มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 2/๒๕61
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕61
ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
____________________________
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เลิกประชุมเวลา 13.0๐ น.
เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑.1 เรื่ อ ง การเข้ า เฝ้ า รั บ เสด็ จ สมเด็ จ ที่ประชุมรับทราบ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วาระที่ 1.1.2 เรื่ อ ง การจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ที่ประชุมรับทราบ
เพชรบูรณ์

วาระที่ 1.1.3 เรื่อง หลักสูตร Digital Marketing

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.1.4 เรื่อง ความก้าวหน้าการจัดตั้งกระทรวง ที่ประชุมรับทราบ
อุดมศึกษา

วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง การนาเสนอการดาเนินงานของ ที่ประชุมรับทราบ
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนอุ ทั ย ธานี พิ จิ ต ร สมุ ท รสาคร ตราด
และสระแก้ว

-๒-

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

วาระที่ 1.2.2 เรื่อง การตรวจสอบงบการเงินสถาบัน ที่ประชุมรับทราบ
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน
2559

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามมติ ที่ประชุมรับทราบ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วาระที่ 3.2 เรื่ อ ง ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร ที่ประชุมรับทราบ
อนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ของวิทยาลัย
ชุมชนตาก

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่ อ ง การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุข
หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนยะลา
ชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) ของวิทยาลัยชุมชนยะลา
วาระที่ 4.2 เรื่ อ ง การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน จานวน
รายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
๑๘ แห่ ง และให้ความเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลั ย
ชุมชนต่อไป

วาระที่ 4.3 เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน ที่ประชุมให้ความเห็นชอบนายสุรพล โอภาสเสถียร เป็นกรรมการสภา
ซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
สถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะ
ดาเนินการเสนอนายกสภาสถาบันแต่งตั้งต่อไป

-๓-

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

วาระที่ 4.4 เรื่อง ผลการสรรหาผู้อานวยการวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
ชุมชนปัตตานี
1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี ถึงวันที่ 30 มกราคม 256๑
2. เห็ นชอบให้ แต่ง ตั้ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ป ระยูร ดารงรักษ์ ผู้ ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วาระที่ 4.5 เรื่อง ผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายปรารมณ์ นาคบารุง นางวรรณดี สุธาพาณิชย์
หน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง สตูล และ และนายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติ
อุทัยธานี
หน้าที่ของผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน

วาระที่ 4.6 เรื่ อง อนุ มัติการให้ อนุ ปริ ญญาวิ ทยาลั ย ที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่
ชุมชน ครั้งที่ 1/25๖1
1/25๖1 แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 72 คน เพื่อสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่น ๆ
วาระที่ 5.1 เรื่ อ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เพื่ อ ที่ประชุมรับทราบและมอบสถาบันวิทยาลั ยชุมชนจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
ความเสนอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....
คณะทางานเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสนอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. .... และเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป

วาระที่ 5.4 เรื่อง การกาหนดวันประชุมสภาสถาบัน ที่ประชุมรับทราบ และกาหนดวันประชุมสภาสถาบั นวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชน
ครัง้ ที่ 3/2561 ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30น. ณ สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้จัดทามติย่อการประชุม

นายเจริญชัย วงษ์จินดา
ผู้ตรวจมติย่อการประชุม

