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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งที่ 10/256๕ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๕ เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
รายนามกรรมการผู้มาประชุม  

๑. ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(๑) นางสิริกร  มณีรินทร์  นายกสภาสถาบัน 
(๒) นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นายเอกศักดิ์  คงตระกูล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นายอภิชัย  ล ้าเลิศพงศ์พนา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร  กรรมการสภาสถาบัน 
(๖) ผู้อ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบัน 
 (นายน้าชัย  กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน) 

  (7) นายทิวากร  เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบัน 
  (8) นายเจริญชัย  วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบัน 

 รองผู้อ้านวยการสถาบัน 
  (9) นางสาววนิดา  สุภัทรกุล ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

(10) นางสาวเพ็ญนภา  นักฆ้อง  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
๒. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(1) นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบัน 
(2) นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภาสถาบัน 
(3) นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(4) ผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบัน 

   (นายภัทรพงศ์  พุ่มผลึก ผู้แทน) 
(5) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบัน 

(นางทิพรว ี รัตนรังสรรค์ ผู้แทน) 
(6) นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(7) นายยุทธนา  พรหมณี  กรรมการสภาสถาบัน 
(8) นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ  กรรมการสภาสถาบัน 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม) 
(๑) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อุปนายกสภาสถาบัน 

วิจัยและนวัตกรรม (นายสุทน  เฉื่อยพุก ผู้แทน) 
(๑) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน 
(๒) นายธนภณ  วัฒนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 

 



๒ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายถนอม  อินทรก้าเนิด ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  จริยานุกูล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. รองศาสตราจารย์สิตา  ทิศาดลดิลก รองผู้อ้านวยการสถาบัน 
4. นางสาวปารดา  ศราธพันธุ์ ผู้อ้านวยการกองอ้านวยการ 
5. นายทศปริชัย  เลาห์ทวี ผู้อ้านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. นายน้าพล  ทิพย์ปัญญา ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
7. นายสิทธิศักดิ ์ เล็กเปีย ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
8. นายศิวะณัฐฑ์  ก้อมมังกร ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
9. นายเจษฎา  อาจฉายา ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
10.  นางสาวเอมอนงค์  หอมกลิ่น ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
11.  นางสาวนฤมล  ไชยพร ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.  

 นายกสภาสถาบัน กล่าวเปิดประชุม และขอให้กรรมการที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
แสดงตนต่อที่ประชุม จ้านวน 8 คน และแนะน้ารายชื่อกรรมการผู้เข้าประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จ้านวน 7 คน รวมกรรมการผู้เข้าประชุมทั งหมด 15 คน จากกรรมการที่มีอยู่ทั งหมด ๑8 คน จึงถือว่าครบ
องค์ประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1.1 เรื่อง การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนสุโขทัยได้ด้าเนินการ
จัดประชุมปฏิบัติการ เพ่ือจัดท้าแผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้เชิญ  
นายกสภาสถาบัน นายถนอม อินทรก้าเนิด ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ข้อแนะน้าและความคิดเห็น  
ในการด้าเนินการจัดท้าแผนดังกล่าว และเป็นที่น่ายินดีที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคนในจังหวัดสุโขทัย 
มาช่วยระดมความคิด ท้าให้เห็นชัดเจนถึงอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยซึ่งจะแตกต่างจากวิทยาลัยชุมชน
จังหวัดอ่ืน ในประเด็นแรกคือตั งอยู่ในจังหวัดที่เป็นทั งเมืองมรดกโลก เมืองเครือข่ายแห่งการสร้างสรรค์  
ทางด้านหัตถกรรม เมืองแห่งการเรียนรู้ของ unesco และขณะนี สุโขทัยยังได้ขอเป็นเขตพื นที่นวัตกรรม
การศึกษาทางด้านการศึกษาขั นพื นฐานอีกด้วย ในฐานะผู้อ้านวยการสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ได้พิจารณา 
การท้าความร่วมมือระหว่างสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นและวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย และเห็นว่าสามารถจัดหลักสูตร
เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา ประเภทสังคโลก ซึ่งเป็นงานศิลปกรรมที่สืบทอดมาตั งแต่ครั งสุโขทัยเป็นราชธานี  
โดยผู้ที่จบการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นและวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย  
สถานที่เรียนจะใช้สถานประกอบการที่ได้ท้าความร่วมมือไว้ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ ใช้เวลา 3 เดือน ถ้าเรียน
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ใช้เวลา 4 - 5 เดือน โดยงบประมาณของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นและวิทยาลัยชุมชน
สุโขทัย จะรับผู้เรียนได้ จ้านวน 6 คน ซึ่งจะคัดเลือกมาจากกลุ่มผู้ด้อยโอกาสตามนโยบายของสภาสถาบัน  



๓ 

 
สายอาชีวศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสบริเวณใกล้เคียง และ กศน. เมื่อจบการศึกษาแล้วมีสถานที่พร้อมรับเข้า
ท้างานหรือสามารถน้าความรู้ออกไปประกอบอาชีพได้ 
 

มติ 
 รับทราบ 
  
วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง กฐินสามัคคีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ก้าหนดให้การจัดกฐินสามัคคี เป็นประเพณีประจ้าปีของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ด้านทะนุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส้าหรับ 
ใน ปี พ.ศ. 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชนก้าหนดให้จัดกฐินสามัคคี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ วัดดอนมูล 
อ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เพ่ือสมทบทุนเข้ากองทุนอนุรักษ์วิหารโบราณ “วัดดอนมูล” ให้เป็นการสืบทอด 
อนุรักษ์ความงดงามและคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมโบราณไว้ให้คงสืบไป และเพ่ือเป็นเกียรติกับกรรมการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงขออนุญาตน้ารายชื่อกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
สามัคคสีถาบันวิทยาลัยชุมชน และขอประทานโทษมา ณ ที่นี  ที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนล่วงหน้า ทั งนี  จะรวบรวม
ปัจจัยส่งให้วิทยาลัยชุมชนน่าน เพ่ือน้าถวายวัดดอนมูล ต่อไป  

