนะว่า เน่ืองจากมีเวลาจํากัดในการพิจารณาข้อเสนอปฏิรูปแต่ละด้าน 
ดังน้ัน หากกรรมการท่านใดมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพ่ิมเติมขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ เพ่ือรวบรวมเสนอ
คณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการปฏิรูปฯ ปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และแจ้ง
เวียนกรรมกรรมการสภาสถาบันพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปการขับเคลื่อนฯ ต่อไป 
โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมในประเด็นเก่ียวกับ 
   1. ข้อเสนอให้มีผู้แทนสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการด้าน
มาตรฐานการศึกษาฯ ควรไปดูข้อกฎหมายให้ชัดเจน และเขียนข้อเสนอให้สอดคล้องกับที่กฎหมายสามารถเอื้อ
ให้ได้ 
   2. ข้อเสนอแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้เพ่ิมเติมเร่ืองการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนแห่งใหม่ ที่จะบริหารจัดการบุคลากรและ
งบประมาณในลักษณะที่ไม่ใช่ราชการ และการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการแปรสภาพไปเป็น



๑๑ 

 
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับ จําเป็นต้องมีแผนการเตรียมความพร้อมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับ 
โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหาร บุคลากร และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนที่เก่ียวข้อง และการ
ขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูประบบริหารงานบุคคล และกลไกงบประมาณคู่ขนานกันไป ทั้งน้ี ขอให้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเผยแพร่ผลที่ได้จากการประชุมสัมมนาฯ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
2562 ในเว็ปไซด์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
   3. ข้อเสนอด้านการวางแผนกรอบอัตรกําลังในช่วงเร่ิมต้นของการเป็นสถาบันในกํากับ 
ผู้แทนสํานักงบประมาณให้ข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาให้รอบด้านและให้ขออัตรากําลับตามความจําเป็นและ
เหมาะสมต้ังแต่เริ่มต้น หากผ่านไประยะหน่ึงแล้วจะขออัตรากําลังเพ่ิมได้ยากถึงแม้การเป็นสถาบันอุดมศึกษาใน
กํากับจะเป็นอํานาจของสภาสถาบันก็ตาม แต่สํานักงบประมาณจะมีการพิจารณาอย่างเข้มงวดมาก เน่ืองจาก
กฎหมาย ระเบียบ หรือพระราชบัญญัติด้านการเงินการคลังภาครัฐกําหนดให้สถาบันในกํากับต้องจัดหาและใช้
เงินงบประมาณจากรายได้ และต้องพ่ึงตัวเองได้ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงร่างข้อเสนอปฏิรูปสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนําเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอฯ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และเมื่อคณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอฯ 
พิจารณาปรับปรุงแล้วให้เวียนข้อเสนอที่ปรับปรุงแล้วให้กรรมการที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนําเสนอต่อ
คณะทํางานย่อยในกรรมการปฏิรูปการขับเคลื่อนฯ ต่อไปซึ่งคาดว่าอาจเป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
 
วาระที่ 3.5 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีแทนตําแหน่งที่ว่างลง 
 
 

สรุปเรื่อง 
1. นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้ลาออก

จากตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติรับทราบการลาออก และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหา
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี แทนตําแหน่งที่ว่างลง  

2. ตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้สภาสถาบันแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาฯ ดังน้ี 

(1) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย 
จํานวนหน่ึงคน เป็นประธาน 

(2)  ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
วิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัยจังหวัดน้ันเลือก จํานวนสองคน 
เป็นกรรมการ 

(3)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน          
ที่สภาสถาบันแต่งต้ัง จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 

(4)  ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
บัดน้ี สภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

วิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดน้ันเลอืก จํานวนสองคน 
เป็นกรรมการตามองค์ประกอบของกรรมการในข้อ (2) ดังน้ี  



๑๒ 

 
วิทยาลยัชุมชน กรรมการ (สภาวิทยาลัยเลือก) กรรมการ (สภาวิทยาลัยเลือก) 

ปัตตานี นายชูสิน วรเดช นายจุมพล ทองใหม ่
ดังน้ัน จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาเสนอรายช่ือในการแต่งต้ัง

เป็นกรรมการตามองค์ประกอบข้อ (1) และข้อ (3)  
การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี แทน

