มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 3/๒๕60
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน ๒๕60
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชัน้ 9กระทรวงศึกษาธิการ
____________________________
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เลิกประชุมเวลา ๑2.3๐ น.
เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑.1 เรื่ อ ง ความก้ า วหน้ า ในการเตรี ย ม ที่ประชุมรับทราบ
การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 เรื่ อ ง ขอแสดงความยิ น ดี ผู้ ทํ า ที่ประชุมรับทราบ
คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจํ า ปี
2560 และผู้ทําคุณประโยชน์แก่การศึกษาแห่งชาติ
ประจําปี 2560
วาระที่ 1.2.2 เรื่อ ง สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติ การ ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดระบบการกํากับ
“การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม”
ดูแลการดําเนินงานโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมให้เป็นไปตามแผน
ที่กําหนด พร้อมทั้งควรเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมของ
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่เน้นเรื่องความโปร่งใสเกี่ยวกับวินัยทางการเงิน
การคลังให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อกฎหมายที่กําหนด
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ประชุมรับทราบ
“การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน”

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕60 โดยไม่มีการแก้ไข
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรือ่ ง รายงานผลการดําเนินงานตามมติ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ที่ประชุมรับทราบ

-๒-

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

วาระที่ 3.2 เรื่อง การทบทวน/ปรับปรุงพระราชบัญญัติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. เห็นชอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
อํา นาจหน้ า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการฯ ตามร่ า งคํ าสั่ ง ที่ เ สนอ และให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามคําสั่งต่อไป
๒. ให้ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ จ ะขอปรั บ ปรุ ง /แก้ ไ ข
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม คือ (1)
วาระการดํารงตําแหน่งและอายุของนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาวิทยาลัย และผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ซึ่งยังมิได้
กําหนดไว้ในกฎหมาย (2) การอนุมัติให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรตาม
มาตรา 34 วรรคสอง โดยให้มีการศึกษาว่า สามารถแก้ไขข้อกฎหมายให้
เป็นอํานาจของสภาวิทยาลัยได้หรือไม่ หากไม่ได้จะมีแนวทางดําเนินการ
อย่างไร และ (3) อาจพิจารณาปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทที่
ให้ชุมชน/ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานกับวิทยาลัยชุมชน
๓. เห็ น ชอบแผนการดํ า เนิ น งาน และกรอบเวลาในการทํ า งานของ
คณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การเสนอแก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่ 3.3 เรื่ อ ง การแต่ งตั้ งสภาวิ ชาการสถาบั น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
วิทยาลัยชุมชน
1. เห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งแต่งตั้งสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนาม
คําสั่งต่อไป
2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รักษาราชการแทนรอง
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นเลขานุการสภาวิชาการ
3. เห็นชอบให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
สภาวิชาการ
วาระที่ 3.4 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมรับทราบ
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่ อ ง การให้ ค วามเห็ น ชอบรายชื่ อ ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนประธานสภา สมุทรสาคร เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจาก
วิทยาลัยชุมชน
ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ
นายกสภาสถาบันลงนามคําสั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่

-๓-

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ
วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

วาระที่ 4.2 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
1. ไม่เห็นชอบคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ
และลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนและรอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสภาวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานีที่เสนอข้างต้น
2. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี ดังนี้
(1) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
(2) นายสมบุญ ทิพรังศรี
กรรมการ
(3) รองศาสตราจารย์ธานี เกสทอง
กรรมการ
(4) นายเสวก พุทธรักษา
กรรมการ
(5) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการและเลขานุการ
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่ง
ต่อไป
วาระที่ 4.3 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลอง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ปฏิบัติงานครบหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน จํานวน 4 ราย ดังนี้
(1) นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
(2) นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
(3) นายณรงค์ สมบัติใหม่ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
(4) นายยุทธนา พรหมณี ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วาระที่ 4.4 เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ผู้ รั ก ษาราชการแทน ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังนี้
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง และยโสธร
(1) นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเ ศษ วิ ท ยาลั ย ชุ มชนระนอง เป็น ผู้รั กษาราชการแทนผู้ อํ า นวยการ
วิทยาลัยชุมชนระนอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
(๒) นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนยโสธร ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2560

-๔-

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

วาระที่ 4.5 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรอง ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. เห็ น ชอบให้ แต่ ง ตั้ ง นายเจริ ญ ชั ย วงษ์ จิ น ดา นั ก วิ ช าการศึ ก ษา
ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อทํา
หน้าที่โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
๒๕๕๘ มาตรา 6 มาตรา ๑๘ (๑๖) ทั้งนี้ให้นําความในมาตรา ๔๖ วรรค
สอง และวรรคสาม และมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ ง และวรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไข
เพิ่ มเติ ม มาใช้ บั งคั บโดยอนุโ ลม ให้รั บผิ ด ชอบเกี่ ยวกั บ งานด้ านการ
บริหาร และทําหน้าที่เป็นเลขานุการสภาสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. เห็นชอบให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3. มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคําสั่งให้ นายศิ ระพจต์
จริยาวุฒิกุล พ้นจากการดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน นับตั้งแต่วันที่มีคําสั่งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว
วาระที่ 4.6 เรื่ อ ง อนุ มั ติ ก ารให้ อ นุ ป ริ ญ ญาของ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติการให้อนุปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2560
ของวิทยาลัยชุมชนตาก หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน จํานวน ๓๘ คน เพื่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะได้เสนอ
นายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่น ๆ
วาระที่ 5.1 เรื่อง ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนา ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบและเห็ น สมควรให้ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนจั ด ทํ า
แผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนตามประเด็น
วิทยาลัยชุมชนของสภาสถาบัน
ที่กรรมการสภาสถาบันเสนอแนะให้เป็นรูปธรรมต่อไป
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
ผู้จัดทํามติย่อการประชุม
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้ตรวจมติย่อการประชุม

