
มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ครั้งที่ 4/๒๕6๓ 
วันอังคารที่ 21 เมษายน 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 
 

 
- ไม่มี - 
 

วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระที่  1 .2 .1  เรื่อ ง รายงานการบริหารจัดการ 
การแก้ปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙                             
 

 
ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด
มาตรการ/แนวทางดำเนิ นการเพ่ื อรองรับสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
1. การปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เต็มรูปแบบ
ตามมาตรการของกระทรวง อว. ในการเตรียมความพร้อม อาทิ  
   1.1 การสนับสนุนเครื่องมือ – อุปกรณ์สำหรับนักศึกษาที่ขาด
แคลน อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล/เข้าไม่ถึงบริการต่าง ๆ ของวิทยาลัย
ชุมชน ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เช่น แท็บเล็ต 
โน๊ตบุ๊ค ซิมอินเทอร์เน็ต ฯลฯ  ทั้งนี้ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่
ห่างไกล ควรประสานความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ที่มี
ความพร้อมอยู่แล้ว เพ่ือให้การสนับสนุนอุปกรณ์ และสถานที่ที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
   1.2 การเตรียมความพร้อมครูผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษ ให้
มีทักษะการใช้ digital platform ต่าง ๆ ที่วิทยาลัยชุมชนใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ software เป็นต้น  
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 ของแต่ละ
วิทยาลัยชุมชน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ไม่
ตรงกันด้วยข้อจำกัดของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวม 
3. ทบทวนวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการศึกษา หรือ
การบริการวิชาการที่มีอยู่ปัจจุบัน ให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
การเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานหรืออาชีพที่เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  



 

 

 

- ๒ - 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง การรับทราบหลักสูตรอนุปริญญา
ของวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัย
ชุมชน ดังนี้ 
    1.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยชุมชนยะลา 
    1.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ
ในชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
    1.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยชุมชนตราด 
และให้วิทยาลัยชุมชนจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online 
: CHECO) ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กำหนดต่อไป 
2. เสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชนบริหารจัดการหลักสูตร ให้มีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นการเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานหรืออาชีพที่เป็นแนวโน้ม
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 
อาทิ ด้านการแปรรูปวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตร การขนส่ง 
ด้าน IT ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน เป็นต้น  
 

วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง การจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
และการปรับแผนการดำเนินงานภายหลังจัดทำร่าง 
พรบ.โอนฯ (เพ่ิมเติม) 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

วาระที่ 1.2.4 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งผู้บริหารใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ที่ประชุมรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๓ เมื่ อวันที่  ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/256๓  
 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/256๓ เมื่อวันที่ 
10 มีนาคม 2563 โดยให้บันทึกข้อสังเกตของกรรมการสภา
สถาบัน (ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์) ว่า “ดิฉันขอเรียนยืนยันให้คงข้อ 
๓ ข ( ๖) ของข้อบังคับฯ ฉบับพ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าเหมาะสมแล้ว แต่
อย่างไรก็ตามดิฉันเคารพในมติของที่ ประชุม และเนื่องจาก
กรรมการสภ าสถาบั น ใข้ อสั ง เกตุ ใน เรื่ อ งดั งกล่ าว  จึ งให้
คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ พิจารณาให้ความเห็นในประเด็น
ดังกล่าวแล้วเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป 



 

 

 

- ๓ - 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ 
สภาสถาบันวทิยาลัยชุมชน 
 

 
ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระที่ 3.2 เรื่อง การเลือกนายกสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน   
 

ที่ประชุมมีมติเลือกนางสิริกร มณีรินทร์ เป็นนายกสภาสถาบัน โดย
วิธีลงคะแนนลับ และเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมวาระนี้
โดยไม่มีการแก้ไข และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการ
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันต่อไป  

วาระที่ 3.3 เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทน
ภาคเอกชน 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภา
สถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ดังนี้ 
1. นายธนภณ วัฒนกุล  
2. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์    
3. นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา 
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนลงนามในคําสั่งต่อไป 
 

