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รายงานการประชุม 

สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 7/๒๕62 

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

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

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

(นายสุทน เฉื่อยพุก แทน) 
3. นายชุมพล พรประภา   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายถนอม อินทรกําเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางสีลาภรณ์ บัวสาย   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
9. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

(นางกนกพรรณ อ่อนนุช แทน) 
10. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

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

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
3. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
4. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

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

 

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
วาระที่ 1.1.1  เรื่อง รายงานการดําเนินงานการจัดทําข้อเสนอปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้ 
                              กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ในนามของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนร่วมกับนายถนอม อินทรกําเนิดและผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้นําเสนอข้อเสนอ 
การปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ต่อที่ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบและ 
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษาฯ ที่มี รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ 
เป็นประธาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สําหรับรายละเอียดจะนําเสนอในวาระสืบเน่ือง วาระที่ 3.2 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.2.1  เรื่อง คําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 

2562 มีมติรับทราบรายงานสถานะงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และขอให้เชิญกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ นายถนอม อินทรกําเนิด มาเป็นประธานใน
การปรับปรุงคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันในคราวต่อไป น้ัน  

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เชิญ นายถนอม อินทรกําเนิด เป็นประธาน ประชุมพิจารณาแนว
ทางการปรับปรุงของบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2562 แล้ว มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการ ดังน้ี 

(1) ให้ปรับปรุงรายละเอียดการนําเสนอโครงสร้างคําของบประมาณที่แสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงของแผนงานตามโครงสร้างงบประมาณ ทั้ง 5 แผนงาน ให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 5 ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ซึ่งมีแผนแม่บทรวม 23 ด้าน และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จํานวน 6 ยุทธศาสตร์ อย่างไร และให้มีคําอธิบาย
โดยย่อในแต่ละด้าน  

(2) ควรมีการเตรียมการรองรับการจัดทําคําของบประมาณในปี พ.ศ. 2564 เพ่ือให้มี
งบประมาณในการขับเคลื่อนงานที่เป็นประเด็นเชิงนโยบายเร่งด่วนของสภาสถาบัน และประเด็นยุทธศาสตร์
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะ โดยนําเสนอแนวทางการ
จัดทําคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทําข้อมูลสรุปนําเสนอต่อที่ประชุม ดังน้ี 

1. แนวทางการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
   1.1 หลังจากรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว สํานักงบประมาณจะแจ้งให้ 
ส่วนราชการทบทวนและปรับปรุงคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งยังไม่มี
การกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งคาดว่า การพิจารณา
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จะล่าช้าจากเดิมออกไปอีก 2 - 3 เดือน และคาดว่า พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2563 จะเริ่มใช้ได้ในเดือนมกราคม 2563 โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ส่วนราชการจะต้องใช้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (23%) 
เฉพาะงบรายจ่ายประจํา  
   1.2 การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี จะต้องยึดโยงกับแผนงานตาม
โครงสร้างงบประมาณที่กําหนดโดยสํานักงบประมาณ ประกอบด้วย 
แผนงานบุคลากร

ภาครัฐ 
แผนงานพ้ืนฐาน 

(Function) 
แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ 

(Agenda&Area) 

แผนงานที่แสดงถึง
รายจ่ายเพื่อการ

บริหารงาน
บุคลากรภาครัฐ ที่
กําหนดไว้ในงบ

แผนงานที่ดําเนินการตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบเป็น
ปกติประจําตามกฎหมาย
จัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ
นั้น ๆ หากหยุดดําเนินการ

แผนงานที่ดําเนินการ
ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายในเชิง

นโยบาย หรืออาจเป็น

แผนงานที่มีหน่วยรับ
งบประมาณต้ังแต่ 2 
หน่วยข้ึนไป ร่วมกัน

รับผิดชอบดําเนินการ ซึ่ง
ประกอบด้วย เป้าหมาย
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แผนงานบุคลากร

ภาครัฐ 
แผนงานพ้ืนฐาน 

(Function) 
แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ 

(Agenda&Area) 

บุคลากร  
งบดําเนินงาน 
รวมทั้งงบเงิน
อุดหนุนและงบ
รายจ่ายอื่น ซึ่ง

เบิกจ่ายในลักษณะ
งบดังกล่าว 

อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ในการให้บริการสาธารณะ
ของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะ
งานและปริมาณงานที่

