
รายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ครั้งที่ 5/256๕ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๕ เวลา ๑๓.๐0 น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
รายนามกรรมการผู้มาประชุม  

๑. ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(๑) นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบัน 
(๒) นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นายเอกศักดิ์  คงตระกูล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๖) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบัน 
 (นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน) 
(๗) นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๘) นายเจริญชัย  วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบัน 
 รองผู้อำนวยการสถาบัน 
(๙) นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
(10) นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

๒. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อุปนายกสภาสถาบัน 

   วิจัยและนวัตกรรม (นายสุทน เฉื่อยพุก ผู้แทน) 
(๒) นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร  กรรมการสภาสถาบัน 
(๖) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบัน 

(นางอมรรัตน์  ภูมิวสนะ ผู้แทน) 
(๗) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบัน 

(นางทิพรวี  รัตนรังสรรค์ ผู้แทน) 
(๘) นายยุทธนา  พรหมณี  กรรมการสภาสถาบัน 
(๙) นายทิวากร  เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๐) นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ  กรรมการสภาสถาบัน 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
(๑) นายธนภณ วัฒนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 

 



รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
1. ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. ผศ.ดร.ประเสริฐ  จริยานุกูล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. รองศาสตราจารย์สิตา  ทิศาดลดิลก รองผู้อำนวยการสถาบัน 
4. นางสาวปารดา  ศราธพันธุ์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการ 
5. นายทศปริชัย  เลาห์ทวี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. นางสาวทวนทัศน์  นิลดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ 
7. นางวิภาดา  ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 
8. นางสาวมิ่งขวัญ  ทรัพย์ถาวร หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
9. นายเจษฎา อาจฉายา สำนักงานสถาบัน 
10. นายรัตตกูล  เจริญเส็ง ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.  

 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตนเพื่อร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 คน และกรรมการ 
ผู ้เข ้าประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 10 คน รวมกรรมการผู ้ เข ้าประชุมทั ้งหมด 17 คน 
จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑8 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 เรื่อง รมว.อว. นัดพบปะ ผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า รมว.อว. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประสงค์พบ
กับผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีที่สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนจะนำเสนอผลงานและประเด็นหารือเชิงนโยบาย เช่น การปรับหลักสูตรอนุปริญญาให้ใช้เวลาในการเรยีน
น้อยลงและจำนวนหน่วยกิตน้อยลง รวมถึงปัญหาการตีค่าเงินเดือน เป็นต้น จึงขอมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
จัดเตรียมรายละเอียดประเด็นดังกล่าว และประเด็นสำคัญอ่ืน ๆ 
  
วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง   
         ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร ับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้องคมนตรีเป็นประธาน 
ในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้  
 1. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดพิธ ีประสาทอนุปริญญาบัตร ในวันพุธที ่ 8 มิถุนายน 2565  
มี พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธาน 
 2. วิทยาลัยชุมชนตาก จัดพิธ ีประสาทอนุปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที ่ 10 มิถุนายน 2565  
มี พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธาน 
 3. วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดพิธ ีประสาทอนุปริญญาบัตร ในวันพุธที ่ 15 มิถ ุนายน 2565  
มี นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธาน  



 4. วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565  
มี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธาน 
 จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร       
ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือเห็นควรมอบหมายกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อเป็นผู้แทน         
จากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ดังกล่าว 

มติ 
 รับทราบ  
 
วาระท่ี 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง (Steering Committee)  
           ด้าน Digital Transformation 

สรุปเรื่อง  

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่ง ที่ 11/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทาง (Steering 
Committee) ด้าน Digital Transformation โดยมี รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่กำกับทิศทางขับเคลื่อนงานตามนโยบายสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ทิศทางของแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้มีการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มีมติ ดังนี้   
 1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนดิจิทัล ที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลวิเคราะห์ระบบ
การทำงานร่วมกับกลุ่ม/กอง ต่างๆ ของสำนักงานสถาบันฯ และร่วมกันวางแผนพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานจาก
รูปแบบเดิมสู่ระบบ Digitalization รายละเอียดดังตารางที่แสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. เห็นชอบมอบศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนา homepage รวบรวมแพลตฟอร์มดิจิทัล และงานบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด เพ่ือใช้งานร่วมกันทั้งส่วนกลางและ วชช. 20 แห่ง  
 3. เห็นชอบแผนพัฒนาระบบดิจิทัลของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย (Sukhothai Model) 

การพิจารณาและเสนอแนะ 
 นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบัน เสนอแนะว่า วิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเป็นการบริหาร
จัดการรูปแบบใหม่ที่ใช้จำนวนบุคลากรน้อย ดังนั้นควรมี Platform ที่เป็นลักษณะ One Stop Service คล้าย
กับการทำงานของ Seven Eleven เมื่อเปิดเข้าไปแล้วใช้บุคลากรไม่กี่คนสามารถทำงานเชื่อมกับระบบอื่นๆ  
ของสถาบันได้เลยทันที รวมถึงการจัดทำ TOR เงื่อนไขการจัดจ้างที่ปรึกษาที่จัดทำระบบ เนื่องจากตัวระบบมี
ความซับซ้อนสูงดังนั้นต้องกำหนดเงื่อนไขให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงและมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติด้วย 
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทาง (Steering 
Committee) ด้าน Digital Transformation เสริมว่าแผนพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ด้าน Digital ที่นำเสนอ
เป็นภาพรวมของงาน แตส่ำหรับวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยจะต้องออกแบบเป็นการเฉพาะตามลักษณะที่กล่าว รวมถึง
จะให้มกีารเชื่อมโยงกับ ระบบคลังเครดิต ระบบทะเบียน ที่อยู่ในช่วงดำเนินการต่อไปด้วย  



