
รายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ครั้งที่ 13/256๔ (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 
ในวันจันทรที่ 13 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา ๑๓.๐0 น. 

ณ หองประชมุสถาบันวิทยาลัยชมุชน ชัน้ 9 อาคารรชัมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศกึษาธิการ 
 
 
รายนามกรรมการผูมาประชุม  

๑. ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(๑) นางสิริกร มณีรินทร  นายกสภาสถาบัน 
(๒) นายพงศเดช ศรีวชิรประดิษฐ  กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นายเอกศักด์ิ  คงตระกูล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศพนา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) นางสุมามาลย  วิวรรธนดิฐกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๖) ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบัน 
 (นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน) 
(๗) นายเจริญชัย  วงษจินดา  เลขานุการสภาสถาบัน 
 รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(๘) นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผูชวยเลขานุการสภาสถาบัน 
(๙) นางสาวเพ็ญนภา นักฆอง  ผูชวยเลขานุการสภาสถาบัน 

๒. ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(๑) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร อุปนายกสภาสถาบัน 
 วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผูแทน) 
(๒) รองศาสตราจารยฐาปนีย  ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) รองศาสตราจารยนินนาท  โอฬารวรวุฒิ กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นายแพทยพิเชฐ  บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๖) นายแพทยสมเกียรติ  ธาตรธีร  กรรมการสภาสถาบัน 
(๗) นางสีลาภรณ  บัวสาย  กรรมการสภาสถาบัน 
(๘) ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบัน 

   (นางวีณา  บรรเลงจิต  ผูแทน) 
(๙)    อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรรมการสภาสถาบัน 
 (นางทิพรวี  รัตนรังสรรค ผูแทน) 
(๑๐) นายยุทธนา  พรหมณี  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๑) นายทิวากร  เหลาลือชา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๒) นายณัฐวุฒิ  โพธ์ิทักษิณ  กรรมการสภาสถาบัน 

 
 



รายนามกรรมการผูไมมาประชุม 
 (1)   นายธนภณ วัฒนกุล   กรรมการสภาสถาบัน 
 
รายนามผูเขารวมประชมุ   

1. นายถนอม  อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
2. นายพิเชษฐ  ตรีพนากร ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน  
3. รองศาสตราจารยสิตา  ทิศาดลดิลก รองผูอำนวยการสถาบัน 
4. นางสาวปารดา  ศราธพันธุ ผูอำนวยการกองอำนวยการ 
5. นายทศปริชัย  เลาหทวี ผูอำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. นางสาวทวนทัศน  นิลดำ ผูอำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ  
7. นางสาวมิ่งขวัญ  ทรัพยถาวร หัวหนาศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 
8. นางสาวธนาภรณ  ชวนรักษาสัตย สำนักงานสถาบัน 
9. นายเจษฎา  อาจฉายา สำนักงานสถาบัน 
10. นายรัตตกูล  เจริญเส็ง สำนักงานสถาบัน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.  

 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดกลาวเปดประชุม และขอใหกรรมการทุกทานแสดงตนเพ่ือรวม
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส มีกรรมการผูเขาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จำนวน 12 คน และกรรมการ 
ผู  เข าประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 7 คน รวมกรรมการผู  เข าประชุมทั ้งหมด 18 คน 
จากกรรมการที่มีอยูทั้งหมด ๑9 คน จึงถือวาครบองคประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง แนะนำรองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

สรุปเรื่อง  
 ประธานแจงใหผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนแนะนำรองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ที่ไดรับการแตงตั้งใหม รองศาสตราจารยสิตา ทิศาดลดิลก คุณวุฒิ ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร) Ph.D. 
(Science Education) เคยดำรงตำแหนงอาจารย ที่สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ทำหนาที่สอน บริหารหลักสูตร วิจัยและบริการวิชาการ สำหรับตำแหนง
บริหาร เคยดำรงตำแหนงผูชวยอธิการบดี รับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษา พรอมกับไดรายงาน
ความกาวหนาของการดำเนินงานในชวง 1 เดือน ที่ผานมา ดังน้ี 

1. ดานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ไดเตรียมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน              
ในระหวางวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2564 และเริ่มเตรียมการปรับปรุงเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในใหสอดคลองกับบริบทของสถาบันวิทยาลัยชุมชน คาดวาจะแลวเสร็จและนำไปใชในรอบการประเมิน 
ปถัดไป 



2. ดานงานหลักสูตร ไดเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตร 
และสัมฤทธิบัตร ใหเปนหลักสูตรที่มุงผลลัพธการเรียนรู โดยไดจัดประชุมคณะทำงานและอบรมใหความรูความ
เขาใจกับวิทยาลัยชุมชนแลว และจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหวางวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 

3. ดานงานการวิจัย จะดำเนินการจัดเปนรูปแบบชุดโครงการ โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนอาจเปน
เจาภาพและใหวิทยาลัยชุมชนเขามามีสวนรวม หรือ ใหวิทยาลัยในแตละภูมิภาครวมกันคิดเปนชุดโครงการและ
ดำเนินการรวมกัน 
 ประธานและกรรมการเสนอแนะวา สถาบันวิทยาลัยชุมชนตองจัดใหมีกระบวนการของการนำ
หลักสูตรไปใชใหบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงค สำหรับงานวิจัยตองจัดใหมีการประชุมหารือกับผูที่
เกี่ยวของเปนการเฉพาะ เพื่อวิเคราะหหาจุดออน จุดแข็ง และสรางความเขาใจใน ๓ ประเด็น คือ เทคนิคการ
เขียนโครงการเพื่อขอรับทุน (capacity building) การเพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัย (capability) และการ
พัฒนาระบบภายในของสถาบันฯ ที่สนับสนุนตอนักวิจัย   
 
มติ   
 รับทราบ  
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง การแตงต้ังผูรักษาราชการแทนผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน  

สรุปเรื่อง  
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑2/๒๕64 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 มีมติ
เห็นชอบเปนหลักการมอบใหนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและผูรักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน หารือกับประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนาน เพื่อหารายชื่อผูที่มีความเหมาะสมในการแตงตั้งเปน
ผูรักษาราชการแทนผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดแจงวาไดดำเนินการตามมติของ
ที่ประชุม และไดเสนอแตงตั ้ง นายนิคม มะยาระ คุณวุฒิ ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) อดีตรองผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร ซึ่งเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหาม
ตามขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ เปนผูรักษาราชการแทนผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน ตั้งแตวันที่            
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
มติ   
 รับทราบ 
 
วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง ผลการคดัเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาประจำปการศึกษา 2563 

สรุปเรื่อง 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจ ัยและนวัตกรรม รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาในปการศึกษา 2563 คัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ผลการคัดเลือกมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 2563 ดังน้ี 



 ๑. นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 2563 จำนวน 1 คน  
 (๑) นางสาวอัสมา  จำเนียร   วิทยาลัยชุมชนพังงา 

 ๒. รางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปการศึกษา 2563 จำนวน 2 คน  
  (๑) นางสาวกัลยาภรณ  เตาวะโต   วิทยาลัยชุมชนสตูล 

  (2) นายคอดาฟ  เจะมิง    วิทยาลัยชุมชนปตตานี 

 3. รางวัลชมเชยจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  3 คน  
  (1) นายอภิสิทธ์ิ  วิลุลภักด์ิ    วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 

  (2) นางสาวรุงทิวา  สังขเครือ    วิทยาลัยชุมชนสระแกว   
  (3) นายมงคล  แสงสุข    วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

 ๔. นักศึกษาที ่ไดรับเกียรติบัตรเขารวมในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ประจำปการศึกษา 2563  จำนวน 5 คน 

