
มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ครั้งที่ 3/๒๕6๓ 
วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. ๒๕6๓ 

ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

____________________________ 
เริ่มประชุมเวลา 1๓.๓0 น. 
เลิกประชุมเวลา 1๗.0๐ น. 

 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง ขอต้อนรับกรรมการสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนใหม่ 
     

 
 
ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระที่ 1.1.2 เรื่อง การเตรียมพร้อมของสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
  

ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการดังนี้ 
1. เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 
(COVID-19) โดยหารือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณ วุฒิ  
(นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) เกี่ยวกับการแนวปฏิบัติของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการดิจิทัลเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
ต่าง ๆ รวมทั้งเร่งรัดจัดทำระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ค่าตอบแทนของผู้สอนการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ การติดตามหลักสูตรอนุปริญญาระบบ 
Google Classroom และสื่อการสอนออนไลน์แบบเปิด Thai 
MOOC (หลักสูตรฝึกอบรม) เป็นต้น 
 

วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
 

 
ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง ความคืบหน้าการกำหนดตำแหน่ง
ผู้บริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตาม
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่ประชุม 



 

 

 

- ๒ - 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการระหว่างสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน จังหวัดพิจิตร และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ที่ประชุมมีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงร่างบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือฯ ตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะ โดยหารือ
ร่วมกับกรรมการสภาสถาบันผู้ ทรงคุณวุฒิ  (นายเอกศักดิ์   
คงตระกูล) และแจ้งเวียนให้กรรมการสภาสถาบันพิจารณาก่อน
นำเสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ 
 

วาระที่ 1.2.4 เรื่อง การลาออกและการเสียชีวิตของ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และการลาออกของ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหา
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และน่าน แทนตำแหน่งที่ว่างลง
ต่อไป      
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/256๓  
 

ที่ ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมครั้ งที่  2 /256๓  
เมื่อวันอังคารที่ 1๘ กุมภาพันธ์ ๒๕63 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
 

 
ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระที่  3 .2  เรื่อ ง โครงการจัดตั้ งวิทยาลั ยชุมชน  
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

ที่ประชุมมีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงรายงานการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
ของกรรมการสภาสถาบัน ให้มีความชัดเจน และครบถ้วน เสนอที่
ประชุมพิจารณาต่อไป 
 

วาระที่ 3.3 เรื่อง สถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
 

- เลื่อนการพจิารณา - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระที่ 5.1 เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้ วยคุณ สมบั ติ  และไม่มี ลักษณ ะต้องห้ าม ของ
ผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 
.... 

 
ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการสถาบัน และ
รองผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. .... โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ โดยเฉพาะข้อ ๑.๓ และมอบกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายเอกศักดิ์ คงตระกูล) ตรวจสอบความถูกต้องของ



 

 

 

- ๓ - 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

ข้อบังคับฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้งก่อนแจ้งเวียนให้กรรมการ
สภาสถาบันรับรอง และเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป 

วาระที่ 5.2 เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ 
สถาบัน พ.ศ. .... 
 

ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. .... โดย
ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และมอบกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นายเอกศักดิ์ คงตระกูล) ตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อบังคับฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้งก่อนแจ้งเวียนให้
กรรมการสภาสถาบันรับรอง และเสนอนายกสภาสถาบันลงนาม
ต่อไป 
 

วาระที่ 5.๓ เรื่อง ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. .... 
 

- เลื่อนการพิจารณา - 

วาระที่  5 .4 เรื่ อ ง อนุ มั ติ ก ารให้ อนุ ป ริญ ญ าและ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2563 
 

ที่ประชุมเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้
อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่  
2/2563 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน 22 คน 
และสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการออกหลักฐานการศึกษาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ วาระอ่ืน ๆ  
วาระที่ ๖.1 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
 

 
ที่ ป ระชุ ม กำห นดวันป ระชุ มสภ าสถาบั น วิ ท ยาลั ยชุ ม ชน  
ครั้งที่ 4/2563 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 256๓ เวลา 13.30 น. 
ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุก
ท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 

นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผู้จัดทำมติย่อการประชุม 

 
นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
ผู้ตรวจมติย่อการประชุม   
 

 