มติ 
 รับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2565 
   เมื่อวันอังคารที ่19 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5  

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 4/2565 (ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์)             
เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
กระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมแจ้งให้กรรมการสภาสถาบันพิจารณารายงาน
การประชุมทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข 

มติ 
 รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อ
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี ่ยวกับการดำเนินงาน  
ในเรื ่องต่าง ๆ นั ้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว  
จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม 
 
มติ 
 รับทราบ และประธานมอบให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมงานตามนโยบายสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เรื ่อง การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาที่ครบระยะเวลา 5 ปี (หลักสูตรกลาง)/การจัดทำหลักสูตรด้านการ
สหกรณ ์และความคืบหน้าการดำเนินงานด้าน Digital ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
ววาระท่ี 3.2 เรื่อง ร่าง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย การบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. ... 
 
    - ขอถอนวาระ - 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี 4.1 เรื่อง ร่าง ประกาศฯ จัดตั้ง และร่าง ข้อบังคับฯ การบริหารงานและการดำเนินงาน 

  ของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 

สรุปเรื่อง 

 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั ้งที ่ 4/2565 เมื ่อวันที ่ 19 เมษายน 2565  
มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเป็นส่วนงานภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ออกประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเป็นส่วนงานภายใน พ.ศ. ... และ ข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย พ.ศ. ... ตามความ       
ในข้อ 4 และ 5 แห่ง พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 

การดำเนินการ 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการจัดทำร่าง กฎหมาย จำนวน 2 ฉบับ เสนอเข้าที ่ประชุม
คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั ้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้พิจารณาปรับปรุง ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง การบริหารงาน
และการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย  
 1. ร่าง ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเป็นส่วนงานภายใน พ.ศ. ... 
 2. ร่าง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
สุโขทัย พ.ศ. ... 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว และให้เสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนพิจารณาต่อไป  

การพิจารณาและเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดแล้วเห็นชอบ ร่าง กฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกต 
ความในข้อ 14 ของ ร่าง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชนสุโขทัย พ.ศ. ... ว่าจะซ้ำซ้อนกับความในข้อ 13 หรือไม่ ควรปรังปรุงให้ชัดเจน จึงมอบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน หารือกับ นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภาสถาบัน ปรับปรุงก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป  

มติ 
 เห็นชอบ ร่าง กฎหมายทั ้ง ๒ ฉบับ ตามเสนอ ทั ้งนี ้ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน หารือกับ  
นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภาสถาบัน เพ่ือปรับปรุงข้อความในข้อ 14 ของ ร่าง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย พ.ศ. ... ก่อนเสนอนายกสภาสถาบัน     
ลงนามต่อไป  
 
 
 
 
 



วาระท่ี 4.2 เรื่อง โครงการจัดตั้งสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก 