  (1) นางสุชาดา  กลาเมืองกลาง    วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู   
  (2) นางสาวโสวิรัตน  นวลแกว    วิทยาลัยชุมชนสงขลา   
  (3) นายยูฮัน  บาราเตะ     วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
  (4) นายพงศพล  จันทระฆัง   วิทยาลัยชุมชนระนอง   
  (5) นางสาวสาธิดา  สุวรรณชมศรี  วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

 ทั้งน้ี นักศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 2563 กระทรวงศึกษาธิการจะแจง
กำหนดการเขาเฝาสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา เพื ่อรับรางวัลพระราชทานในโอกาสตอไป สำหรับนักศึกษาที ่ไดรับรางวัลชมเชยจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และเกียรติบัตรชมเชยจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมจะดำเนินการจัดสงเกียรติบัตรใหกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อมอบใหแกนักศึกษาในภายหลัง จึงขอแจง
ใหที่ประชุมทราบ 

 
มติ 
 รับทราบ 
 
วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานการดำเนนิงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  
    (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับมอบหมายจากกระทรวง อว. ใหดำเนินโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ) มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
(1) ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เปนหนวยบูรณาการ
โครงการ (System Integrator) (2) การจางงาน (3) การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมใน
ประเด็นตาง ๆ ตามปญหาและความตองการของชุมชน และ (4) การจัดทำขอมูลขนาดใหญของชุมชน 
(Community Big Data) โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู 20 จังหวัด รวม 61 ตำบล 
งบประมาณ รวม 212,463,000 บาท ระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแตกุมภาพันธ 2564 - ธันวาคม 2564 น้ัน 
ขณะนี้ กระทรวง อว. อยูระหวางการเตรียมเสนอโครงการฯ ตอเนื่องระยะที่ 2 ตอ ครม.พิจารณาอนุมัติ โดย



สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบพื้นที่ตำบล 138 ตำบล เปนพื้นที่ตอเนื่อง 61 ตำบล และพื้นที่ใหม 77 
ตำบล ซึ่งแตกตางจากการดำเนินงานในระยะที่ 1 สรุปไดดังน้ี  

ขอแตกตาง  ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 

ชื่อโครงการ  มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวให
ประเทศ 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 
หลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

วัตถุประสงคของ 
พ.ร.บ.เงินกู  

• เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี
เปนหนวยบูรณาการโครงการ (System 
Integrator)  

• การจางงาน  

• การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความ
ครอบคลุมในประเด็นตางๆ ตามปญหา
และความตองการของชุมชน  

• การจัดทำขอมูลขนาดใหญของชุมชน 
(Community Big Data) 

• เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคการผลิตและบริการดาน BCG 
ในพ้ืนท่ี ดวยองคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

• เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ  

• เพ่ือรักษาระดับการจางงานและเพ่ิมการจาง
งานในภาคการผลิตและบริการในพ้ืนที่ 

• พัฒนากำลังคนใหมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปน
ทักษะตอการทำงานในปจจุบันและทักษะท่ี
เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ BCG 

พ้ืนท่ีดำเนินการ 61 ตำบล 1๓๘ ตำบล เปน พ้ืนท่ีเดิม 61 ตำบล และพ้ืนท่ี
ใหม 77 ตำบล  

ขอบเขตดำเนินการ  • การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชพีใหม 
(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ)  

• การสรางและพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการทองเท่ียว)  

• การนำองคความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ)  

• การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular 
Economy (การเพ่ิมรายไดหมุนเวียน
ใหแกชุมชน) ใหแกชุมชน 

• วิเคราะห Supply Chain 

• พ้ืนท่ีเดิม ใหเนน chain ท่ีปลายน้ำ – กลางน้ำ 
ไมควรเริ่มท่ีตนน้ำ เหมือนพ้ืนท่ีใหม 

• จังหวัดท่ีอยูในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ กิจกรรม
การพัฒนาตำบลฯ ใหเชื่อมกับเปาหมายการ
พัฒนา 

• จังหวัดนอกพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ ใช BCG -
Based 

กิจกรรมพัฒนา  วิเคราะหศักยภาพ และความตองการพัฒนา
เชื่อมโยงระดับตำบล  

วิเคราะหศักยภาพ และความตองการพัฒนา
เชื่อมโยงระดับจังหวัด  

วงเงินงบประมาณ • พัฒนารายตำบลละ 300,000 บาท  

• งบจางงาน 20 อัตรา/ตำบล และงบ
บริหารจัดการรายตำบล  

• พัฒนารายตำบลละ 800,000 บาท  

• งบจางงาน 20 อัตรา/ตำบล งบบริหารจัดการ
รายตำบล คงอัตราเดิม  

 
 สำหรับการดำเนินโครงการระยะที่ 1 ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม 2564 ขณะนี้ สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนอยูระหวางการรวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ตอกระทรวง อว. ในการน้ี 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดทำรายงานความกาวหนาโครงการฯ ระยะที่ 1 ภาพรวมของ 61 ตำบล จำแนก
ตามกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม เสนอที่ประชุมทราบตามลำดับ ดังน้ี 
 
กิจกรรมที่ 1 การจางงาน และการพัฒนาทักษะผูจางงาน 
 กรอบอัตราการจางงาน 20 อัตรา/ตำบล รวม 1,220 อัตรา จำแนกเปน บัณฑิตจบใหมไมเกิน  
3 ป จำนวน 10 อัตรา/ตำบล นักศึกษา จำนวน 5 อัตรา/ตำบล และประชาชน จำนวน 5 อัตรา/ตำบล และ



ผูรับจางทุกคนตองผานการอบรม 4 ทักษะพื้นฐาน อยางนอย ๒๐ ชั่วโมง เปนการอบรมผานระบบ online 
โดยใชหลักสูตรจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) Thai MOOC และ DGA ประกอบดวย Financial 
Literacy Digital Literacy English Literacy และ Social Literacy การจางงานในพื้นที่ 61 ตำบล มีบัณฑิต
หรือนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนที่เขาสูระบบการจางงานของโครงการฯ จากการสำรวจฯ รวม 1,159 คน คิดเปน
รอยละ 91.76 จำแนกเปน นักศึกษา 92 คน (28%) และบัณฑิต (รับจางในโควตาประชาชน) จำนวน       
35 คน (10%) 

ประเภท อัตราที่จางงาน (คน) นักศึกษา 
วิทยาลัยชุมชน เปาหมาย ผลการจางงาน 

รวม 1,220 1,263  
บัณฑิตจบใหม  610 636 - 
ประชาชน 305 327 92 
นักศึกษา 305 300 35 

 

  
 
กิจกรรมที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพตำบล (Tambon Profile) 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดสรุปขอมูลการประเมินศักยภาพตำบล โดยใชขอมูลจากระบบ PBM 
จำนวน 61 ตำบล ที่เชื่อมโยงกับเปาหมาย 16 ประการในการเอาชนะความยากจน ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบทายวาระ) แบงออกเปน 4 ระดับ คือ (1) ตำบลที่ยังไมสามารถอยูรอด (2) ตำบล
ที่อยูรอด (3) ตำบลมุงสูความพอเพียง (4) ตำบลมุงสูความย่ังยืน 

 

บัณฑิตจบใหม นักศึกษา ประชาชน

แผนการจาง 610 305 305

ผูจางงานจริง 610 305 305
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กิจกรรมที่ 3 ผลการดำเนนิกิจกรรมฟนฟเูศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 
 การดำเนินกิจกรรมฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลในพื้นที่ 61 ตำบล แบงลักษณะกิจกรรม
ออกเปน 4 กลุมกิจกรรมหลัก มีผลผลิตที่ไดจากการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม 61 ตำบล โดยใชงบประมาณ
ในสัดสวน รอยละ 43.90 : 19.71 : 19.54 : 16.63 ดังน้ี  

1. การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม : ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอื่นๆ งบประมาณ 
๒๑,๔๒๔,๖๒๔.๐๐ บาท รอยละ ๔๓.๙๐  

2. การสร  างและพ ัฒนา Creative Economy : ยกระด ับการท องเท ี ่ ยว งบประมาณ 
๙,๖๒๐,๘๘๙.๐๐ บาท รอยละ ๑๙.๗๑ 

3. การนำองคความรูไปชวยบริการชุมชน : Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ งบประมาณ 
๙,๕๓๗,๑๒๗.๐๐ บาท รอยละ ๑๙.๕๔ 

4. การสงเสริมดานสิ ่งแวดลอม/Circular Economy : เพิ ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
งบประมาณ ๘,๑๑๗,๕๖๐.๐๐ บาท รอยละ ๑๖.๖๓ 
กิจกรรมที่ 4 การจัดทำขอมูลขนาดใหญของชุมชน (Community Big Data) 
 โครงการฯ กำหนดใหผูจางงานจัดทำ Community Big Data พ้ืนที่ตำบล 61 ตำบล 10 หมวดหมู 
มีผลการบันทึกในภาพรวม ดังน้ี  

หมวดหมู จำนวนรายการ
ที่บันทึก 

ตำบลที่สำรวจ คาเฉลี่ยการ
บันทึก/ตำบล 

1. ผูที่ยายกลับบานเน่ืองจากสถานการณโควิด 1,720 48 35.83 
2. แหลงทองเที่ยว 592 59 10.03 
3. ที่พัก/โรงแรม 386 44 8.77 
4. รานอาหารในทองถิ่น 1,373 60 22.88 
5. อาหารที่นาสนใจประจำถิ่น 1,630 55 29.64 
6. เกษตรในทองถิ่น 12,795 61 209.75 
7. พืชในทองถิ่น 10,864 58 187.31 
8. สัตวในทองถิ่น 2,942 59 49.86 
9. ภูมิปญญาทองถิ่น 1,140 58 19.66 
10. แหลงน้ำในทองถิ่น 846 60 14.10 

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 
 

ขณะน้ีอยูระหวางการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและความสมบูรณของขอมูลระบบ CBD ใหแลวเสร็จเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ รายละเอียดรายตำบลกิจกรรมที่ 3 และ 4 ดังเอกสารประกอบวาระที่นำเสนอตอที่ประชุมแลว  
 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณาจากรายงานแลวเห็นวา รูปแบบการรายงานของโครงการนี้เปนรูปแบบที่ทาง
สำนักงานปลัด อว. เปนผูกำหนด และขอมูลจัดเก็บยังไดไมครบถวน ประกอบกับยังขาดการวิเคราะหเพ่ือ
นำไปใชประโยชนในการเชื่อมโยงกับงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตรของแตละวิทยาลัยชุมชน ดังนั้น ในการ
ดำเนินการเรื่องนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรจัดเก็บขอมูลใหสมบูรณพรอมการวิเคราะหเพื่อนำไปใชประโยชน
กับวิทยาลัยชุมชน และนำขอเสนอแนะของที่ประชุมแจงไปยัง สำนักงานปลัด อว. เพื่อนำไปสูการปรับปรุง
รูปแบบการเก็บขอมูลของโครงการฯ ในประเด็น ดังน้ี 



๑. การจางงานบณัฑิตจบใหมควรเปนการใชศักยภาพดานตางๆ ของคนรุนใหมมากกวาเปนเพียง
ผูจัดเก็บขอมูลอยางเดียว โดยในโครงการควรกำหนดเพียงกรอบใหญๆ ตามหลักการของ Project-based 
สำหรับการบริหารจัดการใหเกิดจากความคิดริเริ่มของบัณฑิตผูรับจางงาน และใหมีการประเมินผลโครงการ
กอน-หลัง ที่ชัดเจน  

๒. การดำเนินโครงการในลักษณะการใชเงินกู จะมีขอกำหนดผลสำเร็จตามเปาหมาย ซึ่งตางจาก
วิธีการทำงานของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปที่ทำงานวิจัย หรืองานบริการวิชาการ แมไมสำเร็จผลตามเปาหมาย 
แตก็ยังไดผลจากการวิเคราะห ดานความรู ขอจำกัด ปจจัยใดบางที่ควรทำ-ไมควรทำ ดังนั้น ในการดำเนินงาน
โครงการ U2T ควรวิเคราะหบทเรียนวา มีสิ่งใดควรทำ-ไมควรทำ รูปแบบการจัดเก็บขอมูลตามศักยภาพของ
พื้นที่ควรจำแนกเปนกลุม เชน กลุมเยาวชน กลุมคนตกงาน กลุมเกษตรกร เปนตน เพื่อนำมาใชในการกำหนด
ประเภทของโครงการที่จะดำเนินการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล และควรมีกระบวนการวิเคราะห
ขอมูลรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) ในการออกแบบกิจกรรม/โครงการรายตำบล สำหรับเปาหมาย
ในการยกระดับรายไดรายตำบล ตองมีขอมูลของรายตำบล (profile) ทุนเดิมที่มีอยู เปนตน 

๓. การที่ผูรับจางทุกคนตองผานการอบรม 4 ทักษะ ประกอบดวย Financial Literacy Digital 
Literacy English Literacy และ Social Literacy ตองมีการรายงานใหเห็นถึงผลการเรียนรูของ ๔ ทักษะในแตละ
กลุมวาหลังจากการอบรมแลวมีผลเปนอยางไร และผลการนำความรูและทักษะไปใชในการทำงาน 4 กิจกรรม
หลักเปนอยางไร  
 
มติ  
 รับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม  
 
วาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคมุภายในของสถาบันวิทยาลยัชุมชน 
                  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง 
 ตามความในมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  
 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ในขอ 9 บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการของหนวยงานของรัฐ เสนอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ ตอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณา        
ลงนาม และจัดสงใหผู กำกับดูแล และกระทรวงเจาสังกัด ภายใน 90 วัน นับแตวันสิ ้นปงบประมาณ”            
สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดดำเนินการเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังฯ แลว ดังน้ี 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ตามคำสั ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที ่ 55/2564 ลงวันที ่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
เพื ่อดำเนินงานเกี ่ยวกับการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี ่ยง และเปนไปตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังฯ ดังกลาว 



 2. แจงวิทยาลัยชุมชนและสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน รายงานผลการประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับหนวยงานภายใน ตามแบบรายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน  
(แบบ ปค. ๔) และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) และนำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 
1 ธันวาคม 2564 เพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะรายงานดังกลาว เรียบรอยแลว  

