
รายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ครั้งที่ 6/256๕ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕6๕ เวลา ๑๓.๐0 น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
รายนามกรรมการผู้มาประชุม  

๑. ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(๑) นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบัน 
(๒) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์  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) นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบัน 
(๒) นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบัน 

(นางอมรรัตน์  ภูมิวสนะ ผู้แทน) 
(๖) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบัน 

(นายสุพจน์  จิตร์เพ็ชร์ ผู้แทน) 
(๗) นายยุทธนา  พรหมณี  กรรมการสภาสถาบัน 
(๘) นายทิวากร  เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๙) นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ  กรรมการสภาสถาบัน 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
(๑) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อุปนายกสภาสถาบัน 

   วิจัยและนวัตกรรม (นายสุทน  เฉื่อยพุก ผู้แทน) 
(2)  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. นายเจษฎา อาจฉายา สำนักงานสถาบัน 
7. นายรัตตกูล  เจริญเส็ง ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.  

 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดประชุม  และขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตนเพ่ือ 
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 คน และกรรมการ 
ผู้เข้าประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 7 คน รวมกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด 16 คน จากกรรมการ 
ที่มีอยู่ทั้งหมด ๑8 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 เรื่อง รมว.อว. นัดพบปะ ผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 ประธานแจ้งว่าได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง รมว.อว ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กับ 
นายกสภาสถาบัน ดร.สิริกร มณีรินทร์ ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยขุมชน ประธานที่ปรึกษา ดร.ถนอม อินทรกำเนิด 
และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอม
เกล้า สป.อว. ซอยโยธี ท่านได้มอบนโยบาย สรุปได้ ดังนี้ 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรติดตามข่าวสารของกระทรวง อว. อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เช่น 
เรื่องของนโยบาย โครงการ กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ของกระทรวง อว. โดยเฉพาะการปฏิรูปการอุดมศึกษา และควรมี
การพบปะกันสม่ำเสมอ 2 - 3 เดือน/ครั้ง 

2. วิทยาลัยชุมชนควรเชื่อมต่อกับชุมชน รับใช้ชุมชนให้มากๆ ให้มีการพึ่งพิงกับชุมชนโดยเอา
ชุมชนเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนงานของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งการทำงานของวิทยาลัยชุมชนจะไม่มีความเป็นราชการ
เท่าไร ดังจุดเริ่มต้นของวิทยาลัยชุมชนที่คุณหมอเกษม วัฒนชัย กล่าว ให้ท่านฟังไว้ว่า อยากจะใช้จุดแข็งของ
ชุมชนให้เป็นประโยชน์ จึงได้ออกแบบให้วิทยาลัยชุมชนไม่เป็นราชการ เพื่อที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
ใกล้ชิด และให้วิทยาลัยชุมชนเป็นหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องชุมชน  

3. วิทยาลัยชุมชนต้องทำหน้าที่เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยของพื้นที่ (Area Based) บริการชุมชนใน
พ้ืนทีข่องจังหวัดทีว่ิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ หรืออาจให้การบริการมากกว่า 1 จังหวัด  

4. วิทยาลัยชุมชนไม่ควรจัดการศึกษาในระดับปริญญา แต่ให้เน้นจัดการศึกษารูปแบบ Non 
Degree Education จบแล้วนักศึกษามีงานทำ หรือสามารถนำความรู้ออกไปประกอบอาชีพได้  

5. วิทยาลัยชุมชนเดิมเป็นสถาบันการศึกษาที่ฝึกอาชีพให้กับชุมชน ต่อไปนี้อยากให้เข้ามามี
บทบาทในเรื่องการสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น ดังนั้น การสร้างหลักสูตรควรเป็นหลักสูตรที่เกี ่ยวกับ
เรื่องเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เช่น หลักสูตรด้านช่างศิลป์ท้องถิ่น ด้านพุทธศิลป์ ด้านงานฝีมือ ด้านหัตถกรรม   
เป็นต้น ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. หรือระยะสั้น  



6. วิทยาลัยชุมชนควรเป็น Community Data ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญการ และเป็นผู้
เก็บข้อมูลของชุมชนที่ไม่เป็นเชิงปริมาณ รวมถึงเป็นผู้ฟื้นฟูความหลากทางวัฒนธรรมและทางชีวภาพ ปัจจุบัน
โลกหมุนเปลี่ยนทิศแล้ว ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่กำลังนิยมและจะเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนได้อย่างมาก 

7. เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กระทรวง อว. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้สามารถ
นำผลงานที่ทำกับชุมชนเชิงประจักษ์มาขอตำแหน่งทางวิชาการได้โดยไม่ต้องเขียนตำรา หรือทำงานวิจัย         
ในเรื ่องนี้ ดร. ถนอม อินทรดำเนิด ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธาน          
อนุกรรมการฯ กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้านผลงานรับใช้ท้องถิ่นและชุมชน แต่เนื่องจาก
วิทยาลัยชุมชนไม่ได้สอนในระดับปริญญา จึงต้องสร้างจุดเด่นและสร้างตำแหน่งทางวิชาการที่เป็นของตนเอง    
โดยทางกระทรวง อว. จะติดตามเรื่องนี้ และปรับให้มีความเหมาะสมกับวิทยาลัยชุมชน 

8. วิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ค้นหาและรวบรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยจัดทำเป็น Project 
เช่น เรื่องการนวด มีก่ีแบบ อาจแบ่งเป็น การนวดแบบวัดโพธิ์ การนวดแบบไทยใหญ่ การนวดแบบอีสาน เป็นต้น 
เรื่องมวย เรื่องอาหาร เรื่องเสื้อผ้า ฯลฯ  

9. โครงการ U2T ที่วิทยาลัยชุมชนทำดีแล้ว ก็ขอให้ทำต่อระยะที่ 2 ลักษณะ U2T for BCG 
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

10. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นำเสนอภารกิจและผลการดำเนินงานต่อ รมว.อว. แล้ว มีข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ ดังนี้ 
  (1) ขอให้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานผลงานต่อกระทรวง อว. เป็นระยะ ว่าอยู่
ระหว่างดำเนินการในภารกิจเรื่องใด ภารกิจใดกำลังจะแล้วเสร็จหรือสำเร็จแล้ว 
  (2) ขอมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคนยากจน หรืออยู่ในชุมชนที่
ห่างไกล และสร้างหัวกะทิจากคนที่ยากลำบาก รวมถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ให้มากขึ้น 
  (3) กระทรวง อว. โดย ปลัด อว. จะติดตามเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจำ
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  (4) หาก กระทรวง อว. ลงติดตามงานในพื้นที่ที่มีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ ขอให้ สป.อว. แจ้ง
วิทยาลัยชุมชนทราบเพ่ือเข้าร่วมติดตามในพ้ืนที่ด้วย 
  (5) ขอขอบคุณวิทยาลัยชุมชนที่ร่วมดำเนินงานโครงการ U2T และทำหน้าที่ อว.ส่วนหน้าด้วย 
 ประธานเสนอแนะว่าในเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรเรียนเชิญ 
ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานอนุกรรมการฯ ด้านผลงานรับใช้
ท้องถิ่นและชุมชน มาให้ความรู้กับผู้สอนในวิทยาลัยชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการทำผลงาน
ทางวิชาการแนวใหม่ดังกล่าว 
 

มติ 
 รับทราบและมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 
วาระท่ี 1.1.2 เรื่อง หนังสือ (ลับ) จาก ป.ป.ช.สมุทรสาคร 

 ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ได้รับหนังสือ (ลับ) จาก ป.ป.ช.สมุทรสาคร เรื่อง มีผู้ร้องเรียนกล่าวหา 
นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ฐานกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ ขณะนี้นับเป็น
ฉบับที่ ๔ และในเรื่องเดียวกันมีหนังสือจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข้าวสารทางราชการที่ส่งถึง



ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และผู้ร้องมีหนังสือถึงผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อีกประมาณ 
42 ฉบับ ซึ่งทาง ป.ป.ช. ได้พิจารณาและมีความเห็นเหมือนกันในทุกฉบับว่าเป็นการกล่าวหาในเรื่องที่ไม่มี
ความผิดร้ายแรง จึงได้ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกร้องเรียน พิจารณาการ
ดำเนินการทางวินัยตามอำนาจหน้าที่และแจ้ง ป.ป.ช. ทราบต่อไป ซึ่งการร้องเรียนในเรื่องนี้จะจากคนเดียวหรือ
หลายคนร่วมกัน และเป็นการร้องเรียนในเรื่องเดียวกันถึง 6-7 ครั้ง ทั้งที่ ป.ป.ช. มีมติตอบมาเหมือนกันดังที่ได้
แจ้ง มีผลทำให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสียหาย ทั้งในด้านเวลาทำงานและชื่อเสียง จึงขอมอบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนพิจารณาแนวทางดำเนินการในเรื่องนี้  
 นายเอกศักดิ์ คงตะกูล เสนอแนะว่าการร้องเรียนอาจมีหลายเรื่องที่ซ้ำซ้อนกัน สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนต้องพิสูจน์พยานหลักฐานความจริง และเมื่อได้พิสูจน์แล้วไม่มีมูลความผิดและได้สั่งให้ยุติเรื่องแล้ว หากมี
การร้องเรียนในประเด็นซ้ำ ๆ เช่นเดิมอีกหลายครั้ง ให้มีมาตรการลงโทษทางวินัยผู้ร้องเรียน ฐานรายงานเท็จ 
และถ้ารายงานเท็จนั้นเกิดความเสียหายกับทางราชการก็สามารถลงโทษถึงขั้นให้ออกจากราชการได้  ทั้งนี้  
นางสีลาภรณ์ บัวสาย ได้ยกประเด็นเดียวกันที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและลงความเห็นถึงวิธีที่สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนควรดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

มติ 
 รับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 
วาระท่ี 1.1.3 เรื่อง ผลการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วรั่วไหล 

 ประธานแจ้งที่ประชุมว่า จากการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วแล้ว ผลการสรรหา 
การอภิปรายของกรรมการเกิดการรั่วไหลในทันที ซึ่งนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นประธานกรรมการสรรหา
ได้แจ้งถึงความไม่สบายใจ จึงขอหารือแนวทางการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไร 
ทั้งนี้ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่าควรหารือเป็นวาระลับหลังการประชุม 

มติ 
 รับทราบ 
 
วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง การแต่งกายขององคมนตรีในฐานะประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 

     นายเอกศักดิ์ คงตระกูล เสนอแนะว่าในเรื่องนี้อาจไม่ต้องแก้ไข ข้อบังคับสถาบันวิทยาลยัชุมชน  
ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 
2560 แต่ควรเป็นการเสนอให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาใช้อำนาจตามความในมาตรา 18 (16) แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 เห็นชอบให้องค์มนตรีสวมใส่ชุดครุยของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน จึงขอให้ปรับวาระเป็นเรื่องเสนอ
เพ่ือพิจารณา 

มติ 
 เห็นชอบตามเสนอ 
 



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2565 
   เมื่อวันอังคารที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5  

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 5/2565 (ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์)             
เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
กระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมแจ้งให้กรรมการสภาสถาบันพิจารณารายงาน
การประชุมทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข 

มติ 
 รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตามท่ีเสนอ โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี ่ยวกับการดำเนินงาน  
ในเรื ่องต่าง ๆ นั ้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว  
มีเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 8 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 9 เรื่อง จึงใคร่ขอเสนอรายงาน
มาเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม 

