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รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ครั้งที่ 1/2558 

วันพฤหัสบดี  ที่ 29 มกราคม  2558   
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

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

3.  นายชัยวิวัฒน์   วงศ์สวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ 
4.  ดร.นายอภิศักดิ์ วรรณไกรศรี ครูช านาญการ 

 5.  นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ ครูช านาญการ 
 6.  ดร.กวินท์  พินจ ารัส ครูช านาญการ  
 7.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ 
 8.  นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ    

9.  นายทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการ 
10.  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ์  ครูช านาญการ  
11.  นางสาวกิตติกา   เที่ยงธรรม ครูช านาญการ   
12.  นางศิริพร  พันนุมา  ครูช านาญการ 
13.  นางสาวพิริยาพร   สุวรรณไตรย์ ครู  
14.  นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญ ครู ผู้ช่วย 
15.  นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์ นักวิชาการศึกษา  
16.  นางปิยะนุช  ทวีสุข  เจ้าหน้าที่งานวัดผล   
17.  นางศิวาพร  บุญเรือง  นักวิชาการพัสดุ    

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

 26.  นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
27.  นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 28.  นางเชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
 29.  นางสาวนันทกา   กิติศรีวรพันธุ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน 
 30.  นายเอกพร  ยืนยง  เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรม 
 31.  นางสาวประกายดาว พิกุลศรี  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายวิรัตน ์  พรหมดี  ครูช านิญการ   ติดราชการ 
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เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.  ผู้อ านวยการวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร อวยพรวันปีใหม่ให้แด่บคุลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
2. ผู้อ านวยการวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร แจ้งให้บุคลากรทราบในเร่ืองการจะเลี้ยงปี ส่วนวันทีจ่ะเลี้ยงจะแจ้งอีกท ี
ที่ประชุม –รับทราบ – 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2557 วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 
 ตามที่ได้มีการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ฝ่ายเลขานุการไดจ้ัดท ารายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 10/2557 

มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 
 
ระเบีบลวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 ผลสืบเนื่องจากการประชมุครั้งที่ผ่านมา 
  3.1.1 งานกาชาด 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยแขกที่ร่วมกิจกรรมได้กล่าวชมเชยวา่จดั
งานได้ดีมาก ในการนี้ก็ขอบคุณผู้ที่เข้าเวรในแต่ละวนัร่วมถึงหัวหน้าหน่วยจัดในแตล่ะหน่วยจัดด้วยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ที่ประชุม – รับทราบ –  

 3.2  เรื่องเพ่ือทราบ 

  3.2.1  การแต่งการของข้าราชการหญิง/พนักงานราชการ 
ประธานฯ จากที่ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้ข้าราชการหญิง / พนักงานราชการหญิง 
ที่แต่งกายเครื่องปฎิบัติราชการให้เก็บรวบผม เพราะปิดปังแถบ ดูไม่เป็นระเบยีบ 

ที่ประชุม – รับทราบและถือปฏิบัติ – 

 3.2.2  เร่ืองจากการไปประชุม 
ดร.กวินท์  พินจ ารัส : ด้วยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้รบัการจัดสรรงบประมาณเพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชนโดยส่วนกลาง 
ได้จัดสรรงบประมาณ ให้ จ านวน 50,000.-บาท โดยด าเนนิการไปแล้วและมีผู้เข้าร่วมอบรมเกินเป้าหมาย 
นางสาวสุนันทา  พิลาวุธ : รายงานผลจากการประชุมสภาวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร ซึ่งสรปุได้ คือ 1) การรายงานความคืบหน้า
ในการท าถนนรอบวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยด าเนนิการไปแล้ว 300 เมตร ซึ่งจากเดิม 400 เมตร และสภาวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหารให้วิทยาลัยชุมชนสรุปผู้ที่ร่วมบริจาค หิน ทราย ปนู เป็นจ านวนเงิน 2) ขออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 147 คน  
ประธานฯ : ตามทีส่ านักบริหารงานวทิยาลัยชุมชนขอเชิญประชมุและจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาระยะ 5 ปี  เพื่อทบทวนแผน 5 ปี โดยมีวิทยาลัยชุมชนที่เข้าร่วม คือ วิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 
พิจิตร ตาก แพร่ น่าน บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวล าภู ยโสธร และสงขลา โดยเข้าร่วมในวันที ่13 – 15 มกราคม 2558                           
ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ จังหวัดนครปฐม 
 ที่ประชุม – รับทราบ –  
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  3.2.3  แนวทางการบริหารของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจ าปี 2558 
  ด้วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้น าเสนอแนวทางการบริหารงาน ประจ าปี 2558 โดยยึดหลัก 
PASCAL Participation to Satisfaction Community and Alumni with Learning 
  PA – Participation  การมีส่วนร่วม คือ การปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชน ต้องรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ เสนอปัญหา 
ร่วมคิดแก้ปัญหา และร่วมตัดสินใจ และด าเนินงาน รวมทั้งการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
  S – Satisfaction   ความพึงพอใจ 
  C – Community   ชุมชน 
  A – Alumni   ศิษย์เกา่ 
  L – Learning   การเรียนรู้  
 ที่ประชุม – รับทราบและถือปฏิบัติ –  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

4.1  ร่างแนวทางขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ปี 2558 
 ด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ ประสบปัญหาในการควบคุมงบประมาณ 2557 ท าให้งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร
ไม่เพียงพอ โดยจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา พบว่า ขาดความควบคุมการจัดซื้อ จัดจ้าง งานพสัดุ  
 กลุ่มยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ จึงได้ออกแบบค าขอในการจดัซื้อ จัดจ้าง พัสดุ เพื่อให้สอดคล้องต่อการควบคุม
งบประมาณ ทีไ่ด้รับจัดสรรได้อย่างเหมาะสม 
 ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามระเบยีบของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม  

มติที่ประชุม – เห็นชอบและถอืปฏิบัติ –  
  
 4.2  ต้อนรับคณะท างาน จัดท ากฎหมายด้านบุคลากร ในวันที่ 30 มกราคม  2558 
นายทิวากร เหล่าลือชา : จากการเป็นคณะท างานของส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ในการนี้คณะจัดท า มีมติลงพื้นที่เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นการจัดท าร่างกฎหมายเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ผู้สอนในวิทยาลยัชุมชน เพื่อรองรับ พรบ.สถาบนั
วิทยาลัยชุมชน ในระหวา่งวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558   
 ในการนี้ ขอความร่วมมือคณะบคุลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารทุกท่าน ทีไ่ม่ติดภารกิจในการสอนขอเชิญมาร่วมรับฟัง
ในวันที่  31 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 มติที่ประชุม –เห็นชอบและด าเนินการ –  
 
