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รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ครั้งที่ 1 / 2557 

วันอังคาร ที่ 7  มกราคม  2557 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 
ผู้มาประชุม    
 1.  นางอัญญา  ทวีโคตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร/ประธานที่ประชุม 
 2.  จ่าสิบเอก ดร.วิเชียร ส าราญพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 3.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ 
 4.  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ์  ครูช านาญการ 
 5.  นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ 
 6.  นายทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการ 
 7.  นางสาวกิตติกา เที่ยงธรรม ครูช านาญการ 

8.  นางศิริพร  พันนุมา  ครูช านาญการ    
9.  นางปิยะนุช  ทวีสุข  เจ้าหน้าที่งานวัดผล   
10.  นางกัญญาภัค สิงห์ค า  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   
11.  นางสาวเยาวตรี   ศรีหาวงศ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   
12.  นางสุพรรณี  ทองน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี   
13.  นางศิวาพร  บุญเรือง  นักวิชาการพัสดุ    

 14.  นางสาวพิริยาพร สุวรรณไตรย์ ครูผู้ช่วย 
 15.  นางปัทมา   คุ้มแถว  นักวิชาการศึกษา 
 16.  นางพิริยาพร สิลินทา  นักวิชาการศึกษา 
 17.  นางกรรณิการ์ เศวตปวิช นักวิชาการเงินและบัญชี 
 18.  นางวัฒนา    ผ่านเมือง นักวิชาการพัสดุ 
 19.  นายสุรัตน์    สิงห์ทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 20.  นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 21.  นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 22.  นางเชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
 23.  นางสาวพิศมัย ทวีสุข  พนักงานท าความสะอาด 
 24.  นายวอน  ผาอุ  พนักงานท าสวน 
 25.  นายวิศรุต  ศรแม้น  พนักงานท าสวน 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายชัยวิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ  ติดราชการ 
2.  ดร.กวินท์  พินจ ารัส ครูช านาญการ   ติดราชการ 
3.  นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ ครูช านาญการ   ติดราชการ 
4.  นายวิรัตน ์  พรหมดี  ครูช านาญการ   ติดราชการ 
5.  นายอภิศักดิ์  วรรณไกรศรี ครูช านาญการ   ติดราชการ 

 6.  นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์  นักวิชาการศึกษา   ลาพักผ่อน 



เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร อวยพรวันปีใหม่ ให้กับบุคลากรวิทยาลัยชุมขนมุกดาหารทุกคน 
 2.  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดท ารายละเอียดของ
การปฏิบัติงานมากข้ึน 
 3.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้กล่าวในที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ขอความ
ร่วมมือบุคลากรทุกคนช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ า เวลาพักเที่ยง ก่อนออกไปรับประทานอาหาร ก็ช่วยกัน
ปิดไฟฟ้า ปิดคอมพิวเตอร์  
 4.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้แนะน าบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
คือ นายธนสรร  ศรีอระพิมพ์ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ช่วยงานฝึกอบรม และ  นางสาวนันทกา  กิติศรีวร
พันธ์ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ช่วยงานศูนย์ภาษาและอาเซียน 
 ที่ประชุม - รับทราบ -  
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 7/2556 วันพุธที่  4  ธันวาคม  2556   
นางมยุราฯ : หน้า 2 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ ข้อ 2 ค่าตอบแทนการสอนของข้าราขการครู แก้ไขเป็น 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ปฎิบัติหน้าที่การสอน) 
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม -  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1  ผลสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  - ไม่มี -  
  3.2 เรื่องเพื่อทราบ 
  3.2.1.  การแจ้งย้ายมาปฏิบัติงาน ณ อาคารส านักงานหลังใหม่ 
  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมุกดาหาร ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2556 จากเดิมตั้งส านักงานชั่วคราว ณ หอประชุมอ าเภอเมืองจังหวัด
มุกดาหาร ย้ายมายังอาคารส านักงานหลังใหม่ ข้างส านักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม  2556  
  จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม – รับทราบ –  
  3.2.2. การจัดพิธี “วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช” 
  ด้วย จังหวัดมุกดาหาร ก าหนดจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามค าแห่ง
มหาราช” ในวันที่ 17 มกราคม  2557 เวลา  08.29 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร และ “วันยุทธหัตถี
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในวันที่  18 มกราคม  2557 เวลา 08.29 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร  
  ในการนี้  กลุ่มอ านวยการได้รับผิดชอบเข้าร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามค าแห่งมหาราช” ในวันที่ 17 
มกราคม 2557 เวลา 08.29 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร ส่วน วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
ในวันที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 08.29 น. กลุ่มยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ รับผิดชอบเข้าร่วมพิธี 
ที่ประชุม – รับทราบ-  
 
 
 



  3.2.3  ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมรัฐพิธี ประจ าปี 2557 
  ด้วยกลุ่มอ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมรัฐพิธี 
ประจ าปี 2557 เพื่อเข้าร่วมพิธีในวันส าคัญต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยและพร้อมเพรียงกัน จึงแต่งตั้งให้
บุคลากรเข้าร่วมรัฐพิธีดังกล่าว 
ที่ประชุม – รับทราบ-  
  3.2.4  เรื่องจากที่ประชุมประธานสภาและผู้อ านวยการทั่วประเทศ 
  การประชุมประธานกรรมการสภาและผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ก าหนดให้เป็นการ
ประชุมสัญจร ซึ่งครั้งนี้จัดที่ วิทาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ซึ่งสรุปสาระการประชุม ดังนี้ 
   1.  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายเข้าแวะเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา
รวมถึงวิทยาลัยชุมชน  ถ้าเดินทางไปจังหวัดไหน  ท่านจะประสานงานกับวิทยาลัยและแวะเข้าเยี่ยมโดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 
   2.  กรรมการวิทยาลัยชุมชน (Board ชาติ) พิจารณาแล้วให้มีการนัดประชุมกรรมการ
วิทยาลัยชุมชนสัญจร ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการ ดังนี้  
        -  กุมภาพันธ์  2557 ประชุมที่ภาคใต้  อาจเป็นวิทยาลัยชุมชนปัตตานี หรือ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
        -  มิถุนายน  2557  ประชุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
   3.  ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนจะพยายามจัดประชุมที่ต้องเชิญวิทยาลัยชุมชนเข้า
ประชุม ภายใน 2 สัปดาห์แรกของเดือน เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนได้มีการท างานเต็มที่ใน 2 สัปดาห์หลังของเดือน
ยกเว้นมีเรื่องด่วนส าคัญ 
   4.  ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ก าหนดจัดประชุมท าแผนระยะยาว โดยจ้างที่
ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คือ ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  การด าเนินการจะท าเป็นภาค 
ซึ่งจะด าเนินการให้เสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2557 
       -  รับฟังความคิดเห็น อาจเฉพาะผู้อ านวยการ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
กรรมการสภาวิชาการ เพื่อปรับแก้ให้สมบูรณ์ 
       -  รับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้าย 
       -  เสนอกรรมการวิทยาลัยชุมชน 
ที่ประชุม – รับทราบ –  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การจัดงานกาชาด 
ด้วยจังหวัดมุกดาหารจะจัดงานกาชาดและงานประจ าปีจังหวัดมุกดาหาร ประจ าปี 2557 ระหว่างวันที่  9 

– 17 มกราคม 2557 รวม 9 วัน 9 คืน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยกิจกรรมในปีนี้ก าหนดให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันแสดงนิทรรศการและผลงานภายในบริเวณงานวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีโครงการจัด
กิจกรรมนิทรรศการหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้นนิทรรศการอาเซียน ภาพกิจกรรมวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร พร้อมทั้งกิจกรรมสอนหลักสูตรระยะสั้นกิจกรรมอาเซียน เพ่ือเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์สถาบัน
ให้กับประชาชนที่มาในงานได้รับรู้และทราบถึงประวัติความเป็นมาและภารกิจของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ในการนี้ กลุ่มกิจการนักศึกษาได้จัดท าค าสั่งและเวรประจ างานกาชาดเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม – รับทราบและด าเนินการตามเสนอ –  
 



 
4.2 การประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
ด้วยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับสถาบัน

ในระดับคะแนน 4.83 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งได้ที่ 1 
คู่กับวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  
มติที่ประชุม  - รับทราบ -   
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 1. การพัฒนาบุคลากรที่จังหวัดสตูลในช่วงเดือน กุมภาพันธ์  2557 
 2. สืบเนื่องจากค าสั่งการเข้าร่วมรัฐพิธี ให้ส ารวจว่าบุคลากรท่านใดท่ีไม่ให้ความร่วมมือ และมอบกลุ่ม
อ านวยการจัดท าสมุดร่วมงาน 
ที่ประชุม – รับทราบ –  
 
เลิกประชุม 12.10 น.  
 
            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ครั้งที่ 2 / 2557 

วันพุธ ที่ 5  กุมภาพันธ์  2557   
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 
ผู้มาประชุม    
 1.  นางอัญญา  ทวีโคตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร/ประธานที่ประชุม 
 2.  จ่าสิบเอก ดร.วิเชียร ส าราญพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 3.  นายชัยวิวัฒน์   วังสวัสดิ ์ ครูช านาญการพิเศษ 

4.  ดร.กวินท์  พินจ ารัส ครูช านาญการ    
5.  นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ ครูช านาญการ 

 6.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ 
 7.  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ์  ครูช านาญการ 
 8.  นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ 
 9.  นายทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการ 

10.  นางศิริพร  พันนุมา  ครูช านาญการ    
11.  นางปิยะนุช  ทวีสุข  เจ้าหน้าที่งานวัดผล   
12.  นางสุพรรณี  ทองน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี   
13.  นางศิวาพร  บุญเรือง  นักวิชาการพัสดุ    

 14.  นางสาวพิริยาพร สุวรรณไตรย์ ครูผู้ช่วย 
 15.  นางปัทมา   คุ้มแถว  นักวิชาการศึกษา 
 16.  นางพิริยาพร สิลินทา  นักวิชาการศึกษา 
 17.  นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์  นักวิชาการศึกษา    
 18.  นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 19.  นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 20.  นางเชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
 21.  นางสาวนันทกา   กิติศรีวรพันธุ์ เจ้าหน้าทีศู่นย์อาเซียน 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายวิรัตน ์  พรหมดี  ครูช านาญการ   ติดราชการ 
2.  นายอภิศักดิ์  วรรณไกรศรี ครูช านาญการ   ติดราชการ 
3. นางสาวกิตติกา เทีย่งธรรม ครูช านาญการ   ติดราชการ 
4.  นายสุรัตน์    สิงห์ทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ติดราชการ 
5.  นางวัฒนา    ผ่านเมือง นักวิชาการพัสดุ   ติดราชการ 

 6.  นางกรรณิการ์ เศวตปวิช นักวิชาการเงินและบัญชี  ติดราชการ 
7.  นางกัญญาภัค สิงห์ค า  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  ติดราชการ  
8.  นางสาวเยาวตรี   ศรีหาวงศ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  ติดราชการ 



เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.  ด้วยวิทยาลัยชุมชนตราด จะจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 
– 2556 โดยมี พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งก าหนดจัดในวันที่ 3 มีนาคม 2557  
     ในการนี้ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโดยจะมีการเดินทางไปร่วมในวันที่ 2 มีนาคม  2557  
 2.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวขอบคุณบุคลากรที่ไปร่วมจัดกิจกรรมงานกาชาด ในวันที่ 
9 – 17 มกราคม  2557 ที่ผ่านมา ท าให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี 
 3.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สืบเนืองจากการเข้าร่วมงานรัฐพิธีต่างๆ ที่ทางส านักงานจังหวัด
มุกดาหารได้จัดขึ้น อยากขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านช่วยแต่งกายชุดปกติขาวเข้าร่วมพิธี 
 ที่ประชุม - รับทราบ -  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/2557 วันอังคาร ที่  5  มกราคม   2557   
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม -  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1  ผลสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  - ไม่มี -  
  3.2 เรื่องเพื่อทราบ 
  3.2.1.  การท าบันทึกเปลี่ยนเวร 
  ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดท าค าสั่งเวรรักษาการณ์เวรกลางวัน และเวรกลางคืน นั้น 
ในการนี้ ถ้าบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารทุกคนไปราชการ ขอให้ท าบันทึกข้อความมอบหมายงาน เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดข้ึน โดยดูตัวอย่างการท าบันทึกหมอบหมายงานที่นางสาวกิตติกา เที่ยงธรรมได้ท า ซึ่งเป็น
ตัวอย่างที่ดีและควรท าเป็นแบบอย่าง 
ที่ประชุม รับทราบ 
     
เลิกประชุม 12.10 น.  
 