มติ 
 รับทราบ  
 
วาระที่ 3.2 เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี 
                 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สรุปเรื่อง 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีประชุมระดมความคิดเห็นปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศ  
เมื ่อวันที ่ 20 พฤษภาคม 2565 ในประเด็นตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน  โดยมีผู ้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบัน คือ นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ และนายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา กรรมการ
สภาวิชาการสถาบัน คือ นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ ที่ปรึกษาสถาบัน คือ ดร. ถนอม อินทรกำเนิด ผศ.ดร. ประเสริฐ 
จริยานุกูล ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัย บุคลากรสำนักงานสถาบันและ
บุคลากรวิทยาลัย  โดยปรับปรุงแก้ไขชื่อเป้าหมายย่อย แก้ไขตัวชี้วัด กิจกรรม โครงการ ที่จะทำให้เกิดการ 
Reinvent สถาบันวิทยาลัยชุมชนในระยะ 5 ปี โดยได้เพิ ่มเติม “เงื ่อนไขความสำเร็จ” และ “กลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม” สรุปดังนี้ 
 
 



(ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) : 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนสร้างสรรค์ปัญญา พลังการเรียนรู้ และลดความเหลื่อมล้ำ นำไปสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชน 

พันธกิจ (Mission) : 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษา วิจัยและสร้างนวัตกรรม บริการทางวิชาการ และทะนุบำรุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม มุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน  ซึ่งนำไปสู่
การพัฒนาประเทศ  
 พันธกิจหลักของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในรอบ 5 ปี ตั้งแต่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 1. เสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชน ท้องถิ่น โดยการจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการฝึก
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 2. สร้างความรู้ทั้งเนื้อหาสาระ และวิธีการ ช่วยพัฒนาเครื่องมือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ช่วย 
ให้การประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น 
 3. รักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 4. ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้พันธกิจทั้ง 3 ประการ บรรลุเป้าหมาย 

ค่านิยมองค์กร (Core Value) : สถาบันวิทยาลัยชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของการมีค่านิยมร่วมขององค์กรที่
เกื้อหนุนให้เกิดความสำเร็จ คือ  
  ยึดมั่นในความถูกต้องและเป็นธรรม 
  การมุ่งมั่นในผลลัพธ์และความเป็นเลิศ  
  การเห็นคุณค่าของพลังการมีส่วนร่วม 

เงื่อนไขความสำเร็จ 
 1. ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ของรัฐและเอกชน ที่เป็นงบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญา อาคารสถานที่ เครื่องมือ และสิ่งแวดล้อม 
 2. คำนึงถึงความแตกต่างของพ้ืนที่ในมิติต่าง ๆ   
 3. ให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่ม กลยุทธ์ และวิธีการ ของคนในพื้นที่ 
 4. บริหารจัดการให้ครบวงจรของการดำเนินงานตั้งแต่ขั ้นออกแบบวางแผน ปฏิบัติ ติดตาม
ประเมิน และปรับปรุงพัฒนา 

กลยุทธ์การขับเคลื่อนแผน 
 1. ใช้ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือสภาวิทยาลัยชุมชน เป็น 
Steering Committee ในการกำหนดทิศทาง กำกับ และดูแล โครงการตามแผนให้บรรลุเป้าหมาย 
 2. การแสวงหาเครือข่ายเข้ามาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย  
 
 



ประกอบด้วย 3 เป้าหมายหลัก 10 เป้าหมายย่อย ดังนี้  
 เป้าหมายที่ 1  การสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายที่ 1.1 สร้างกำลังคนในท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง 
 เป้าหมายที่ 1.2 สร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาของประชากรกลุ่มยากจน ผู้ด้อยโอกาส และมีความ
เหลื่อมล้ำสูงทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
 เป้าหมายที่ 1.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 2  การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง Value-
based economy 
 เป้าหมายที่ 2.1 สร้างความรู้ใหม่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือเพ่ือพัฒนาชุมชน 
 เป้าหมายที่ 2.2 สร้างมูลค่าเพ่ิมจากมรดกทางภูมิปัญญาด้านช่างศิลป์ท้องถ่ิน 
 เป้าหมายที่ 3  การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 เป้าหมายที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรที่เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 
 เป้าหมายที่ 3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 เป้าหมายที่ 3.3 แก้ข้อจำกัดด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ 
 เป้าหมายที่ 3.4 ยกระดับระบบธรรมาภิบาลในองค์กร 
 เป้าหมายที่ 3.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและการเรียน 
การสอน 

การพิจารณาและเสนอแนะ 
1. การปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 

2570) เป็นไปตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
เห็นสมควรให้ความเห็นชอบตามเสนอ 

2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการเรื ่องการนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็น
รูปธรรม โดยกำหนดประเด็นผลงานที่เป็น Quick Win เพ่ือสร้างการรับรู้ภารกิจและผลงานของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนแก่สาธารณะชนเป็นระยะ ๆ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ตัวอย่างประเด็น Quick Win เช่น การ
ปักธงเป้าหมายที่เป็นจุดเน้น 10% ล่างของคนยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส การยกระดับภูมิปัญญาช่างศิลป์ท้องถิ่น 
ความแตกต่างเรื่องค่าหน่วยกิต/ค่าเล่าเรียน วิทยาลัยชุมชนกับการเชื่อมต่อระหว่างชุมชน กับมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
เป็นต้น ทั้งนี้ ควรเพิ่มเติมกลยุทธ์ด้านการสื่อสารองค์กร เช่น ค้นหา Pesonal Blanding ของสถาบัน/วิทยาลัย 
อบรมนักสื่อสารองค์กรให้มีทักษะเรื่องการจับประเด็น การทำกราฟฟิก design เป็นต้น  

มติ 
 เห็นชอบแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ิมเติมกลยุทธ์ ด้านการสื่อสารองค์กร ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 
วาระท่ี 3.3 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย การบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
 ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 พิจารณา (ร่าง) 
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย การบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. ...  แล้วมีข้อเสนอแนะในประเด็น 



องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย จริยธรรมการทดลองในมนุษย์ ทางเลือกที่ให้อำนาจ
ผู้อำนวยการสถาบันใช้ดุลพินิจว่าจะใช้ระเบียบของสถาบันหรือระเบียบของแหล่งทุน ค่าตอบแทนนักวิจัยฯ การ
จัดสรรเงินอุดหนุนสถาบัน ความรับผิดของผู้วิจัย รวมถึงอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย โดยมอบสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนหารือกับ นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือปรับปรุง ร่าง ข้อบังคับฯ 
ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้หารือกับ นางสีลาภรณ์ บัวสาย และนายเอกศักดิ ์ คงตระกูล และ
ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดใน (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย การบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 
... และขอเสนอ (ร่าง) ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย 
พ.ศ. ... เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

การพิจารณาและเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณา เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย การบริหารจัดการ
งานวิจัย พ.ศ. ... สำหรับ (ร่าง) ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ... เห็นว่าเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงเห็นชอบเฉพาะในส่วน
ของอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับสัดส่วนการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย/สัดส่วนการจัดสรร
เงินอุดหนุนสถาบัน อาจนำไปกำหนดไว้ใน (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ฯ  

มติ 
 เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย การบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. ... และ
อัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย โดยมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนาม  
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี 4.1 เรื่อง การแต่งกายขององคมนตรีในฐานะประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 

สรุปเรื่อง 
 สำนักงานองคมนตรี มีหนังสือ ที่ พว 0100.15/2448 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 แจ้งว่า
สำนักงานองคมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน และได้รับจากนายสุนันต์ ทองมีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
องคมนตรี ขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเรื่องการสวมใส่ชุดครุยของสถาบันวิทยาลัยชุมชนขององคมนตรี
ที่จะมาเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณาความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. 2558 และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุ ย   
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว เห็นว่ามิได้กำหนดเรื่องชุดครุยสำหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวไว้ จึงไดห้ารือทางโทรศัพท์กับนายสุทน เฉื่อยพุก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแล้ว เห็นควรให้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบ
ของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมในงาน



พิธีฯ และในชั้นต้นให้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนใช้อำนาจ ตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับฯดังกล่าว วินิจฉัย
ตีความเห็นชอบกำหนดให้องคมนตรีผู้ทำหน้าที่ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรฯ สามารถสวมใส่ชุดครุย
ประจำตำแหน่งเช่นเดียวกับนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเข้าร่วมในงานพิธีประสาท
อนุปริญญาบัตรฯ และรายงานสภาสถาบันเพื่อทราบและเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่า
ด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง  พ.ศ. 
๒๕๖๐ ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมในงานพิธีดังกล่าว 
 

การพิจารณาและเสนอแนะ 
  นายเอกศักดิ์ คงตระกูล เสนอแนะว่า การเสนอให้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ใช้อำนาจ 
ตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของ
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการตีความตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ดังกล่าว แต่จะไปตีความที่ขัดกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ไม่ได้ ดังนั้น
ทางออกของเรื ่องนี ้ต้องเสนอให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา 18 (16) แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 เห็นชอบให้องคมนตรีสามารถสวมใส่ชุดครุยของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได้ และให้สัตยาบันในเรื่องที่ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้วินิจฉัยให้องคมนตรีสวมใส่ 
ชุดครุยของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในพิธีประสาทอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน  
  ประธานเพิ่มเติมว่า เห็นชอบการพิจารณาให้องคมนตรีสวมใส่ชุดครุยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท และ
ส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่ามีประเด็นใดปรับปรุง 
แก้ไข หรือไม่ และให้นำ PowerPoint ฉบับที่นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. มาปรับปรุงให้สมบูรณ์ก่อน
นำเรียนองค์มนตรีแต่ละท่านต่อไป และเรียนเชิญกรรมการสภาสถาบันหมุนเวียนกันเข้าร่วมในพิธีประสาท
อนุปริญญาบัตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

มติ 
1. เห็นชอบให้ใช้อำนาจตามความในมาตรา 18 (16) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลยัชุมชน 

พ.ศ. 2558 กำหนดให้องคมนตรีสวมใส่ชุดครุยของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 

2. ให้สัตยาบันกรณีที่ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดว้ินิจฉัยให้องคมนตรีสวมใส่ชุดครุยของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนในพิธีประสาทอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 

3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาหากมีประเด็นต้องปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนฯ และ ปรับปรุง PowerPoint ฉบับที่นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ก่อนนำเรียนองค์
มนตรีแต่ละท่านต่อไป 
 
วาระท่ี 4.2 เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
               ในวิทยาลัยชุมชนตาก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 

 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2) เป็นแบ่งส่วนราชการเฉพาะของวิทยาลัยชุมชนตาก เป็น (1) สำนักงานผู้อำนวยการ 



(2) สำนักวิชาการ 3) ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัย และนวัตกรรม และ 4) สถานพยาบาลการแพทย์
แผนไทย โดยส่วนราชการตาม (1) – (3) สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กำหนดอำนาจหน้าที่แล้วตาม ประกาศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสถาบัน  
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยผู้อำนวยการสำนักงานและกองบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับวิทยาลัย
ชุมชนตาก พิจารณากำหนดอำนาจหน้าที่ในส่วนของสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยที่สภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้นใหม่แล้ว จึงเสนอ (ร่าง) ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่
ของส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...  

การพิจารณาและเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้หารือการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสถานพยาบาล
การแพทย์แผนไทย กับนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติและวิทยาลัยชุมชนตาก และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนดแล้ว จึงเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ ตามท่ีเสนอ 

มติ 
 เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ตามทีเ่สนอ 
 
วาระท่ี 4.3 เรื่อง ร่าง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย การบริหารสถานพยาบาล 
               การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
 ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบ 
ให้แบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยชุมชนตาก โดยจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก  
มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชาการ ตามความในมาตรา 10 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2558 และได้มี ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเห็นควรมีกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับสถานพยาบาลการแพทย์แผน
ไทย จึงได้เชิญ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนตาก ร่วมหารือ และ
จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย การบริหารสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ... ตามท่ี
เสนอ 

การพิจารณาและเสนอแนะ 
 นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า
กำหนดหลักการไว้ครอบคลุมแล้ว สำหรับรายละเอียดจะออกประกาศตามมาอีกควรเห็นชอบได้ ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว จึงเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ ตามท่ีเสนอ 

มติ 
 เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย การบริหารสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย 
พ.ศ. ... ตามทีเ่สนอ 
 



วาระท่ี 4.4 เรื่อง ร่าง ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินราชการและเงินรายได้ 
               ของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
 ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบให้
มีข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินการของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย พ.ศ. 2565 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริหารการใช้จ่ายเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชน
สุโขทัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีกฎหมายรองรับการดำเนินการ จึงได้ (ร่าง) ประกาศสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย พ.ศ. ...  

