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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร 

ครั้งที่ 8/256๕ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕6๕ เวลา ๑๓.30 น. 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

 

 
รายนามกรรมการผู้มาประชุม  

๑. ประชุม ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
(๑) นางสิริกร  มณีรินทร์  นายกสภาสถาบัน 
(๒) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) นายเอกศักดิ์  คงตระกูล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๖) นายอภิชัย ล ้าเลิศพงศ์พนา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๗) นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร  กรรมการสภาสถาบัน 
(๘) ผู้อ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบัน 
 (นายน้าชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน) 
(๙) นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๐) นายเจริญชัย  วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบัน 
    รองผู้อ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(๑๑) นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
(๑๒) นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

๒. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภาสถาบัน 
(๒) ผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบัน 

(นางวีณา  บรรเลงจิต ผู้แทน) 
(๓) นายยุทธนา  พรหมณี  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นายทิวากร  เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ  กรรมการสภาสถาบัน 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม) 
(๑) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อุปนายกสภาสถาบัน 

วิจัยและนวัตกรรม (นายสุทน  เฉื่อยพุก ผู้แทน) 
(๒) นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นายธนภณ วัฒนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบัน 

(นายสุพจน์  จิตต์เพ็ชร์ ผู้แทน) 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  
1. ดร.ถนอม อินทรก้าเนิด ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. ผศ.ดร.ประเสริฐ  จริยานุกูล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. นายประทีป  บินชัย ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
4. นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
5. นายอารักษ์  อนุชปรีชา ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 
6. นายไพฑูรย์  ฟักเขียว ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
7. นายมนัส  จันทร์พวง รองผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
8. นายอนุชา  มูลมัย รองผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 
9. นายปราโมทย์  กีตา รองผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
10. นายชัยพร  พุ่มประพาฬ รองผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
11. นางสาวทรายพร  สิงหนนท์ รองผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
12. นางสาวทวนทัศน์  นิลด้า ผู้อ้านวยการกองแผนงานและงบประมาณ 
13. นางวิภาดา  ศิริวัฒน์ ผู้อ้านวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 

 15. นายศุภวัฒน์  เกตุประทุม   ผู้อ้านวยการส้านักวิจัยและศูนย์การเรียนรู้ 
      ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 16.นางขนิษฐา  นครประสาท   หัวหน้าส้านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 17.นางสาววิยะณี  ดังก้อง   ผู้อ้านวยการส้านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
 18.นายมนตรี  พันธุ์กสิกร   ครูช้านาญการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 19.นางสาวครองสิน  มิตะทัง   ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 20.นายศิวะณัฐฑ์  ก้อมมังกร   ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 21.นายเจษฎา  อาจฉายา   ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
รายนามผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. นางสาวปารดา  ศราธพันธุ์ ผู้อ้านวยการกองอ้านวยการ 

 เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.  
 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดประชุม  และขอให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แสดงตน จ้านวน 5 คน พร้อมแนะน้ารายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี จ้านวน 9 คน รวมกรรมการผู้เข้าประชุมทั งหมด 14 คน จากกรรมการที่มีอยู่ทั งหมด ๑8 คน จึงถือว่า
ครบองค์ประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานกล่าวว่าการจัดประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร ครั งนี เป็นการสัญจรครั งที่ 2 ของ
ปีงบประมาณนี  ซึ่งขอขอบคุณทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีที่ร่วมกันด้าเนินการให้ 
การประชุมฯ สัญจร ส้าเร็จลงด้วยดี และขอขอบคุณผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ตาก และพิจิตร พร้อมคณะ 
ที่ได้ตั งใจเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนและรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
ในกลุ่มภาคเหนือ นอกจากนี ได้แนะน้า นายธีระ พร้อมเพรียง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ช่วยปฏิบัติ
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ราชการ ณ วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ส้าหรับในโอกาสต่อไปให้มีการจัดประชุมสัญจรร่วมกับสภาวิชาการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เนื่องจากทางสภาวิชาการฯ ยังไม่เคยประชุมร่วมกับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือจัดประชุม
สัญจร ซึ่งจะช่วยให้เห็นชัดเจนถึงภารกิจของวิทยาลัยชุมชน ในครั งนี วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีได้น้าเสนอกิจกรรม
ต่าง ๆ ท้าให้กรรมการได้เห็นภาพกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชน ท้าให้เกิดความเข้าใจลักษณะงานของวิทยาลัย
ชุมชนมากขึ น นายกสภาสถาบันได้กล่าวเพ่ิมเติมในประเด็น ดังนี  
 1.  ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ บรรจุระเบียบวาระเรื่องผลการด้าเนินงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ้าปี พ.ศ. 2565 ซึ่งในแต่ละปีเราจะพิจารณาว่ามีเงินเหลือจ่ายที่จะน้าไปใช้ในการขับเคลื่อน
งานตามนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เช่น ด้าน Digital Commumity Colleges เป็นต้น และขณะนี 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2566 ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร วาระ 2 – 3 แล้ว จะท้าให้
ทราบว่าในปี 2566 เราได้รับการจัดสรรงบประมาณจ้านวนเท่าไร 
 2. การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชนในปีนี ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่าง
มาก และในนิทรรศการที่วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีจัดก็ได้น้ากิจกรรมเข้าร่วมในงานสัปดาห์ฯ มาแสดงให้กรรมการ
เห็นด้วย  
 3.  สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ได้จัดนิทรรศการในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ที่ส้านักงาน 
การวิจัยแห่งชาติเป็นผู้จัด ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565 ในหัวข้อ เรื่อง แผ่นดินทอง สถาบันช่างศิลป์
ท้องถิ่น น้าเสนองานภายใต้ชื่อ “สุวรรณศิลป์ แห่งแผ่นดินไทย” มีวิทยาลัยชุมชนน่านร่วมน้าเสนอผลผลิต
ต้นแบบจากโครงการวิจัยของวิทยาลัยชุมชนน่าน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด้าเนินทรงเปิดงานและเสด็จเยี่ยมชมผลงานของธัชชา และทรงมีพระราช
ด้ารัสถามด้วยความสนพระทัย  
 
วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง การเข้าร่วมประชุมสภาสถาบันสัญจรของวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
 การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร ครั งนี  ได้เชิญผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พิจิตร 
ตาก อุทัยธานี พร้อมทีมงาน และนายธีระ พร้อมเพรียง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ช่วยปฏิบัติราชการ ณ 
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย เข้าร่วมประชุม เพ่ือน้าเสนอผลการด้าเนินงานและขอข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม 

มติ 
 รับทราบ 
 
วาระท่ี 1.2.2 เรื่อง การสัมมนา เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
   สู่กลุ่มอุดมศกึษาพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

สรุปเรื่อง 
ที่ประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เห็นชอบ

แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ได้แจ้งวิทยาลัยชุมชนทุกแห่งรับทราบเพื่อน้าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื นที่แล้ว  
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ดังนั น เพ่ือให้ (1) ผู้ก้าหนดนโยบาย ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
ด้าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ (2) วิทยาลัยชุมชนจัดท้าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ได้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) (3) วิทยาลัยชุมชนน้า      
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้เกิดผลตามแผนที่วางไว้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “ทิศ
ทางการขับเคลื่อนสถาบันวิทยาลัยชุมชนสู่กลุ่มอุดมศึกษาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ขึ น ในระหว่างวันที่ 13 - 14 
กันยายน 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ้านวน 140 คน ประกอบด้วย   
(1) กรรมการสภาสถาบัน และกรรมการสภาวิชาการ (2) กรรมการสภา อนุกรรมการวิชาการ ผู้บริหาร และ
บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง (3) ผู้บริหาร และบุคลากรของส้านักงานสถาบัน รายละเอียดก้าหนดการ
ดังที่เรียนเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

ข้อเสนอแนะ 
ประธานกล่าวว่าจากที่ได้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานวิทยาลัยชุมชนและได้ช่วยด้านวิจัยมาระยะหนึ่ง 

ท้าให้เห็นว่าการที่จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามแผน Reinventing สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ส้าเร็จ 
ประเด็นหนึ่งที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องเร่งด้าเนินการ คือ การเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้เป็น
รูปธรรม เช่น การพัฒนาศักยภาพความเป็นนักวิจัย ให้มีทักษะความสามารถในการด้าเนินงานวิจัย ที่ต้องมีการ
คิดที่เป็นเหตุเป็นผล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะด้านการเขียนงานวิจัย ความตระหนักของการเป็น
นักวิชาการ รวมถึงความสามารถของการส่งผลงานวิจัยได้ทันภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ซึ่งประเด็นนี จะส่งผล
กระทบต่อการพิจารณาให้ทุนโครงการวิจัยในระยะต่อไปด้วย  

มติ 
 รับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม ตามข้อเสนอ 
ของที่ประชุม 
 
วาระท่ี 1.2.3 เรื่อง รายงานการด าเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 
   หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) 

สรุปเรื่อง 
 ด้วย สป.อว. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ด้าเนินการ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดด วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” ซึ่งเปนการ
ด้าเนินการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวยเศรษฐกิจ BCG ในพื นที่ 7,435 ต้าบล ครอบคลุม 77 จังหวัด      
ทั่วประเทศ โดยเปนการน้าองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานตาง ๆ     
ภายใต อว. ไปขับเคลื่อนทั งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื นที่ เพื่อใหเกิดการฟนตัวของเศรษฐกิจ เพิ่มและ
รักษาระดับการจางงาน อาทิเชน การเกิดธุรกิจใหม การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตของการลงทุน การเพ่ิม
มูลคาสินคาและบริการ การเพิ่มการบริโภค เปนตน ทั งนี  เปนการตอยอดการด้าเนินการจาก “โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต้าบลแบบบูรณาการ” (U2T Phase I) โดยจะใชขอมูล Thailand Community Big 
Data (TCD) ที่ไดด้าเนินการมาใน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต้าบลแบบบูรณาการ” ที่บงบอกถึง
ศักยภาพและความพรอมของทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
พื นที่ที่จะน้ามาใชในการพัฒนารายพื นที่ดวยยุทธศาสตรเศรษฐกิจ BCG รวมถึงการเพ่ิมและรักษาระดับการจาง
งานบัณฑิตและประชาชนในพื นท่ี 



๕ 
 

 วัตถุประสงคของโครงการ (1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการ
ผลิตและบริการดาน BCG ในพื นที่ดวยองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) เพ่ือเพ่ิมการจางงานบัณฑิตที่พ่ึง
จบการศึกษาและประชาชนในพื นที่ (3) พัฒนาก้าลังคนใหมีทักษะพื นฐานที่จ้าเปนตอการท้างานในปจจุบันและ
ทักษะที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ BCG (4) เพ่ือพัฒนาฐานขอมูล Thailand Community Big Data (TCD) ใหมี
ความสมบูรณครอบคลุมในทุกพื นที่ของประเทศ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 
2565) แหล่งงบประมาณ งบกลาง ปี 2565 (งบเงินอุดหนุนทั่วไป) 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบพื นท่ี 20 จังหวัด รวมจ้านวน 170 ต้าบล โดยเป็นพื นที่ต้าบลเดิม
ที่ด้าเนินการต่อเนื่องจากระยะที่ 1 จ้านวน 66 ต้าบล และต้าบลใหม่ จ้านวน  104 ต้าบล และได้รับจัดสรร
งบประมาณ ดังนี  

ประเภท
พื นที ่

จ้านวนพื นที่ 
(ต้าบล) 

กรอบงบประมาณกิจกรรม
ขับเคลื่อน BCG 

กรอบงบประมาณ
ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
(ผู้รับจ้าง) 

ต้าบลเดิม 66 7,095,000 บาท 
(107,500บาท/ต้าบล) 

19,008,000 บาท 
(288,000 บาท/ต้าบล) 

บัณฑิต 4 คน/ต้าบล 
ประชาชน 4 คน/ต้าบล 

ต้าบลใหม ่ 104 15,080,000 บาท 
(145,000บาท/ต้าบล) 

37,440,000 บาท  
(360,000 บาท/ต้าบล) 