สรุปเรื่อง 

 1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 พิจารณาเรื่องการจัดตั้งคลินิก
การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก แล้วมีมติ 5 ข้อ ดังนี้ 
  1.1 เห็นชอบกรอบการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ และ
มอบวิทยาลัยชุมชนตากจัดทำโครงการนวัตกรรมโรงเรียนการแพทย์แผนไทยครบวงจรเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจบน
ฐานภูมิปัญญาไทย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ และเสนอของบประมาณในการดำเนินการต่อไป 
  1.2 เห็นชอบการจัดตั้งสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยวิทยาลัยชุมชนตาก ในรูปแบบคลินิก
การแพทย์แผนไทย แบบไม่ค้างคืน และแจ้งวิทยาลัยชุมชนตากให้ดำเนินการต่อไปให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการ
จัดตั ้งคลินิกการแพทย์แผนไทยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เมื ่อได้รับอนุญาตการจัดตั ้งและรหัส
สถานพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วให้แจ้งสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อประสานกับกรมบัญชีกลางและ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อไป 
  1.3 เห็นชอบให้สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยเป็นหน่วยงานภายใน สังกัดวิทยาลัยชุมชน
ตากในระดับกลุ่มงาน มีหัวหน้าสถานพยาบาลที่แต่งตั้งโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
เทียบเท่าหัวหน้ากลุ่มงาน และให้จัดระบบบริหารสถานพยาบาลในรูปแบบคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบ
คณะกรรมการตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
  1.4 เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำระเบียบ หรือประกาศ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับเงิน
บำรุงสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการและการจัดบริการของสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย โดยที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติฯ หรือข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ
กรมบัญชีกลาง 
  1.5 เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำแนวทางการมอบอำนาจให้แก่ผู้ บร ิหาร
สถานพยาบาลและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ในกิจการที่เกี ่ยวกับสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย            
เพ่ือความคล่องตัวในการจัดบริการและการจัดการเรียนการสอน 
 2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 มีมติ
เห็นชอบกำหนดให้การพลิกโฉม (Reinventing) ด้านการแพทย์แผนไทยของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นนโยบาย
ของสภาสถาบัน และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนสนับสนุนการจัดทำรูปแบบโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยของ
วิทยาลัยชุมชนตากให้มีความเข้มแข็งและสามารถเป็นต้นแบบ ก่อนขยายผลดำเนินการในวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ 
ต่อไป ส่วนประเด็นการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (2) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาชีพภายนอกวิทยาลัย (3) การบริหารจัดการด้านการบริการ และการจัดการเรียนการสอนที่ไม่
แยกออกจากกัน (4) วางระบบการดำเนินงานตามแนวทาง Digital transformation เพื่อเพิ่มความสะดวก      
การเข้าถึงในการจัดบริการในคลินิก (5) ให้วิทยาลัยชุมชนตากทำแผนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางที่สภา
สถาบันกำหนดทั้งแผนระยะสั้นระยะยาว ครอบคลุมทั้ง แผนงาน แผนคน แผนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง (5) สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเร่งจัดทำระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้องให้มีความยืดหยุ่น รองรับการดำเนินงานการจัดตั้งโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยชุมชนตาก เห็นควรให้มีการตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทางในการขับเคลื่อนงาน
ด้านการแพทย์แผนไทย โดยมอบให้ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาผู ้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน
คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่สภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ (รหัสสถานพยาบาล) ภาครัฐ กรณีหน่วยงาน
บริการสุขภาพที่จะกำหนดรหัสใหม่ หลักเกณฑ์ที่ 1 หน่วยงานบริการสุขภาพ/สถานพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎหมาย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  1.1 มีการขอจัดตั้งหน่วยงานบริการสุขภาพ/สถานพยาบาล โดยมีข้ันตอนการขอจัดตั้งและได้รับ
อนุมัติให้จัดตั้งจากผู้บริหารระดับกระทรวง 
  1.2 สถานที่ตั้งชัดเจน พร้อมพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
  1.3 มีโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังรองรับบุคลากร 
  1.4 มีการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และบุคลากรที่ชัดเจนของหน่วยงานเอง  
 2. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558  
  มาตรา ๑๐ สถาบันอาจแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ (๑) สํานักงานสถาบัน (๒) วิทยาลัย 
  สถาบันอาจกําหนดให้มีส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย 
  สำนักงานสถาบัน อาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 
เทียบเท่ากอง 
  วิทยาลัย อาจแบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานผู ้อํานวยการ สํานักวิชาการ หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักวิชาการ 
  มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง การรวม การโอนหรือการยุบเลิกวิทยาลัย หรือส่วนราชการที ่เรียกชื่อ      
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย ให้ทําเป็นกฎกระทรวง 
  การแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานผู้อํานวยการ กอง และสำนักวิชาการ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากองหรือสำนักวิชาการ ให้ทำเป็นประกาศสถาบัน 

การดำเนินการ 
 1. การขอจัดตั้งสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก ตามหลักเกณฑ์การกำหนดรหัส
หน่วยงานบริการสุขภาพภาครัฐ ข้อ 1.1 ที่อ้างข้างต้น เป็นการแบ่งส่วนราชการภายในตามพระราชบัญญัติ   
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 11 วรรคสอง เป็นอำนาจของสภาสถาบันในการให้ความเห็นชอบ  
ก่อนจัดทำเป็นประกาศสถาบัน  
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า เนื ่องจากมติสภาสถาบันในคราวประชุมครั ้งที ่ 10/2563  
ข้อ 1.3 ทีเ่ห็นชอบให้สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยเป็นหน่วยงานภายใน สังกัดวิทยาลัยชุมชนตาก ในระดับ
กลุ่มงาน แต่เนื่องจากการกำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ (รหัสสถานพยาบาล) ภาครัฐ จะต้องมีโครงสร้าง
และกรอบอัตรากำลังที่ชัดเจน วิทยาลัยชุมชนตากจึงมีความประสงค์ขอจัดตั้งสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย 
มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชาการ ตามนัยมาตรา 11 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
 3. ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
  วิทยาลัยชุมชนตากได้จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณา การขอแบ่งส่วนราชการภายใน 
สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก ที ่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
เมื ่อคราวประชุมครั ้งที ่ 4/2565 เมื ่อวันที ่ 29 เมษายน 2565 และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุม
คณะกรรมการกำกับทิศทาง (Steering Committee) ด ้านการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขศาสตร์            
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสถานพยาบาลแพทย์            
แผนไทยในระดับเทียบเท่าสำนักงานผู้อำนวยการ หรือสำนักวิชาการ ในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ 



  3.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิทยาลัยชุมชนตาก และโครงสร้างสถานพยาบาล
การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



   3.2 เป้าหมายผลผลิต แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
   3.2.1 ค่าเป้าหมายการให้บริการระยะ 5 ปี 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

รวม 2566 2567 2568 2569 2570 
(1) จำนวนผู้รับบริการใน

สถานพยาบาล 
คน 2,250 250 350 450 550 650 

(2) ความพึงพอใจผู้รับบริการใน
สถานพยาบาล 

ร้อยละ 90 70 75 80 85 90 

(3) จำนวนนักศึกษาเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

คน 200 40 40 40 40 40 

(4) จำนวนผู้รับบริการวิชาการ คน 400 50 50 100 100 100 
(5) ความพึงพอใจผู้รับบริการวิชาการ ร้อยละ 90 70 75 80 85 90 
(6) จำนวนโครงการวิจัย โครงการ 5 1 1 1 1 1 
(7) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ 7 1 1 1 2 2 