 
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ครั้งที่ 3 / 2557 

วันพุธ ที่ 26 มีนาคม  2557   
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 
ผู้มาประชุม    
 1.  นางอัญญา  ทวีโคตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร/ประธานที่ประชุม 
 2.  จ่าสิบเอก ดร.วิเชียร ส าราญพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 3.  ดร.กวินท์  พินจ ารัส ครูช านาญการ  
 4.  นายอภิศักดิ์  วรรณไกรศรี ครูช านาญการ   
 5.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ 
 6.  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ์  ครูช านาญการ 
 7.  นางสาวกิตติกา   เที่ยงธรรม ครูช านาญการ 

8.  นางสาวพิริยาพร สุวรรณไตรย ์ ครูผู้ช่วย    
9.  นางปิยะนุช  ทวีสุข  เจ้าหน้าที่งานวัดผล   
10.  นางสุพรรณี  ทองน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี  
11.  นางกรรณิการ์ เศวตปวิช นักวิชาการเงินและบัญชี  
13.  นางศิวาพร  บุญเรือง  นักวิชาการพัสดุ    

 14.  นางวัฒนา    ผ่านเมือง นักวิชาการพัสดุ    
 15.  นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 16.  นางเชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
 17.  นางสาวนันทกา   กิติศรีวรพันธุ์ เจ้าหน้าทีศู่นย์อาเซียน 
 18.  นายธนสรร   ศรีอระพิมพ์ เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรม 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายชัยวิวัฒน์   วังสวัสดิ ์ ครูช านาญการพิเศษ  ไปราชการ 
2.  นายวิรัตน ์  พรหมดี  ครูช านาญการ   ติดราชการ 
3.  นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ ครูช านาญการ   ติดราชการ 
4.  นางศิริพร  พันนุมา  ครูช านาญการ   ลาพักผ่อน 
5.  นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ   ติดราชการ 
6.  นายทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการ   ติดราชการ 
7.  นางปัทมา  คุ้มแถว  นักวิชาการศึกษา   ลาพักผ่อน 
8.  นางกัญญาภัค สิงห์ค า  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  ไปราชการ 
9.  นางสาวเยาวตร ี ศรีหาวงศ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  ไปราชการ 
10.  นายสุรัตน์  สิงห์ทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ไปราชการ 
11.  นางพิริยาพร   สิลินทา  นักวิชาการศึกษา   ติดราชการ 
12.  นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ติดราชการ 
 



เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารแจ้งการเสียชีวิตของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร     
ผศ.ดร.พนมพร  จินดาสมุทร์ และขอขอบคุณรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารที่ได้พาคณะไปร่วมในพิธี
ดังกล่าว 
 ที่ประชุม - รับทราบ -  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 2/2557 วันพุธ ที่  5 กุมภาพันธ์  2557   
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม -  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1  เรื่องเพื่อทราบ 

      3.1.1 ขอความร่วมมือในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ 
               ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้รับแจ้งกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงพลังงานแจ้งให้ทราบว่า 
แหล่งจ่ายก๊าซธรรมชาติทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก มีความจ าเป็นต้องปิดซ่อมบ ารุง ท าให้ต้องมีการหยุดจ่าย
ก๊าซธรรมชาติในปี 2556 -2557 ระหว่างวันที่  31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 10 เมษายน – 5 
พฤษภาคม 2557 และวันที่  13 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2557 จึงส่งผลให้มีปริมาณก าลังผลิตไฟฟ้าลดลงจาก
ปกติ  
 ในการนี้ จึงขอความร่วมมือบุคลากรในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว 
ที่ประชุม  - รับทราบและติดประชาสัมพันธ์การลดใช้พลังงาน -  

     3.1.2 ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหาร   
                 จัดการภาครัฐ 
             ดว้ยจังหวัดมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากส านักงาน ก.พ.ร. ว่าได้จัดให้มีการมอบรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้แก่หน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กรที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเป็นประจ าทุกปี   
ผู้อ านวยการฯ: เสนอให้แต่ละกลุ่มงานน าไปวางแผนในการด าเนินงาน และให้น าเข้าท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
ที่ประชุม – รับทราบและน าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป -  

3.1.3 ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ระลึก 100 ปี     
       โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

  ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ส านักงานจัดหารายได้ สภากาชาด
ไทยแจ้งว่าในโอกาสแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งจะมีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวหิาร ได้จัดสร้าง “เหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  ที่ระลึก 100 ปี  
  ในการนี้จึงขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมสั่งจองเหรียญโดยสั่งจองได้ที่งานธุรการ 
ที่ประชุม – รับทราบ -  
 



ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1  การแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 33 

ด้วยคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น
เจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 
2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ในการนี้ ขอให้หารือในการเข้าร่วมกีฬาดังกล่าว 
ผู้อ านวยการฯ: จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้อ านวยการทั่วประเทศ ผู้อ านวยการส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
มีมติให้วิทยาลัยชุมชนทางภาคเหนือ คือ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นหลักในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร
ดังกล่าว 
มติที่ประชุม – รับทราบ -  

 
4.2 ขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการ 

จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคม
อาเซียน ครั้งท่ี 2 
 ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ขอความร่วมมือให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จัดท าข้อมูลแบบรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือสนับสนุนมาตรการผลักดัน
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เพ่ือรวบรวมและน าเสนอ
รายงานต่อคณะรัฐมนตรีทุก 6 เดือน นั้น 
 ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดมอบหมายผู้รับผิดชอบ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
มติที่ประชุม – มอบจ่าสิบเอกวิเชียร  ส าราญพรหม นายกวินท์  พินจ ารัส และนางปิยะนุช  ทวีสุข 
 

        4.3 การท าสวนหย่อม ณ ศูนย์วิทยบริการ บ้านบุ่งอุทัย ต าบลนาสีนวน 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้มีสถานที่ตั้งแห่งใหม่ ณ บ้างบุ่งอุทัย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และ

มีแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือรองรับการใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม  
 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากร บริจาคต้นไม้ เพ่ือน ามาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อาคารสถานที่ตั้งแห่งใหม่ 
ที่ประชุมอภิปรายและสรุปได้ดังนี้ 
 1. ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารช่วยกันไปหาต้นไม้ที่ใกล้จะสูญพันธ์มาปลูก
ที่วิทยาลัยชุมชนแห่งใหม่ 
 2.  ให้งานธุรการจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอพันไม้ไปยังศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 
มุกดาหาร 
 3.  ให้งานธุรการเวียนว่าบุคลากรท่านใดจะบริจาคต้นอะไร 
มติที่ประชุม – ด าเนินการตามเสนอ – 
 
 
 
 



เลิกประชุม 12.10 น.  
 
            
            
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ครั้งที่ 4 / 2557 

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม  2557   
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 
ผู้มาประชุม    
 1.  นางอัญญา  ทวีโคตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร/ประธานที่ประชุม 
 2.  จ่าสิบเอก ดร.วิเชียร ส าราญพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 3.  ดร.กวินท์  พินจ ารัส ครูช านาญการ  
 4.  นายอภิศักดิ์  วรรณไกรศรี ครูช านาญการ  

5.  นางศิริพร  พันนุมา  ครูช านาญการ  
 6.  นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ    

7.  นายทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการ 
8.  นางปิยะนุช  ทวีสุข  เจ้าหน้าที่งานวัดผล   
9.  นางศิวาพร  บุญเรือง  นักวิชาการพัสดุ    

 10.  นางวัฒนา    ผ่านเมือง นักวิชาการพัสดุ  
11.  นางปัทมา  คุ้มแถว  นักวิชาการศึกษา    
12.  นางกัญญาภัค สิงห์ค า  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   
13.  นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   
14.  นายสุรัตน์  สิงห์ทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

 15.  นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 16.  นางเชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
 17.  นางสาวนันทกา   กิติศรีวรพันธุ์ เจ้าหน้าทีศู่นย์อาเซียน 
 18.  นายเอกพร  ยืนยง  เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรม 
 19.  นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์ นักวิชาการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายชัยวิวัฒน์   วังสวัสดิ ์ ครูช านาญการพิเศษ  ติดราชการ 
2.  นายวิรัตน ์  พรหมดี  ครูช านาญการ   ติดราชการ 
3.  นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ ครูช านาญการ   ติดราชการ 
4.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ   ติดราชการ 
5.  นางสาวกิตติกา   เที่ยงธรรม ครูช านาญการ   ติดราชการ 
6.  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ์  ครูช านาญการ   ลาป่วย 
7.  นางสาวพิริยาพร สุวรรณไตรย์ ครูผู้ช่วย    ติดภารกิจ 
8.  นางกรรณิการ์ เศวตปวิช นักวิชาการเงินและบัญชี  ติดราชการ 
9.  นางพิริยาพร   สิลินทา  นักวิชาการศึกษา   ติดราชการ 
10.  นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ติดราชการ 
11.  นางสุพรรณี   ทองน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี  ลาคลอดบุตร 



เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร แนะน าเจ้าหน้าที่ท่ีมาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานฝึกอบรม 
คือ นายเอกพร  ยืนยง ซึ่งมาท าหน้าที่แทน นายธนสรร  ศรีอระพิมพ์   
 ที่ประชุม - รับทราบ -  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 3/2557 วันพุธ ที่  26 มีนาคม  2557   
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม -  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     3.1  ผลสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
            3.1.1.ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี 2557 
   ตามท่ี ที่ได้น าเสนอในที่ประชุมไปแล้วเมื่อการประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 26 มีนาคม 2557 มี
มติให้น าเข้าที่ประชุม 
   ในการนี้  ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ขอเชิญชวนให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง สมัคร
ขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี 2557 ถ้าหากวิทยาลัยชุมชนยังไม่พร้อมในการสมัคร ขอความ
ร่วมมือวิทยาลัยชุมชน ด าเนินการพัฒนา / ปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี 2557 ในปีถัดไป 
ที่ประชุม – รับทราบ -  

    3.2  เรื่องเพื่อทราบ 
3.2.1 การท าบัตร Smart Card 
ด้วยธนาคารกสิกรไทยมีนโยบายการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการศึกษา โดยมี 

การจัดท าโครงการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีและประโยชน์กับวิทยาลัย 
ในการนี้ ธนาคารกสิกรไทยจึงน าเสนอการท าบัตร Smart Card แก่บุคลากรวิทยาลัย 

ชุมชนมุกดาหาร โดยมีค่าใช้จ่ายในการท าเป็นจ านวนเงิน 100.-บาท ต่อท่าน 
ที่ประชุม – รับทราบ - 

3.2.2  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู ประจ าปีการศึกษา 2555- 2556 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู ก าหนดจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ 

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555-2556 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม  2557 โดยมีพลเอกสุรยุทธ์  
จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  
ที่ประชุม – รับทราบและมีบุคลากรแจ้งความประสงค์เข้าร่วมฯ 4 คน ดังนี้ 

    1.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร                                       
              2.  จ่าสิบเอก ดร.วิเชียร  ส าราญพรหม   

    3.  นางสมร  นิลเกษม   
    4.  นายชัยวิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์   
 