ตําแหน่งที่ว่างลง ดังน้ี 
1. เสนอช่ือ นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที ่

สภาสถาบันมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
2. เห็นชอบรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดน้ันเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมท่ีสภาวิทยาลัยจังหวัดน้ัน
เลือก จํานวนสองคน เป็นกรรมการ 

 2.1 นายชูสิน วรเดช 
 2.2 นายจุมพล ทองใหม่ 
3. เสนอช่ือ นายนําชัย กฤษณาสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์

เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ดังน้ี 
 1. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์   เป็นประธาน 
 2. นายชูสิน วรเดช    เป็นกรรมการ 
 3. นายจุมพล ทองใหม่   เป็นกรรมการ 
 4. นายนําชัย กฤษณาสกุล   เป็นกรรมการ 
 5. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 6. เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 7. เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
วาระที่ 3.6 เรื่อง ผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชมุชนยะลา (วาระลบั) 
  
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระที่ 5.1 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรอนุปรญิญาของวิทยาลยัชุมชน  
                              (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 
 

 สรุปเรื่อง 
 1. วิทยาลัยชุมชนเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญามาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และปรับปรุง

หลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF)  ซึ่ง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF)  ได้กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มี
การประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๘ ได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองทุก  
๕ ปี 

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จํานวน ๘ 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
และสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

๓. วิทยาลัยชุมชนที่เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา ที่มีระยะเวลาครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ัน ๆ แล้ว
อย่างน้อย ๓ รุ่น เป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตร โดยวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ัน 
ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วย เพ่ือดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้หลักสูตรมีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ดังน้ี 

    ๓.๑ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดําเนินการปรบัปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี    
    ๓.๒ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
    ๓.๓ วิทยาลัยชุมชนยะลา ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
    ๓.๔ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ 
    ๓.๕ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
    ๓.๖ วิทยาลัยชุมชนสตูล ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
    ๓.๗ วิทยาลัยชุมชนน่าน ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหาร 

การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
    ๓.๘ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

๔. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จํานวน ๖ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาอิสลามศึกษา 



๑๔ 

 
๕. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้ดําเนินปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เกษตรอินทรีย์ และวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ดําเนินปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
๖. สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรทั้ง ๒ สาขาวิชาเสร็จสิ้นแล้ว โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

ชื่อหลักสูตร  
(เดิม) 

ชื่อหลักสูตร  
(ปรับปรุง) 

วิทยาลัยชุมชนท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุง
หลักสูตร 

วัน เวลา 

วิพากษ์
หลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสูตร 

หลักสูตรอนุปริญญา
วิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาเกษตรอินทรีย ์

หลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เกษตรอินทรีย์ 

วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว 
๓ - ๕  

เม.ย. ๖๒ 

1. ดร.ประทีป  อูปแก้ว 

2. ดร.จตุพร  อนุชยั 

๑๙ เม.ย. ๖๒ 1. รศ.ดร. ปราโมทย์  สฤษดิ์นิรันดร ์

2. ผศ.ดร.ลําแพน ขวัญพูล 

หลักสูตรอนุปริญญา
วิทยาศาสตร์  
สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์เกษตร 

หลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์เกษตร 

วิทยาลัยชุมชนยะลา 
๒๕ – ๒๗  
มี.ค. ๖๒ 

1. ผศ.ดร.อสิริยาภรณ์  ดํารงรักษ์ 

2. ผศ.ดร.อรุณี  ม่วงแก้วงาม 

3. นายดํารัส ชาตรีวงศ์ 

๑๙ เม.ย. ๖๒ 1. รศ.ดร.ปราโมทย์  สฤษดิ์นิรันดร์ 
2. ผศ.ดร.ลําแพน  ขวัญพูล 

  7. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรอนุปริญญา ทั้ง 2 สาขาวิชา ดังน้ี 
    7.1 ข้อเสนอแนะรายหลักสูตร 

ชื่อหลกัสตูร   ข้อเสนอแนะ 
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร - หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลในการเขียน

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ควรกําหนดในสิ่งที่สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ และนักศึกษาทุกคนต้องมีคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ 

๒. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ - การกําหนดความรับผิดชอบในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) โดยทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (จุดขาว - จุดดํา) ของ
รายวิชาสัตว์และสัตว์นํ้าอินทรีย์เบ้ืองต้น ด้านทักษะทางปัญญา ต้องมีจุดดํา
อย่างน้อย ๑ จุด 