 
   3.2.2 แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2570 
    ระยะที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 2566  จัดตั้งสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย 
เพื่อยกระดับศูนย์การบริการแพทย์แผนไทยให้เป็นมาตรฐาน และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย กำหนดการให้บริการ ดังนี้คือ (1) ตรวจวินิจฉัย (2) การ
รักษาโรคด้วยสมุนไพร (3) การดูแลมารดาหลังคลอด (4) การนวดรักษาโรค (5) การบริการวิชาการและส่งเสริม
สุขภาพ และมีการปรับปรุงอาคารเรียน 1 อาคาร (อาคาร C) สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน 
    ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน  
1 อาคาร (อาคาร B) และโรงงานผลิตยาขนาดเล็ก 
    ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2570 ปรับปรุงอาคารหอประชุม (อาคาร A) 
 

 3.2.2 งบประมาณในภาพรวม 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. งบบุคลากร 456,000 478,800 502,740 527,877 554,270 
2.งบดำเนินงาน 1,345,200 1,627,200 2,100,700 2,596,700 2,776,700 
3.งบลงทุน 7,742,000 18,105,274 3,500,000 1,500,000 13,889,880 

รวม  9,543,200 20,211,274 6,103,440 4,614,577 17,210,850 

 ทั้งนี้ มีเป้าหมายว่าสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก จะมีรายได้เพียงพอสำหรับ
การบริหารจัดการตนเองได้ในอนาคต รายละเอียดโครงการดังเอกสารประกอบวาระที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว  

 

 



การพิจารณาและเสนอแนะ 
 1. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เสนอแนะว่า การจัดตั้งสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชน
ตาก ให้มีฐานะเทียบเทียบเท่าสำนักวิชาการ ตามความในมาตรา 10 วรรคสี่ แห่งพระราชการบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2558 ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งให้ชัดเจน ว่าจัดตั้งเพื่อเป็นสถานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน บริการประชาชน และพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน สำหรับอัตรากำลังเบื้องต้นใช้การจ้าง
ร่วมกับอัตรากำลังที่มีอยู่ในวิทยาลัยชุมชนตาก สำหรับระยะต่อไปสถานพยาบาลแพทย์แผนไทยต้องจัดหารายได้เพ่ือ
เลี้ยงตัวเองได้ในระยะยาว  ทั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรจัดทำ Platform เพื่อใช้ในการดำเนินงานที่มีลักษณะ 
One Stop Service คล้ายกับวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยด้วย  
 2. นายสุธน เฉื่อยพุก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติการ ผู้แทน ปลัด อว. กล่าวว่า การแบ่งส่วนราชการ
ในวิทยาลัยชุมชนตาก ให้มีสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยเกิดขึ้น ให้มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชาการ สามารถทำได้
โดยจัดทำเป็นประกาศสถาบัน ตามมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 โดย
จะเป็นการแบ่งส่วนราชการที่เสนอขอความเห็นชอบต่อ กกอ. หรือเป็นการแบ่งส่วนราชการตามมติของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบต่อ กกอ. ก็สามารถทำได้ แต่การแบ่งส่วนราชการตามมติของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนในลักษณะนี้ต้องไมเ่ป็นการขออัตรากำลังเพ่ิม จะใช้วิธีเกลี่ยอัตรากำลังที่มีอยู่เดิมในวิทยาลัยชุมชนตาก
มาปฏิบัติงาน และให้ไปแก้ไข ประกาศสถาบันวิทยาลัยชมชน ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 เฉพาะส่วนราชการในวิทยาลัยชุมชนตาก 
 3. นางอมรรัตน์ ภูมิวสนะ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สำนักงบประมาณ กล่าวว่า การจัดตั้งสถานพยาบาลแพทย์แผนไทยโดยมติของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เนื่องจากยังไม่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก กกอ. จึงถือว่าเป็นโครงสร้างภายใน ดังนั้น การจะได้รับสนับสนุน 
งบประมาณต้องชี้แจ้งให้เห็นถึงการเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ที ่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. 2558 หรือตามนโยบายรัฐบาล แต่อย่างไรก็จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เต็มที่เหมือนกับ
หน่วยงานที่ได้รับการประกาศจัดตั้งตามกฎกระทรวงฯ  
 4.  ประธาน เสนอแนะว่า เมื ่อมีประกาศจัดตั ้งสถานพยาบาลแพทย์แผนไทยแล้ว ให้มีการ
ประเมินผลงานภายใน 6 เดือน และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้มีการจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อร่างกรอบแผนการปฏิบัติงาน 3 – 5 ปี รวมถึงแผนการเสนอโครงสร้าง/ภาระงานในการขอความ
เห็นชอบต่อ กกอ. ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ ด้านอัตรากำลัง เป็นต้น และจะเป็นการ 
สร้างการเติบโตของสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตากต่อไป 

มติ 
1. เห็นชอบ ให้แบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยชุมชนตาก จัดตั้งเป็นสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย 

วิทยาลัยชุมชนตาก มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชาการ ตามความในมาตรา 10 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 โดยจัดทำเป็นประกาศสถาบัน ตามความในมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน แก้ไข ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 เฉพาะส่วนราชการในวิทยาลัยชุมชนตาก   