3.2.3  การส่งรายงานเข้าประชุม/สัมมนาของบุคลากร 
        ตามท่ีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้มีหนังสือขออนุญาตไปราชการนั้น ในการไป
ราชการแต่ละครั้ง ถ้ากลับจากการไปราชการแล้ว ให้ท าบันทึกรายงานการไปราชการว่าในการไปราชการ มีหัวข้อ
ในการเข้าร่วมประชุมอะไรบ้าง พร้อมสรุปให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารทราบ 
ที่ประชุม – เห็นชอบและด าเนินการ –  
     3.2.4  แจ้งจากส านักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 
     ด้วยคลังจังหวัดมุกดาหารขอแจ้งเวียนหนังสือให้วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารทราบ ดังนี้ 
  1.  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน โดยละเอียดดังเอกสารแนบและงานธุรการได้ส าเนาให้งานพัสดุเรียบร้อย
แล้ว 
  2.  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน 
โดยรายละเอียดขอให้บุคลากรที่เขา้ประชุมได้น าไปศึกษา 
ที่ประชุม – รับทราบ -  

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

  ตามท่ีส านักบริหารงานาวิทยาลัยชุมชน ได้ก าหนดการรายงานข้อมูล เพื่อการก ากับ ติดตาม 
ผล 

การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยก าหนดรายงานข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงิน
รายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2557 โดยขอสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

รายงานเงินงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับจัดสรรจ านวน 4 ครั้ง เป็นเงินรวม  
11,729,509.32.-บาท เป็น งบด าเนินงาน 6,129,224,32.-บาท งบรายจ่ายอื่นเป็นเงิน 4,173,100.-บาทและ งบ
ลงทุน 1,427,185.-บาท เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เดือน เมษายน 2557 ซึ่งเบิกจ่ายไปแล้ว 8,472,906.39 ซึ่ง
รายละเอียดดังเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
มติที่ประชุม – รับทราบ -  

4.2 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและแผนการด าเนินงานประจ าเดือน 
 ตามท่ีกลุ่มงานยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษได้ให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดท าแผน
และ 

ผลการด าเนินงานในแต่ละเดือน นั้น ในการนี้ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้เสนอให้บุคลากรจัดท าแผน
และผล เพ่ือจะน ามาพิจารณาในการปรับเลือกข้ันเงินเดือน   
มติที่ประชุม – รับทราบและด าเนินการตามเสนอ -  

4.3 การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้มีสถานที่ตั้งแห่งใหม่ ณ บ้างบุ่งอุทัย อ าเภอเมือง จังหวัด

มุกดาหาร และมีแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือรองรับการใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนและ
การฝึกอบรม  

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากร ร่วมกันไปปลูกต้นไม้ที่ศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยชุมชน โดยในช่วงบ่ายให้บุคลากรไปดูสนานที่การจัดปลูกต้นไม้ดังกล่าว และก าหนดการในวันปลูกต้นไม้ 
คือวันที่  19 พฤษภาคม  2557 
มติที่ประชุม – รับทราบ และด าเนินการตามเสนอ –  



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืน ๆ  
  5.1  การจัดท ารายงานการประชุมหลังจัดประชุม 
  ตามท่ีได้มีการจัดประชุมในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ทั้งการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร สภาวิชาการ และการประชุมบุคลากร ในการนี้ให้บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประชุม
โดยประชุมเสร็จแล้วให้รีบด าเนินการจัดท ารายงานการประชุม 
ที่ประชุม – รับทราบและปฏิบัติ -  

5.2 การท าบุญเลี้ยงพระ 
ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ด าเนินการท าบุญเลี้ยงพระ และไหว้ศาลโดยกระท าต่อเนื่องมา
นั้น ในการนี้ อยากให้บุคลากรเสนอวันที่จะท าบุญเลี้ยงพระ 

ที่ประชุม – เสนอวันท าบุญ คือ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 -  
 

 

เลิกประชุม 12.10 น.  
            
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ครั้งที่ 5 / 2557 

วันพุธ ที่ 11 มิถุนายน  2557   
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 
ผู้มาประชุม    
 1.  นางอัญญา  ทวีโคตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร/ประธานที่ประชุม 
 2.  จ่าสิบเอก ดร.วิเชียร ส าราญพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 3.  ดร.กวินท์  พินจ ารัส ครูช านาญการ  
 4.  นายอภิศักดิ์  วรรณไกรศรี ครูช านาญการ  

5.  นางศิริพร  พันนุมา  ครูช านาญการ  
6.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ    

 7.  นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ    
8.  นายทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการ 
9.  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ์  ครูช านาญการ    
10.  นางสาวพิริยาพร สุวรรณไตรย์ ครูผู้ช่วย     
11.  นางปิยะนุช  ทวีสุข  เจ้าหน้าที่งานวัดผล   
12.  นางศิวาพร  บุญเรือง  นักวิชาการพัสดุ    

 13.  นางวัฒนา    ผ่านเมือง นักวิชาการพัสดุ  
14.  นางปัทมา  คุ้มแถว  นักวิชาการศึกษา    
15.  นางสุพรรณี   ทองน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี   
16.  นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   
17.  นายสุรัตน์  สิงห์ทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

 18.  นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
19.  นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 20.  นางเชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
 21.  นางสาวนันทกา   กิติศรีวรพันธุ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน 
 22.  นายเอกพร  ยืนยง  เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรม 
 23.  นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์ นักวิชาการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายชัยวิวัฒน์   วงษ์สวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ  ติดราชการ 
2.  นายวิรัตน ์  พรหมดี  ครูช านาญการ   ติดราชการ 
3.  นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ ครูช านาญการ   ติดราชการ 
4.  นางสาวกิตติกา   เที่ยงธรรม ครูช านาญการ   ติดราชการ 
5.  นางกรรณิการ์ เศวตปวิช นักวิชาการเงินและบัญชี  ติดราชการ 
6.  นางพิริยาพร   สิลินทา  นักวิชาการศึกษา   ติดราชการ 
7.  นางกัญญาภัค สิงห์ค า  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  ติดภารกิจ 



เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวชื่นชมบุคลากร ที่ร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมประจ าเดือน 
ซ่ึงเดือนมิถุนายน 2557 มีบุคลากรเข้าร่วมประชุมมาก  
 ที่ประชุม - รับทราบ -  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 4/2557 วันศุกร์ ที่  16 พฤษภาคม  2557   
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม -  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     3.1  ผลสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
            - ไม่มี – 
    3.2  เรื่องเพื่อทราบ 

  3.2.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อน 
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไปในวิทยาลัยชุมชน 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาข้ึนใหม่ โดยให้ยกเลิกประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสังกัด
ส านักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 28 มกราคม 2553 และประกาศฯ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  3 
พฤษภาคม  2556 
  บัดนี้ งานบุคลากรสามารถ สรุปได้ ดังนี้ การลาป่วยและลากิจ ลาได้ไม่เกิน 8ครั้งรวมกันไม่เกิน 
23 วัน มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือน แต่ถ้าเป็น 24 วันหมดสิทธิ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
มติที่ประชุม – รับทราบเพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไป - 
     3.2.2  การทอดผ้าป่าวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
   ด้วยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จะจัดท าผ้าป่าสามัคคี เพ่ือสมทบทุนก่อสร้างถนน
คอนกรีตเพ่ือเข้าสู่ตัวอาคารและซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา ทางคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร          
สภาวิชาการ ผู้บริหาร คณะครู ชมรมนักศึกษา บุคลากร ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จึงก าหนดทอดผ้าป่า
สามัคคีดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ า เดือน ๘) ณ ศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 
   ในการนี้ จึงขอความร่วมมือในการน าซองผ้าป่าไปแจกจ่ายให้หน่วยงานราชการ และ
เอกชน  
ผู้อ านวยการ : แจ้งให้มีการประชุมในเรื่องการทอดป่าสามัคคีอีกครั้ง 
ที่ประชุม – รับทราบและด าเนินการตามเสนอ -  
    
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน 

ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกเพ่ือการพัฒนา  
ติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพที่
ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพใน เสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
   ในการนี้ ให้บุคลากรตรวจสอบรายชื่อในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ปีการศึกษา 2555 
ที่ประชุม ได้อภิปรายและพิจารณาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
มติที่ประชุม – รับทราบและเพื่อปฏิบัติต่อไป - 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 5.1  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการดูงาน เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการ
บริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี 2557 ณ  จังหวัดสตูล ก าหนดการเดินทางซึ่ง จะออกเดินทาง เช้าวันที่ 16 
มิถุนายน 2557  
 5.2  การประเมินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 3 /2556 โดยให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน
ในภาคเรียนที่ 3 / 2556 
 5.3  ระยะเวลาในการแก้ผลการเรียน I จะสิ้นสุดในการด าเนินการคือ วันที่ 20 มิถุนายน  2557 
 5.4  กลุ่มงานวิชาการจะจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ปรับฐานความรู้) ในวันที่  14 มิถุนายน 
2557 
มติที่ประชุม – รับทราบ – 

 

เลิกประชุม 12.10 น.  
 

 
 

            
            
            
            
            
           
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ครั้งที่ 6 / 2557 

วันจันทร์ ที่ 7 กรกฎาคม  2557   
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 
ผู้มาประชุม    
 1.  นางอัญญา  ทวีโคตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร/ประธานที่ประชุม 
 2.  จ่าสิบเอก ดร.วิเชียร ส าราญพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 3.  นายชัยวิวัฒน์   วงศ์สวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ 
 4.  ดร.กวินท์  พินจ ารัส ครูช านาญการ  
 5.  นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ    

6.  นายทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการ 
7.  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ์  ครูช านาญการ    
8.  นางสาวพิริยาพร สุวรรณไตรย์ ครูผู้ช่วย     
9.  นางปิยะนุช  ทวีสุข  เจ้าหน้าที่งานวัดผล   
10.  นางศิวาพร  บุญเรือง  นักวิชาการพัสดุ    

 11.  นางวัฒนา    ผ่านเมือง นักวิชาการพัสดุ  
12.  นางปัทมา  คุ้มแถว  นักวิชาการศึกษา  
13.  นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์ นักวิชาการศึกษา 
14.  นางสุพรรณี   ทองน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี  
14.  นางกรรณิการ์ เศวตปวิช นักวิชาการเงินและบัญชี  
16.  นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   
17.  นายสุรัตน์  สิงห์ทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

 18.  นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
19.  นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 20.  นางเชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
 21.  นางสาวนันทกา   กิติศรีวรพันธุ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน 
 22.  นายเอกพร  ยืนยง  เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรม 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายอภิศักดิ์  วรรณไกรศรี ครูช านาญการ   ติดราชการ 
2.  นายวิรัตน ์  พรหมดี  ครูช านาญการ   ติดราชการ 
3.  นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ ครูช านาญการ   ติดราชการ 
4.  นางสาวกิตติกา   เที่ยงธรรม ครูช านาญการ   ลาป่วย 
5.  นางศิริพร  พันนุมา  ครูช านาญการ   ลาป่วย 
6.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ   ติดราชการ 
6.  นางพิริยาพร   สิลินทา  นักวิชาการศึกษา   ลาพักผ่อน 
7.  นางกัญญาภัค สิงห์ค า  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  ติดภารกิจ 



เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี -   
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 5/2557 วันพุธ ที่  11 มิถุนายน  2557   
ที่ประชุมอภิปรายและขอเพ่ิมมติที่ประชุม วาระเพ่ือททราบ คือ รับทราบเพ่ือยึดถือปฏิบัติต่อไปและให้น าแผนผล
เข้าร่วมประชุมในการพิจารณาเงินเดือนด้วยในแต่ละเดือนให้ส่งเพ่ือพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือน 

มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม -  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1.1  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
ตามที่ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สรุปสาระได้ดังนี้ 
1. การแนะหัวหน้าส่วนราชการซึ่งย้ายมาด ารงต าแหน่งในจังหวัดมุกดาหาร  
2. ส านักงานเทศบาลเมืองมุกดาหารขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์ในการขอโอนหรือย้าย

มาอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อจะได้งบประมาณรายตัวเพ่ิมเติม 
3. จังหวัดเคลื่อนที่ทางส านักงานจังหวัดมุกดาหารขอความอนุเคราะห์ให้วิทยาลัยชุมชน

มุกดาหารเข้าร่วมด้วย ซึ่งเดือนนี้จัดที่อ าเภอหว้านใหญ่ 
ที่ประชุม – รับทราบ –  
  3.1.2  การทอดผ้าป่าสามัคคีวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
  ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จะจัดท าผ้าป่าสามัคคี เพ่ือสมทบทุนก่อสร้างถนนคอนกรีตเพื่อ
เข้าสู่ตัวอาคารและซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา นั้น 
  ในการนี้ มอบกลุ่มอ านวยการและงานสนับสนุนจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ปัจจุบันมีผู้ร่วม
บริจาคประมาณ 50,000.-บาท  
ที่ประชุม – รับทราบและด าเนินการ – 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 1. การประชุมบุคลากรในเดือนถัดไปให้น ารายละเอียดการใช้จ่ายเงินเข้าในที่ประชุม 
ที่ประชุม – รับทราบและด าเนินการ –  
 
เลิกประชุม 12.00 น 
 

 
           
           
           
           
       

 

 



รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ครั้งที่ 7 / 2557 

วันพฤหัสบดี  ที่ 14  สิงหาคม  2557   
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 
ผู้มาประชุม    
 1.  นางอัญญา  ทวีโคตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร/ประธานที่ประชุม 
 2.  จ่าสิบเอก ดร.วิเชียร ส าราญพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 3.  นายชัยวิวัฒน์   วงศ์สวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ 
 4.  ดร.กวินท์  พินจ ารัส ครูช านาญการ  

5.  นายอภิศักดิ์  วรรณไกรศรี ครูช านาญกา 
 6.  นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ    

7.  นายทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการ 
8.  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ์  ครูช านาญการ  
9.  นางสาวกิตติกา   เที่ยงธรรม ครูช านาญการ   
10.  นางศิริพร  พันนุมา  ครูช านาญการ 
11.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ 
12   นางสาวพิริยาพร สุวรรณไตรย์ ครูผู้ช่วย     
13.  นางปิยะนุช  ทวีสุข  เจ้าหน้าที่งานวัดผล   
14.  นางศิวาพร  บุญเรือง  นักวิชาการพัสดุ    

 15.  นางวัฒนา    ผ่านเมือง นักวิชาการพัสดุ  
16.  นางปัทมา  คุ้มแถว  นักวิชาการศึกษา  
17.  นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์ นักวิชาการศึกษา 
18.  นางพิริยาพร   สิลินทา  นักวิชาการศึกษา 
19.  นางสุพรรณี   ทองน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี  
20.  นางกรรณิการ์ เศวตปวิช นักวิชาการเงินและบัญชี  
21.  นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
22.  นางกัญญาภัค สิงห์ค า  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   
23.  นายสุรัตน์  สิงห์ทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

 24.  นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
25.  นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 26.  นางเชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
 27.  นางสาวนันทกา   กิติศรีวรพันธุ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน 
 28.  นายเอกพร  ยืนยง  เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรม 
 ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายวิรัตน ์  พรหมดี  ครูช านาญการ   ติดราชการ 
2.  นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ ครูช านาญการ   ติดราชการ 



เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร แจ้งในที่ประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 

1.  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ หรือ (พ.ร.บ.) จ านวน 15 ฉบับ  
    1.1  ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก 
    1.2  ร่าง พ.ร.บ.การประมง 
    1.3  ร่าง พ.ร.บ.วิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร 
    1.4  ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา สาระส าคัญแกไขความผิดเกี่ยวกับเพศและ 

ความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด 
1.5 ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา  สาระส าคัญก าหนดนิยามค าว่า                  

“เจ้าพนักงาน” ให้รวมถึงบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับการแต่งตามกฎหมาย เพ่ิม
ลักษณะความผิดเกี่ยวกับศพ การคุกคาม ปรับปรุงอัตราโทษปรับส าหรับความผิดลหุโทษ  

1.6 ร่าง พ.ร.บ. ความรับผิดทางแพ่งเพ่ือความเสียหายจากมลพิษน้ ามัน 
1.7 ร่าง พ.ร.บ. ความลับทางการาชการค้า 
1.8 ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม สาระส าคัญ ปรับปรุงการจัดโครงสร้างส่วนราชการ 

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ใหม่ 
1.9 ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม สาระส าคัญ จัดตั้งส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

การค้า ขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกรมในกระทรวงพาณิชย์ 
1.10   ร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ สาระส าคัญ คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี  

ก าหนดข้อยกเว้นการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง 
1.11 ร่าง พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางพิเศษ สายเชื่อมระหว่าง ถนนวงแหวน 

อุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อ าเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ  
1.12  ร่าง พ.ร.บ. ศุลกากร 
1.13  ร่าง พ.ร.บ. สถานพยาบาลสัตว์ 
1.14  ร่าง พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
1.15  ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ 
ทั้ง 15 ร่าง พ.ร.บ. จะน าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป  

ที่ประชุม – รับทราบ –  
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 6/2557 วันจันทร์ ที่  7 กรกฎาคม  2557   

ทีประชุมอภิปรายและรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม –  
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
3.2 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1.1  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2557 เป็นจ านวนเงิน  การ 

เบิกจ่ายประจ าเดือน กรกฎาคม  2557 มีการใช้จ่ายดังนี้  
1)  รายงานเงินงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับจัดสรรจ านวน 5 ครั้ง เป็นเงินรวม  

13,068,929.32.-บาท(สามสามล้านหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบสองสตางค์) เป็นงบด าเนินงาน 
7,422,844.32.-บาท(เจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์)  
งบรายจ่ายอื่นเป็นเงิน 4,218,900.-บาท(สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุน 
1,427,185.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เงินงบประมาณคงเหลือ แยกเป็น 
งบด าเนินงาน 5,843,047.36.-บาท(ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) งบรายจ่ายอื่น 
2,309,133.96.-บาท(สองล้านสามแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์) 

2)  รายงานเงินรายได้สถานศึกษารวมตั้งแต่ต้นปีถึง เดือน มิถุนายน 2557 มีรายรับ จ านวน  
257,164.60.-บาท(สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) มีรายจ่าย จ านวน 610,625.-บาท
(หกแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ 1,145,049.62.-บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสน
สี่หมื่นห้าพันสี่สิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์) 
ที่ประชุม – รับทราบ -  
    3.1.2  การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จะเตรียมรับการประเมินภายใน ในวันที่  9 – 10 กันยายน 2557 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ระบบ CHE ในการนี้จึงขอให้บุคลากรทุกท่านได้ตรวจสอบดูว่าท่านได้รับผิดชอบ         ตัว
บ่งชี้ตัวใดเพ่ือที่จะได้เตรียมการหรือเตรียมเอกสารเพ่ือรองรับการประเมิน ในการนี้กลุ่มยุทธศาสตร์และกิจการ
พิเศษ ขอนัดหมายประชุมเพ่ือดูความพร้อมในเอกสาร วันที่ 21 สิงหาคม 2557 
ที่ประชุม – รับทราบและด าเนินการตามเสนอ – 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1. การด าเนินงานตามโครงการในเดือน สิงหาคม – เดือน กันยายน 2557 สรุปการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณโดยรวม ดังนี้ 
     1.  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 
3,205,600.-บาท (สามล้านสองแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายไปแล้ว2,343,824.31.-บาท 
(สองล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์) คงเหลือ 861,775.69.-บาท(แปดแสนหก
หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) 
  2.  โครงการพัฒนาบุคลากร ปี 2557 ได้รับจัดสรร 50,000.-บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)             
เบิกจ่ายไปแล้ว 16,000.-บาท(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) คงเหลือ 34,000.-บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
มติประชุม – รับทราบและโครงการใดที่ยังไม่ด าเนินการให้รีบด าเนินการให้ทันต่อปีงบประมาณ 2557 – 
 
 
 
  



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 5.1  กลุ่มกิจการนักศึกษาแจ้งให้บุคลากรทราบในการจัดกิจกรรมไหว้ครูและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 
17 สิงหาคม  2557 ณ ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทับ ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร 
 5.2  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ขอเชิญบุคลากรเข้าพ้ืนที่เพ่ือดูแผนฝั่งโดยรวม ในแต่ละกลุ่มงาน                            
ณ  ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทับ ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เวลา 
13.00 น  
เลิกประชุม 12.00 น 

 
 

            
            
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ครั้งที่ 8 / 2557 

วันจันทร์  ที่ 27 ตุลาคม  2557   
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 
ผู้มาประชุม    
 1.  นางอัญญา  ทวีโคตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร/ประธานที่ประชุม 
 2.  จ่าสิบเอก ดร.วิเชียร ส าราญพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 3.  นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ ครูช านาญการ 
 4.  ดร.กวินท์  พินจ ารัส ครูช านาญการ  
 5.  นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ    

6.  นายทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการ 
7.  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ์  ครูช านาญการ  
8.  นางสาวกิตติกา   เทีย่งธรรม ครูช านาญการ   
9.  นางศิริพร  พันนุมา  ครูช านาญการ 
10   นางสาวพิริยาพร สุวรรณไตรย์ คร ู     
11.  นางปิยะนุช  ทวีสุข  เจ้าหน้าที่งานวัดผล   
12.  นางศิวาพร  บุญเรือง  นักวิชาการพัสดุ    

 13.  นางวัฒนา    ผ่านเมือง นักวิชาการพัสดุ  
14.  นางปัทมา  คุ้มแถว  นักวิชาการศึกษา  
15.  นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์ นักวิชาการศึกษา 
16.  นางพิริยาพร   สิลินทา  นักวิชาการศึกษา 
17.  นางสุพรรณี   ทองน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี  
18.  นางกรรณิการ์ เศวตปวิช นักวิชาการเงินและบัญชี  
19.  นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
20.  นางกัญญาภัค สิงห์ค า  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   
21.  นายสุรัตน์  สิงห์ทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

 22.  นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
23.  นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 24.  นางเชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
 25.  นางสาวนันทกา   กิติศรีวรพันธุ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน 
 26.  นายเอกพร  ยืนยง  เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรม 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายชัยวิวัฒน์   วงศ์สวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ  ติดราชการ 
2.  นายวิรัตน ์  พรหมดี  ครูช านาญการ   ติดราชการ 
3.  นายอภิศักดิ์  วรรณไกรศรี ครูช านาญการ   ติดราชการ 
4.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ   ติดราชการ 



เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต จ านวน 3 ท่าน คือ  
1.1  จ.ส.อ.ดร.วิเชียร  ส าราญพรหม 
1.2  ดร.อภิศักดิ์  วรรณไกรศรี 
1.3  ดร.กวินท์  พินจ ารัส 

2. ขอความร่วมมือบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารทุกคนให้ความร่วมมือในการมาปฎิบัติราชการให้ 
ยึดถือเวลาการมาท างานด้วย 

3. จากการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการขอความร่วมมือให้ผู้ด าเนินโครงการ  
ใช้จ่ายอย่างประหยัดและอย่าใช้จ่ายเกินโครงการ 

4. การเดินทางไปราชการให้ผู้ที่ไปราชการเน้นประหยัด เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ที่ประชุม – รับทราบ –  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดี  ท่ี 14 สิงหาคม  2557   
 ตามท่ีได้มีการประชุมบุคลากร  ครั้งที่  7  / 2557   เมื่อวันที่  14  สิงหาคม 2557   ฝ่ายเลขานุการได้
จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  7  / 2557      

มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  7 / 2557 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 -  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1  เรื่องเพื่อทราบ 
   3.1.1 การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (การก าหนดให้วัน
ศุกร์ที่ 2 มกราคม  2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเม่ือวันที่ 1 
ตุลาคม  2557 และมีมติ ดังนี้ 

