มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 4/๒๕๕9
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ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3
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กระทรวงศึกษาธิการ
____________________________
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑3.0๐ น.
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วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑.1 เรื่ อ ง การจั ด กิ จ กรรมของสถาบั น ที่ประชุมรับทราบ
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วาระที่ 1.1.2 เรื่อง สรุปผลการประชุมระดมความ ที่ประชุมรับทราบ
คิ ด เห็ น เรื่ อ ง การกํ า หนดนโยบายและทิ ศ ทาง
การดําเนินงานของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๕9 โดยขอแก้ไข ดังนี้
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2559
1. มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๑ เรื่อง ร่างระเบียบสภาวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
การให้ ผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จาก
บุคคลภายนอกเดินทางไปราชการ พ.ศ. ....
ข้อความเดิม “ข้อ (๒) แก้ไขเป็น “กรณีการอนุมัติเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ ให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากบุคลากรภายนอก เสนอขออนุมัติต่อนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ทั้งนี้ เมื่อเดินทางไปราชการแล้ว ให้รายงานให้นายกสภาสถาบันทราบ
ทุกสามเดือน””
แก้ไขเป็น “ข้อ (๒) แก้ไขเป็น “กรณีการอนุมัติเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ ให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอขออนุมัติต่อ
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้ เมื่อเดินทางไปราชการแล้ว ให้
รายงานให้นายกสภาสถาบันทราบหลังเสร็จสิ้นภารกิจ””
2. วาระที่ 5.2 เรื่ อ ง การพิ จ ารณารายชื่ อ คณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งใหม่ ดังนี้
๒.๑ เพิ่มเติมข้อความในวรรคสอง ดังนี้
ข้อความเดิม “ในการนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อไม่ให้เกิด
ความล่าช้าในกระบวนการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้ง
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ใหม่ จึงเห็นสมควรพิจารณารายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบั นวิ ทยาลั ยชุ มชนตามองค์ประกอบที่ กํ าหนดไว้ ในข้ อบั งคั บสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ ”
แก้ไขเป็น “ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อไม่ให้เกิด
ความล่าช้าในกระบวนการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้ง
ใหม่ จึงเห็นสมควรพิจารณารายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบั นวิ ทยาลั ยชุ มชนตามองค์ประกอบที่ กํ าหนดไว้ ในข้ อบั งคั บสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(1) เสนอชื่ อนายชุ มพล พรประภา เป็นผู้ แทนจากกรรมการสภา
สถาบันซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
(2) นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง
จํานวนหนึ่งคน
(3) นายวิชาพร ชินประพันธ์ ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง
จํานวนหนึ่งคน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้ออภิปรายเกี่ยวกับการปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาฯ ให้เกิดความคล่องตัว โดยเสนอให้ปรับลดผู้แทน
จากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ก่อนแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งใหม่ต่อไป
๒.๒ แก้ไขมติ ดังนี้
ข้ อ ความเดิ ม “ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบรายชื่ อ คณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย
(1) นายชุมพล พรประภา
เป็นประธาน
(ผูแ้ ทนจากกรรมการสภาสถาบันซึง่ เลือกกันเองจํานวนหนึง่ คน)
(2) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ
(3) นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
เป็นกรรมการ
(ผูแ้ ทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึง่ คน)
เป็นกรรมการ
(4) นายวิชาพร ชินประพันธ์
(ผูแ้ ทนผู้อํานวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึง่ คน)
และมอบให้ สถาบั นวิ ทยาลั ยชุ มชนไปดํ าเนิ นการให้ ได้ มาซึ่ งกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมายจํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ”
แก้ ไ ขเป็ น “๑. ที่ ป ระชุ มเห็ นชอบรายชื่ อคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบัน ดังนี้
(1) นายชุมพล พรประภา
เป็นประธาน
(ผูแ้ ทนจากกรรมการสภาสถาบันซึง่ เลือกกันเองจํานวนหนึง่ คน)
