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เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 
- ไม่มี - 
 

วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง ขอแนะนำกรรมการสภาสถาบัน 
ซึ่งเลือกผู้แทนภาคเอกขน 
 

 
ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ 

วาระที่  1.2.2 เรื่อง การลาออกของกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ที่ ป ระชุ มรับทราบการลาออกของกรรมการสภาสถาบั น
ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และมอบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนดำเนินการสรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดเมื่อครบ
วาระ 

วาระที่  1 .2 .3 เรื่อง รายงานผลคำพิพากษาศาล
ปกครอง กรณี นายปริญญา ศิริสารการ ฟ้องคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
 

ที่ประชุมรบัทราบ 

วาระที่  1.2 .4 เรื่อง ข้อพิจารณาเหตุผลการแก้ไข
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการสถาบัน และ 
รอ งผู้ อ ำน ว ย ก า ร ส ถ าบั น  พ .ศ . 2 5 6 3  ข อ ง
คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วยกับข้อพิจารณาเหตุผลของ
อนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ จึงยุติเรื่องตามที่อนุกรรมการร่าง
ข้อบังคับฯเสนอ 

วาระที่ ๑.๒.5 เรื่อง การรับทราบหลักสูตรอนุปริญญา
ของวิทยาลัยชุมชน 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัย
ชุมชน ดังนี้ 
    1.1 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

 

 

- ๒ - 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

1.2 วิทยาลัยชุมชนพังงา 
•  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
•  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
1.3  วิทยาลัยชุมชนน่าน 

• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

1.4 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
•  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
1.5 วิทยาลัยชุมชนตาก 

• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

1.6 วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
1.7 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

และให้วิทยาลัยชุมชนจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online 
: CHECO) ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กำหนดต่อไป 
2.  มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/256๓  
 

ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 4/256๓ เมื่อวันที่ 
21 เมษายน 2563  ดังนี้ 
1. ในหน้าที่ ๒๖ บรรทัดที่ ๑๖ แก้ไขจาก “ดร.รุจ พนมยงค์” เป็น 
“รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์” 



 

 

 

- ๓ - 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

2. ในหน้าที่ 33 บรรทัดที่ 25  
    ข้อความเดิม “ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 
3/256๓ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข แต่
เนื่องจากกรรมการสภาสถาบันฯ มีข้อสังเกตในการรับรองรายงาน
การประชุม เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. .... จึง
ขอให้ทบทวนมติเรื่องดังกล่าว โดยให้ผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการร่างข้องบังคับฯ ในวาระสืบเนื่องของการประชุม
ครั้งต่อไป” 
    แก้ไขเป็น “ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  
3/256๓ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยให้บันทึกข้อสังเกต
ของกรรมการสภาสถาบัน (ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์) ว่า “ดิฉันขอ
เรียนยืนยันให้คงข้อ ๓ ข ( ๖) ของข้อบังคับฯ ฉบับพ.ศ. ๒๕๕๘ ว่า
เหมาะสมแล้ว แต่อย่างไรก็ตามดิฉันเคารพในมติของที่ประชุม และ
เนื่องจากกรรมการสภาสถาบันใข้อสังเกตุในเรื่องดังกล่าว จึงให้
คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ พิจารณาให้ความเห็นในประเด็น
ดังกล่าวแล้วเสนอทีป่ระชุมในครั้งต่อไป” 
๓. ในหน้า ๓๔ บรรทัดที่ ๔ เพ่ิมเติม “ก่อนการพิจารณาวาระที่ 
๓.๒ เรื่องการเลือกนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เนื่องจาก
ประธานที่ประชุมมีส่วนได้เสียในการประชุมวาระนี้จึงได้ขอออก
จากที่ประชุม และที่ประชุมได้เลือกนายถนอม  อินทรกำเนิด 
กรรมการสภาสถาบัน ทำหน้าที่เป็นประธานแทน”  
๔. ในหน้าที่ 36 บรรทัดที่ 6  
    ข้อความเดิม “การตีความการลงคะแนนลับ คือ ขณะที่
ลงคะแนนพร้อมกัน จะไม่สามารถรู้ว่าคนอ่ืนลงคะแนนให้ใคร แต่
ไม่ได้แปลว่าเมื่อผลออกมาแล้วห้ามรู้ว่าเลือกใครไม่เลือกใคร 
เพราะถึงที่สุดต้องการไม่ให้เกิดการ Influence ความเห็นของคน
อ่ืนในระหว่างนั้น แต่ทั้งนี้เพ่ือความรอบคอบ ที่ประชุมกำหนดสอง
วิธี  (1 ) การลงคะแนนโดยผ่านระบบ google form สำหรับ
กรรมการสภาสถาบันที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนด 
e-mail ของผู้มีสิทธิลงคะแนนเฉพาะกรรมการสภาสถาบันเท่านั้น 
และจะรายงานกลับมาที่ผู้อำนวยการสถาบันเท่านั้น ไม่มีผู้ใดรู้ว่า
ใครลงคะแนนให้ ใคร และ (2) การลงคะแนนโดยผ่านบัตร
ลงคะแนน” 
    แก้ไขเป็น “ที่ประชุมกำหนดวิธีการลงคะแนนลับเป็นสองวิธี 
คือ (1) การลงคะแนนโดยผ่านระบบ google form สำหรับ
กรรมการสภาสถาบันที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนด 
e-mail ของผู้มีสิทธิลงคะแนนเฉพาะกรรมการสภาสถาบันเท่านั้น 