1.  ก าหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ   
อีก 1 วัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 

2.  ส่วนรัฐวสิาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

3.  ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจ าเป็น หรือมี 
ราชการส าคัญในวันดังกล่าว โดยได้ก าหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความ
เสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร โดย
มิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน 

ที่ประชุม – รับทราบ - 
3.1.2  เรื่องจากเข้าประชุมของบุคลากร 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร แจ้งในที่ประชุมวันที่ 27 ตุลาคม 2557 

บุคลากรที่ไปราชการ/อบรม ถ้ากลับจากการไปราชการ/อบรม ให้ท าบันทึกรายงานการไปราชการเสนอให้
ผู้อ านวยการทราบเพ่ือน าไปแนบในเอกสารล้างเงินยืม 

ที่ประชุม – รับทราบและถือปฏิบัติ- 



   3.1.3  ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน 
   ตามท่ีส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ได้เชิญตัวแทนข้าราชการครูให้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการท าร่างกฎหมาย และได้มีการสอบถามว่า สรุปแล้ววิทยาลัยชุมชนจะมี คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)หรือไม่ เพราะกฎหมายสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน(บอร์ดชาติ) เป็นผู้ดูแล แต่ในเรื่องข้ราชการประชุม ผู้อ านวยการสถาบันหรือ
ผู้อ านวยการส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนจะเป็นผู้มีอ านาจในการสั่งบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายทุกอย่าง แต่ถ้า 
(ร่าง)พระราชบัญญัติไม่อนุมัติ เราก็จะยังคงใช้กฎหมาย อ.ก.ค.ศ.อยู่จนกว่าจะมีกฎหมายใหม่ 

ที่ประชุม – รับทราบ -  
   3.1.4  การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
ระดับสูงในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เช่น 1) รศ.นพ.ก าจร ตติยกวี เป็นอดีตรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 2)นางวราภรณ์  สีหนาท  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ดูแลวิทยาลัย
ชุมชน)เกษียณอายุราชการ 3) รศ.ดร.พินิติ ระตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลื่อนเป็น
เลขาธิการสภาการศึกษา  

ดังนั้น ต าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบัน มี 1 คน คือ  
นางสาวอาภรณ์  แก่นวงศ์ ส่วนอีก 2 คน ยังไม่มีการแต่งตั้งซึ่งหากมีการแต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาดังกล่าว จะน าเรียนต่อท่ีประชุมบุคลากรทราบต่อไป 

ที่ประชุม – รับทราบ 
   3.1.5  การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ท่ีมหาวิทยาลัยพายัพ 
ดร.กวินท์  พินจ ารัส แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร จะเป็นตัวแทนภาคอีสานในการไปแสดงวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 15 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ โดยเป็นการแสดงของนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษา             
ดงหลวง แสดงชุด “โซ่ท้ังบ้ัง” 

ที่ประชุม – รับทราบ -  
   3.1.6  การร่วมพิธีกับทางส านักงานจังหวัดมุกดาหาร 

ตามท่ีส านักงานจังหวัดมุกดาหาร ได้มีหนังสือเชิญหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมพิธีกับทาง
จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งในการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ต้องมีการวางพวงมาลา พานพุ่มดอกไม้สด พานพุ่มเงิน พานพุ่ม
ทอง ในการนี้ ถ้ากลุ่มงานใดเข้าร่วมพิธีกับทางจังหวัดมุกดาหารให้กลุ่มที่เข้าร่วมรับผิดชอบน า พวงมาลา                
พานพุ่มดอกไม้สด พุ่มเงิน พุ่มทอง ฯลฯ กลับมาด้วย 

ที่ประชุม – รับทราบและยึดถือปฏิบัติ- 
  3.1.7  การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู 
 ตามท่ีส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ได้บรรจุและแต่งตั้งให้ นางสาวพิริยาพร  สุวรรณไตรย์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 ในการนี้ ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ผ่านการเตรียมความพร้อม

และพัฒนาอย่างเข้มตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ในค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 469/2557 
เรื่องแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557 

ที่ประชุม – รับทราบ –  
 



ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1. การขอก าหนดวัดหยุดราชการของวิทยาลัยชุมชน 

ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนที่มีผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ท างานในวันจันทร์-ศุกร์ ส่งผลให้บุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชนต้องท างาน 7 วัน
ต่อสัปดาห์ ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชนมีมิติคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน จึงควรจัดให้มีวันหยุดราชการประจ าสัปดาห์ให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชน โดยไม่กระทบต่อหน้าที่
และภารกิจของวิทยาลัยชุมชน  

ที่ประชุมได้อภิปรายและมีมติให้ชะลอเรืองไว้ก่อนและรอหนังสือจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนมี
มาถึงวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารในการแจ้งถึงความคืบหน้า 

มติที่ประชุม – รับทราบ -  

  4.2 การเปลี่ยนแปลงก าหนดการและขอเชิญร่วมเสวนาในการประชุมคณะกรรมการ                     
การอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0591(3)/ว532 ลงวันที่ 25 
สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอเชิญร่วมเสวนาในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3 นั้น 
 ในการนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงก าหนดการการประชุม
คณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2557 โดยก าหนดให้วันที่ 15 – 16 ธันวาคม  2557
เป็นการเยี่ยมชมเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 5 เส้นทาง และวันที่ 17 ธันวาคม 
2557 เป็นการเสวนาร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ดังนั้น เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เชิงนโยบายร่วมกัน จึงขอเรียนเชิญผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมเสวนากับคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในวันที่พุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ประชุมได้อภิปรายและสรุปได้ดังนี้ 

1.  มอบกลุ่มยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษเป็นเจ้าภาพและน าเสนอภาพรวมของโครงการ Project base 
2. ให้ทุกโครงการน าเสนอนิทรรศการที่ด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
3. การน าเสนอโครงการที่โดดเด่นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

มอบหมายให้ นายชัยวิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์ เป็นผู้น าเสนอ  การไปน าเสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหารจะเดินทางไปร่วมด้วย 

มติที่ประชุม – รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.3  (ร่าง) แผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  
            วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดท ารายละเอียดร่างแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารระยะ
ยาว 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562 เรียบร้อยแล้ว  
      ประธานมอบให้นายสุริยะ พิศิษฐอรรถการ เป็นผู้รายงาน      
 นายสุริยะ :  ประเด็นที่น าเสนอสภา คือ ระบบวิทยาลัยชุมชนเปลี่ยน และบริบทจังหวัดมุกดาหารเปลี่ยน  

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 
 



การท าให้วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเป็นของชุมชนอย่างแท้จริง 
(1) Green College/Smart college 
(2) พัฒนาพื้นที่ให้เป็นฐานการเรียนรู้ส าหรับคนมุกดาหาร/คนลาว(ศูนย์วิถีชีวิตคนอีสาน) 
(3) จัดตั้งวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา 
(4) ใช้ศักยภาพของสภาฯในการท างานลงสู่เป้าหมาย 
(5) สร้างรูปธรรมในการท างาน 
(6) ท าให้ วชช.มห. เป็นศาลาประชาคมของคนมุกดาหาร 
(7) ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
(8) วิจัยและเป็นสมองของจังหวัด 
(9) “ชุมชนจัดการตนเอง” เป็นเป้าหมายของการพัฒนา 
(10) เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ครบวงจร 

ข้อเสนอมาตรฐานและศักยภาพทางวิชาการ 
(1) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเฉพาะด้านเพ่ือตอบสนองชุมชน 
      - ด้านการค้าและการตลาด 

        - นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือชุมชน 
        - ASEA 
N/AEC  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
        - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) 

(2) มาตรฐานการเรียนการสอน 
        - ข้อสอบกลาง 
        - ต ารากลาง/การท าความเข้าใจกับผู้สอนรายวิชาเดียวกัน 

ข้อเสนอของภาคีต่อการพัฒนา วชช.มห. 
(1) ท างานกับชุมชนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
      - ข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน 
      - สร้างความเข้มแข็งให้หน่วยจัด 

        - ใช้พลังของนักศึกษา/ศิษย์เก่า 
        - มีศูนย์ประสานงานในระดับต าบล โดยมี อส.วชช.เป็นแกนน า 
        - สร้างเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        - ท าข้อตกลงกับทุกหน่วยงาน/หน่วยงาน 

ข้อเสนอเพ่ือการบริหารจัดการ 
(1) บุคลากรต้องลึกซ้ึงและเข้าใจในวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย 
(2) เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบท 
(3) มีความพร้อมด้านภาษา 
(4) เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับ AEC/ASEAN/เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเศษ/Health City 
(5) ใช้นวัตกรรมในการท างาน 
(6) การบริหาร/ผู้น า มีความกระตือรือร้น มีวิสัยทัศน์ ต้องการการเปลี่ยนแปลง 
(7) หน่วยจัดต้องมีชีวิตชีวาทั้งเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง 
(8) ให้ความส าคัญกับเมล็ดพันธุ์ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 



(9) ปรับระบบบริหารคนและงบประมาณ 
(10) ประเมิน/ทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
(11) มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความกระตือรือร้น 
(12) ปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมกับเป้าหมายการพัฒนาแต่ละรูปแบบ 
(13) ทบทวนหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว 
(14) ปรับแนวคิด/นิยามของการศึกษาให้เป็นการพัฒนาประเทศ (ลดการเรียนการสอนเชิง 
      จารีต 

กลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
         กลยุทธ์ SHARE VISION แนวทาง นิทรรศการ/ประชุม/สัมมนา/เวทีประชาคม กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา
ปัจจุบันศิษย์เก่า (มากกว่า 2,500 คน) องค์กรภาคประชาสังคม (สภาองค์กรชุมชน/สภาเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
ท้องถิ่น/ท้องที่/องค์กรพัฒนาเอกชน/กองทุนบทบาทสตรี/สถาบันการศึกษา/หน่วยงานราชการ ฯลฯ ) 
         กลยุทธ์ COMMUNITY ENGAGEMENT แนวทาง ฝึกอบรม/พัฒนาอาชีพ/สร้างหลักสูตร/ศาลาประชาคม 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาปัจจุบันศิษย์เก่า (มากกว่า 2,500 คน) องค์กรภาคประชาสังคม (สภาองค์กรชุมชน/สภา
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/ท้องถิ่น/ท้องที่/องค์กรพัฒนาเอกชน/กองทุนบทบาทสตรี/สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน
ราชการ ฯลฯ ) 
         กลยุทธ์ QUALITY ENHANCEMENT แนวทาง พัฒนาทักษะ/ความรู้บุคลากร (วิจัย/การบริหารโครงการ) 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาปัจจุบันศิษย์เก่า (มากกว่า 2500 คน) องค์กรภาคประชาสังคม (สภาองค์กรชุมชน/สภา
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/ท้องถิ่น/ท้องที่/องค์กรพัฒนาเอกชน/กองทุนบทบาทสตรี/สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน
ราชการ ฯลฯ ) 
         กลยุทธ์ MANAGEMENT AND GOOD GOVERNANCE REFORM แนวทาง กองทุน/บทเรียน online/
ระบบฐานข้อมูล/การติดตามประเมิน/ระบบ ICT กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาปัจจุบันศิษย์เก่า (มากกว่า 2500 คน) 
องค์กรภาคประชาสังคม (สภาองค์กรชุมชน/สภาเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/ท้องถิ่น/ท้องที่/องค์กรพัฒนาเอกชน/
กองทุนบทบาทสตรี/สถาบันการศึกษา/หน่วยงานราชการ ฯลฯ )  
         การท างานของครู/พนักงานราชการของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารที่ควรจะเป็น ลงสู่ชุมชน ศึกษา เรียนรู้
ผ่านการพูดคุย สร้างความสัมพันธ์ พบปัญหาและความต้องการของชุมชน วิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนาหลักสูตร
เพ่ือการพัฒนา ฝึกอบรม/เรียนรู้ตามกระบวนการของหลักสูตร ติดตามประเมินผล 

