มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 2/๒๕60
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชัน้ 9 กระทรวงศึกษาธิการ
____________________________
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น.
เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑.1 เรื่อง ความก้าวหน้าในการเตรียมการ ที่ประชุมรับทราบ
จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
วาระที่ ๑.1.2 เรื่อง การร่วมเป็นเจ้าภาพการบําเพ็ญ ที่ประชุมรับทราบ
กุ ศ ลสวดพระอภิ ธ รรมพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วาระที่ 1.1.3 เรื่ อ ง ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การ ที่ประชุมรับทราบ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ทิศทางการพัฒนาของประเทศ
วาระที่ 1.1.4 เรื่ อ ง การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ที่ประชุมรับทราบ
“พัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน”

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕60 โดยไม่มีการแก้ไข
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรือ่ ง รายงานผลการดําเนินงานตามมติ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ที่ประชุมรับทราบ

-๒-

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

วาระที่ 3.2 เรื่ อ ง (ร่ า ง) ข้ อบั ง คั บสถาบั นวิ ทยาลั ย
ชุมชน ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบ
ของครุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ มวิ ท ยฐานะ และครุ ย ประจํ า
ตําแหน่ง พ.ศ. .... ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ว่าด้วยการใช้ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหน่ง พ.ศ. ... และร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน
พ.ศ. ....

1. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
(1) ร่ า งข้ อ บั ง คั บ สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ยลั ก ษณะ ชนิ ด
ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหน่ง พ.ศ. ....
(2) ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ. ...
(3) ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยตรา เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ของสถาบัน พ.ศ. ....
2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องในการ
ชื่อภาษาอังกฤษของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามการพิจารณาข้างต้นก่อน
เสนอนายกสภาสถาบันลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

วาระที่ 3.3 เรื่อง การรับทราบรายชื่อประธานสภาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบและให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบัน
ชุ มชนแม่ ฮ่ อ งสอน พั ง งา ยโสธร ปั ต ตานี นราธิ ว าส ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งต่อไป
ระนอง ยะลา มุกดาหาร สตูล และพิจิตร
วาระที่ 3.4 เรื่อง การดําเนิน การสรรหาผู้อํานวยการ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1.1 เห็นชอบให้ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นกรรมการสภาสถาบัน
ซึ่งสภาสถาบันมอบหมาย เป็นกรรมการสรรหา
1.2 เห็ น ชอบในหลั ก การให้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนประธานสภาวิ ท ยาลั ย
ชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อในการประชุมประธานสภาวิทยาลัยชุมชนใน
วันที่ 12 มี นาคม 2560 เป็นผู้แทนประธานสภาวิ ทยาลัย ซึ่ง เลือก
กันเอง เป็นกรรมการ และรายงานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบใน
การประชุมต่อไป
2. เห็นชอบประเด็นคุณลักษณะอื่นที่เหมาะสมของผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนตามข้อกําหนดในข้อบังคับฯ ข้อ 3 ก (6) เพิ่มเติม ใน
ประเด็นเกี่ยวกับ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่แบบเต็มเวลา
(Full time) และควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง
สมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพตามรายการที่สภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนกําหนด
3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามมติข้างต้น นําเสนอนายกสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อแต่งตั้งต่อไป