ชัดเจนและต่อเนื่อง เป็น
การจัดสรรงบประมาณ

เพื่อให้หน่วยรับ
งบประมาณสามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
การให้บริการท่ีได้

ดําเนินการมาเป็นประจํา
ทุกปี โดยพิจารณาถึงขีด

ความสามารถในการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยรับ

งบประมาณใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ภารกิจพื้นฐานที่
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ
ต้องการผลักดันหรือเห็น

ความสําคัญในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง โดย
กําหนดให้การจัดทํา

งบประมาณเป็นลักษณะ 
Project-based ที่แสดง

ค่าใช้จ่ายภารกิจ
ยุทธศาสตร์ของ

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 

ร่วม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลาดําเนินการที่
ชัดเจน สามารถวัด
ผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้ง
ภารกิจของหน่วยรับ

งบประมาณท่ีเป็นเจ้าภาพ
หลักและหน่วยรับ

งบประมาณท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
ประหยัด และลดความ

ซ้ําซ้อน 

 
   1.3 สําหรับแนวทางการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 อาจมีการปรับโครงสร้างในส่วนของงบบูรณาการ ซึ่งต้องรอความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลต่อไป 
   1.4 โครงสร้างคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อยู่ ๔ ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร ์
ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และเช่ือมโยง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 23 ด้าน อยู่ ๖ ด้าน คือ ด้านที่ 1 ความมั่นคง ด้านที่ 5 
การท่องเที่ยว ด้านที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ด้านที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ด้านที่ 15 
การเสริมสร้างพลังทางสังคม ด้านที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

2. ข้อมูลสรุปคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
   2.1 วงเงินงบประมาณภาพรวม ทั้งสิ้น 1,576.5062 ล้านบาท (หน่ึงพันห้าร้อย 
เจ็ดสิบหกล้านห้าแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน) จําแนกตามแผนงานของโครงสร้างงบประมาณ 5 แผนงาน 
เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป ดังน้ี คือ  

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 270.8156 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  17.18 
แผนงานพ้ืนฐาน 835.4483 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  52.99 
แผนงานยุทธศาสตร์ 31.5929 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  2.00 
แผนงานบูรณาการ 84.5000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  5.36 
แผนงานบูรณาการเชิงพ้ืนที ่ 354.1494 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  22.46 
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   2.2 ความเช่ือมโยงของผลผลิตหรือโครงการ ที่อยู่ภายใต้แต่ละแผนงานตาม
โครงสร้างงบประมาณ กับยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน แผนแม่บทยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รายละเอียดดังตารางในเอกสารแนบท้ายวาระการประชุมที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ได้แก่   

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ร้อยละ 17.18 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  

(2) แผนงานพื้นฐาน ร้อยละ 52.99 จํานวน 4 ผลผลิต ซึ่งเป็นผลผลิตที่
กําหนดโดยสํานักงบประมาณ เป็นพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง 4 พันธกิจ มีความเช่ือมโยง ดังน้ี 

 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นผลผลิตที่ไม่ได้มุ่งสร้าง
งานวิจัยระดับสูงเพ่ือสร้างองค์ความรู้หรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน แต่เน้นการ
สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ซึ่งผลผลิตน้ีอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  

 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ  กําหนดรายการ
งบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 5  

 ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน เป็นผลผลิตหลัก
ด้านการจัดการศึกษาตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชนที่มีวงเงินค่อนข้างสูง เน่ืองจากเป็นผลผลิตที่ต้องรวมรายการ
งบประมาณด้านการบริหารจัดการ และงบลงทุนภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
และ 2  

 ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุง ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นรายการงบประมาณ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  

(3) แผนงานยุทธศาสตร์ ร้อยละ 2.00 จํานวน 2 แผนงาน และมีโครงการ
ระดับผลผลิตรองรับ ดังน้ี 

 แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน) เป็นรายการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งผ่านการพิจารณาของ
หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ คือ สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จํานวน 4 โครงการ ได้แก่ 

 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ  

 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ 

 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ  
 โครงการการวิ จัยและนวัตกรรมเพื่ อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม  
 แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

การ ศึกษา  เ ป็นรายการงบประมาณภายใ ต้ ยุทธศาสต ร์ที่  2 หน่วยงานเจ้ าภาพบูรณาการ  คือ
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 2 โครงการ 