 4.3  ร่างค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
จ่าสิบเอก ดร.วิเชียร ส าราญพรหม : ด้วยกลุ่มอ านวยการและงานสนบัสนนุได้เสนอร่างค าสั่งวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร เรื่อง 
มอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอืน่ปฏบิัติ  
 ในการนี้ ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้ตรวจสอบภาระงานของแต่ละบุคคล 
ประธาน : ขอให้ผู้ที่เข้ารว่มประชุมได้ตรวจสอบภาระงานของกลุ่ม และของบุคคล เพื่อที่จะไดน้ ามาปฏิบัตติ่อไป 
 มติที่ประชุม – เห็นชอบและถอืปฏิบัติ –  
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 4.4  การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและผู้มีส่วนได้เสีย 
ด้วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดท าเอกสารเผยแพร่หลักการบริหารงานด้วยหลัก                      

ธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการนี้ ผู้อ านวยการได้มอบนโยบายในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ                                      

แก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ดังนี้                               
1.  หลักการตอบสนอง(Responsiveness)  คือ การด าเนินการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งเป็นไป

ตามหลักการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนที่ระบุไว้ในเอกสารแนวทางการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน ดังนั้น การด าเนิน/
กิจกรรม/โครงการ ต้องมีการส ารวจความต้องการของชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง 
    - ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ทันเวลาเพ่ือสร้างความเชื่อมัน ไว้วางใจ และตอบสนองตามความคาดหวัง                      
ของผู้มารับบริการ 
 2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

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

 4. หลักความเสมอภาค (Equity) การปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งเพศชาญ หญิง ถิ่น
ก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ สถานภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา คนรู้จัก ญาติพ่ีน้อง 
ฯลฯ  
 5. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) การปฏิบัติงานต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่ม
คณะท างานในส านักงานและนอกส านักงาน แล้วพยายามแสวงหาฉันทามติรวมกันในความคิดเห็นนั้น ๆ กับประชาชน 
กลุ่มคณะท างาน 
 6. หลักการตรวจสอบ/รับผิดชอบร่วมกัน (Accountability) 
    - การปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ หากท าร่วมกัน
เป็นหมู่คณะก็ต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกันทั้งคณะ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 
 7. หลักเปิดเผย โปร่งใส(Transparency) 
    - ต้องปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้                   
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวโดยง่าย 
 8. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
     - ได้มีการมอบอ านาจและกระจายอ านาจให้รองผู้อ านวยการและหัวหน้ากลุ่มงานรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
และด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามสายงานในระดับต่างๆ ทั้งนี้ขอให้ศึกษาอ านาจที่ได้รับมอบและปฏิบัติตาม อย่างไร              
ก็ตามการรักษาราชการจะด าเนินการต่อเมื่อผู้อ านวยการไม่อยู่ปฏิบัติงานเนื่องจากลา หรือไปราชการเท่านั้น 
 9. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
    - การปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชน ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับรู้ เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ เสนอปัญหา ร่วมคิดแก้ปัญหา และร่วมตัดสินใจ และด าเนินงาน 
รวมทั้งการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
 10. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
    - การปฏิบัติงานขอให้ยึดระเบียบ กฎหมายของทางราชการโดยเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม และค านึงถึงสิทธิ 
เสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย 
ประธาน:ฯ กล่าวในที่ประชุมว่า ได้ท าตารางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ 
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ของวิทยาลัยชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางต่อไปนี้ 
 

การบริหารงาน 

หล
กัก
าร
ตอ
บส
นอ
ง 

หล
กัป
ระ
สทิ
ธิผ
ล 

หล
กัป
ระ
สทิ
ธิภ
าพ

 

หล
กัค
วา
มเ
สม
อภ
าค

 

หล
กัฉ
นัท
าม
ต ิ

หล
กัก
าร
ตร
วจ
สอ
บ 

หล
กัเ
ปิด
เผ
ย 
โป
ร่ง
ใส

 

หล
กัก
ระ
จา
ยอ
 าน
าจ

 

หล
กัก
าร
มีส
ว่น
ร่ว
ม 

หล
กัน
ิติธ
รร
ม 

1. ให้ยึดเอกสารแนวทางการ
ด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนและ
พรบ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

/   /    / / / 

2. จัดท าแผนปฏิบัติงาน แผน
ยุทธศาสตร์ ฯลฯ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวิทยาลัย 

/    / /   /  

3. ประชุมบุคลากรทุกเดือน 
รวมทั้งประชุมหัวหน้าหน่วยจัด 
หัวหน้ากลุ่มและรอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร เป็นประจ า 

/ / /   / /  / / 

4. ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนทุก
เดือน 

/ / /  / / /  / / 

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

/      /    

7. รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ต่อสภาวิทยาลัยชุมชน สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ฯลฯ 

      /    

8. จัดกิจกรรมบริหารความเสี่ยง      /   /  
9. ประเมินผลตามรู้แบบต่าง ๆ / / /        
10. ฯลฯ           
 
มติที่ประชุม – เห็นชอบตามที่เสนอ –  
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

 
 
 
ระเบียบวาะที่ 5  เรื่องอื่นๆ 
 5.1 นางพิริยาพร  สลิินทา รายงานการใชจ้่ายเงนิงบประมาณในเดือน ธันวาคม 2557  
 5.2  นางสาวพิริยาพร  สุวรรณไตรย์  ได้ร่างแผนพฒันาบุคลากร ประจ าปี 2558 ในการนี้ให้ผูท้ี่เข้าร่วมประชุมน า
กลับไปทบทวนเพื่อที่จะเชญิประชุมอีกคร้ัง 
 5.3  มอบงานอาคารสถานที่จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานการประหยัดพลัง 
 ที่ประชุม – รับทราบและด าเนนิการ –  

เลิกประชุม 12.00 น. 
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รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ครั้งที ่2/2558 

วันศุกร์  ที่ 6 มีนาคม  2558   
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

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

3.  นายชัยวิวัฒน์   วงศ์สวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ 
4.  ดร.นายอภิศักดิ์ วรรณไกรศรี ครูช านาญการ 

 5.  ดร.กวินท์  พินจ ารัส ครูช านาญการ  
 6.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ 
 7.  นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ    

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

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

 25.  นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
26.  นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 27.  นางเชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
28.  นางสาวประกายดาว พิกุลศรี  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายวิรัตน ์  พรหมดี  ครูช านิญการ   ติดราชการ 
2.  นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ ครูช านาญการ   ติดราชการ 
3.  นางสาวนันทกา   กิติศรีวรพันธุ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน  ติดราชการ 

 4.  นายเอกพร  ยืนยง  เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรม  ติดราชการ 
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เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

3.  ผู้อ านวยการวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวขอบคุณบุคลากรวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร ที่ให้ความร่วมมือในการไป
พัฒนาบุคลากร ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

4. ผู้อ านวยการวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวแสดงความยนิดบีคุลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 2 ท่าน คือ 
          2.1 นายอภิศักดิ์  วรรณไกรศรี 2.2 นายทิวากร  เหล่าลือชา  ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ครชู านาญการพิเศษ 

ที่ประชุม –รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดี  ที่ 29  มกราคม  2558 
 ตามที่ได้มีการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดี  ที่ 29  มกราคม  2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2558 

มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 29 มกราคม  2558 
 
ระเบีบลวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 ผลการสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  3.1.1 การจัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานการประหยัดพลังงานหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมืองมุกดาหาร 

