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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ครั้งท่ี ๕/2564 (ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 
ในวันจันทรท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 13.๐0 น. 

ณ หองประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ช้ัน 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
รายนามกรรมการผูมาประชุม 

1. นางสิริกร มณีรินทร   นายกสภาสถาบัน 
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  อุปนายกสภาสถาบัน 

        วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย แทน) 
3. รองศาสตราจารยฐาปนีย  ธรรมเมธา   กรรมการสภาสถาบัน 
4. รองศาสตราจารยนินนาท  โอฬารวรวุฒ ิ   กรรมการสภาสถาบัน 
5. นายแพทยพิเชฐ  บัญญัติ   กรรมการสภาสถาบัน 
6. นายพงษเดช  ศรีวชิรประดิษฐ   กรรมการสภาสถาบัน 
7. นายศิริชัย  สาครรัตนกุล   กรรมการสภาสถาบัน 
8. นางสีลาภรณ  บัวสาย   กรรมการสภาสถาบัน 
9. นายเอกศักดิ์  คงตระกูล   กรรมการสภาสถาบัน 
10. นายธนภณ วัฒนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
11. นายอภิชัย  ล้ำเลิศพงศพนา  กรรมการสภาสถาบัน 
12. ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบัน 

  (นางวีณา  บรรเลงจิต  ผูแทน) 
13. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กรรมการสภาสถาบัน 

  (นายสุพจน จิตรเพ็ชร  ผูแทน) 
14. ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   กรรมการสภาสถาบัน 

 (นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน) 
15. นางสุมามาลย  วิวรรธนดิฐกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
16. นายยุทธนา  พรหมณี  กรรมการสภาสถาบัน 
17. นายทิวากร  เหลาลือชา  กรรมการสภาสถาบัน 
18. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ  กรรมการสภาสถาบัน 
19. นายเจริญชัย  วงษจินดา  เลขานุการสภาสถาบัน 

 รองผูอำนวยการสถาบัน 
20. นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผูชวยเลขานุการสภาสถาบัน 
21. นางสาวเพ็ญนภา นักฆอง  ผูชวยเลขานุการสภาสถาบัน 

 
รายนามผูเขารวมประชุม   

1. นายถนอม อินทรกำเนดิ  ประธานท่ีปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
2. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  จริยานุกูล  ท่ีปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
3. นายชาญวิทย  โตธนะคุณ  รองผูอำนวยการสถาบัน 
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4. นางสาวปารดา  ศราธพันธุ  ผูอำนวยการกองอำนวยการ 
5. นายทศปริชัย  เลาหทวี  ผูอำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. นางสาวทวนทัศน  นิลดำ  ผูอำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ 
7. นางสาวธิรดา  ศรีขวัญใจ  สำนักงานสถาบัน 
8. นางสาวธนาภรณ  ชวนรักษาสัตย  สำนักงานสถาบัน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.  

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดกลาวเปดประชุม และขอใหกรรมการทุกทานแสดงตนเพ่ือรวม
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส มีกรรมการผูเขาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จำนวน 12 คน และกรรมการ 
ผู  เข าประชุม ณ สถาบันว ิทยาลัยชุมชน จำนวน 6 คน รวมกรรมการผู  เข าประชุมทั ้งหมด 18 คน 
จากกรรมการท่ีมีอยูท้ังหมด ๑8 คน จึงถือวาครบองคประชุม มีรายนามดังนี้ 
 

กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

1. นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  1. นายแพทยพิเชฐ  บัญญัต ิ
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
    วิจยัและนวัตกรรม (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย แทน)  

2. ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ 
    (นางวีณา  บรรเลงจิต  ผูแทน) 

3. รองศาสตราจารยนินนาท  โอฬารวรวุฒิ 3. รองศาสตราจารยฐาปนีย  ธรรมเมธา 
4. นายพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ 4. นายศิริชัย สาครรัตนกุล 
5. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล 5. นางสีลาภรณ บัวสาย 
6. ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 6. นายธนภณ วัฒนกุล 
 7. นายอภิชัย  ล้ำเลิศพงศพนา 
 8. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

    (นายสุพจน จิตรเพ็ชร ผูแทน) 
 9. นางสุมามาลย  วิวรรธนดิฐกุล 
 10. นายยุทธนา  พรหมณี 
 11. นายทิวากร  เหลาลือชา 
 12. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ 
  

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1.1 เรื่อง แผนการดำเนินงานของสถาบันชางศิลปทองถิ่น 
 สรุปเรื่อง 
 ตามที่ทานรัฐมนตรี อว. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน ไดแตงตั้งให นางสิริกร มณีรินทร 
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทำหนาที่ประธานและผูอำนวยการสถาบันชางศิลปทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงาน
ในสังกัดวิทยสถานดาน สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตรแหงประเทศไทย (Thailand 
Academy of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) ของ อว. ไดแจงใหที ่ประชุมทราบวา 
ขณะนี้ทางสถาบันไดมีแผนการดำเนินงานภายใต 5 แผนงานหลัก โดยมีวิทยาลัยชุมชนเขามามีบทบาทรวมกับ
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีในโจทยงานวิจัย ดังนี้ 
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 แผนงานที่ 1 การสำรวจและวิเคราะหจัดกลุมชางศิลปทองถิ่นและครูชางทองถิ่น มีวิทยาลัย
ชุมชน ๘ แหง และมหาวิทยาลัย ๖ แหง  ไดแก 
 ๑. พื้นที่ลานนาตะวันตก โดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม สำรวจชางศิลปทองถ่ิน
ในจังหวัดเชียงใหมและลำปาง เรื่องพุทธศิลป ไดจัดทำเปนหลักสูตรและทดลองการสอน 
 ๒. พื้นที่ลานนาตะวันออก โดย วิทยาลัยชุมชนแพร สำรวจชางศิลปไมแกะสลัก วิทยาลัยชุมชน
นาน สำรวจชางเครื่องเงิน และจัดทำเปนหลักสูตร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สำรวจชางศิลป
ลานนาตะวันออก (อุตรดิตถ พะเยา และเชียงราย)  
 ๓. พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดย วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สำรวจ
ชางทอผาลาวครั่งและผากลุมชาติพันธุ ในจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท 
 ๔. พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำรวจชางศิลป
ทองถ่ินในจังหวัด และจัดทำหลักสูตรพระลากสกุลชางนคร 
 ๕. พื้นที่ลังกาสุกะ ประกอบดวยจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส โดย สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลปยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สำรวจชางศิลปทองถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี ยะลา 
นราธิวาส สรุปสถานภาพ รวมดวยวิทยาลัยชุมชนยะลา สำรวจชางทำกริช วิทยาลัยชุมชนปตตานี สำรวจชางไม
แกะสลัก วาวบาเฮอรมัส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สำรวจชางสานเสื่อกระจุด 
 ๖. พื้นที่จังหวัดสงขลา โดย วิทยาลัยชุมชนสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ สำรวจชางศิลป
ทองถ่ิน และจัดทำหลักสูตรแทงหยวก   
 ๗. พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย โดย วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย สำรวจชางศิลปทองถิ่น และจัดทำหลักสูตร 
ทอผามัดหม่ีนาโพธิ์  
 แผนงานท่ี 2 การจัดกลุมชุดความรูงานศิลป โดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ทำ Digtal Platform E-Learning ท่ีครบวงจร  
 แผนงานท่ี 3 การฟนฟูผลงานศิลปทองถิ่นดนตรีไทย โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สำรวจ
ชางศิลปทองถิ่นประเภทเครื่องดนตรีไทย ในเรื่องชางสราง/ซอมเครื่องดนตรีไทย ประเภทเปา ในพื้นที่จังหวัด
นนทบุรี 
 แผนงานท่ี 4 พัฒนาผลิตภัณฑผาฝายดวยเทคโนโลยี โดย ภาควิชาสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิจัยการยอมผาดวยสีธรรมชาติและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ยอมหมอ
หอมรวมกับวิทยาลัยชุมชนแพร ยอมคราม/เปลือกไมรวมกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 แผนงานที่ ๕ สงเสริม/สืบสานความรูการจักสานดวยการออกแบบ โดย คณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จะวิจัยทักษะการจักสานกระจุดในจังหวัดนราธิวาส และเครื่องจักสานในจังหวัดยโสธร 
ในการออกแบบท่ีตอบโจทนของตลาด 
 สำหรับแผนงานท่ี 6 Conceptual Design เปน Clickable Prototype ที ่มี E Learning เปน
ตัวอยาง ในเรื ่องผาของอุทัยธานี พุทธศิลป ดนตรี เปนตน แผนงานที่ 7 Virsual exhibition การเผยแพร
ผลงานตอสาธารณชน ในชวงเดือน กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๔ แผนงานที่ 8 General Management ทั้งนี้  
งบการดำเนินงานเปนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบวาระ ท่ีนำเสนอตอท่ีประชุมแลว 
 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 สรุปเรื่อง 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก 
เหลาธรรมทัศน ไดประชุมผูบริหารของกระทรวง อว. เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ สาระสำคัญที่เนนเรื่อง 
การแสดงความหวงใยประชาชนตอสถานการณระบาดของโควิด ๑๙ ในรอบที่ ๓ ที่มีความรุนแรงและถาหาก 
มีความรุนแรงยิ่งข้ึนอีกจะทำใหมีผูติดเชื้อจำนวนมากทำใหโรงพยาบาลท่ีมีอยูไมสามารถรองรับกับจำนวนผูปวย
ได จึงขอใหทุกหนวยงานของ อว. รวมมือรวมใจกันเตรียมการเปดโรงพยาบาลสนามที่มีความพรอมตาม
หลักการเพ่ือรองรับ สำหรับการประชาสัมพันธใหขาวเก่ียวกับสถานการณขอใหระมัดระวังโดยอาจประสานกับ
ทางสำนักงานปลัด อว. ในการใหขาวเพื่อเปนไปในทิศทางเดียวกันมิทำใหประชาชนตื่นตกใจมากเกินควร 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดนำเรื่องดังกลาวแจงใหท่ีประชุมผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนท้ัง ๒๐ แหง เม่ือวันท่ี ๒๖ 
เมษายน ๒๕๖๔ เพ่ือขอใหวิทยาลัยชุมชนตอบรับนโยบายของกระทรวง อว. และขอความรวมมือ ดังนี้ คือ (1) 
เสนอตนเองกับทางจังหวัดโดยใชพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชนเปดโรงพยาบาลสนาม ตามหลักการที่จังหวัดหรือ
สาธารณะสุขจังหวัดกำหนด หรือตามหลักการกำหนดไวในคูมือการตัดตั้งโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร (2) 
ชวยเหลือประชาชนในการใหความความรู เรื ่องการปองกันและควบคุมโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ทำอยางไร การปองกันการนำเชื้อจากนอกบานมาสูคนในบานควรทำอยางไร การใหคำแนะนำสำหรับผูปวยท่ี
ตองพักรักษาตัวอยูที่พักอาศัย (Home Isolation) หรือ สนับสนุนอุปกรณตาง ๆ เชน หนากากอนามัย น้ำยา
แอลกอฮอลลางมือ เปนตน ซึ่งวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แหง ไดดำเนินการตามนโยบายของ อว. และสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน โดยสรุปในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน การจัดการใหความรูของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ กับนักศึกษาและประชาชน ใหการสนับสนุนสถานที่และอุปกรณที่เกี่ยวของกับทางจังหวัด  
เปนตน  
 ขอคิดเห็น/เสนอแนะ 
 1. มาตรการตาง ๆ ที ่ อว. และที ่สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอความรวมมือใหวิทยาลัยชุมชน
ดำเนินการ ควรกำหนดกิจกรรมที่ดำเนินการดวยความระมัดระวัง และใหอยูบนฐานของความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสถานการณ ทั้งนี้ ดวยความหวงใยวา กิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนระดมคนออกไปหากขาดทักษะหรือ
ความรูความเขาใจแลวจะเกิดผลกระทบ หรือเปนปจจัยที่เสี่ยงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรเนนย้ำใหบุคลากร
เขมงวดที่จะปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ทั้งในการดูแลตนเอง และชวยในการสื่อสารสรางความเขาใจใน
มาตรการของภาครัฐดวย  
 ๒. ประธานที่ประชุมขอใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนประสานกับวิทยาลัยชุมชนอยางใกลชิด 
ในการปรับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชวงสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 หากมี 
ความจำเปนตองใชจายจากงบประมาณเงินรายได ขอใหมีแนวปฏิบัติที ่เอื ้อใหวิทยาลัยชุมชนดำเนินการ 
ไดทันทวงที  
 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