๓. สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดตรวจสอบและปรับปรุงการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
และจัดทำแบบรายงานฯ (หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑) , รายงานการ
ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) , แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. ๕) และรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู ตรวจสอบภายใน             
(แบบ ปค. ๖) ที่จะตองรายงานตอสำนักงานปลัด อว. ตาม เสร็จเรียบรอยแลว ดังที่ไดนำเสนอตอที่ประชุม  
 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีกรรมการใหขอคิดเห็นและเสนอแนะวา ในเรื่องนี้เปนการดำเนินการตาม
หลักเกณฑของกระทรวงการคลังใน ๒ เรื่อง คือ การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
การแตงตั้งคณะกรรมการควรมี ๓ ชุด ชุดที่ ๑ คณะอำนวยการเพื่อทำหนาที่วิเคราะหสรุปผล ชุดที่ ๒ คณะ
ประเมินผลการควบคุมภายใน และชุดที่ ๓ คณะบริหารความเสี่ยง แตในทางปฏิบัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แตงตั้งคณะกรรมการชุดเดียว จึงมีขอสังเกตวาคณะกรรมการตองทำงานหนักมาก ทั้งการประเมินการควบคุม
ภายในเพื่อนำผลมาปรับปรุงหรือพัฒนา และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลบริหารความ
เสี่ยง ดังนั้น เพื่อความสมบูรณของแบบรายงานตองแสดงใหเห็นถึงแผนบริหารความเสี่ยง กิจกรรมที่มียังมี
ความเสี่ยงแตความเสี่ยงลดระดับลงยอมรับไดและยังตองควบคุมตอไป กิจกรรมที่มีความเสี่ยงไมลดระดับลง            
ซึ่งจะตองควบคุมตอเน่ืองมีอะไรบาง รวมถึงกิจกรรมดำเนินการ เชน ระยะเวลาในการควบคุม เอกสารหลักฐาน
การดำเนินการ ในแบบรายงานฯ ใหชัดเจนขึ้น 
 
มติ 
 รับทราบ และใหเพ่ิมรายละเอียดในแบบรายงานฯ ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 
 
วาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนนิงานของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   และแผนการดำเนนิงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดรับมอบหมายใหดำเนินการตาม

แผนงาน 3 ดาน ไดแก แผนงานที่ 1 งานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ แผนงานที่ 2 
งานบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล แผนงานที่ 3 งานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและ      
การวิจัย นั้น ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนเห็นสมควรรายงานการดำเนินงานตามแผนฯ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และแผนที่จะดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 โดยสรุปไดดังตาราง  
 
 
 



แผนงานที่ 1 งานขบัเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ 
ที่ รายการ การดำเนินงาน 

2564 2565 2566 
1.  ส.วชช.มีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือตอบสนองการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของกลุม/
กอง/หนวย  
ดังแสดงในเอกสารแนบ 1 

-  พัฒนาระบบ HRM 
-  พัฒนาระบบ Resource Centre 
-  พัฒนาเว็บไซตดาน IT ของศนูยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือใหบริการงานดานดิจิทัลท้ังหมด 
-  พัฒนาระบบคลังปญญา 

-  พัฒนาระบบงานวิจัย 
-  พัฒนาระบบตรวจสอบ

ภายใน 
-  ระบบ Big Data 

2.  ปจจุบนั ส.วชช.มีการนำระบบ  
e-Saraban มาใชแลวโดย 
กองอำนวยการ 

เชื่อมโยงสูแนวคดิ 
paperless กบั ระบบ
คลังปญญา (IR) 

พัฒนาระบบคลงัปญญา 
(IR) จัดเก็บงานของบคุลากร 
ในรูปแบบดิจิทัล 

 

3.  การสนับสนนุการเรียนรูตลอด
ชีวิตในองคกร 

 พัฒนาระบบ KM Online สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรของวชช.สนับสนนุการเรียนรูตลอดชีวิตในองคกร ใน
รูปแบบการเรียนรูเฉพาะเรื่อง ดวยคลิปวิดีโอสั้น (Micro 
Lesson /Learning) โดยระบบ จะเปนสวนหนึง่ในเว็บไซต IT 

 
แผนงานที่ 2 งานบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดิจิทลั 
ที ่ รายการ การดำเนินงาน 

2564 2565 2566 
1.  สำรวจความตองการ และสภาพ

ปญหาเพ่ิมเติมป 2562 - 
2563 

จัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร 
2563 - 2564 

    

2.  สำรวจความตองการ และสภาพ
ปญหาเพ่ิมเติม 

เพ่ิมเติมสายสัญญาณ Leased 
Line ของบริษัท CAT  

พัฒนาระบบจดัเก็บฐานขอมูล Big Data 
ขอใหพ้ืนท่ีจัดเก็บบน cloud ของกระทรวงดิจิทัล 

 
แผนงานที่ 3 งานขบัเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย 
ที ่ รายการ การดำเนินงาน 

2564 2565 2566 
1.  สำรวจสภาพ ปญหา ความ

ตองการ และแนวทางการจัด
การศกึษาออนไลนของผูสอน 
ชวง (COVID-19) ไตรมาสท่ี 1 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1. จัดฝกอบรมผูสอน “โครงการ
พัฒนาการสอนในยุคดิจิทัล 
Digital People Transformation 
สำหรับผูสอนวิทยาลัยชุมชน
ประจำป 2564” ในวันท่ี 23, 
26 กรกฎาคม และ 2 สิงหาคม 
2564 

  

2. จดัสรรอุปกรณดิจิทัลเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน 
งบประมาณ 7 ลานบาท ไดแก 
คอมพิวเตอรโนตบุค อุปกรณ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต และหูฟง
สำหรับเรียนออนไลน 

  



ที่ รายการ การดำเนินงาน 
2564 2565 2566 

2.  สำรวจเพ่ิมเติม ไตรมาสท่ี 3  
ของป 2564 พบปญหาดังนี ้
- ผูสอนสวนใหญยังไมสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนได 
- มีความตองการท่ีจะผลิตสื่อ
ออนไลนดวยตัวเอง แตขาด
แคลนอุปกรณ เชน หองสตูดิโอ 
กลองวิดีโอคณุภาพดี เปนตน 
- อุปกรณท่ีสวนกลางจัดสรร            
ยังไมท่ัวถึงและครอบคลุมผูเรยีน 

 1. จดัฝกอบรม work shop 
การ iupskill/reskill ดาน
การจดัการเรียนการสอน
ออนไลนในรูปแบบออนไลน 
100%  
2. ฝกทักษะการเลือกใชสื่อ
ออนไลนบนอินเทอรเน็ต 
3. จดัสรรอุปกรณเพ่ิมเติม
เพ่ือชวยเหลือผูเรียน 

ทำคำของบประมาณ
สำหรับพัฒนา 
“หองผลิตสื่อแบบ 
Virtual Studio” 
สำหรับการผลิต
รายการสื่อและถายทำ
โดยใชฉากแบบ Green 
Screen 
  