ตามที่ได้มีการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คร้ังที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 29 มกราคม  2558 ได้มีมติ
ให้งานอาคารสถานที่จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานการประหยดัพลังงานหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
มุกดาหาร นั้น 

งานอาคารสถานที่ ไดด้ าเนนิการจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรโดย ส านักงานโยธาธิการและฝังเมืองมุกดาหาร และ
การไฟฟ้าจงัหวัดมุกดาหาร  ขณะนี้รอหนังสือตอบรับ 

ที่ประชุม – รับทราบ –  

 3.2  เรื่องเพ่ือทราบ 
  3.2.1  การส่งมอบงานหลังจากใช้ พรบ.วิทยาลัยชุมชน 
ประธาน:ฯ ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนไดป้ระชุมผ่าน V.D.O conference โดยแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนในแต่ละแห่ง เร่งรัดการ
ใช้จ่ายเงินและโดยระบบจะปิด ในกรณีที่จะปิดส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนจะแจ้งแตล่ะวทิยาลัยชุมชน อีกคร้ัง 
ส่วนเร่ืองเบิกจ่ายให้รีบเบิกจ่ายภายในเดือน มีนาคม 2558  ในการนี้ถ้ากลุ่มงานใดได้รับผิดชอบโครงการให้รีบด าเนนิการ ถ้ามี
เร่ืองเกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้รีบด าเนินการ 
นางสุพรรณี :ฯ การเบิกจ่ายให้เร่งเร่ือง เงินยืม เพราะถ้าระบบปิดจะเบิกทดแทนไมไ่ด้ 
นางศิวาพร :ฯ เสนอให้เบิกพัสดุไว้  
 ที่ประชุม – รับทราบและถือปฏิบัติ – 
  3.2.2  ให้ศึกษา พรบ.วิทยาลัยชุมชนทุกคน 
ประธาน:ฯ ให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารทุกคน เข้าศึกษา พ.ร.บ.วิทยาลยัชุมชน โดยศึกษารายละเอียดเก่ียวกับวิทยาลัย
ชุมชนมีอะไรบา้ง มีการเปลีย่นแปลงอะไรบ้าง   
 ที่ประชุม – รับททราบและถือปฏิบัติ –  
  3.2.3  เร่ืองจากการไปประชุมผู้อ านวยการทั่วประเทศ 
ประธานฯ ตามที่ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้เชิญผู้อ านวยการวิทยาลยัชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ในวนัอังคาร ที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี นายสมศักดิ์  ตันติแพทยางกูร เป็นประธานในพธิี ซึ่งสรุปได้ดังนี ้

1. วิทยาลัยชุมชนบางวิทยาลัยชมุชนท าหนังสือถึงส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนมีเนื้อหาที่กว้าง ซึ่ง
สรุปใจความไมไ่ด้ ในการนี้จึงอยากให้แต่ละวิทยาลัยชุมชนสรุปใจความที่ส าคัญ ว่าวิทยาลยัชุมชนต้องการอะไร อยากให้ส านัก
บริหารวิทยาลยัชุมชนช่วยอะไร 

2. เวลามีการประสานงานให้ผู้อ านวยการส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนลงพืน้ที่ ให้ถือวิทยาลยั
ชุมชนที่เป็นเจา้ของเร่ืองเป็นประธาน เช่น ถ้ามาจังหวัดมุกดาหาร ประธานก็คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 



 

 10 

3.  ความก้าวหน้าของ พ.ร.บ. เลขา เสนอรัฐมนตรีแล้วเพื่อลงนาม 
4.  พอมี พ.ร.บ.ใช้แล้วทุกอย่างต้องโอนไปสถาบันวิทยาลยัชุมชน 
5.  การเงินโอนงวดเงินในไตรมาสที่ 2 แล้ว 
6.  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ได้กลา่วขอบคณุวิทยาลยัชุมชนทีไ่ปช่วยส านัก

บริหารงานวทิยาลัยชุมชนจดังานโครงการ เช่น วทิยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
7. ผู้อ านวยการส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนกล่าวขอบคุณวทิยาลัยชุมชน 16 แห่งที่เบิกจ่ายต่าม

เป้า โดยมุกดาหาร เบิกจ่ายได้ 35.25%  
8.  กรอกข้อมูล กยศ. ที่จะเปิดในปี 2558 โดยฝาก นางเชษฐ์ธิดา  ศรีโยหะ เร่งด าเนินการ 
9. การระดมทุนของวิทยาลยัชุมชนโดยในแต่ละปไีด้เท่าไหร่ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ ประมาณ

สองแสนกว่าบาท 
10.  การศึกษาระบบการใช้ห้องประชุม ระบบการจองห้องเรียน ระบบทนุการศึกษา โดยมอบนายสุ

รัตน์  สิงห์ทอง ศึกษา 
 ที่ประชุม – รับทราบ -  
  3.2.4  โครงการวิจัยการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาเป็นการตลาดธุรกิจถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
นายทิวากร :ฯ ด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษจะด าเนินโครงการวิจัยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแผนการตลาดธุรกิจถัว่
ลิสงในจงัหวัดมุกดาหาร  ประจ าปีงบประมาณ 258 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ซึ่งในวันที่ 13 มีนาคม 2558 จะด าเนิน
โครงการ ณ ห้องประชุมวิทยาลยัชุมชนมุกดาหาร ในการนี้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทุกท่านช่วยจัดสถานที่ในการประชุม และ
ช่วยรับลงทะเบียน 
 ที่ประชุม – รับทราบและด าเนนิการตามเสนอ –  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 4.1  แผน/ผลการด าเนินงานในเดือน มีนาคม 2558  
การด าเนินงานตามแผน / ผลการด าเนินงานในเดือน มีนาคม 2558 สรุปได้ดังนี ้

1.  วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 โครงการวิจัยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแผนการตลาดธุรกิจถัว่ลิสง 
2. วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2558 โครงการแปรรูปผ้า ครั้งที่ 2 
3. วันที่ 20 -24 มีนาคม 2558 หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสรา้งประสบการณ์ดา้นอาชีพและคุฒภาพชีวติบา้นกก

ตูม 
4. วันที่ 9-23 มีนาคม 2558 หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุฒภาพชีวิต ณ 

เรือนจ ามุกดาหาร 
5. วันที่ 9 – 15 มีนาคม 2558 ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนว ศึกษานิเทศหลักสูตรระยะสั้น 
6. วันที่ 10 -15 มีนาคม 2558 ออกสัมภาษณ์นักศึกษาออกกลางคนั นักศึกษาปี 2 , ศึกษาความตอ้งการนักศึกษาที่จะ

ศึกษาต่อ 
7. วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558 โครงการจัดการความรู้ชนเผา่ อ าเภอดอนตาล 
8. วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2558 โครงการจัดการความรู้ผู้สูงอายุ สร้างหลักสูตร อ าเภอดอนตาล 
9. วันที่ 16 – 21 มีนาคม 2558 โครงการจัดการความรู้ข้าวทนแล้ง 
10. วันที่ 19 มีนาคม 2558 ประชุมหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา 
11. วันที่ 18 มีนาคม 2558 ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
12.  วันที่ 11 มีนาคม  2558 ประชมุสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
13. วันที่ 20 มีนาคม 2558 ศึกษาวฒันธรรมอาหารเวียนนาม 
14. วันที่ 30 มีนาคม 2558 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมอบหมายให้รองผู้อ านวยการวิทยาลยัชุมชนมุกดาหาร จ่า