มติที่ประชุม  - อนุมัติ- ร่างแผนกลยุทธ์วิทยาลัยมุกดาหารระยะยาว 5 ปี ปีงบประมาณ  
         พ.ศ.2558-2562 เพื่อน าเสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารต่อไป –  

 4.4 หลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสีย 
 ด้วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดท าเอกสารเผยแพร่หลักการบริหารงาน                                  
ด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสีย 

ในการนี้ ผู้อ านวยการได้มอบนโยบายในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ ดังนี้                              
แก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ดังนี้ 

1.  หลักการตอบสนอง(Responsiveness)  คือ การด าเนินการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นไปตามหลักการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนที่ระบุไว้ในเอกสารแนวทางการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน ดังนั้น 
การด าเนิน/กิจกรรม/โครงการ ต้องมีการส ารวจความต้องการของชุมชนเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
อย่างแท้จริง 



    - ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ทันเวลาเพ่ือสร้างความเชื่อมัน ไว้ว่างใจ และตอบสนองตามความคาดหวัง
ของผู้มารับบริการ 
 2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

    - เป้าหมายได้ผลตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
3. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
   -  มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าแก่ส่วนรวม 

 4. หลักความเสมอภาค (Equity) การปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งเพศชาญ 
หญิง ถิ่นก าเนิน เชื้อชาติ ภาษา อายุ สถานภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา คน
รู้จัก ญาติพี่น้อง ฯลฯ  
 5. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) การปฏิบัติงานต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
กลุ่มคณะท างานในส านักงานและนอกส านักงาน แล้วพยายามแสวงหาฉันทามติรวมกันในความคิดเห็นนั้น ๆ กับ
ประชาชน กลุ่มคณะท างาน 
 6. หลักการตรวจสอบ/รับผิดชอบร่วมกัน (Accountability) 
    - การปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ หากท า
ร่วมกันเป็นหมู่คณะก็ต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกันทั้งคณะ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 
 7. หลักเปิดเผย โปร่งใส(Transparency) 
    - ต้องปฎิบัติงานด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือ
ได้ให้ประชาชนได้รับทรงอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนว่างระบบให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
โดยง่าย 
 8. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
     - ได้มีการมอบอ านาจและกระจายอ านาจให้รองผู้อ านวยการและหัวหน้ากลุ่มงานรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ และด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามสายงานในระดับต่างๆ ทั้งนี้ขอให้ศึกษาอ านาจที่ได้รับมอบและ
ปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตามการรักษาราชการจะด าเนินการต่อเมื่อผู้อ านวยการไม่อยู่ปฏิบัติงานเนื่องจากลา หรือไป
ราชการเท่านั้น 
 9. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
    - การปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชน ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ เสนอปัญหา ร่วมคิดแก้ปัญหา และร่วมตัดสินใจ และ
ด าเนินงาน รวมทั้งการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
 10. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
    - การปฏิบัติงานขอให้ยึดระเบียบ กฎหมายของทางราชการโดยเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม และ
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย 
ประธาน:ฯ กล่าวในทีป่ระชุมว่า ได้ท าตารางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ 
ของวิทยาลัยชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางต่อไปนี้ 
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1. ให้ยึดเอกสารแนวทางการ
ด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนที่มี
ส่วนกลางเรียบเรียงไว้ 

/   /    / / / 

2. จัดท าแผนปฏิบัติงาน แผน
ยุทธศาสตร์ ฯลฯ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวิทยาลัย 

/    / /   /  

3. ประชุมบุคลากรทุกเดือน 
รวมทั้งประชุมหัวหน้าหน่วยจัด 
หัวหน้ากลุ่มและรอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร เป็นประจ า 

/ / /   / /  / / 

4. ประชุมสภาวิชาการ สภา
วิทยาลัยชุมชนทุกเดือน 

/ / /  / / /  / / 

5. จัดท าค าสั่งแบ่งงาน    /  /    / 
6. จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ 
หลาย ๆ ช่องทาง ได้แก่ 
Website ข่าวรายเดือน 
ออกอากาศทางวิทยุ 

/      /    

7. รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
สภาวิทยาลัยชุมชน ฯลฯ 

      /    

8. จัดกิจกรรมบริหารความเสี่ยง      /   /  
9. ประเมินผลตามรู้แบบต่าง ๆ / / /        
10. ฯลฯ           

 
มติที่ประชุม – รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป -  

 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ที่ประชุมอภิปรายและสรุปได้ดังนี้ 

1.  ก่อนกลับบ้านให้บุคลากรทุกท่านส ารวจปลั๊กไฟ จอคอมพิวเตอร์ ไฟในห้องท างาน ให้ปิดก่อนกลับ 
2. การยืมเงินไปราชการ/โครงการให้ผู้ไปราชการ/โครงการยืมได้เท่านั้น ไม่สามารถยืมแทนกันได้ ให้

หลีกเลี่ยงยืมแทนกัน 
3. กีฬาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ  2558 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรเป็นเจ้าภาพ 

แต่ในการแสดงของแต่ละภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเป็นเจ้าภาพ
ในการแสดง 

ที่ประชุม – รับทราบ -  
เลิกประชุม 17.30 น 

 
 

            
            
            
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ครั้งที่ 9 / 2557 

วันพุธ  ที่ 26 พฤศจิกายน  2557   
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 
ผู้มาประชุม    
 1.  นางอัญญา  ทวีโคตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร/ประธานที่ประชุม 
 2.  จ่าสิบเอก ดร.วิเชียร ส าราญพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

3.  นายชัยวิวัฒน์   วงศ์สวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ 
 4.  นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ ครูช านาญการ 
 5.  ดร.กวินท์  พินจ ารัส ครูช านาญการ  
 6.  นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ    

7.  นายทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการ 
8.  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ์  ครูช านาญการ  
9.  นางสาวกิตติกา   เที่ยงธรรม ครูช านาญการ   
10.  นางศิริพร  พันนุมา  ครูช านาญการ 
11.  นางปิยะนุช  ทวีสุข  เจ้าหน้าที่งานวัดผล   
12.  นางศิวาพร  บุญเรือง  นักวิชาการพัสดุ    

 13.  นางวัฒนา    ผ่านเมือง นักวิชาการพัสดุ  
14.  นางปัทมา  คุ้มแถว  นักวิชาการศึกษา  
15.  นางพิริยาพร   สิลินทา  นักวิชาการศึกษา 
16.  นางสุพรรณี   ทองน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี  
17.  นางกรรณิการ์ เศวตปวิช นักวิชาการเงินและบัญชี  
18.  นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
19.  นางกัญญาภัค สิงห์ค า  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   
20.  นายสุรัตน์  สิงห์ทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

 21.  นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
22.  นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 23.  นางเชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
 24.  นางสาวนันทกา   กิติศรีวรพันธุ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน 
 25.  นายเอกพร  ยืนยง  เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรม 
 26.  นางสาวประกายดาว พิกุลศรี  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายวิรัตน ์  พรหมดี  ครูช านาญการ   ติดราชการ 
2.  นายอภิศักดิ์  วรรณไกรศรี ครูช านาญการ   ติดราชการ 
3.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ   ติดราชการ 
4.   นางสาวพิริยาพร สุวรรณไตรย์ คร ู    ติดราชการ 
5.  นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์ นักวิชาการศึกษา   ติดราชการ 



เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาเซียน ระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2557 นั้น  

มีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวประกายดาว   พิกุลศรี ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนต าแหน่งเจ้าหน้าที่
งานอาเซยีนไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ 

ที่ประชุม – รับทราบ –  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557 วันจันทร์  ที่ 27 ตุลาคม  2557   
 ตามท่ีได้มีการประชุมบุคลากร ครั้งที่  8/2557 เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม 2557 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557      

มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2557 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 -  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1  เรื่องสืบเนือง 
   3.1.1ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน 
ประธานมอบหมายให้ นายทิวากร  เหล่าลือชา รายงานความก้าวหน้าการจัดท าร่างพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
 นายทิวากร : ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชนได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) 
เมือ่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ในช่วงเช้าได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน โดยที่ประชุม
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทั้งหมด 179 คน มีมติเห็นชอบ 162 คน ไม่เห็นด้วย 12 คน และไม่ออก
เสียง 5 คน และท่ีประชุมให้มีมติให้ตั้งกรรมการเพ่ือแปรญัตติ 15 คน โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่านกฤษณพงษ์ กีรติกร ท่านสุเมธ แย้มนุ่น ตัวแทนกฤษฎีกาเข้าไปตอบในส่วนของ
รายละเอียดพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งทางสภานิติบัญญัติแห่ชาติ (สนช.) ได้ให้ข้อคิดเห็นส าคัญ คือ 
1) การกระจายอ านาจมาที่วิทยาลัยชุมชนโดยไม่ให้อยู่ที่ส านักบริหารฯ 2) สังกัดของข้าราชการ 3) การเปิดสอน
ระดับปริญญาตรี เขาเป็นห่วงถ้าวิทยาลัยชุมชนเข้าไปแล้วอนาคตจะเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยราชภัฎเปิดสอนถึง
ปริญญาตรี ซึ่งจะท าให้ปรัชญาเปลี่ยนไป โดยมีกรอบระยะเวลาการแปรญัตติ 7 วัน และเวลาการด าเนินงานเพ่ือ
เขา้สู่วาระครั้งที่ 2 อีก 30 วัน ทั้งนี้ ตามข้อมูลที่ได้แจ้งจากท่านผู้อ านวยการส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ซึ่ง
หากเป็นไปตามนี้ในต้น พ.ศ. 2558 จะได้พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ประธาน : ในขณะนี้ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ได้ด าเนินการจัดท ากฎหมายฉบับรองโดยคัดเลือก 
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละวิทยาลัยชุมชนให้ไปด าเนินการจัดท ากฎหมายดังกล่าว ซึ่งแบ่งคณะท างาน
ออกเป็น  3 ชุด ประกอบด้วย 1) ชุดบุคลากร/การท าผลงานวิชาการ  ผู้รับผิดชอบคือ วิทยาลัยชุมชนทาง
ภาคเหนือ 2) ชุดวิชาการ ผู้รับผิดชอบ คือ วิทยาลัยชุมชนทางภาคใต้ 3) ชุดการบริหารงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบ คือ 
วิทยาลัยชุมชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ หากร่าง พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชนผ่านการอนุมัติ 
ความเป็นนิติบุคคลจะอยู่ที่ส านักบริหารวิทยาลัยชุมชน ซึ่งผลการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
 
 



  
  3.1.2 สืบเนื่องจาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร จะมาวิทยาลัย

ชุมชนมุกดาหาร 
ประธาน : ได้รับการประสานจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า คณะกรรมการจะมาถึง

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วันที่ 15 ธันวาคม  2557 โดยคณะที่มามีประมาณ  5 – 8 คน ส่วนรายละเอียดขอ
ประชุมประมาณต้นเดือน ธันวาคม 2557 ในการนี้มอบให้กลุ่มยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ จัดท าค าสั่ง
คณะท างาน และจัดท าโครงการรองรับ 

ที่ประชุม  - รับทราบและด าเนินการตามเสนอ –  
 3.2 เรื่องเพื่อทราบ 
  3.2.1  โครงการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 – 2558 
ด้วย กรมการพัฒนาชุมชนได้ก าหนลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 – 2557  ขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เป็นปัจจุบัน และเพ่ือให้ข้อมูลในการก าหนด
แผนการส่งเสริมและพัฒนา OTOP ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกรมฯได้ก าหนดลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
ตลอดปีงบประมาณ 2558  

ที่ประชุม - รับทราบ –  
  3.2.2  ส่งเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้ด าเนินโครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข้งขุมชนภายใต้