การพิจารณาและเสนอแนะ  
  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเรียนต่อที่ประชุมว่า การดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
ต้องใช้จ่ายจากเงินรายได้ในส่วนของสำนักงานสถาบันซึ่งมีอยู่จำนวนจำกัด จึงจะขอความเห็นจากที่ประชุมสภา
สถาบันในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าการดำเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชนสุโขทัยในช่วงแรกมีปริมาณงานยังไม่เทียบเท่ากับวิทยาลัยชุมชนอื่น ดังนั้น การพิจารณากำหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ควรให้สอดคล้องกับปริมาณงาน ทั้งนี้ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาผ่านคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมที่ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้ง 

มติ 
 เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิก
จ่ายเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย พ.ศ. ... และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม 
 

 
วาระท่ี 4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 

สรุปเรื่อง 
 1. การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 4/2565 เมื ่อวันที ่ 19 เมษายน 2565 
พิจารณาเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเป็นส่วนราชการภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และในระยะจัดตั้ง ให้สภาสถาบัน
พิจารณาแต่งตั้งสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย โดยมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 และมอบให้ 
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ตามองค์ประกอบผู้แทนสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน  
 2. การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มีมติ
เห็นชอบข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย พ.ศ. 
2565 ความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับดังกล่าว ให้มีสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
  (2) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยหรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
  (3) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยหรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
  (4) ประธานสภาหอการค้าจังหวัดสุโขทัยหรือผู้แทน เป็นกรรมการ 



  (5) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยหรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
  (6) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ คน ทั้งนี้ ผู ้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากสถาบันอุดมศึกษา 
จำนวน ๑ คน ตามที่ประธานสภาวิทยาลัยเสนอโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน เป็นกรรมการ 
  (7) ผู้แทนสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ผู้อำนวยการสถาบันมอบหมาย เป็นกรรมการ 
  (8) ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า องค์ประกอบประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ที่ประชุมสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เคยมีมติมอบหมายให้ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 
จึงขอความเห็นชอบให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนดังกล่าว สำหรับกรรมการใน
องค์ประกอบที ่เป็นผู ้แทนองค์กรขณะนี ้ได้มีหนังสือแจ้งไปเพื ่อขอรายชื ่อผู ้แทนแล้ว ส่วนองค์ประกอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ประธานสภาวิทยาลัยเสนอ จำนวน 4 คน ที่จะขอความเห็นชอบต่อสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน มีดังนี้ 

1. รศ.ดร.วัชรพงษ์ ชุมดวง ตำแหน่งอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. พระครูพิศาลสิริวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
3. นายสมชาย เดือนเพ็ญ ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
4. นายสรวิศ ติยะพิษณุไพศาล ตำแหน่งรองประธานกรรมการหอการค้า จ.สุโขทัย และประกอบ

อาชีพส่วนตัว 

การพิจารณาและเสนอแนะ  
 1. เห็นชอบให้ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยตามมติของที่
ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 
 2. เห็นชอบรายชื ่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตามองค์ประกอบ (2) – (7) ตามเสนอ โดย
มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนประสานยืนยันรายชื่อกรรมการตามองค์ประกอบที่ (2) ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุโขทัยหรือผู้แทน (3) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยหรือผู้แทน  (4) ประธานสภาหอการค้าจังหวัด
สุโขทัยหรือผู้แทน (5) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยหรือผู้แทน ตามที่ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ ได้
ประสานเสนอรายชื่อเป็นการภายในแล้ว และองค์ประกอบที่ (7) มอบผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน เป็นผู้แทน 
และเสนอนายกสภาสถาบันลงนามประกาศแต่งตั้งต่อไป  

มติ 
 เห ็นชอบให ้ นายแพทย ์พ ิ เชฐ บ ัญญัต ิ  เป ็นประธานสภาว ิทยาล ัยช ุมชนสุโขท ัยตามมติ  
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 และรายชื่อกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนตามองค์ประกอบ (2) – (7) ตามท่ีเสนอ 
 
วาระท่ี 4.6 เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  
               พ.ศ. 2565 - 2566 ของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 
สรุปเรื่อง 
 ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มีมติ
เห็นชอบให้มีประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเป็นส่วนงานภายใน พ.ศ. 2565 
โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป  



 สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการ
ดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 และประมาณการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้อง
ใช้สำหรับการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย โดยจะใช้จากเงินรายได้ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมี
ข้อมูลเงินรายได้ของสำนักงานสถาบัน ดังนี้ 

1. ป ีงบประมาณ พ.ศ.  2565 สำน ักงานสถาบ ันม ีงบประมาณจากเง ินรายได ้สะสม 
3,247,877.23 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ้ดบาทยี่สิบสามสตางค์) และคงเหลือ
วงเงินที่สามารถใช้ได้ 1,962,883.53 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อนแปดสิบสามบาทห้าสิบ
สามสตางค์) รายละเอียดดังตาราง 
 