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ 
 ประธานเสนอแนะว่า เพ่ือความเหมาะสม ในโอกาสต่อไปขอให้แจ้งขออนุญาตกรรมการล่วงหน้า
ก่อนการด้าเนินการ และขอแก้ว่าเรื่องนี  เป็นเกียรติกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนมิใช่เพ่ือเป็นเกียรติกับกรรมการ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั งนี  การด้าเนินการต้องไม่มีเรื่องเกิดขึ นเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ นกับทาง ส้านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน 

มติ 

 รับทราบ 
 
วาระท่ี 1.2.2 เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลัก 
                          ความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ  

    และหลักความเสมอภาค 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศก้าหนดแนวปฏิบัติ จ้านวน 2 ฉบับ ได้แก่  
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม  
หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 และส้านักงานปลัด อว. ได้แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและก้ากับ  
ของกระทรวง อว. รับทราบและน้าแนวปฏิบัติดังกล่าวไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการด้าเนินงานต่างๆ  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณารายละเอียดของแนวปฏิบัติตามที่ได้น้าเสนอต่อที่ประชุมแล้ว เห็น
ว่ามีหลายเรื่องที่ได้ด้าเนินการและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติแล้ว ทั งนี  คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง 



๔ 

 
และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 พิจารณา 
วางแนวทางการด้าเนินงานในเรื่องนี  โดยมีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการ จัดล้าดับความส้าคัญของกฎหมายที่ 
จะต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบั ติฯดังกล่าว โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อกฎหมายที่มีอยู่เดิมกับ 
แนวปฏิบัติฯ และเทียบเคียงกับกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ที่ได้ด้าเนินการปรุงปรุงตามแนวปฏิบัติฯ  
หรือส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือให้การปรับปรุงกฎหมายของสถาบันวิทยาลัยชุมชนสอดคล้องกับภาระงาน เกิดความคล่องตัว 
ในการด้าเนินงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป  

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ  
 1. เรื่องกรอบเวลาในการด้าเนินการปรับปรุงกฎหมายตามแนวปฏิบัติฯ นี  ในหนังสือของ
ส้านักงานปลัด อว. ไม่ได้ก้าหนดไว้ แต่ ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.) ได้กล่าวในที่ประชุมการชี แจงท้าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติฯ ว่า  อยากเห็นสถาบันอุดมศึกษา
ด้าเนินการในเรื่องนี ให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2565 ส้าหรับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทางคณะอนุกรรมการ
ร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน จะได้เร่งรัดในส่วนที่ส้าคัญก่อน เช่น ข้อบังคับ
การสรรหากรรมการสภาสถาบัน ข้อบังคับการสรรหาผู้บริหารสถาบัน ส้าหรับเรื่องอ่ืน ๆ ก็อาจยกมาด้าเนินการ
ได้เลยเช่นกัน เช่น เรื่องรายการผลการด้าเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่รายงานตอนสิ นปี ควรมีการ
แต่งตั งคณะกรรมการติดตามการด้าเนินงาน ซึ่งก็จะท้าให้การด้าเนินงานได้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติฯ ด้วย  
 2. ประธานเสริมว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับนักศึกษา ขอให้เพ่ิมเติมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 
เรื่องการป้องกันปัญหาด้านยาเสพติดของนักศึกษาด้วย  

มติ 
  รับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 
วาระท่ี 1.2.3 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สรุปเรื่อง 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา ๒๗ (๑๐) ผู้อ้านวยการสถาบัน 
มีอ้านาจหน้าที่ จัดท้ารายงานประจ้าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบัน สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนจัดท้า “รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” แบ่งการ
น้าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดังนี   

1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 
  ผลการด้าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น
ข้อมูลที่ ได้จากระบบบริหารโครงการตามพันธกิจส้าหรับวิทยาลัยชุมชน ณ วันที่  7 ตุลาคม 2565  
โดยวิทยาลัยชุมชนรายงานผ่านระบบ และส้านักงานสถาบันได้น้าข้อมูลจากระบบดังกล่าวมาประมวลและ
จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานในภาพรวม ค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้านวน 53 ตัวชี วัด 
บรรลุเป้าหมายไปแล้ว 37 ตัวชี วัด อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล 16 ตัวชี วัด โดยจ้าแนกตามตัวชี วัดระดับ
ผลผลิต/โครงการ และรายการดังนี  
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ด้าน
การศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการ
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

    

 เชิงปริมาณ : จ้านวนนักศึกษาท่ีสา้เร็จ
การศึกษาระดับอนุปรญิญา/เทียบเท่า 

คน 3,000 3,308 110.27 

 เชิงปริมาณ : จ้านวนนักศึกษาระดบั
อนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่ 

คน 8,000 8,623 107.79 

 เชิงปริมาณ : จ้านวนนักศึกษาระดบั
อนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม ่

คน 5,000 5,395 107.90 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลยัชุมชน
สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ นหรือ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานท่ีท้าอยู่ 

ร้อยละ 
 

70 
 

N/A N/A 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (ปวช.) 

    

 เชิงปริมาณ : จ้านวนนักเรียนท่ีไดร้ับการ
สนับสนุนตามโครงการ 

คน 1,700 2,183 128.41 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่
ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่
ได้รับการสนบัสนุน 

ร้อยละ 100 100 100.00 

 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่     
 เชิงปริมาณ : จ้านวนโครงงานของนักเรียน

ระดับ ปวช. 
โครงการ 50 50 100.00 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนสามารถ คิด
เป็น ท้าเป็น แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 100 96.69 96.69 

 โครงการจัดหลกัสูตรพัฒนาอาชีพ      
 เชิงปริมาณ : จ้านวนประชาชนท่ีเข้ารับ

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร และ
สัมฤทธิบัตร 

คน 300 477 159.00 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผูส้้าเรจ็การศึกษา
หลักสตูรประกาศนียบตัร หรือหลกัสูตร
สัมฤทธิบัตร มีทักษะ มีคุณลักษณะที่ดี และมี
ศักยภาพในการปรับปรุง พัฒนาตอ่ยอดเพื่อ
สร้างงาน สรา้งอาชีพ เพิ่มรายได้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได ้

ร้อยละ 70 N/A N/A 

ด้านการ
วิจัย 

ตัวชี้วัดภายใต้พันธกิจด้านการวิจัยไม่มีใน 
พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน แต่เน่ืองจากสถาบัน
ฯ ด าเนินงานด้านการวิจัยและได้รับงบ
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สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น สกสว. 
บพท. สป.อว. ฯลฯ ดังน้ัน จึงก าหนด
ตัวชี้วัดภายใต้พันธกิจด้านการวิจัยไว้ด้วย 

