มติทปี่ ระชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 6/๒๕๕8
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒
กระทรวงศึกษาธิการ
____________________________
เริ่มประชุมเวลา 08.3๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑2.3๐ น.
เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่อง การจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะ รับทราบ และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดประชุมสัมมนาเพื่อ
ยาว 15 ปี
กําหนดทิศทางและระดมความคิดเห็นในการกําหนดเป้าหมายใน
อนาคตของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน พร้ อ มทั้ ง จั ด เตรี ย มรายละเอี ย ดแผน
ยุทธศาสตร์ 15 ปีของวิทยาลัยชุมชน เพื่อเสนอบรรจุไว้ในกรอบ
แผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 3 ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
วาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๕๘ โดยให้แก้ไข
ข้อความดังนี้
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/๒๕๕๘
1. หน้า 10 บรรทัดที่ 6
ข้อความเดิม “ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ”
แก้ไขเป็น “ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา”
2. หน้ า 13 วาระที่ 5.6 ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษของสถาบั น ในตรา
สัญลักษณ์ของสถาบันรูปแบบที่ 2
ข้อความเดิม “...institue..”
แก้ไขเป็น “...institute…”
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามมติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบนายนิยม ชูชื่น กรรมการผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนประสานวิ ทยาลัยชุมชนทุก แห่ ง เพื่อ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของชื่อหลักสูตรระดับอนุปริญญา
ของวิทยาลัยชุมชน
วาระที่ 3.2 เรื่อง ร่างข้อบังคั บสถาบั นวิ ทยาลั ย ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่า
ชุมชน ว่ าด้ วยคุณสมบัติ และหลั กเกณฑ์ เกี่ ยวกั บ ด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. ....และให้
ผู้สอนพิเศษ พ.ศ. ....
สถาบันเสนอนายกสภาสถาบันลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

-๒-

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่า
ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาผู้ข าดแคลนทุ น ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาผู้ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
ทรัพย์อย่างแท้จริง พ.ศ. ....
พ.ศ. .... และให้ ส ถาบั น เสนอนายกสภาสถาบั น ลงนามเพื่ อ
ประกาศใช้ต่อไป
วาระที่ 4.2 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจาก
เงิ น รายได้ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20
แห่ง)

1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปี พ.ศ. 2558 ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนตามแผนการใช้เงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ช่วงหลังพระราชบัญญัติฯ
มีผลบั งคั บใช้ (11 เมษายน – 30 กั นยายน 2558) วงเงิ นทั้ งสิ้ น
จํานวน 15,144,293.69 บาท โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ที่อนุมัติตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอฯ ไว้ในรายงานการประชุมในครั้งนี้
2. ให้ฝ่ายเลขานุการ เสนอ (ร่าง) ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่า
ด้ว ยการบริห ารการเงิ น และทรั พย์สิ น ของสถาบั น วิท ยาลัย ชุม ชน
พ.ศ. .... ในเชิงหลักการที่เน้นหลักการกระจายอํานาจและถือหลักให้
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ทางราชการและผู้ เ รี ย น เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม ให้
ข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ต่อ การนํ าไปประชุ มเชิ ง
ปฏิบัติการจัดทําระเบียบฯ ให้สมบูรณ์ เสนอที่ประชุมในการประชุม
ครั้งต่อไป

วาระที่ 4.3 การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา ที่ ป ระชุ ม ให้ ค วามเห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา
ผู้อาํ นวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ดังนี้
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
(1) นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์
ประธานกรรมการ
(2) นายบัญญัติ พุ่มพันธ์
กรรมการ
(๓) นายกฤษณะ จันทร์อินทร์
กรรมการ
(4) นายปณิธิ ตั้งผาติ
กรรมการ
(๕) นางเพลินใจ เลิศลักขณวงศ์
กรรมการ
(6) เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ
(7) เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ
วาระที่ 4.4 การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา ที่ ป ระชุ ม ให้ ค วามเห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
ผู้อาํ นวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ดังนี้
(1) นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล
ประธานกรรมการ
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ
กรรมการ
(๓) นายเกชา อินทรโชติ
กรรมการ
(4) นางสาวพิชญาพร อายุมั่น
กรรมการ
(๕) นายวรชาติ ธะวิชัย
กรรมการ
(6) เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ

-๓-

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ
(7) เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ

วาระที่ 4.5 เรื่อง การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
จํานวน ๘ หลักสูตร ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
๑. วิทยาลัยชุมชนตาก
1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน
1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานช่วยเหลือคนไข้
1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
๒. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน
3. วิทยาลัยชุมชนแพร่
3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม
3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการร้านอาหาร
3.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้
4. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และให้สถาบันนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) ต่อไป
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
ผู้จัดทํามติย่อการประชุม
นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร
ผู้ตรวจมติย่อการประชุม

