มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 5/๒๕61
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม ๒๕61
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ
____________________________
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เลิกประชุมเวลา 16.0๐ น.
เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑.1 เรื่อง ความก้าวหน้าการเสนอขอแก้ไข ที่ประชุมรับทราบ
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘

วาระที่ 1.1.2 เรื่อง ความก้าวหน้าร่างพระราชบัญญัติ ที่ประชุมรับทราบ
การอุดมศึกษา พ.ศ.....

วาระที่ 1.1.3 เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม่

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.1.๔ เรื่ อ ง การเตรี ย มความพร้ อ มการใช้ ที่ประชุมรับทราบ
ระบบ e-meeting
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของ ที่ประชุมรับทราบ
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนในช่ ว งเดื อ นเมษายน –
พฤษภาคม 2561

วาระที่ 1.2.2 เรื่ อ ง รายงานผลการประชุ ม หารื อ ที่ประชุมรับทราบ
การจัดการศึก ษาปฐมวัย กับ สถานศึกษา/หน่ ว ยงาน
ของสาธารณรัฐสิงคโปร์

-๒-

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

วาระที่ 1.2.3 เรื่อง การดาเนินการทางวินัยข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ กษาของวิ ทยาลั ย ชุ มชนน่ าน
(วาระลับ)
ระเบีย บวาระที่ 2 เรื่ อง รั บ รองรายงานการประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 โดยไม่มีการแก้ไข
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามมติ ที่ประชุมรับทราบ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจาก
เงิ น รายได้ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน (วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน 20 แห่ ง )
ครั้งที่ 2

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานสรุปการรับ – การจ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
๒. รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ไตร
มาส 2 (๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖1)
๓. ให้ ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยจากเงิ น รายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัย
ชุมชน 13 แห่ ง) ครั้งที่ 2 วงเงิ น ทั้งสิ้ น จานวน 5,266,183 บาท
(ห้าล้านสองแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) จาแนก
เป็น รายจ่ายประจา วงเงิน 2,259,600 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่น
เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และรายจ่ายลงทุน วงเงิน 3,006,583 บาท
(สามล้านหกพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)

วาระที่ 4.2 เรื่ อ ง การก าหนดภาระงานของผู้ ส อน ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบการขอก าหนดภาระงานผู้ ส อนประจ าของ
ประจาในวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และพิจิตร
วิทยาลั ยชุมชนอุทัยธานีและพิจิตร ตามความในข้อ 4 แห่ งประกาศ
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ช น ลงวั น ที่ 19 เมษายน 2559 เรื่ อ ง
การกาหนดภาระงานของผู้สอนประจาในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
2559 ดังนี้

-๓-

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ
ภาระงาน
(๑) งานสอน
(๒) งานปฏิบัติงานจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชน
(๓) งานศึกษาค้นคว้าวิจัย
เพื่อชุมชน
(๔) งานบริการในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน

จานวนชั่วโมงขั้น
ต่า
ไม่น้อยกว่า 12
ชั่วโมงสัปดาห์
ไม่น้อยกว่า 6
ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
ไม่น้อยกว่า 6
ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
ไม่น้อยกว่า 5
ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์

หมายเหตุ
รวม 29
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
ที่เหลืออีก 6
ชั่วโมง
ให้ผู้สอน
สามารถเลือก
ภาระงาน (๑)
ถึง (๔)
รวมแล้วไม่
น้อยกว่า
35 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

นอกนั้นคงเดิม
วาระที่ 4.3 เรื่ อ ง การเลื่ อ นค่ า ตอบแทนของ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
ผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. เห็ น ชอบผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องนายวี ร ะชั ย
กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. เห็นชอบให้นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้ อานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเลื่อนค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ร้อยละ 6 ของค่าตอบแทนตนเองเท่ากับ 3,730 บาท

วาระที่ 4.4 เรื่ อง อนุ มั ติการให้ อนุ ปริ ญญาวิ ทยาลั ย ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา จ านวน ๒,๔0๘
ชุมชน ครั้งที่ ๓/25๖1
รายละเอียดดังนี้
1. วิทยาลัยชุมชนน่าน จานวน 23 คน
๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จานวน 26 คน
2.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
2.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
๓. วิทยาลัยชุมชนแพร่ จานวน 51 คน
3.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
3.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คน โดยมี
23

คน

2 คน
21 คน
3 คน
6 คน
11 คน

-๔-

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ
3.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
3.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
4. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จานวน 51 คน
4.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
4.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
4.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
4.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์
5. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู จานวน 64 คน
5.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
5.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จานวน 65 คน
6.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
6.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
7. วิทยาลัยชุมชนตราด จานวน 69 คน
7.1 หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช าการปกครอง
ท้องถิ่น
7.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
7.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
8. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จานวน 86 คน
8.๑ หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช าการปกครอง
ท้องถิ่น
8.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
8.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9. วิทยาลัยชุมชนพังงา จานวน 87 คน
9.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
9.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
9.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
9.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการโรงแรม
10. วิทยาลัยชุมชนตาก จานวน 153 คน
10.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
10.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

6 คน
13 คน
15 คน
12
17
10
9
3

คน
คน
คน
คน
คน

12 คน
23 คน
29 คน
19 คน
14 คน
32 คน
11 คน
14
15
14
15

คน
คน
คน
คน

58 คน
10 คน
18 คน
24
46
1
10
6

คน
คน
คน
คน
คน

51 คน
71 คน
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เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ
10.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20
10.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 11
11. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จานวน 166 คน
11.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 22
11.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 87
11.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27
11.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
9
11.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 9
11.6 หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช าการจั ด การ 12
โลจิสติกส์และ การค้าชายแดน
12. วิทยาลัยชุมชนยะลา จานวน 195 คน
12.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 50
12.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 78
12.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15
12.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๑2
12.๕ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 20
12.๖ หลักสูตรอนุปริญญา
20
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
13. วิทยาลัยชุมชนสตูล จานวน 198 คน
13.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 42
13.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 72
13.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16
13.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 21
13.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 16
13.6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการการท่องเที่ยว 9
13.7 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา 22
14. วิทยาลัยชุมชนยโสธร จานวน 216 คน
14.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 110
14.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 85
14.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21
15. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จานวน 241 คน
15.1 หลักสูตรอนุปริญญา
109
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
15.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 105
15.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27
16. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จานวน 248 คน
16.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 58
16.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 111
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-๖-

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ
16.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 คน
16.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 38 คน
16.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 13 คน
17. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จานวน 469 คน
17.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 106 คน
17.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 159 คน
17.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 62 คน
17.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
1๓ คน
17.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 62 คน
17.6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 42 คน
17.7 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา 25 คน
และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญา
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่น ๆ
วาระที่ 5.1 เรื่ อ ง ความก้ า วหน้ า ของการสรรหา ที่ประชุมรับทราบ
ผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
วาระที่ 5.2 เรื่อง การกาหนดวันประชุมสภาสถาบัน ที่ประชุมรับทราบ และกาหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ
และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
นายเจริญชัย วงษ์จินดา
ผู้จัดทามติย่อการประชุม
ผู้ตรวจมติย่อการประชุม