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

    

 เชิงปริมาณ : จ้านวนโครงการวิจยั โครงการ 19 19 100.00 
 โครงการช่างศลิป์ท้องถิ่นที่ด าเนินการโดย

สถาบันวิทยาลัยชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 
น่าน อุทัยธานี ชัยนาท ยะลา ปัตตานี 
บุรีรมัย์ สงขลา มุกดาหาร นราธิวาส และ
ยโสธร 

    

 เชิงปริมาณ : จ้านวนโครงการวิจยั โครงการ 10 10 100.00 
 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไข

ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ
แม่นย า (แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ยโสธร 
และชัยนาท) 

    

 เชิงปริมาณ : นวัตกรรมแกจ้น นวัตกรรม 4 4 100.00 
ด้านบริการ
วิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

    

เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้เข้ารับบริการ 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวชิาการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ก้าหนด 

คน 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

6,000 
80 

 
90 

12,710 
89.06 

 
N/A 

211.83 
111.33 

 
N/A 

 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผูผ้่านหลักสูตร
ฝึกอบรม หรือการบริการทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ น้าความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพหรือคุณภาพชีวิต 

ร้อยละ 80 N/A N/A 

 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมลูค่าเพ่ิม
จากผลิตภัณฑส์มุนไพร 

    

 
เชิงปริมาณ : จ้านวนเกษตรกรผู้เขา้ร่วม
โครงการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการ
ปลูกพืชสมุนไพร 

คน 300 926 308.67 

 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลผุล
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 100 100 100.00 
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 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่ม
ท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติ
พันธุ์ 

    

 เชิงปริมาณ : จ้านวนผลติภณัฑ์ชุมชนท่ีรองรับ
การท่องเที่ยว 
เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้เข้ารับการอบรมด้าน
การท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธ์ุ  

ผลิตภณัฑ ์
 

คน 

10 
 

400 

8 
 

132 

80.00 
 

33.00 

 เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถ
น้าความรูไ้ปสร้างรายไดเ้พิ่มขึ น 

ร้อยละ 10 N/A N/A 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาการ
ผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 

    

 เชิงปริมาณ : จ้านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปจากผลผลติทางการเกษตร 
และสินค้าเกษตร 
เชิงปริมาณ : จ้านวนเกษตรทีไ่ด้รบัการพัฒนา
สู่ผู้ประกอบการ 

ผลิตภณัฑ ์
 
 

คน 

6 
 
 

100 

6 
 
 

20 

100.00 
 
 

20.00 

 เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถ
น้าความรูไ้ปสร้างรายได้ เพิม่ขึ น 

ร้อยละ 10 N/A N/A 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

    

 เชิงปริมาณ : จ้านวนแรงงานไดร้ับการ
ฝึกอบรมในชุดหลักสตูรที่สอดคลอ้งกับกลุ่ม
กิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

คน 600 888 148.00 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน 

    

 เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้น้าการเปลีย่นแปลงใน
ชุมชน 

คน 600 1,153 192.17 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชมุชน 

    

 เชิงปริมาณ : จ้านวนประชาชนท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพท่ีสอดคล้องกับบรบิทการ
เปลี่ยนแปลง  

คน 5,000  4,307 86.14 

 เชิงปริมาณ : จ้านวนผลติภณัฑ์ชุมชนท่ีได้รับ
การยกระดับ 

ผลิตภณัฑ ์ 20 66 330.00 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 88.76 110.95 
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 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

    

 เชิงปริมาณ : จ้านวนนักศึกษาและประชาชน
ที่ได้รับการเรียนรูผ้่านการเรียนออนไลน ์

คน 4,000  7,340 183.50 

 เชิงปริมาณ : จ้านวนหลักสตูร/รายวิชา ท่ี
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน ์

หลักสตูร 64 95 148.44 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการได้รับการส่งเสริมการเรียนรูผ้่าน
การเรยีนออนไลน ์

ร้อยละ 
 

80 89.84 112.30 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดต้ังศูนย์
เรียนรู้การแพทย์แผนไทย 

    

 เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้เข้ารับการฝกึอบรม 
และใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้การแพทย์
แผนไทย  

คน 
 

200 
 

233 116.50 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการสามารถ
น้าความรูไ้ปพัฒนางานท่ีท้า และสร้างอาชีพ
ในสาขาแพทย์แผนไทยได ้

ร้อยละ 
 

80 93.08 116.35 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย 

    

 เชิงปริมาณ : จ้านวนเด็กปฐมวัยทีไ่ด้รับการ
พัฒนา  

คน 400 2,254 563.50 

 เชิงปริมาณ  :  จ้านวนผูดู้แลเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการพัฒนา 

คน 519 708 136.42 

 เชิงปริมาณ  :  จ้านวนศูนยเ์ด็กเลก็ท่ีเข้าร่วม
พัฒนาหรือยกระดับ 

คน 40 70 175.00 

 เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ไดร้ับ
ผลจากการพัฒนาคณุภาพฯ มีพัฒนาการตาม
ช่วงวัย 

ร้อยละ 100 98.46 98.46 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการต าบลมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

    

 เชิงปริมาณ : จ้านวนคนกลุ่มเปราะบางใน
ชุมชนสันติสุขขนาดเล็ก ในพื นที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 
และสร้างงาน  

คน 1,500 
 

1,738 115.87 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่
เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรู้และทักษะ
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้และอยู่ในชุมชนได้อย่างสันติสุข 

ร้อยละ 80 85.50 
 

106.88 



๙ 

 

พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย

ปี พ.ศ. 
2565 

ผลการ
ด าเนินงาน  

 

%  
เทียบกับ 

ค่า
เป้าหมาย 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสรมิสร้าง
สังคมพหุวัฒนธรรมที่เขม้แข็ง  

    