วาระที่ 3.4 เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
และระนอง แทนตำแหน่งที่ว่างลง 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและระนอง แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร ดำรงตำแหน่งกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล แก้วสม ดำรงตำแหน่งกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนระนอง 
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนลงนามในประกาศแต่งตั้งต่อไป 
 

วาระที่  3 .5  เรื่ อ งการขอขยาย เวลาการสรรห า
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก น่าน และยะลา และ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนแพร่ 
 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการขอขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ตาก ครั้งที่ ๒ เวลา 9๐ วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 
29 มิถุนายน 2563 และแต่งตั้งนายสุรเสน ทั่งทอง เป็นผู้รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ตั้งแต่วันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๖๓ จนกว่าการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนตากแล้วเสร็จ 
๒. เห็นชอบการขอขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
น่าน ครั้งที่ ๑ เวลา 9๐ วัน ตั้งแต่วันที่ 2๙ มีนาคม 2563 ถึง 
วันที่ 26 มิถุนายน 2563  
๓. เห็นชอบการขอขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ยะลา ครั้งที่ ๑ เวลา 9๐ วัน ตั้งแต่วันที่ 2๕ เมษายน 2563 ถึง 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 



 

 

 

- ๔ - 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

๔. เห็นชอบการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ดังนี้ 
    4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
แพร่ โดยรายชื่อดังนี้ 

     (๑) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นประธาน 
               กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง  

          หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน 
     (2) นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล เป็นกรรมการ 
          กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือก 

               กันเอง จำนวนหนึ่งคน  
      (๓)  นางสาวพัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์เป็นกรรมการ 
            ก รรม การสภ าวิ ท ย าลั ยชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น ผู้ แท น 

                  สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ จำนวนหนึ่งคน  
          (๔) มอบประธานคณะกรรมการไปดำเนินการเลือก 
               ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความ 
               เข้าใจ และมีประสบการณ์ เกี่ยวกับภ ารกิจของ 
               วิทยาลัยชุมชน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
           (๕) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการ 
                และเลขานุการ 
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันลง
นามแต่งตั้งต่อไป 
    4.2 เห็นชอบคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ “เป็นผู้ที่รู้บริบทของจังหวัดแพร่ 
และภารกิจของวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี” ตามที่สภาวิทยาลัย
ชุมชนแพร่เสนอในเบื้องต้น และมอบคณะกรรมการสรรหา
วิทยาลัยชุมชนแพร่อาจเพ่ิมเติมคุณสมบัติอื่นทีเ่หมาะสม 
    4.3 มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย 
พ .ศ . 2558  ตามข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม  และ อ่ืน  ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 

วาระที่  ๓ .๖  เรื่ อ ง  ก ารแต่ งตั้ งผู้ รั กษ าราชก าร
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 
 
 

ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบให้แต่งตั้ ง นายคมสัน คูสินทรัพย์  ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน รักษาราชการแทนในตำแหน่ ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นไปตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 ลงวันที่ 8 
สิงหาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของ



 

 

 

- ๕ - 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

สถาบันอุดมศึกษา  
2. ให้ชะลอการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนครั้ งนี้  และให้ เสนอการแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวเดียวกับการทบทวนมติ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เรื่อง 
ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. .... ในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
 

วาระที่ ๓.๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร น่าน และยะลา 
แทนตำแหน่งที่ว่างลง 
 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนยโสธร ดังนี้ 
    ๑.1 นายเอกศักดิ์ คงตระกูล   เป็นประธาน 
          (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง 
           หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน)  
     1.2 นายสุวัฒน์ จิตต์จันทร์   เป็นกรรมการ 
     1.3 นายสุธา บรรตานึก   เป็นกรรมการ 
           (ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จากบุคคลที่มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่
ยอมรับในชุมชน และสังคมที่สภาวิทยาลัยจังหวัดนั้นเลือก จำนวน
สองคน)  
     1.4 มอบประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไปเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนที่
สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
     1.5 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เป็ น ก รรม การแล ะ
เลขานุการ 
2. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ดังนี้ 
    2.1 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย       เป็นประธาน 
           (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง  
            หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน)  
     2.2  นายเสรี พิมพ์มาศ           เป็นกรรมการ 
     2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงเจตน์ พานิชกุล    เป็นกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จากบุคคลที่มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับใน
ชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัยจังหวัดนั้นเลือก จำนวนสองคน)  
     2.4 มอบประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไปเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนที่



