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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 1/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

วันอังคารที่ 12 มกราคม ๒๕64 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์   นายกสภาสถาบัน 
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อุปนายกสภาสถาบัน 

        (นายสุทน  เฉื่อยพุก แทน) 
3. นายชุมพล พรประภา   ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน 
4. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา   ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน 
5. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ   ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน 
6. นางสีลาภรณ์ บัวสาย   ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน 
7. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล   ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน 
8. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์   กรรมการสภาสถาบัน 
9. นายธนภณ วัฒนกุล   กรรมการสภาสถาบัน 
10. นายอภิชัย ล้้าเลิศพงศ์พนา   กรรมการสภาสถาบัน 
11. ผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ   กรรมการสภาสถาบัน 

(นางวีณา บรรเลงจิต แทน) 
12. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรรมการสภาสถาบัน 

(นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ แทน) 
13. ผู้อ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน    กรรมการสภาสถาบัน 

(นายน้าชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน) 
14. นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล   กรรมการสภาสถาบัน 
15. นายยุทธนา พรหมณี   กรรมการสภาสถาบัน 
16. นายทิวากร เหล่าลือชา   กรรมการสภาสถาบัน 
17. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ   กรรมการสภาสถาบัน 
18. นางสาววนิดา สุภัทรกุล   ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
19. นางสาวเพ็ญนภา  นักฆ้อง   ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
     - ไม่มี - 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล  ที่ปรึกษาส้านักงานสถาบัน 
2. นายพิเชษฐ ตรีพนากร  ที่ปรึกษาส้านักงานสถาบัน 
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3. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ  ส้านักงานสถาบัน 
4. นายเจริญชัย วงษ์จินดา  ส้านักงานสถาบัน 
5. นางสาวทวนทัศน์ นิลด้า  ส้านักงานสถาบัน 
6. นางสาวสุธิมา  เทียนงาม  ส้านักงานสถาบัน 
7. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ  ส้านักงานสถาบัน 
8. นายรัตตกูล  เจริญเส็ง  ส้านักงานสถาบัน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.  

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดก้ล่าวเปิดประชุม และขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตนเพ่ือร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ้านวน 8 คน และกรรมการผู้เข้า
ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จ้านวน 9 คน รวมกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด 17 คน จากกรรมการที่มี
อยู่ทั้งหมด ๑๗ คน จึงถือว่าครบองค์ประชุมมีรายนามดังนี้  
 

กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  1. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
    และนวัตกรรม 

2. นายชุมพล พรประภา 

3. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 3. ผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ 
4. นางสีลาภรณ์ บัวสาย 4. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
5. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล 5. นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล 
6. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ 6. นายยุทธนา พรหมณ ี
7. นายธนภณ วัฒนกุล 7. นายทิวากร เหล่าลือชา 
8. นายอภิชัย ล้้าเลิศพงศ์พนา 8. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ 
9. ผู้อ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
วาระท่ี 1.1.1 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่างศิลป์ท้องถิ่น 
 ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. (ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์) 
มีนโยบายจัดตั้งสถาบันวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) และให้โอกาส นายกสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ดร.ถนอม อินทรก้าเนิด ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายน้าชัย กฤษณาสกุล 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  และนายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้น้าคณะบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน เข้าพบท่านรัฐมนตรีฯ ณ ห้องประชุม Ursa Major ชั้น 2 
อาคารส้านักงานใหญ่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สตร.) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  และได้น้าเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ช่างศิลป์ท้องถิ่น โดยท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
เพ่ือสืบต่อเจตนาภูมิปัญญาและองค์ความรู้งานช่างศิลป์ท้องถิ่นและศิลปหัตถกรรมไว้ไม่ให้สูญหายไป เป็นอาชีพ
ที่สร้างงานสร้างรายได้ รวมถึงต่อยอดและปรับปรุงองค์ความรู้เหล่านี้ให้คงอยู่แบบเหมาะสมกับกาลเวลาอย่าง
สง่างาม นั้น 
 ท่านศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565  
วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (Thailand Academy Of Social Sciences, 
Humanities, and Arts; TASSHA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ในการนี้ จึงถือ
โอกาสเชิญผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง เข้าร่วมการประชุมในวาระ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่างศิลป์ท้องถิ่น 
เพ่ือรับทราบแนวทางในการด้าเนินการ และจัดท้าข้อมูลช่างศิลป์ท้องถิ่น ในจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ด้วย  
 นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่มีโอกาสท้างานนโยบายโครงการส้าคัญ
ของกระทรวง อว. และกรรมการสภาสถาบัน (นายธนภณ วัฒนกุล และ นางสีลาภรณ์ บัวสาย) มีส่วนส้าคัญอย่างยิ่ง
ที่ช่วยในการผลักดันโครงการนี้  
 ทั้งนี้ ก่อนที่จะน้าเสนอในรายละเอียด ท่านประธานแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องในโอกาสปีใหม่ 
2564 ได้ไปกราบขอพรท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ท่านได้ให้หลักคิดที่จะเป็น 
แนวทางการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐมนตรี อว. เรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่างศิลป์ท้องถิ่น ว่าถือเป็นเรื่องที่
ส้าคัญของชาติ และถึงเวลาแล้วที่จะยกย่องศาสตร์ของท้องถิ่น งานช่างศิลป์ท้องถิ่นจะส้าเร็จและเป็นที่ยอมรับ 
ต้องท้าให้ครบทั้ง 2 มิติ ท่านใช้ค้าว่า “2 ขา” ขาหนึ่ง คือ การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ช่างศิลป์พ้ืนถิ่น เพ่ือรักษา
ความแม่นแท้ของช่างศิลป์ ซึ่งต้องใช้ทั้ง “ศรัทธาและปัญญา” และให้มีการอนุรักษ์และถ่ายทอดความรู้เรื่อง
ช่างศิลป์ อีกขาหนึ่ง ต้องท้าเรื่อง การ apply สู่ commercial โดยต่อยอดองค์ความรู้ช่างศิลป์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
สินค้า หรือบริการที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม ที่สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ โดยควรไปศึกษา
นโยบายแนวทางการแก้จนของประเทศจีน 