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(2) นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
เป็นกรรมการ
(ผูแ้ ทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึง่ คน)
(3) นายวิชาพร ชินประพันธ์
เป็นกรรมการ
(ผูแ้ ทนผู้อํานวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึง่ คน)
๒. มอบหมายให้ สถาบั นวิ ทยาลั ยชุ มชนไปดํ าเนิ นการปรั บปรุ งแก้ ไข
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ.
๒๕๕๘ ก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนครั้งใหม่ต่อไป”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรือ่ ง รายงานผลการดําเนินงานตามมติ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจาก ที่ประชุมมีมติมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตามข้อคิดเห็น/
เงิ น รายได้ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ข้อเสนอแนะข้างต้น และนําเสนอแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อกลั่นกรอง ก่อน
นําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4.2 การกํ า หนดค่ า ตอบแทนและเลื่ อ น ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังนี้
ค่าตอบแทนประจําปีผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1. รายชื่อกรรมการสภาสถาบัน จํานวน 3 คน เป็นอนุกรรมการเพื่อ
ที่ไม่เป็นข้าราชการ
พิจารณาวางหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดค่าตอบแทนเริ่มต้น
ของผู้อํานวยการสถาบันและการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของผูบ้ ริหาร
สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ ดังนี้
(1) นายชุมพล พรประภา
(2) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
(3) นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
(4) เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้กรรมการสภาสถาบันที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไป
ดําเนินการเลือกประธานอนุกรรมการฯ กันเอง และให้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป
2. มอบคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
กํ า หนดค่ า ตอบแทนเริ่ ม ต้ น ของผู้ อํ า นวยการสถาบั น และการเลื่ อ น
ค่ า ตอบแทนประจํ า ปี ข องผู้ บ ริ ห ารสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนที่ ไ ม่ เ ป็ น
ข้ า ราชการ พิ จ ารณาประเด็ น ความเหมาะสมของอั ต ราการเลื่ อ น
ค่าตอบแทน และศึกษาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ของ
ผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ
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วาระที่ 4.3 เรื่ อ ง การปรั บปรุ ง แก้ ไข และเพิ่ มเติ ม ที่ประชุมมีมติดังนี้
(1) เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนว่ า ด้ ว ย
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่
คณะคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเสนอ และให้เพิ่มเติมในข้อ ๖ ๙ และ ๑๐
(2) มอบคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนไปดําเนินการยกร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ใหม่ โดยรวมทั้งฉบับเดิมและประเด็นที่มีมติแก้ไขในการประชุมครั้งนี้ไว้
ในฉบับเดียวกัน โดยให้เหตุผลของแก้ไขประกอบด้วย
(3) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย การเลื อ กกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนจากประธานกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนให้ดําเนินการหลังจากสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน
คณะใหม่แล้วเสร็จ
วาระที่ 4.4 เรื่ อ ง การมอบอํ า นาจให้ ส ภาวิ ท ยาลั ย ที่ประชุมมีมติมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา
ชุ ม ชนสงขลาออกระเบี ย บวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสงขลา และยกร่างระเบียบว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษา พ.ศ.... เพื่อให้
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษา พ.ศ. ....
วิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง มีระบบการบริหารจัดการกองทุนที่เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน และให้นําเสนอสภาสถาบันต่อไป
วาระที่ 4.5 เรือ่ ง (ร่าง) กรอบพันธกิจการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1. (ร่าง)กรอบพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. รายละเอียดพันธกิจด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการจัดทําเป็นประกาศสภาสถาบัน
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเพื่อให้วิทยาลัยชุมชนสามารถนําไปจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป

วาระที่ 4.6 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
กรรมการสภาวิ ช าการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง จาก 1. เสนอชื่อนายถนอม อินทรกําเนิด กรรมการสภาสถาบัน เป็นประธาน
บุคคลภายนอกสถาบัน
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอก
2. เห็นชอบการแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน ดังนี้
(1) นายถนอม อินทรกําเนิด
ประธานกรรมการ
(2) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการ

-๕-

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ
(3) นายคมสัน คูสินทรัพย์
กรรมการ
(4) นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
กรรมการ
(5) นายจรูญ พรหมสุข
กรรมการ
(6) เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบัน
เลขานุการ
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่ง
ต่อไป

วาระที่ 4.7 เรือ่ ง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ของสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบให้ นายปณิธาน กันสุข ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชน
เลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่าง
ดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคม ทําหน้าที่กรรมการสรรหาสภา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
2. มอบหมายแพทย์หญิง ชัญวลี ศรีสุโขผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และ
มี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ ทํ าหน้ า ที่
กรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนาม
ในคําสั่งต่อไป

วาระที่ ๔.๘ เรื่อง ผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ดังนี้
ชุมชนตราด มุกดาหาร น่าน พิจิตร และนราธิวาส
(1) นางกรรณิกา สุภาภา ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ตราด
(2) นายศศิพงษา จันทรสาขา ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร
(3) นายณรงค์ สมบัติใหม่ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร
(4) นายยุทธนา พรหมณี ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส
โดยให้ระบุการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีเ่ ป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และการ
ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในสัญญาจ้างการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ได้รับการเห็นชอบให้ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ตามมติสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ และ
ผู้ได้รับการเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
ตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วย
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มติ/ความเห็นโดยย่อ
๒. ชะลอการเห็ น ชอบการสรรหาผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น
ออกไปก่อน จนกว่าผลการตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารการยืมเงินระหว่าง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่านกับประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านจะ
แล้ ว เสร็ จ และให้ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม สภาสถาบั น พิ จ ารณาให้ ค วาม
เห็นชอบอีกครั้ง

วาระที่ 4.9 เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง รั ก ษาราชการแทน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส เป็นผู้รักษา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
วาระที่ 4.10 เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 5/2559

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน แก่
ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 211 คน
1. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู จํานวน ๑ คน
๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 คน
๒. วิทยาลัยชุมชนพังงา จํานวน 1 คน
๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คน
๓. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จํานวน 2 คน
๓.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2 คน
๔. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จํานวน 3 คน
๔.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1 คน
๔.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 คน
๕. วิทยาลัยชุมชนตาก จํานวน 5 คน
5.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2 คน
5.2 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คน
5.3 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2 คน
6. วิทยาลัยชุมชนแพร่ จํานวน 5 คน
๖.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2 คน
๖.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 คน
๖.๓ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2 คน
7. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จํานวน 6 คน
๗.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 4 คน
๗.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2 คน
8. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จํานวน 15 คน
๘.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 12 คน
๘.2 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 คน
9. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จํานวน 15 คน
๙.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2 คน
๙.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3 คน
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๙.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 คน
๙.4 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 5 คน
๑๐. วิทยาลัยชุมชนสตูล จํานวน 16 คน
10.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 3 คน
10.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 คน
10.๓ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 คน
10.4 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 1 คน
10.5 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน
11. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จํานวน 25 คน
11.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 5 คน
11.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 11 คน
11.๓ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 คน
11.4 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 7 คน
12. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จํานวน 54 คน
12.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 16 คน
12.2 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 38 คน
13. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จํานวน 63 คน
๑๓.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 36 คน
๑๓.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 17 คน
๑๓.๓ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 10 คน
เพื่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญา
ต่อไป

วาระที่ 4.11 เรื่ อ ง การให้ ค วามเห็ น ชอบรายชื่ อ ผู้ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภา
ได้รับการสรรหาเป็นสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว น่าน วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว น่าน หนองบัวลําภู และแพร่ เพื่อให้กรรมการ
หนองบัวลําภู และแพร่
สภาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
และเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
ต่อไป
วาระที่ 4.12 เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วาระลับ)
วาระที่ 4.13 เรื่อง (ร่าง) แผนงานในภารกิจของ
หน่วยงานระยะ 20 ปี ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบให้สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ
(ร่ า ง) แผนงานในภารกิ จ ของหน่ ว ยงานระยะ 20 ปี ของสถาบั น
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เสนอสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ
รวบรวมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป และหากมีการ
ทบทวนจะนําเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

-๘-

เรื่อง
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
ผู้จัดทํามติย่อการประชุม
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้ตรวจมติย่อการประชุม

มติ/ความเห็นโดยย่อ