รายการ จำนวนเงิน 
รายรับสะสมยอดยกมาจากปี 2564 (1) 3,212,484.25 
ประมาณการรายรับ งปม. พ.ศ. 2565 (2) 619,814.42 
รายรับสะสมฯ+ประมาณการรายรับ งปม. พ.ศ. 2565 (3) = (1)+(2) 3,832,298.67 
วงเงินที่สามารถใช้ได้ปี งปม.2565 (4) = (60%)(1)+(2) 2,547,304.97 
แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ งปม. พ.ศ. 2565 (5) (สภาสถาบันฯ อนุมัติแล้ว)  522,440.00 
วงเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน งปม. พ.ศ. 2565 (6) = 10%(2) (สภาสถาบันฯ อนุมัติแล้ว)  61,981.44 
เงินรายได้สะสมคงเหลือ (7) = (3) - (5) – (6)  3,247,877.23 
คงเหลือวงเงินที่สามารถใช้ได้ในปี งปม. พ.ศ. 2565 (8) = (4) - (5) – (6)  1,962,883.53 

 

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 สำหรับ
การดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย โดยประมาณการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานวิทยาลัย
ชุมชนสุโขทัย เพ่ือเสนอต่อสภาสถาบันอนุมัติ ดังนี้ 

 2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  วงเงิน 700,000 
บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) จำแนกเป็น รายจ่ายประจำ  500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ร้อยละ 71.43 
รายจ่ายลงทุน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ร้อยละ 28.57 รายละเอียดดังตาราง 
 

รายการ งบประมาณ  ร้อยละ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เริ่ม ก.ค. - ก.ย. 65  700,000  100.00  

รายจ่ายประจำ 500,000  71.43  

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Upskill Reskill เป้าหมาย 100 คน  
(100 คน*1,000 บาท) 

100,000  14.29  

2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน (11 คน) 3 ครั้ง เดือนละ 1 
ครั้ง ก.ค. - ก.ย. 65  

56,520  8.07  

3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์) 
(8,000 บาท* 3 เดือน)   

24,000  3.43  

4. ค่าเช่ารถยนต์และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (2,800 บาท* 4วัน* 3 เดือน)  33,600  4.80  

5. ค่าวัสดุสำนักงาน  25,880 3.70 



รายการ งบประมาณ  ร้อยละ  
6. ค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างบุคลากร (ส.ค. - ก.ย. 65 จำนวน 2 เดือน) 

ผู้อำนวยการ วชช. และเจ้าหน้าที่ 4  คน   
260,000 37.14 

(1) ผู้อำนวยการ วชช. (ค่าตอบแทน 40,000บาท* 1 คน* 2 เดือน และ 
(เงินประจำตำแหน่ง 20,000 บาท* 1 คน* 2 ดือน) 

120,000  17.14c 

(2) นักวิชาการศึกษา (17,500 บาท* 1 คน* 2 เดือน) 35,000  5.00 

(3) นักวิชาการเทคโนโลยี (17,500 บาท* 1 คน* 2 เดือน) 35,000  5.00 

(4) นักวิชาการเงินและบัญชี (17,500 บาท* 1 คน* 2 เดอืน) 35,000  5.00 

(5) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (17,500 บาท* 1 คน* 2 เดือน) 35,000  5.00 

รายจ่ายลงทุน  200,000  28.57 

1. งบลงทุน – ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสำนักงานและจัดหาครุภัณฑ์ 200,000  28.57 

 
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เสนอแผนการใช้จ่าย

วงเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) จำแนกเป็น รายจ่ายประจำ 2,550,000 บาท (สองล้าน
ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ร้อยละ 94.44 รายจ่ายลงทุน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ร้อยละ 
5.56 รายละเอียดดังตาราง 

รายการ งบประมาณ  ร้อยละ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ต.ค. 65 - ก.ย. 66 จำนวน 12 เดือน 2,700,000 100.00  

รายจ่ายประจำ 2,550,000 94.44 

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Upskill Reskill เป้าหมาย 500 คน 
(500คน*1,000 บาท) 

500,000  18.52 

2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน(11 คน) 12 ครั้ง เดือนละ 
1 ครั้ง 

161,460 5.98 

3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์) 
(10,000บาท*12เดือน)     

120,000 4.44 

4. ค่าเช่ารถยนต์และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (2,800 บาท*4วัน*12เดือน) 134,400 4.98 

5. ค่าวัสดุสำนักงาน  74,140 2.75 

6. ค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างบุคลากร (ต.ค. 65 - ก.ย. 66 จำนวน 12 เดือน) 
ผู้อำนวยการ วชช. และเจ้าหน้าที่ 4  คน   

1,560,000 57.75 

(1) ผู้อำนวยการ วชช. (ค่าตอบแทน 40,000บาท*1คน*12ดือน และ 
(เงินประจำตำแหน่ง 20,000บาท*1คน*12ดือน) 

720,000  26.67 

(2) นักวิชาการศึกษา  (17,500บาท*1คน*12เดือน) 210,000  7.78 

(3) นักวิชาการเทคโนโลยี  (17,500บาท*1คน*12เดือน) 210,000  7.78 



รายการ งบประมาณ  ร้อยละ  

(4) นักวิชาการเงินและบัญชี  (17,500บาท*1คน*12เดือน) 210,000  7.78 

(5) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (17,500บาท*1คน*12เดือน) 210,000  7.78 

รายจ่ายลงทุน  150,000 5.56 

7. งบลงทุน - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสำนักงานและจัดหาครุภัณฑ์ 150,000 5.56 

การพิจารณาและเสนอแนะ 
 1.  เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินไม่เกิน 700,000 บาท สำหรับใช้จ่ายในรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน 
ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้บริหารและบุคลากรให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดตามปริมาณ
งาน  
 2. ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน ได้ประสานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ ได้ประสานสถิติจังหวัดสุโขทัย เพ่ือขอรับการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์
ดิจิทัลชุมชน และทราบว่าขณะนี้ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว คาดว่าจะสามารถใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของ
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามแผนที่กำหนดได้อีกส่วนหนึ่ง  

มติ 
 เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินไม่เกิน 700,000 บาท สำหรับใช้จ่ายในรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน  
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม  
 
วาระท่ี 4.7 เรื่อง ขอความเห็นชอบผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ 
               วิทยาลัยชุมชนสงขลาและอุทัยธานี 

