มติทปี่ ระชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 2/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒
กระทรวงศึกษาธิการ
____________________________
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑3.0๐ น.
มติ/ความเห็นโดยย่อ

เรื่อง
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑.1 เรื่ อง การเข้ าหารือกั บผู้ช่วยทูตฝ่ าย ที่ประชุมรับทราบ
วั ฒ นธรรมและการศึ ก ษา สถานเอกอั ค รราชฑู ต
สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย

วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 เรื่ อ ง สถิ ติ ก ารจั ด การศึ ก ษาของ ที่ประชุมรับทราบ และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอข้อมูลสถิติการจัด
การศึกษาวิทยาลัยชุมชน และข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษาเพื่อ
วิทยาลัยชุมชน
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภา ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕9 โดยให้แก้ไขมติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/๒๕๕9
การประชุมวาระที่ ๔.๖ การสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ดังนี้
ข้อความเดิม “ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ดังนี้
(1) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ
กรรมการ
(3) นายประทีป อินแสง
กรรมการ
(4) นางสาววรรณี สิงห์โตนาท
กรรมการ
(5) เจ้าหน้าทีส่ ํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้ช่วยเลขานุการ
(6) เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ มอบประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนแพร่ (นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์) ไปดําเนินการเลือกกรรมการ
ให้ ค รบถ้ ว น และให้ ส ถาบั น เสนอนายกสภาสถาบั น ลงนามในคํ า สั่ ง
ต่อไป”
แก้ไขเป็น “ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
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มติ/ความเห็นโดยย่อ
(1) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ
กรรมการ
(3) นายประทีป อินแสง
กรรมการ
(4) นางสาววรรณี สิงห์โตนาท
กรรมการ
(5) ..........................................
กรรมการ
ทั้งนี้มอบประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนแพร่ (นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์) ไปดําเนินการเลือกกรรมการ
ที่เหลือในลักษณะของผู้แทนชุมชน หรือผู้แทนชุมชนที่ทํางานเกี่ยวกับ
วิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งหารือผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อ
เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณา”

วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภา ที่ประชุมรับทราบ และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดดําเนินการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนนักศึกษาออกกลางคันของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งสาเหตุ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
และแนวทาง/มาตรการในการแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว และนํ า เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
วาระที่ 3.2 เรื่ อ ง ภาระงานของผู้ ส อนประจํ า ใน ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัย เรื่อง การกําหนดภาระ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
งานของผู้สอนประจําในสถาบัน พ.ศ. .... และมอบหมายให้สถาบันไป
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และให้สถาบันเสนอนายกสภาสถาบันลงนาม
เพื่อประกาศใช้ต่อไป
วาระที่ 3.3 การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
วิทยาลัยชุมชนตาก ดังนี้
(1) นายอุดร ตันติสุนทร
ประธานกรรมการ
(2) นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์
กรรมการ
(3) นายบัญญัติ พุ่มพันธ์
กรรมการ
(4) นายกฤษณะ จันทร์อินทร์
กรรมการ
(5) นายปณิธิ ตั้งผาติ
กรรมการ
(6) เจ้าหน้าทีส่ ํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ
(7) เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้เริ่มต้นกระบวนการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตากใหม่
และให้สถาบันเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งแต่งตั้งต่อไป
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่อง การอนุมัติให้ผู้อํานวยการสถาบัน ที่ประชุมมีมติดังนี้
วิทยาลัยชุมชนเดินทางไปราชการ
๑. มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดําเนินการยกร่างหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติให้เดินทางไปราชการของผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งไม่เป็นข้าราชการ
๒. ในระหว่ า งที่ ส ภาสถาบั น ยั ง มิ ไ ด้ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ
เงื่ อ นไขการอนุ มั ติ ใ ห้ เ ดิ น ทางไปราชการของผู้ อํ า นวยการสถาบั น
วิทยาลัยชุมชนซึ่งไม่เป็นข้าราชการ เห็นควรให้สถาบันออกประกาศสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การอนุมัติให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเดินทางไปราชการ พ.ศ. .... โดยนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยการอนุ มั ติ ใ ห้ เ ดิ น ทางไปราชการและการจั ด ประชุ ม ของทาง
ราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม และกําหนดให้นายกสภาสถาบันเป็นผู้มี
อํานาจในการอนุมัติดังกล่าว
วาระที่ 4.2 เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง รั ก ษาราชการแทน ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายนําชัย กฤษณาสกุล ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นเวลาหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม ๒๕๕9 เป็นต้นไป
วาระที่ 4.3 เรื่อง หลักการและแนวทางในการสรรหา ที่ประชุมมีมติดังนี้
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
1. เห็นชอบหลักการและแนวทางในการสรรหา กรณีที่ ๒ กรณีที่ไม่มีผู้
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้ง
“คณะกรรมการสรรหา” เพื่อทําหน้าที่สรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยตาม
ข้อบังคับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต่อไป
2. มอบนายนําชัย กฤษณาสกุล ประธานคณะทํางานด้านการสรรหา
บุ ค ลากรภายใต้ คณะอนุ ก รรมการจั ด ทํ า กฎหมายลํ า ดั บ รองตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปดํ า เนิ น การ
ทบทวน/ปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ ให้ เ กิ ด ความรอบคอบและโดยคํ า นึ ง ถึ ง
ประโยชน์ต่อการบริหารงานวิทยาลัยชุมชน และเสนอสภาสถาบันใน
การประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 4.4 เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัย ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบอนุ มั ติ ก ารให้ อ นุ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ สํ า เร็ จ
ชุมชน ครั้งที่2/2559
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 16 แห่ง จํานวน 936 คน ดังนี้
1. วิทยาลัยชุมชนพังงา จํานวน ๑ คน
๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 คน
๒. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จํานวน ๒ คน