บัณฑิต 5 คน/ต้าบล 
ประชาชน 5 คน/ต้าบล 

รวม 170 22,175,000 56,448,000  

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ขณะนี วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ได้ด้าเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการฯ และมีการจ้างงาน จ้านวน 1,511 คน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565) และมีโครงการรวม 351 
โครงการ (ผลิตภัณฑ์) โดยแบ่งหมวดผลิตภัณฑ์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย  

1. กลุ่มอาหารท้องถิ่น (Local/Heritage/Street Food)  
2. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเดิม (Commodity)  
3. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารใหม่ (Function)  
4. การจัดท้าสินค้าสร้างสรรค์ท่ีมีอัตลักษณ์  
5. การแปรรูปวัสดุเหลือทิ งเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง  
6. พลังงานหมุนเวียน/พลังงานทดแทน  
7. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
8. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
9. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
10.  ระบบการจัดการขยะ  
11.  ยาสมุนไพร  
12.  การบริการด้านสุขภาวะ  
13.  การแปรรูปวัสดุเหลือทิ งเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง  
14.  ปัจจัยการผลิตและการให้บริการทางการเกษตร  
15.  พืช/สัตว์มูลค่าสูงรวมถึงพืช/สัตว์ชนิดใหม่หรือพืช/สัตว์ประจ้าถิ่น  

 การเบิกจ่ายงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1 และที่เพ่ิมเติม 
(เดือนกรกฎาคม 2565) รวมทั งสิ น จ้านวน 40,991,000 บาท โดยได้โอนจัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว และขณะนี อยู่ระหว่างส่งมอบงานและรอเงินจัดสรรงวดที่ 2 (เดือนสิงหาคม 2565)  



๖ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. วิทยาลัยชุมชนควรต้องต่อยอดและเป็นพ่ีเลี ยงให้กับเด็กที่สิ นสุดการจ้างงานจากโครงการ U2T 

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถน้าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการจ้างงานในช่วง 3 เดือน ต่อยอดเป็น 
Passive income หรือสร้างแนวคิดเพ่ือน้าไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 

2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน สรุปผลการด้าเนินงานเมื่อสิ นโครงการเปรียบเทียบกับโครงการ 
ระยะที่ 1 และเพ่ิมเติมประเด็น เช่น รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่แต่ละวิทยาลัยชุมชนเข้าไปพัฒนา บทเรียนที่วิทยาลัย
ชุมชนได้รับโครงการ U2T และสามารถน้ามาสานต่อมีประเด็นใดบ้าง เป็นต้น และรายงานที่ประชุมทราบต่อไป 

มติ 
 รับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนสรุปผลการด้าเนินงาน U2T ตามข้อเสนอแนะของ 
ทีป่ระชุม 
 
วาระท่ี 1.2.3 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2565 

สรุปเรื่อง 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา ๒๗ (๑๐) ผู้ อ้านวยการสถาบัน 
มีอ้านาจหน้าที่ จัดท้ารายงานประจ้าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบัน สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนขอเรียนว่าได้จัดท้า “รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 
แบ่งการน้าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดังนี   
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 
  ผลการด้าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
เป็นข้อมูลที่ได้จากระบบบริหารโครงการตามพันธกิจส้าหรับวิทยาลัยชุมชน ณ เดือนมิถุนายน 2565  
โดยวิทยาลัยชุมชนรายงานผ่านระบบ และส้านักงานสถาบันได้น้าข้อมูลจากระบบดังกล่าวมาประมวลและจัดท้า
รายงานผลการด้าเนินงานในภาพรวม โดยจ้าแนกตามตัวชี วัดระดับผลผลิต/โครงการ และรายการดังนี  

พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 
2565 

ผลการ
ด าเนินงาน  

 

%  
เทียบกับ

แผน 
วชช. 

ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ 

วชช.
เสนอ 

ด้าน
การศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตท่ี 1 
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

     

 เชิงปริมาณ : จ้านวนนักศึกษาท่ีสา้เร็จ
การศึกษาระดับอนุปรญิญา/เทียบเท่า 

คน 3,000 3,006 3,327 110.90 

 เชิงปริมาณ : จ้านวนนักศึกษาระดบั
อนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่ 

คน 8,000 10,940 8,615 78.75 

 เชิงปริมาณ : จ้านวนนักศึกษาระดบั
อนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม ่

คน 5,000 5,285 5,395 102.08 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ส้าเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัย
ชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ น
หรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานท่ีท้าอยู่ 

ร้อยละ 
 

70 
 

70 
 

N/A - 



๗ 
 

พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 
2565 

ผลการ
ด าเนินงาน  

 

%  
เทียบกับ

แผน 
วชช. 

ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ 

วชช.
เสนอ 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ปวช.) 

     

 เชิงปริมาณ : จ้านวนนักเรียนท่ีไดร้ับการ
สนับสนุนตามโครงการ 

คน 1,700 2,543 2,183 85.84 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่
ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม
รายการทีไ่ดร้ับการสนับสนุน 

ร้อยละ 100 100 N/A - 

 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่      
 เชิงปริมาณ : จ้านวนโครงงานของนักเรียน

ระดับ ปวช.* 
โครงการ - 50 50 100 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนสามารถ 
คิดเป็น ท้าเป็น แก้ปัญหาได้ ใช้อย่าง
เหมาะสม* 

ร้อยละ - 100 N/A - 

 โครงการจัดหลกัสูตรพัฒนาอาชีพ       
 เชิงปริมาณ : จ้านวนประชาชนท่ีเข้ารับ

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร และ
สัมฤทธิบัตร* 

คน 300 449 N/A - 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผูส้้าเรจ็
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หรือ
หลักสตูรสัมฤทธิบัตร มีทักษะ มี
คุณลักษณะที่ดี และมศีักยภาพในการ
ปรับปรุง พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้* 

ร้อยละ - 70 N/A - 

ด้านการ
วิจัย 

ตัวชี้วัดภายใต้พันธกิจด้านการวิจัยไม่มี
ใน พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน แต่เน่ืองจาก
สถาบันฯ ด าเนินงานด้านการวิจัยและ
ได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น 
สกสว. บพท. สป.อว. ฯลฯ ดังน้ัน จึง
ก าหนดตัวชี้วัดภายใต้พันธกิจด้านการ
วิจัยไว้ด้วย 

     

 โครงการวิจัยตามแผนปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

     

 เชิงปริมาณ : จ้านวนโครงการวิจยั* โครงการ - 19 N/A - 



๘ 
 

พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 
2565 

ผลการ
ด าเนินงาน  

 

%  
เทียบกับ

แผน 
วชช. 

ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ 

วชช.
เสนอ 

 โครงการช่างศลิป์ท้องถิ่นที่ด าเนินการ
โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดแพร่ น่าน อุทัยธานี ชัยนาท 
ยะลา ปัตตานี บุรีรัมย์ สงขลา มกุดาหาร 
นราธิวาส และยโสธร 

     

 เชิงปริมาณ : จ้านวนโครงการวิจยั* โครงการ - 10 N/A - 
 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไข

ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ
แม่นย า (แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ยโสธร 
และชัยนาท) 

     

 เชิงปริมาณ : นวัตกรรมแกจ้น* นวัตกรรม - 4 N/A - 
ด้าน
บริการ
วิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตท่ี 2 ผลงาน
การให้บริการวิชาการ 

     

เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้เข้ารับบริการ 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวชิาการ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก้าหนด 

คน 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

6,000 
80 
90 

9,501 
80 
90 

7,496 
N/A 
N/A 

78.90 
- 
- 

 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผูผ้่านหลักสูตร
ฝึกอบรม หรือการบริการทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ น้าความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ใน
การพัฒนาอาชีพหรือคุณภาพชีวิต* 

ร้อยละ - 80 N/A - 

 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมลูค่าเพ่ิม
จากผลิตภัณฑส์มุนไพร 

     

 
เชิงปริมาณ : จ้านวนเกษตรกรผู้เขา้ร่วม
โครงการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการ
ปลูกพืชสมุนไพร 

คน 300 700 424 60.57 

 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่
บรรลผุลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ* 

ร้อยละ - 100 N/A - 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่ม
ท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่ม
ชาติพันธุ์ 

     

 เชิงปริมาณ : จ้านวนผลติภณัฑ์ชุมชนท่ี
รองรับการท่องเที่ยว 
เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้เข้ารับการอบรม
ด้านการท่องเที่ยวกลุม่ชาติพันธุ์  

ผลิตภณัฑ ์
คน 

10 
400 

10 
510 

5 
220 

50.00 
43.14 

 เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
สามารถน้าความรู้ไปสร้างรายได้เพิ่มขึ น* 

ร้อยละ - 10 N/A - 



๙ 
 

พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 
2565 

ผลการ
ด าเนินงาน  

 

%  
เทียบกับ

แผน 
วชช. 

ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ 

วชช.
เสนอ 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาการ
ผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 

     

 เชิงปริมาณ : จ้านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปจากผลผลติทางการเกษตร 
และสินค้าเกษตร 
เชิงปริมาณ : จ้านวนเกษตรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาสู่ผู้ประกอบการ 

ผลิตภณัฑ ์
 

คน 

6 
 

100 

6 
 

150 

1 
 

30 

16.67 
 

20.00 

 เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
สามารถน้าความรู้ไปสร้างรายได้ เพิ่มขึ น* 

ร้อยละ - 10 N/A - 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพตามความต้องการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

     

 เชิงปริมาณ : จ้านวนแรงงานไดร้ับการ
ฝึกอบรมในชุดหลักสตูรที่สอดคลอ้งกับ
กลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

คน 600 870 233 26.78 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้างผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

     

 เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้น้าการเปลีย่นแปลง
ในชุมชน 

คน 600 640 407 63.59 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาเพ่ือความสขุของชุมชน 

     

 เชิงปริมาณ : จ้านวนประชาชนท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพท่ีสอดคล้องกับบรบิทการ
เปลี่ยนแปลง  

คน 5,000  6,360 2,296 36.10 

 เชิงปริมาณ : จ้านวนผลติภณัฑ์ชุมชนท่ี
ได้รับการยกระดับ* 

ผลิตภณัฑ ์ - 20 N/A - 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ * 

ร้อยละ - 80 N/A - 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

     

 เชิงปริมาณ : จ้านวนนักศึกษาและ
ประชาชนท่ีได้รบัการเรียนรูผ้่านการเรยีน
ออนไลน ์

คน 4,000  4,228 112 2.65 

 เชิงปริมาณ : จ้านวนหลักสตูร/รายวิชา ท่ี
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์* 

หลักสตูร - 64 N/A - 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้
ผ่านการเรียนออนไลน์* 

ร้อยละ 
 

- 80 N/A - 



๑๐ 
 

พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 
2565 

ผลการ
ด าเนินงาน  

 

%  
เทียบกับ

แผน 
วชช. 

ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ 

วชช.
เสนอ 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดต้ังศูนย์
เรียนรู้การแพทย์แผนไทย 

     

 เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้เข้ารับการฝกึอบรม 
และใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้การแพทย์
แผนไทย  

คน 
 

200 
 

200 300 150.00 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการ
สามารถน้าความรู้ไปพัฒนางานท่ีท้า และ
สร้างอาชีพในสาขาแพทย์แผนไทยได้* 

ร้อยละ 
 

- 80 N/A - 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 

     

 เชิงปริมาณ : จ้านวนเด็กปฐมวัยทีไ่ด้รับ
การพัฒนา  

คน 400 680 711 104.56 

 เชิงปริมาณ  :  จ้านวนผูดู้แลเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการพัฒนา* 

คน - 519 N/A - 

 เชิงปริมาณ  :  จ้านวนศูนยเ์ด็กเลก็ท่ีเข้า
ร่วมพัฒนาหรือยกระดับ* 

คน - 40 N/A - 

 เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับผลจากการพัฒนาคณุภาพฯ มี
พัฒนาการตามช่วงวัย* 

ร้อยละ - 100 N/A - 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการต าบลมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

     

 เชิงปริมาณ : จ้านวนคนกลุ่มเปราะบางใน
ชุมชนสันติสุขขนาดเล็ก ในพื นที่ 4 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไดร้ับการพัฒนา
ทักษะอาชีพ และสร้างงาน  

คน 1,500 
 

1,620 363 
 

22.41 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนกลุ่ม
เปราะบางท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถน้า
ความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้และอยู่ใน
ชุมชนได้อย่างสันตสิุข* 

ร้อยละ - 80 N/A 
 

- 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสรมิสร้าง
สังคมพหุวัฒนธรรมที่เขม้แข็ง  

     

 เชิงปริมาณ : จ้านวนนักศึกษา ประชาชน 
และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสังคม
พหุวัฒนธรรม 
เชิงคุณภาพ : จ้านวนชุมชนพหุวัฒนธรรม
ต้นแบบ 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาและ
ประชาชนผู้รับบริการของวิทยาลยัชุมชน
ในพื นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ท่ีเข้า

คน 
 

ชุมชน 
ร้อยละ 

5,000  
 

4 
80 

6,240  
 

4 
80 

4,196 
 

N/A 
N/A 

 

67.24 
 
- 
- 



๑๑ 
 

พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 
2565 

ผลการ
ด าเนินงาน  

 

%  
เทียบกับ

แผน 
วชช. 

ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ 

วชช.
เสนอ 

ร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงคโ์ครงการ
สามารถน้าความรู้และประสบการณ์ไปใช้
ในการด้ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมใน
ชุมชนได้อย่างสันตสิุข 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมศกัยภาพพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

     

 เชิงปริมาณ : จ้านวนนักศึกษาหรอื
ประชาชนในพื นท่ี 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่เข้ารบับริการพัฒนาทักษะอาชีพ 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาหรือประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรู้และ
ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้าง
งาน สร้างรายได้ และอยู่ในชุมชนได้อย่าง
สันติสุข 

คน 
 

ร้อยละ 

2,000  
 

80 

2,665  
 

80 

1,059 
 

N/A 

39.74 
 
- 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการ
มีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ 

     

 เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้สูงอายุท่ีเขา้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

คน 2,000 2,102 1,670 79.45 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรม* 

ร้อยละ - 80 N/A - 

ด้านท านุ
บ ารุง
ศิลปะ 
และ
วัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตท่ี 3 ผลงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

     

เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 

คน 4,000 6,060 2,818 46.50 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ร้อยละ 80 80 N/A - 

 เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้ว
เสร็จตามเวลาที่ก้าหนด 

ร้อยละ 90 90 N/A - 

 เชิงปริมาณ : จ้านวนคลังข้อมูลภมูิปัญญา
ท้องถิ่นและท้าเนียบช่างศิลปส์าขาต่าง ๆ* 

คลังข้อมูล - 39 N/A - 

 เชิงปริมาณ : จ้านวนผลติภณัฑ์ชุมชนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาที่ยกระดับ* 

ผลิตภณัฑ ์ - 31 N/A - 

N/A หมายถึง อยู่ระหว่างด้าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
 2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 667,623,000.00 บาท (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่น 
สามพันบาทถ้วน) ภายหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ แบ่งเป็น (1) รายจ่ายประจ้า 589,967,877.34 บาท  



๑๒ 
 

(ห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์) และ (2) รายจ่ายลงทุน 
77,655,122.66 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่ สิบสองบาทหกสิบหกสตางค์)  
มียอดใช้จ่ายรวม ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565 จ้านวนเงิน 537,474,038.16 บาท (ห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้าน 
สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามสิบแปดบาทสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 80.51 แยกเป็นแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
รายการ ดังนี  

ที ่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ 
 งปม. (หลังโอน
เปลี่ยนแปลง)  

ยอดใช้จ่าย คงเหลือ 

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  667,623,000.00  537,474,038.16  130,148,961.84  
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ : รายการบุคลากร

ภาครัฐ 
269,575,400.00  240,080,703.22   29,494,696.78  

  1. งบบุคลากร 234,978,400.00  218,614,851.47   16,363,548.53  
  2. งบด้าเนินงาน  34,597,000.00   21,465,851.75   13,131,148.25  

2 แผนงานพ้ืนฐาน 332,102,600.00  248,963,063.42   83,139,536.58  
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้ านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
332,102,600.00  248,963,063.42   83,139,536.58  

2.1.1 ผลผลิตที่  1 : ผู้ รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน 

323,862,000.00  242,654,961.59   81,207,038.41  

  1.   งบลงทุน    77,655,122.66   70,066,538.66   7,588,584.00  
  1.1 ค่าครุภัณฑ์  37,635,922.66   34,502,538.66   3,133,384.00  

  1.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  40,019,200.00   35,564,000.00   4,455,200.00  
  2.   งบเงินอุดหนุน  246,206,877.34  172,588,422.93   73,618,454.41  
  2.1 ค่าใช้จ่ายด้าเนินงาน 234,006,877.34  164,685,656.64   69,321,220.70  

  2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ 

 1,200,000.00   1,133,773.30   66,226.70  

  2.3 ค่ าใช้ จ่ ายส้ าหรั บโครงการจั ด
หลักสูตรพัฒนาอาชีพ 

 3,000,000.00   1,203,448.00   1,796,552.00  

  2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 

 8,000,000.00   5,565,544.99   2,434,455.01  

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ   7,000,000.00   5,336,764.83   1,663,235.17  
  งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและ
ชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

 7,000,000.00   5,336,764.83   1,663,235.17  

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

 1,240,600.00   971,337.00   269,263.00  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 1,240,600.00   971,337.00   269,263.00  

3 แผนงานยุทธศาสตร ์  42,445,000.00   30,974,720.89   11,470,279.11  
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  2,000,000.00   1,586,794.43   413,205.57  



๑๓ 
 

ที ่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ 
 งปม. (หลังโอน
เปลี่ยนแปลง)  

ยอดใช้จ่าย คงเหลือ 

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรและการสร้ างมูลค่ าเพ่ิมจาก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 2,000,000.00   1,586,794.43   413,205.57  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุ นไพรและการสร้ างมู ลค่ า เพิ่ มจาก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 2,000,000.00   1,586,794.43   413,205.57  

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ 

 1,500,000.00   1,227,856.00   272,144.00  

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ ์

 1,000,000.00   892,686.00   107,314.00  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ 

 1,000,000.00   892,686.00   107,314.00  

3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้า
ด้านการเกษตรภาคตะวันออก 

 500,000.00   335,170.00   164,830.00  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

 500,000.00   335,170.00   164,830.00  

3.3 แผนงานยุ ทธศาสตร์ พัฒนาพ้ืนที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

 3,000,000.00   2,033,271.00   966,729.00  

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 3,000,000.00   2,033,271.00   966,729.00  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 3,000,000.00   2,033,271.00   966,729.00  

3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

 2,000,000.00   1,579,731.00   420,269.00  

3.4.1 โครงการที่  1 : โครงการสร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน 

 2,000,000.00   1,579,731.00   420,269.00  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้ น้าการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน 

 2,000,000.00   1,579,731.00   420,269.00  

3.5 แผนงานยุ ทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ 

 14,800,000.00   11,136,833.71   3,663,166.29  

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน 

 12,000,000.00   9,377,964.51   2,622,035.49  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อ
เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 12,000,000.00   9,377,964.51   2,622,035.49  

3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

 2,000,000.00   1,141,487.20   858,512.80  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์
เพื่อชุมชน 

 2,000,000.00   1,141,487.20   858,512.80  



๑๔ 
 

ที ่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ 
 งปม. (หลังโอน
เปลี่ยนแปลง)  

ยอดใช้จ่าย คงเหลือ 

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตตามอัตลักษณ์ของพ้ืนที ่

 800,000.00   617,382.00   182,618.00  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั งศูนย์เรียนรู้
การแพทย์แผนไทย 

 800,000.00   617,382.00   182,618.00  

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

 19,145,000.00   13,410,234.75   5,734,765.25  

3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย 

 1,300,000.00   1,076,110.00   223,890.00  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย 

 1,300,000.00   1,076,110.00   223,890.00  

3.6.1 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 17,845,000.00   12,334,124.75   5,510,875.25  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั นพื นฐาน 

 17,845,000.00   12,334,124.75   5,510,875.25  

   1) ค่าจัดการเรียนการสอน   10,282,100.00   7,117,808.57   3,164,291.43  
   2) ค่าหนังสือเรียน   3,548,000.00   2,575,673.20   972,326.80  
   3) ค่าอุปกรณ์การเรียน   789,000.00   641,470.00   147,530.00  
   4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน   1,596,600.00   1,150,200.00   446,400.00  
   5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   1,629,300.00   848,972.98   780,327.02  

4 แผนงานบูรณาการ  23,500,000.00   17,455,550.63   6,044,449.37  
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 18,500,000.00   13,772,544.63   4,727,455.37  

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการต าบลมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 4,000,000.00   2,744,607.80   1,255,392.20  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้
เปราะบางและเยาวชนพื นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

 4,000,000.00   2,744,607.80   1,255,392.20  

4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

 6,500,000.00   5,662,560.88   837,439.12  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่
รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

 6,500,000.00   5,662,560.88   837,439.12  

4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมศักยภาพพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

 8,000,000.00   5,365,375.95   2,634,624.05  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื นที่

 8,000,000.00   5,365,375.95   2,634,624.05  



๑๕ 
 

ที ่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ 
 งปม. (หลังโอน
เปลี่ยนแปลง)  

ยอดใช้จ่าย คงเหลือ 

โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับสังคมสูงวัย 

 5,000,000.00   3,683,006.00   1,316,994.00  

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท า
และมีรายได้ของผู้สูงอาย ุ

 5,000,000.00   3,683,006.00   1,316,994.00  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานท้า
และมีรายได้ของผู้สูงอายุ 

 5,000,000.00   3,683,006.00   1,316,994.00  

 ทั งนี  เงินเหลือจ่ายที่อยู่ในงบด้าเนินงา จ้านวน 2.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่จะสามารถน้าไปใช้
จ่ายในงานนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ิมเติมได้ 

3. ส้าหรับร่างงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการงบประมาณฯ วาระ 2-3 แล้ว ได้รับจัดสรรในวงเงิน 672.4080 ล้านบาท 
(หกร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนแปดพันบาทถ้วน) เพ่ิมขึ นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้านวน 4.7850 ล้าน
บาท (ร้อยละ 0.72)   

ข้อเสนอแนะ 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าขณะนี ใกล้สิ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว ยังมีตัวชี วัดจ้านวนมาก

พอสมควรที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ จึงมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้า แล้วน้ามารายงานต่อท่ีประชุมเมื่อสิ นสุดปีงบประมาณ 

มติ 
 รับทราบและมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 
วาระท่ี 1.2.4 เรื่อง การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและพิจิตร 

สรุปเรื่อง 

1. การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี มีประเด็นที่จะน้าเสนอโดยผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี ดังนี  
 1.1 การเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืนในการจัดการศึกษา 
  (1) การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสายอาชีพ จ้านวน 5 แห่ง คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เปิดปริญญาตรีทางสายอาชีพ  
เพ่ือเชื่อมโยงกับหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนทั งระดับอนุปริญญาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง โดย
ระดับอนุปริญญาอาจใช้เวลาเรียนต่ออีก 1.5 ปี เพ่ือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี   
  (2) สร้างความเข้าใจกับโรงเรียนและ กศน.จังหวัด ให้เข้าใจบทบาทและกลุ่มนักศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนว่าจะมาจากประชาชนที่พลาดหรือขาดโอกาสทางการศึกษา และตามนโยบายพาน้องกลับสู่ห้องเรียน  
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยท้าความร่วมมือกันกับศึกษาธิการจังหวัดระยะ 5 ปี ในการขอข้อมูลของผู้พลาด



๑๖ 
 

โอกาสทางการศึกษาการเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาทั งระดับ ปวช. ปวส. และอนุปริญญา และท้าความ
ร่วมมือกับ กศน. ในจังหวัด เพื่อเปิดหลักสูตรอนุปริญญาให้กับผู้น้าชุมชนและผู้จบ ม.6 จาก กศน.  