สิบเอกวิเชียร  ส าราญพรหม 1) ท าหนังสือเชิญผู้ร่วมบริจาคเข้าร่วมรับเกียรติคุณบัตร 2) ร่างค ากล่าวรายงาน  
 3) ร่างค ากล่าวขอบคุณ 

 มติที่ประชุม – ด าเนินการตามเสนอ –  
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 4.2 การประเมินข้าราชการ / พนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2558 
นางพิริยาพร สุวรรณไตรย์ฯ ด้วยส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนจะด าเนนิการประเมินขา้ราชการและพนักงานราชการประจ าปี 
2558 ในการนี้ ให้ข้ารากชาร และพนักงานราชการสง่เอกสารประเมิน ครั้งที่ 1/2558  ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 
 มติที่ประชุม – ด าเนินการตามเสนอ –  

4.3  ผลการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร 
  จากการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร ประเมินโดยกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2558 พบว่า ความพึงพอใจของ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ที่มีต่อผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.95 เพ่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประเด็น “ผลงานที่เกิดผลดีกับชุมชน
หรือวิทยาลัย มีคะแนนน้อยที่สุด คือ 4.75 ในการนี้จึงน าผลการประเมินเพ่ือน ามาปรับปรุงให้สอดคล้อง ดังนี้ 
  1. จัดท าการส ารวจความต้องการการเรียนหลักสูตรระยะสั้นของประชาชนเพื่อสามารถจัดได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน 
  2. จะจัดท าการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเตรียมความพร้อมในการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ จัดเตรียมความพร้อมเพ่ือเช่าคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมเสนอ                 
ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนในการของบประมาณ  
 มติที่ประชุม –รับทราบและมอบกลุ่มอ านวยการจัดเตรียมในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ 1 และ 2 กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง -  
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ  
 5.1 พิธีประสาทอนุปริญญาบตัร 
 1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมกุดาหาร มอบหมายให้งานวชิาการรีบด าเนินการจัดท าหนังสือถึงส านักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน เร่ือง พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2557 
 2.  มอบงานวิชาการจัดท าคณะท างานพิธปีระสาทอนปุริญญาบตัร ปีการศึกษา 2557 
 มติที่ประชุม –รับทราบและด าเนินการ –  
เลิกประชุม 12.00 น. 
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รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ครั้งที ่3/2558 

วันจันทร์  ที่  27  เมษายน  2558   
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 
ผู้มาประชุม    
 1.  นางอัญญา  ทวีโคตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร/ประธานที่ประชุม 
 2.  นายสุริยะ    พิศิษฐอรรถการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

3.  นายชัยวิวัฒน์   วงศ์สวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ 
4.  นายทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการพิเศษ 

 5.  ดร.กวินท์  พินจ ารัส ครูช านาญการ  
 6.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ 
 7.  นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ    

8.  นายทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการ 
9.  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ์  ครูช านาญการ  
10.  นางศิริพร  พันนุมา  ครชู านาญการ 
11.  นางสาวพิริยาพร   สุวรรณไตรย์ ครู  
12.  นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญ ครู ผู้ช่วย 
13.  นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์ นักวิชาการศึกษา  
14. นางปัทมา  คุ้มแถว  นักวิชาการศึกษา     
15.  นางศิวาพร  บุญเรือง  นักวิชาการพัสดุ    

 16.  นางวัฒนา    ผ่านเมือง นักวิชาการพัสดุ  
17.  นางปิยะนุช  ทวีสุข  เจ้าหน้าที่งานวัดผล    
18.  นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
19.  นางสุพรรณี   ทองน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี  
20.  นายสุรัตน์  สิงห์ทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

 21.  นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
22.  นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 23.  นางเชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
24.  นางสาวประกายดาว พิกุลศรี  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
25.  นางสาวนันทกา   กิติศรีวรพันธุ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน   

 26.  นายเอกพร  ยืนยง  เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรม   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. จ.ส.อ.ดร.วิเชียร ส าราญพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ไปราชการ 
2.  ดร.อภิศักดิ์  วรรณไกรศรี ครูช านาญการพิเศษ   ติดภารกิจ  
3.  นายวิรัตน ์  พรหมดี  ครูช านาญการ    ติดราชการ 
4.  นางสาวกิตติกา   เที่ยงธรรม ครูช านาญการ    ติดราชการ 
5.  นางกัญญาภัค สิงห์ค า  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   ลาพักผ่อน 
6.  นางกรรณิการ์ เศวตปวิช นักวิชาการเงินและบัญชี   ไปราชการ 
7.  นางพิริยาพร   สิลินทา  นักวิชาการศึกษา    ไปราชการ 
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เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ผู้อ านวยการวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร นางอัญญา  ทวโีคตร ประธานทีป่ระชุม แจ้งให้ที่ประชมุทราบ ดังนี้ 

1. แจ้งให้บุคลากรทราบวา่ต่อไปจะด าเนนิการประชุมบุคลากรทุกเดือน โดยวันพุธแรกเป็นการประชุมหัวหน้าหน่วยจัด
การศึกษา วันพุธทีส่อง ประชุมสภาวิชาการ วันพุธที่สาม ประชมุสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และวันพุธที่สี่ เปน็
การประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

2. ปัจจุบนัมีตารางการปฏบิัติงานโดยตารางดงักล่าวอยู่ที่ห้องผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ให้แต่ละกลุ่มงานที่
จะต้องด าเนนิงานหรือจะจัดท าโครงการให้เป็นผู้เขียนรายละเอียดให้ทราบในแต่ละวัน  

ที่ประชุม –รับทราบและถือปฏบิัติ – 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม  2558 
 ตามที่ได้มีการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2558 วันศุกร ์ที่ 6  มีนาคม  2558 ฝ่ายเลขานุการไดจ้ัดท ารายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชมุ คร้ังที่ 2/2558 

มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 6 มีนาคม  2558 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
  3.1 เรื่องจากการประชุม 
 3.1.1 การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ประธานฯ แจ้งการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ซึ่งสรปุได้ดังนี้ 

1.  เห็นชอบหลักการประกาศนียบตัรการนวดแผนไทย 
2. เห็นชอบหลักสูตรโลจสิติกส์อนปุริญญาบตัรและการค้าชายแดน และด าเนินการส่งไปยังสถาบนัวิทยาลัยชุมขน

เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการอนุมัติต่อไป 
3. พิจารณาจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนการศึกษา 3/2557 สภาวิทยาลยัชุมชนมุกดาหารก็
อนุมัติ 