จึงต้องย้้าว่า ศูนย์ช่างศิลป์ท้องถิ่น มี concept ในการท้างาน คือ “น้า local ไปสู่ Glogal” 
ที่ยั่งยืนร่วมกัน ซี่งเป็นหลักของการท้างานทั้ง 5 ศูนย์ ส้าหรับรายละเอียดเรื่องศูนย์ช่างศิลป์ท้องถิ่น ท่านรัฐมนตรีฯ 
ได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้คือ “งานช่างศิลป์ท้องถิ่น จะช่วยท้าให้เกิด “ท้องถิ่นนิยม” ช่วยกันรักษาบ้าน 
พัฒนางานท้องถิ่น และได้เชิญ ดร. สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานศูนย์ช่าง
ศิลป์ท้องถิ่น เพื่อช่วยกันเติมเต็มให้กับอุดมศึกษาด้านอ่ืน ๆ ใน อว. และช่วยให้คนห่างไกลได้มีโอกาสได้เรียนรู้ 
เกิดอาชีพช่าง เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และกลไกการรักษารากของแผ่นดินต่อไป” โดยจะจัดตั้งวิทยสถาน
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ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social 
Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกอง ภายใน สป.อว. 
ประกอบด้วย 5 สถาบันหลักคือ สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันโลกคดีศึกษา ศูนย์
พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ และศูนย์ช่างศิลป์ท้องถิ่น  

เปูาหมายเชิงกลยุทธ์ (๕ ปี) ของช่างศิลป์ท้องถิ่น ภายใต้ TASSHA คือ ท้าให้ศิลปะท้องถิ่น
เป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของศิลปะของชาติ ส่งเสริมให้งานศิลปะท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคระดับจังหวัด และส่งเสริมให้ศิลปะท้องถิ่นของไทยเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 

ในวันที่ 19 มกราคม 2564 คณะอนุกรรมการฯ ศูนย์ช่างศิลป์ท้องถิ่น จะเสนอเปูาหมาย
เชิงกลยุทธ์ กิจกรรมแผนงาน ที่นอกเหนือจากการขับเคลื่อนใน 4 จังหวัดน้าร่อง ได้แก่ น่าน บุรีรัมย์ อุทัยธานี 
และปัตตานีแล้ว จะมีการจัดตั้งศูนย์ช่างศิลป์แห่งชาติ 
  แหล่งเงินงบประมาณ ในปี 2564 จัดสรรจาก วช. กสว. สป.อว.  และอยู่ระหว่างจัดท้าขอ
งบประมาณ ปี 2565 จาก กสว. และ สป.อว. เสนอขอตั้งจากส้านักงบประมาณ  
   ในการนี้ จึงขอให้วิทยาลัยชุมชนด้าเนินการรวบรวมข้อมูลช่างศิลป์ท้องถิ่น โดยรวบรวม 
องค์ความรู้ รายชื่อช่างศิลป์ และงานศิลป์ ในพ้ืนที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ใน 9 ด้าน ส่งให้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนทาง Email : bcca-std@hotmail.com  ภายในวันที่ 17 มกราคม ๒๕๖๔ ได้แก่ ด้านงานพุทธศิลป์และ 
จิตกรรมไทย ด้านงานผ้า ด้านงานปูนปั้น เครื่องถม ด้านงานไม้ ด้านงานเซรามิค ด้านงานเครื่องดนตรีไทย ด้าน
เครื่องประดับ ทอง เงิน ด้านเครื่องจักรสาน และด้านของใช้ และของเล่นในชีวิตประจ้าวัน  
 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
 กรรมการสภาสถาบัน (นายธนภณ วัฒนกุล) เสนอแนะว่า การแบ่งประเภทองค์ความรู้ข้างต้น
เป็นการแบ่งภายในอาจมีมากกว่า 9 ด้าน จึงขอให้รวบรวมมาแล้วค่อยจัดหมวดหมู่ภายหลัง 
 กรรมการสภาสถาบัน (นางสีลาภรณ์ บัวสาย) เสนอแนะว่า รูปธรรมของโครงการควรเริ่มต้น
ที่การหาตลาด สร้างตลาด สร้างผู้เสพงานศิลปะท้องถิ่น ในช่วงต้นของโครงการเพ่ือตอบรับกับปัญหา ดังนั้น 
ควรหาตัวช่างศิลป์ให้เจอ ท้าประชาสัมพันธ์ผลงานสู่ตลาดก่อน เพ่ือดึงดูดคนเข้ามาสนใจเรียน แล้วค่อยพัฒนา
หลักสูตร /ค้นหาความรู้ ทั้งนี้ การบริหารโครงการวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ควรมีระเบียบปฏิบัติที่เอ้ือ / 
ยืดหยุ่นต่อการท้างานให้แก่นักวิจัย 
 กรรมการสภาสถาบัน (นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์) มีข้อคิดเห็นว่า ความมีการเชื่อมโยงกับ
ภาคธุรกิจ เพ่ือให้เห็นคุณค่างานศิลป์ที่ขายได ้และเป็นทีย่อมรับจีงจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนสรุปข้อมูลที่ขอให้วิทยาลัยชุมชน  
20 แห่งรวบรวมงานช่างศิลป์ท้องถิ่นในจังหวัดส่งสถาบันฯ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2564 ต่อไป  
 
วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง ปฏิทินการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร 
                              ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒/256๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 256๒ 