 1.2 การหารายได้ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี มีแนวทาง ดังนี  
  (1) จัดตั งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาช่างปรับอากาศ ผู้ที่จะ
ประกอบอาชีพทั ง 2 ช่าง จะต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพที่ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โดยมาลงทะเบียบเรียนคิดค่าใช้จ่ายรายละ 1,000 บาท เวลาเรียน 2 วัน ส้าหรับผู้ที่
พลาดโอกาสก็จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเรียน 
  (2) จัดตั งศูนย์อบรมใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ส้าหรับผู้ที่จะสอบใบขับขี่สามารถเข้ามาอบรม
กับวิทยาลัยชุมชนได้ โดยคิดค่าใช้จ่าย รถยนต์ 500 บาท รถจักรยานยนต์ 300 บาท 
  (3) รับบริการติดตั งระบบโซล่าเซลล์ภาคครัวเรือนและภาคการเกษตร จากแผงโซล่าเซลล์เก่าที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ ภายงบ 10,000 บาท ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพให้กับนักศึกษาที่เข้าไปติดตั งและซ่อมแซมด้วย และ
ขณะนี อยู่ระหว่างทดลองน้ามาใช้กับระบบแสงสว่างในวิทยาลัย คาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคได้เดือน
ละ 4–5 หมื่นบาท  
  (4) เปิดสอนหลักสูตรอบรมช่างวิเคราะห์เครื่องยนต์ด้วยเครื่องมือ Scan Tool โดยวิทยากรที่มี
ความสามารถเฉพาะด้าน เวลาอบรม 2 วัน คิดค่าใช้จ่ายวันละ 1,200 บาท เปิดรับสมัครทาง Online มีผู้สนใจ
ทั งในและนอกพื นที่สนใจเข้าอบรมแล้ว 2 รุ่นๆ ละ 25 คน หลักสูตรอบรมช่างวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้าโดย
เชื่อมโยงกับสถานประกอบการ Nissan ที่มีวิทยากรและอุปกรณ์การฝึกท่ีพร้อมให้กับผู้เข้ารับการอบรม 
  (6) การบริการล้างแอร์ให้กับชุมชนในราคาถูก โดยนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
  (7) จัดวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีให้ศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวที่มาอ้าเภอบ้านไร่ เพ่ือใช้บริการชาร์จ
รถไฟฟ้า ล้างรถยนต์ และจุดรวมสินค้าชุมชน เป็นต้น 

2. การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีประเด็นที่จะน้าเสนอโดยผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ดังนี  
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ในวันจันทร์ - ศุกร์ ขณะนี ประสงค์ที่จะจัด
การศึกษาระดับ ปวส. ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ที่เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท้าและผู้ขาดโอกาส 
โดยได้ท้าความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ประสงค์ให้วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ 
ในสังกัด สาขาบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไฟฟ้าก้าลัง และเทคนิคยานยนต์ ส่วนการจัดการศึกษาให้กับผู้ขาดโอกาส
ทางการศึกษาก็ได้ด้าเนินการท้าความร่วมมือกับสถานประกอบการ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เพ่ือให้มีโอกาส
เข้ารับการศึกษาในระดับดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 ที่ประชุมรับฟังการน้าเสนอของวิทยาลัยชุมชนทั ง 2 แห่งแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี  
 1. การที่วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีพัฒนาให้เป็นหน่วยที่ออกหนังสือรับรองฯ ในการประกอบอาชีพ
ช่างไฟฟ้าและช่างปรับอากาศส้าหรับผู้ที่ต้องการออกไปประกอบอาชีพทางด้านนี  นับว่าเป็นทางหารายได้ 
ทางหนึ่งของวิทยาลัย และควรที่จะต่อยอดในเรื่องของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบปรับอากาศ
กับระบบท้าความเย็น โดยระบบท้าความเย็นก็ต้องได้รับหนังสือรับรองฯ เช่นกัน ให้วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
ไปติดต่อกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือด้าเนินการให้เป็นหน่วยที่ออกหนังสือรับรองฯ เช่นกัน ส้าหรับในเรื่อง
ระบบของโซล่าเซลล์ที่น้าของที่เสียแล้วหรือของที่ถูกทิ งแล้วมาซ่อมเพ่ือใช้งานใหม่ท้าให้มีต้นทุนถูกกว่าน้า
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ของใหม่มาใช้ เมื่อติดตั งใช้งานก็สามารถที่คืนทุนได้ในเวลาอันสั น และเป็นการตอบโจทย์เรื่อง BCG ที่น้าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ราคาถูกกลับมาใช้ใหม่ หากไดพั้ฒนาต่อไปอาจเป็นต้นแบบที่หลายองค์กรต้องมาศึกษาดูงานด้วย  
  นอกจากนี มีข้อสังเกตว่าทุกวิทยาลัยชุมชนมีของดีอยู่มาก แต่ยังไม่สามารถน้าเสนอ keyword 
ออกมาให้เป็นที่สนใจได้ จึงต้องเร่งพัฒนาในจุดนี  
 2. การจัดให้ประชุมสภาสถาบันสัญจรท้าให้ได้พบจุดเด่นของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง วิทยาลัย
ชุมชนเปรียบเสมือนแหล่งหลอมรวมการจัดการศึกษาตั งแตข่ั นพื นฐานถึงระดับมหาวิทยาลัยและเมื่อจบการศึกษา 
แล้ววิทยาลัยชุมชนยังต้องท้าให้เสมือนมหาวิทยาลัยชีวิตที่เป็นที่พ่ึงของคนในชุมชนต่อไป ถ้าสามารถน้าเนื อหาที่
มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการจัดท้าหลักสูตรต่างๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า การทดสอบสมรรถนะโซล่าเซลล์ อาหาร 
การแพทย์แผนไทย การนวด เป็นต้น จัดผู้สอนจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงมาสอน และน้าระบบ IT เข้ามาช่วย
เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผู้เรียนได้ง่ายขึ น นอกจากนี ยังอาจใช้ยูทูปเปอร์ที่เป็นบุคคลในท้องถิ่นมีชื่อเสียงมีผู้ติดตาม
จ้านวนมากมาช่วยในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจทราบว่าเมื่อเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยชุมชนแล้ว 
จะได้รับประโยชน์ตนเองอะไรบ้าง    
 3. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีมีพื นฐานที่แข็งแกร่งในการฝึกอาชีพจากนโยบายที่จัดให้วิทยาลัยเป็น 
one stop sevice ส้าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอ้าเภอบ้านไร่ ด้วยมีจุด เช็ค/ซ่อมรถยนต์ อาหาร/เครื่องดื่ม 
นวดส่งเสริมสุขภาพ ส่วนการเริ่มต้นด้านสาธารณสุขหรือการแพทย์แผนไทยเห็นว่าท้าได้ไม่ยาก ควรเริ่มจากด้าน
เภสัชกรรมและการนวดโดยท้าเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยก่อน จากนั นระยะต่อไปจึงขยายเป็นสถานพยาบาลเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ ส้าหรับการผลิตยาสมุนไพรแผนไทยอาจจัดท้าเป็นโรงงานที่มีระบบการผลิตและจดลิขสิทธิ์ที่
ถูกต้อง ในเรื่องนี วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานีอาจจับมือร่วมกันเพ่ือใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละแห่งก็จะท้า
ให้เดินต่อไปได้เร็วขึ น นอกจากนี เรื่อง Occupational Safety and Health วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและพิจิตร
จะสามารถสร้างเป็นจุดขายได้ ด้วยการประดิษฐ์อุปกรณ์งานช่างที่รักษาความปลอดภัยให้กับเกษตรกร  
เช่น เครื่องตัดอ้อยที่มีสิ่งป้องกันคนท้างาน เครื่องขุดที่ใช้แล้วลดอาการปวดหลัง รอง เท้าบูทส้าหรับชาวนาที่ใส่
แล้วไม่ร้อน เป็นต้น  
 4. ประธานกล่าวเสริมว่า ขอชื่นชมและให้ก้าลังใจวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
มากในเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของพื นที่หรือ Campus และยังมีเรื่องโดดเด่นมาก คือ  
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื นที่  ท้าให้เกิดหลักสูตรที่ เป็นการบูรณาการระหว่างสายศิลปะกับ 
สายอาชีวศึกษา และด้าเนินการเพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้ 10 % ล่างในจังหวัด จะเห็นได้จากที่ได้รับทุน กสศ. 
ต่อเนื่องจ้านวนมาก 
  นอกจากนี  สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรวางแผนออกแบบการจัดท้าเนื อหาการสอนทาง Online 
โดยแยกบทบาทระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับวิทยาลัยชุมชน บางเรื่องอาจท้าเป็นเนื อหากลางในส่วนที่เป็น
ทฤษฎีและวิทยาลัยชุมชนน้าไปใช้ในภาคปฏิบัติ เรามีกรรมการสภาสถาบันที่เชี่ยวชาญหลายด้าน เช่น นายแพทย์
พิเชฐ บัญญัติ นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร นายศิริชัย สาครรัตนกุล นายอภิชัย ล ้าเลิศพงศ์พนา  นายพงษเดช 
ศรีวชิรประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา หรือ นางสีลาภรณ์ บัวสาย เป็นต้น ที่มีความรู้โดดเด่น
เฉพาะทาง ยกตัวอย่างในเรื่องหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ควรเชิญ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ มาเป็นวิทยากร 
หรือเรื่องหลักสูตรสหกรณ์ เชิญ นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร มาเป็นวิทยากร เป็นต้น 
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มติ 
 รับทราบการด้าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและพิจิตร และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ด้าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2565 
   เมื่อวันจันทร์ที ่25 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5  

สรุปเรื่อง 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั งที่  7/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)             
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
กระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท้ารายงานการประชุมแจ้งให้กรรมการสภาสถาบันพิจารณารายงาน
การประชุมทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข 

มติ 
 รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั งที่ 7/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการด้าเนินงาน  
ในเรื่องต่าง ๆ นั น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการด้าเนินงานตามมติสภาสถาบัน วิทยาลัยชุมชนแล้ว 
จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม 

มติ 
 รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.2 เรื่อง ความก้าวหน้าการด าเนินงานจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 

สรุปเรื่อง 
 สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2565 ได้รับทราบเรื่องการจัดเตรียมสถานที่วิทยาลัยชุมชนสุโขทัยแล้วเห็นว่า เนื่องจากมีความเร่งด่วนในการ
จัดเตรียมสถานที่รองรับการจัดตั งศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่ได้รับการอนุมัติให้ด้าเนินการในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งสถิติ
จังหวัดสุโขทัยที่เป็นเจ้าของเรื่องจะได้ประเมินความพร้อมด้านสถานที่จัดตั ง ที่ประชุมได้มีการอภิปราย
เปรียบเทียบข้อมูลจากการรายงานการลงพื นที่ของ นายกสภาสถาบัน นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ พร้อมด้วยคณะ
แล้ว มีมติดังนี  
 1. เห็นชอบให้เช่าอาคารพาณิชย์ 1 คูหา ตั งอยู่เลขที่ 14 ถนนกลางเมือง อ้าเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั งศูนย์ดิจิทัลชุมชน และส้านักงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย  
 2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้าเนินการ 
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  2.1 จัดท้าหนังสือถึงผู้จัดการมรดกของ นายพร้อมจิตต์ ภูมิวัฒน์ เพ่ือขอใช้อาคารพาณิชย์ 2 
คูหา เลขที่ 16 และ 18 โดยขอโอนกรรมสิทธิ์เป็นของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั งนี ให้มีการวางแผนปรับปรุงตาม
ความพร้อมในระยะต่อ ๆ ไป 
  2.2 จัดท้าหนังสือถึงสถิติจังหวัดสุโขทัยเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั งศูนย์ดิจิทัล จากมูลนิธิ
พุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์ มาเป็นอาคารพณิชย์ เลขที่ ๑4 ถนนกลางเมือง อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