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร ปวช. ที่จัดโดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี ซ่ึงจัดเป็น
การศึกษาข้ันพื้นฐาน)  

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย  
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(4) แผนงานบูรณาการ (Agenda) ร้อยละ 5.36 รวม 5 แผนงานบูรณาการ มี

โครงการระดับผลผลิตรองรับ ดังน้ี 
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น

รายการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ี
เข้มแข็ง และยุทธศาสตร์ที่ 2 จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการตําบลม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ คือ สภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) 

 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นรายการงบประมาณ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ คือ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นรายการงบประมาณ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม หน่วยงาน
เจ้าภาพบูรณาการ คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เป็นรายการ
งบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 จํานวน 2 โครงการ คือ (1) โครงการขับเคลือ่นการจัดการศกึษาเพื่อความสขุ
ของชุมชน และ (2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ 
คือ กระทรวงศึกษาธิการ 

 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย เป็นรายการ
งบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 จํานวน 2 โครงการ คือ (1) โครงการสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียม
ความพร้อมในทุกมิติ และ (2) โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ การดํารงชีวิตอย่างม่ันคงและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ คือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(5) แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area) ร้อยละ 22.46 แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค จํานวน 12 โครงการ เป็นโครงการที่วิทยาลัยชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่แต่ละภาคจัดทําโครงการ
เสนอต่อหน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ คือ กศจ.ภาค กระทรวงศึกษาธิการ เป็นงบประมาณรองรับภายใต้ยุทธศาสตร์
ที่ 2 4 และ 5 จําแนกเป็น ภาคเหนือ  6 โครงการ ภาคใต้ชายแดน 2โครงการ ภาคใต้อันดามัน 1 โครงการ ภาค
ตะวันออก 1 โครงการ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โครงการ 

3. โครงการระดับผลผลิตที่รองรับนโยบายเร่งด่วนของสภาสถาบัน  
   มีวงเงินงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
รวมวงเงิน 18.2450 ล้านบาท ภายใต้โครงการระดับผลผลิตเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ
สภาสถาบัน ดังน้ีคือ (1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ (2) โครงการพัฒนาและ
บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน (3) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 
 

  ประเด็นข้อเสนอแนะ 
  ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สรุปได้ดังน้ี 

1. การทบทวนและจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 หากมี 
การกําหนดหลักเกณฑ์ให้ส่วนราชการทบทวนหรือปรับปรุงเพ่ิมเติมตามนโยบายรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สํานักงบประมาณขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ
ปรับปรุงเฉพาะเรื่องที่ต้องการขอเพ่ิมเติมพร้อมทั้งให้จัดตามลําดับความสําคัญ 
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2. วิเคราะห์ผลผลิตของงานท่ีอยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ และแผนงาน

บูรณาการเชิงพ้ืนที่ ให้แสดงเห็นถึงผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ไม่ใช่เป็นช่ือโครงการ 
3. วิทยาลัยชุมชนควรวิเคราะห์แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๑๖ โดยอาจปรับ

หรือเติมโครงการที่เก่ียวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเน้นการทํางานกับภาคเกษตรกรเพ่ือเปลี่ยนวิถีให้
เป็นเกษตรกรที่ทําธุรกิจเป็น ลงในแผนงานบูรณาการเชิงพ้ืนที่ (Area) เน่ืองจากวิทยาลัยชุมชนทํางานเก่ียวข้อง
กับเรื่องอยู่มากแล้วแต่ยังไม่ได้นําโจทย์เรื่องน้ีมาทํา 

๔. ควรจัดหมวดหมู่ของบประมาณจําแนกตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3 Tracks 
เน่ืองจากเป็นงานหลักของวิทยาลัยชุมชน และให้ขอเป็นงบอุดหนุนใน Track ชุมชน และ Track อาชีพ  
   
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ
ที่ประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2562  
                                และรับรองรายงานการประชุมวาระลับ ครั้งที่ 6/2562 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/256๒ เมื่อวันอังคารที่ 11
มิถุนายน 256๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้าน้ีแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 6/256๒  
  
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/256๒ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ๒๕๖๒ และ
รับรองรายงานการประชุมวาระลับ ครั้งที่ 6/2562 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
 