2. เห็นชอบโครงสร้างสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก ตามท่ีเสนอ 
3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดให้มีการประเมินผลงานของสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย 

วิทยาลัยชุมชนตาก ภายใน 6 เดือน และจัดประชุมหารือระหว่างผู้ที่เก่ียวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 
 



วาระท่ี 4.3 เรื่อง ผลการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และหนองบัวลำภู 

สรุปเรื่อง 
 1. คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 5/๒๕๖5 ลงวันที่ ๑4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร  
เป็นประธานกรรมการ เพ่ือดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  
 2. คำสั ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที ่ ๘/๒๕๖5 ลงวันที ่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โดยมี นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นประธาน
กรรมการ เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  

การดำเนินการ  

 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และสระแก้ว ได้ดำเนินการตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว ทั้ง 2 คณะ มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
 1. ให้ ว่าที่ร้อยตรีวีระสกุล บุราณรักษ์ อายุ 58 ปี คุณวุฒิ ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ศษ.ม.  (การ
บริหารการศึกษา) ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เป็นผู้มีความ
เหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
 2. ให้ นายชำนาญ ค้ำชู คุณวุฒิ กศ.บ. (การประถมศึกษา) ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) รป.ม. (การบริหารทั่วไป) ตำแหน่งครู 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นผู้มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้ง 2 คณะ ดำเนิน
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที ่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบที ่เก ี ่ยวข้อง  จึงมีมติเห ็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วมีข้อสังเกตุ
ว่าผลการสรรหาได้แพร่งพรายสู่บุคคลภายนอกรวมทั้งผู ้สมัครด้วย ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้  
ประธานได้เร่งรัดให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อปฐมนิเทศผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่
ได้รับการแต่งตั้งใหมใ่นครั้งนี้และครั้งที่ผ่านมาต่อไป  
มติ 
 1. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีวีระสกุล บุราณรักษ์ คุณวุฒิ ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ศษ.ม.  
(การบริหารการศึกษา) ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภู 
 2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายชำนาญ ค้ำชู คุณวุฒิ กศ.บ. (การประถมศึกษา) ร.บ. (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) รป.ม. (การบริหารทั่วไป) 
ตำแหน่งคร ูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

 3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่งร ัดจัดหลักสูตรที ่เหมาะสมและดำเนินการปฐมนิเทศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต่อไป 



 
วาระท่ี 4.4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (ตำแหน่งที่ว่าง) 

สรุปเรื่อง 
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั ่งที ่ 12/2564 ลงวันที ่ 24 มีนาคม 2564 แต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โดยมี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน คณะกรรมการได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอผลการสรรหาต่อที่
ประชุมสภาสถาบันวิทชุมชน ครั้งที่ ๖/256๔ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 ซึ่งมีมติ
เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและรายชื่ออสำรอง 

2. นายเผด็จ นุ ้ยปรี กรรมการสภาผู ้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน และนายเสวก พุทธรักษา ผู ้แทน 
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด) แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทำให้ตำแหน่งในสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
ว่างลง จำนวน 2 ตำแหน่ง 

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีหนังสือถึงวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีเสนอรายชื่อจากบัญชีสำรองรายชื่อ
ที่มีอยู่ ซ่ึงวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้มีหนังสือแจ้งกลับมายังสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

 3.1 ตำแหน่งว่าง ในองค์ประกอบ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด) บัญชีสำรองรายชื่อ มีจำนวน 3 ท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เสนอ นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้แทน 

 3.2 ตำแหน่งว่าง ในองค์ประกอบ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน บัญชีสำรองรายชื่อ         
มีจำนวน 1 ท่าน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประสงค์ขอเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อเพื่อคัดเลือก ผู้แทนภาคเอกชนที่มี
ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ที่ตอบสนองความมต้ องการ
ของชุมชนในพื้นที่และนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เพื่อสรรหารายชื่อเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พิจารณาแต่งตั้งทดแทนในตำแหน่งที่ว่างต่อไป 

การพิจารณาและเสนอแนะ 
1. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เป็นผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด) ในกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเสนอ 

2. มอบหมายให้ นางสิริกร มณีรินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
และมอบประธานสรรหาฯ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในคณะกรรมการสรรหาฯ   

3. เสนอแนะให้ทบทวนเรื่องการจัดทำบัญชีรายชื่อสำรองให้ชัดเจน เช่น การจัดลำดับหรือไม่
จัดลำดับของบัญชีรายชื่อในแต่ละกลุ่ม การเพิ่มรายชื่อเพื่อปรับปรุงบัญชีรายชื่อให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจบุัน 
รวมถึงประเด็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ อาจปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับฯเดิม ให้มีความเหมาะสม
และชัดเจน   
 
มติ 

1. เห็นชอบให้แต่งตั ้ง นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ เป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี             
ในองค์ประกอบกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  



2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เพื่อสรรหาทดแทนใน
ตำแหน่งที่ว่าง โดย มอบหมายให้ นางสิริกร มณีรินทร์ เป็นประธานสรรหาฯ และมอบประธานสรรหาฯ เสนอ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในคณะกรรมการสรรหาฯ  

3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้รายชื่อกรรมการตามองค์ประกอบอ่ืนที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับฯ และดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระท่ี ๕.1 เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ครั้งที่ 2 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สรุปเรื่อง 

 คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65 ได้รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565) และพิจารณากลั่นกรองแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 และมีมติเห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รับทราบ และพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

1. สรุปยอดรายรับ – ยอดรายจ่าย และผลการใช้จ่าย (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565) 
 1.1 ยอดรายรับ - ยอดรายจ่าย และยอดคงเหลือ   

เงินรายได้ คงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 68,410,307.69 บาท 
บวก ยอดรายรับ (๑ ตุลาคม ๒๕64 – 31 มีนาคม ๒๕๖5) 14,223,869.72 บาท 
หัก ยอดรายจ่าย (๑ ตุลาคม ๒๕64 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖5) 10,942,728.38 บาท 
ยอดเงินรายได้คงเหลือ ณ วันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖5 71,691,449.03 บาท 

 1.2 ผลการใช้จ่าย ตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 
12/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 23,855,909.95 บาท ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 4,382,045.51 
บาท จำแนกเป็น  

รายการ แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ร้อยละ 
รวมทั้งหมด 23,855,909.95  4,382,045.51  18.37  

1. 1. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่สภาสถาบันอนุมัติ
ครั้งที่ 1  

21,811,530.00  4,065,784.51  18.64  

2. 2. วงเงินฉุกเฉินสำรองกรณีฉุกเฉิน 10%  2,044,379.95  316,261.00  15.47  
 

 2. ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้ง
ที่ 2 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน วงเงิน 4,175,405.00 บาท จำแนกเป็น 
  (1) รายจ่ายประจำ  1,075,020 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.75 มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

ลำดับ รายการ วงเงิน (บาท) ร้อยละ 
ก งบดำเนินงาน 1,075,020.00 25.75 



ลำดับ รายการ วงเงิน (บาท) ร้อยละ 
 1. การบริหารกิจการทั่วไป 784,320.00 18.78 
 1.1 กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายสภา

สถาบัน 
  

 1.2 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาครู 
บุคลากร กรรมการสภาวิทยาลัย หรือผู้บริหารของ
วิทยาลัย 

421,380.00 10.09 

 1.3 รายการที่เก่ียวเนื่องกับการให้บริการห้องสมุด และ
ห้องพยาบาล 

  

 1.4 ค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน/ค่าเช่าครุภัณฑ์ /
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน/การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

252,940.00 6.06 

 1.5 ค่าตอบแทนผู้สอน   
 1.6 การประชาสัมพันธ์/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการ

นำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัยสู่สาธารณะ 
110,000.00 2.63 

 2. การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพ   
 - โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
  

 3. สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม   
 - โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการ

วิชาการร่วมกับจังหวัด หรือหน่วยงานในพื้นท่ี 
  

 4. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 290,700.00  6.96 
 4.1 การจัดงานปฐมนิเทศ/ไหว้ครู/ปัจฉิมนิเทศ   
 4.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 170,700.00 4.09 
 4.3 การจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 120,000.00 2.87 
 4.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก   
 4.5 การจัดงานแข่งขันกีฬานักศึกษาสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน 
  

 5. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าไปรษณีย์ ค่า
โทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต) 

  

 6. รายจ่ายตามเงื่อนไข หรือวัตถุประสงค์   
ง รายจ่ายเพื่อสมทบรายการลงทุน   
 - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน   
จ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจำเป็นต่อการดำเนินการของสถาบัน   

 
 (2) รายจ่ายลงทุน 3,100,385.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  74.25 มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 



ลำดับ รายการ วงเงิน (บาท) ร้อยละ 
 รวมทั้งหมด 3,100,385.00 74.25 

ข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 2,117,715.00  50.72 
 1. ครุภัณฑ์การศึกษา 892,980.00  21.39 
 2.  ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,224,735.00  29.33 
ค งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 982,670.00 23.53 
 1. ค่าจ้างออกแบบรูปรายการ   
 2. ค่าสิ่งก่อสร้าง 982,670.00 23.53 
ง รายจ่ายเพื่อสมทบรายการลงทุน   
 - ค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพ์สินของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ได้มีการพิจารณากลั่นกรองแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และมติที่เกี่ยวข้องข้างต้นแล้ว จึงรับทราบรายงานยอดรายรับ – ยอด
รายจ่าย และผลการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 รอบ 6 เดือนแรก 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) และอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ครั้งที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 4,175,405.00 บาท ตามท่ีเสนอ  

มติ 
1. รับทราบรายงานยอดรายรับ – ยอดรายจ่าย และผลการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  
2. อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 4,175,405.00 บาท ตามท่ีเสนอ 
 
วาระท่ี 5.2 เรื่อง (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง)  

พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน    
ระยะ 3 ปี  

สรุปเรื่อง 
1. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564  

มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี  
รองศาสตราจารย์วิเชียร ชุติมาสกุล เป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ยกร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕  

2. คณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันว ิทยาล ัยช ุมชน  
ได้ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 
4 ครั้ง ในการดำเนินการ ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 โดยยังให้คงแนวทางการประเมินใน 3 ระดับตามเดิม 
คือ ระดับหลักสูตร (Programme Level) ระดับวิทยาลัย (College Level) และระดับสถาบัน ( Institute 