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีกรรมการใหขอคิดเห็นและเสนอแนะวา ดังน้ี    
 1. ควรจัดทำแผนการดำเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้ง ๓ แผนงาน เปนระยะ ๕ ป โดย
กำหนดเปาหมายและตัวชี้วัดในแตละปที่ชัดเจน เชน จำนวนบุคลากรที่ลดลง productivity ที่เพิ่มขึ้น ระบบ
การใชเอกสารอิเล็กทรอนิกส การใช dashboard ที่เช่ือมโยงขอมูลนักศึกษา รายได-รายจาย ของ ๒๐ วิทยาลัย
ชุมชน เปนตน เพื่อการตัดสินใจ รวมถึงแผนการจัดตั้ง Digital Community College (การจัดตั้ง วชช.สุโขทัย  
ที่ใหบริการในพ้ืนที่ลักษณะ Service Unit) เปนตน  
 ๒. การออกแบบรายละเอียดในการเก็บขอมูลในแตละประเภท เชน ขอมูลนักศึกษา ขอมูลการ
ติดตามนักศึกษาออกกลางคันและการมีงานทำ งานการเงิน งานพัสดุ เปนตน ตองออกแบบใหมีรายการจัดเก็บ
ที่สอดคลองกับความเปนวิทยาลัยชุมชน หรือ การสราง Application on Web หรือ on Mobile ที่เปนของ
วิทยาลัยชุมชนเอง และควรมีผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยในการวางแผนการจัดทำ big data 
ของวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แหง เพ่ือวางแผนขอมูลในอนาคต รวมถึงทักษะใหมๆ ที่เปนที่ตองการ  
 ๓. วิทยาลัยชุมชนเมื่อมองในมุมของธุรกิจ ในแตละวิทยาลัยชุมชนจะมี core business ที่เปน 
อัตลักษณของแตละพื้นที่ไมเหมือนกัน จะทำอยางไรที่จะดึง core business ของแตละวิทยาลัยชุมชนออกมา 
เปนงานวิจัยในมุมที่เปนงานการตลาด สามารถนำเสนอตัวสินคาที ่วิทยาลัยชุมชนเขาไปใหความรู ขายสู
ทองตลาดได สำหรับการขับเคลื่อนอาจใชกลไกของกรรมการสภาสถาบันชวยหนุนเสริม แบงเปน area        
หรือ theme 
 ๔. รองศาสตราจารยฐาปนีย  ธรรมเมธา ในฐานะประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มเติม
หลังจากที่ไดรับฟงความเห็นของกรรมการแลววา ทางศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลจะตองมีการปรับแผนใหเปน
แผนปฏิบัติที่ชัดเจนโดยเอาแผนปลายทางเปนตัวตั้ง เชน การจัดตั้ง Digital Community College ที่จังหวัด
สุโขทัย เขียนเปนโครงการบริหารจัดการแบงเปนชวงของระยะเวลา การทำ Digital Transformation การทำ 
Digital Transcript เปนตน ทั้งนี้ ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลจะตองดำเนินการรวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของในการปรับ
แผนตอไป  
 
มติ 
 รับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม  



วาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง รายงานผลการดำเนนิการทางวินัยรายนางสาวธนพัชร แกวปฏิมา 

                                          (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที ่2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๒/2564 

 เม่ือวันจันทรที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔   

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ไดมีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 
256๔ ฝ ายเลขานุการได จ ัดทำรายงานการประชุมแจงให กรรมการสภาสถาบันพิจารณารายงาน 
การประชุมทาง e-mail เรียบรอยแลว โดยไมมีกรรมการขอแกไข 
 
มติ 
 รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
256๔ โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดมีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี ่ยวกับการดำเนินงาน 
ในเรื ่องตาง ๆ นั ้น ฝายเลขานุการไดติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแลว 
จึงใครขอเสนอรายงานมาเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระที่นำเสนอตอที่ประชุมแลว 
 
มติ 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระที่ ๔.๑ เรื่อง ผลการเลอืกประธานสภาวิทยาลัยและรองประธานสภาวิทยาลยัชุมชนยโสธร 

สรุปเรื่อง 
 ตามประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แตงตั้งสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนยโสธร นั ้น สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ไดดำเนินการตามความในมาตรา ๓๕ วรรคสาม                  
แหงพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนด “ใหกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตามวรรค
หนึ่งเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งและเสนอตอสภาสถาบันเพื ่อแตงตั ้งเปน
ประธานสภาวิทยาลัย” ประกอบกับความในขอ ๑๖ แหง ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยจำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 กำหนดวาในการ
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนครั้งแรก ใหที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยคนหนึ่งทำหนาที่เปน
ประธานในที่ประชุม เพ่ือเลือกประธานสภาวิทยาลัยและรองประธานสภาวิทยาลัย ในการประชุมกรรมการสภา



วิทยาลัยชุมชนยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 มีมติเลือกให นายคูณ วงศอนันต 
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลยโสธร เปนประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร และนายวรวัฒน บุญดี หัวหนา
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เปนรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร   
 
การพิจารณาและขอเสนอแนะ  
 ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาการดำเนินการเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวของ                    
จึงเห็นชอบผลการเลือกฯ ทั้งนี้ ไดมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาหาแนวทางการสรางความตระหนักและ
การขับเคลื่อนสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหดำเนินงานตามแนวทางการอุดมศึกษามากขึ้น รวมถึงการ
ปรับปรุงแกไขขอบังคับฯ ที่เกี่ยวของตลอดจนแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผูมีศักยภาพสำหรับสรรหาเปน
กรรมการสภาวิทยาลัยเพื ่อใหบัญชีรายชื ่อมีความสมบูรณเหมาะสมและมีรายชื ่อที ่มาจากบุคลากรสาย
อุดมศึกษามากขึ้น  
 
มติ  
 เห็นชอบผลการเลือกให นายคูณ วงศอนันต เปนประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร และนาย
วรวัฒน บุญดี เปนรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตาม
ขอเสนอแนะ 
 
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การแตงต้ังผูรักษาราชการแทนผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกว 

สรุปเรื่อง 
 ดวยวิทยาลัยชุมชนสระแกว มีหนังสือที่ อว 0610.07/๑๐๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
แจงวา นางอัมพร สุคนเขตร ตำแหนงครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ไดรับแตงตั้งใหเปนผูรักษาราชการ
แทนผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกว ต้ังแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีความประสงคขอลาออกจากตำแหนง
ผูรักษาราชการแทนผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกว ตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เนื่องจากมีปญหา
ดานสุขภาพ  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแลวเห็นวาขณะนี้อยูระหวางการดำเนินการสรรหาผูอำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนสระแกว ดังนั้น เพื่อใหวิทยาลัยชุมชนสระแกวมีผูบริหารกำกับ ติดตามการดำเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนอยางตอเนื่อง จึงเสนอใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยวุฒินันท รามฤทธ์ิ ผูอำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนบุรีรัมย เปนผูรักษาราชการแทนผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกวอีกตำแหนงหนึ่ง ตั้งแตวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ เปนเวลาไมเกินหนึ ่งรอยแปดสิบวัน ซึ ่งเปนไปตามความในมาตรา ๒๘ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และความในขอ ๖ วรรคสอง แหงขอบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน วาดวยการรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการสถาบัน และผูอำนวยการ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๑  

การพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนสระแกวเปนไปดวยความ
เรียบรอยในระหวางการสรรหาผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกว และการเสนอผู รักษาราชการแทน
ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกวเปนไปตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ จึงมีมติเห็นชอบตามที่
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ 



มติ 
 ๑. เห็นชอบให นางอัมพร สุคนเขตร พนจากตำแหนงผูรักษาราชการแทนผูอำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว ต้ังแตวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 ๒. เห็นชอบใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยวุฒินันท รามฤทธ์ิ ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย                    
เปนผูรักษาราชการแทนผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกว อีกตำแหนงหนึ่ง ตั้งแตวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เปนเวลาไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวัน 

 
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง กรอบการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายและแผนการดำเนินงานของสถาบนัวิทยาลัย 

  ชุมชนประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

สรุปเรื่อง 

 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ไดรับจัดสรรงบประมาณตลอดป วงเงิน 667,623,000 บาท (หกรอยหกสิบเจ็ดลานหกแสนสองหมื่นสามพัน
บาทถวน) ภายใต 10 แผนงาน 18 ผลผลิต/โครงการ ซึ่งขณะน้ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดทำกรอบการ
จัดสรรและโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหแกวิทยาลัยชุมชน ทั้ง ๒๐ แหง ในงวด 
ที่ 1 จำนวน 226,287,620 บาท (สองรอยย่ีสิบหกลานสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกรอยย่ีสิบบาทถวน) ดังน้ี 
 1. กรอบการจัดสรรฯ แบงออกเปน 3 สวน คือ  
  1.1 รอยละ 8.50 จัดสรรไวที่สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 56,778,860 บาท 
(หาสิบหกลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดรอยหกสิบบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายสำหรับเงินเดือนและ
คาตอบแทนของบุคลากร รายการลงทุน การบริหารจัดการ และดำเนินกิจกรรม/โครงการในภาพรวมของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  1.2 รอยละ 0.75 จัดสรรไวเปนงบกันสำรองกรณีฉุกเฉินหรือดำเนินงานสำคัญที่จำเปน
เรงดวน วงเงิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
  1.3 รอยละ 90.75 จัดสรรใหวิทยาลัยชุมชน 20 แหง วงเงิน 605,844,140 บาท  
(หกรอยหาลานแปดแสนสี่หมื่นสี่พันหน่ึงรอยสี่สิบบาทถวน)  
 2. เปาหมายตัวชี้วัด ระดับผลผลิต/โครงการ ที่ไดรับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวม 18 ผลผลิต/โครงการ จำนวน 30 ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
ตามที่วิทยาลัยชุมชนเสนอ จำแนกตามพันธกิจ รายละเอียดดังตาราง 

