รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 4/๒๕61
วันอังคารที่ 10 เมษายน ๒๕61 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ
.........................................
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นางสิริกร มณีรินทร์
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(นายภาสกร เหมกรณ์ แทน)
3. นายถนอม อินทรกําเนิด
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายอุดร ตันติสุนทร
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
6. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
(นายธานินทร์ ริ้วธงชัย แทน)
7. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
(นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา แทน)
8. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน)
9. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย
11. นายทิวากร เหล่าลือชา
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา
12. นายพล เสาะสุวรรณ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา
13. นายเจริญชัย วงษ์จินดา
เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
14. นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
15. นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. นายชุมพล พรประภา
2. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
3. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
4. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
5. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ
6. นายสุรพล โอภาสเสถียร

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล
3. นายนําชัย กฤษณาสกุล
4. นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
5. นางชนิกา น้ําเพชร
6. นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง
7. นายสุชิน นาคเงิน
8. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
9. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย
10. นางสาวสุธิมา เทียนงาม
11. นายทศปริชัย เลาห์ทวี
12. นางสาวฮาสาน๊ะ แกสมาน

รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.
นายกสภาสถาบั น วิท ยาลัยชุ มชนได้กล่ าวเปิดการประชุม และดํ าเนิ นการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
วาระที่ 1.1
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
วาระที่ 1.1.1
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
ประธานแจ้งว่า ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการนําเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา มีสาระสําคัญคือ (1) รูปแบบการบริหารโดยให้ตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง ๔ หน่วยงานหลักที่
เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่กําลังดําเนินการขณะนี้ ควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง/ทิศทางที่
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... กําหนด จะเป็นประโยชน์มากในการช่วยยกระดับคุณภาพของพี่
เลี้ยงเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง (2) เป็นการให้อํานาจ (empower) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ปัจจุบันให้มีการทํางานที่เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่ง
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และมีศูนย์ปฐมวัยประจําตําบลมากกว่า ๑๙,๑๙๑ ศูนย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานกว่า
40,000 คน
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.1.2

เรื่ อ ง การประชุ ม หารื อ การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย กั บ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประธานแจ้งว่า ตามที่คณะของสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ประชุมหารือการจัดการศึกษา
ปฐมวัยกับสถานศึกษา/หน่วยงานของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 25 – 27
มีนาคม 2561 นั้น พบว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ให้ความสําคัญเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นนโยบายหลัก
ของประเทศ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง มีอํานาจหน้าที่ตั้งแต่ การกํากับดูแลการให้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล พิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัวแก่ศูนย์/โรงเรียน
รวมทั้ งการกํ ากั บ ติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งาน และที่ น่ าสนใจคื อ สิ งคโปร์ กํ าลั งจะจั ด ตั้ ง National
Institute of Early Childhood Development (NIEC) เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ใ นการพั ฒ นาและผลิ ต ครู พี่ เ ลี้ ย ง
ครูปฐมวัย ซึ่งเป็ นการให้ ค วามสําคัญ ในเรื่องการผลิตและพั ฒ นาคนในระบบการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ มี
คุณภาพ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.1.3

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....
ประธานแจ้งว่า สภานิติบัญญั ติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... และจะได้นําขึ้นทูลเกล้าถวายพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้
ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ําการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์และ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรม รวมทั้งมีศักยภาพที่จะดํารงชีวิตโดย
พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
ในการนี้ สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ เตรี ย มการรองรั บ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... มี นายชุมพล พรประภา กรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณ วุฒิ เป็นประธาน นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
และนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการสภาสถาบัน เป็นกรรมการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่จะทําให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับประโยชน์จากกองทุนฯ ดังกล่าวต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2
วาระที่ 1.2.1

เรื่องทีเ่ ลขานุการแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
เรื่อง ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน ได้รับ
เครื่องอิสริยาภรณ์ ตระกูล Palmes Academiques ชั้น officier จากรัฐบาล
ฝรั่งเศส และรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2561