มีมติเห็นชอบ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการก้าหนดระดับต้าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด้ารงต้าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562 
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๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ และการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 1๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติรับทราบ และเห็นชอบประกาศ 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแต่งตั้งบุคคลให้ด้ารงต้าแหน่งสูงขึ้นประเภทผู้บริหาร รวม 4 ฉบับ รายละเอียดดัง
วาระท่ีน้าเสนอต่อที่ประชุมแล้ว  

สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ขณะนี้การด้าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด้ารงต้าแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครบถ้วน
แล้ว จึงได้ก้าหนดปฏิทินในการด้าเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ด้ารงต้าแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนให้แล้วเสร็จและเสนอผู้อ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด้ารงต้าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ้านวยการส้านักฯ และระดับผู้อ้านวยการกองหรือเทียบเท่า ตามมติของที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดดัง
วาระท่ีน้าเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี 1.2.๒  เรื่อง ผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 สรุปเรื่อง 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา ๒๗ (๑๐) ผู้อ้านวยการ

สถาบันมีอ้านาจหน้าที่ จัดท้ารายงานประจ้าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบัน  
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดท้า “รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563” แบ่งการน้าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปี พ.ศ. 2563  วงเงิน 649,424,100 บาท และระหว่างปีงบประมาณมีการโอนเปลี่ยนแปลง ดังนี้คือ 
(1)  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับลดวงเงินเพ่ือน้าไปจัดท้าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด – 19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 และ 
วันที่ 7 เมษายน 2563 วงเงิน 14,647,400 บาท  (2) อนุมัติให้โอนเบิกจ่ายแทนกันเพ่ือสมทบ 
ค่าสาธารณูปโภค ให้แก่ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 500,000 บาท  (3) ได้รับงบประมาณ
เบิกจ่ายแทนกันจากหน่วยงานอ่ืน วงเงิน 272 ,585 บาท งบประมาณคงเหลือภายหลังโอนเปลี่ยนแปลง 
วงเงิน 634,549,285 บาท  

เมื่อเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณกับเปูาหมายที่ รั ฐบาลก้าหนดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อสิ้นปีงบประมาณต้องเบิกจ่ายได้ 100% แล้ว มีผลการเบิกจ่ายต่้ากว่า
เปูาหมายที่รัฐบาลก้าหนดทั้งรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจ้า และรายจ่ายลงทุน 

โดยมีงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน วงเงิน 37,754,200 บาท 
(5.95%) และคงเหลือคืนคลัง วงเงิน 2,198,200 บาท (0.35%) ส้าหรับรายละเอียดหน่วยงานที่ขอกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี (1) รายจ่ายประจ้า วงเงิน 8,348,100 บาท (2) รายจ่ายลงทุน วงเงิน 29,406,100 บาท 
จ้านวน 16 หน่วยงาน คือ ส้านักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 15 แห่ง  

1.2 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือสมทบการด้าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 
30,720,000 บาท เมื่อเทียบสัดส่วนของการใช้จ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณและเงินรายได้ ในภาพรวมสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประจ้าปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 97%: 3% 
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2. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ  

2.1 การด้าเนินงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามเปูาหมาย
ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน รวม 13 ผลผลิต/โครงการ จ้านวน 19 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ด้าเนินการได้ตามหรือสูงกว่า
เปูาหมาย จ้านวน 17 ตัวชี้วัด (89.47%) และด้าเนินการได้ต่้ากว่าเปูาหมาย จ้านวน 2 ตัวชี้วัด  รายละเอียด
ดังตารางที่น้าเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

2.2 การด้าเนินงานตามนโยบายสภาสถาบันเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ Digital Community 
Colleges ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  
ธรรมเมธากุล เป็นประธานอนุกรรมการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรร 
งบประมาณเพ่ือด้าเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยมีผลงานที่ส้าคัญ ได้แก่  

(1) จัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล” เป็นส่วนราชการภายในตามโครงสร้างองค์กร
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ขึ้นตรงต่อผู้อ้านวยการสถาบัน มีหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และบุคลากรที่มี  
ความเชี่ยวชาญทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านเนื้อหา ร่วมด้าเนินการ และได้เริ่มด้าเนินการตามโครงสร้างใหม่ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

(2) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับ
ระบบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนเข้าสู่ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2563 โดย 
มีการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เต็มรูปแบบ (ผ่านระบบ ZOOM) วางแผนพัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์เดิมของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน (Walai AutoLib) ให้เป็นระบบคลังปัญญาออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (Online 
Resource Centre)  พัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้ได้รับมาตรฐานการศึกษาระบบเปิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai 
MOOC : Thailand massive open online course) จัดจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่ปรึกษาออกแบบและ
พัฒนาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในหลักสูตรอนุปริญญา หมวดศึกษาทั่วไป จ้านวน 2 รายวิชา  รวมทั้ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ด้าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์  โดย (1)  
จัดท้าบทเรียนออนไลน์ที่ใช้ Google Classroom รวม 123 เรื่อง/หลักสูตร/รายวิชา (2) จัดท้าบทเรียนออนไลน์ที่ใช้ 
OER หรือ YouTube รวม 24 เรื่อง/หลักสูตร/รายวิชา ทั้งนี้ ได้ก้าหนดเปูาหมายในการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบ 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ของสถาบันฯ เพ่ือรองรับบทเรียนออนไลน์ที่วิทยาลัยชุมชนพัฒนาขึ้น ซึ่ง
จะมีการวางแผนการด้าเนินงานในปี 2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 25๖5 

 
3. การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ กับผลการ

ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วิทยาลัยชุมชน ผลการด าเนินงาน  ผลการใชจ้่ายเงิน (ล้านบาท)  

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตาม/สูงกว่า
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

ได้รับจัดสรร 
(แผน) 