ที่ประชุม – รับทราบ -  

 3.1.2 เร่ือง พ.ร.บ.  
 สถาบนัวิทยาลัยชุมชนแจ้งแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัตสิถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 คร้ังที่ 1  
ประธานฯ แจง้ให้ที่ประชุมทราบว่าให้แต่ละกลุ่มงานจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับทราบแนวปฏิบตัิต่อไป 
งานธุรการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวทิยาลัยชุมชนมุกดาหารเปลี่ยนแปลงเลขที่ ศธ 0504.05 เป็น ที่ ศธ 0595.05 นอกจากนี้
ถ้ามีหนังสือออกไปยังสถาบนัวทิยาลัยชุมชน ผู้ทีจ่ะท าหนังสือออกต้องเรียน ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ที่ประชุม – รับทราบและถือปฏิบัติ -   

 3.1.3 มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญตัิสถาบนัวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  จึงมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทน ตามตารางทีแ่นบทา้ยค าสัง่ ที่ 1/2558 ลงวนัที่ 
17 เมษายน 2558  
งานธุรการฯ ได้ส าเนาให้แต่ละกลุ่มงานเรียบร้อยแล้ว 
 ที่ประชุม – รับทราบและถือปฏิบัติ –  
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 4.1  แผน/ผลการด าเนินงานในเดือน พฤษภาคม 2558  
 การด าเนินงานตามแผน/ผลการด าเนินงานในเดือน พฤษภาคม 2558 สรุปได้ดังนี้ 
 1. วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม โครงการข้าวทนแล้ง ณ บา้นเหล่าหมี 
 2. วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม ประชุมหน่วยจัดการศึกษาและหัวหน้าสาขาวชิา 
 3. วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในวทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร 
กิจกรรมที่ 1 (กลุ่มผู้บริหารหน่วยจัดการศึกษาและบุคลากร) 
 4. วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม โครงการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กิจกรรม
ที่ 2 (พัฒนาศักยภาพผูน้ านักศึกษาด้านประกนัคุณภาพการศึกษา) 
 5. วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม ประชุมสภาวิชาการ 
 6. วันที่ 14 , 15 ,19,20,25,26 พฤษภาคม โครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุ ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอดอนตาล 
 7. วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม ประชุมเชิงปฎิบัติการงานประชาสัมพันธ์ PR 2015 
 8. วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 9. วันที่ 18,21,22 พฤษภาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมการปฏิบัติตนและการดูแลตนเองส าหรับผู้สงูอายุ 
 10. วันที่ 20,21,22 พฤษภาคม กิจกรรมย่อย โครงการผ้า 
 11. วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม จัดนิทรรศการร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อ าเภอหว้านใหญ่ 
 12. วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม ประชุมบุคลากรประจ าเดือน พฤษภาคม (สรุปผลการไปราชการ) 
 13. วันที่ 27 -28 พฤษภาคม ประชุมแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 14. วันที่ 18 – 22 พฤษภาคม ร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบคุลากรให้เป็นนักจัดการความรูต้ามแนวทางศูนย์ความรู้
กินได้ และพัฒนาองค์ความรู้เพือ่การท ามาหากิน ณ กรุงเทพมหานคร 
 15. วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม โครงการผ้า ณ ศนูย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 
 16. วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม กิจกรรมประชาสัมพนัธ์วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา                 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ และการฝกึอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ดา้นอาชีพและคุณภาพชีวติ ณ 
ห้างสรรพสินคา้โรบนิสนัจังหวัดมุกดาหาร 
 17.  วันที่ 12,19,26 พฤษภาคม จัดรายการเวทีชุมชนคนมุกดาหาร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จงัหวัด
มุกดาหาร 
 มติที่ประชุม – รับทราบและด าเนินการตามเสนอ -  

 4.2 โครงการประกันคุณภาพ ปี  2558 
      ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ โดย นายทิวากร เหล่าลือชา ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ จะด าเนนิการ
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยจะด าเนนิกิจกรรม 
2 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในวทิยาลัยชุมชนมกุดาหาร (กลุ่มผู้บริหาร หน่วยจดั
การศึกษาและบุคลากร) ซึ่งจะด าเนินการในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ภายใต้แนวคิด 
QASD : Quality Assurance system development 2) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผูน้ านักศึกษาด้านประกนัคุณภาพ
การศึกษา (กลุ่มนักศึกษา) ภายใต้แนวคิด SQD : student Quality development จะด าเนนิการในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558  
 ในการนี้ ได้รา่งค าสั่ง เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในวิทยาลยัชุมชนมุกดาหาร ปี
การศึกษา 2557 (ปรับปรุง) และค าสั่ง เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
วิทยาลัยชุมชน รอบสาม (ปรบั) 
ที่ประชุมได้ตรวจสอบเอกสารและมีแก้ไขเพิ่มเติมในค าสั่งเรียบร้อยแล้วโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษจะด าเนินการ
แก้ไขเพื่อจะด าเนินการแต่งตัง้ต่อไป 
 มติที่ประชุม –รับทราบและถือปฏิบัติตามตัวชี้วัด –  
 



 

 15 

 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ  
  5.1 การจอดรถของบุคลากร ในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ไม่ควรจอดบริเวณข้างหน้าทางขึ้น – ลง เพราะดไูม่เป็น
ระเบียบ               กีดขวางผูม้าติดต่อราชการ 
 ที่ประชุม – รับทราบและปฏิบตัิ -  
 5.2  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารขอความร่วมมือในการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า เนือ่งจากปัจจุบนัค่าไฟฟา้
ส านักงานมียอดการใชไ้ฟฟา้สูง จึงขอมติจากที่ประชุม คือ 
       - เปิด – ปิดแอร์ ต้องมีบุคลากรร่วมห้อง 2 คนขึ้นไป และเปิดแอร์เวลา 09.30 น.  ปิดเวลา 11.30 น.  
                   เวลาบา่ย  เปิด 13.30 น. ปิดเวลา 15.30 น. 
 มติที่ประชุม – รับทราบและถอืปฎิบัติอย่างเคร่งครัด -  
 5.3 การควบคุมดูแลการปฏบิัตงิานของลูกจา้งชั่วคราว มอบหมายให้ นายสุริยะ พิศิษฐอรรถการ ต าแหน่ง รอง
ผู้อ านวยการวทิยาลัยชุมชน และ นายรัฐธรรมนญู อาจหาญ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย เปน็ผู้ควบคุมดแูลในเร่ืองการตกแต่งสถานที่ 
 มติที่ประชุม – รับทราบและถอืปฏิบัติ -     
 5.4 มอบงานพัสดุด าเนินการในการเรียกผู้รับเหมามาปรับปรุงตวัอาคาร ซ่อมแซมประตูเพื่อให้อุณหภูมิของแอร์คงที่
เนื่องจากประตชู ารุด   
 มติที่ประชุม – รับทราบและด าเนินการ -   
   
เลิกประชุม 12.00 น. 
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รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

ครั้งที่  4/2558 
วันพุธ  ที่  27  พฤษภาคม  2558   

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 
ผู้มาประชุม    
 1.  นางอัญญา  ทวีโคตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร/ประธานที่ประชุม 
 2.  นายสุริยะ    พิศิษฐอรรถการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

3.  นางสาวกิตติกา   เที่ยงธรรม ครูช านาญการ  
 4.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ 
 5.  นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ    