กิจกรรม : การจัดการความรุ้เพ่ืร่วมพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2557 ซึ่งได้ด าเนินการ
ให้กับชุมชนเทศลาลต าบลเด่นชัย  อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยในชุมชนในด้านความรู้ทักษะทางวิชาการ มีแนวคิดร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยด้วย
นวัตกรรมหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นสาระท้องถิ่น ซึ่งรายละเอียดภายในเล่มจะอยู่กับกลุ่มยุทธศาสตร์และ
กิจการพิเศษ 

ที่ประชุม - รับทราบ –  
  3.2.3  การจัดการแข่งขันกีฬาสีสัญจร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จะด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัญจร ซึ่งในปีการศึกษา 2557 จะจัดการ

แข่งขันกีฬาสีที่หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอดอนตาล เป็นกีฬาสัญจร ครั้งที่ 13 ประจ าปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์
ที่ 30 พฤศจิกายน 2557  เวลา 06.00 – 17.00 น. ณ สนามกีฬาอ าเภอดอนตาล อ าเภอดอนตาล  จังหวัด
มุกดาหาร   ซึ่งมีทั้งหมด 4 สี ประกอบด้วย  

1. สีชมพู่ ได้แก่ หน่วยจัดการศึกษาค าชะอี  หน่วยจัดการศึกษาสานแว้ และหน่วยจัดการศึกษาดง
หลวง 

2. สีม่วง ได้แก่ หน่วยจัดการศึกษาดอนตาล และหน่วยจัดการศึกษานิคมค าสร้อย 
3. สีฟ้า ได้แก่ หน่วยจัดการศึกษาเมือง กลุ่ม A 
4. สีน้ าเงิน ได้แก่ หน่วยจัดการศึกษาเมือง กลุ่ม B 

ในการนี้  การแต่งกายของอาจารย์เจ้าหน้าที่ กองอ านวยการ เน้นเสื้อสีส้มหรือสีแสด กางเกงกีฬาหรือ 
ล าลอง รองเท้ากีฬา 
ประธาน : เสนอให้กลุ่มกิจการนักศึกษา มีการประชุมหารืออีกครั้งในวันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557  

ที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการตามเสนอ – 
 



  3.2.4 เรื่องจากการไปประชุม 
นายกวินท์  พินจ ารัส : เป็นผู้รายงานการไปราชการ มีทั้งหมด 2 เรื่อง ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 เรื่องท่ี  1 งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 
              กลุ่มงานกิจการศึกษา ได้พาคณะนักศึกษาและชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์โซ่ในอ าเภอดงหลวง เข้าร่วมงาน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 
พฤศจิกายน 2557 โดยขออนุมุติ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวัฒนธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหารเพ่ือความมัน่คงทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์โซ่ (โครงการพานักศึกษาเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ) มี ผอ.วชช.มห.  ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จ านวน 17 คน โดย
งบประมาณในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 
49,820 บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 
0508/5495 ลงวันที่ 7 ต.ค. 57 ซึ่ง วชช.มห. น าการแสดงชื่อ “การบูชาผีแผนชาติพันธุ์โส้ (โส้ทั่งบั้ง)”ผลการ
ประเมินโครงการได้รับการชื่นชมจาก คณะผู้จัดและผู้เข้าชมการแสดง เป็นอย่างมาก 
 เรื่องท่ี  2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส 
บัณฑิตไทยไม่โกง” ณ จังหวัดขอนแก่น 
 กลุ่มงานกิจการศึกษา ได้พาคณะบุคลากรและนักศึกษา จ านวน 5 คน (นางอัญญา  ทวีโคตร             
ดร.กวินท์ พินจ ารัส นางสมร นิลเกษม นายโด่ง ศรีบุรมณ์ และนายณัฐพล นุ่นนาแซง) เข้าร่วมประชุมฯ โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทย ไม่โกง” ระหว่างวันที่ 20-22 
พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในการประชุมฯ ครั้งนี้ 
วชช.มห. ได้จัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Show and Share) ประจ าปีการศึกษา 
2557 (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ชื่อโครงการ “รณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557” ยึดหลักตามกระบวนการ PDCA ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานมากท่ีสุด ซึ่งได้รับค าชมเชยจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเรื่องของเนื้อหาโครงการ กระบวนการ
ด าเนินการและการประเมินโครงการ อยู่ในระดับดีมาก 
 ที่ประชุม – รบัทราบ -  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1.  การขอใช้พัสดุในส านักงาน 
ประธาน : เสนอให้ส ารวจพัสดุส านักงานและมีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งเดียว มอบหมายให้แต่ละกลุ่มงนส ารวจวัสดุ
และพัสดุเพ่ือมอบให้งานพัสดุรวบรอบในการจัดซื้อ 
นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ : เรื่องนี้ได้สอบถามและปรึกษากันตั้งแต่ยังไม่ย้ายมาท างานที่อาคารศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และต่อไปเสนอให้มีพัสดุหรือวัสดุกลาง เพราะที่เก็บเราก็มีแล้ว งานพัสดุควรวางระบบใน
การจัดเก็บ 
มติที่ประชุม – รับทราบและมอบงานพัสดุด าเนินการส ารวจและน าเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป –  

 4.2  การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและประชาชนในบ้านบุ่งอุทัย ด้านภาษาและ
อาเซียน 
ประธาน : เสนอให้บุคลากรเขียนบันทึกความต้องการว่าในแต่ละบคุคลวมีความต้องการทีจ่ะเรียนภาษาอะไร 
เพ่ือที่จะรอรับอาเซียน โดยให้ส่งในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 

มติที่ประชุม – รับทราบและด าเนินการ –  



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 5.1  ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ : กล่าวชื่มชนการท างานของ นางสาวดารินี  บุตดีวงศ์ และมีข้อเสนอ 2 เรื่อง 
1)ให้ออกจังหวัดเคลื่อนที่ โดยออกให้ข้อมูลในการประกอบอาชีพการด ารงชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน 2) 
การจัดท าข่าวซึ่งในให้มีปีที่ และฉบับที่ 
 ที่ประชุม – รับทราบ – 
เลิกประชุม 12.00 น. 
 
 
            
            
            
            
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ครั้งที่ 10/2557 

วันจันทร์  ที่ 29 ธันวาคม  2557   
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 
ผู้มาประชุม    
 1.  นางอัญญา  ทวีโคตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร/ประธานที่ประชุม 
 2.  จ่าสิบเอก ดร.วิเชียร ส าราญพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

3.  นายชัยวิวัฒน์   วงศ์สวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ 
 4.  นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ ครูช านาญการ 
 5.  ดร.กวินท์  พินจ ารัส ครูช านาญการ  
 6.  นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ    

7.  นายทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการ 
8.  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ์  ครูช านาญการ  
9.  นางสาวกิตติกา   เที่ยงธรรม ครูช านาญการ   
10.  นางศิริพร  พันนุมา  ครูช านาญการ 
11.  นางสาวพิริยาพร   สุวรรณไตรย์ ครู  
12.  นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญ ครู ผู้ช่วย 
13.  นางปิยะนุช  ทวีสุข  เจ้าหน้าที่งานวัดผล   
14.  นางศิวาพร  บุญเรือง  นักวิชาการพัสดุ    

 15.  นางวัฒนา    ผ่านเมือง นักวิชาการพัสดุ  
16.  นางปัทมา  คุ้มแถว  นักวิชาการศึกษา  
17.  นางพิริยาพร   สิลินทา  นักวิชาการศึกษา 
18.  นางสุพรรณี   ทองน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี  
19.  นางกรรณิการ์ เศวตปวิช นักวิชาการเงินและบัญชี  
20.  นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
21.  นางกัญญาภัค สิงห์ค า  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   
22.  นายสุรัตน์  สิงห์ทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

 23.  นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
24.  นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 25.  นางเชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
 26.  นางสาวนันทกา   กิติศรีวรพันธุ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน 
 27.  นางสาวประกายดาว พิกุลศรี  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายวิรัตน ์  พรหมดี  ครูช านาญการ   ติดราชการ 
2.  นายอภิศักดิ์  วรรณไกรศรี ครูช านาญการ   ติดราชการ 
3.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ   ติดราชการ 
4.  นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์ นักวิชาการศึกษา   ติดราชการ 



เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.  ผู้อ านวยการวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวต้อนรบั นายรัฐธรรมนูญ  อาจหาญ ต าแหนง่ ครูผูช้่วย  
ซึ่งได้บรรจุแต่งตัง้และมารายงานตัว ในวนัที่ 22 ธันวาคม  2557 

2.  ผู้อ านวยการวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้ 
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาให้แล้วและให้ผู้ที่ได้รบัผิดชอบด าเนนิการโครงการให้ตรวจสอบและรีบด าเนินการ
โครงการ 

ที่ประชุม – รับทราบ –  
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557 วันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน  2557   
 ตามที่ได้มีการประชุมบุคลากร ครั้งที่  9/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  2557 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน
การประชุมเรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 9/2557      

มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2557 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 -  
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
   3.1  ผลสืบเนื่องจากการประชมุครั้งที่ผ่านมา 
        3.1.1  การส ารวจความต้องการพัสดุและวัสดุส านักงาน 
  สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 งานพัสดไุด้ให้แต่ละกลุ่มงานไป
ส ารวจความต้องการของพัสดุและวัสดสุ านักงาน นัน้ 
นางศิวาพร  บุญเรือง: แจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่ อยู่ระหว่างการด าเนินการและจะจัดท าแบบฟอร์มให้โดยให้แต่ละกลุ่ม
งานส ารวจและน าส่งงานพัสดุ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558  

ที่ประชุม – รับทราบและด าเนนิการ –  
 3.2  เรื่องเพ่ือทราบ 
       3.2.1  การท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ  

นางสิวณดา  โชติรื่น : แจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่ถ้าบัตรประจ าตัวข้าราชการทา่นใดจะหมดอายุให้ยืนเร่ืองท าบัตรกับงาน
บุคลากรหรือนางสาวพิริยาพร  สุวรรณไตรย์ เพื่อน าสง่ส านักบรหิารงานวิทยาลยัชุมชนเพื่อจัดสง่พร้อมกัน 
       3.2.2  เร่ืองจากการไปประชุม 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมกับนายชัยวิวัฒย์  วงศ์สวัสดิ์ สรุปได้ดังนี ้
นายชัยวิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์ : จากการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร คร้ังที่ 3 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 
อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่  17 ธันวาคม 2557 ในการประชุมมีการรายงาน
ผลการด าเนนิการเก่ียวกับผลการปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Prac tice) ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ในเครือข่ายอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาที่น าเสนอ จ านวน 14 สถาบนั โดยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้
น าเสนอเปน็ล าดับสุดท้าย ในหัวข้อเร่ือง “รูปแบบการเรียนรู้เชิงปฎิบัติการแบบสมัครใจ เพื่อยกระดับเจตคติในการ
พึ่งตนเอง ด้านเมล็ดพันธุ์ขา้ว สายพันธุท์นแลง้ ส าหรับชาวนานอกเขตชลประทาน ในจังหวัดมกุดาหาร น าเสนอโดยนาย
ชัยวิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์ ครู ช านาญการพิเศษ ผลการน าเสนอปรากฏว่า คณะกรรมการอุดมศึกษาให้ความสนใจอย่างมาก 
และได้รับค าชมเชยว่าเปน็การปฏิบัติที่เกิดผลดีต่อชาวบา้นโดยแท้จริง 
 จ่าสิบเอกวิเชียร  ส าราญพรหม : ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดโครงการฝกึอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎบิัติงานดา้นการเงนิ บัญชี และพสัดุ ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของวิทยาลัยชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน ส่วน
รายละเอียดเก่ียวกับระเบียบ กระผมจะท าบนัทึกให้ทราบอีกคร้ัง 
ที่ประชุม –รับทราบ –  
 
 