Level) มีรายละเอียดการปรับปรุง และแผนการดำเนินการ โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 สรุปเปรียบเทียบฉบับเดิม กับ ฉบับ 
ปรับปรุง (ส่วนที่เป็นอักษรตัวเอียง) ดังนี้ 
 
 
 

1.1 หัวข้อการปรับปรุง เปรียบเทียบกับของเดิม 

เดิม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

• ระดับหลักสูตร • ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบท่ี 1 การกับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 (2) การบริหารจัดการหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 (3) การบริหารจัดการหลักสูตร

ประกาศนียบตัรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

องค์ประกอบท่ี 1 การกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 (1)  -ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข- 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 (2)  -ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข- 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 (3)  -ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข- 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 2 ผู้สำเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพผูส้ำเร็จการศึกษา 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ผูส้ำเรจ็การศึกษาสร้างอาชีพและทำประโยชน์

ให้กับชุมชน 

องค์ประกอบท่ี 2 ผู้สำเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพผูส้ำเร็จการศึกษา 
ปรับปรุงแก้ไข คำอธิบาย วิธีการคำนวณค่าร้อยละของผู้สำเร็จ

การศึกษาฯ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ผูส้ำเรจ็การศึกษาสร้างอาชีพ หรือทำประโยชน์

ให้กับชุมชน 
ปรับปรุงแก้ไข  
(1) เปลี่ยนช่ือตัวบ่งช้ีที่ 2.2 จากเดิม “ผู้สำเร็จการศึกษา

สร้างอาชีพและทำประโยชน์ให้กับชุมชน” เปลี่ยนเป็น 
“ผู้สำเร็จการศึกษาสร้างอาชีพ หรือทำประโยชน์”  

(2) ปรับปรุงแก้ไขข้อความในเกณฑ์การประเมิน 
(3)  เครื่องมือ D2 
 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
ปรับปรุงแก้ไข ข้อความในคำอธิบายตัวบ่งช้ี และข้อความใน

เกณฑ์การประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ปรับปรุงแก้ไข ตัวอย่าง การคำนวณอัตราการสำเร็จการศึกษา 
และการคงอยู่ 

 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย ์

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 
ปรับปรุงแก้ไข ข้อความในคำอธิบายตัวบ่งช้ี 



เดิม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูส้อน การจัดการเรียนการสอน 

และการประเมินผลผู้เรยีน 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 -ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข- 
ตัวบง่ช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูส้อน การจัดการเรียน 

การสอน และการประเมินผลผูเ้รียน 
ปรับปรุงแก้ไข ข้อความในคำอธิบายตัวบ่งช้ี และข้อความใน

เกณฑ์การประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
ปรับปรุงแก้ไข ข้อความในตัวบ่งช้ี และข้อความในเกณฑ์การ

ประเมิน 
 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 -ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข- 
 
 

• ระดับวิทยาลัยชุมชน • ระดับวิทยาลัยชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 -ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข- 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 -ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข- 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ปรับปรุงแก้ไข ข้อความในคำอธิบายตัวบ่งช้ี และข้อความใน

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน

สร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม 
หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน

สร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในวิทยาลัยชุมชนหรือชุมชน 
ปรับปรุงแก้ไข  
(1) เปลี่ยนช่ือตัวบ่งช้ีที่ 2.1 จากเดิม “คุณภาพของงานวิจัย 

นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับ 
ชุมชน” เปลี่ยนเป็น “คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม 
หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในวิทยาลัยชุมชน 
หรือชุมชน” 

(2) ปรับปรุงแก้ไขข้อความในคำอธิบายตัวบ่งช้ี 
(3) เพิ่มข้อความในเกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 4 และ 5 
(4) เพิ่มหมายเหต ุ
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 -ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข- 
 



เดิม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม  หรืองานสร้างสรรค์ที่
นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 -ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข- 
 
 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการ องค์ประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ผลการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การสร้างเสริมสมรรถนะบุคคลในชุมชน  
ปรับปรุงแก้ไข 
(1) เปลี่ยนช่ือตัวบ่งช้ีที่ 3.1 จากเดิม “ผลการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม” เปลีย่นเป็น “การสร้างเสริมสมรรถนะ
บุคคลในชุมชน และเพิม่คำอธิบายตัวบ่งช้ี เกณฑ์
มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน” 

(2) เพิ่มตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การบริการวิชาการที่มุ่งแก้ปัญหา   
หรือพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 

(3) เพิ่มตัวบ่งช้ีที่ 3.3 การบริการวิชาการที่มุ่งการสร้าง
ผลิตภณัฑ์ชุมชน หรือนวัตกรรมชุมชน 
 

องค์ประกอบท่ี 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบท่ี 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการทะนุบำรุงศลิปะและ

วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการทะนุบำรุงศลิปะและ

วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ปรับปรุงแก้ไข  
(1) ข้อความในคำอธิบายตัวบ่งช้ีที่ 4.1  
(2) เพิ่มตัวบ่งช้ีที่ 4.2 การใช้ทุนทางศลิปะวัฒนธรรม และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสรา้งคุณค่าเพิ่มให้กับนักศึกษา 
(3) เพิ่มตัวบ่งช้ีที่ 4.3 การใช้ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม     