สรุปเรื่อง
ผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนกล่ า วแสดงความยิ น ดี กั บ นางสิ ริ กร มณี ริ น ทร์
นายกสภาสถาบัน เนื่องในโอกาสที่ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ ตระกูล Palmes Academiques ชั้น officier จาก
รัฐบาลฝรั่งเศส และรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2561

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดี

วาระที่ 1.2.2

เรื่อง งานวันคล้ายวัยสถาปนาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สรุปเรื่อง
ด้วยพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 และมีผลบังคับใช้ในเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 ดังนั้น ในวันที่ 11 เมษายน
ของทุกปี กําหนดให้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยชุมชน ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเชิญกรรมการ
สภาสถาบันเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ณ สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดกําหนดการดังเอกสารที่แจ้ง
ที่ประชุมแล้ว
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2.3

เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือน
มีนาคม – เมษายน 2561

สรุปเรื่อง
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รวบรวมภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในช่วง
เดือนมีนาคม – เมษายน ดังนี้
1. งานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 3 หลักสูตร ดังนี้
1.1 โครงการอบรม แนวทางปฏิ บั ติ ง านพั ส ดุ ภ ายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
กฎกระทรวง หนั งสื อ สั่ งการเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 สํ าหรั บ
เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานพั สดุสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย
แอร์พอร์ท ปทุ ม ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากรที่ปฏิบัติงานพัส ดุ สามารถนํ าหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แนวทางปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ ไปใช้ ในการปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและ ตรวจสอบได้
1.2 โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ
ส่วนราชการ สําหรับผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ
ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารงานการเงิน
การคลัง และงบประมาณให้แก่ผู้บริหารบริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1.3 โครงการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร : การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย ด้ า นการเขี ย น
บทความวิจัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง ที่ทําหน้าที่หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถเขียนบทความวิชาการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสถาบันฯ มีบทความวิชาการที่สามารถเผยแพร่และเป็นประโยชน์ทางวิจัยและสังคม
2. การเสริม สร้า งความเข้ ม แข็ ง ด้ า นการบริ ห ารจั ด การและการจั ด การศึ ก ษาของ
วิทยาลัยชุมชน มี 3 กิจกรรม ดังนี้
2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ที่ครบรอบระยะเวลาให้
เป็ น ไปตามมาตรฐานและสอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งขาติ (TQF) มี ค วาม
เหมาะสมกับสถานการณ์ในสภาพปัจจุบัน จํานวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน การส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การปกครองท้องถิ่น การพัฒนา
ชุมชน การศึกษาปฐมวัยและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.2 การประชุมผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสัญจร ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 29
– 31 มีนาคม 2561ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานการจัดการศึกษา
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ที่เกิดจากการจัดการศึกษา เพื่อการเสริมสร้างอาชีพและชุมชนเข้มแข็ง ในพื้นที่อําเภอเทพา ได้แก่
(1) การพัฒนาอาชีพจากฐานทรัพยากรจากต้นจาก ของชุมชนบ้านนาเกาะ
(2) การพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญา การเลี้ยงผึ้งชันโรง ของชุมชนบ้านพรุหมาก
(3) การสร้างอาชีพเสริมทอผ้าให้ชาวสวนยาง ของชุมชนบ้านล่องมุด
(4) การสร้างอาชีพเสริมรายได้จากการตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิม
2.3 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจําปีการศึกษา 2558
– 2560 เมื่ อ วั น ที่ 4 เมษายน 2561 ณ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนพิ จิ ต ร โดยมี น ายวี ร ะศั ก ดิ์ วิ จิ ต ร์ แ สงศรี
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด พิ จิ ต ร เป็ น ประธานในพิ ธี ฯ มี ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอนุ ป ริ ญ ญาบั ต ร จํ า นวน 256 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 549 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 612 คน
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2.4

เรื่อง การรับทราบรายชื่อประธานและรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

สรุปเรื่อง
ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งตั้งประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจาก นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ และวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสยังไม่ได้แต่งตั้งรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ในการนี้ สภาวิท ยาลั ย ชุ ม ชนนราธิวาส ในการประชุ ม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงมีมติเลือก
๑. นายธีระ อัครมาส
ดํารงตําแหน่ง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
๒. นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์ ดํารงตําแหน่ง รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนราธิวาส
มติ
ที่ ประชุ ม รับ ทราบรายชื่อประธานและรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคําสั่งแต่งตั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 และรับรองรายงานการประชุม (วาระลับ)
ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ครั้ งที่ 3/2561 เมื่ อ วั น อั งคารที่ 6
มีนาคม 2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการ

พิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่
3/2561 และรับรองรายงานการประชุม (วาระลับ)
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 3/2561 และรั บรองรายงานการประชุ ม
(วาระลับ) โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1
เรือ่ ง รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
ตามที่ ส ภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ได้ มี ก ารประชุ ม พิ จ ารณ าและมี ม ติ เ กี่ ย วกั บ
การดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ นั้น
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
วาระที่ 4.1
เรื่อง ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนเห็นความสําคัญของการพัฒนาคนให้ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตัล จึงได้
กําหนดแผนการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ให้วิทยาลัยชุมชนนําไปใช้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุ ค คล ชุ ม ชน และท้ อ งถิ่ น โดยร่ ว มมื อ กั บ คณ ะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม ซึ่ ง เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษาทางด้านนี้ กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้ประชุม
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อร่วมกําหนด
กรอบและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร โดยหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยศรีปทุม จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้าน
Digital Marketing โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะออกแบบเนื้อหา (Content) ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับ
ขั้นปฏิบัติงานได้จริง และให้วิทยาลัยชุมชนนําไปจัดทําเป็นหลักสูตรในแต่ละระดับให้เหมาะสมกับความต้องการ
พื้นฐานของผู้เรียน และบริบทในแต่ละพื้นที่
1.2 มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ความร่วมมือในการพัฒนาครู ผู้สอน ด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนให้มีศักยภาพด้านการสอนคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความรู้และมีมาตรฐานการสอนเทียบเท่ากับอาจารย์มหาวิทยาลัย
1.3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัย
ชุมชน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยใช้วิธีการเทียบโอนหน่วยกิต

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทําร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และ
การพัฒนาบุคลากรระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ดําเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม
การพิจารณา
ที่ ประชุม มี ข้อคิดเห็ น /เสนอแนะเอกสารร่างข้อตกลงฯ วัตถุประสงค์ข้อ 1.2 ประเด็ น
“ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่ํากว่าบุคคลทั่วไป” อาจทําให้การเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ หากไม่ใช่สาระสําคัญ ของ
ข้อตกลง ที่ประชุมเสนอแนะว่า ไม่ควรระบุ
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ศรีปทุมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
วาระที่ 4.2

เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกของสถาบัน
สรุปเรื่อง
๑. ด้วยรองศาสตราจารย์ศรุติ สกุลรัตน์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน ได้ถึงแก่อนิจกรรม
๒. สภาสถาบั นวิทยาลั ยชุ มชน ในคราวประชุ มครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๑๒ ธั นวาคม
๒๕๖๐ ได้เห็นชอบให้ดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน แทน
ตําแหน่งที่ว่างลง จํานวน ๑ ตําแหน่ง โดยมีมติให้ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ
๓. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๐ และข้อบังคับ
สถาบันวิท ยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวน คุณ สมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่งและ
การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘
และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 จัดให้มีการเสนอรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกของสถาบัน
3.2 มี ผู้ ได้ รับ การเสนอชื่ อ จากกรรมการสภาสถาบั น สํ านั ก งานสภาสถาบั น และ
วิทยาลัยชุมชน รวมทั้งสิ้น ๑๑ ราย
3.3 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการเสนอชื่อ และ
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ พบว่ามีจํานวน ๒ ราย กระบวนการเสนอชื่อไม่เป็นไปตามประกาศฯ ทําให้
เหลือผู้ที่จะพิจารณา จํานวน ๙ ราย
3.4 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณวุฒิ และคุณสมบัติ ทั้ง ๙ ราย พบว่าเป็นไป
ตามข้อบังคับฯ จึงได้พิจารณาประวัติและผลงานเป็นรายบุคคล และเห็นสมควรเสนอสภาสถาบันพิจารณา จํานวน
๒ ราย โดยเรียงลําดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