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  4.1   การเตรียมการงานกาชาด 
  ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้ก าหนดจัดงานกาชาดและงานของดีจงัหวัดมุกดาหาร ประจ าปี 2558 ใน
ระหว่างวันที่ 8 – 16 มกราคม 2558 โดยก าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ นั้น    
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกบัทางจังหวัดมุกดาหาร 
นายกวินท์  พินจ ารัส : ในการจัดกิจกรรมงานกาชาด วิทยาลยัชุมชนมุกดาหาร ไดพ้ื้นทีป่ระมาณ 4 ล็อค (หมายเลข 4-7) 
ซึ่งจะจัดกิจกรรมอะไรบ้างนัน้ ขอหารือในการประชุมวันที่ 6 มกราคม 2558 โดยเจ้าภาพหลัก คือ นางสมร  นลิเกษม 
 ที่ประชุม – รับทราบและขอเชญิประชุมในวันที่ 6 มกราคม 2558 -     
  4.2  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  2558 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2558  แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ 2: ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน ให้
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รวมวงเงินทั้งสิน้ 5,324,842.-บาท (ห้าล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) 
โดยจ าแนกเป็น 

1. งบด าเนนิงาน วงเงิน 3,441.082.-บาท(สามลา้นสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดสบิสองบาทถ้วน)  
ส าหรับเป็นคา่ใช้จา่ยในการจัดการเรียนการสอน และคา่บริการจัดการงานวิทยาลัยชุมชน 

2. งบรายจา่ยอื่น รวมวงเงนิ 1,883,760.-บาท(หนึ่งล้านแปดแสนแปดหม่ืนสามพันเจ็ดร้อย- 
หกสิบบาทถ้วน) จ าแนกเป็น 

2.1 โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน วงเงนิ 1,804,000.-บาท 
(หนึ่งล้านแปดแสนสี่พันบาทถ้วน) 

2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา วงเงิน 79,760.-บาท(เจ็ดหมื่น 
เก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน 
นางอัญญา  ทวีโคตร : ให้แต่ละกลุ่มงานดูว่า โครงการอะไรทีค่วรด าเนินการและโครงการใดที่ต้องพักไว้ก่อน เนื่องจาก
งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรได้น้อยมาก ในการนี้ใครรับผิดชอบโครงการใดเวลาท าชุดเบิกให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ
เขียนมาด้วยว่าได้รับงบประมาณเท่าใดและเหลือเท่าใด 
มติทีประชุม – รับทราบและเหน็ควรประชุมอีกครั้ง –  
  4.3 หารือแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลัก 3 Track 
  ด้วยงานบุคลากร มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยยึดหลัก 3 Track 
ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาระดบัอนุปริญญา 20% 2 เรือง  2) การศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ 50% 5 เรื่องและ 3) 
การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน 30% 5 เร่ือง  ซึ่งจะรวมไดท้ั้งหมดเป็น 10 เร่ือง โดยการพัฒนาบุคลากร สามารถ
พัฒนาได้หลายรูปแบบ ได้แก่ การอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาเกิดจากการศึกษาโครงการจัดการความรู้เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน  
มติที่ประชุม – รับทราบและถอืปฏิบัติ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4.4  การก าหนดวันลาหรือมาท างานสายของพนักงานราชการทั่วไป 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีประกาศก าหนดวนัลาหรือมาท างานสายของพนักงาน
ราชการทั่วไป สงักัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี เร่ือง 
ก าหนดจ านวนวนัลาหรือมาท างานสาย ของพนักงานราชการทั่วไป สงักัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศ 
ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2557  
นางสิวณดา  โชติรื่น : แจ้งในที่ประชุมทราบวา่ได้ถ่ายเอกสารให้พนักงานราชการทุกคนรับทราบในประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม – รับทราบและถอืปฏิบัติต่อไป- 
 
เลิกประชุม 12.00 น. 
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ระเบียบวาระการประชุมบุคลากร 
ครั้งที่ 1 /2557 

วันที่  7  มกราคม  2557 
ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
............. ............................................................................................................................. ........................  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7 / 2556 วันที่ 4 ธันวาคม 2556   
............. ............................................................................................................................. ........................  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     3.1  ผลสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
            3.1.1........................................................................................................................ .... 
            3.1.2...........................................................................................................................  
    3.2  เรื่องเพ่ือทราบ 

3.2.1 การแจ้งย้ายมาปฏิบัติงาน ณ อาคารส านักงานหลังใหม่  
3.2.2 การจัดพิธี “วันพ่อขนรามค าแห่งมหาราช และ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศ  
       มหาราช” 
3.2.3  ค าสั่งการแต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมรัฐพิธี ประจ าปี 2557      
3.2.4  เรื่องจากท่ีประชุมประธานสภาและผู้อ านวยการทั่วประเทศ 
3.2.5  การร่วมในงานการชาด (เดินแบบ)       

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การจัดงานกาชาด 

4.2 การพัฒนาบุคลากร 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืน ๆ  
  5.1  .......................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ครั้งที่ 2 /2557 
วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์  2557 

ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
************************** 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
............. ............................................................................. ........................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 วันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2557   
............. ........................................................................... ..........................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     3.1  ผลสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
            3.1.1............................................................................................................................ 
            3.1.2........................................................................................................................ ... 
    3.2  เรื่องเพ่ือทราบ 

3.2.1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่
นวัตกรรม”  
3.2.5 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การจัดงานกาชาด 

4.2 การพัฒนาบุคลากร 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืน ๆ  
  5.1  .......................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมบุคลากร 
ครั้งที่ 3 /2557 

วันพุธ ที่  26 มีนาคม  2557 
ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
............. .....................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์  2557   
............. .....................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     3.1  ผลสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
            3.1.1............................................................................................................................ 
            3.1.2........................................................................................................................ ... 
    3.2  เรื่องเพ่ือทราบ 

3.2.1 ขอความร่วมมือในการลดใช้พนักงานไฟฟ้าในช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ 
3.2.2 ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหาร   
        จัดการภาครัฐ 
3.2.3  ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ระลึก 100 ปี 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 
4.2 ขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการ

จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อม
รับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 

4.3 การท าส่วนหย่อม ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ต าบลนาสีนวน 
4.4 โครงการพัฒนาศกัยภาพชุมชนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืน ๆ  
  5.1  .......................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากร 

ครั้งที่ 4 /2557 
วันศุกร์ ที่  16 พฤษภาคม  2557 

ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
************************** 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
............. ............................................................................................................................. ........................  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 วันพุธ ที่ 26 มีนาคม  2557   
............. ............................................................................................................................. ........................  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     3.1  ผลสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
            3.1.1.ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี 2557 
    
    3.2  เรื่องเพื่อทราบ 

3.2.1 การท าบัตร Smart Card 
      3.2.2  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ 

3.2.3  การส่งรายงานเข้าประชุม/สัมมนาของบุคลากร 
3.2.4  แจ้งจากส านักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
4.2 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและแผนการด าเนินงานประจ าเดือน 
4.3 การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืน ๆ  
  5.1  การจัดท ารายงานการประชุมหลังจัดประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากร 

ครั้งที่ 5 /2557 
วันพุธ ที่  11 มิถุนายน  2557 

ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
************************** 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
............. .....................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 วันศุกร์ ที่ 16  พฤษภาคม  2557   
............. .....................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     3.1  ผลสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
            3.1.1............................................................................................................... 
    3.2  เรื่องเพื่อทราบ 

   3.2.1 การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อน 
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไปในวิทยาลัยชุมชน 
     3.2.2 เรื่องจากการประชุม ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร   
      3.2.3 เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
   3.2.4  การทอกผ้าป่าวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
   3.2.5  เรื่องจากการเข้าประชุม อบรม 
    - อาจารย์สมร  นิลเกษม 
    - อาจารย์ทิวากร  เหล่าลือชา 
    - อาจารย์กวินท์  พินจ ารัส 
   3.2.6  ความก้าวหน้าในการท าแผนและผลการปฏิบัติงาน  

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1…………………………………………………………………………………………………………………… 
  4.2…………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมบุคลากร 
ครั้งที่ 6 /2557 

วันจันทร์  ที่  7 กรกฎาคม  2557 
ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
............. .....................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557 วันพุธ  ที่ 11 มิถุนายน  2557   
............. .....................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     3.1  ผลสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
            3.1.1............................................................................................................... 
    3.2  เรื่องเพื่อทราบ 
   3.2.1.............................................................................................................. 
   ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1การทอดผ้าป่าสามัคคีวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
  4.2…………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมบุคลากร 
ครั้งที่ 7 /2557 

วันพฤหัสบดี ที่  14 สิงหาคม  2557 
ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
............. .....................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2557 วันจันทร์  ที่ 7 กรกฎาคม  2557   
............. .....................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     3.1  ผลสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
            3.1.1............................................................................................................... 
    3.2  เรื่องเพื่อทราบ 
   3.2.1 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   3.2.2 การทอดผ้าป่าสามัคคีวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1. การด าเนินงานตามโครงการในเดือน สิงหาคม – เดือน กันยายน 2557 
  4.2…………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมบุคลากร 
ครั้งที่ 8 /2557 

วันจันทร์ ที่  27  ตุลาคม  2557 
ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
............. .....................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดี  ท่ี 14 สิงหาคม  2557   
............. .....................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     3.1  ผลสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
            3.1.1............................................................................................................... 
    3.2  เรื่องเพื่อทราบ 
   3.2.1 การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (การก าหนดให้วัน
ศุกร์ที่ 2 มกราคม  2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
   3.2.2 เรื่องจากเข้าประชุมของบุคลากร 
   3.2.3  ร่าง พรบ.วิทยาลัยชุมชน 
   3.2.4  การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   3.2.5  การแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยพายัพ 
   3.2.6  ยุทธศาสตร์ของเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   3.2.7  การประกันภายใน (SAR) 
   3.2.8  การร่วมพิธีกับทางส านักงานจังหวัดมุกดาหาร 
   3.2.9  การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1. การขอก าหนดวัดหยุดของวิทยาลัยชุมชน 
  4.2 การเปลี่ยนแปลงก าหนดการและขอเชิญร่วมเสวนาในการประชุมคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ............................................................................................................................................. 
 
 

 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมบุคลากร 
ครั้งที่ 9 /2557 

วันพุธ  ที่  26  พฤศจิกายน  2557 
ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
............. .....................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557 วันจันทร์  ที่ 27 ตุลาคม   2557   
............. .....................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     3.1  ผลสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
            3.1.1............................................................................................................... 
    3.2  เรื่องเพื่อทราบ 
   3.2.1 การก าหนดวันเลี้ยงปีใหม่ 
   3.2.2 การท าบุญเลี้ยงพระส านักงานศูนย์วิทยบริการ 
   3.2.3  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงานประจ าศูนย์อาเซียน 
   3.2.4 รายงานผล/แผนแต่ละบุคคลด้วยวาจาและเอกสาร 
   3.2.5 การจัดการแข่งขันกีฬาสีสัญจร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
   3.2.6  โครงการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557-2558 
   3.2.7  เอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ 
   3.2.8  เรื่องจากการไปประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1. การขอใช้พัสดุในส านักงาน 
  4.2  การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและประชาชนในบ้านบุ่งอุทัย ด้านภาษา
และอาเซียน  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
  5.1  ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 
 
 

 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมบุคลากร 
ครั้งที่ 10 /2557 

วันจันทร์  ที่  29  ธนวาคม  2557 
ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
............. .....................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557 วันพุธ  ที่ 26 พฤศจิกายน   2557   
............. .....................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     3.1  ผลสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
            3.1.1 การส ารวจความต้องการพัสดุและวัสดุส านักงาน 
    3.2  เรื่องเพื่อทราบ 
   3.2.1 การมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู 
   3.2.2 การท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
   3.2.3  เรื่องจากการไปประชุม 
    -  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมกับนายชัยวิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์ 
    -  นายกวินท์  พินจ ารัส   
    -  จา่สิบเอก ดร.วิเชียร  ส าราญพรหม 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1. การเตรียมการงานกาชาด 
  4.2  แผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
  4.3  หารือแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลัก 3 Track 
  4.4  การก าหนดวันลาหรือมาท างานสายของพนักงานราชการทั่วไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
  5.1  …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