๕ 

วาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงจาก กสศ. ของวิทยาลัยชุมชน 
                 ปการศึกษา ๒๕๖๔   
 สรุปเรื่อง 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับทุน กสศ. ภายใตโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มาตั้งแต 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  ดังนี้คือ (1) ปการศึกษา ๒๕๖๒  วิทยาลัยชุมชน ๖ แหง คือ วิทยาลัยชุมชนตาก 
อุทัยธานี สมุทรสาคร ตราด สตูล และยะลา ปจจุบันมีนักศึกษารับทุน ๒๐๗ คน (2) ปการศึกษา ๒๕๖๓  วิทยาลัย
ชุมชน ๗ แหง คือ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน อุทัยธานี สมุทรสาคร ตราด สตูล ยะลา และนราธิวาส ปจจุบันมี
นักศึกษารับทุน ๓๑๔ คน (3) ปการศึกษา ๒๕๖๔  วิทยาลัยชุมชน ๑๑ แหง คือ  วิทยาลัยชุมชนตาก พิจิตร แพร 
อุทัยธานี บุรีรัมย มุกดาหาร ยโสธร ตราด สตูล ปตตานี และยะลา  ไดรับจัดสรรทุนฯ จำนวน ๓๒๐ ทุน  ขณะนี้อยู
ระหวางการคัดกรองและคัดเลือกนักศึกษาทุน 
 การคัดกรองและคัดเลือกนักศึกษาทุนของวิทยาลัยชุมชนท่ีไดรับการจัดสรรทุนโครงการนวัตกรรมสาย
อาชีพชั้นสูง ประจำปการศึกษา 2564 ดำเนินการ ดังนี้ 
 (1) แนะแนวและประชาสัมพันธทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยผูบริหารของวิทยาลัยชุมชนมีสวน
รวมและสนับสนุนโครงการ ไดแก ประสานงานกับหนวยงานเพื ่อสรางความเขาใจเกี ่ยวกับทุน แนะแนว
สถานศึกษาและชุมชนแบบเชิงรุก ใชสื่อและชองทางประชาสัมพันธที่หลากหลาย ใชสายสัมพันธเครือขาย
สถานศึกษา ลงพ้ืนท่ีเขาหาชุมชนแบบเคาะประตูบาน  
 (2) คนหา คัดกรอง และคัดเลือกนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยใช 4 ประสาน คือ 
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ครูและบุคลากร นักเรียนทุนและผูปกครอง  และหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใตการกำกับ
และติดตามของ กสศ. ไดแก ตั้งคณะกรรมการ รับสมัครและตรวจสอบ ลงพื้นที่คนและคัดกรอง คัดกรองดวย 
Applicationคัดเลือกรายบุคคลและประกาศผล และทักทวงความเปนธรรม 
 ผลการคัดกรองนักศึกษาเพื ่อรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั ้นส ูง ปการศึกษา ๒๕๖๔ โดย  
กสศ. แจงผลผานระบบคัดกรองสถานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน/นักศึกษา ภายใตโครงการทุนนวัตกรรมสาย
อาชีพชั้นสูง ป ๒๕๖๔ ท่ี https://vec.thaieduforall.org เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๔๖๔ มีดังนี้  
 

 
วิทยาลัยชุมชน 

หลักสตูรอนุปรญิญา/
ปวส. 

หลักสตูร ๒ ป หลักสตูร ปวช.
ตอเน่ือง ปวส. 

หลักสตูร ๕ ป รวมจำนวน
นักศึกษาท่ี

ผานคัดกรอง 
ทุนท่ี
ไดรับ
จัดสรร 

ผาน
คัด

กรอง 

ทุนท่ี
ไดรับ
จัดสรร 

ผาน
คัด

กรอง 
๑. ตาก การแพทยแผนไทย ๓๐ ๓๔ -   ๓๔ 
๒. พิจิตร เทคนิคเครื่องกล ๓๐ ๒๕ -   ๒๕ 
๓. อุทัยธานี -เทคนิคเครื่องกล ๕ ๕ -ชางไฟฟากำลัง ๕ ๑๖ ๒๑ 

 -ไฟฟากำลัง ๕ ๑๑ -ชางยนต ๕ ๙ ๒๐ 

 -เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๕ ๘ -เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๕ ๑๔ ๒๒ 

 -การบัญชี ๕ ๙ -การบัญชี ๕ ๑๕ ๒๔ 

๔. แพร เทคโนโลยีการเกษตร ๒๐ ๒๔ -   ๒๔ 
๕. ตราด เกษตรและการแปร

รูป 
๓๐ ๒๑ -   ๒๑ 

๖. บุรีรัมย การบัญชี ๓๐ ๓๔ -   ๓๔ 
๗. มุกดาหาร การจัดการโลจิสติกส ๓๐ ๓๑ -   ๓๑ 

https://vec.thaieduforall.org/
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วิทยาลัยชุมชน 

หลักสตูรอนุปรญิญา/
ปวส. 