  7.๒ ภาพรวมของทุกหลักสูตร 
  (1) ในการกําหนดทักษะเพ่ิมเติมจากที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติกําหนด ส่วนใหญ่จะเป็นสาขาวิชาที่มีสภาวิชาชีพรองรับ ดังน้ันทั้ง ๒ สาขาวิชาควรนําทักษะการ
ปฏิบัติงานที่เพ่ิมเติมเป็นทักษะที่ ๖ ไปรวมกับทักษะทางปัญญา 
  (2) การเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร ควรเขียนให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดย
ไม่เฉพาะเจาะจงของวิทยาลัยชุมชนใดวิทยาลัยชุมชนหน่ึง 
  (3) ควรตรวจสอบช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
   (4) ควรเขียนรายละเอียดของหลักสูตรให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 



๑๕ 

 
  8. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดําเนินการแก้ไขและปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
อนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว
จํานวน ๒ สาขาวิชา ดังน้ี 

   8.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร 
     8.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ 
 

  การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
แล้ว มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ให้ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร และโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกัน 

2. ให้ตรวจสอบการสะกดคําของรายวิชาให้มีความถูกต้อง 
   
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน จํานวน ๒ สาขาวิชา ดังน้ี 

1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยให้ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
วาระที่ 5.2 เรื่อง การพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบหลักสตูรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชมุชนยะลา ยโสธร 
                              และสมุทรสาคร (ฉบับปรบัปรงุ) 
 

 สรปุเรื่อง 
๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ที่มีระยะเวลาครบรอบการ

ปรับปรุง เสร็จสิ้นแล้ว จํานวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา คือ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว และให้วิทยาลัย
ชุมชนนําไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๒. วิทยาลัยชุมชนได้ส่งเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) โดยนําหลักสูตร
อนุปริญญาที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ ไปจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความ
เหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงค์
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร ผลการเรียนรู้และแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ  ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนได้
อนุมัติการจัดการเรียนการสอนแล้ว จํานวน ๙ หลักสูตร ดังน้ี 



๑๖ 

 

วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลกัสตูรของวิทยาลัยชมุชน สภาวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบ 

วิทยาลัยชุมชนยะลา 
ที่ อว ๐๖๑๐.๑๑/๐๐๔  

ลงวันที่  
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๑ 

การประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา  

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒   
เมื่อวันที่  

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๑ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๑ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๑ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๑ 

วิทยาลัยชุมชนยโสธร 
ที่ ศธ ๐๕๙๕.๑๕/๒๓๓  

ลงวันที่ 
 ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๑ การประชุม 

สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒   

เมื่อวันที่  
๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๑ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๑ 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
ที่ อว ๐๖๑๐.๑๔/๐๐๑  

ลงวันที่  
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๒ 

การประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒   
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

   3. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร ดังน้ี 

3.1 ให้แก้ไขข้อมูลการเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ในหมวดที่ ๑ ข้อ 10, 11 ผลกระทบจากข้อ 10.1 – 10.2 ต่อการพัฒนา
หลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน  โดยให้ระบุข้อมูลหรือสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ 
ของจังหวัด ที่สําคัญต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นโยบาย 
รวมถึงทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ และผู้สําเร็จการศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 



๑๗ 

 
3.2 การรับเข้านักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ควรระบุเพียง “ให้มีความสามารถ

ด้านฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย” 
 3.3 ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง 
และในคําอธิบายรายวิชาควรระบุให้ชัดเจนว่า เน้ือหาของรายวิชาเน้นเชิงทฤษฎีหรือปฏิบัติ 
  3.4 ตรวจสอบความหมาย การใช้ภาษา และการสะกดคําของรายวิชาทั้งภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยให้ถูกต้อง 
  3.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
ให้แก้ไขจาก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เน่ืองจากสาขาวิชาน้ีวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาครจะเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นปีแรก 
 4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็น
ว่าวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๓ แห่ง ได้จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเง่ือนไขที่กําหนดและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ .ศ . ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

  การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชนยะลา ยโสธร และสมทุรสาคร 
(ฉบับปรับปรุง)แล้ว มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ภาพรวมของทกุหลกัสตูร 
1.1 เสนอแนะให้หลักสูตรอนุปริญญาฉบับปรับปรุงที่ระบุบางหลักสูตรเป็น ปี พ.ศ. 