พันธกิจ ตัวชี้วัด หนวยนบั 

คาเปาหมาย 
ป พ.ศ. 2565 

ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ 

วชช.เสนอ 

ดาน
การศึกษา 

ผลผลติ/โครงการ : ผลผลติที่ 1 ผูรบับริการ
การศึกษาในวิทยาลยัชุมชน 

   

 เชิงปริมาณ : จำนวนนักศกึษาที่สำเรจ็การศกึษาระดับ
อนุปริญญา/เทยีบเทา 

คน 3,000 3,000 

 เชิงปริมาณ : จำนวนนักศกึษาระดับอนุปรญิญา/
เทียบเทาทีค่งอยู 

คน 8,000 8,000 



พันธกิจ ตัวชี้วัด หนวยนบั 

คาเปาหมาย 
ป พ.ศ. 2565 

ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ 

วชช.เสนอ 

 เชิงปริมาณ : จำนวนนักศกึษาระดับอนุปรญิญา/
เทียบเทาที่เขาใหม 

คน 5,000 5,000 

 เชิงคุณภาพ : รอยละผูสำเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/เทยีบเทาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือ
พัฒนางานทีท่ำอยู 

รอยละ 
 
 
 

70 
 
 
 

70 
 
 
 

 ผลผลติ/โครงการ : โครงการสนบัสนนุคาใชจายใน
การจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปวช.) 

   

 เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน
ตามโครงการ 
เชิงคุณภาพ : รอยละของคาใชจายที่ผูปกครอง
สามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน 

คน 
 

รอยละ 
 

1,700 
 

100 

2,127 
 

100 

 ผลผลติ/โครงการ : โครงการจัดหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพดานอาชพี 

   

 เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เขารบัการศกึษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร 

คน 300 300 

ดาน
บริการ
วิชาการ 

ผลผลติ/โครงการ : ผลผลติที่ 2 ผลงานการ
ใหบริการวิชาการ 

   

เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับบริการ 
เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
เชิงเวลา : รอยละของงานบรกิารวิชาการแลวเสรจ็
ตามระยะเวลาที่กำหนด  

คน 
รอยละ 
รอยละ 

6,000 
80 
90 

7,215 
80 
90 

 
ผลผลติ/โครงการ : โครงการสงเสริมการปลูกพชื
สมุนไพรและการสรางมูลคาเพิ่มจากผลติภัณฑ
สมุนไพร 

   

 
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผูเขารวมโครงการ 
เพ่ือถายทอดองคความรูดานการปลูกพืชสมนุไพร 

คน 300 640 

 ผลผลติ/โครงการ : โครงการพัฒนากลุมทองเที่ยว
อารยธรรมลานนาและกลุมชาติพนัธุ 

   

 เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑชุมชนทีร่องรบัการ
ทองเที่ยว 
เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการอบรมดานการ
ทองเที่ยวกลุมชาติพันธุ  

ผลิตภัณฑ 
 

คน 

10 
 

400 

10 
 

510 



พันธกิจ ตัวชี้วัด หนวยนบั 

คาเปาหมาย 
ป พ.ศ. 2565 

ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ 

วชช.เสนอ 

 ผลผลติ/โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินคา
ดานการเกษตรภาคตะวันออก 

   

 เชิงปริมาณ : จำนวนตนแบบผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
จากผลผลิตทางการเกษตร และสนิคาเกษตร 
เชิงปริมาณ : จำนวนผูรับบริการดานการผลิตสินคา
ดานการเกษตรภาคตะวันออก 

ผลิตภัณฑ 
 

คน 

6 
 

100 

6 
 

150 

 ผลผลติ/โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะอาชพี
ตามความตองการในเขตเศรษฐกิจพเิศษ 

   

 เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไดรับการฝกอบรม 
ในชุดหลักสูตรที่สอดคลองกบักลุมกิจการเปาหมายใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

คน 600 760 

 ผลผลติ/โครงการ : โครงการสรางผูนำการ
เปลีย่นแปลงของชุมชน 

   

 เชิงปริมาณ : จำนวนผูนำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน คน 600 610 
 ผลผลติ/โครงการ : โครงการขบัเคลื่อนการจัด

การศึกษาเพื่อความสุขของชมุชน 
   

 เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพที่สอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง  

คน 5,000  5,971 

 ผลผลติ/โครงการ : โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
เรยีนรูผานการเรยีนออนไลน 

   

 เชิงปริมาณ : จำนวนนักศกึษาและประชาชนที่ไดรับ
การเรยีนรูผานการเรยีนออนไลน 

คน 4,000  4,000 

 ผลผลติ/โครงการ : โครงการจัดต้ังศนูยเรยีนรู
การแพทยแผนไทย  

   

 เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการฝกอบรม  
และใชบริการในศูนยการเรยีนรูการแพทยแผนไทย   

คน 
 

200 
  

200 

 ผลผลติ/โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย 

   

 เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ไดรับการพัฒนา  คน 400 680 
 ผลผลติ/โครงการ : โครงการตำบลม่ันคง ม่ังคั่ง 

ยั่งยนื ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
   

 เชิงปริมาณ : จำนวนคนกลุมเปราะบางในชุมชน 
สันติสุขขนาดเล็ก ในพ้ืนที ่4 จังหวัดชายแดนภาคใต 
ไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ และสรางงาน  

คน 
 

 

1,500 
 

1,500 



พันธกิจ ตัวชี้วัด หนวยนบั 

คาเปาหมาย 
ป พ.ศ. 2565 

ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ 

วชช.เสนอ 

 ผลผลติ/โครงการ : โครงการเสริมสรางสังคม              
พหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง  

   

 เชิงปริมาณ : จำนวนนักศกึษา ประชาชน และภาคี
เครือขายที่เขารวมโครงการสงัคมพหุวัฒนธรรม 
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนพหุวัฒนธรรมตนแบบ 
เชิงคุณภาพ : รอยละนักศึกษาและประชาชน
ผูรับบรกิารของวิทยาลัยชุมชนในพ้ืนที ่4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ที่เขารวมกจิกรรมตามวัตถปุระสงค
โครงการสามารถนำความรูและประสบการณไปใชใน
การดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนไดอยาง
สันติสุข 

คน 
 

ชุมชน 
รอยละ 

5,000  
 

4 
80 

5,000  
 

4 
80 

 ผลผลติ/โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงเสริมศักยภาพพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

   

 เชิงปริมาณ : จำนวนนักศกึษาหรือประชาชนในพ้ืนที่  
4 จังหวัดชายแดนภาคใตที่เขารับบริการพัฒนา 
ทักษะอาชีพ 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาหรือประชาชนทีเ่ขารวม 
โครงการสามารถนำความรูและทักษะไปใชในการ
ประกอบอาชีพ สรางงาน สรางรายได และอยูใน
ชุมชนไดอยางสันติสุข 