6.  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ์  ครูช านาญการ  
7.  นางศิริพร  พันนุมา  ครูช านาญการ 
8.  นางสาวพิริยาพร   สุวรรณไตรย์ ครู  
9.  นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์ นักวิชาการศึกษา  
10.นางพิริยาพร   สิลินทา  นักวิชาการศึกษา  
11. นางศิวาพร  บุญเรือง  นักวิชาการพัสดุ    

 12. นางวัฒนา    ผ่านเมือง นักวิชาการพัสดุ  
13. นางปิยะนุช  ทวีสุข  เจ้าหน้าที่งานวัดผล  
14. นางกัญญาภัค สิงห์ค า  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   
15. นางกรรณิการ์ เศวตปวิช นักวิชาการเงินและบัญชี    
16. นางสุพรรณี   ทองน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี  
17. นายสุรัตน์  สิงห์ทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

 18. นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
19. นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
20. นางสาวประกายดาว พิกุลศรี  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 21.  นางเชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
22.  นางสาวนันทกา   กิติศรีวรพันธุ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน   

 23.  นายเอกพร  ยืนยง  เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรม   
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  จ.ส.อ.ดร.วิเชียร ส าราญพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ไปราชการ 
2.  ดร.อภิศักดิ์  วรรณไกรศรี ครูช านาญการพิเศษ   ติดภารกิจ 
3.  นายชัยวิวัฒน ์  วงศ์สวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ   ไปราชการ 
4.  นายทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการพิเศษ   ไปราชการ 
5.  ดร.กวินท์  พินจ ารัส ครูช านาญการ    ไปราชการ 
6.  นายวิรัตน์    พรหมดี  ครูช านาญการ    ติดภารกิจ 
7.  นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญ ครู ผู้ช่วย    ไปราชการ 
8.  นางสาวเยาวตร ี ศรีหาวงศ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   ไปราชการ 
9.  นางปัทมา  คุ้มแถว  นักวิชาการศึกษา     ไปราชการ 
10. นายเอกพร  ยืนยง  เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรมฯ   ไปราชการ 
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เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นางอัญญา  ทวีโคตร ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

ประธานฯ: แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นการประชุมบุคลากรตามก าหนดเวลาถือเป็น
นิมิตรหมายที่ดีบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก็พร้อมเพียงกัน 

ที่ประชุม –รับทราบ– 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 วันพุธ ที่ 27 เมษายน  2558 
 ตามท่ีได้มีการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2558 วันพุธ ที่ 27  เมษายน  2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน 
การประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 

มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

  3.1 เรื่องจากการประชุม 
       3.1.1 การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 

ประธานฯ แจ้งการประชุมจากสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
   1.  คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารขอบคุณผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร              

ที่จัดท าแผน/ผลในแต่ละเดือนให้ทราบแต่ขอให้เพ่ิมเรื่องราว ผลการด าเนินงานโครงการ โดยเฉพาะผลกระทบ เช่น 
โครงการด าเนินการไปแล้ว ผลเป็นอย่างไร ได้ผลอะไรบ้าง ส าเร็จไปแล้วเพียงใด และปัญหาอุปสรรคควรเป็นปัญหาที่
ต้องการให้สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารแก้ไข ไม่ใช่เป็นเรื่องการบริหารจัดการ 
     2. โครงการยาเสพติดขอให้เตรียมผล ผนวกกับทีมงานจังหวัด วันที่ 26 มิถุนายน 2558 รวมที้ง
กิจกรรมอ่ืน  
     3.  ในปีหน้าโครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผน หากจะด าเนินการขอให้สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารพิจารณา
ก่อน เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร(ไปแข่งขันกีฬาที่พิจิตร) 
     4. ขอให้วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจัดท ามาตรการประหยัดพลังงาน 
     5. สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเสนอ เกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพควรมีการประชุมทุกสัปดาห์
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของแต่ละกลุ่มงาน         
     6. สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารมีข้อเสนอ ทุกสิ้นปีควรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม
เพ่ือน าเสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชน 
     7. เรื่องงบประมาณจ ากัดโครงการยาเสพติดของกลุ่มกิจการศึกษา สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
เสนอว่าควรของบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพราะหน่วยงานยังมีงบประมาณอีกมาก 
     8.  หลักสูตรอนุปริญญา ที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้พัฒนาหลักสูตรขึ้น ควรประชาสัมพันธ์และเปิด
ท าการจัดการเรียนการสอนให้ได้ เพราะถือเป็นความต้องการของประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร หลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาเกษตรและอาหาร ควรประสานงานกับโรงงานน้ าตาลสหเรือง และสภาเกษตรกรมีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหรือไม่ 
 
     9.  การแนะแนวการศึกษาและการรับสมัครนักศึกษาควรท าเป็นคณะเพ่ือช่วยกันด าเนินงาน และ
ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังโดยบางกรณี เช่น จังหวัดอ านาจเจริญ มีผู้สนใจที่จะศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนมาก ควร
ประสานกับนักศึกษาท่ีมาจากจังหวัดอ านาจเจริญ และรีบด าเนินการรับสมัคร 
 ที่ประชุม – รับทราบ -  



 

 18 

   
    3.1.2  คณะท างานจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

    ประธานฯ ได้สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะท างานจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ดังนี้ 
     เรื่องเดิม สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้แต่งตั้ง นางอัญญา  ทวีโคตร ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร เป็นคณะท างานจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามค าสั่งสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ที่ 3/2558  และได้เชิญคณะท างานประชุมในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องประชุมส านัก
บริหารงานวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 โดยมีวัตถุปรสงค์ เพ่ือจัดท าข้อมูลชี้แจงค าของบประมาณรายจ่าย (ประจ าปี 2558) 
ปีงบประมาณ 2559 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม  