 

 

 

- ๔ - 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

และจะรายงานกลับมาที่ผู้อำนวยการสถาบันเท่านั้น ไม่มีผู้ใดรู้ว่า
ใครลงคะแนนให้ ใคร และ (2) การลงคะแนนโดยผ่านบัตร
ลงคะแนน” 
๕. ในหน้าที่ 37 เพ่ิมข้อความต่อท้ายหลังจากวาระที่ 3.2 เรื่อง 
การเลือกนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน “เมื่อมีการพิจารณา
วาระที่ 3.2 การเลือกนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสร็จแล้ว 
นายกสภาสถาบันกลับเข้ามาเป็นประธานดำเนินการประชุมใน
วาระต่อไป” 
และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ 
สภาสถาบันวทิยาลัยชุมชน 
 

 
ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบให้มีการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
    1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ดังนี้ 

(1) กรรมการสภาสถาบัน (นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์)      
     เป็นประธาน 
(2) กรรมการสภาสถาบัน (นายเอกศักดิ์ คงตระกูล)     
     เป็นกรรมการ 

      1.2 มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อ
ที่เป็นผู้แทนตามองค์ประกอบ (๓) (๔) และ (๕) 
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบัน 
ลงนามต่อไป 
 

วาระที่  4 .2  เรื่ อง ก ารขอ เป ลี่ ย น แป ล ง ร าย ชื่ อ
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 
๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นผู้แทนคนที่ ๑ 
๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นผู้แทนคนที่ ๒ 
ตามองค์ประกอบของ ข้อ 4(2) แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘  
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันลง
นามต่อไป 
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วาระที่ 4.3 เรื่อง การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ ดำรงตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1๔ พฤษภาคม 
2563 
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายเจริญชัย วงษ์จินดา ดำรงตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1๔ พฤษภาคม 2563 
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันลง
นามต่อไป 
๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำระบบการบริหารจัดการที่เอ้ือ
ต่อการผลักดันการทำงานให้รวดเร็วและเป็นไปในเชิงรุกมากขึ้น  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระที่ 5.1 เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่ ง
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
สถาบัน พ.ศ. .... 
 

 
ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ. ....   และมอบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอข้อบังคับให้นายกสภาสถาบันลงนาม
ต่อไป  
 

วาระที่ 5.2 เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่ า ด้ ว ย คุ ณ ส ม บั ติ  แ ล ะ ไม่ มี ลั ก ษ ณ ะ ต้ อ งห้ า ม  
ของผู้อำนวยการวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย 
พ.ศ. .... 
 

ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการวิทยาลัย และ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอข้อบังคับให้
นายกสภาสถาบันลงนามต่อไป 
 

วาระที่ 5.3 เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ
วิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

ที่ประชุมมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับแก้ร่างข้อบังคับฯ ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการ และเสนอให้คณะอนุกรรมการร่าง
ข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พิจารณา ก่อนเสนอเสนอข้อบังคับฯให้นายกสภาสถาบันลงนาม
ต่อไป 
 

วาระที่ 5.4 เรื่อง ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. .... 
 

ที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการ
ให้บริการวิชาการ พ.ศ. ....โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอระเบียบให้นายก
สภาสถาบันลงนามต่อไป 



 

 

 

- ๖ - 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

วาระที่ 5.5 เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2 
 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. ทราบรายงานสรุปการรับ – การจ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2563 
2. ทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ 
ไตรมาส 2 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖3) 
3. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(วิทยาลัยชุมชน 12 แห่ง และสำนักงานสถาบัน) ครั้งที่ 2 วงเงิน 
4,489,124.59 บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่
บาทห้าสิบเก้าสตางค์) จำแนกเป็น  
     3.1 รายจ่ายประจำ รวมวงเงินทั้งสิ้น 3,131,529.59 บาท 
(สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบเก้า
สตางค์) 
     3.2 รายจ่ายลงทุน รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,357,595.00 บาท 
(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)         
                                                            หน่วย : ล้านบาท  

ประเภท
รายจ่าย 

รายรับสะสม+
ประมาณการ

รายรับ 

วงเงินอนุมัติ
ครั้งที่ 1 

วงเงินเสนอ
แผนขอ
อนุมัต ิ

ครั้งที่ 2 

วงเงิน
สำรองกรณี
ฉุกเฉินที่
อนุมัติปี 

พ.ศ. 
2563 

รวมทั้งสิ้น คงเหลือ
ทั้งหมด* 

รวมท้ังหมด 75.8974 24.3199 4.4891 1.9110 30.7200 45.1774 
รายจ่ายประจำ  20.5123 3.1315    
รายจ่ายลงทุน   3.8076 1.3576    

* คงเหลือท่ีสภาสถาบันจะอนุมัติไดใ้นปี 2563 วงเงิน 22.4626 ล้านบาท 
วาระที่ 5.6 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง แทนตำแหน่งที่ว่างลง 
 

ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนระนอง (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) จากเดิมนางคนึงนิจ 
เกตุแก้ว เป็น นายพัลลภ อิศโร ดำรงตำแหน่ง อนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ด้านหลักสูตร ด้าน
มาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการ
จัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา
มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันแต่งตั้งต่อไป 
 

วาระที่  5 .7   เรื่ อง อนุ มั ติ การให้ อนุ ปริญญาและ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2563 
 

ที่ประชุมเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้
อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่  
3/2563 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน 1,740 คน 
และสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการออกหลักฐานการศึกษาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษาต่อไป 
 



 

 

 

- ๗ - 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ วาระอ่ืน ๆ  
วาระที่  6 .1  เรื่อง การเปิดภาคเรียนการศึกษาที่  
1/2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
 

 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 
20 แห่ง) เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปีตาม
แนวทางที่กระทรวง อว. กำหนด และจัดทำเป็นประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนต่อไป 
 

วาระที่  6.2 เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนด
นโยบายเพ่ือการปรับตัวของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด – 
19 
 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมต่อไป 

วาระที่ ๖.3 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
 

ที่ ป ระชุ ม กำห นดวันป ระชุ มสภ าสถาบั น วิ ท ยาลั ยชุ ม ชน  
ค รั้ งที่  6 /2 5 6 3  ใน วั น อั งค ารที่  9  มิ ถุ น าย น  2 5 6 ๓  
เวลา 13.30 น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และประธานกล่าว
ขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 

นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผู้จัดทำมติย่อการประชุม 

 
นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
ผู้ตรวจมติย่อการประชุม   
 

 