2561 และบางหลักสูตรเป็นปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเริ่มใช้พร้อมกัน จึงควรปรับปี พ.ศ. ให้เริ่มในปี พ.ศ. 2562 
เหมือนกันทั้ง 9 หลักสูตร เพ่ือให้ง่ายต่อการกํากับ ติดตาม และปรับปรุงหลักสูตรในรอบ 5 ปีถัดไป  

1.2 ทบทวนและปรับปรุงรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ครูผู้สอน เป็น
ผู้ทวนสอบระดับรายวิชาของหลักสูตรอนุปริญญาทุกหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบและประเมินการจัดการเรียน 
การสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

1.3 ตรวจสอบการสะกดคําของรายวิชา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทยให้ถูกต้อง  
1.4 กําหนดวิชาการฝึกงานของหลักสูตรอนุปริญญา ให้มีจํานวนหน่วยกิตหรือจํานวน

ช่ัวโมง ให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน 
1.5 กําหนดช่วงเวลาของการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน  
2. ข้อเสนอแนะรายหลักสูตร (วิทยาลัยชุมชนยะลา) 

ให้แก้ไขหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 4 อาจารย์ ควรกําหนด 
วุฒิการศึกษาของอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน ๆ  

3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ    
สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรสร้างร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี

ศูนย์เด็กเล็กในสังกัด เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการปฐมวัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตลอดจนพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กให้มีมาตรฐานและผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นต้น 

 
 
 



๑๘ 

 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
 ๑. วิทยาลัยชุมชนยะลา 
  1.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  1.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  1.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  1.๔ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  1.๕ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 2. วิทยาลัยชุมชนยโสธร 

 2.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 2.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 2.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  3. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
  ๓.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยให้ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  4. ให้วิทยาลัยชุมชนบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ต่อไป 
 
วาระที่ 5.3 เรื่อง การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา 

แทนตําแหน่งที่ว่างลง 
 

 สรุปเรื่อง 
๑. ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 24/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้

แต่งต้ังให้ ๑) นายสมคิด  ธรรมฤกษ์ฤทธิ์  ดํารงตําแหน่ง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน ๒) นางสาวธนพัชร  แก้วปฏิมา  ดํารงตําแหน่ง  อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอน
ประจําในวิทยาลัย  

๒. นายสมคิด ธรรมฤกษ์ฤทธ์ิ และ นางสาวธนพัชร แก้วปฏิมา ได้ลาออกจากตําแหน่ง 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน มีผลให้ตําแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลาว่างลง  

๓. วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ดําเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา
แทนตําแหน่งที่ว่างลง ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2560 เรียบร้อยแล้ว  

4. วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชน เพ่ือดําเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการแทนตําแหน่งที่ว่างลง ดังน้ี 

     (1) อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน จํานวน 1 ตําแหน่ง 

     (๒) อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจําในวิทยาลัย จํานวน 1 ตําแหน่ง 



๑๙ 

 
5. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมเพ่ือสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา 

แทนตําแหน่งที่ว่างลง และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ในการประชุมครั้งที่ 4/2562  
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ดังน้ี 

(1) นางสาวเยาวลักษณ์ สุสมากุลวงศ์ ผู้บริหารบริษัทย่งฮวด ดํารงตําแหน่ง
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน  

(2) นางสาวลักขณา ญาณภาพ ดํารงตําแหน่ง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจาก
ผู้สอนประจําในวิทยาลัย 

6. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบการได้มาซึ่งรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนยะลาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2560 

7. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพุธที่ 22 
พฤษภาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
แทนตําแหน่งที่ว่างลง และให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
ยะลา แทนตําแหน่งที่ว่างลง ดังน้ี 

๑. นางสาวเยาวลักษณ์ สุสมากุลวงศ์ ดํารงตําแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ
ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน  

2. นางสาวลักขณา ญาณภาพ ดํารงตําแหน่ง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอน
ประจําในวิทยาลัย 
และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 6.1 เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ที่ประชุมกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2562 ในวันอังคารที่ 9 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ช้ัน 9 กระทรวงศึกษาธิการ 
และประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 
  
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                                                                 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                   นายเจริญชัย  วงษ์จนิดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