สรุปเรื่อง 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั ่งที ่ 49/๒๕๖5 ลงวันที ่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และที่ 50/๒๕๖5 
ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นประธาน  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัต ิหน้าที ่ของ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและสงขลา ได้ดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ และพิจารณาจาก  
  (๑) เอกสารหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัย  
  (๒) สังเกตและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน  
  (๓) สัมภาษณ์ผู้อำนวยการวิทยาลัย และ  
  (๔) การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมิน  



 2. ปรากฎผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อยู่ในระดับ  
ดีมาก (4.๗2 คะแนน) ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา อยู่ในระดับ ดีมาก (4.๖๓ คะแนน) ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

การพิจารณาและเสนอแนะ  
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
และอุทัยธานี ตามท่ีเสนอ 

มติ 
1. เห็นชอบผลการประเมินตามที่คณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ชุมชนอุทัยธานีและสงขลาเสนอ 
2. เห็นชอบให้ นายไพฑูรย์ ฟักเขียว และนางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผ่านการประเมินและ  

ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและสงขลา ตามลำดับ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระท่ี 5.1 เรื่อง ขอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยชุมชนแพร่ 

สรุปเรื่อง 
 1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕59 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่
ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งไม่ได้เป็นพันธกิจหลักตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ควร
เปิดโอกาสให้วิทยาลัยชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมสามารถเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ต้องเป็น
หลักสูตรที่มีความจำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และไม่ซ้ำซ้อนกับหลักสูตรของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ว่าควรเปิดโอกาสให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งสามารถจัด
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้ โดยก่อนเปิดการ
เรียนการสอนจะต้องดำเนินการเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัติก่อน 
 2. ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะมีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือขอใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และในการจัด
การศึกษาจะดำเนินการตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
 3. วิทยาลัยชุมชนแพร่ มีหนังส ือที ่ อว 0610.18/441 ลงวันที ่ 13 กันยายน 2564  
เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2565 โดยใช้หลักสูตรของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ 
  3.1 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเชฟอาหารไทย   
  3.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  
  3.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน  
  3.4 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
  3.5 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาท่องเที่ยว  



เพื่อแก้ปัญหาด้านอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา และเป็นทางเลือกให้แก่
ผู้สนใจหลักสูตรใหม่ๆ ของวิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบการเปิดจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ในการประชุมครั้ งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  
๒7 กรกฎาคม 2564 
 4. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2564 ได้พิจารณาการของเปิดหลักสูตรดังกล่าวแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  (1) ควรทำการคำนวณรายรับและรายจ่ายให้สมดุลกัน 
  (2) ควรเปิดหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและตรงกับบริบทพื้นที่ เพื่อเพ่ิม
โอกาสให้แก่ชุมชนและได้พัฒนาคนในท้องถิ่น 
  (3) ควรมีการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนหรือสถานที่การจัดการเรียนการสอนให้เป็นสถานที่รับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เนื่องจากจังหวัดแพร่มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่หลากหลาย 
  (4) ควรมีการจัดการศึกษาทั้งแบบในห้องเรียนและแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนและลดปัญหาการออกกลางคัน 
  (5) ควรมีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานอื ่น เพื ่อให ้เก ิดการส ่งต่อผู ้สำเร ็จการศึกษา 
จากวิทยาลัยชุมชน และลดค่าใช้จ่ายด้านผู้สอนและวัสดุฝึก  
  (6) ควรพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรอาชีพ เพื ่อลดระยะเวลาในการเร ียน และให้ทันต่อ 
ความต้องการของตลาดแรงงานและสถานการณ์ในปัจจุบัน และสะสมหน่วยกิตไว้เพ่ือเทียบโอน  
  (7) ควรพัฒนาหลักสูตรตามสมรรถนะในแต่ละด้านของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 บัดนี้ วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้วรายละเอียดดังเอกสารทีน่ำเสนอในที่ประชุม 

การพิจารณาและเสนอแนะ 
1. นายพงษ์เดช ศรีวชิระประดิษฐ์ มีความเห็นว่า การจัดการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. คือพันธกิจ

ระดับอาชีวศึกษา แต่การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา เป็นพันธกิจระดับอุดมศึกษา เหตุใดวิทยาลัยชุมชนจะ
หวนกลับไปจัดการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. อีก นอกจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและพิจิตรที่เปิดสอนตามพันธกิจ
เดิมที่ถ่ายโอนตามตัววิทยาลัยมาจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชนควรจะจัดการศึกษา
ที่เป็นรูปแบบของวิทยาลัยชุมชนเองให้ชัดเจนจะดีกว่าหรือไม่ มีข้อสังเกตว่า ถ้าเป็นเช่นนี้ในอนาคตวิทยาลัย
ชุมชนทั้ง 20 แห่ง อาจเปิดหลักสูตร ปวช. ปวส. และจะทำให้เกิดการศึกษาระบบอาชีวศึกษาขึ ้นทั ้งใน
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง อว.  

2. นายถนอม อินทรกำเนิด กล่าวว่าปัจจุบันมีสถิติเด็กทีจ่บการศึกษาระดับ ม.3 แตไ่มส่ามารถเข้า
ศึกษาในระบบได้ ราว 60,000 - 70,000 คน  เนื่องจากยากจน หรืออยู่หางไกลไม่สามารถเข้าศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาซึ่งเปิดอยู่ในเมือง ดังนั้น การที่วิทยาลัยชุมชนจะจัดการศึกษาในระดับนี้ โดยมีลักษณะการจัดที่ 
ยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถทำงานและขณะเดียวกันก็ใช้เวลาว่างมาศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนได้ ทำให้ได้รับโอกาส
ศึกษาต่อในระดับ ปวช. สำหรับระดับ ปวส. ก็เปิดให้เป็นทางเลือกของเด็กที่จบระดับ ปวช. แล้วไม่สามารถเข้า
ศึกษาต่อในระบบของอาชีวศึกษา และได้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว 
สำหรับการสำรวจสถิติผู้ว่างงาน ในปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรงบประมาณให้ทุก