หลักสตูร ๒ ป หลักสตูร ปวช.
ตอเน่ือง ปวส. 

หลักสตูร ๕ ป รวมจำนวน
นักศึกษาท่ี

ผานคัดกรอง 
ทุนท่ี
ไดรับ
จัดสรร 

ผาน
คัด

กรอง 

ทุนท่ี
ไดรับ
จัดสรร 

ผาน
คัด

กรอง 
๘. ยโสธร เกษตรอินทรีย ๓๐ ๘ -   ๘ 
๙. สตูล การทองเท่ียว ๓๐ ๓๒ -   ๓๒ 
๑๐. ปตตานี สาธารณสุขชุมชน ๓๐ 41 -   41 
๑๑. ยะลา เทคโนโลยีการเกษตร ๒๐ ๑๕ -   ๑๕ 

รวม ๓๐๐ ๒๙๘ รวม ๒๐ ๕๔ ๓๕๒ 

 
โดยพบวา มีวิทยาลัยชุมชน 4 แหง คือ พิจิตร ตราด ยโสธร และยะลา ท่ีคนหานักศึกษาทุนไมไดตามเปาหมาย 
สวนใหญมีสาเหตุมาจาก (1) สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงทั้งรัฐ และเอกชนมีแหลงทุนหลายประเภทใหกับ
นักเรียนในพื้นที่ บางจังหวัดมีสถาบันการศึกษามากกวา 1 แหง ที่ไดรับจัดสรรทุนในสาขาวิชาเดียวกัน ทำให
เปนทางเลือกใหนักเรียนทุนมากขึ้น (2) คานิยมของนักศึกษาและผูปกครอง ไมตองการใหประกอบอาชีพดาน
การเกษตร และตองการใหศึกษาตอในระดับปริญญา (3) ขอจำกัดของนักศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
ท่ีมีคานิยม/ความเชื่อในการเลือกเรียนสายศาสนา มากกวาสายสามัญ  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดเขารวมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสังเคราะหขอมูลและ
บทเรียนการทำงานตามประเด็นกรอบคุณภาพ ๓ ดานท่ี กสศ. กำหนด รวมกับสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการทุน
นว ัตกรรมสายอาชีพชั ้นส ูง ป การศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖3 ระหว างว ันที ่ ๙ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔  
ณ โรงแรมเบสทเวสเทิรนพลัสแวนดาแกรนด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แลวเห็นวา เพื่อใหการบริหาร
จัดการทุนโครงการฯ ดังกลาวของวิทยาลัยชุมชนมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของ กสศ.  
จึงเห็นควรมีการหารือระดับนโยบายรวมกับ กสศ. เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารทุนโครงการฯ ดังกลาว 
เฉพาะวิทยาลัยชุมชน ซึ่งแตกตางจากกลุมสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อใหทำหนาที่ในการหนุนเสริมทางวิชาการ 
รวมทั้งใหคำปรึกษา แนะนำการทำงานรวมกับวิทยาลัยชุมชนที่รับทุนใหไดตามกรอบคุณภาพที่ กสศ.
กำหนด  ตอไป 
 ขอคิดเห็น/เสนอแนะ 
 อัตราออกกลางคัน เปนปจจัยหนึ่งของการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 
จึงขอใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนชวยในการกำกับ ดูแลวิทยาลัยชุมชนไดใหความสำคัญในแกไขปรับปรุงคุณภาพ
การจัดการศึกษาเพ่ือลดอัตราการออกกลางคันอยางจริงจัง และตอเนื่อง  
 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 
                 (มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ : U2T) 
 สรุปเรื่อง 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับอนุมัติจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
ใหรวมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางราก
แกวใหประเทศ) จำนวน 61 ตำบล งบประมาณ รวม 212,463,000 บาท ดำเนินการโดยวิทยาลัยชุมชน 
20 แหง ๆ ละ 3 ตำบล และจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการรวมกับสำนักงานสถาบัน รวม 4 ตำบล มี



๗ 

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 1 ป ตั้งแตกุมภาพันธ 2564 - มกราคม 2565 และเห็นควรขอนำเรียนการ
ดำเนินงานโครงการฯ ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1. ภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
1.1 ตำบลเปาหมาย 61 ตำบล  
1.2 วิทยาลัยชุมชนแตละแหง รับผิดชอบ 3 ตำบล ยกเวน สมุทรสาคร 2 ตำบล   
1.3 สำนักงานสถาบัน รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร  2 ตำบล 
1.4 ใชจายจากแหลงเงินกูฯ วงเงินรวม 212.463 ลานบาท  
1.5 จางงาน 20 อัตรา/ตำบล นักศึกษาจบใหม 10 อัตรา/ตำบล นักศึกษา 5 อัตรา/ตำบล 

และประชาชน 5 อัตรา/ตำบล กรอบการจางรวม 1,220 อัตรา  
2. การเงิน/งบประมาณ 

2.1 การจดัสรรงบประมาณ 
(1) สป.อว. จัดสรรงบประมาณ เบิกจายแทนกัน ใหสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ

สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะจัดสรรใหยังวิทยาลัยชุมชน 20 แหง 
(2) การจัดสรรงบประมาณคาบริหารจดัการ 43,000 บาท ตอตำบล และ คาดำเนิน

กิจกรรมยกระดับฯ 800,000 บาท ตอตำบล แบงออกเปน 2 งวด ๆ ละ 50% โดยงวดที่ 2 จะจัดสรร
ภายหลังที ่ สป.อว. พิจารณาผลการดำเนินงานตาม MOU รอบ 6 เดือน และสรุปผลการดำเนินงานตอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของแลว ท้ังนี้ สถาบันฯ ไดรับจัดสรรงวดแรก 50% และอยูระหวางดำเนินการ  

(3) คาจางงานรายเดือน 1,220 อัตรา รวมวงเงิน 220,000 บาท ตอตำบลตอเดือน 
สป.อว. จัดสรรใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามแผนเปนรายเดือน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะจัดสรรใหยัง
วิทยาลัยชุมชน 20 แหง จายเงินคาจางเขาบัญชีผูรับจางทุกเดือน ท้ังนี้ สถาบันฯ ไดจัดสรรคาจางแลว จำนวน 
4 งวด (กุมภาพันธ - พฤษภาคม 2564) 

2.2 การเบิกจายงบประมาณ 
(1) คาจางงาน จายผานพรอมเพยท่ีผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผูรับจาง  
(2) งบดำเนินการรายตำบล (800,000.-) ตองไมใชการลงทุน/การซื้อครุภัณฑ/และ

กิจกรรมท่ีไมชัดวาเปนประโยชนตอชุมชน 
(3) การใชจ ายงบประมาณตองเปนไปตามแผนปฏิบัต ิงานและแผนการใชจาย

งบประมาณที่ไดจัดทำไวในระบบ PBM ไมสามารถถัวจายระหวางรายการของกิจกรรมหลักได ทุกกิจกรรมท้ัง
การจางงาน การบริหารจัดการ และกิจกรรมรายตำบล  

3. การจางงาน  
3.1 จำนวนอัตราที่เริ ่มงานจาง วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 รวม 1,132 อัตรา คิดเปน

92.79% (จากกรอบอัตรา 1,220 อัตรา) ในจำนวนนี้ มี  
(1) การจางงานใหหนวยงานผูใช (กพร.)  100 อัตรา จำแนกเปน กรมพัฒนาชุมชน 9 

อัตรา กรมท่ีดิน 18 อัตรา พมจ. 18 อัตรา ศูนยดำรงธรรม 27 อัตรา สนง.ประกันสังคม 20 อัตรา สำนักงาน
สาธารณสุข จังหวัด 8 อัตรา  

(2) จางงานครูอาสาสอนภาษาในโรงเร ียนพระราชดำร ิฯ ของวิทยาลัยช ุมชน
แมฮองสอน ตากและนาน จำนวน 9  อัตรา  

3.2 กรณีมีผู ร ับจางลาออกระหวางป และไมรายชื ่อบัญชีสำรองใหดำเนินการตาม
กระบวนการสรรหา คัดเลือกและทำสัญญาปกติ  