ผลการเบิกจ่าย PO % 

รวมท้ังหมด 19 17 2 634.5493 594.5969 37.7542 93.70 
สวชช.    64.5303 53.7005 9.6520 83.22 

รวม 20 วชช. 19 17 2 443.1796 414.2976 - 93.48 
1. แม่ฮ่องสอน 12 11 1  20.3953 20.0342 28.1022 98.23 
2. พิจิตร 12 10 2  45.4712 44.1497 0.3611 97.09 
3. ตาก 11 10 1  16.4997 16.4497 1.1042 99.70 
4. บุรีรัมย ์ 11 9 2  19.2535 18.7307 0.0500 97.28 
5. มุกดาหาร      11         8  3  17.7902 17.7839 0.5096 99.96 
6. หนองบัวล้าภ ู 11 9 2 16.1813 16.1813 - 100.00 
7. สระแก้ว 11 8 3 17.5486 17.4617 - 99.50 
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วิทยาลัยชุมชน ผลการด าเนินงาน  ผลการใชจ้่ายเงิน (ล้านบาท)  

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตาม/สูงกว่า
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

ได้รับจัดสรร 
(แผน) 

ผลการเบิกจ่าย PO % 

8. อุทัยธาน ี 13 11 2 32.5218 27.4950 0.0800 84.54 
9. ระนอง 12 10 2 15.1272 15.1272 5.0005 100.00 
10. นราธิวาส 13 11 2 52.4512 36.3154 - 69.24 
11. ยะลา 13 11 2 28.2974 25.6957 16.1301 90.81 
12. ปัตตาน ี 13 13 - 24.1370 23.6175 2.6017 97.85 
13. สตูล 11 11 - 18.1708 18.1708 0.4990 100.00 
14. สมุทรสาคร 11 10 1 14.7038 14.2698 - 97.05 
15. ยโสธร 11 10 1 16.8927 16.8744 0.0500 99.89 
16. พังงา 11 9 2 15.5048 15.4991 - 99.96 
17. ตราด 12 10 2 14.2786 14.2422 - 99.75 
18. แพร่ 11 9 2 14.6970 14.4088 0.0300 98.04 
19. สงขลา 13 13 - 27.6564 26.8049 0.2377 96.92 
20. น่าน 11 8 3 15.6012 14.9856 0.8412 96.05 
 

4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

4.1 เกณฑ์การประเมิน 
    เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ก้าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 
โดยมี ป.ป.ช. เป็นผู้ด้าเนินการประเมิน 

 4.2 ผลการประเมิน 
(1) ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส้านักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนน 

การประเมินต่อสาธารณะแล้ว และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้คะแนนรวมเท่ากับ 88.09 ระดับ A ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
(2) รายละเอียดผลการประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) จ้านวน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ แบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีผลการประเมิน ดังนี้  

 แบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด OIT 
ซึ่งสะท้อนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
และง่ายต่อการเข้าถึง  

 แบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT และ 
EIT และเมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการปูองกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 100 คะแนน 
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนต่้าสุด เท่ากับ 74.26 คะแนน 
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คะแนนรวม = 88.09 
ระดับ 

ผลการ
ประเมิน 

A ผ่าน 
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 การปูองกันการทุจริต 100.00 
2 การเปิดเผยข้อมลู 97.50 
3 การปฏิบัตหิน้าท่ี 87.76 
4 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.37 
5 การใช้อ้านาจ 82.92 
6 คุณภาพการด้าเนินงาน 82.10 
7 การใช้งบประมาณ 80.15 
8 การปรับปรุงการท้างาน 78.41 
9 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.31 

10 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 74.26 
 

 

4.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด้าเนินงานในปีต่อไป (กรณีที่ต่้ากว่าเปูาหมาย) 
รายละเอียดดังวาระที่น้าเสนอต่อที่ประชุมแล้ว  

 5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
5.1 ข้อเสนอแนะของส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งสถาบันได้น้าเสนอต่อ 

ที่ประชุมทราบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  ในข้อตรวจพบที่ 1 
นักศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนบางส่วนไม่ส้าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก้าหนดหรือออกกลางคัน 
และข้อตรวจพบที่  2 การบริหารโครงการเ พ่ือการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยังขาดการวางแผนจัดท้าโครงการและการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบที่ดีที่แสดงถึงการบรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของการด้าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนด และได้น้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายในของสถาบันในปี พ.ศ. 2564 ดังข้อถัดไป  

6. แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีการประเมินผล 
การควบคุมภายใน และก้าหนดแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องไว้ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ และ
ด้านการบริหารจัดการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา  ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการ ด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดดังวาระท่ีน้าเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 1.2.3  เรื่อง การด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
                                 (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 อนุมัติให้ สป.อว. ด้าเนิน

โครงการ 1 ต้าบล 1 มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต้าบลแบบบูรณา
การมีสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมท้าหน้าที่เป็น System Integrator ในการจ้างงาน
ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานท้า และร่วมด้าเนินกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนและ 
ให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในพ้ืนที่ต้าบลรับผิดชอบ  

87.76 

80.15 

82.92 

78.31 

74.26 
82.10 

83.37 

78.41 

97.50 

100.00 

การปฏิบัติหน้าท่ี 

การใช้งบประมาณ 

การใช้อ านาจ 

การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

คุณภาพการด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

การปรับปรุงการท างาน 

การเปิดเผยข้อมูล 

การป้องกันการทุจริต 
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ในส่วนของสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับอนุมัติให้ร่วมด้าเนินโครงการดังกล่าว โดยมี