คน 
 
 

รอยละ 

2,000  
 
 

80 

2,000  
 
 

80 

 ผลผลติ/โครงการ : โครงการสงเสริมการมีงานทำ
และมีรายไดของผูสงูอาย ุ

   

 เชิงปริมาณ : จำนวนผูสูงอายุที่เขารับการฝกอบรม
ดานอาชีพ 

คน 2,000 
 

2,000 

ดานทำนุ
บำรุง
ศิลปะ 
และ
วัฒนธรรม 

ผลผลติ/โครงการ : ผลผลติที่ 3 ผลงานทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

   

เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวมโครงการ/กจิกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

คน 4,000 7,010 

เชิงคุณภาพ : รอยละของโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ 
เชิงเวลา : รอยละของงานโครงการแลวเสรจ็ตามเวลา
ที่กำหนด 

รอยละ 
 

รอยละ 

80 
 

90 

80 
 

90 

 
 



การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา ในภาพรวมสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 
จากปงบประมาณ ๒๕๖๔ แสดงใหเห็นวา การดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตอบโจทยยุทธศาสตรชาติ 
โดยเฉพาะการกำหนด positioning ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่เนนกลุมเปาหมายผูดอยโอกาส หรือ 10% 
ลางของคนที่ยากจน และขาดโอกาสในพื้นที่ ซึ่งเปนประเด็นที่รัฐบาลใหความสำคัญ โดยไดมอบหมายให
กระทรวงมหาดไทยรวมมือกับ กระทรวง อว. ขับเคลื่อนงานการแกไขปญหาความยากจนเชิงพื้นที่ และไดผาน
การพิจารณากลั่นกรองจากอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแลว จึงเห็นชอบ
กรอบการจัดสรรฯ ตามที่เสนอ 
 
มติ  
 เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายและแผนการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเสนอ 
 
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

สรุปเรื่อง 
 ดวยสำนักงบประมาณไดกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณฯ ใหสวน
ราชการดำเนินการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอ
รัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบ และสงสำนักงบประมาณผานระบบ e-Budgeting ระหวางเดือน
ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565 ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาใหขอคิดเห็น/เสนอแนะ 
ในการจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี
ขอมูลประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
 1. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที ่สำนัก
งบประมาณกำหนด  
  1.1 ดำเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายสำคัญของ
รัฐบาล รวมทั้งการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณโดย
คำนึงถึงความจำเปนและภารกิจของหนวยงานรับงบประมาณ ความตองการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่ตาม
ความตองการของประชาชน 
  1.๒ ดำเนินการใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) โดยใหความสำคัญกับการแกไขปญหา บรรเทาหรือแกไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจาก
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
  1.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณใหครอบคลุมทุกแหลงเงิน โดยใหหนวยรับ
งบประมาณพิจารณานำเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือมาใชดำเนินภารกิจของหนวยงานเปน
ลำดับแรก ควบคู ไปกับการพิจารณาทบทวนเพื ่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดำเนินโครงการที ่มี
ความสำคัญในระดับต่ำหรือหมดความจำเปน พิจารณถึงความพรอมและขีดความสามารถในการใชจาย
งบประมาณ รวมทั้งใหความสำคัญกับการนำความสำเร็จในการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ



รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให
สอดคลองกับศักยภาพการดำเนินงานของหนวยรับงบประมาณ 
 ๒. ปฏิทินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงบประมาณไดกำหนด
ปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังน้ี  
  2.1 จัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายและเงินนอกงบประมาณ รวมทั้ง               
ผลการปฏิบัติงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สงสำนักงบประมาณ ระหวางวันที ่ 1 ตุลาคม - 12 
พฤศจิกายน 2564 
  2.2 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงฐานขอมูลประมาณการรายรับและรายจายลวงหนา
ระยะปานกลาง สงสำนักงบประมาณ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2564 
  2.3 จัดทำรายละเอียดคำขอเบ้ืองตนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ สงสำนักงบประมาณ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2564 
  2.4 พิจารณาทบทวนและปรับปรุง เปาหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสำเร็จ 
ผลสัมฤทธิ์ และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ ของหนวยรับงบประมาณ สงสำนัก
งบประมาณ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 
  2.5 คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจายบูรณาการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พิจารณาและใหความเห็นชอบขอบเขต เปาหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และขอเสนองบประมาณ
รายจายบูรณาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สงสำนักงบประมาณ ระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 2564  
- 14 มกราคม 2565 
  2.6 หนวยรับงบประมาณ จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบ และสงสำนักงบประมาณผานระบบ                         
e-Budgeting ระหวางเดือนธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565 
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ดานการอุดมศึกษา วงเงิน 944,968,500 บาท (เการอยสี่สิบสี่ลานเกาแสนหกหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน)  
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมทั้งการนอมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงความจำเปนและภารกิจของหนวยงานรับ
งบประมาณ ความตองการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่ตามความตองการของประชาชน และพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา โดยจำแนกไดดังตอไปน้ี  
  3.1 คาใชจายบุคลากร ซึ่งเปนเงินเดือน คาจางและสิทธิประโยชน ตามมาตรา 45 (1) วงเงิน 
294,268,500 บาท (สองรอยเกาสิบสี่ลานสองแสนหกหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน)  
  3.2 คาใชจายประจำ ตามมาตรา 45 (2) วงเงิน 586,000,000 บาท (หารอยแปดสิบหก
ลานบาทถวน) จำแนกเปนรายจายประจำ 436,000,000 บาท (สี่รอยสามสิบหกลานบาทถวน) และรายจาย
ลงทุน 150,000,000 บาท (หน่ึงรอยหาสิบลานบาทถวน)  
  3.3 งบประมาณเพื่อการพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนากำลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ ตามมาตรา 45 (3) วงเงิน 23,500,000 บาท (ยี่สิบสามลาน
หาแสนบาทถวน) จำแนกเปนรายจายประจำ 18,760,000 บาท (สิบแปดลานเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถวน) และ
รายจายลงทุน 4,740,000 บาท (สี่ลานเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถวน) 



  3.4 งบประมาณภายใตแผนงานวิจัย ตามมาตรา 17 (1) และ (2) วงเงิน 41,000,000 บาท      
(สี่สิบเอ็ดลานบาทถวน) 

 
การพิจารณาและขอเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับการจัดสรร
งบประมาณ จำนวน ๖๖๗,๖๒๓,๐๐๐ บาท สำหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไดจัดทำคำขอฯ เพิ่มขึ้นเปน
เงินจำนวน ๙๔๔,๙๖๘,๕๐๐ บาท จึงอยากทราบวาขอเพิ่มในสวนใดบาง ดวยเหตุผลใด และจากที่นำเสนอยัง
ไมมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมที่ชัดเจน ดังนั้น ควรทำตารางเปรียบเทียบในแตละ       

งบรายจาย ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประกอบการพิจารณาในการ
ประชุมครั้งตอไป จากนั้นผูรักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดชี้แจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา
กรอบวงเงินที่จะขอในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นวามีความเหมาะสมตามเหตุผลของแตละงบรายจาย ดังน้ี  

๑. งบรายจายบุคลากร ซึ่งเปนเงินเดือน คาจางและสิทธิประโยชน ตามมาตรา 45 (1) แหง พ.ร.บ.
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอขอตอสำนักงานประมาณเต็มกรอบอัตราที่มีอยู วงเงิน 294,268,500 บาท  