4. การฝกอบรม 



๘ 

4.1 ผูรับจางงานในโครงการ 20 คน/ตำบล จะตองผานการอบรมทักษะตาง ๆ ที่โครงการ
กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน โดยทุกคนจะตองมีใบผานการอบรมทักษะ 4 ดาน แตละดานอยางนอย 
๒๐ ชั่วโมง ซึ่งทุกตำบลใหผูรับจางฝกอบรมผาน online โดยใชหลักสูตรของ Thai MOOC และ DGA โดยมี
รายละเอียด ดังนี้   

(1) ทักษะดาน Financial Literacy อบรมโดยใชหลักสูตร online ของ SET วิทยาลัย
ชุมชนสงรายชื่อผูรับจางใหสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสง สป.อว. กอนกำหนดการอบรม 1 เดือน ท้ังนี้ สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนอยูในกลุมภาคกลางตอนบน กำหนดการอบรมจะเปนชางเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2564  

(2) ทักษะดาน Digital Literacy และ English Literacy วิทยาลัยชุมชนสามารถ
เลือกใชหลักสูตร online ของ Thai MOOC โดยสงรายชื่อเขารับการอบรมเตามกรอบเวลาที่ระบบเปดรองรับ
ไว หรือวิทยาลัยชุมชนสามารถดำเนินการเองได เมื่อจบหลักสูตรจะตองมีใบประกาศนียบัตรจึงรายงานผล 
ในระบบ PBM โดยทักษะดาน English Literacy กำหนดอบรมชวงเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 และ
ทักษะดาน Digital Literacy กำหนดอบรมชวงเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564  

(3) ทักษะดาน Social Literacy  ใชหลักสูตร online ของ Thai MOOC หรือหลักสูตร
ทางเลือกของ SI School กำหนดอบรมชวงเดือน สิงหาคม - กันยายน 2564  

4.2 ผู ร ับจางจากหนวยงานผู ใช (ก.พ.ร.) จะตองอบรมเพิ ่มเติมอีก 4 รายวิชา ที ่เปน
หลักสูตรของสถาบัน TDGA  ซ่ึงกำหนดไวใหอบรมอยางนอย 4 รายวิชา คือ (๑) Digital Literacy จำนวน 0.5 
ชั่วโมง  (๒) การใชเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace) จำนวน 
3.15 ขั่วโมง (๓) ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using 
Digital Technology) จำนวน 2.30 ข่ัวโมง และ (๔) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐ
ผานระบบดิจิทัล (Digital Government Act.)  จำนวน 0.30 ข่ัวโมง อบรมใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 
2564  

4.3 รายงานผลฝกอบรมทักษะ 4 ดาน ตามแบบฟอรมการรายงานที่กำหนดใหสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เพ่ือจัดทำขอมูลในภาพรวมรายงานตอ สป.อว.  

(๑) ขอมูลการฝกอบรม 4 รายวิชา TDGA  ของผูรับจางจากหนวยงานผูใช (ก.พ.ร.) 
รายงานขอมูลภายในเมษายน 2564 

(๒) ทักษะดาน English Literacy รายงานขอมูลภายในเมษายน 2564 
(๓) ทักษะดาน Digital Literacy รายงานขอมูลภายในเดือนพฤษภาคม 2564 
(๔) ทักษะดาน Financial Literacy รายงานขอมูลภายในเดือนมิถุนายน 2564 
(๕) ทักษะดาน Social Literacy  รายงานขอมูลภายในเดือนกันยายน 2564 

5. การประเมินศักยภาพตำบล (Tambon Profile) 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดสรุปขอมูลการประเมินศักยภาพตำบล โดยใชขอมูลจากระบบ PBM 
จำนวน 61 ตำบล โดยไมตองเชื่อมโยงกับกิจกรรม covid และ community data โดย 

5.1 ตำบลที่มีผลการประเมิน เปน “ตำบลยั ่งยืน” ตองประเมินรายไดที ่เพ่ิมขึ ้นของ
ประชาชนในตำบลไมนอยกวารอยละ 5 (ใชเครื่องมือประเมินกลางท่ีกำหนดรวมกับ วชช.) 

5.2 ประเมินศักยภาพตำบล รวม 4 ครั้ง ไดแก เดือนเมษายน 2564 เดือนกรกฎาคม  
2564 เดือนตุลาคม 2564 และเดือนธันวาคม 2564 โดยระบบ PBM จะเปดระบบใหกรอกขอมูล 5 วัน
สุดทายของเดือน และจะปดระบบในวันท่ี 2 ของเดือนถัดไป ท้ังนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอใหผูรับผิดชอบทุก
ตำบลบันทุกขอมูลใหแลวเสร็จภายในสิ้นเดือนนั้น ๆ เพื่อจะไดตรวจสอบผลการดำเนินงานของแตละตำบลใน
ภาพรวมของสถาบันฯ กอนระบบจะปด  
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5.3 ผลการประเมินศักยภาพตำบล 61 ตำบล กอนเริ่มโครงการ สรุปไดดังนี้ คือ (1) รอย
ละ 34 จำนวน 61 ตำบล เปนตำบลมุงสูความยั่งยืน (2) รอยละ 38 จำนวน 23 ตำบล เปนตำบลมุงสูความ
พอเพียง (3) รอยละ 18 จำนวน 11 ตำบล เปนตำบลท่ีอยูรอด (4) รอยละ 10 เปนตำบลท่ีไมสามารถอยูรอด  

6. การรายงานการปฏิบัตงิานและการใชจายงบประมาณ ในระบบ PBM  
6.1 สป.อว. กำหนดใหรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (รายเดือน 

และรายไตรมาส) ผานระบบ PBM ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ในสวนของสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับ 
User และ Password ท้ัง 21 หนวยงาน คือ สำนักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แหง  

6.2 การรายงานผลการใชจายเงิน ใหใชตัวเลข ณ สิ้นเดือนจากระบบ GFMIS  
6.3 วิทยาลัยชุมชนมอบหมายผูรับผิดชอบบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจาย

งบประมาณ (รายเดือน และรายไตรมาส) ในระบบ PBM ท้ัง 3 หมวด ใหแลวเสร็จภายในทุกสิ้นเดือน 
(1) การจางงาน – จำนวนผูรับจาง และการเบิกเงินคาจาง  
(2) กิจกรรมรายตำบล  - ผลการดำเนินงาน และการใชจายเงิน  
(3) การฝกอบรม (Training) จำนวนผูผานการฝกอบรมที่ไดรับใบประกาศฯ ผาน

หลักสูตร 
(4) การบริหารจัดการ รายงานผลการใชจายเงินใหสถาบัน เพื่อรวบรวมและรายงาน

ในภาพรวมของสถาบัน  
6.4 กิจกรรมหลักของ 61 ตำบลเปาหมายท่ีดำเนินการตามกิจกรรมรายตำบล สรุปไดดังนี้ 

(1) รอยละ 27 พัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา OTOP/
อาชีพอ่ืนๆ) 

(2) รอยละ 23 การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการทองเท่ียว) 
(3) รอยละ 25 การนำองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดาน

ตางๆ) 
(4) รอยละ 24 การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายได

หมุนเวียนใหแกชุมชน) 
(5) รอยละ 1 ดานอ่ืน ๆ  

6.5 ทั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะติดตาม ตรวจสอบความครบถวนของการรายงานผล 
การปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในภาพรวมของ 61 ตำบล เสนอท่ีประชุมไดทราบเปนระยะ   

7. ปญหา/ขอจำกัดท่ีผานมา 
7.1 สป.อว. โอนเงินคาจางเปนรายเดือน สงผลใหการทำสัญญาจางงาน 11 เดือน ตามขอ

สั่งการของ สป.อว. ยังขัดกับระเบียบฯ วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ประกอบกับขอวินิจฉัยของกรมบัญชีกลาง วา “การทำสัญญาจางหรือขอตกลง สามารถทำไดเมื่อไดรับอนุมัติ
ทางการเงินแลว กรณีเปนเงินงบประมาณเบิกจายแทนกัน  ตองไดรับแจงจากกรมบัญชีกลางวา มีเงินจัดสรร
เพียงพอแลว” ขณะนี้ไดรับแจงวาอยูระหวางทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง และยังไมทราบผล 

7.2 การบริหารโครงการฯ ที่ขาดการออกแบบระบบการจัดเก็บขอมูลรายตำบลกอนเริ่ม
โครงการฯ  สงผลตอการทำความเขาใจกับวิทยาลัยชุมชน และการทำงานของผูรับจางในพื้นท่ีในการจัดทำรายงาน
นอกเหนือจากการรายงานผลการปฏิบัติงานและและการใชจายงบประมาณในระบบ PBM ท่ี สป.อว.กำหนด 