กิจกรรมการจ้างงานส้าหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา และค่าใช้จ่ายส้าหรับการด้าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ตามรูปแบบที่ก้าหนดที่จะเข้าไปด้าเนินการในพ้ืนที่ ได้รับจัดสรรต้าบลเปูาหมาย  
เพ่ือด้าเนินงานตามโครงการ 1 ต้าบล 1 มหาวิทยาลัย จ้านวน 61 ต้าบล งบประมาณรวม 212,463,000 บาท 
รับผิดชอบโครงการโดยวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ๆ ละ 3 ต้าบล กรณีจังหวัดสมุทรสาคร ด้าเนินการร่วมกับ  
ส้านักงานสถาบัน รวม 4 ต้าบล มีระยะเวลาการด้าเนินโครงการ 1 ปี (คาดว่าจะเริ่มด้าเนิ นการได้ 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - สิ้นสุด เดือนมกราคม 2565) โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี้ 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,483,000 บาทต่อต าบล จ าแนกเป็น 
1.1 ค่าจ้างงาน 20 อัตรา วงเงิน  2,640,000 บาท ประกอบด้วย 

(1) ประชาชนทั่วไป   จ้านวน 5 อัตรา    ค่าจ้าง   9,000 บาท/เดือน  
(2) บัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 3 ปี) จ้านวน 10 อัตรา  ค่าจ้าง 15,000 บาท/

เดือน 
(3) นักศึกษา    จ้านวน 5 อัตรา    ค่าจ้าง   5,000 บาท/เดือน 

1.2 ค่าด้าเนินกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนและให้เกิดการพัฒนาทักษะในการ
เสริมสร้างอาชีพใหม่ในพ้ืนที่ต้าบลรับผิดชอบ  วงเงิน 800,000 บาท 

1.3 ค่าบริหารจัดการส้าหรับสถาบันอุดมศึกษา วงเงิน 43,000 บาท 
2. การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการโครงการแบ่งออกเป็น ระดับต้าบล (Tambol System Integrator) 

ระดับสถาบันอุดมศึกษา (University System Integrator) ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา (Reginal 
System Integrator) และระดับ สป.อว. (National System Integrator) 

3. ผลลัพธ์ของโครงการ 
 เปูาหมายของโครงการเฟส 1 จ้านวน 3,000 ต้าบล  
 25% ยกระดับเป็นต้าบลมุ่งสู่ความยั่งยืน (Sustainable) 
 50% ยกระดับเป็นต้าบลมุ่งสู่ความพอเพียง (Sufficiency) 
 25% ต้าบลที่อยู่รอด (Survive) 
4. ความก้าวหน้าของการด าเนินการ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีดังนี ้
 4.1 จัดท้าโครงการระดับต้าบลเสนอต่อ สป.อว. พิจารณาอนุมัติ และอยู่ระหว่าง

บันทึกแผนการด้าเนินงานในระบบ PBM  
 4.2 วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส้านักงานสถาบันได้ด้าเนินการรับสมัคร สัมภาษณ์ 

และประกาศผลการจ้างงาน และอยู่ระหว่างรอการท้าสัญญาจ้าง เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก สป.อว. 
คาดว่าจะเริ่มได้ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

5. กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการต่อไป 
 5.1 การจัดท้าสัญญาจ้างงานตามโครงการ 
 5.2 การฝึกอบรมผู้รับจ้างงานในโครงการ ในทักษะต่าง ๆ ที่โครงการก้าหนด และ

รายงาน ได้แก่ Financial Literacy/Entrepreneurial Skill Digital Literacy / English /Social Skill   
 5.3 การด้าเนินกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนและให้เกิดการพัฒนาทักษะ 

ในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในพ้ืนที่ต้าบลรับผิดชอบ ตามแผนที่ก้าหนด 
 5.4 การติดตาม รายงาน และประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดที่โครงการก้าหนด  
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6. วิทยาลัยชุมชนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานด้านการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตก 

จัดสรรอัตราจ้างงานที่เป็นบัณฑิตจบใหม่เป็นครูอาสาสอนภาษาในโรงเรียนพระราชด้าริฯ  จ้านวน 3 วิทยาลัย 
คือ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก และน่าน  

7. วิทยาลัยชุมชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็น อว.ส่วนหน้า ของ สป.อว. จ้านวน 6 แห่ง 
ได้แก่ แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร หนองบัวล้าภู ยโสธร สระแก้ว และตราด  
  
 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 

 1. ภารกิจที่วิทยาลัยชุมชนควรถือโอกาสท้าเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการจ้างงาน และ 
การกระตุ้นเศรษฐกิจ คือ การเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้ถูกจ้างงาน เมื่อสิ้นสุดโครงการจะท้าผู้รับจ้างมีทักษะ
พร้อมออกไปประกอบอาชีพ เชื่อมโยงกับตลาดภายนอก เปิดตลาดให้สามารถอยู่พึ่งพาตนเองได้  