 

 

 

- ๖ - 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
     2.5 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เป็ น ก รรม การแล ะ
เลขานุการ 
3. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนยะลา ดังนี้ 
     3.1 รองศาสตรจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา     เป็นประธาน 
            (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง  
            หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน)  
      3.2  นางภรณี เลื่องอรุณ                    เป็นกรรมการ 
      3.3  นายจรัส เรืองแก้ว           เป็นกรรมการ 
             (ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จากบุคคลที่มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่
ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัยจังหวัดนั้นเลือก จำนวนสองคน) 
      3.4 มอบประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไปเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเข้าใจ และมี ประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัย
ชุมชนที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
       3.5 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันลงนาม
แต่งตั้งตอ่ไป 
4. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดแนวปฏิบัติการสรรหาโดยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ครอบคลุมอาทิ การรับสมัคร 
การประชุม การสัมภาษณ์ และการลงคะแนน เป็นต้น 
 

วาระที่ 3.๘ เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินคดี
ปกครอง กรณีนายพงษ์เทพ เพียรทำ ฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองอุบลราชธานี ในคดีหมายเลขดำที่ 95/2559 
คดีหมายเลขแดงที่ 252/2559 
 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินคดี
และแก้ต่างคดีปกครองแทนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และให้มี
อำนาจมอบอำนาจช่วงได้ 
๒. เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมวาระนี้โดยไม่มีการแก้ไข 
และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
 

วาระที่ 3.๙ เรื่อง การจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการ ระหว่าง
จังหวัดพิจิตร สถาบันวิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัย
นเรศวร 
 
 

- ถอนวาระ - 



 

 

 

- ๗ - 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระที่  5 .1  เรื่ อ ง  การขอ เป ลี่ ยน แปลงรายชื่ อ
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
และวิทยาลัยชุมชนระนอง แทนตำแหน่งที่ว่างลง 
 

 
ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและวิทยาลัยชุมชนระนอง แทน
ตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 
1. นางสาวรัตฐา  ไทรพงษ์พันธ์ ดำรงตำแหน่ง อนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำในวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร  
2. นายสมคิด  นาคขวัญ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง  
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันลง
นามแต่งตั้งต่อไป 
 

วาระท่ี 5.2 เรื่อง การขออนุมัติกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ รอบที่ ๕                                 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗)   
 

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) แบ่งเป็น
กรอบอัตรากำลังเดิม จำนวน ๓๑๗ อัตรา ตามที่เสนอ และกรอบ
อัตรากำลังที่ขอเพ่ิมตามเหตุผลความจำเป็นในการปฏิรูปสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน จำนวน ๒๐ อัตรา รวม ๓๓๗ อัตรา โดยมอบให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดแนวทางการบริหารอัตรากำลังให้
เป็นไปตามนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยเฉพาะการ
กำหนดตำแหน่งของบุคลากรด้าน IT เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชน 

ระเบียบวาระท่ี ๖ วาระอ่ืน ๆ  
วาระที่ ๖.1 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
 

 
ที่ ป ระชุ ม กำห นดวันป ระชุ มส ภ าสถาบั น วิ ท ยาลั ยชุ ม ชน  
ครั้ งที่  5 /2563  ในวั น อั งคารที่  12  พฤษภาคม 256๓  
เวลา 13.30 น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และประธานกล่าว
ขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 

นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผู้จัดทำมติย่อการประชุม 

 
นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
ผู้ตรวจมติย่อการประชุม   
 

 