 เชิงปริมาณ : จ้านวนนักศึกษา ประชาชน 
และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
เชิงคุณภาพ : จ้านวนชุมชนพหุวัฒนธรรม
ต้นแบบ 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาและประชาชน
ผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชนในพื นที่ 4 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตามวัตถุประสงคโ์ครงการสามารถน้าความรู้
และประสบการณ์ไปใช้ในการด้ารงชีวิตใน
สังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนได้อยา่งสันติสุข 

คน 
 

ชุมชน 
ร้อยละ 

5,000  
 

4 
80 

5,625 
 

12 
N/A 

112.50 
 

240.00 
N/A 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมศกัยภาพพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

    

 เชิงปริมาณ : จ้านวนนักศึกษาหรอืประชาชน
ในพื นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใตท้ี่เข้ารับ
บริการพัฒนาทักษะอาชีพ 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาหรือประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการสามารถน้าความรู้และทักษะไป
ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ และอยู่ในชุมชนได้อย่างสนัติสุข 

คน 
 
 
 

ร้อยละ 

2,000  
 
 
 

80 

2,005 
 
 
 

N/A 

100.25 
 
 
 

N/A 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการมี
งานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ 

    

 เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้สูงอายุท่ีเขา้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

คน 2,000 2,997 149.85 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 91.28 114.10 

ด้านท านุ
บ ารุงศิลปะ 
และ
วัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตท่ี 3 ผลงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    

เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 

คน 4,000 7,788 194.70 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 80 96.56 120.70 
 

 เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่ก้าหนด 

ร้อยละ 90 N/A N/A 

 เชิงปริมาณ : จ้านวนคลังข้อมูลภมูิปัญญา
ท้องถิ่นและท้าเนียบช่างศิลปส์าขาต่าง ๆ 

คลังข้อมูล 39 37 94.87 



๑๐ 

 

พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย

ปี พ.ศ. 
2565 

ผลการ
ด าเนินงาน  

 

%  
เทียบกับ 

ค่า
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 เชิงปริมาณ : จ้านวนผลติภณัฑ์ชุมชนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาที่ยกระดับ 

ผลิตภณัฑ ์ 31 33 106.45 

N/A หมายถึง อยู่ระหว่างด้าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

   สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 667,623,000.00 บาท (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่น 
สามพันบาทถ้วน) ภายหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ แบ่งเป็น (1) รายจ่ายประจ้า 587,258,753.34 บาท  
(ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์ ) และ (2) รายจ่าย
ลงทุน 80,364,246.66  บาท (แปดสิบล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบหกสตางค์ )  
มียอดใช้จ่ายรวม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้านวนเงิน 655,611,117.58  บาท (หกร้อยห้าสิบ 
ห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์ ) คิดเป็นร้อยละ 98.20 จ้าแนกเป็น
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ดังนี  

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

ยอดใช้จ่าย คงเหลือ 

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  667,623,000.00  655,611,117.58 12,011,882.42 
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ : รายการบุคลากร

ภาครัฐ 
269,575,400.00  262,525,602.00 7,049,798.00 

  1. งบบุคลากร 238,969,198.40 238,698,360.39 270,838.01 
  2. งบด้าเนินงาน   30,606,201.60 23,827,241.61 6,778,959.99 

2 แผนงานพ้ืนฐาน 332,102,600.00  329,079,853.21 3,022,746.79 
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้ านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
332,102,600.00  329,079,853.21 3,022,746.79 

2.1.1 ผลผลิตที่  1 : ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน 

323,862,000.00  320,854,574.64 3,007,425.36 

  1.   งบลงทุน   80,364,246.66 79,903,462.11 460,784.55 
  1.1 ค่าครุภัณฑ์ 39,885,746.66 39,445,763.66 439,983.00 

  1.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 40,478,500.00 40,457,698.45 20,801.55 
  2.   งบเงินอุดหนุน  243,497,753.34 240,951,112.53 2,546,640.81 
  2.1 ค่าใช้จ่ายด้าเนินงาน 231,297,753.34 229,541,835.54 1,755,917.80 

  2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ 

 1,200,000.00  1,199,964.30 35.70 

  2.3 ค่ าใช้ จ่ ายส้ าหรั บโครงการจั ด
หลักสูตรพัฒนาอาชีพ 

 3,000,000.00  2,316,092.00 683,908.00 

  2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 

 8,000,000.00  7,893,220.69 106,779.31 



๑๑ 

 

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

ยอดใช้จ่าย คงเหลือ 

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ   7,000,000.00  6,985,920.57 14,079.43 
  งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและ
ชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

 7,000,000.00  6,985,920.57 14,079.43 

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

 1,240,600.00  1,239,358.00 1,242.00 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 1,240,600.00  1,239,358.00 1,242.00 

3 แผนงานยุทธศาสตร ์  42,445,000.00  40,845,419.30 1,599,580.70 
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  2,000,000.00  1,999,928.00 72.00 

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรและการสร้ างมูลค่ าเพ่ิมจาก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 2,000,000.00  1,999,928.00 72.00 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุ นไพรและการสร้ างมู ลค่ า เพิ่ มจาก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 2,000,000.00  1,999,928.00 72.00 

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ 

 1,500,000.00  1,499,650.00 350.00 

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ ์

 1,000,000.00  999,650.00 350.00 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ 

 1,000,000.00  999,650.00 350.00 

3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลติสินคา้
ด้านการเกษตรภาคตะวันออก 

 500,000.00  500,000.00 - 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

 500,000.00  500,000.00 - 

3.3 แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาพ้ืนที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

 3,000,000.00  3,000,000.00 - 

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 3,000,000.00  3,000,000.00 - 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 3,000,000.00  3,000,000.00 - 

3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

 2,000,000.00  1,954,368.00 45,632.00 

3.4.1 โครงการที่  1 : โครงการสร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน 

 2,000,000.00  1,954,368.00 45,632.00 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้น้ าการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน 

 2,000,000.00  1,954,368.00 45,632.00 

3.5 แผนงานยุ ทธศาสตร์ พัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ 

 14,800,000.00  14,720,485.82 79,514.18 



๑๒ 

 

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

ยอดใช้จ่าย คงเหลือ 

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน 

 12,000,000.00  11,920,493.82 79,506.18 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อ
เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 12,000,000.00  11,920,493.82 79,506.18 

3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

 2,000,000.00  1,999,992.00 8.00 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์
เพื่อชุมชน 