7.3 สถานการณการระบาดของโควิด – 19 มีผลกระทบตอการดำเนินกิจกรรมรายตำบล 
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 ขอคิดเห็น/เสนอแนะ 
1. ควรนำเสนอขอมูลการจางงานที่เปนนักศึกษาหรือศิษยเกาของวิทยาลัยชุมชนวา มีสัดสวน

จำนวนเทาไร ที่เขาถึงการจางงานตามโครงการฯ ในครั้งตอ ๆ ไป ทั้งนี้ ขอใหรายงานไปยัง สป.อว.เพื่อทราบ
ความกาวหนาเปนระยะ ๆ 

2. ใหปรับขอความขอ 7.2 เปน “การบริหารโครงการฯ มีการปรับเปลี่ยนระบบขอมูลที่ให 
ผูรับจางจัดเก็บเพิ่มขึ้นมาเปนระยะ สงผลตอการทำความเขาใจกับวิทยาลัยชุมชน และการทำงานของผูรับจาง
ในพ้ืนท่ี...”  
 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง การประเมินโครงการแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของวิทยาลัยชุมชน 4 แหง 
 สรุปเรื่อง  
 การประเมินโครงการแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของวิทยาลัยชุมชน ๔ แหง เปนเรื่องที่จะตองมีการ
อภิปรายและพิจารณาในขอรายละเอียด จึงใหถอนวาระการประชุมเรื่องนี้ออกไปกอน  
 สำหรับผลการประเมินแหลงเรียนรูตลอดชีวิต กรณี สถาบันการเรียนรูเกษตรอินทรีย วิทยาลัย
ชุมชนสระแกว ที่เริ่มตนจัดตั้ง ป พ.ศ. 2552 อยูในความดูแลของสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนในขณะนั้น 
ตอมา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดเปลี่ยนสถานภาพเปน “สถาบันการเรียนรูเกษตรอินทรีย” ภายใตการดูแลของ
วิทยาลัยชุมชนสระแกว ในเบื้องตนพบวาวิทยาลัยชุมชนสระแกวไมไดดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
ของขอบังคับสภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว ที่กำหนดไว 4 ประการ คือ ๑. การรวบรวมและพัฒนาองคความรู
ดานเกษตรอินทรียทั้งระบบโดยยึดหลักอยูบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ๒. เพื่อพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย 
และถายทอดองคความรู เพิ่มความเข็มแข็งในการทำการเกษตรอินทรียครบวงจรและยั่งยืน ๓. เพื่อเปน
ศูนยกลางการพัฒนาบุคลากรดานเกษตรอินทรียของวิทยาลัยชุมชน และเนนการสรางเครือขายความรวมมือ
อยางบูรณาการทั ้งภายในและภายนอกชุมชน ๔. เปนศูนยกลางเชื ่อมโยงการพัฒนาเกษตรอินทรียเพ่ือ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสงเสริมการเรียนรูดานเกษตรอินทรีย  จึงเห็นควรที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือ
ถึงวิทยาลัยชุมชนสระแกวเพื ่อเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนสระแกวรับทราบผลการประเมินและพิจารณา 
การดำเนินการในเรื่องนี้เชนใดตอไป ประกอบกับจังหวัดสระแกวไดมีหนังสือถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหแจง
ยืนยันการใชประโยชนที่ดินที่เปนที่ตั้งของสถาบันการเรียนรูเกษตรอินทรีย ดังนั้น หากจะดำเนินการตอให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันการเรียนรูเกษตรอินทรีย ก็ขอมอบให นายพงษเดช ศรีวชิร
ประดิษฐ ประธานคณะทำงานจัดหารายไดของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พิจารณาเพิ่มเติมวาจะสามารถจัดหา
รายไดจากสถาบันการเรียนรูเกษตรอินทรียไดอยางไร 
  
มติ เห็นชอบใหถอนวาระการประชุม มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือถึงวิทยาลัยชุมชนสระแกว
เพื่อเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนสระแกวรับทราบผลการประเมินและพิจารณาการดำเนินการตอไป และมอบ  
นายพงษเดช ศรีวชิรประเดิษฐ กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทำงานจัดหารายไดของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พิจารณาการจัดหารายไดจากสถาบันการเรียนรูเกษตรอินทรีย  
 
 
 
 



๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี ๔/2564  
                      เม่ือวันจันทรท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 สรุปเรื่อง 
 ตามที่ไดมีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๔/2564 เมื่อวันจันทรที่ ๕ เมษายน 
256๔  ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุมแจงใหกรรมการสภาสถาบันพิจารณารายงานการประชุม
ทาง e-mail เรียบรอยแลว โดยไมมีกรรมการขอแกไข 
  
มติ  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๔/2564 เม่ือวันจันทรท่ี ๕ เมษายน 256๔  โดย
ไมมีกรรมการขอแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดมีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี ่ยวกับการดำเนินงาน 
ในเรื ่องตาง ๆ นั ้น ฝายเลขานุการไดติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแลว 
จึงขอเสนอรายงานมาเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายวาระท่ีนำเสนอตอท่ีประชุมแลว 
 
มติ ท่ีประชมุรับทราบ  
 
วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง ผลการประเมินการทดลองการปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
 สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ แตงตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ของผู อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา  
ไดดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดไวในประกาศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยได 
สังเกต รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน และรวบรวมขอมูล
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และพิจารณาจากหลักฐานตามแบบ
ประเมิน การประเมินผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน ตามท่ี 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด เสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบให นายวิชาพร ชินประพัทธ ผาน
การประเมินการทดลองปฏิบัติหนาที่ของผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา รายละเอียดผลการประเมินฯ  
ดังเอกสารแนบทายวาระท่ีนำเสนอตอท่ีประชุมแลว 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให นายวิชาพร ชินประพัทธ ผานการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาท่ี และ
ใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตามสัญญาท่ีไดทำไวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนตอไป 
 
วาระท่ี ๓.๓ เรื่อง ผลการประเมินการทดลองการปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน  
 สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีของผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน ตามคำสั่ง
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติขยายเวลาการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีของผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน ออกไปอีก ๓๐ วัน ตั้งแตวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๒ 



๑๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ และในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๔ 
มีมติรับทราบแลว บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)  
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ไดดำเนินการพิจารณาผลการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดไว 
ในประกาศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยไดสังเกต รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน 
ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน และรวบรวมขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูอำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนนาน และพิจารณาจากหลักฐานตามแบบประเมินแลว แตเนื่องจากเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
จึงทำคณะกรรมการประเมินฯ ไมสามารถสงผลคะแนนการประเมินฉบับจริงมายังสถาบันวิทยาลัยชุมชนไมทัน
การประชุมครั้งนี้ ท่ีประชุมจึงเสนอใหเลื่อนการพิจารณาผลการประเมินไปในการประชุมครั้งตอไป  
 
มติ ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเลื ่อนการพิจารณาผลการประเมินการทดลองการปฏิบัติหนาท่ี
ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน ในการประชุมครั้งตอไป  
 
วาระที่ ๓.4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผูมีศักยภาพดานตางๆ ของจังหวัดเพื่อคัดเลือกใหดำรงตำแหนงกรรมการ

สภาวิทยาลัยชุมชน  
 สรุปเรื่อง 
 สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๒ เรื่อง บัญชีรายชื่อผูมีศักยภาพดานตาง ๆ ของ
จังหวัดเพ่ือคัดเลือกใหดำรงตำแหนงกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงประชุมพิจารณาเรื่องนี้แลว มีขอเสนอแนะ 
ดังนี้  
 ๑. บัญชีรายชื่อองคกรชุมชน ใหเสนอเปนกลุมไมใชรายชื่อบุคคล 
 ๒. บัญชีรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาจุดประสงคมุงไปท่ีมหาวิทยาลัยชุมชนท่ีตั้งอยูในภูมิลำเนา 
ท่ีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยูและใหรวมถึงวิทยาเขตดวย  
 ๓. บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ แยกเปนภาคเอกชนใหจัดทำเปนรายชื่อองคกร และบุคคลท่ัวไป 
ในดานตางๆ ที่หลากหลายตามบริบทของวิทยาลัยชุมชน สำหรับในดานการศึกษาใหแบงเปนระดับการศึกษา 
ดานสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแบงดานใหชัดเจน 
 ๔. บัญชีรายชื่อศิษยเกา ใหมีรายชื่อสำรอง  
 ๕. ท่ีประชุมขอใหกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและท่ีปรึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เติมเต็มรายชื่อในแตละบัญชี โดยสงกลับมาใหฝายเลขานุการภายใน ๗ วัน  
 เพื่อใหการดำเนินการในเรื่องดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ฝายเลขานุการขอเพิ่มเติมมติ 
ที่ประชุม จากเดิม “ที่ประชุมมีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชมุ” เปน 
“ที่ประชุมมีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
สรรหาอาจเสนอบัญชีรายชื่อแตละประเภทเพิ่มเติม และบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเพิ่มเติม
ใหถือวาเปนบัญชีรายช่ือท่ีสภาสถาบันเห็นชอบ” 
 การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาใหแกไขมติ เปน “ที่ประชุมมีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุม รวมทั้ง คณะกรรมการสรรหาอาจเสนอบัญชีรายชื่อแตละประเภทเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนกลุม และบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนกลุมใหถือวาเปนบัญชีรายชื่อท่ี
สภาสถาบันเห็นชอบ” 
 