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

 ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
 ที่ประชุมขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดการดําเนินงานเรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
ตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนดังน้ี คือ  
 (1) โครงการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย ซึ่งอาจมีความ
ล่าช้าเน่ืองจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
 (2) รายงานผลสถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 (3) การแต่งต้ังรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอัตราที่ 3  
 



๘ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ีให้รายงานผลสถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 
วาระที่ 3.2 เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 
                              วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    
 
 

 สรปุเรื่อง 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการปรับปรุงข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ 
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 2562 โดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอฯ แล้ว  
 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในนามของสภาสภาบันร่วมด้วยนายถนอม อินทรกําเนิด
และผู้อํานวยการสถาบัน ได้นําข้อเสนอข้อเสนอการปฏิรูปฯ ดังกล่าวต่อคณะทํางานพัฒนาระบบและแนว
ทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ มี รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ เป็นประธาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดทําร่างกรอบ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและร่างแนวทางการจัดสรรและบริหาร
งบประมาณด้านการอุดมศึกษา สาระสําคัญคือ 
 ๑. การปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน แบ่งเป็น ๒ ระยะ 
  ๑.๑ ระยะเร่งด่วน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
   (๑) ด้านมาตรฐานการจัดการศึกษา ปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา
จาก ๓ ปี (๙๐ หน่วยกิต) เป็น ๒ ปี (๖๐ – ๗๐ หน่วยกิต) และปรับระบบอาจารย์พิเศษให้เป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 
   (๒) ด้านงบประมาณ ขอปรับระบบงบประมาณเป็นแบบ Block Grant เพ่ือเอ้ือ
ต่อการทํางานในรูปแบบ ๓ Tracks สําหรับวิทยาลัยชุมชนต้ังใหม่ให้เสนอขอรับงบประมาณในรูปแบบ (Block 
Grant) เพ่ือให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานรูปแบบวิทยาลัยชุมชนที่ต้องการความยืดหยุ่นและคล่องตัว 
   (๓) ด้านการบริหารงานบุคคล ปรับระบบพนักงานราชการเป็นระบบพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา และเร่งประสาน ก.พ.อ. เพ่ือออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  ๑.๒ ระยะขับเคลื่อนสู่หน่วยงานในกํากับ  หากสถาบันประเมินและทบทวน 
การดําเนินการในระยะเร่งด่วนแล้ว พบว่าการบริหารจัดการตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมยังคงเป็นอุปสรรคต่อ 
การดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การเสนอกฎหมายเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย 
การปฏิบัติรูปการอุดมศึกษาของรัฐที่สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ และเกิด
ความคล่องตัวต่อการทํางานของวิทยาลัยชุมชน  
  ทั้งน้ี สถาบันได้เสนอแผนการดําเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และงานบริการ
ทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนตามศักยภาพของพ้ืนที่ ระยะเร่งด่วน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ รายละเอียด
ดังเสนอในที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะให้เพ่ิมเติมประเด็นดังต่อไปน้ีให้มีความชัดเจน
เพ่ือให้การนําไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมาย พอสรุปประเด็นได้ดังน้ี  
 1. ข้อเสนอด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Online Learning ปรับตัวช้ีวัด
ให้ได้ระบบภายในปี พ.ศ. 2563 โดยจะมีการเจรจาความร่วมมือกับ สวทช.ในการจัดทําระบบห้องสมุดและ
ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนและผู้สอน ต่อไป  
 2. ควรกําหนดตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ว่าจะสามารถ up skill กลุ่มเป้าหมายได้
หรือไม่ และมีวิธีการประเมินอย่างไร ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนชุมชน จํานวนพ้ืนที่ หรือจํานวนผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ี
ควรมีการเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่จริงว่าสามารถทําได้หรือไม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการทํางานจริงในพ้ืนที่  
 3. การบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการลดความเหลื่อมล้ํา และ
เป็นที่พ่ึงของชุมชน ควรมีบทบาทหรือความร่วมมือในมิติต่าง ๆ อาทิ (1) การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ยากจนและ
ขาดโอกาส โดยทําความร่วมมือกับ กสศ. ในการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้
ทราบถึงปัญหาและข้อจํากัดต่าง ๆ เชิงพ้ืนที่ สามารถนํามาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาและบริการทาง
วิชาการท่ีตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงได้ (2) การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่มี
เครือข่ายอยู่แล้ว เพ่ือพัฒนาหรือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยวิทยาลัยชุมชนควรมีบทบาท
ในการเป็น Platform Manager เป็นต้น  
 