 2. ที่ประชุมมีข้อห่วงใยเรื่องอัตราก้าลังคนของวิทยาลัยชุมชนมีจ้ากัด ข้าราชการครู 
16 อัตรา พนักงานราชการ 14 อัตรา ดังนั้น เรื่องที่วิทยาลัยชุมชนควรระมัดระวัง คือ การเตรียมก้าลังคน  
ที่ท้าหน้าที่ก้ากับ ดูแล และบริหารจัดการโครงการ ที่มีภาระการจ้างงานอีก 20 อัตรา ต่อต้าบล อย่างมีคุณภาพ 
ต้องเป็นคนมีความรู้ความสามารถในการท้างานกับชุมชน ไม่ใช่เป็นการท้าร้ายชุมชนเพราะความไม่รู้หรือไม่มี
ประสบการณ์ หรือไม่มีทักษะ ไม่อยากให้เสียชื่อเพียงเพราะวิทยาลัยชุมชนไปสร้างความเดือดร้อน หรือไป
แสวงหาผลประโยชน์ หรือฉกฉวยโอกาส ที่จะส่งผลให้วิทยาลัยชุมชนเข้าพ้ืนที่ไม่ได้   
 3. เป็นงานที่ท้าทายศักยภาพของวิทยาลัยชุมชน เนื่องจากโครงการไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน
ตั้งแต่ต้น ดังนั้น จึงเสนอแนะว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชน (ส่วนกลาง) ต้องมีการออกแบบการบริหารจัดการโครงการ 
มีการก้ากับ ดูแลที่ดี ให้เกิดความโปร่งใส โดยควรมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการโครงการ ระหว่าง
วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง เพ่ือรับฟังปัญหา อุปสรรค หรือข้อค้นพบ เช่น การคัดเลือกบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน 
การจ่ายเงิน ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือช่วยหนุนเสริมการด้าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายของโครงการ 
 4. ควรมองวิกฤติเป็นโอกาส ในการคัดเลือกคนคุณภาพเข้ามาในโครงการที่สามารถมา  
ช่วยการท้างานของวิทยาลัยชุมชนควบคู่กันไปด้วย  
 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 1.2.4  เรื่อง  การด าเนินงานโครงการวิจัย “การพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 
                              แบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า” โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุน 

ด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) เพ่ือด้าเนินโครงการการวิจัย “การพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย้า” ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ยโสธร และชัยนาท 
วงเงินรวม 29,500,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาด้าเนินการ 1 ปี (15 พฤษภาคม 
2563 - 14 พฤษภาคม 2564) สาระส้าคัญของโครงการโดยสรุป มีดังนี้ 

1. กรอบแนวคิด 
    แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นย า 

มีเปูาหมายหลักที่จะสร้างระบบและโครงสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
โดยมีการวางระบบการคัดกรองและช่วยเหลือคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นย้า (Personalize Poverty 
Alleviation) และระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือประเมินปัญหาและติดตามคนจนอย่างเป็นระบบ และมีการสร้างระบบ
ช่วยเหลือทั้งในแบบสงเคราะห์ที่เชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม และระบบ 
การสร้างการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีพให้ เกิดรายได้และดูแลตัวเองและครอบครัว  
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการคัดกรองและช่วยเหลือคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นย้า 
(Personalize Poverty Alleviation) และระบบข้อมูลขนาดใหญ่คนจนที่เชื่อมต่อกับระบบความช่วยเหลือ
ภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม 

▪ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือส้ารวจและวิเคราะห์ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
จากการประกอบอาชีพและด้ารงชีวิต 

2.2 เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบของปัญหาคนจนกลุ่มเปูาหมายและน้าไปสู่การสร้างโมเดล 
ความช่วยเหลือรายบุคคล (Case Management) อย่างเบ็ดเสร็จ แม่นย้าและยั่งยืน 
   ▪ พัฒนาโมเดลการจัดการกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพและเพ่ิมทักษะ 
การด้ารงชีวิตเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในคนจนกลุ่มเปูาหมาย 10 จังหวัดยากจน 

3. พื้นที่เป้าหมาย 
พ้ืนที่น้าร่อง : Strategic Research Area (SRA)  for Integrated Sustainable 

Development 10 จังหวัดที่มีรายได้ภาคครัวเรือนต่้าที่สุดจากข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคนปี 2562 
ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ชัยนาท ปัตตานี  กาฬสินธุ์ อ้านาจเจริญ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร และสกลนคร  
โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบโครงการในพื้นที่ จังหวัด แม่ฮ่องสอน ชัยนาท ยโสธร และมุกดาหาร 

4. การด าเนินการ 
  4.1 จัดท้าระบบข้อมูลความยากจนและติดตามการช่วยเหลือในการแก้ปัญหา 
ความยากจนของจังหวัดชัยนาท 
  4.2 ออกแบบกลไก กระบวนการวิจัย และเครื่องมือในการพัฒนาเชิง พ้ืนที่ 
เพ่ือสนับสนุนการท้างานช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดชัยนาท 
  4.3 ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลคนจนและหนุนเสริมกลไกพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจนของจังหวัดชัยนาท 
  4.4 สังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่ระดับครัวเรือน และการท้างานเชิงพ้ืนที่แก้ไขปัญหา 
ความยากจนจังหวัดชัยนาทเพ่ือจัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเชิงพ้ืนที่ 

ส้าหรับการค้นหากลุ่มเปูาหมายคนด้อยโอกาส และคนยากจน 10% ล่าง เพ่ือน้ามา 
ปรับแผนการด้าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน เริ่มด้าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564  ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ได้จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชน 13 แห่งด้าเนินการ และจะได้รายงานผลการด้าเนินงานต่อที่ประชุม 
ต่อไป  

ทั้งนี้ มี 3 วิทยาลัยชุมชน เป็นพ้ืนที่เปูาหมายของโครงการวิจัยนี้ คือ วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร และยโสธร จะใช้ข้อมูลผลการวิจัยเป็นฐานฯ และวิทยาลัยชุมชน 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ก้าหนดให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการในแผนงาน
บูรณาการ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถปรับแผนการ
ด้าเนินงานได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

5. ความก้าวหน้าของจังหวัดชัยนาท และมุกดาหาร  
 จังหวัดชัยนาท นางสาวสุธิมา เทียนงาม หัวหน้าโครงการวิจัย ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ต่อที่ประชุมว่า การเก็บข้อมูลจริง พบว่า ประมาณ 40% ที่มีรายชื่อคนจน ที่นอกเหนือจาก TPMAP คนจน
กลุ่มนี้มาจากการชี้เปูาของผู้น้าชุมชน อสม. ท้องที่ ท้องถิ่น และน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ทุนการด้ารงชีพ 5 ด้าน 
หรือศักยภาพของคนที่ด้ารงชีพอยู่ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางกายภาพ และทุนทางสังคม 
เพ่ือวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน โครงการน้าร่อง 
คือ การพัฒนานักจัดการข้อมูลชุมชนและระบบข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงพ้ืนที่  
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 จังหวัดมุกดาหาร นายทิวากร เหล่าลือชา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้ให้ข้อมูล