-๓-

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

วาระที่ 3.5 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรอง ที่ ป ระชุ ม ให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ให้ นายชาญวิ ท ย์ โตธนะคุ ณ
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เป็นผู้รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
และมอบหมายให้ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเสนอนายกสภาสถาบั น
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนลงนามในคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ห็ น ไปตามข้ อ กฎหมาย /
ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่ อ ง การให้ ค วามเห็ น ชอบรายชื่ อ ที่ประชุมเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ผู้อํานวยการ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้อํานวยการ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่ง
วิทยาลัยชุมชน
เลื อกจากผู้ แ ทนผู้ อํา นวยการวิทยาลัย ชุ มชน และให้ สถาบั นวิ ทยาลั ย
ชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามคําสั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่
6 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
วาระที่ 4.2 เรื่อง การกําหนดค่าตอบแทนเริ่มต้นของ ที่ประชุม มีมติดังนี้
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๑. เห็ นชอบให้ นายมานิ ต วิมุตติสุข ได้ รับค่า ตอบแทนเริ่ มต้น ในการ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๖๑,๒๔๐
บาท
๒. เห็นชอบให้นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ได้รับค่าตอบแทนเริ่มต้นในการ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๖๒,๑๖๐
บาท
วาระที่ 4.3 เรื่ อ ง การแต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหา ที่ประชุม มีมติดังนี้
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ยโสธร น่าน และระนอง ๑. เห็นชอบการกําหนดคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมของผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและรอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยชุมชนน่านตามที่
เสนอข้างต้น
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
สตู ล ยโสธร น่ า น และระนอง ตามที่ เ สนอข้ า งต้ น และเห็ น ชอบใน
หลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยวิทยาลัยชุมชน เป็น
ผู้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความ
เข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จํานวน
หนึ่งคน เป็นกรรมการ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน
นําเสนอนายกสภาสถาบันลงนามคําสั่งแต่งตั้งต่อไป

-๔-

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

วาระที่ 4.4 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลอง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ปฏิบัติหน้าที่ของนายสุรเสน ทั่งทอง ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
และนายอุ บ ลศั ก ดิ์ ขี ด สร้ อ ย ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแพร่ และ
มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามใน
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป

วาระที่ 4.5 เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ผู้ รั ก ษาราชการแทน ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ดังนี้
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
(1) นายฌัชชภัทร พานิช รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
น่าน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 27 มกราคม 2560
(2) นางเกษร ปะลาวัน รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
สตูล ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560
(3) นางสาวสุภาวดี อิสณพงษ์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนบุรี รัมย์ ตั้ งแต่วัน ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึง 19 ธันวาคม
2559
(4) นายโยธิน บุญเฉลย รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ถึง 16 กุมภาพันธ์
2560
(5) นางอัมพร สุคนเขตร์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
(6) นายอนุชา มูลมัย รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
น่าน ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2560
(7) นางสาวพรเพ็ ญ ประกอบกิ จ รั ก ษาราชการแทนผู้ อํ า นวยการ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
วาระที่ 4.6 เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัย ที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติการให้อนุปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ชุมชน ครั้งที่ 1/2560
ของวิทยาลัยชุมชน 8 แห่ง จํานวน 181 คน ดังนี้
1. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จํานวน 3 คน
๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จํานวน 9 คน
2.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
2.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.3 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
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3. วิทยาลัยชุมชนยะลา จํานวน 12 คน
3.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
3.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.4 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
3.5 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
4. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู จํานวน 27 คน
4.1 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
4.2 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. วิทยาลัยชุมชนตาก จํานวน 3 คน
5.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่
5.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
6. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จํานวน 2 คน
6.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
6.2 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่ม
อินโดจีน
7. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จํานวน 62 คน
7.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
7.2 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7.3 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
7.4 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
7.5 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
7.6 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
7.7 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์
8. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จํานวน 63 คน
8.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
8.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เพื่อสถาบันจะได้เสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญาต่อไป

วาระที่ 4.7 เรื่ อ ง ข้ อ เสนอแนะแนวทางในการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์
ทบทวน/ปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป็ น ประธานคณะอนุ ก รรมการ
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
เกี่ ยวกับ การเสนอแก้ไขพระราชบัญญั ติสถาบัน วิทยาลัย ชุมชน พ.ศ.
2558 ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม และ
เข้ า ใจวิ ท ยาลัย ชุ มชน เพื่ อแต่ง ตั้ ง เป็น อนุก รรมการฯ พร้อ มทั้ ง เสนอ
ประเด็ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ กฎหมายที่ ต้ อ งการให้ ท บทวน/ปรั บ ปรุ ง ใน
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการ
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ดําเนิ น งาน/กรอบเวลาในการทํ า งานของคณะอนุก รรมการ ฯ ต่ อ ที่
ประชุมสภาสถาบันในการประชุมครั้งต่อไป

นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
ผู้จัดทํามติย่อการประชุม
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้ตรวจมติย่อการประชุม