การด าเนินการ  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ด้าเนินการตามมติที่ประชุมข้างต้นแล้ว เห็นสมควรรายงานความก้าวหน้า
การด้าเนินงาน และเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี  
 1. การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่  
  ครั้ งที่  1 วันที่  7 – 8 สิงหาคม 2565 นายน้าชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน
ผู้อ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ และคณะ พร้อมด้วย ผู้แทนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ได้ลงพื นที่ เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2565 เพ่ือประเมินความพร้อมของสถานที่ตั งศูนย์
ดิจิทัลชุมชน และส้านักงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ณ อาคารพาณิชย์ 1 คูหา ตั งอยู่เลขที่ 14 ถนนกลางเมือง 
ต้าบลเมืองสวรรคโลก อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย แล้วมีความเห็นว่า อาคารพาณิชย์ดังกล่าวไม่มีความ
พร้อม และเหมาะสม อีกทั งยังไม่เป็นไปตามเจตนารมย์ของการจัดตั งศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่มุ่งให้บริการในพื นที่ที่
เป็นแหล่งชุมชน และควรเป็นสถานที่ราชการที่เป็นศูนย์รวมของชุมชน  
  คณะฯ จึงได้ขอลงพื นที่ส้ารวจและประเมินอาคารมูลนิธิพุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร 
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อีกครั ง ร่วมกับผู้แทนของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แล้ว เห็นว่า มีความ
เหมาะสมส้าหรับเป็นที่ตั งศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาก แต่ชั น 1 มีพื นที่ใช้งาน 75 ตารางเมตร ไม่เพียงพอส้าหรับติดตั ง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ที่เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนขนาดใหญ่  ไซด์ XL เพราะต้องใช้พื นที่อย่างน้อย 100 ตารางเมตร 
แต่หากลดขนาดลงมาเป็นขนาดกลาง ไซด์ L ก็จะสามารถติดตั งได้ภายในพื นที่ 75 ตารางเมตร ทั งนี  คณะฯ 
ได้รับค้าแนะน้าให้ไปดูสถานที่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบว่า           
เป็นอาคารไม้หลังเก่าที่มีการใช้งานเพียงบางส่วนใช้เป็นห้องเรียนภาษาไทย ห้องเรียนนาฏศิลป์ มีห้องว่างที่ไม่ได้
ใช้งานและบางห้องใช้งานไม่เต็มพื นที่ เนื่องจากทางโรงเรียนได้ย้ายไปใช้งานอาคารปูนหลังใหม่  ผู้แทนของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประเมินว่าห้องชั น 1 ที่เป็นห้องสมุดเดิม มีความเหมาะสมมาก สามารถ
ตั งศูนย์ดิจิทัลชุมชนขนาดใหญ่ได้ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ จึงได้ประสานผู้อ้านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดสวรร
คาราม เพ่ือขออนุญาตใช้สถานที่ และได้รับการตอบอย่างเป็นทางการแล้วว่า เทศบาลเมืองสวรรคโลกไม่สะดวก
ให้ใช้อาคารไม้ดังกล่าว เนื่องจากทางเทศบาลได้รับจัดสรรงบประมาณส้าหรับซ่อมแซมอาคารไม้หลังดังกล่าวแล้ว 
  ครั้งที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมเพ่ือหารือและ
เตรียมการด้าเนินงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็น
ประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และทีมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
แล้วมีข้อสรุปที่มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนด้าเนินการต่อไป ดังนี   
  1. เห็นสมควรใช้อาคารมูลนิธิพุทธเรืองฤทธิ์ เป็นที่ตั งส้านักงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย และ
เป็นที่ตั งศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งอยู่ระหว่างการด้าเนินการขอสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ในระยะแรก  
  2. จัดท้าหนังสือถึงผู้จัดการมรดกของนายพร้อมจิตต์ ภูมิวัฒน์ เพ่ือขอใช้อาคารพาณิชย์ 2 
คูหา เลขที่ 16 และ 18 โดยขอโอนกรรมสิทธิ์เป็นของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และจะวางแผนปรับปรุงตามความ
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พร้อมในระยะต่อ ๆ ไป ทั งนี  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ด้าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากผู้จัดการ
มรดกของ นายพร้อมจิตต์ ภูมิวัฒน์ และผู้เกี่ยวข้อง 
  3. จัดท้าค้าสั่งมอบหมายภาระงานให้  นายธีระ พร้อมเพรียง ต้าแหน่งครูผู้ช่วย วิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอ้านวยการ และ
หัวหน้างานวิชาการ เพ่ือเตรียมการด้านสถานที่ตั งส้านักงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ประสานการเตรียมการจัดตั ง
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนร่วมกับสถิติจังหวัดสุโขทัย และจัดท้าแผนและด้าเนินการฝึกอบรมตามความต้องการของพื นที่
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อย 2 หลักสูตร 
  4. รับทราบการเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  มัตติทานนท์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายโครงสร้างพื นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
  5. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย  
ต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือทราบและพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนที่ก้าหนดเป็น        
ระยะ ๆ ต่อไป  
  ครั้งที่ 3 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ ได้มีหนังสือที่ พิเศษ/4 ลงวันที่ 
18 สิงหาคม 2565 รายงานการติดต่อประสานงานการเตรียมพื นที่ส้านักงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย เสนอนายก
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผ่าน ผู้อ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน) แล้วมีความเห็นเสนอต่อสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนพิจารณาเห็นชอบ ดังนี  
  1. ขอความเห็นชอบให้ใช้อาคารมูลนิธิพุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร ต้าบลเมือง
สวรรคโลก อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นอาคารส้านักงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย และเป็นที่ตั งศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนพุทธเรืองฤทธิ์ตามเดิม 
  2. ขอความเห็นชอบให้ วิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเข้าใช้อาคารมูลนิธิพุทธเรืองฤทธิ์ฯ จัดตั งเป็น
อาคารส้านักงาน ตั งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2565 และให้มีการด้าเนินการติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้า มาตรวัดปริมาณ
น ้าประปา และจัดตั งงบประมาณในการสนับสนุนขอใช้พื นที่ดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป โดยให้บุคคลที่ 
ผู้อ้านวยการสถาบันมอบหมายไปปฏิบัติหน้าที่ประจ้า วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย คือ นายธีระ พร้อมเพรียง อาจารย์
ประจ้าวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ไปช่วยราชการพลางก่อน เป็นผู้ลงไปด้าเนินการในพื นที่  
  3. ขอความเห็นชอบให้ยกเลิกการเช่าตึกแถวเลขที่ 14 ถนนกลางเมือง ต้าบลเมืองสวรรคโลก 
ของนายสุรศักดิ์ หฤทัยถาวร เพ่ือจัดตั งส้านักงานชั่วคราว และศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ เนื่องจากขนาดพื นที่ไม่เพียงพอ
และประเภทของอาคารไม่ค่อยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดตั งศูนย์ดิจิทัลชุมชนของกระทรวง DE 
  4. ขอความเห็นชอบให้ วิทยาลัยชุมชนสุโขทัยขอใช้พื นที่อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 คูหา เลขที่ 
16, 18 กรณีได้รับอนุญาตให้ใช้โดยยกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยให้ชะลอการด้าเนินการ
ออกแบบปรับปรุงอาคาร หรือการท้าการปรับปรุงอาคารไปก่อน จนกว่าจะมีความชัดเจนในการอนุญาตให้ใช้
พื นที่ หรือก้าหนดเป้าหมายในการใช้พื นที่อาคารดังกล่าวได้อย่างชัดเจนแล้ว  
 2. การเตรียมการโครงสร้างองค์กร /การบริหารงานบุคคล   
  เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ ได้รายงานการเข้าพื นที่ส้านักงาน
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย อาคารมูลนิธิพุทธเรืองฤทธิ์ เรียนนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผ่านผู้อ้านวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน) โดยสรุปประเด็นเสนอแนะท่ีเป็นอ้านาจของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน คือ 1. การจัดท้า
ประกาศโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 2. มอบหมายให้ผู้อ้านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนปฏิบัติหน้าที่ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยอีกต้าแหน่งหนึ่ง  
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 สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นที่เป็น
อ้านาจของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามประเด็นเสนอข้างต้น ประกอบด้วย  
 1. สถานที่ตั งส้านักงานวิทยาลัยชุมชน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน  
 2. โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง จัดตั งวิทยาลัย
ชุมชนสุโขทัยเป็นส่วนงานภายใน พ.ศ. 2565  
 3. การมอบหมายให้ผู้อ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติหน้าที่ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชน
สุโขทัยอีกต้าแหน่งหนึ่งในช่วงเริ่มต้น  

การพิจารณาและเสนอแนะ 
 1. ด้านสถานที่ตั งส้านักงานวิทยาลัยชุมชน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอ
ของนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ และคณะที่ได้ลงพื นที่พิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมแล้ว ดังนี  
  1.1 เห็นสมควรให้ใช้อาคารมูลนิธิพุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร ต้าบลเมืองสวรรค
โลก อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นอาคารส้านักงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย และเป็นที่ตั งศูนย์ดิจิทัลชุมชน
พุทธเรืองฤทธิ์ตามเดิม 
  1.2 ให้วิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเข้าใช้อาคารมูลนิธิพุทธเรืองฤทธิ์ฯ จัดตั งเป็นอาคารส้านักงาน 
ตั งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 และมอบนายธีระ พร้อมเพรียง เป็นผู้ประสานการเตรียมความพร้อมด้าน
สถานที่ด้านต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป 
  1.3 ให้ยกเลิกการเช่าตึกแถวเลขที่ 14 ถนนกลางเมือง ต้าบลเมืองสวรรคโลก อ้าเภอ 
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และให้เข้าใช้พื นที่อาคารมูลนิธิพุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร อ้าเภอ  
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เช่นเดิม 
  1.4 ให้วิทยาลัยชุมชนสุโขทัยขอใช้พื นที่อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 คูหา เลขที่ 16, 18 กรณี
ได้รับอนุญาตให้ใช้โดยยกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยให้ชะลอการด้าเนินการออกแบบปรับปรุง
อาคาร หรือการท้าการปรับปรุงอาคารไปก่อน จนกว่าจะมีความชัดเจนในการอนุญาตให้ใช้พื นที่ หรือก้าหนด
เป้าหมายในการใช้พื นที่อาคารดังกล่าวได้อย่างชัดเจนแล้ว 
 2. ด้านโครงสร้างองค์กรวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย  
  ที่ประชุมเสนอแนะให้จัดโครงสร้างองค์กรวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยที่เป็นส่วนงานภายใน เป็น
รูปแบบใหม่ที่กะทัดรัด ไม่จ้าเป็นต้องมีโครงสร้างหน่วยงานภายในเหมือนกับวิทยาลัยชุมชนที่เป็นส่วนราชการ 
โดยเสนอให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานอ้านวยการและสนับสนุน และกลุ่มงานวิชาการ และ
มีหัวหน้ากลุ่มงาน มีการก้าหนดภารกิจ อ้านาจหน้าที่ ให้ชัดเจน และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้าเนินการออก
ประกาศต่อไป 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล  
  3.1 เห็นสมควรมีค้าสั่งมอบหมายผู้อ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติหน้าที่ผู้อ้านวยการ
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัยอีกต้าแหน่งหนึ่งในช่วงเริ่มต้น  
  3.2 มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน หารือร่วมกับ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล กรรมการ
สภาสถาบัน เพ่ือจัดท้ารายละเอียดของภารกิจและอ้านาจหน้าที่ของกลุ่มงานตามโครงสร้างที่เห็นชอบ รวมทั ง
กรอบงานของนายธีระ พร้อมเพรียง ครูผู้ช่วยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ช่วยราชการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานตามโครงสร้างฯ  



๒๒ 
 

  3.3 เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดท้าค้าสั่งมอบหมายให้ นายธีระ พร้อมเพรียง ครู
ผู้ช่วยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ช่วยราชการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานฯ และรายงาน
การด้าเนินงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยให้ทราบเป็นระยะ ๆ  