๑๓ 

มติ ที่ประชุมมีมติใหแกไขรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 3/2564 วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๒ เรื่อง บัญชีรายชื่อผูมีศักยภาพ
ดานตาง ๆ ของจังหวัดเพื่อคัดเลือกใหดำรงตำแหนงกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน เปน “ที่ประชุมมีมติมอบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม รวมทั้ง คณะกรรมการสรรหาอาจเสนอบัญชี
รายชื่อแตละประเภทเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนกลุม และบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนกลุมใหถือวาเปนบัญชีรายชื่อท่ีสภาสถาบันเห็นชอบ” 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
วาระท่ี 4.1 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองและจัดทำแผนการพัฒนาความเปนเลิศ  
               ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
 สรุปเรื่อง  
 1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 24 บัญญัติใหการจัดสถาบันอุดมศึกษาเปน
กลุม และกำหนดมาตรการสงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณใหสอดคลอง
กับการจัดกลุมดังกลาว เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อใหการพัฒนา
ความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ 
รวมท้ังการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์อยางแทจริง 

2. กฎกระทรวงการจัดกลุมอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 มีขอบัญญัติท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 ขอ 3 ใหจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปนกลุม ดังตอไปนี้ 

(1) กลุมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 
(2) กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม 
(3) กลุมพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน  
(4) กลุมพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักศาสนา  
(5) กลุมผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาวิชาจำเพาะ 
(6) กลุมอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด 

 ขอ 13 สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจเลือกสังกัดกลุมตามขอ 3 ได โดยตองประเมินตนเองตาม
ตัวชี้วัดศักยภาพองคกรและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของแตละกลุมตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด  

 ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาแตงตั ้งคณะกรรมการซึ ่งอยางนอยตองมีผ ู แทนสำนักงาน
ปลัดกระทรวงอยูดวย เพื่อประมวลขอมูลที่เกี ่ยวของกับการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและทำการ
ประเมินตนเองตามวรรคหนึ่ง  

 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาและไดเลือก
สังกัดกลุมตามขอ 3 แลว ใหคณะกรรมการประเมินตามวรรคสองจัดทำแผนการพัฒนาความเปนเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ หรือ
แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาดานอื ่น เพื ่อการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 45 เพื ่อนำเสนอสภา
สถาบันอุดมศึกษาตอไป  
 ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามกฎกระกระทรวงฯ ขอ 13 วรรคสอง ดังกลาว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ไดจัดทำรางคำสั ่งแตงตั ้งแตงตั ้งคณะกรรมการประเมินตนเอง และจัดทำแผนการพัฒนาความเปนเลิศ 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 เสนอที่ประชุมพิจารณา  
รางองคประกอบและอำนาจหนาท่ีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง และจัดทำแผนการพัฒนาความเปน
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เลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 พรอมทั้งปฏิทินการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบทายวาระท่ีนำเสนอตอท่ีประชุมแลว 
 การพิจารณา  
 1. ปรับปรุงอำนาจหนาที่ใหครอบคลุมตามที่กฎกระทรวงกำหนดในขอ 13 ที่กำหนดใหจัดทำ
แผนพัฒนาความเปนเลิศและ แผนพัฒนากำลังคนฯ หรือแผนพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชน อยางใดอยางหนึ่ง  
 2. ปรับอำนาจหนาที่ขอ 2.6 “เมื่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบผลการประเมิน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และแผนพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสูความเปนเลิศตามกลุมอุดมศึกษาที่สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเลือกสังกัด ตามกฎกระทรวงแลว  สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะเสนอสำนักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือกลั่นกรองเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความเห็น 
กอนเสนอรัฐมนตรีประกาศการกำหนดกลุมสถาบันนอุดมศึกษาใหกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนตอไป” ออก  
 3. เสนอแนะใหทาบทามกรรมการท่ีเสนอ ราย นายพิทักษ กอเกียรติพิทักษ กรณีท่ีมีภารกิจมาก
และไมตอบรับเปนกรรมการ ใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอรายชื่อนายธีระ อัครมาส หรือนายประเสริฐ  
แกวเพชร หรือบุคคลท่ีเหมาะสมทดแทน กอนเสนอคำสั่งใหนายกสภาสถาบันลงนามแตงตั้งตอไป 
 4. ปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ควรดำเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วท่ีสุด  
 
มติ ที่ประชุมมีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงรางคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ และปฏิทิน 
การดำเนินงานฯ ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และเสนอคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ใหนายกสภาสถาบัน 
ลงนามแตงตั้งตอไป  
 
วาระท่ี 4.๒ เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนนาน 
            สรุปเรื่อง   

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีประกาศลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้งกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนาน  ตอวิทยาลัยชุมชนนานแจงวา นางสาวพิมลพรรณ สะกิดรัมย กรรมการสภาวิทยาลัย
ผูแทนองคกรชุมชน ประสงคขอลาออกเนื่องไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรองผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน
นาน ตั้งแตวันท่ี ๔ มกราคม  ๒๕๖๔  
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึง
กรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
การดำเนินการ 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนวา ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยจำนวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดกำหนดความเกี่ยวกับเรื ่อง
ดังกลาวไว ดังนี้ 

๑. ความในขอ ๙ กำหนดวา ใหสภาสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบวันนับแต
วันที่กรรมการสภาวิทยาลัยครบวาระหรือพนจากตำแหนงดวยเหตุอื่นทั้งสภา และใหคณะกรรมการสรรหาเสนอ
ผลการคัดเลือกตอสภาสถาบันภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

๒. ความในขอ ๑๐ กำหนดวา คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย 
(๑) กรรมการสภาสถาบันท่ีสภาสถาบันมอบหมาย เปนประธาน 
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(๒) ผูทรงคุณวุฒิที่ไมเปนกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งมีความรูความเขาใจ และมีประสบการณ
เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง จำนวนหนึ่งคน เปนกรรมการ 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งผูอำนวยการวิทยาลัยและบุคลากรในวิทยาลัยรวมกันพิจารณา โดยเลือก
จากบุคคลท่ีมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวิทยาลัยชุมชนเปนอยางดี และเปนท่ียอมรับในชุมชนและสังคม จำนวน
สองคน เปนกรรมการ 

(๔) ผูอำนวยการสถาบัน เปนกรรมการและเลขานุการ 
๓. ดังนั้น จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสภาสถาบัน และผูทรงคุณวุฒิ ตาม (๑) 

และ (๒) และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการใหไดผูทรงคุณวุฒิฯ ตาม (๓) และเสนอนายกสภาสถาบันมี
คำสั่งแตงตั้งใหเปนกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนนานในตำแหนงท่ีวางตอไป 
มติ ๑. เสนอ นายพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ กรรมการสภาสถาบันผู ทรงคุณวุฒิ เปนประธาน
คณะกรรมการสรรหา และมอบใหเปนผูเสนอรายชื่อกรรมการตามขอบังคับฯ ขอ 10 (๒) 
 ๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการใหไดมาซึ่งผูทรงคุณวุฒิฯ ตามขอบังคับฯ ขอ 10 (๓) 
และเสนอนายกสภาสถาบันมีคำสั่งแตงตั้งใหเปนกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนนานในตำแหนงท่ีวางตอไป 
 ๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการใหไดมาซึ ่งกรรมการผู แทนศิษยเกาในกรรมการ 
สภาวิทยาลัยชุมชนนาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 
วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
               ของสถาบันวิทยาลัยขุมชน ครั้งท่ี ๒ 
 สรุปเรื่อง  
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเงินรายไดและทรัพยสินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/256๔ (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เมื่อวันศุกรที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕6๔ มีมติรับทราบรายงานสรุป
การรับ – จาย เงินรายไดของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ วันท่ี 31 มีนาคม ๒๕๖4 และพิจารณากลั่นกรองแผน
งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2 
ภายใตขอขอบังคับ ระเบียบ  คำสั่ง และมติท่ีเก่ียวของ เสนอท่ีประชุมรับทราบ และพิจารณา ดังนี้  