(๑) นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้กับชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ และการบริการวิชาการของวิทยาลัย
ชุมชน
(๒) รองศาสตราจารย์ มนตรี แย้ มกสิ กร มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาผู้ เหมาะสมดํ ารงตํ าแหน่ งกรรมการสภาวิ ช าการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
บุคคลภายนอกสถาบัน ดังนี้
1. ที่ ป ระชุม พิ จารณาผู้ม าประชุ ม มีจํานวน 12 คน จากจํานวน 19 คน จึงครบองค์
ประชุม
2. ที่ประชุมมีมติให้ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย
3. ที่ประชุมมีมติเลือก นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ เป็นผู้เหมาะสมดํารงตําแหน่งกรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ด้วยจํานวน 8 คะแนน
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ เป็นผู้เหมาะสมดํารงตําแหน่งกรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะเสนอนายกสภาสถาบัน
แต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 4.3

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล นราธิวาส
ยโสธร และน่าน แทนตําแหน่งที่ว่างลง
สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม
๒๕61 เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล นราธิวาส ยโสธร
และน่าน แทนตําแหน่งที่ว่างลง และมีมติ ดังนี้
1.1 มอบสถาบันวิท ยาลัยชุมชนแจ้งสภาวิทยาลัยชุมชนเสนอชื่อผู้ทรงคุณ วุฒิ จาก
บุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภา
วิทยาลัยจังหวัดนั้นเลือก จํานวนสองคน เป็นกรรมการ
1.2 เสนอชื่อกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ
สรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล นราธิวาส ยโสธร และน่าน ดังนี้
(1) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล, นราธิวาส
(2) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
(3) นางสีลาภรณ์ บัวสาย
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

2. เห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เข้ า ใจ และมี ป ระสบการณ์ เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ ทํ า หน้ าที่ ก รรมการสรรหากรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล นราธิวาส ยโสธร และน่าน
3. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ ดํ า เนิ น การตามมติ ที่ ป ระชุ ม และขอเสนอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล นราธิวาส ยโสธร โดยมีผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเป็นกรรมการและเลขานุการ ดังนี้
วิทยาลัย
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ชุมชน
(สภาวิทยาลัยเลือก)
สตูล
รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
นายไสว สังข์ทอง
นราธิวาส รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
นายศิริศกั ดิ์ หวังธรรมมั่ง
ยโสธร
นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายสมเพชร สร้อยสระคู

กรรมการ
(สภาวิทยาลัยเลือก)
นายพิมาน บินตํามะหงง
นายปัญญา อ่องสกุล
นางประภาศรี สุฉันทบุตร

กรรมการ
(สภาสถาบันมอบหมาย)
นายนําชัย กฤษณาสกุล
นายนําชัย กฤษณาสกุล
นายนําชัย กฤษณาสกุล

4. สําหรับวิทยาลัยชุมชนน่าน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนได้ลาออกจํานวน ๗ คน จาก
กรรมการทั้งหมด ๑๒ คน ทําให้ไม่สามารถจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อเสนอชื่อกรรมการสรรหาจํานวน
๒ คน ได้ ซึ่งสภาสถาบันสามารถใช้อํานาจของ “สภาสถาบัน” ตามข้อ ๗ ของข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงนําเรียนนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อเสนอชื่อกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัย
ชุมชนน่าน จํานวน ๒ คน ซึ่งได้แก่
4.1 นายเสรี พิมพ์มาศ
4.2 ว่าที่ ร.ต.สมเดช อภิชยกุล
จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมีผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเป็นกรรมการและเลขานุการ ดังนี้
วิทยาลัย
ชุมชน
น่าน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

นางสีลาภรณ์ บัวสาย

นายเสรี พิมพ์มาศ

กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมเดช อภิชยกุล

กรรมการ
(สภาสถาบันมอบหมาย)
พระครูพิทักษ์นันทคุณ

การพิจารณา
ที่ประชุมไม่มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม และเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
นราธิวาส ยโสธร และน่าน แทนตําแหน่งที่ว่างลง ดังนี้
วิทยาลัย
ชุมชน
สตูล
นราธิวาส
ยโสธร
น่าน