 2,000,000.00  1,999,992.00 8.00 

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตตามอัตลักษณ์ของพ้ืนที ่

 800,000.00  800,000.00 - 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั งศูนย์เรียนรู้
การแพทย์แผนไทย 

 800,000.00  800,000.00 - 

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

 19,145,000.00  17,670,987.48 1,474,012.52 

3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย 

 1,300,000.00  1,299,944.00 56.00 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย 

 1,300,000.00  1,299,944.00 56.00 

3.6.1 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 17,845,000.00  16,371,043.48 1,473,956.52 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั นพื นฐาน 

 17,845,000.00  16,371,043.48 1,473,956.52 
 

   1) ค่าจัดการเรียนการสอน   10,282,100.00  9,630,099.12 652,000.88 
   2) ค่าหนังสือเรียน   3,548,000.00  3,184,717.15 363,282.85 
   3) ค่าอุปกรณ์การเรียน   789,000.00  722,430.00 66,570.00 
   4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน   1,596,600.00  1,430,997.21 165,602.79 
   5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   1,629,300.00  1,402,800.00 226,500.00 

4 แผนงานบูรณาการ  23,500,000.00  23,160,243.07 339,756.93 
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 18,500,000.00  18,216,258.52 283,741.48 

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการต าบลมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 4,000,000.00  3,913,682.00 86,318.00 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้
เปราะบางและเยาวชนพื นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

 4,000,000.00  3,913,682.00 86,318.00 

4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

 6,500,000.00  6,454,249.80 45,750.20 



๑๓ 

 

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

ยอดใช้จ่าย คงเหลือ 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่
รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

 6,500,000.00  6,454,249.80 45,750.20 

4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมศักยภาพพ้ืนที่จั งหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

 8,000,000.00  7,848,326.72 151,673.28 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื นท่ี
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 8,000,000.00  7,848,326.72 151,673.28 

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับสังคมสูงวัย 

 5,000,000.00  4,943,984.55 56,015.45 

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท า
และมีรายได้ของผู้สูงอาย ุ

 5,000,000.00  4,943,984.55 56,015.45 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานท้า
และมีรายได้ของผู้สูงอายุ 

 5,000,000.00  4,943,984.55 56,015.45 

  ทั งนี  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้น้าเสนอ “รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั งที่ 3/2565  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ประชุมเสนอให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปลี่ยนวิธีการ
รายงานผลการด้าเนินงานและการใช้งบประมาณโดยค้านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการติดตามความก้าวหน้าในการด้าเนินงาน 

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ  
1. ควรเตรียมแผนเงินรองรับเรื่องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนหรือนักศึกษาของ

วิทยาลัยชุมชน โดยให้มีการจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการส้าหรับเรื่องนี    
 2. การแต่งตั งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติฯ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ยังรอ
ค้าตอบจากกรมบัญชีกลางในเรื่องการเบิกจ่ายค่าเบี ยประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรืออาจต้องมีคณะกรรมการอ่ืนๆ อีกที่มีความจ้าเป็นต้องแต่งตั ง เห็นสมควร
มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบและสรุปจ้านวนคณะกรรมการและประมาณการค่าใช้จ่ายของ
คณะกรรมการแต่ละคณะ และท้าหนังสือเพ่ือขอท้าความตกลงกับกรมบัญชีกลาง เพ่ือขอเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และน้าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 3. การด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิทยาลัยชุมชน ซึ่งมี  
นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมหารือและมีความชัดเจนในแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ไม้สัก วิทยาลัยชุมชนแพร่ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long 
Learning) โดยให้บริการวิชาการไปพร้อม ๆ กับการจัดหารายได้  โดยทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องออก
กฎหมายมารองรับการด้าเนินการในเรื่องนี   
 
 



๑๔ 

 
มติ 
  รับทราบรายงานผลการด้าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ณ สิ นเดือนกันยายน 2565 และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้าเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 
 
วาระท่ี 1.2.4 เรื่อง กรณีส านักงาน ป.ป.ช. ส่งเรื่องกล่าวหาที่มิใช่ความผิดร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชา  

                        หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งหรือถอดถอนด าเนินการทางวินัยตามหน้าที่และอ านาจ 

(วาระลับ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
  ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565  

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั งที่ 9/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
กระทรวงศึกษาธิการ นั น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท้ารายงานการประชุมดังกล่าวและแจ้งให้กรรมการสภาสถาบัน
พิจารณาทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข 

มติ 
 รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั งที่ 9/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)         
เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการด้าเนินงาน 
ในเรื่องต่าง ๆ นั น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการด้าเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว  
จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม 

มติ 
 รับทราบ และเสนอแนะการขับเคลื่อนนโยบายของสภาสถาบัน ในเรื่องดังต่อไปนี  
 1. การจัดท้าหลักสูตรส่งเสริมสหกรณ์ โดยนายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร แจ้งที่ประชุมว่าอยู่

ระหว่างการประสานงานระหว่าง สถาบันวิทยาลัยชุมชนกับขบวนการสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือ
ร่างหลักสูตรส้าหรับกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องสหกรณ์ และนายแพทย์
พิเชฐ บัญญัติ เพ่ิมเติมว่าควรน้าเนื อหาในส่วนส้าคัญมาจัดท้าเป็นหลักสูตรระยะสั น และต่อยอดเป็นหลักสูตร
ระดับอนุปริญญาต่อไป 
  2. การออกแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 60 หน่วยกิต โดย ผศ.ประเสริฐ จริยานุ
กูล เสนอความก้าวหน้าในการจัดท้าหลักสูตรว่ายึด หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติ รูปแบบ และกลยุทธ์การ
พัฒนา ทั งนี  จะเสนอสภาวิชาการพิจารณาในรายละเอียดก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาต่อไป 



๑๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี 4.1 เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การจ่ายเงิน  
                   การบญัชี และการตรวจสอบเงินรายได้ ของสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕ ... 