1. รายงานสรุปการรับ – จาย เงินรายไดของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ วันท่ี 31 มีนาคม ๒๕๖4  
เงินรายได คงเหลือยกมา ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕63      จำนวน  ๕4,730,818.12 บาท 
บวก ยอดรายรับ (๑ ตุลาคม ๒๕63 – 31 มีนาคม ๒๕๖4) จำนวน  13,072,726.00 บาท  
หัก ยอดรายจาย (๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖4)     จำนวน    7,953,949.04 บาท 
ยอดเงินรายไดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓1 มีนาคม ๒๕๖4              จำนวน  59,849,595.08 บาท 

2. ผลการใช จ ายเง ินรายได งบประมาณรายจายจากเง ินรายได  ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน รอบ 6 เดือน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 256๔ รวมท้ังสิ้น 4,340,088.29 
บาท (สี่ลานสามแสนสี่หม่ืนแปดสิบแปดบาทยี่สิบเกาสตางค) จำแนกดังตาราง 

รายการ แผนท่ีสภาอนุมัติ ผลการใชจาย รอยละ 
รวมท้ังหมด 20,984,231.00 4,340,088.29 20.68 

1. แผนการใชจายเงินรายไดท่ีสภาสถาบันอนุมัต ิ 19,248,171.00 4,244,381.29 22.05 
2. วงเงินฉุกเฉินสำรองกรณีฉุกเฉิน 10%  1,736,060.00 95,707.00 5.51 
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3. แผนการใชจายเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2  
ที ่ผ านการกลั ่นกรองจากคณะกรรมการบริหารเง ินรายไดและทรัพยส ินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 
3,563,293.81 บาท (สามลานหาแสนหกหม่ืนสามพันสองรอยเกาสิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค)  จำแนกเปน  

(1) รายจายประจำ งบดำเนินงาน วงเงิน 1,699,442.81 บาท (หนึ่งลานหกแสนเกาหม่ืน
เกาพันสี่รอยสี่สิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค) คิดเปนรอยละ 47.69  

(2) รายจายลงทุน งบลงทุน คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง วงเงิน 1,863,851 บาท 
(หนึ่งลานแปดแสนหกหม่ืนสามพันแปดรอยหาสิบเอ็ดบาทถวน) คิดเปนรอยละ 52.31 
รายละเอียดดังตาราง 

ลำดับ รายการ วงเงิน (บาท) รอยละ 
 รวมท้ังสิ้น 3,563,293.81 100.00 

ก รายจายประจำ งบดำเนินงาน 1,699,442.81 47.69 
 1. การบริหารกิจการท่ัวไป   
 1.1 กิจกรรม/โครงการท่ีสอดคลองกับนโยบายสภา

สถาบัน 

  

 1.2 โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาครู 
บุคลากร กรรมการสภาวิทยาลัย หรือผูบริหารของ
วิทยาลัย 

465,738.00 13.07 

 1.3 รายการท่ีเก่ียวเนื่องกับการใหบริการหองสมุด และ
หองพยาบาล 

  

 1.4 คาซอมแซมบำรุงทรัพยสิน/คาเชาครุภัณฑ /
คาตอบแทนผูควบคุมงาน/การประชุม
คณะกรรมการตรวจการจาง 

169,820.00 4.77 

 1.5 คาตอบแทนผูสอน 32,580.00 0.91 
 1.6 การประชาสัมพันธ/กิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการ

นำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัยสูสาธารณะ 
10,000.00 0.28 

 2. การศึกษาและสงเสริมวิชาการ วิชาชีพ   
 - โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการฝก

ประสบการณวิชาชีพ 
  

 3. สนับสนุนการใหบริการวิชาการแกสังคม   
 - โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริการ

วิชาการรวมกับจังหวัด หรือหนวยงานในพ้ืนท่ี 
  

 4. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   
 4.1 การจัดงานปฐมนิเทศ/ไหวครู/ปจฉิมนิเทศ 112,550.00 3.16 
 4.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 202,800.00 5.69 
 4.3 การจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 150,000.00 4.21 
 4.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 42,000.00 1.18 
 4.5 การจัดงานแขงขันกีฬานักศึกษาสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน 
52,900.00 1.48 



๑๗ 

ลำดับ รายการ วงเงิน (บาท) รอยละ 
 5. คาสาธารณูปโภค   
 - คาน้ำ คาไฟ คาไปรษณีย คาโทรศัพท คา

อินเทอรเน็ต 
  

 6. รายจายตามเง่ือนไข หรือวัตถุประสงค 390,494.81 10.96 
จ คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนตอการดำเนินการของสถาบัน 70,560.00 1.98 
ข รายจายลงทุน งบลงทุน คาครุภัณฑ คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 1,863,851.00 52.31 
 1.   ครุภัณฑการศึกษา ตามนโยบายสภาสถาบันในการ

ปรับโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 2.  ครุภณัฑการศึกษา 1,049,781.00 29.46 
 3.  ครุภัณฑสำนักงาน 413,810.00 11.61 
ค รายจายประเภทงบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
 1. คาจางออกแบบรูปรายการ 254,260.00 7.14 
 2. รายการใหม 146,000.00 4.10 
ง รายจายเพ่ือสมทบคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
จ คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนตอการดำเนินการของสถาบัน   

 
4. สถาบันวิทยาลัยุชมชน สรุปขอมูลเงินรายไดสะสมคงเหลือปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการใชจายเงินรายไดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ท่ีผาน
การอนุมัติจากสภาสถาบันไปแลว และแผนการใชจายเงินรายไดที่ผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารเงิน
รายไดและทรัพยสินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/256๔ (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เมื่อวัน
ศุกรท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕6๔ ดังตารางขางลางนี ้ 

รายการ วงเงิน หมายเหตุ 
(1) รายไดสะสมคงเหลือจากป งปม. 2563 54,730,818.12  
(2) ประมาณการรายรับ ป งปม.2564 17,360,600.00  
(3) วงเงินที่สามารถใชไดป งปม.2564 = 60%ของ
(1) + (2)  

50,199,090.87  

(4) แผนการใชจายเงินรายได งปม. 2564 ที ่สภา
สถาบันอนุมัติไปแลว 

20,984,231.00 รวมวงเงินที ่สภาสถาบัน
อน ุ ม ั ต ิ ไ ปแล  ว  ว ง เ งิ น
ฉุกเฉิน และวงเงินที่วชช. 
โอนใหสถาบัน 3% 

(5) แผนการใชจายเงินรายได งปม. 2564 ครั้งท่ี 2 
ท่ีเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายไดและ
ทรัพยสินของสถาบันวิทยาลัยชมุชน 

3,563,293.81 ผานการกลั่นกรอง
กรรมการบรหิารเงินรายได
และทรัพยสินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
3,563,293.81 



๑๘ 

(6) คงเหลือวงเงินที่สามารถขออนุมัติใชได ป งปม. 
2564 = (3) – (4) – (5)  