มติ 
 1. เห็นชอบให้ใช้อาคารมูลนิธิพุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร ต้าบลเมืองสวรรคโลก 
อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นอาคารส้านักงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย และเป็นที่ตั งศูนย์ดิจิทัลชุมชนพุทธ
เรืองฤทธิ์ตามเดิม 

  2. เห็นชอบให้วิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเข้าใช้อาคารมูลนิธิพุทธเรืองฤทธิ์ฯ จัดตั งเป็นอาคารส้านักงาน 
ตั งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 และมอบนายธีระ พร้อมเพรียง เป็นผู้ประสานการเตรียมความพร้อมด้าน
สถานที่ด้านต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป 

  3. เห็นชอบให้ยกเลิกการเช่าตึกแถวเลขที่ 14 ถนนกลางเมือง ต้าบลเมืองสวรรคโลก อ้าเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และให้เข้าใช้พื นที่อาคารมูลนิธิพุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร อ้าเภอสวรรค
โลก จังหวัดสุโขทัย เช่นเดิม 

  4. เห็นชอบให้วิทยาลัยชุมชนสุโขทัยขอใช้พื นที่อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 คูหา เลขที่ 16, 18 กรณี
ได้รับอนุญาตให้ใช้โดยยกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

  5. เห็นชอบโครงสร้างหน่วยงานภายในวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ 
กลุ่มงานอ้านวยการและสนับสนุน และกลุ่มงานวิชาการ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้าเนินการออกประกาศ
ต่อไป  

  6. เห็นชอบให้ผู้อ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
อีกต้าแหน่งหนึ่งในช่วงเตรียมการระยะแรก 
    7. มอบผู้อ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน หารือร่วมกับ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล กรรมการสภา
สถาบัน เพ่ือพิจารณาจัดท้ารายละเอียดของภารกิจและอ้านาจหน้าที่ของกลุ่มงานตามโครงสร้างที่เห็นชอบ 
รวมทั งกรอบงานของ นายธีระ พร้อมเพรียง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ช่วยปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัย
ชุมชนสุโขทัย ที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน ตามโครงสร้างฯ 
 
วาระท่ี 3.3 เรื่อง ความก้าวหน้าการจัดตั้งสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก 

สรุปเรื่อง 
 ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มีมติ
เห็นชอบให้แบ่งส่วนราชการภายในวิทยาลัยชุมชนตาก จัดตั งเป็นสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัย
ชุมชนตาก มีฐานะเทียบเท่าส้านักวิชาการ ตามความในมาตรา 10 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. 2558 โดยจัดท้าเป็นประกาศสถาบัน ตามความในมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งได้มี
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยชุมชนตาก ให้มี
สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยเกิดขึ นแล้วนั น วิทยาลัยชุมชนตากขอรายงานความก้าวหน้าในการด้าเนินการ ดังนี  
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1. ด้านองค์คณะบุคคล 
  สภาวิทยาลัยชุมชนตากได้ด้าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการบริหารสถานพยาบาลการแพทย์
แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก โดยมีองค์ประกอบตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯแล้ว มีรายนามดังนี  
  (1) ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ประธานกรรมการ 
  (2) นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ  กรรมการผู้แทนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  (3) นายพงษ์สรรค์  ปูยอดเครือ  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (4) นายอุเทน  มุกเย   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
  (5) นางสาวจารุวรรณ  จันทร์อินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากส้านักงานสาธารณสุข 
        จังหวัดตาก 
  (6) นายสิทธิ  ฟักทองอยู่   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (7) นางสาวบุญคุ้ม  อ่้าเจ๊ก  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (8) พันตรี วิทยา ใจชมภู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (9) ผู้อ้านวยการสถานพยาบาล  กรรมการและเลขานุการ 
 2. ด้านบุคลากร เตรียมบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงานสถานพยาบาลฯที่เสนอ (ตาม
ความจ าเป็น) โดยได้จัดท้าแผนอัตราก้าลังที่จ้างอยู่ในปัจจุบันและตามความจ้าเป็นเพ่ือรองรับการด้าเนินงาน
ของสถานพยาบาลในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยขอใช้เงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ดังนี  
  (1) ผู้อ้านวยการสถานพยาบาล : ใช้อัตราข้าราชการครูของ วิทยาลัยชุมชนตาก 
  (2) กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉิน ๑ อัตรา : บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 
  (3) กลุ่มงานอ้านวยการ 
   (3.1) เจ้าหน้าที่เวชระเบียน (๑ อัตรา) : จ้างเหมาโดยใช้เงินรายได้ 
   (3.2) เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (๑ อัตรา) : จ้างเหมาโดยใช้เงินรายได้ 
   (3.3) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี (๑ อัตรา) : ใช้อัตราพนักงานราชการของ  
    วิทยาลัยชุมชนตาก 
   (3.4) เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลและอาคารสถานที่ (๒ อัตรา) : จ้างเหมาโดยใช้เงินรายได้ 
  (4) กลุ่มงานจัดการศึกษาและบริการวิชาการ : ใช้บุคลากรของ วิทยาลัยชุมชนตาก 
  (5) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพวิถีไทย : ใช้บุคลากรของ วิทยาลัยชุมชนตาก 
  (6) กลุ่มงานเวชกรรมไทย (๔ อัตรา) 
   (6.1) อาจารย์แพทย์แผนไทย (๒ อัตรา) : ใช้อัตราข้าราชการครูของ วิทยาลัยชุมชนตาก 
   (6.2) เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย (๒ อัตรา) : จ้างเหมาโดยใช้เงินรายได้ 
    ในช่วงแรก ๑ อัตรา 
  (7) กลุ่มงานการนวดไทย (๕ อัตรา) 
   (7.1) แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (การนวดไทย) ๒ อัตรา : จ้างเหมาโดยใช้เงินรายได้ 
   (7.2) พนักงานนวด (๓ อัตรา) : จ้างเหมาโดยใช้เงินรายได้ 
  (8) กลุ่มงานผดุงครรภ์ไทย (๒ อัตรา)  
   (8.1) แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (ผดุงครรภ์ไทย) : จ้างเหมาโดยใช้เงินรายได้ 
   (8.2) เจ้าหน้าที่งานแพทย์แผนไทย ๑ อัตรา จ้างเหมาโดยใช้เงินรายได้ 
  (9) กลุ่มงานแพทย์พื นบ้านไทย : บูรณาการร่วมกับชมรมแพทย์พื นบ้านจังหวัดตาก 



๒๔ 
 

 3. ด้านการปรับปรุงอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ 
  (1) วิทยาลัยชุมชนตากได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดงบลงทุนส้าหรับด้าเนินการปรับปรุง
อาคารสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ้านวน ๓,๑๘๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งงวดงานเป็น 
๓ งวด ซึ่งได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และ ๒ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๕ และงานงวดสุดท้าย 
จะสิ นสุดในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งผู้รับเหมาคาดว่าจะส่งงานได้ทั งหมดตามก้าหนดสัญญาและสามารถ
เบิกจ่ายเงินได้เสร็จสิ นภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
  (2) วิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ส้าหรับ 
การจัดซื อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จ้านวน ๕ รายการ เป็นจ้านวนเงิน ๑,๑๘๕,๔๘๐ บาท ซึ่งได้ด้าเนินการ 
เสร็จสิ นเรียบร้อยแล้ว และในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วิทยาลัยได้จัดท้าค้าของบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
ประกอบอาคารสถานพยาบาลและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จ้านวน ๒๗ รายการเป็นเงิน ๒,๔๐๔,๐๓๐ บาท 
 4. ด้านกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  (1) สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ด้าเนินการขอรหัสหน่วยงานสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยชุมชนตากไปยังกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งผลการออกเลขรหัส
สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก เรียบร้อยแล้ว รหัส ๙ หลัก ๐๐๔๓๑๘๗๐๐ รหัส ๕ หลัก 
๔๓๑๘๗ และสถาบันวิทยาลัยชุมชนอยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมบัญชีกลาง ส้านักงานประกันสังคม และ
ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการของ
สถานพยาบาล 
  (2) สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ด้าเนินการออก ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการ
บริหารสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และอยู่หว่างด้าเนินการร่วมกับวิทยาลัย
ชุมชนตากในการจัดท้าประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การบริหารเงินรายได้ของสถานพยาบาลการแพทย์
แผนไทย     
  (3) การก้าหนดอัตราค่ารับบริการอยู่ในระหว่างการด้าเนินการของคณะกรรมการบริหาร
สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก 
 5. แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2565 - 2570           
  ระยะที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 2566 จัดตั งสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย เพ่ือยกระดับ
ศูนย์การบริการการแพทย์แผนไทยให้เป็นมาตรฐาน และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ก้าหนดการให้บริการ ดังนี  
  (1) ตรวจวินิจฉัย  
  (2) การรักษาโรคด้วยสมุนไพร  
  (3) การดูแลมารดาหลังคลอด  
  (4) การนวดรักษาโรค  
  (5) การบริการวิชาการและส่งเสริมสุขภาพ และมีการปรับปรุงอาคารเรียน 1 อาคาร (อาคาร 
C) ส้าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน 
  ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 - 2568 ด้าเนินการปรับปรุงอาคารเรียน 1 อาคาร (อาคาร 
B) และโรงงานผลิตยาขนาดเล็ก 
  ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2569-2570 ปรับปรุงอาคารหอประชุม (อาคาร A)  
 
 



๒๕ 
 

การพิจารณาและเสนอแนะ 
 1. การจัดกรอบอัตราก้าลังด้านบุคลากรตามที่เสนอ จ้านวน 9 กลุ่มงาน โดยมีข้าราชการและ
พนักงานราชการของวิทยาลัยชุมชนตากกระจายอยู่ในบางกลุ่มงาน และจ้างเหมาอีก 14 อัตรา มีข้อสังเกตว่า  
ในแต่ละกลุ่มงานควรต้องมีหัวหน้ากลุ่มงาน ดังนั น ในกลุ่มงานที่ ไม่มีบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตากจะจัด
หัวหน้ากลุ่มงานอย่างไร และควรมีกลุ่มงานมากถึง 9 กลุ่มงานหรือไม่  
 2. ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย  
พ.ศ. 2565 ก้าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย เมื่อแต่งตั งแล้ วควรเร่งรัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง เพ่ือพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอ้านาจหน้าที่ และ
ประเด็นตามหนังสือของคณะกรรมการก้ากับทิศทาง (Steering Committee) ด้านการแพทย์แผนไทยและ
สาธารณสุขศาสตร์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคมคม 2565 เช่น 
  (1) การเร่งรัดจัดท้าหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือขอเลขสถานพยาบาล (ประเด็นนี 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ด้าเนินการแล้ว) ท้าหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง ส้านักงานประกันสังคม และส้านักงาน
หลักประกันสุขภาพเพ่ือขอเป็นสถานพยาบาลที่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากทั ง 3 กองทุนนี ได้ ( อยู่
ระหว่างด้าเนินการ) 
  (2) การท้า Masterplan ของสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยให้เห็นภาพรวมว่าจะต้องมี
อาคารอะไรบ้าง และท้าแผนผังเฉพาะอาคารที่จะปรับปรุงตามความเร่งด่วน เพราะหากมีงบเหลือจ่ายหรืองบอ่ืน
ที่ได้มาจะได้น้ามาใช้ได้ทันท ี
  (3) ท้ารายละเอียดครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จ้าเป็นต้องใช้และออกแบบให้สอดคล้องกับความเป็น
เอกลักษณ์ทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งอาจไม่สามารถใช้รูปแบบครุภัณฑ์ตามมาตรฐานปกติได้ เพ่ือเตรียมไว้
รองรับงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  (4) เร่งรัดการออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยเงินรายได้สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยของวิทยาลัย
ชุมชน ให้มีความคล่องตัวต่อการบริหารจัดการ 
  (5) จัดท้าร่างกรอบอัตราก้าลังบุคลกรภาพรวมของสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ด้วยวิธี
เกลี่ยอัตราก้าลังแต่ละฝ่ายของวิทยาลัยชุมชนตากที่มีอยู่เดิมและจ้างเหมา ตามความเหมาะสมกับปริมาณงาน
และรายได้ของสถานพยาบาล โดยจัดท้าเป็นแผนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ ผ่านคณะกรรมการก้ากับทิศฯ  
  (6) การแต่งตั งผู้อ้านวยการสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยในช่วงแรก ต้องเป็นบุคคลที่มี
ความสามารถในการประสานงาน บูรณาการงาน มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ มากกว่า
ความสามารถเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทย และต้องมีคุณสมบัติตามท่ีสภาการแพทย์แผนไทยก้าหนดด้วย จึงจะ
สามารถยื่นขอการรับรองให้เป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนและนักศึกษาไปสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยได ้
  (7) ต้าแหน่งอาจารย์แพทย์แผนไทยท่ีว่างอีก 1 ต้าแหน่ง ควรก้าหนดคุณสมบัติเป็นวุฒิปริญญา
ตรีด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือการแพทย์แผนไทย หรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีประกาศนียบัตรเพ่ิมเติม
ทางด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย และปริญญาโท ด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งจะสามารถเป็นอาจารย์ด้านแพทย์แผนไทยและอาจารย์สาธารณสุขได้ไปพร้อมกัน 
  (8) สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ต้องแบบบูรณาการในเรื่องการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระยะสั น ด้านการแพทย์แผนไทย หลักสูตรอนุปริญญาการแพทย์แผนไทย และการด้าเนินงานของคลินิก
แพทย์แผนไทย โดยบริหารร่วมกันในรูปแบบสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยอยู่
ภายใต้การดูแลของกลุ่มงานจัดการศึกษาและบริการวิชาการ  