สรุปเรื่อง 

 ความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารสถานพยาบาลการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2565 ก้าหนดว่า การรับจ่ายเงิน การบัญชี และการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินของ
สถานพยาบาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิที่การที่สถาบันก้าหนด ดังเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า นายเอกศักดิ์ คงตระกูล กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
กลุ่มกฎหมาย ร่วมหารือกับวิทยาลัยชุมชนตาก และได้ (ร่าง) ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชี และการตรวจสอบเงินรายได้ ของสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย 
พ.ศ. ๒๕ ... ทั งนี  นายเอกศักดิ์ คงตระกูล ได้กรุณาชี แจงความเป็นมา หลักคิด รายละเอียดของ (ร่าง) ประกาศ
ฯ ต่อที่ประชุมแล้ว 

การพิจารณาและเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ ดังกล่าว  
แต่ขอให้ปรับปรุงรายละเอียดของเรื่อง รายได้ รายจ่าย ของสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ให้ชัดเจนขึ น  
โดยมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน หารือร่วมกับนายเอกศักดิ์ คงตระกูล และนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  

มติ 
 เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน  
การจ่ายเงิน การบัญชี และการตรวจสอบเงินรายได้ของสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕ ... ทั งนี   
มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน หารือกับ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล และนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนเสนอผู้อ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในประกาศฯ ต่อไป 
 
วาระท่ี 4.2 เรื่อง กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สรุปเรื่อง 
 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณตลอดปี วงเงิน 672,852,900 บาท (หกร้อย 
เจ็ดสิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ส้านักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเงินงวดที่ 1  
ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 373,341,800 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน 
แปดร้อยบาทถ้วน) ภายใต้ 10 แผนงาน 15 ผลผลิต/โครงการ  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดท้า ร่างกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  
 ส่วนที่ 1 ร้อยละ 90.79 จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง วงเงิน 610 ,883,900 บาท  
(หกร้อยสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับเงินเดือนและค่าตอบแทน 
ของบุคลากร รายการลงทุน การบริหารจัดการ และด้าเนินกิจกรรม/โครงการ ของวิทยาลัยชุมชนให้บรรลุ
เป้าหมายผลผลิตตามตัวชี วัดที่ก้าหนดไว้ใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 



๑๖ 

 
 ส่วนที่ 2 ร้อยละ 8.17 จัดสรรไว้ที่ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 54,969,000 บาท  
(ห้าสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร 
รายการลงทุน การบริหารจัดการ และด้าเนินกิจกรรม/โครงการในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ส่วนที่ 3 ร้อยละ 1.04 วงเงิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็นงบกันส้ารองกรณี
ฉุกเฉินหรือกิจกรรม/โครงการส าคัญที่จ าเป็นเร่งด่วน 
 ส้าหร ับ  การพิจารณาจ ัดสรรงบประมาณใน ส่วนที ่ 1 สถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งตั ง
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดท้าเกณฑ ์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 ทั งรายจ่ายประจ้า และรายจ่ายโครงการ  
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท้าข้อเสนอโครงการ โดยจัดประชุมชี แจงสร้างความเข้าใจกับวิทยาลัยชุมชน 20 
แห่ง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพิจารณา
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2565 ณ 
โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ขณะนี วิทยาลัยชุมชนอยู่ระหว่างแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการฯ ในระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ ส้าหรับวิทยาลัยชุมชน และส่งกลับข้อมูลภายในวันที่ 18 
ตุลาคม 2565 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 
 คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการประชุมครั งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2565 พิจารณากลั่นกรองกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แล้วมีมติให้ความเห็นชอบกรอบการจัดสรรฯ ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้น้าเสนอ
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจ้าแนกตามเป้าหมายของแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 
5 ปี ขอให้น้าเสนอให้เห็นวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการนี  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับปรุงการ
น้าเสนอ ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา ดังนี  
 

ความเชื่อมโยงโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณ และงบประมาณโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กับแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายการ/โครงการตามพระราชบญัญัติงบประมาณ และ 
พระราชบัญญัติ ววน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ชื่อรายการ/โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

รวมเป้าหมายที่ 1 : การสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 297.6992 
เป้าหมายท่ี 1.1 : สร้าง
ก าลังคนในท้องถิ่นให้มี
สมรรถนะสูง 

รวมเป้าหมายที่ 1.1  244.3992 
1. การจัดการศึกษาอนุปรญิญาหรือเทียบเท่า  214.5029 
2. โครงการจดัหลักสูตรพัฒนาอาชีพ  3.0000 
3. โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21  

และตามนโยบายประเทศไทย 4.0  
8.0000 

4. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน  

18.8963 

เป้าหมายท่ี 1.2 : สร้าง
โอกาสเข้าถึงการศกึษาของ
ประชากรกลุม่ยากจน 

รวมเป้าหมายที่ 1.2 15.0000 
1. โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0  
7.0000 

2. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื นท่ีจังหวัด
ชายแดนใต้  

8.0000 



๑๗ 

 
แผนพัฒนาความเป็นเลิศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายการ/โครงการตามพระราชบญัญัติงบประมาณ และ 
พระราชบัญญัติ ววน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ชื่อรายการ/โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมายท่ี 1.3 : สร้าง
ความเข้มแข็ง 
ของชุมชนสู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

รวมเป้าหมายที่ 1.3 38.3000 
1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม

จากผลติภณัฑส์มุนไพร 
2.0000 

2. โครงการจดัตั งศูนยเ์รียนรู้การแพทย์แผนไทย  1.2000 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  
8.0000 

4. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  

3.0000 

5. โครงการสร้างผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน  2.0000 
6. โครงการจดัการความรูเ้พื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็ง

ของชุมชน  
7.8000 

7. โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน  2.0000 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย  1.3000 
9. โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอยา่งสันติของสังคมพหุ

วัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
6.0000 

10. โครงการจดัการความรูเ้พื่อส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ  

5.0000 

รวมเป้าหมายที่ 2 : เป้าหมายท่ี 2 : การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม  
เพ่ือขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง Value - based economy 

13.6647 

เป้าหมายท่ี 2.1 : สร้าง
ความรู้ใหม่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และเครื่องมือ 
เพ่ือพัฒนาชุมชน 

รวมเป้าหมายที่ 2.1 8.1215 
1. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  1.2000 
2. โครงการวิจัยจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวตักรรม (สกสว.)  
3.85000* 

3. โครงการวิจัยหน่วยบรหิารและจดัการทุนด้านการพัฒนาพื นท่ี 
(บพท.)  