   ข้อเท็จจริง ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้ 
    1.  มีการจัดท าปฏิทินงบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ซึ่งส านักฯ
ได้ด าเนินการไปแล้ว ตั้งแต่ตุลาคม 2557 คือ 1)การทบทวนเป้าหมาย ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัด                    2) 
จัดท าแผนความต้องการงบลงทุน 3) ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (พ.ศ. 2558 -2562) 
และจัดท างบประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็น 4) การจัดท าค าของบประมาณ และในขั้นตอนที ่5) การจัดท าข้อมูล
ชี้แจงค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ช่วงเดือน พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2558  
    2.  วิทยาลัยชุมชนได้รับงบประมาณโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี คิดเป็นปีละ 20% ปีนี้ได้รับ
วงเงินเบื้องต้น 684,162,900.-บาท โดยเสนอไป 1,020,190,400.-บาท การประชุมจึงท าการทบทวนแผนการท างานตาม
เงินที่ได้รับ 
    3.  ข้อมูลที่สถาบันฯต้องเตรียมการชี้แจงประกอบด้วย 
-  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
-  สรุปผลการเบิกจ่ายที่ส าคัญในปีที่ผ่านมา 
-  แผนและผลการเบิกจ่ายย้อนหลัง 3 ปี 
-  รายงานสถานะการเงินทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือและเงินนอกงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี 
-  แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
-  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายการภาระผูกพันงบประมาณ  
- สรุปข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีผ่านมา 2 – 3 ปี 
-  สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  
-  รายนามผู้เข้าชี้แจงงบประมาณต่อสถานิติบัญญัติ 
    4.  การประชุมครั้งนี้ พิจารณาแนวทางการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ 2558 – 2560)เพ่ือเสนอต่อ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
    5.  ข้อสังเกตที่ได้จากการประชุม 
-  ในปีงบประมาณ 2559 โครงการวิจัยจะเป็นโครงการใหญ่ๆ ตอบสนอง Project – based ในเชิงลึก จะเป็นการวิจัย
ชุมชนที่เป็นลักษณะเชิงวิชาการ ถูกต้องตาม Research Methodology มากขึ้น มีการสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาค 
-  การเปลี่ยนแปลงงบด าเนินงานไปเป็นงบลงทุน ท าให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเห็นว่า วิทยาลัยชุมชนใช้งบด าเนินงานน้อย 
จึงไม่เพ่ิมงบด าเนินงานให้มากขึ้น 
- ค่าสาธารณูปโภค สถาบันวิทยาลัยชุมชนไม่เคยแจ้งว่าใช้งบประมาณเกินที่ได้รับจัดสรร  จึงได้เท่าเดิม แต่ปีนี้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแจ้งไปว่าการใช้งบประมาณเกินที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2559 ค่าสาธารณูปโภคคงจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมจากปีที่ผ่านมา 
-  การด าเนินการตาม Track 2 ควรสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพเดิม 
 ที่ประชุม – รับทราบ –  
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 3.1.3  กิรกรรมความรู้ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ 
โดย  นางสาวพิริยาพร  สุวรรณไตรย์ สรุปการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ดังนี้ 

  ตามท่ี ส านักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้มีการตก
ลงร่วมกันที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการท ามาหากินตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ 
โดยเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 19 -22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิรนร์ พลัส แกรนด์ ฮาเวิร์ด กรุงเทพฯ 
  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 4 คน คือ นายชัยวิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์                           
นางสาวพิริยาพร  สุวรรณไตรย์  นางพิริยาพร  สิลินทา และนางเชษฐ์ธิดา  ศรีโยหะ การเข้าร่วมประชุมเป็นการรับฟังการ
บรรยายพิเศษ และวิเคราะห์หัวข้ออาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการและโอกาสของท้องถิ่น ซึ่ง                             
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้รับมอบหมาย จ านวน 3 อาชีพ ได้แก่   

1.  ชาข้าว รับผิดชอบโดย นายชยัวิวัฒน์  วงศ์สวสัดิ์ 
2. การปลูกข้าวทนแล้ง รับผิดชอบโดย นางพิริยาพร  สิลินทา และนางเชษฐ์ธิดา  ศรีโยหะ 
3. การปลูกถ่ัวลิสง รับผิดชอบโดย นางสาวพิริยาพร  สุวรรณไตรย์ 

ในการนี้ ส านักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีก าหนดลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษา ในวันที่  
13– 24 กรกฏาคม 2558  
 ที่ประชุม – รับทราบ –  

 3.1.4 การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
โดย  นางศิริพร  พันนุมา สรุปการเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ 

  ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาลัย
ชุมชน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน นั้น  

จากการเข้าร่วมประชุม สถาบันวิทยาลัยชุมชนเชิญเข้าร่วมในการ ที่ประชุมร่วมสรุปผลการ 
วิเคราะห์มาตรฐานอาชีพที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อน าไปสู่บทเรียนออนไลน์ 

ที่ประชุม – รับทราบ -   

3.1.5  โครงการผ้าหมักโคลน  
ประธานฯ สรุปการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 จัดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้เรื่องผ้าพื้นเมือง ที่บ้านหนองแคน 
ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เป็นการจัดกิจกรรมอบรมเรื่องการต่อยอดโครงการผ้าการท าผ้าแปร
รูปผ้าหมักโคลน โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายในการท าแผนธุรกิจและแหล่งเงินทุน 

 ในวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558 โชว์ผลงานการแปรรูปผ้า ณ ห้างโรบินสัน มุกดาหาร  
 ที่ประชุม – รับทราบ –  

3.1.6  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับข้าว 
โดย  นายชัยวิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์ สรุปการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

  ด้วย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
เรื่อง เก่ียวกับข้าวในลักษณะชุดโมดูล ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ในกิจกรรมเก่ียวกับข้าว ของวิทยาลัยชุมชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและร่วมกันวิเคราะห์ การก าหนดความรู้ ทักษะ ของ
หลักสูตรเกี่ยวกับข้าวอย่างครบวงจร เพ่ือน าไปจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรให้สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ที่ประชุม –รับทราบ –  
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 3.1.7  ประชุมโครงการผู้สูงอายุ 
โดย  นางมยุรา  ค าปาน สรุปการประชุม ดังนี้ 

  โครงการจัดการความรู้เพื่อความเข้มแข็งของขุมชน(การดูแลผู้สูงอายุ) ได้ด าเนินการจัดอบรม 2 
หลักสูตร ดังนี้ 1. จัดฝึกอบรมให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุในรายวิชารการดูแลผู้สูงอายุ ในวันที่ 14,15,19,20,25,และวันที่ 26 
พฤษภาคม 2558 ณ โรงพยาบาลอ าเภอดอนตาล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 36 คน เป็นการอบรมการดูแลตัวเอง  
 ที่ประชุม – รับทราบ – 

 3.1.8  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู 
โดย  นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ สรุปการประชุม ดังนี้ 

  ด้วยวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 
2558 เพ่ือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของวิทยาลัยชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละพ้ืนที่และน ามาใช้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนให้ถูกต้อง ตรงประเด็นในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ที่ประชุม – รับทราบ –  

 3.1.9 ประชุมจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวก 
โดย  นางกัญญาภัค  สิงห์ค า สรุปการประชุม ดังนี้ 

  จากมติการประชุมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผ่านระบบทางไกล เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้หน่วยงานทางราชการด าเนินการตาม พ.ร.บง
อ านวยความสะดวกโดยจัดท าคู่มือ ส าหรับประชาชน 
  ดังนั้น ในการประชุม จึงก าหนดการจัดท าคู่มือฉบับประชาชน เป็นงานหลักสูตรอนุปริญญา โดยเลือก
การให้บริการ “การรับสมัครนักศึกษา” จึงคัดเลือกตัวแทนวิทยาลัยชุมชนภาคละ 1 คน เข้าร่วมการจัดท าคู่มือกับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
  ข้อเท็จจริง  
   1.  ในการจัดท าคู่มือฉบับประชาชนส าหรับปีการศึกษา 2558 “จัดท าเฉพาะส่วนของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เพื่อรายงานต่อ กพร. ซึ่งก าหนดให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 โดยมีวิทยาลัย
ชุมชนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมจัดท าคู่มือ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนยโสธร วิทยาลัยชุมชนสงขลา และวิทยาลัยชุมชสตูล 
   2.  ในการด าเนินงานตามข้อเท็จจริงได้ด าเนินการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน เรื่อง การรับ
สมัครนักศึกษาอนุปริญญา ,ปวช, ปวส 
   3.  ก าหนด Username และรหัสผ่านให้กับผู้ที่เข้าร่วมการจัดท าคู่มือเพ่ือน าไปใช้ในแต่ละ
วิทยาลัยชุมชน 
   4.  ส่วนการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนเพื่ออ านวยความสะดวกในแต่ละวิทยาลัยชุมชนนั้น 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จะแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการในล าดับต่อไป 
 ที่ประชุม –รับทราบ –  