๒๖ 
 

มติ 
1. รับทราบการรายงานแต่ยังไม่พิจารณาในประเด็นที่วิทยาลัยชุมชนตากน้าเสนอ 

 2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการก้ากับทิศทาง (Steering 
Committee) ด้านการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขศาสตร์  และคณะกรรมการบริหารสถานพยาบาล
การแพทย์แผนไทย ในประเด็นที่เป็นบทบาทของคณะกรรมการฯ ก่อนน้าเสนอผลการประชุมต่อสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี 3.4 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. ในวิทยาลัยชุมชนแพร่ 

สรุปเรื่อง 
 ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 พิจารณาการ
ขอจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) จ้านวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ 

1. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเชฟอาหารไทย   
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน  
4. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาท่องเที่ยว  

ที่ประชุมมีความเห็นว่าในการจัดการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. เป็นพันธกิจระดับอาชีวศึ กษา ซึ่งวิทยาลัยชุมชน
สังกัดอยู่กับอุดมศึกษา ควรจะจัดการศึกษาที่เป็นรูปแบบของวิทยาลัยชุมชนเองให้ชัดเจนดีกว่าหรือไม่ และหาก
ต้องจัดการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ก็ต้องจัดในสาขาวิชาที่ไม่ซ ้าซ้อนกับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดที่
จัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี  จึงมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือกับ
วิทยาลัยชุมชนแพร่แล้วน้าเสนอท่ีประชุมพิจารณาต่อไป 
 วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. ใน
วิทยาลัยชุมชน ดังนี  (เป็นแนวทางเพื่อความอยู่รอดในระยะสั้น) 

1. หลักการ 
 1.1 ไม่ทับซ้อนกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื นที่ (อยู่ห่างไกลจากสถานอาชีวศึกษา)   
 1.2 สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่ทับซ้อนกับอาชีวศึกษาในพื นที่ 
 1.3 กลุ่มเป้าหมายไม่ทับซ้อนกับอาชีวศึกษาในพื นที่ในกรณีเปิดสอนในสาขาเดียวกัน 

2. การจัดการ 
 กรณีที่ ๑ พื นที่ไม่ทับซ้อนกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

(๑) หน่วยจัดอยู่ห่างไกลจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
(๒) การเดินทาง การเข้าถึงสถานศึกษาอาชีวศึกษาของผู้เรียนไม่สะดวก 
(๓) มีค่าใช้จ่ายสูงในการเข้าเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
* กรณีนี มีการด้าเนินการจัดการเรียนการสอนแล้ว ๒ แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและวิทยาลัย

ชุมชนอุทัยธานี 
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 กรณีที่ ๒ เปิดสอนในสาขาวิชาที่ไม่ทับซ้อนกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื นที่ 
  (1) เปิดสอนสาขาที่เหมาะสมกับชุมชนและเป็นความต้องการของชุมชน เช่น สาขาเฟอร์นิเจอร์
และการตกแต่งภายใน เป็นความต้องการของชุมชนในจังหวัดแพร่ เป็นต้น 
  (2) วิทยาลัยชุมชนจะด้าเนินการในลักษณะ on demand, by order ใช้ outsource เมื่อหมด
ความต้องการของชุมชนแล้วก็หยุดผลิต 
 กรณีที่ ๓ กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนไม่ทับซ้อนกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื นที่ (กรณีสาขาทับซ้อนกัน) 

(1) กลุ่มผู้เรียนที่ท้างานแล้วต้องการเพิ่มวุฒิ เพ่ิมทักษะ 
(2) ปรับระบบการเรียนการสอนเป็นนอกเวลาท้างาน 
(3) จัดรูปแบบการสอนแบบผสมผสาน onsite/online/on workplace 

 ทั งนี  หากที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับหลักการจัดการศึกษาระดับ ปวส. ในวิทยาลัยชุมชน (ยกเว้นวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี และพิจิตร) จะขอเสนอ แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ๒ ปี ดังนี้ (เป็นกล
ยุทธ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ Mutational College) 

1. แนวคิด Mutational College  
 (1) Mutation of Student ต้องการทักษะที่ใช้ได้จริงมากกว่าใบปริญญา 
 (2) Manpower Marketplace ต้องการทักษะที่ใช้ได้จริงมากกว่าใบปริญญา 
 (3) Reskill,Upskill เป็นเรื่องที่ส้าคัญทั งความมุ่งหมายของผู้เรียนและการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของวิทยาลัย 
 (4) วิทยาลัยต้องสร้างหลักสูตร Mutational Curricullum  

2. สิ่งท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนควรเร่งด าเนินการ 
 (1) เร่งด้าเนินการให้ทันเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 (2) ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ๓ ปี ที่มีอยู่เดิมให้เป็นหลักสูตรอนุปริญญา ๒ ปี 
 (3) สร้างหลักสูตรอนุปริญญา ๒ ปี ใหม่ที่ทันสมัย (ยังไม่มีในมหาวิทยาลัยหรือมีน้อย) 
  (3.1) ด้าเนินการโดยวิทยาลัยชุมชน 
  (3.2) ด้าเนินการโดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

3.  ปัจจัยหลักที่เป็นเงื่อนไขแห่งความส าเร็จ 
 “เร่งปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เอื ออ้านวยต่อการน้าหลักสูตร อนุปริญญา/สัมฤทธิบัตร ที่ทันสมัย 
มาใช้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่างรวดเร็ว (Early Response)” 

4. กรอบแนวคิดส าคัญในการสร้างหลักสูตรอนุปริญญา ๒ ปี /และสัมฤทธิบัตร 
 (1) มีความยืดหยุ่นทั งเนื อหา เวลาเรียน สถานที่และการประเมินผล 
 (2) Virtually และไม่จ้ากัดขอบเขตของ Information 
 (3) ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมก้าหนดผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 
 (4) ห้องเรียนกับสถานศึกษาแยกจากกันได ้
 (5) ไม่ใช้ต้าราเป็นแหล่งเรียนรู้หลัก เรียนรู้จากข้อมูลข่าวสารหลายแหล่ง 
 (6) เน้นกระบวนการเรียนการสอน As Service มากกว่า As Manufacturing 
 (7) ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้จาก Portfolio เป็นหลัก 
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5.  กลยุทธ์ในการสร้างหลักสูตร Mutational Curricullum (4 Cs) 
 (1) Customer  สิ่งที่ผู้เรียนต้องการคืออะไร  
 (2) Cost ความคุ้มค่าท่ีได้จากการเรียน (มีอาชีพ มีงานท้า มีความก้าวหน้า) 
 (3) Convenience ความสะดวกในการเข้าถึง (เข้าถึงง่าย) 
 (4) Communication การสื่อสารของกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนและทั่วถึง 

การพิจารณาและเสนอแนะ 
1. การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. วิทยาลัยชุมชนที่จะเปิดสอนจะต้องจัดท้าข้อมูล

ความจ้าเป็น เสนอไปยังอาชีวศึกาจังหวัด เมื่ออาชีวศึกษาจังหวัดพิจารณาเห็นชอบแล้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จึงเสนอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนและเสนอเข้าที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือ 
ขอความเห็นชอบตามล้าดับ ก่อนเสนอไปยังส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือขอให้พิจารณาอนุมัติ 
เปิดสอน ดังนั น การที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือจัด
การศึกษาหลักสูตรระดับ ปวส. จ้านวน 5 หลักสูตร เบื องต้นที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าการจัดการศึกษาระดับ 
ปวส. เป็นการจัดการศึกษาตามพันธกิจระดับอาชีวศึกษา ในขณะที่ปัจจุบันวิทยาลัย ชุมชนสังกัดอยู่กับ 
กระทรวง อว. การจัดการศึกษาควรเป็นไปตามพันธกิจระดับอุดมศึกษา แต่เมื่อพิจารณาก็เห็นว่ายังมีผู้พลาด
โอกาสทางการศึกษาอีกจ้านวนมากจะได้มีทางเลือกเพ่ือเข้าถึงทางการศึกษา จึงไม่ขัดข้องที่วิทยาลัยชุมชนแพร่
จะจัดการศึกษาระดับ ปวส. แต่ต้องด้าเนินการอยู่ในหลักการที่ว่าสาขาวิชาและกลุ่มเป้าหมายต้องไม่ซ ้าซ้อนกับ
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัด และต้องไม่ทิ งการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน ทั งหลักสูตรระยะ
สั นและหลักสูตรอนุปริญญา ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน 

2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งด้าเนินการออกแบบหลักสูตร 60 หน่วยกิต ตามมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาที่เน้นสมรรถนะและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน 

มติ 
1. เห็นชอบการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวส. ในวิทยาลัยชุมชนแพร่  ทั งนี  สาขาวิชาและ

กลุ่มเป้าหมายต้องไม่ทับซ้อนกับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัด และต้องไม่ทิ งการจัดการศึกษารูปแบบ
วิทยาลัยชุมชน ทั งหลักสูตรระยะสั นและหลักสูตรอนุปริญญา ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน  
 2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งด้าเนินการออกแบบการจัดการศึกษาหลักสูตร 60 หน่วยกิจ 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เน้นสมรรถนะและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และเสนอที่ประชุมพิจารณา
ต่อไป   
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี 4.1 เรื่อง ขอใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณป่าชายเลนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