มติ ๑. เห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน
เพ่ิมเติมเป้าหมายเก่ียวกับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนในแต่ละประเด็นให้
ชัดเจน ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 ๒. เห็นชอบแผนการดําเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และงานบริการทางวิชาการ
ของวิทยาลัยชุมชนตามศักยภาพของพ้ืนที่ ระยะเร่งด่วน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
   
วาระที่ 3.3 เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
 
 

สรุปเรื่อง 
 ๑.  คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๕0/2561 ลงวันที่ ๒1 สิงหาคม ๒๕๖๑ แต่งต้ัง 

นายวิชาพร ชินประพัทธ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ต้ังแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม 
2561 เป็นเวลาไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  
  ๒. คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ี ๔/256๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ แต่งต้ัง  
นายวิชาพร ชินประพัทธ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ต้ังแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
256๒ เป็นเวลาไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน โดยจะครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒  
  3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนยะลามีผู้บริหารกํากับ ดูแล
อย่างต่อเน่ือง จึงเห็นควรเสนอให้ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนยะลา และมีภาระงานท่ีปฏิบัติอยู่ยังไม่แล้วเสร็จ เช่น การจัดทําหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา งานการจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง เป็นเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ต้ังแต่
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จนกว่าจะมีการแต่งต้ังผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา  
 



๑๐ 

 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งต้ังให้ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนยะลา ต้ังแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จนกว่าจะมีการแต่งต้ังผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1  เรื่อง การให้ความเห็นชอบรา่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัด 
                             การศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสถาบันวิทยาลยัชุมชน 
 สรปุเรื่อง 

1. ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการให้ความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาร่วม และการประสานทรัพยากรในการ
จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของชาติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และชุมชนอย่างย่ังยืน ซึ่งเป็นการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา กําหนดลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยมวัีตถุประสงค์ ดังน้ี 

 2.1 เพ่ือจัดการศึกษาร่วมระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนและส่งต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

 2.2 เพ่ือพัฒนาทางด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนา
คณาจารย์ การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

3. เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันดําเนินการเทียบรายวิชาระหว่าง
หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนกับหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใน ๖ สาขาวิชา 
เพ่ือให้สามารถเทียบโอนรายวิชาให้ได้มากที่สุด และสามารถสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีภายใน
ระยะเวลาประมาณ ๑ ปีการศึกษา (๒ ภาคการศึกษาปกติและ ๑ ภาคฤดูร้อน) โดยเริ่มจัดการศึกษาต้ังแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป รายละเอียดดังน้ี 

  
สาขาวิชา จํานวนหน่วยกติ ตลอด

หลกัสตูรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา (นก.) 

จํานวนหน่วยกติที่เทยีบ
โอนได้จากวิทยาลัย

ชุมชน (นก.) 

จํานวนหน่วยกติที่
เรียนเพิ่ม 

ในมหาวิทยาลยัราช
ภัฏยะลา (นก.)  

๑. พัฒนาชุมชน ๑๒๕ 75 50 
๒. การปกครองท้องถิ่น ๑๓๔ ๘4 ๕0 
๓. การจัดการทั่วไป ๑๒๙ 71 58 
๔. เทคโนโลยีการเกษตร ๑๓๒ ๗5 ๕7 
๕. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๓๐ 77 ๕3 
๖. สาธารณสุขชุมชน ๑36 ๘๑  55 

 



๑๑ 

 
สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลาอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร โดยพัฒนาเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตทั้งสองสาขาวิชา พร้อมทั้งจะ
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) เพ่ือรองรับผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป  

 4. วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ได้หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกัน จํานวน ๓ สาขาวิชา 
ได้แก่ หลักสูตรอาหารฮาลาล หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรการท่องเที่ยว โดยออกแบบให้ศึกษา
ที่วิทยาลัยชุมชน ๓ ปี ได้คุณวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชน และศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้เวลาศึกษาอีกประมาณ ๑ ปีการศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาได้คุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจะเริ่มจัดการศึกษารูปแบบน้ีต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็น
ต้นไป และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้ความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลามาสอนในวิทยาลัยชุมชน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกัน 