25,651,566.06  

 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม : แผนงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 2  
 ขอคิดเห็น/เสนอแนะ 
 จากผลการใชจายงประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนในภาพรวม รอบ 6 เดือน จำนวน 4,340,088.29 บาท คิดเปนรอยละ 20.68 ของแผนการ
ใชจายฯ ที่สภาสถาบันอนุมัติในครั้งที่ 1 ซึ่งมีผลการใชจายที่คอนขางต่ำ ที่ประชุมจึงมีความเห็นวา ไมมีความ
จำเปนที่จะขออนุมัติแผนการใชจายงบประมาณจากเงินรายไดในครั้งนี้ อยางไรก็ตาม ฝายเลขานุการไดให
ขอมูลเพิ่มเติมวา เมื่อพิจารณาแผนการใชจายฯ ที่อนุมัติครั้งที่ 1 เปนรายวิทยาลัยชุมชนแลว บางรายการ 
มีความจำเปนตองใชโดยกำหนดแผนการใชจายอยูในไตรมาส 3-4 ขณะที่รายการที่ขออนุมัติครั้งนี้ เปนความ
จำเปนเรงดวนในบางรายการ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อไมใหกระทบกับการดำเนินงานรายการ 
ที่มีความจำเปน จึงเห็นสมควรอนุมัติในหลักการใชจายไดตามแผนที่อนุมัติครั ้งนี ้ โดยขอใหผู อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนสื่อสารทำความเขาใจกับวิทยาลัยชุมชนที่มีผลการใชจายต่ำกวาแผนคอนขางมาก ใหสามารถ
ปรับแผนการดำเนินงานจากวงเงินที ่อนุมัติในครั้งที่ 1 ในบางกิจกรรมที ่ไมไดดำเนินการหรือไมสามารถ
ดำเนินการไดในสถานการณการระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ มาใชในรายการพัฒนาคุณภาพทางดาน 
การจัดการศึกษาไดโดยไมจำเปนตองขออนุมัติเพิ่ม ทั้งนี้  การดำเนินการดังกลาวตามระเบียบฯ เปนอำนาจ 
ของผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนสื่อสารสรางความเขาใจแนวนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนในการอนุมัติแผนการใชจายงบประมาณจากเงินรายไดฯ ตามขอเสนอแนะ โดยไดรับทราบและอนุมัติแผนการ
ใชจายงบประมาณจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้  

1. รับทราบรายงานสรุปการรับ – จาย เงินรายไดของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ วันที ่ 31 
มีนาคม ๒๕๖4 

2. รับทราบผลการใชจายเงินรายไดงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน รอบ 6 เดือน  

3. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 2 วงเงิน 3,563,293.81 บาท (สามลานหาแสนหกหม่ืนสามพันสองรอยเกาสิบ
สามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค) จำแนกเปน 

(1) รายจายประจำ งบดำเนินงาน วงเงิน 1,699,442.81 บาท (หนึ่งลานหกแสนเกาหม่ืน
เกาพันสี่รอยสี่สิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค) คิดเปนรอยละ 47.69 

(2) รายจายลงทุน งบลงทุน คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง วงเงิน 1,863,851 บาท 
(หนึ่งลานแปดแสนหกหม่ืนสามพันแปดรอยหาสิบเอ็ดบาทถวน) คิดเปนรอยละ 52.31 
 
วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 

๑. ในป พศ. ๒๕๖๑ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรดังกลาวแลวในการประชุม



๑๙ 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจงใหวิทยาลัยนำไปใชจัดการเรียน
การสอนกับนักศึกษาใหม ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 

๒. ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรดังกลาวแลวในการประชุม 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดแจงใหวิทยาลัยนำไปใชจัดการเรียน
การสอนกับนักศึกษาใหม ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป 

๓. ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒  
ไดมีมติมอบอำนาจใหสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนผูพิจารณาเห็นชอบการขอใชหลักสูตรกลางของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่นำไปจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบทและ
ศักยภาพของแตละวิทยาลัยชุมชน แลวใหรายงานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบตอไป 

๔. วิทยาลัยชุมชนไดสงเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) โดยนำหลักสูตรอนุปริญญา  
ที่ผานการใหความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ ไปจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสม
ของบริบทและศักยภาพของวิทยาลัยชุมชน ยกเวน ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงคหลักสูตร 
ระบบการจัดการศึกษา โครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ 
ผลการเรียนรู และตัวชี้วัดผลการดำเนินการ ซ่ึงสภาวิทยาลัยชุมชนไดอนุมัติการจัดการเรียนการสอนแลว ดังนี ้

วิทยาลัยชุมชน ช่ือหลักสูตรอนุปริญญา สถานภาพของหลักสูตร 

วิทยาลัยชุมชนพังงา 
หนังสือท่ี อว ๐๖๑๐.16/264 
 ลงวันท่ี 16 มีนาคม ๒๕๖4 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 

ผานการอนุมัติใหจัดการเรียนการสอน  
จากสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ในการประชุมครั้งท่ี 

2/2564  เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ ๒๕๖4 
วิทยาลัยชุมชนสตูล 

หนังสือท่ี อว ๐๖๑๐.13/137
ลงวันท่ี 11 มีนาคม ๒๕๖4 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 256๔ 

ผานการอนุมัติใหจัดการเรียนการสอน  
จากสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ในการประชุมครั้งท่ี 

2/2564  เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ ๒๕๖4 
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื ่อวันที ่ 24 มีนาคม  

๒๕๖4 ไดพิจารณากลั่นกรองและมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ท้ัง 2 หลักสูตร
แลว โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะในภาพรวมของทุกหลักสูตร  
(๑) ควรมีการทำความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือสรางโอกาสในการศึกษาตอ 
(2) การเขียนปรัชญาของหลักสูตร ตามหลักการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษา

ท่ีมุงผลลัพธ (Outcome Based Education : OBE) ควรเขียนใหเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู 
๒. ขอเสนอแนะแตละหลักสูตร 

๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 ของ
วิทยาลัยชุมชนสตูล 

(๑) ตรวจสอบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรใหตรงกับหลักสูตรกลาง 
(๒) หลักสูตรสาขาวิชาการปกครองทองถิ่นสามารถสะทอนความเปนตัวตนของผูสำเร็จ

การศึกษาไดมากกวาเพราะสามารถไปทำงานในพ้ืนท่ีไดเลย สวนหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตองไป
ศึกษาตอในระดับท่ีปริญญาตรีถึงจะสามารถทำงานได 

(๓) วัตถุประสงคของหลักสูตรในขอ 2 และ 3 เปนทักษะในการประกอบอาชีพควรเพ่ิม
ทักษะการปฏิบัติ นักศึกษาควรไดประสบการณจากการทำงานจริง 



๒๐ 

(๔) คำอธิบายรายวิชา รป 1125 หัวขอคัดสรรดานรัฐประศาสนศาสตร 1 และรายวิชา 
รป 1126 หัวขอคัดสรรดานรัฐประศาสนศาสตร 2 ควรเขียนใหมีความแตกตางกัน 

(๕) วิทยาลัยชุมชนควรศึกษาวิจัยความตองการของผูเรียนกอนการปรับปรุงหลักสูตร 
และนำผลการศึกษาความตองการมาใสในเลมหลักสูตร 

(๖) ควรจัดหลักสูตรใหสามารถเทียบโอนหนวยกิตรวมกับมหาวิทยาลัยในทองถ่ิน 
(๗) ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป ควรปรับรายวิชาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือสามารถนำเอาความรูไปใชไดทันที 
(๘) ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษาควรมีการวัดคาได 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดวิเคราะหและตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแลว เห็นวา
วิทยาลัยชุมชนทั้ง 2 แหง ไดจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเงื่อนไขที่กำหนดและเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระท่ีนำเสนอตอท่ีประชุมแลว  
 ขอคิดเห็น/เสนอแนะ 
 ที่ประชุมใหขอคิดเห็น/เสนอแนะเกี่ยวกับ เกี่ยวกับ (1) การระบุคุณสมบัติของผูสอนขอใหมี
รายละเอียดตามเกณฑคุณภาพหลักสูตรใหชัดเจน (๒) ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือสรางทักษะหรือโอกาส
การศึกษาตอของผูเรียน (๓) การขอเปดหลักสูตรโดยเฉพาะทางดานสังคมศาสตร ควรคำนึงถึงอัตราการออก
กลางคันของนักศึกษา สำหรับเนื้อหาและสาระของรายวิชา core competency เหมือนกันได แตสาระของแต
ละวิทยาลัยชุมชนใหเนนบริบทของพ้ืนท่ีเปนหลัก   
 
มติ ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชน ตามมติของสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม ๒๕๖4 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสตูรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 วิทยาลัยชุมชนพังงา 
๒. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 256๔ วิทยาลัยชุมชนสตูล  

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งตอไป  
 ฝายเลขานุการเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาทบทวนการประชุมสภาสถาบันสัญจร ซ่ึงประชุมสภาสถาบัน 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติใหเลื่อนการประชุมสภาสถาบันสัญจรจากเดือน
พฤษภาคม เปนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวาขณะนี้มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ รุนแรงมาก จึงใหเลื่อนการประชุมสภาสถาบันสัญจรออกไปอยางไมมีกำหนด และกำหนดวันประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 7 มิถุนายน 2564 ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และประธานกลาวขอบคุณกรรมการทุกทาน พรอมกับปดการประชุม 
 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ปดประชุมเวลา 16.00 น.  
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผูจดรายงานการประชุม 

      นายเจริญชัย วงษจินดา 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
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