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการ 
 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบรหิารของวิทยาลัยชุมชนเพื่อกำกับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบรหิารของวิทยาลัยชุมชนเพื่อกำกับตดิตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
 ปรับปรุงแก้ไข โดยเพิ่มข้อความในเกณฑ์มาตรฐาน และ

ข้อความในเกณฑ์การประเมิน 
 

• ระดับสถาบันวิทยาลัยชมุชน • ระดับสถาบันวิทยาลัยชมุชน 
องค์ประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 การพัฒนานักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 -ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข- 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 -ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข- 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 การพัฒนานักศึกษา 
ปรับปรุงแก้ไข ข้อความในเกณฑม์าตรฐาน 

 
 
 



เดิม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 

นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรือ

งานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้

ประโยชน์ให้กับชุมชน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 
ปรับปรุงแก้ไข ข้อความในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 -ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข- 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 -ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข- 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ผลการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ผลการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ผลการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ผลการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปรับปรุงแก้ไข คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจของสถาบัน 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ผลการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจของสถาบัน  

ปรับปรุงแก้ไข  โดยเพิ่มข้อความในเกณฑ์มาตรฐาน และข้อความ
ในเกณฑ์การประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 -ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข- 

2.2 แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2564 – 2566)  ดังนี้ 

(1) งานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน จะดำเนินการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง) 
พ.ศ. 2565 

(2) งานพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้สามารถประยุกต์ใช้เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับวิทยาลัย และระดับสถาบัน       
ตามเกณฑ์ EdPEX   

(3) งานส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการจัดทำแบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUA-QA ระดับวิทยาลัย และระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx  



(4) งานสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับองค์คณะบุคคลซึ่งทำ
หน้าที่ในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบั นวิทยาลัย
ชุมชนไปยัง สป.อว. และหน่วยงานที่เก่ียว   

(5) งานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA) ในปี พ.ศ. 2565 โดยสำนักงาน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จะเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. และ
นำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอก (EQA) ต่อกรรมการประเมินภายนอกของ สมศ.  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการปรับปรุงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2565 แล้ว จึงเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ     
3 ปี ตามเสนอ 

มติ 
  เห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง)     
พ.ศ. 2565 และแผนการดำเน ินงานประก ันค ุณภาพการศ ึกษาสถาบ ันว ิทยาล ัยช ุมชน ระยะ 3 ปี                        
(พ.ศ. 2564 – 2566) ตามเสนอ 
 
วาระท่ี 5.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนตราด 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนตราด ได้นำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรกลาง
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบท
และศักยภาพของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ดังนี้ 
 1. วิทยาลัยชุมชนตราด ได้จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ตามเงื่อนไขที่กำหนดและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 2. ที่ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2565 พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  2.1 ควรเพิ่มรายงานความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนตราด ในหมวด 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนา 
ที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  2.2 ควรตรวจสอบ พ.ศ. ของหลักสูตรให้ตรงกันทั้งเล่ม 
  2.3 ควรมีการวางแผนในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
มีการกำหนดออกมาใหม ่



  2.4 ควรมีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (TQF) 
 3. วิทยาลัยชุมชนตราด ได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแล้ว ดังรายละเอียดเล่มหลักสูตรที่เสนอในที่ประชุม 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
และมีข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชนตราดดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามความเหมาะสมแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ
หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนตราด ตามเสนอ 

มติ 
 เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัย
ชุมชนตราด ตามเสนอ 
 
วาระท่ี 5.4 เรื่อง ขอปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ของวิทยาลัยชุมชนตาก 

สรุปเรื่อง 

 ๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561  
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัย
ชุมชนตาก และให้วิทยาลัยชุมชนนำไปจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๔๘  
 2. วิทยาลัยชุมชนตากเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา  2561 ขณะมีความประสงค์จะขอปิดหลักสูตรอนุปริญญา
ดังกล่าว เนื่องจากหลักสูตรไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนตาก และผ่านการเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรจากสภาวิทยาลัย   
ชุมชนตาก ในการประชุมครั้ง 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว  
 3. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 4//2565  เมื่อวันที่ 20  เมษายน 2565 
พิจารณามีมติให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรอนุปริญญาดังกล่าวแล้ว 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้พิจารณาเหตุผลการขอปิด
หลักสูตรฯ และมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จึงมีมติให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา   
การปกครองท้องถิ่น ของวิทยาลัยชุมชนตาก 

มติ 
 เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ของวิทยาลัยชุมชนตาก ตามเสนอ 
 
วาระท่ี 5.5 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 

สรุปเรื่อง 



1. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จาก นางสาวพจมาน ผาโคตร เป็น จ.อ.สิทธิ์ทัศน์ แก้วไพยทูล เนื่องจาก 
อาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ และ จ.อ.สิทธิ์ทัศน์ แก้วไพยทูล มีคุณวุฒิตรงกับ  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยไดผ้่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการของวิทยาลัยชุมชน และผ่าน
การอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรจากสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ในการประชุม  
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว  

2. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 
มีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ดังกล่าวแล้ว 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า สภาวิชาการสถถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้พิจารณาเหตุผลการขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จึงมีมติให้ความเห็นชอบการขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ของวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภู 

มติ 
 เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
ของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 การกำหนดวันประชุมสภาสถาบัน 

 ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมมชน 3 ชั้น 9
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับ             
ปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.  
นายเจษฎา อาจฉายา 
นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      
 
 นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