กรรมการ
(สภาวิทยาลัยเลือก)
รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
นายไสว สังข์ทอง
รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง
นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายสมเพชร สร้อยสระคู
นางสีลาภรณ์ บัวสาย
นายเสรี พิมพ์มาศ
ประธานกรรมการ

กรรมการ
(สภาวิทยาลัยเลือก)
นายพิมาน บินตํามะหงง
นายปัญญา อ่องสกุล
นางประภาศรี สุฉันทบุตร
ว่าที่ ร.ต.สมเดช อภิชยกุล

กรรมการ
(สภาสถาบันมอบหมาย)
นายนําชัย กฤษณาสกุล
นายนําชัย กฤษณาสกุล
นายนําชัย กฤษณาสกุล
พระครูพิทักษ์นันทคุณ

โดยมีผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นกรรมการและเลขานุการ และสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะเสนอ
นายกสภาสถาบันแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 4.4

เรื่อง การสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
สรุปเรื่อง
1. ตามที่ ส ภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน มี คํ า สั่ ง ที่ 68/๒๕๖๐ ลงวั น ที่ 22 ธั น วาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร โดยมีนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
เป็นประธานกรรมการ เพื่อดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียน ดังนี้
2.1 คณะกรรมการสรรหาผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนยโสธรได้ ดํ า เนิ น การตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครู
ชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นผู้มีความเหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ยโสธร
2.2 การเสนอขอขยายระยะเวลาการสรรหาผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนยโสธร
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ กําหนดให้ “การสรรหาผู้สมควรดํารง
ตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ให้ ค ณ ะกรรมการสรรหาดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาสถาบัน” คือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เนื่องจากคณะกรรมการแต่ละ
ท่านมีภารกิจจํานวนมาก จึงดําเนินการสรรหาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 256๑ ดังนั้น จึงขอความ
เห็นชอบเพื่อให้ขยายเวลาในการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์
256๑
3. หนังสือสํานักงานเลขาธิการสภาธรรมาภิบาลแห่งชาติ ที่ สธช. 062/2561 ลงวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2561 ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
กรณีของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี หลวงนา ว่าขาดคุณสมบัติการเป็นตัวแทนสถาบันอุดมศึกษา ในสภาวิทยาลัย
ชุมชนยโสธร และขอให้ ยับยั้ งการแต่งตั้งผู้อํานวยการวิท ยาลัยชุมชนยโสธรไว้ก่อน จนกว่าการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ
4. กลุ่ ม กฎหมาย สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ ต รวจสอบแล้ ว ขอเรี ย นว่ า มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี ได้ เสนอรายชื่ อ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ ารี หลวงนา รองอธิ ก ารบดี เป็ น ผู้ แ ทน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้
มีประกาศฯ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2560 แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี หลวงนา เป็ นกรรมการผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา ในสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร จึงถือว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี หลวงนา มีคุณสมบัติการเป็น
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ถูกต้องครบถ้วน เมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี หลวงนา เกษียณอายุราชการเมื่อเดือน
กันยายน 2557 ได้ทําสัญ ญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีสัญญาจ้างเป็นปีต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และจะสิ้นสุดสัญญา ในเดือนกันยายน 2561 ดังนั้น
คุณสมบัติในการเป็นกรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ในคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน

ยโสธร จึ ง ครบถ้ ว น และอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี ได้ มี ห นั ง สื อ ยื น ยั น การเป็ น ผู้ แ ทน
สถาบันอุดมศึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี หลวงนา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ถึงวันที่ 23

กุมภาพันธ์ 256๑
2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนยโสธร และสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะเสนอนายกสภาสถาบันแต่งตั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่น ๆ
วาระที่ 5.1
เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประธานกํ า หนดวั น ประชุ ม สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ครั้ ง ที่ 5/2561 ในวั น ที่
8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้ อ งประชุ ม สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน อาคารรั ช มั ง คลาภิ เ ษก 2 ชั้ น 9
กระทรวงศึกษาธิการและกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑6.0๐ น.
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้จดรายงานการประชุม

นายเจริญชัย วงษ์จินดา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