2.6715* 

4. โครงการวิจัยจากส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  0.4000* 
เป้าหมายท่ี 2.2 : สร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากมรดกทางภมูิ
ปัญญาด้านช่วงศิลป์
ท้องถิ่น 

รวมเป้าหมายที่ 2.2 5.5432 
1. โครงการจดัการความรูด้้านศิลปวฒันธรรมและภมูิปัญญาเพื่อ

ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
1.2395 

2. โครงการวิจัยช่างศลิปท์้องถิ่นจากส้านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจยัและนวัตกรรม (สป.อว.)   

4.3037 

เป้าหมายท่ี 3  : การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 21.8390 
เป้าหมายท่ี 3  : การปฏิรูป
ระบบบริหารในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

1. ค่าใช้จ่ายการด้าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน (โครงการของ
ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน และงบงบกันส้ารองกรณี
ฉุกเฉินหรือด้าเนินงานส้าคญัที่จ้าเป็นเร่งด่วน) 

21.8390 

* งบประมาณตาม พ.ร.บ. ววน.  
 
 



๑๘ 

 
การพิจารณาและเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ กรอบการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ แล้ว ทั งนี  
การจัดท้าแผนในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลของคณะกรรมก้ากับทิศทาง (Steering Committee) ขอให้น้าเข้า
หารือกับคณะกรรมการในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องด้วย   

มติ 
 เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
วงเงิน 672.8529 ล้านบาท และมอบสถาบันด้าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 
วาระท่ี 4.3 ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 

สรุปเรื่อง 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีค้าสั่งที่ 101/๒๕๖๕ ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่งตั ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมีผู้อ้านวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธาน ซึ่งได้ด้าเนินการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดไว้ใน 
ข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ และพิจารณาจาก (๑) เอกสาร
หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ้านวยการวิทยาลัย (๒) สังเกตและรับฟังความคิดเห็นของประธานสภาและ 
รองประธานสภาวิทยาลัย และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน (๓) สัมภาษณ์ผู้อ้านวยการวิทยาลัย (๔) การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมิน และมีมติ สรุปผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ในระดับ ดีมาก (4.60 คะแนน) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน  

การพิจารณาและเสนอแนะ 

 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบผลการประเมินฯ ตามเสนอ 

มติ 
เห็นชอบให้ นายชาตรี เจริญศิริ ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่และให้ด้ารงต้าแหน่ง

ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนน่านต่อไป ตามสัญญาที่ได้ท้าไว้กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.4 เรื่อง ผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง 

(วาระลับ) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระท่ี 5.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี 

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง  
 1. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. 2565 ได้ก้าหนดให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผล 
การด้าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน้าข้อมูลที่ใด้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก้ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี ที่ 1.1 (1)  
การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ก้าหนดว่า การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก้าหนด ต้องไม่
เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 
 2. ในปี 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีหลักสูตรอนุปริญญาที่ครบวงรอบการปรับปรุง
หลักสูตร ๕ ปี จ้านวน 6 สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั งที่ 9/2565 เมื่อ
วันที่ 20 กันยายน 2565 ได้พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี 
ดังกล่าวแล้วจ้านวน 1 หมวดวิชา 2 หลักสูตร ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร ์ 
สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย และหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน และให้
วิทยาลัยชุมชนน้าไปใช้ตั งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  
 3. บัดนี  ที่ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2565 ได้พิจารณามีมติเห็นชอบการปรับปรุง/แก้ไข หลักสูตรอนุปริญญาที่ครบวงรอบการปรับหลักสูตร 5 ปี 
เพิ่มเติมอีก จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่  
  3.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565   
  3.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
  3.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

การพิจารณาและเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาได้ด้าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะ
กรรมการฯ และสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว จึงเห็นชอบตามเสนอ 

มติ 
   เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เพ่ิมเติม ทั ง 3 หลักสูตร ตามเสนอ 
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วาระท่ี 5.2 เรื่อง ขอปิดหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและสมุทรสาคร 

สรุปเรื่อง 
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มี

มติอนุมัติหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี 
  บัดนี  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี มีความประสงค์จะขอปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากผู้เรียน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด และได้งดรับนักศึกษาไปแล้ว และผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี ในการประชุมครั งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 

2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2558 มีมติอนุมัติหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2559 ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
  บัดนี  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีความประสงค์จะขอปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากวิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาครอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านอุตสาหกรรม และได้งดรับนักศึกษาไปแล้ว และผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ในการ
ประชุมครั งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 

3. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2565 พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรอนุปริญญา ทั ง 2 หลักสูตร ดังกล่าว 

การพิจารณาและเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอปิดหลักสูตรอนุปริญญาดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณามา 
ตามขั นตอนแล้ว จึงเห็นชอบตามที่เสนอ 

มติ 
  เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 
ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
 
วาระท่ี 5.3 เรื่อง การเสนอขออนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
                     และเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยในปีการศึกษา 2564 มีผู้ส้าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตร  
จากวิทยาลัยชุมชน 18 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวล้าภู 
สระแก้ว อุทัยธานี นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล สมุทรสาคร ยโสธร พังงา แพร่ สงขลา และน่าน รวมจ้านวนทั งสิ น 
695 คน ซึ่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน ได้พิจารณากลั่นกรองบัญชีรายชื่อผู้ส้าเร็จการศึกษา พร้อมเสนอ
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนเพ่ืออนุมัติการส้าเร็จการศึกษา และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากสภาวิทยาลัย
ชุมชนแต่ละแห่งแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการ ประกอบกับสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน ๒๕๖5 ได้พิจารณากลั่นกรองและ
ตรวจสอบคุณสมบัติฯ แล้ว จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้ส้าเร็จการศึกษาต่อสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการให้
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อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามบัญชีรายชื่อผู้ส้าเร็จการศึกษา รวมจ้านวน  695 คน ที่
น้าเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ดังนี  