สรุปเรื่อง   
 1. วิทยาลัยชุมชนปัตตานีมีความประสงค์ขอใช้ประโยชน์ในพื นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี 
จ้านวน 2.29 ไร่ บริเวณต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งอยู่ติดกับบริเวณด้านหลังของวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี เพ่ือใช้ประโยชน์ ดังนี  
  1.1 สร้างอาคารเรียน 4 ชั น จ้านวน 1 หลัง ในเนื อท่ีประมาณ 1.29 ไร่ (ร้อยละ 70) วงเงิน 
34,200,000  บาท (สามสิบสี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) เพ่ือรองรับการเปิดหลักสูตรอนุปริญญา 6 สาขาวิชา 
ได้แก่ 1) สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน 2) สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป 3) สาขาวิชา    การ
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จัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 4) สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 5) สาขาวิชาโภชนาการและอาหารฮาลาล และ 6) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนท้ากิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา  
  1.2 จัดตั งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จ้านวน 1 หลัง ในเนื อที่ประมาณ 1 ไร่ (ร้อยละ 30) วงเงิน 
5,800,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพ่ือรองรับภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่  
   (1) ศูนย์การเรียนรู้ ฝึกอบรม ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการแก่
ประชาชนในชุมชนที่เก่ียวข้องกับหลักเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพให้กับเกษตรกร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
   (2) ศูนย์ศึกษา ค้นคว้า และสนับสนุนการวิจัย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
แบบบูรณาการของสาขาวิชาเกษตรแบบครบวงจร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาชุมชนในพื นที่ 
   (3) สถานที่สาธิตการท้าเกษตรอินทรีย์ เน้นการน้าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้กับ
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
   (4) ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่ายการสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาคนในชุมชน 
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเห็นว่า มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 
พิจารณาว่าเพ่ือให้การเสนอเรื่องเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐต่อคณะรัฐมนตรีที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เช่น การใช้พื นที่อุทยานแห่งชาติ พื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื นที่
ลุ่มน ้า พื นที่ป่าชายเลน พื นที่ป่าไม้ถาวร เป็นต้น มีการพิจารณาอย่างบูรณาการเพ่ือให้เป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบ สอดคล้องกับหลักวิชาการด้านการอนุรักษ์และหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงมีมติให้ถือเป็นการปฏิบัติว่า ส่วนราชการเจ้าสังกัดของเรื่องต้อง
ขอความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีภารกิจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยตรงก่อน จึงได้มีหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ อว 0610(1)/3363 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 
2563 ถึง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้พิจารณาการขอใช้ที่ดินบริเวณป่าชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื อที่ประมาณ 6.52 ไร่ บริเวณต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งอยู่ติดกับ
บริเวณด้านหลังของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เพ่ือน้าความเห็นชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เสนอต่อส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามขั นตอนต่อไป 
 3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือ ที่ ทส 0406/352 ลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ปลัดกระทรวง อว. แจ้งว่าจากการตรวจสอบ เป็นพื นที่ทับซ้อนกับแปลงที่ศาลจังหวัด
ปัตตานีได้ด้าเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแล้ว เนื อที่ประมาณ 7 ไร่ ซึ่งให้ศาลจังหวัด
ปัตตานีเป็นผู้ใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้างศาลแขวงปัตตานี และพื นที่ที่เหลืออีกประมาณ 2.3 ไร่ ให้วิทยาลัยชุมชน
ปัตตานีพิจารณาด้าเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ โดยมีพื นที่อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2543 เนื อที่ 1.08 ไร่ ประกอบกับพื นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าชายเลนเสื่อมโทรม วัชพืช
และไม้พื นล่างปกคลุมมพื นที่ และมีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนขนาดเล็กขึ นอยู่กระจัดกระจายเล็กน้อย จึงไม่ขัดข้องให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเข้าท้าประโยชน์ในพื นที่ป่าชายเลน ทั งนี  การเข้าด้าเนินโครงการในพื นที่ป่าชายเลน 
หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะต้องด้าเนินการตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 4. หนังสือกระทรวง อว. ที่ อว 0203.2/1588 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 และ หนังสือ
ส้านักงานปลัดกระทรวง อว. ที่ อว 0203.2/8277 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ขอให้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนจัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบเป็นสาระในการพิจารณาเสนอเรื่องขอยกเว้นมติ
คณะรัฐมนตรีห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ซึ่งในข้อมูลเอกสารหนึ่งที่ ส้านักงานปลัด อว. ขอ มี รายงานการ



๓๐ 
 

ประชุมหรือเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนด้าเนินการ
ขอใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณป่าชายเลน เพ่ือขยายพื นที่ส้าหรับการด้าเนินการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานีตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ซึ่งเป็นหน้าที่และอ้านาจของสภาสถาบันตามมาตรา 17 ประกอบ
มาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าการขอใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณป่าชายเลนดังกล่าว เพ่ือขยายพื นที่ส้าหรับ
การด้าเนินการจัดการเรียนการสอนและจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื นที่ จึงไม่ขัดข้องต่อข้อร้องขอของวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี 

มติ 
 เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
ขยายพื นที่ส้าหรับการด้าเนินการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
วาระท่ี 4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (ต าแหน่งที่ว่าง) 

สรุปเรื่อง  
 1. ค้าสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 20/2565 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 แต่งตั งคณะกรรมการ
สรรหาสภาวิทยาลั ยชุมชนอุทัยธานี  โดยมี  นางสิ ริ กร  มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลั ยชุมชน  
เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ เพ่ือด้าเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีทดแทนในต้าแหน่งที่ว่าง 
จ้านวน 1 ต้าแหน่ง 
 2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว ครั งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  26 สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ 
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้ด้าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติ ดังนี  
  2.1 เห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สมควรด้ารงต้าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคเอกชน จ้านวน 4 คน คือ 
   (1) นายธวัชน์  ภูริผล  ที่ปรึกษากลุ่มทอผ้าพื นเงืองบ้านผาทั่ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 
        (ล้าดับที่ 1 เป็นรายชื่อส้ารองเดิม) 
   (2) นางไพรลิน  นุ้ยปรี  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอุทัยธานี 
   (3) นายบัญชา  เสมากูล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุทัยธานี 
   (4) นายประสิทธิ์  คุณประสาท ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

        (ล้าดับที่ 2-4 เป็นรายชื่อที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมและ 
        สภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีให้ความเห็นชอบเสนอเป็นบัญชี 
        รายชื่อเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือก) 
  2.2 ผลการคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมและสมควรด้ารงต้าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

คือ นางไพรลิน นุ้นปรี โดยมีเหตุผล คือ นางไพรลิน นุ้นปรี ซึ่งด้ารงต้าแหน่งนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอุทัยธานี 
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนมาโดยตลอด มีประสบการณ์ด้านธุรกิจการ
ท่องเที่ยวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุทัยธานี ถือเป็นภาคเอกชนที่มีประสบการณ์กว้างขวาง อันเป็นประโยชน์
และมีความเหมาะสมในการด้ารงต้าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคเอกชน  
 
 



๓๑ 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบบัญชีรายชื่อการสรรหาผู้สมควรด้ารงต้าแหน่งกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน จ้านวน 4 รายชื่อ ตามที่เสนอ และเห็นชอบผลการ
คัดเลือก นางไพรลิน นุ้ยปรี นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอุทัยธานี เป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคเอกชน ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ 

มติ 
1. เห็นชอบบัญชีรายชื่อการสรรหาผู้สมควรด้ารงต้าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน แทนต้าแหน่งว่าง จ้านวน 4 รายชื่อ คือ 
(1) นายธวัชน์  ภูริผล          ที่ปรึกษากลุ่มทอผ้าพื นเมืองบ้านผาทั่ง  อ้าเภอบ้านไร่  
(2) นางไพรลิน  นุ้ยปรี  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอุทัยธานี 
(3) นายบัญชา  เสมากูล  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุทัยธานี 
(4) นายประสิทธิ์  คุณประสาท ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

 2. เห็นชอบให้แต่งตั ง นางไพรลิน นุ้นปรี นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอุทัยธานี ด้ารงต้าแหน่ง
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคเอกชน 
 3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
วาระท่ี 4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 

สรุปเรื่อง 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีค้าสั่งที่ ๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ 1๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่งตั งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล โดยมีผู้อ้านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ด้าเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดไว้ในข้อบังคับ
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยได้แสวงหาข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ และพิจารณาจาก (๑) เอกสารหลักฐานการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ้านวยการวิทยาลัย (๒) สังเกตและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน (๓) 
สัมภาษณ์ผู้อ้านวยการวิทยาลัย และ (๔) การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมิน โดยมี
ผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับ ดีมาก 
(4.๗7 คะแนน)  

การพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าการด้าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดไว้ในข้อบังคับ  และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล     
ตามท่ีเสนอ 

มติ 
 เห็นชอบผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และให้ นางวรรณดี  
สุธาพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ในต้าแหน่งผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลต่อไปตามสัญญาจ้างที่ได้ท้าไว้กับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
 
 



๓๒ 
 

วาระท่ี 4.4 เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 

สรุปเรื่อง 
 1. ค้าสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๔๙/๒๕6๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั งให้  
นายจ้ารัส ขนาดผล ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ตั งแต่วันที่ 1๔ สิงหาคม 256๑ ซึ่งจะด้ารง
ต้าแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม 2565  
 2. ความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อ้านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ก้าหนดว่า “ให้สภาสถาบันแต่งตั งคณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบวัน
นับตั งแต่วันที่ผู้อ้านวยการครบวาระหรือพ้นจากต้าแหน่งด้วยเหตุอ่ืน เพ่ือท้าหน้าที่สรรหาผู้อ้านวยการตาม
ข้อบังคับนี ” และความในข้อ 6 ก้าหนดว่า ให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 

  (1) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมายจ้านวน  
หนึ่งคน เป็นประธาน 

  (2) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั งจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จ้านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

  (๓) กรรมการสภาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเอง จ้านวนสองคน เป็นกรรมการ 

  (4) ผู้อ้านวยการสถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ดังนั น จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการฯ ตามองค์ประกอบใน (๑) และ (๒) ส้าหรับ
องค์ประกอบใน (๓) ขอให้มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะด้าเนินการแจ้งสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา เสนอรายชื่อ
กรรมการสภาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเอง จ้านวนสองคน เป็นกรรมการ และจะเสนอค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการ     
สรรหาผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา เพ่ือให้นายกสภาสถาบันลงนามในค้าสั่งต่อไป 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเลือกให้ นายอภิชัย ล ้าเลิศพงศ์พนา กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา โดยมอบประธานเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตาม (2) และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้าเนินการให้ได้มาตามองค์ประกอบใน (3)  

มติ 
 1. เลือกให้ นายอภิชัย ล ้าเลิศพงศ์พนา กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา โดยมอบประธานเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม (2)  
 2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้าเนินการให้ได้มาตามองค์ประกอบใน (3)  
 
วาระท่ี 4.5 เรื่อง การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

                                                      วาระลับ 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระท่ี 5.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู 

สรุปเรื่อง 
 1. ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั งที่ ๗/๒565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบ
รายชื่อคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั งใหม่ พ.ศ. 2565 ตามข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 จ้านวน 
17 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก บุรีรัมย์ มุกดาหาร สระแก้ว อุทัยธานี นราธิวาส 
ยะลา สตูล สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด แพร่ สงขลา และน่าน บัดนี  วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล้าภู ได้
ด้าเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการเสร็จแล้วอีก 1 จังหวัด  
 2. กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลรายบุคคลของอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล้าภูแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามแนวปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงได้น้าเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมพิจารณา
แล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อฯ โดยให้ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเพ่ือพิจารณาต่อไป ตามรายชื่อ ดังนี  
 

ต าแหน่ง ชื่อ - สกุล 

ที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล้าภู ครั งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบรายชื่อดังนี  

ประธาน (ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชน) 1. ว่าที่ร้อยตรีวีระสกุล บุราณรักษ์ 
รองประธาน 2. นายอดิศร ศรีเมืองบุญ 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศกึษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา  

3. นายไพริน สุริยะพันธุ์พงศ์ 

4. นายสุขเกษม พาพินิจ 

5. นายกฤษฎา การีชุม 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความส้าเร็จ 
ในการประกอบอาชีพทั งภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. นายปิยะ สิริพิศาลสกุล 

7. นายธนูชัย ชาวดร 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจ า 8. น.ส.พัชรนันท์ วงค์พนัสสัก 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนพิเศษ 9. พ.ต.ท.สุภี พลดงนอก 

การพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล้าภู เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิทยาลัยชุมชนและสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนแล้ว จึงเห็นชอบรายชื่อ ตามเสนอ 

มติ 
 เห็นชอบรายชื่อคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล้าภู พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอ 
 



๓๔ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 การก าหนดวันประชุมสภาสถาบันครั้งต่อไป 

 ที่ประชุมก้าหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั งที่ 9/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมมชน 3 ชั น 9
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน  พร้อมกับ             
ปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 20.45 น.  
นายเจษฎา อาจฉายา 
นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      
 
 นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