๒. งบดำเนินงานและงบรายจายอื่น ตามมาตรา 45 (2) แหง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เสนอขอตอสำนักงบประมาณ วงเงิน 586,000,000 บาท เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ทั้งในระดับ
อนุปริญญา ปวส. ปวช. และมีโครงการตามยุทธศาสตรชาติเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะตองไปนำเสนอ
ตอสำนักงบประมาณเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

๓. งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพื่อนำมาใชในการพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และ
การพัฒนากำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ ตามมาตรา 45 (3) แหง พ.ร.บ.การ
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอขอผาน สป.อว. วงเงิน 23,500,000 บาท ซึ่งเปนวงเงินที่สภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนไดใหความเห็นชอบแลว  

๔. งบประมาณภายใตแผนงานวิจัย ตามมาตรา 17 (1) และ (2) แหง พ.ร.บ. การสงเสริมวิทยาศาสตร 
การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอขอผานแหงทุนแตละประเภท วงเงิน 41,000,000 บาท (สี่สิบเอ็ดลาน
บาทถวน)   
 ที่ประชุมพิจารณาจากคำชี้แจงเพิ่มเติมและเห็นวาในเบื้องตนไดผานการพิจารณากลั่นกรองจาก
อนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแลว จึงเห็นชอบกรอบการจัดทำงบประมาณ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งน้ี ขอใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำขอมูลเปรียบเทียบรายละเอียดคำขอ
งบประมาณนำเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณากลั่นกรองฯ และ
เสนอตอสภาสถาบันตอไป  
 



มติ 
 เห็นชอบการจัดทำคำของบประมาณรายจายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ วงเงิน 944,968,500 บาท และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามขอเสนอแนะ 
 
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง การขอใชเงินรายไดของสถาบนัวิทยาลัยชุมชนในสวนคาธรรมเนยีมอุดหนุน 
    จากโครงการวิจัยชางศิลปทองถ่ิน สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

                   (ถอนวาระ) 
 
 
วาระที่ ๔.๖ เรื่อง ผลการดำเนนิงานตามตัวบงชี้ที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ผลการ

บริการทางวิชาการแกสังคม และตัวบงชี้ที ่๔.๑ ผลการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ของการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับสถาบนัวิทยาลัย
ชุมชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง 
 ดวยระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดกำหนดเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 256๒ ที่ตองผานการพิจารณาและใหขอเสนอแนะจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือนำไปสูการพัฒนาและปรับปรุง ดังน้ี 

๑. องคประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา ตัวบงช้ีที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
๒. องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ ตัวบงช้ีที่ 3.1 ผลการบริการทางวิชาการแกสังคม  
๓. องคประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบงชี้ที่ 4.1 ผลการทะนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน กำกับ ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แหง 
ประจำปงบประมาณ 2564 ตามองคประกอบ และตัวบงชี้ ที่กลาวแลว เพื่อเสนอตอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พิจารณาและใหขอเสนอแนะ รายละเอียดดังเอกสารแนบทายวาระที่นำเสนอตอที่ประชุมแลว  
 
การพิจารณาและขอเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานทั้ง ๓ องคประกอบตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำเสนอแลว 
มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. องคประกอบการจัดการศึกษา เปนขอมูลเพียงเสนอใหเห็นถึงจำนวนงบประมาณที่ไดใชไปใน
การจัดทำกิจกรรม ควรแสดงใหเห็นถึง จำนวนงบประมาณที่ใชไปในแตละกิจกรรม การติดตามประเมินผล และ
ผลที่เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาวามีอยางไรบาง เชน ความพึงพอใจ การเกิดทักษะ การมีงานทำ เปนตน 
 ๒. องคประกอบการบริการทางวิชาการ กับองคประกอบการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิจัย 
โครงการที่ดำเนินการควรออกแบบระบบการวัดผลใน 2 มิติ คือ มิติการมีงานทำ หรือการจางงาน หรือการ
ออกไปเปนผูประกอบการ และมิติดานทักษะเพิ่มขึ้น หรือมูลคาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปนขอมูลสำคัญ 
ที่มีผลตอการนำเสนอเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นได 



 ๓. การนำเสนอผลการดำเนินงานเพื ่อนำไปใชในการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ควรนำเสนอใหที่ประชุมเห็นถึงผลการดำเนินงานในทุกองคประกอบ เพื่อจะไดประมวลให
ขอเสนอแนะไดถูกตองตอไป 
 
มติ  
 รับทราบผลการดำเนินงานตามที่เสนอ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงวิธีการนำเสนอฯ 
และการดำเนินงานในแตละองคประกอบตามขอเสนอแนะ  
 
วาระที่ ๔.๗ เรื่อง ขอทบทวนรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนของผูอำนวยการสถาบัน 
   วิทยาลัยชุมชนที่ไมเปนขาราชการ 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
คาตอบแทนของผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไมเปนขาราชการ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยมีอำนาจหนาที่ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไมเปน
ขาราชการ เพ่ือเลื่อนอัตราคาตอบแทนตามเครื่องมือและตัวช้ีวัดที่สภาสถาบันกำหนด และดำเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวของ นั้น เนื่องจากปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสภาสถาบันบางทาน ดังนั้น เพื่อใหการแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนฯ ดังกลาว มีองคประกอบตามความในขอ ๑ แหงประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนคาตอบแทนของผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไมเปน
ขาราชการ ที่กำหนดให “สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแตงตั้งคณะกรรมการ ๓ - ๕ คน จากคณะกรรมการสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เพื่อเลื ่อนคาตอบแทนตามเครื ่องมือและตัวชี ้วัดที ่กำหนด” จึงเห็นสมควรทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนคาตอบแทนของผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน สำหรับเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการฯ เห็นควรมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแตงต้ังตามความเหมาะสมตอไป 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหปรับปรงุรายชื่อกรรมการฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑฯที่กำหนด
ไวในประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ เฉพาะในสวนที่แทน ทานชุมพล พรประภา เนื่องจากปจจุบันทานไมได
ดำรงตำแหนงกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยเสนอ นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศพนา กรรมการสภาสถาบัน
ผูแทนภาคเอกชน แทน สวนกรรมการทานอื่นคงเดิม ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ สำหรับเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการมอบสถาบันวิทยาลัยชุมนเปนผูพิจารณาตอไป  
 
มติ 
 ๑. เห็นชอบใหแตงตั้ง นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศพนา เปนกรรมการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนของ
ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไมเปนขาราชการ แทนทานชุมพล พรประภา สวนกรรมการทานอ่ืนคงเดิม 
 ๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเสนอผูทำหนาที่เลขานุการและผูชวยเลขานุการตอไป 
 
 
 



วาระที่ ๔.๘ เรื่อง รายชื่อผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผลงานทางวิชาการ) 
                     สาขาวิชากฎหมาย และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

                                               (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักทวง 

                    - ไมม ี- 
 
ระเบยีบวาระที ่6 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระที่ ๖.๑ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชนครั้งตอไป 

 ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2565 เปนการประชุมสัญจร 
ในชวงระหวางวันที่ 2๑ - 2๓ หรือ ๒๒ - ๒๔ มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนแพร จังหวัดแพร ทั้งนี้ มอบ
ฝายเลขานุการประสานวันที่กรรมการสวนใหญมีความพรอมเพื่อกำหนดชวงวันที่ประชุมสัญจรตอไป และ
ประธานกลาวขอบคุณกรรมการทุกทาน พรอมกับปดการประชุม 
 

มติ  
 รับทราบ  
 

ปดประชุมเวลา 17.00 น.  
นายเจษฎา อาจฉายา 
นางสาวเพ็ญนภา นักฆอง 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

      
 
 นายเจริญชัย วงษจินดา 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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