-๔-

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ
๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คน
๒.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 คน
๓. วิทยาลัยชุมชนแพร่ จํานวน ๓ คน
๓.๑ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คน
๓.๒ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 คน
๓.๓ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1 คน
๔. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จํานวน ๔ คน
๔.๑ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คน
๔.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 3 คน
๕. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จํานวน ๔ คน
๕.๑ หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 4 คน
๖. วิทยาลัยชุมชนยโสธร จํานวน ๔ คน
๖.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 4 คน
๗. วิทยาลัยชุมชนน่าน จํานวน ๕ คน
๗.๑ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 คน
๘. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จํานวน ๒๓ คน
๘.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 10 คน
๘.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 13 คน
๙. วิทยาลัยชุมชนตราด จํานวน ๔๗ คน
๙.๑ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คน
๙.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 คน
๙.๓ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 9 คน
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๙.๔ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 13 คน
๙.๕ หลักสูตรอนุปริญญาบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี 11 คน
๙.๖ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 1 คน
๑๐. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จํานวน ๕๕ คน
๑๐.๑ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 คน
๑๐.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 37 คน
๑๐.๓ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 15 คน
๑๐.๔ หลักสูตรอนุปริญญาบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 1 คน
๑๑. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จํานวน ๖๕ คน
๑๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน
๑๑.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 คน
๑๑.๓ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 27 คน
๑๑.๔ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 24 คน
๑๒. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จํานวน ๙๖ คน
๑๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 คน
๑๒.๒ หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 16 คน
๑๒.๓ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 คน
๑๒.๔ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 27 คน
๑๒.๕ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 39 คน
๑๒.๖ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 5 คน
๑๓. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จํานวน ๑๑๐ คน

-๖-

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ
๑๓.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 28 คน
๑๓.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 47 คน
๑๓.๓ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 คน
๑๔. วิทยาลัยชุมชนระนอง จํานวน ๑๑๒ คน
๑๔.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 77 คน
๑๔.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 4 คน
๑๔.๓ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 20 คน
๑๔.๔ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 คน
๑๕. วิทยาลัยชุมชนสตูล จํานวน ๑๘๐ คน
๑๕.๑ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 คน
๑๕.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 52 คน
๑๕.๓ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 คน
๑๕.๔ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 12 คน
๑๕.๕ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 33 คน
๑๕.๖ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 10 คน
๑๕.๗ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 69 คน
๑๖. วิทยาลัยชุมชนตาก จํานวน ๒๒๕ คน
๑๖.๑ หลักสูตรอนุปริญญาการแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 1 คน
๑๖.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 69 คน
๑๖.๓ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 89 คน

-๗-
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มติ/ความเห็นโดยย่อ
๑๖.๔ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 คน
๑๖.๕ หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 38 คน
และให้ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเสนอนายกสภาสถาบั น ลงนามในใบ
อนุปริญญาต่อไป

วาระที่ 4.5 เรื่ อ ง การให้ ค วามเห็ น ชอบรายชื่ อ ที่ประชุมมีมติดังนี้
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ กํ า หนดเป็ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ ก.ค.ศ. 1. ให้ความเห็นชอบอนุมัติรายชื่ อผู้ทรงคุ ณวุฒิเพื่อกําหนดเป็นบัญ ชี
กําหนดในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รายชื่อผู้ทรงวุฒิที่ ก.ค.ศ. กําหนด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการจัดทําบัญชีของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มเติม พร้อมทั้งแนบประสบการณ์ในการทํางานด้วย

นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
ผู้จัดทํามติย่อการประชุม
นายมานิต วิมุตติสุข
ผู้ตรวจมติย่อการประชุม