1. หลักสูตรอนุปริญญา จ านวน 687 คน  
 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จ านวน 5 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ้านวน 5 คน 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  จ านวน 18 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น    จ้านวน 9 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จ้านวน 9 คน 
 วิทยาลัยชุมชนตาก จ านวน 52 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   จ้านวน 3 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย   จ้านวน 35 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   จ้านวน 14 คน 
 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จ านวน 8 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   จ้านวน 5 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ้านวน 3 คน 
 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จ านวน 5 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   จ้านวน 1 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี    จ้านวน 2 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   จ้านวน 1 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ้านวน 1 คน 
 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู จ านวน 2 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จ้านวน 1 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ้านวน 1 คน 
 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จ านวน 10 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี    จ้านวน 2 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ้านวน 1 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ    จ้านวน 5 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   จ้านวน 2 คน 
 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จ านวน 18 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   จ้านวน 18 คน 
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 22 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ    จ้านวน 4 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   จ้านวน 1 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี    จ้านวน 1 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   จ้านวน 8 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ้านวน 6 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   จ้านวน 2 คน 
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วิทยาลัยชุมชนยะลา จ านวน 20 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ     จ้านวน 2 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   จ้านวน 6 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ้านวน 4 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ้านวน 2 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   จ้านวน 4 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   จ้านวน 2 คน 
 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จ านวน 227 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ    จ้านวน 30 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   จ้านวน 1 ตน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   จ้านวน 43 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ้านวน 96 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ้านวน 17 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   จ้านวน 13 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา    จ้านวน 27 คน 
 วิทยาลัยชุมชนสตูล จ านวน 4 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว    จ้านวน 1 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   จ้านวน 1 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ้านวน 1 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จ้านวน 1 คน 
 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จ านวน 33 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ    จ้านวน 20 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ้านวน 13 คน 
 วิทยาลัยชุมชนยโสธร จ านวน 6 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   จ้านวน 5 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ้านวน 1 คน 
 วิทยาลัยชุมชนพังงา จ านวน 1 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   จ้านวน 1 คน 
 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จ านวน 28 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี    จ้านวน 12 คน  
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ    จ้านวน 14 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ้านวน 1 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ้านวน 1 คน 
 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จ านวน 223 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ    จ้านวน 10 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   จ้านวน 92 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ้านวน 79 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ้านวน 42 คน 



๒๓ 

 
 วิทยาลัยชุมชนน่าน จ านวน 5 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   จ้านวน 1 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ้านวน 1 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   จ้านวน 1 คน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   จ้านวน 2 คน 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ านวน 8 คน 
 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จ านวน 8 คน 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน สาขาวิชาการส่งเสริม จ้านวน 8 คน 
 สุขภาพผู้สูงอายุ 

การพิจารณาและเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ส้าเร็จการศึกษา ได้ผ่านการพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง มาตามขั นตอน
แล้ว จึงเห็นชอบตามที่เสนอ 

มติ 
  อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเห็นชอบบัญชีรายชื่อ
ผู้ส้าเร็จการศึกษา จ้านวน 695 คน ตามเสนอ  
 
วาระท่ี 5.4 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
  และระนอง 
สรุปเรื่อง 

1. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 จาก “นางสาวภาวิณี  จังพล” เป็น “นางสาว
ธนัญชนก ยศด้า” เนื่องจากอาจารย์ประจ้าหลักสูตรเดิมย้ายไปวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล้าภู และนางสาว 
ธนัญชนก ยศด้า มีคุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชาการจัดการ และผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
ในการประชุมครั งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 แล้ว 

2. วิทยาลัยชุมชนระนอง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 จาก “นายคุณกร บุญยิ ม” เป็น “นางสาว
จุฑาพร  น้อยประเสริฐ” เนื่องจากเนื่องจากอาจารย์ประจ้าหลักสูตรเดิมย้ายไปวิทยาลัยชุมชนตาก และนางสาว
จุฑาพร น้อยประเสริฐ มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชน
ระนอง ในการประชุมครั งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 แล้ว 

3.  สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2565 มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและ
ระนองแล้ว 

การพิจารณาและเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรอนุปริญญา
ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง มาตามขั นตอนแล้ว จึงเห็นชอบตามที่เสนอ 
 



๒๔ 

 
มติ 

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ของวิทยาลัยชุมชนระนอง ตามเสนอ 
 
วาระท่ี 5.5 เรื่อง การขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565 

สรุปเรื่อง 
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีข้าราชการ ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุ

ราชการเมื่อสิ นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จ้านวน 4 ราย ดังนี  
1. นายโยธิน  บุญเฉลย ต้าแหน่งครู วิทยฐานะครูช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ 047 วชช.แม่ฮ่องสอน 
2. นายวิชาญ ชุ่มมั่น ต้าแหน่งครู วิทยาฐานะครูช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ 061 วชช.พิจิตร 
3. นางสาวรัตนฉัตร ตาดร่ม ต้าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งเลขที่ 089 วชช.

บุรีรัมย์ 
4. นางสาวลักษณา ชินวงศ์ ต้าแหน่งครู วิทยฐานะครูช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งเลขที่ 334 วชช.สงขลา 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั งที่ 5/๒๕๖5  
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖5 พิจารณาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติเห็นควรให้ขอรับการจัดสรร
อัตราว่างของข้าราชการจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คืน เป็นข้าราชการ 
ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ้านวน 4 อัตรา ดังนี  

1. ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ต้าแหน่งเลขที่ 047 วชช. แม่ฮ่องสอน 
2. ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ต้าแหน่งเลขท่ี 061 วชช. พิจิตร 
3. ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ต้าแหน่งเลขที่ 189 วชช. บุรีรัมย์ 
4. ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ต้าแหน่งเลขที่ 334 วชช. สงขลา 

การพิจารณาและเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ 
ปีงบประมาณ 2565 จ้านวน 4 อัตรา ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผ่าน 
การพิจารณามาตามขั นตอนแล้ว จึงเห็นชอบตามที่เสนอ 

มติ 
 เห็นชอบการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ นปีงบประมาณ 2565 
จ้านวน 4 อัตรา ตามเสนอ  
 
วาระท่ี 5.6 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินการขอเลื่อนวิทยฐานะเป็น 
   ครูช านาญการพิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

(วาระลับ) 
 
 
 



๒๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 การก าหนดวันประชุมสภาสถาบันครั้งต่อไป 

 ที่ประชุมก้าหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั งที่ 11/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตั งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั น 9
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน  พร้อมกับปิด       
การประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 17.30 น.  
นายเจษฎา อาจฉายา 
นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      
 
 นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