เพ่ิมเติมว่า ข้อมูลคนจนที่อยู่ใน TPMAP จ้านวน 4,567 คน เมื่อลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจริง พบว่า ข้อมูลคนจน 
ที่ตกส้ารวจ 1,340 ครัวเรือน ครัวเรือนยากจนทั้งใน และนอก TPMAP รวม จ้านวน 4,660 ครัวเรือน 
การแก้ไขปัญหาความยากจนในโครงการวิจัยมี 2 ระบบ คือ ระบบการส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
พอช. เรื่องที่อยู่อาศัย เป็นต้น และการพัฒนาโดยการยกระดับทักษะอาชีพ โดยน้าร่องโครงการตลาดแก้จน  
 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 

 1. วิทยาลัยชุมชน 16 แห่ง ที่ไม่ได้อยู่ในเปูาหมายของโครงการครั้งนี้ เสนอแนะให้เตรียม
ไว้ใน Pipelines เนื่องจากผลกระทบโควิด-19 ได้มีการยกประเด็นผลกระทบเศรษฐกิจ มีอัตราการว่างงาน
เพ่ิมข้ึน กว่า 10 เท่า ดังนั้น ถ้าต้องปรับแผนของโครงการให้เป็นรูปธรรม ควรท้าในเรื่องการตลาด สร้างผู้เสพ
เพ่ือตอบรับกับปัญหา ควรหาตัวงานแล้วท้าเรื่องการตลาดออกมาก่อน เพ่ือให้ทันสถานการณ์ เผยแพร่ออกมา 
สู่สายตาคนทั่วไป หาวิธีการในการสร้างตลาด ใส่ story สร้าง website เผยแพร่ให้คนรู้จัก ต้องเลื่อนงาน
ประเภทนี้ขึ้นมาก่อน ตัวแปรที่มีผลต่อความส้าเร็จคือ การให้อิสระทีมวิจัยบริหารจัดการโครงการ เช่น 
การก้าหนดเวลาการเข้าปฏิบัติงาน เป็นต้น การก้ากับดูแลควรก้ากับที่ output ไม่ใช่ที่วิธีการ เนื่องจากนักวิจัย
ต้องปรับตัวกับเงื่อนไข สถานการณ์จริง ต้องให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากการบริหารโครงการวิจัยไม่ได้
บริหารที่เม็ดเงิน แต่เป็นการบริหารความส้าเร็จ 
 2. ภาวะตกงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เป็นภาวะที่รุนแรงที่สุด ขณะนี้ สภาอุตสาหกรรมก้าลังคิดหาหนทาง ให้ทุกจังหวัดมีแผนฯ เสนอรัฐบาล 
เตรียมจ้างงานระยะสั้น   
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 12/2563 และ 
                              รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 12/2563 (วาระลับ) 
  สรุปเรื่อง 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันอังคารที่ 15
ธันวาคม 2563  ฝุายเลขานุการได้จัดท้ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 12/2563  และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 12/2563 (วาระลับ) 
 
มติ                     ที่ประชุมให้แก้ไข วาระที่ 3.1 เรื่อง การจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชน
ตาก คอลัมน์ “ผลการด้าเนินงาน” ให้เพ่ิมนามสกุล “อาจารย์ชลินี ถนัดงาน” และมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 12/2563  เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 และรับรองรายงาน 
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 12/2563 (วาระลับ) โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการด้าเนินงาน 
ในเรื่องต่าง ๆ นั้น ฝุายเลขานุการได้ติดตามผลการด้าเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว จึงใคร่ขอเสนอ
รายงานมาเพ่ือทราบ 
  ที่ประชุมเสนอแนะการด้าเนินการตามมติเพ่ิมเติมในเรื่องดังต่อไปนี้  
  1.  การจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก มติข้อ 4 เสนอแนะให้น้า
ระเบียบว่าด้วยเงินบ้ารุงการให้บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาพิจารณาด้วย 
  2. ร่างข้อเสนอโครงการน้าร่องการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนรูปแบบใหม่ กรณีจังหวัด
เพชรบูรณ์ และสุโขทัย ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเตรียมร่างแผนการด้าเนินงาน เพ่ือประชุมหารือร่วมกับ  
ดร.ถนอม อินทรก้าเนิด ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดท้ารายละเอียดของโครงการน้าร่องฯ  
ก่อนนัดประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ในพ้ืนที่ว่ายังยืนยันความต้องการหรือไม่ ทั้งนี้  จ ะประเมิน
สถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สิ้นเดือนมกราคม 2564 เพ่ือจะได้
นัดประชุม ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี 3.2 เรื่อง  ผลการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
  สรุปเรื่อง 

1. ค้าสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 25/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ โดยมีนางสีลาภรณ์ บัวสาย เป็นประธาน
กรรมการ เพ่ือด้าเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ด้ารง
ต้าแหน่งผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ์

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชน
บุรีรัมย์ ได้ด้าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒินันท์ รามฤทธิ์ คุณวุฒิ กศ.บ. (สังคมศึกษา) ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) เป็นผู้มีความเหมาะสมด้ารงต้าแหน่ง
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณากระบวนการสรรหาและผลการสรรหาผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชน  

บุรีรัมย์แล้ว มีมติเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสรรหาฯ  
 
มติ ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์  ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการ
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมในวาระนี้โดยไม่มีการแก้ไข และมอบสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในค้าสั่งฯ แต่งตั้งต่อไป 
 
 
 