 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังน้ี 

1. ควรเพ่ิมเติม/ปรับปรุง สาระสําคัญในบันทึกของข้อตกลงความร่วมมือ เช่น (1) 
รายละเอียดของการเทียบโอนหน่วยกิต (๒) ระยะเวลาของข้อตกลง  (๓) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิก
ข้อความในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือควรไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา (๔) แนวทางการพัฒนาระบบ
การศึกษาต่อเน่ือง การพัฒนาหลักสูตรใหม่ และระบบการรับนักศึกษาส่งต่อ   

2. ควรมีความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ เช่น ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูผู้สอน 
ความร่วมมือในการพัฒนาหรือยกระดับผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน โดยใช้ความเช่ียวชาญหรือนวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นต้น 

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรพิจารณาขอทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัด
การศึกษา กับสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มีศักยภาพฯ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนใน
พ้ืนที่ อาทิ สถาบันพระบรมราชชนก มีความพร้อมรับนักศึกษาส่งต่อด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร มี
ความพร้อมรับนักศึกษาส่งต่อสังคมศาสตร์ หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เป็นต้น  

4. ทบทวนข้อกฎหมายเก่ียวกับผู้มีอํานาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและ
การจัดการศึกษา ทั้งน้ี หากกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแนวทางหรือหลักเกณฑ์การมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนซ่ึงมี
ความเช่ียวชาญในพ้ืนที่เป็นผู้ดําเนินการเอง  
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงร่างบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาฯ ก่อนดําเนินการให้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมทั้งให้
ดําเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้น โดยเฉพาะ การทําข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการและการจัดการศึกษา กับสถาบันพระบรมราชชนกและ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
 
  



๑๒ 

 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระที่ 5.1 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรอนุปรญิญาของวิทยาลยัชุมชนแพร่ และ 
                             มุกดาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

 สรุปเรื่อง 
 ๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ที่มีระยะเวลาครบรอบ 

การปรับปรุงในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นแล้ว จํานวน ๘ สาขาวิชา คือ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ซึ่ง
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว และให้วิทยาลัยนําไปใช้จัดการเรียน
การสอนกับนักศึกษาใหม่ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
  2. วิทยาลัยชุมชนแพร่และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ส่งเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร 
 (มคอ.๒) โดยนําหลักสูตรอนุปริญญาที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ ไปจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ช่ือหลักสูตร ช่ือ
ปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงค์หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของ
หลักสูตร ผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดผล 
การดําเนินการ  ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติการจัดการเรียนการสอนแล้ว จํานวน ๓ หลักสูตร ดังน้ี 
 

วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบ 

วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
ตามหนังสือ 

ท่ี อว ๐๖๑๐.๑๘/๕๒  
ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

การประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่  

คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๒   
เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ตามหนังสือ 

ท่ี อว ๐๖๑๐.๑๕/๖๐  
ลงวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

การประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๒   

เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

 
  3. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร ดังน้ี 
   3.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
   (๑) หมวดที่ ๑ ข้อ ๔.๔ หากมีความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน ให้
แนบ MOU ไว้ในภาคผนวก 



๑๓ 

 
   (๒) คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีผู้ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาโลจิสติกส์ อย่างน้อย ๑ คน 
   (๓) ตรวจสอบความหมาย การใช้ภาษา และการสะกดคําของรายวิชาทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้ถูกต้อง 
   (๔) รายวิชาความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการธุรกิจ ใน curriculum mapping 
ด้านความรู้ต้องกําหนดให้มีจุดดําอย่างน้อย ๑ จุด 
  3.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
   (๑) แก้ไขจํานวนผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ในแผนการรับนักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี ให้ถูกต้อง 
    (๒) แก้ไขแผนการพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรในหมวดที่ ๒  จาก “ติดตาม 
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ ๔ ปี” เป็น “ติดตาม ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ ๕ ปี” 
   (๓) หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
แก้ไขข้อ ๑๑ และ ข้อ ๑๒ จาก “เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐” เป็น “เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐” 
   4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็น
ว่าวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒ แห่ง ได้จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเง่ือนไขที่กําหนดและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ .ศ . ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
  1. วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
        ๑.๑. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
          ๑.๒. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๒. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
       ๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  3. ให้วิทยาลัยชุมชนบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ต่อไป 
 
วาระที่ 5.2 เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
                             ได้มาซ่ึงนายกสภาสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... 
 