วิทยาลัยชุมชนสำรวจจำนวนเด็กที่จบการศึกษาระดับ ม.3 - ม.6 แล้วยังไม่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อ และให้
จัดทำข้อมูลที่อยู่อาศัยและข้อมูลการติดต่อไว้แล้ว 

3. ประธานกล่าวว่า หลักการสำคัญคือ วิทยาลัยชุมชนต้องไม่เปิดสาขาวิชาที ่ซ ้ำซ้อนกับ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานการอาชีวศึกษาในจังหวัดได้จัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว และต้องมีข้อมูลตัวเลข
แสดงผลการศึกษาความต้องการของผู ้ เร ียน ประกอบกับขั ้นตอนการขอเปิดหลักสูตรของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ชัดเจนมาประกอบการพิจารณา ดังนั้น ขอมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือกับ
วิทยาลัยชุมชนแพร่เพื่อทบทวนเหตุผล ข้อมูลตัวเลข ขั้นตอนการขอเปิดหลักสูตรที่ชัดเจนอีกครั้ง แล้วเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป 

มติ 
 ให้ถอนเรื่อง และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือกับวิทยาลัยชุมชนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
แล้วเสนอเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี 5.2 เรื่อง ขอแก้ไขใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สรุปเรื่อง 
 1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ขอใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั ้นสูงจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยชุมชนได้ออกใบประกาศนียบัตร  
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว ่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเร ียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว ่าด้วยการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564 
 2. ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที ่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
พิจารณาเห็นว่าปัจจุบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน ย้ายมาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม การออกใบประกาศนียบัตรจึงต้องมีการปรับรูปแบบตามต้นสังกัด และได้มีมติเห็นชอบรูปแบบใบ
ระเบียนแสดงผลการเรียน และรูปแบบใบอนุปริญญาบัตร ต่อมาที่ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ได้พิจารณามีมติให้ทบทวนรูปแบบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงและใบประกาศนียบัตรวิชาชีพใหม่โดยยึดรูปแบบตามใบอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

การพิจารณาและเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณารูปแบบใบประกาศนียบัตรฯ ฉบับเดิม กับ ฉบับที่ขอแก้ไขแล้ว ประธานกล่าวว่า 
เหตุใดจึงไม่แก้ไขเฉพาะในส่วนหัวของใบประกาศนียบัตรฯ จาก “กระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “กระทรวง อว.” 
นายเอกศักดิ ์ คงตระกูล เสริมว่า ลักษณะเช่นนี ้ไม่ใช่กการขอแก้ไข แต่เป็นการขอปรับเปลี ่ยนรูปแบบ  
ในใบประกาศนียบัตรฯ และการที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ขอใช้หลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. จากสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษามาจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยชุมชน เช่นนี้จะไม่เข้าลักษณะการจัดการศึกษาร่วม
ตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 สำหรับอำนาจในการอนุมัติ
ฉบับใหม่ระบุเป็น “อนุมัติของสภาวิทยาลัยชุมชน” ฉบับเดิมได้ระบุไว้ การอนุมัติจะเป็นอำนาจของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ตามความในมาตรา 18 (5) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 หรือไม่  
ซึ่งในทางปฏิบัติทีผ่่านมาของการจัดการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ที่วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและพิจิตร ผู้อนุมัติคือ
สภาวิทยาลัยชุมชน ดังนั้น เพื่อให้การขอปรับเปลี่ยนรูปแบบใบประกาศนียบัตรฯ ครั้งนี้ ถูกต้องในรายละเอียด



ของถ้อยคำและอำนาจการอนุมัติ ที่ประชุมจึงมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหรือรือนายเอกศักดิ์ คงตระกูล เพ่ือ
ปรับปรุงรูปแบบใบประกาศนียบัตรฯ และเสนอท่ีประชุมพิจารณาต่อไป  

มติ 
 มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือนายเอกศักดิ์ คงตระกูล ปรับปรุงรูปแบบใบประกาศนียบัตรฯ  
ในประเด็น อำนาจการอนุมัติฯ รูปแบบและคำ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้วเสนอเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
วาระท่ี 5.3 เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 (การประเมินผลการปฏิบัติงาน) 
               ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
 

                                                     (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะเสนอให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนกับสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 โดยเป็นการสัญจร ณ 
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  

มติ 
 ทราบ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนสำรวจช่วงวันที่กรรมการมีความพร้อมร่วมกัน เพื่อกำหนดเป็น 
วันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยและสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจรต่อไป 
 
วาระท่ี 6.2 การจัดการศึกษานอกเขตที่ตั้งวิทยาลัยชุมชน 

 นายเอกศักดิ์ คงตระกูล แจ้งว่า นายประเสริฐ แก้วเพชร ได้แจ้งความประสงค์จะขยายเขตบริหาร
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลาออกนอกเขตจังหวัดจะมีความเป็นไปได้อย่างไร ประธานเสริมว่าเรื่องนี้เคยมีหนังสือ
ตอบมาจากสำนักงาน ส.ต.ง. ว่าไม่สามารถนำงบประมาณที่ได้รับมาใช้จ่ายข้ามเขตจังหวัดได้ แต่ปัจจุบัน
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และเรื่องนี้ นายศิริชัย สาครรัตนกุล เคยยกเป็นประเด็นขอหารือกับที่ประชุม
ก่อนหน้านี ้แล้ว จึงมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนรวบรวมเรื ่องนี ้แล้วนำกลับมาเสนอให้ที ่ประชุมพิจารณา 
ในครั้งต่อไป 

มติ 
 ทราบ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำเสนอเรื่องการจัดการศึกษานอกเขตที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน 
เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  
 
วาระท่ี 6.3 การกำหนดวันประชุมสภาสถาบัน 

 ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมมชน 3 ชั้น 9
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับ             
ปิดการประชุม 



ปิดประชุมเวลา 17.30 น.  
นายเจษฎา อาจฉายา 
นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      
 
 นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