๑๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

สรุปเรื่อง 
1. ค้าสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ วันที่ 

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลในส้านักงานที่ข้ึนตรงต่อผู้อ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเห็นควรมีการปรับปรุงรายชื่อบุคคลและอ้านาจ

หน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานของศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล จึงเห็นควรยกเลิกคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามค้าสั่งเดิม และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามรายชื่อและอ้านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) นางสิริกร มณีรินทร์    ที่ปรึกษา 
(๒) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา  ประธานอนุกรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  รองประธานอนุกรรมการ 
(๔) รองศาสตราจารย์ปานใจ  ธารทัศน์วงศ์  อนุกรรมการ 
(๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรี อนุกรรมการ 
(๖) นายบุญเลิศ  อรุณพิบูลย์   อนุกรรมการ 
(๗) นายวรสรวง  ดวงจินดา    อนุกรรมการ 
(๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศลักษณ์  ทองขาว  อนุกรรมการ 
(๙) นางสาวพุทธชาด  วัฒนวิมลกร   อนุกรรมการ 
(๑๐) ผู้อ านวยการส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการ 
(๑๑) นายสุทธิศักดิ์  น้ าทิพย์     อนุกรรมการ 
(๑๒) หัวหน้ากลุ่มสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้  อนุกรรมการ 
       กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 
(๑๓) หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล       อนุกรรมการและเลขานุการ 
(๑๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล        ผู้ช่วยเลขานุการ 
(๑๕) เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล        ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  พิจารณาการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัล แผนปฏิบัติการนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การบริหารงานและการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(๒)  พิจารณาการจัดท ากระบวนการหรือด าเนินงานทางดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการและ 

การให้บริการ โดยมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
(๓)  พิจารณางานด้านเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล การบ ารุงรักษาระบบ

เครือข่ายการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามพระราชบัญญัติ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๔)  พิจารณาการพัฒนางานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และทรัพยากรการเรียนรู้
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 



๑๕ 

 
(๕)  พิจารณาการจัดท าข้อมูลตามภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้อยู่ในรูปแบบ

ข้อมูลดิจิทัลพร้อมใช้งานและให้การบริการด้านข้อมูล 
(๖)  ให้ค าปรึกษา แนะน าการพัฒนาทักษะบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมถึง

ผู้สอนและนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานด้านการบริหารงาน การให้บริการ การเรียนการสอน
และการวิจัยผ่านระบบดิจิทัล 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่สถาบัน 
วิทยาลัยชุมชนเสนอ โดยให้เพิ่มเติมอ้านาจหน้าที่ข้อ 7 ให้อนุกรรมการมีอ้านาจแต่งตั้งคณะงานท้าหน้าที่อ่ืน ๆ 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามเสนอ และมอบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในค้าสั่งฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืน ๆ 
 
วาระท่ี 6.1  เรื่อง  การจัดท า Succession Plan สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สืบเนื่องจากการผลสรรหาผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนหลายแห่ง เป็นการด้ารงต้าแหน่ง  
ในวาระที่ 2 ติดต่อกัน และคนที่มีฝีมือจะไม่สามารถเข้ารับการสรรหาได้ตามข้อบังคับฯ ที่ไม่สามารถด้ารง
ต้าแหน่งเกิน 2 วาระ จึงเสนอให้จัดท้าแผน Succession Plan สถาบันวิทยาลัยชุมชน เนื่องจากที่ผ่านมา 
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับการสรรหาเป็นบุคคลภายนอก ก็มักจะเสนอแต่งตั้งรองผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชน
จากบุคคลภายนอกเช่นเดียวกัน เมื่อพ้นวาระไปพร้อม ๆ กัน บุคลากรภายในที่ไม่มีโอกาสได้รับการพัฒนา 
จึงขาดความพร้อม และศักยภาพการเข้าสู่ต้าแหน่งบริหาร อย่างไรก็ตาม สมัย นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ด้ารง
ต้าแหน่งผู้ อ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีความพยายามที่จะด้าเนินการตามแนวนโยบายของ  
สภาสถาบัน โดยให้วิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งบุคลากรภายในเป็นรองผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชน ซึ่งหลายวิทยาลัยชุมชน
ท้าได้ดี และหลายแห่งที่ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง ที่ประชุมจึงเสนอแนะแนวทางด้าเนินการ ดังนี้ 
 1. ให้วิทยาลัยชุมชนเสนอบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติ แต่งตั้งเป็นรองผู้อ้านวยการ
วิทยาลัยชุมชน อย่างน้อย 1 คน  
 2. Succession Plan นี้ ให้ครอบคลุมถึงการเตรียมคนเข้าสู่ต้าแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม
ทั้งภายในส้านักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 
 3. ประสานหน่วยงานที่จัดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร ขอจัดสรรโควต้าให้แก่ผู้ที่เตรียม
พัฒนาเข้าสู่ต้าแหน่งสายบริหารเข้ารับการพัฒนา เช่น หลักสูตร WIL นบก. นบม. นบส. ที่ สป.อว. จัดในแต่ละปี 
หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เข้ารับการอบรม เป็นต้น 
 4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนอาจจัดหลักสูตรเอง โดยประสานความร่วมมือกับสถาบัน หรือ
หน่วยงานที่มีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองฯ เพ่ือร่วมก้าหนดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้ องการของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน น้ามาใช้ในการจัดอบรมโดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน    
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้าเนินการ 



๑๖ 

 
วาระท่ี 6.2 เรื่อง การก าหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  ที่ประชุมก้าหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 9 
กุมภาพันธ์ 256๔  เวลา ๑๓.๓0 น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑7.๐๐ น. 
 
  นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง                                                     นางสาววนิดา สภุัทรกุล                                                             
ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