 สรปุเรื่อง 
ด้วยข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง

นายกสภาสถาบัน พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้บังคับใช้มาระยะหน่ึงแล้ว เห็น
ควรปรับปรุงเน้ือหาให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาและเป็นปัจจุบันทันสมัยย่ิงขึ้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้
ยกร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาแล้วให้มีการ



๑๔ 

 
ปรับปรุงแก้ไขในประเด็น คุณสมบัติ องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ระยะเวลาการดําเนินการของ
คณะกรรมการสรรหา การลงคะแนนและการลงมติของคณะกรรมการสภาสถาบัน รายละเอียดดังเสนอที่ประชุม
แล้ว  
 

  การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 ๑. ข้อ ๔ ให้นําคุณสมบัติตามข้อบังคับฉบับเดิม มาเป็นคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่ง
นายกสภาสถาบัน 
 ๒. ข้อ ๖ ให้ เ พ่ิมเติมรายละเอียดของวิธีการได้มาของคณะกรรมการสรรหา ใน
องค์ประกอบของผู้แทนผู้สอนประจําซึ่งเลือกกันเอง 
 ๓. ข้อ ๗ ตัด (๑) กรรมการสภาสถาบัน เสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน 
ได้คนละหน่ึงรายช่ือ ออก และเพ่ิมเติมวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันให้ใช้วิธี การรับสมัคร และการเสนอ
รายช่ือ 
 ๔. ข้อ ๙ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสภาสถาบันต้องได้รับคะแนนสูงสุดและเกินก่ึง
หน่ึง “ขององค์ประชุม” แก้ไขเป็น “ของกรรมการเท่าที่มีอยู่” 
 ๕. นอกน้ันให้คงเดิม 
 
มติ   ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และให้ปรับตามข้อเสนอแนะที่ประชุม และให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในข้อบังคับต่อไป 
   
วาระที่ 5.3 เรื่อง การให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน                    

พังงา และตราด แทนตําแหน่งที่ว่างลง 
 

 สรุปเรื่อง 
๑. ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 28/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 

แต่งต้ังให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์ เพชรเหมือน ดํารงตําแหน่ง รองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย 
ซึ่งสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกฯ วิทยาลัยชุมชนพังงา มีความประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่ง จึงทําให้
ตําแหน่งว่างลง 

๒. ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 29/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 
แต่งต้ังให้ นางสาวอมร  ไชยแสน ดํารงตําแหน่ง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจําใน
วิทยาลัยชุมชนตราด ซึ่งได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งครูวิทยาลัยชุมชนยโสธร จึงทําให้ตําแหน่งว่างลง 

๓. วิทยาลัยชุมชนพังงาและวิทยาลัยชุมชนตราด ได้ดําเนินการสรรหาอนุกรรมการฯ ที่ว่าง
ลงทั้ง ๒ ตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว 

3.๑ วิทยาลัยชุมชนพังงา สรรหาได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัณหพัฒน์ อรุณธารี เพ่ือดํารง
รองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย ซึ่ งสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการจาก
สถาบันอุดมศึกษาฯ   



๑๕ 

 
 3.2 วิทยาลัยชุมชนตราด สรรหาได้นางสาวสุดารัตน์  ตัณฑะอาริยะ เพ่ือดํารงตําแหน่ง 

อนุกรรมการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน 
๔. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 19 

มิถุนายน 2562 พิจารณามีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพังงา และ
วิทยาลัยชุมชนตราด แทนตําแหน่งที่ว่างลงและให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 

1. วิทยาลัยชุมชนพังงา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัณหพัฒน์ อรุณธารี รองประธานอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัย ซึ่งสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาหรือเคยปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการ หรือปฏิบัติงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา 

2. วิทยาลัยชุมชนตราด นางสาวสุดารัตน์  ตัณฑะอาริยะ อนุกรรมการวิทยาลัยที่มาจาก
ผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชนตราด 
และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 6.1 เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ที่ประชุมกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2562 ในระหว่างวันที่ 
16 - 17 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิด 
การประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑7.3๐ น. 
  
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                                                                 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                   นายเจริญชัย  วงษ์จนิดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