 3.1.10  จังหวัดเคลื่อนที่และการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 1 
โดย  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ์ : สรุปการประชุมดังนี้ 

  ตามท่ีได้จัดประชุมเขิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ  วิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร นั้น  
  ในการนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ตามเป้าหมาย และได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีภาคีเครือข่าย          
สื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมเป็นอาสาสมัครของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
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  ในวันที่ 21  พฤษภาคม 2558 จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่  โดยวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหารได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2558 จัด ณ โรงเรียนบ้านชะโนด ต าบลชะโนด อ าเภอหว้าน
ใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดนิทรรศการเพ่ือแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาปีการศึกษา 2558  

ที่ประชุม – รับทราบ -  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1  แผน/ผลการด าเนินงานในเดือน มิถุนายน  2558 
ประธานฯ: ในเดือนมิถุนายน 2558 มีแผน/ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.  วันที่ 2 มิถุนายน 2558 โครงการข้าวทนแล้วพาคณะชาวบ้านไปศึกษาดูงาน ที่ จังหวัดสุรินทร์ 
 2.  วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
 3.  วันที่ 3 มิถุนายน 2558 โครงการระยะสั้นเกี่ยวกับผ้า อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
 4.  วันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2558 ประชุมวิจัยชุมชน ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
 5.  วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2558 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
 6.  วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สอบปรับฐานความรู้ ส าหรับนักศึกษาใหม่                       
ทุกหน่วยจัดการศึกษา 
 7.  วันที่ 17,18,19 มิถุนายน 2558 โครงการท่องเที่ยว ณ บ้านบุ่งอุทัย 
 8.  วันที่ 5-6 มิถุนายน 2558 โครงการผู้สูงอายุ ณ บ้านค าพอก ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง                   
จังหวัดมุกดาหาร 
 9.  วันที่  28-29 มิถุนายน 2558 โครงการท่องเทียว ณ อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 10. วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โครงการยาเสพติดร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร ณ สนามกีฬากลาง                     
จังหวัดมุกดาหาร 
 11.  วันที่ 24 มิถุนายน  2558 ประชุมบุคลากร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 12.  วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 13. วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ประชุมหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา  
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 มติที่ประชุม – รับทราบและปฏิบัติ –  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
จ.ส.อ.ดร.วิเชียร ส าราญพรหม : เสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 5.1 การขอใช้วัสดุเพื่อใช้ในโครงการ/งานส านักงานให้ขอใช้ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 
 5.2 การยืมเงินเพ่ือใช้ในโครงการ/งานส านักงาน/การไปราชการ ให้ยืนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 
 ที่ประชุม – รับทราบและปฏิบัติตามเสนอ –  
 
เลิกประชุม 12.00 น. 
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รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ครั้งที่  5/2558 

วันพุธ  ที่  24  มิถุนายน  2558 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 
ผู้มาประชุม    
 1.  นางอัญญา  ทวีโคตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร     ประธานที่ประชุม 
 2.  จ.ส.อ.ดร.วิเชียร ส าราญพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (1) 
 3.  นายชัยวิวัฒน์   วงศ์สวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ 

4.  นางสาวกิตติกา   เที่ยงธรรม ครูช านาญการ  
 5.  นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ    

6.  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ ์ ครูช านาญการ  
7.  นางสาวพิริยาพร   สุวรรณไตรย์ ครู  
8.  นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์ นักวิชาการศึกษา  
9.  นางพิริยาพร   สิลินทา  นักวิชาการศึกษา  
10. นางศิวาพร  บุญเรือง  นักวิชาการพัสดุ    

 11. นางวัฒนา    ผ่านเมือง นักวิชาการพัสดุ  
12. นางปิยะนุช  ทวีสุข  เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
13. นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
14. นางกัญญาภัค สิงห์ค า  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   
15. นางกรรณิการ์ เศวตปวิช นักวิชาการเงินและบัญชี    
16. นางสุพรรณี   ทองน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี  
17. นายสุรัตน์  สิงห์ทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

 18. นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
19. นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
20. นางสาวประกายดาว พิกุลศรี  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 21.  นางเชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
22.  นางสาวนันทกา   กิติศรีวรพันธุ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน   

    

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายสุริยะ    พิศิษฐอรรถการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร(2)ไปราชการ 
2.  ดร.อภิศักดิ์  วรรณไกรศรี ครูช านาญการพิเศษ   ติดภารกิจ 
3.  นายทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการพเิศษ   ไปราชการ 
4.  ดร.กวินท์  พินจ ารัส ครูช านาญการ    ไปราชการ 
5.  นายวิรัตน์    พรหมดี  ครูช านาญการ    ติดภารกิจ 
6.  นางศิริพร    พันนุมา  ครูช านาญการ    ลาพักผ่อน 
7.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ    ไปราชการ 
8.  นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญ ครูผู้ช่วย     ไปราชการ 
9.  นางปัทมา  คุ้มแถว  นักวิชาการศึกษา     ไปราชการ 
10. นายเอกพร  ยืนยง  เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรมฯ   ไปราชการ 
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เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม  2558 
 ตามท่ีได้มีการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2558 วันพุธ ที่ 27  พฤษภาคม  2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน 
การประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558 

มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
  3.1 เรื่องเพื่อทราบ 
       3.1.1  ขอความร่วมมือในการสนับสนุนร่วมด าเนินงานรัฐบาลภายใต้ “โครงการปณิธานความดี ปีมหา
มงคคล” 

   จ.ส.อ.ดร.วิเชียรฯ กล่าวว่า “โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล”                             
เพ่ือเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนตั้งปณิธานที่จะท าความดี ตามภาวะของตนเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 
องค์กร ชุมชนและสังคม ประกอบกับเป็นช่วงวาระแห่งปีมหามงคล โดยในปี พ.ศ. 2558 เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในปี พ.ศ.2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์
ครบ 70 ปี พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ    จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 
2559 และในปี พ.ศ. 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา  เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการตั้งปณิธานความดีและท าตามปณิธานความดีนั้น ตลอดระยะเวลา 3 
ปี จังหวัดจึงขอความร่วมมือ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ าเภอด าเนินการ ดังนี้ 

1. สนับสนุนร่วมด าเนิน “โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล” ในทุกชุมชน/หมู่บ้านทั่ว 
ประเทศในหลักการ “1ชุมชน/หมู่บ้าน 1 ปณิธานความดี” โดยการตั้งปณิธานความดีในรูปแบบหน่วยงานหรือ                
ส่วนบุคคล 

2.  เมื่อได้ด าเนินการตามปณิธานความดีท่ีตั้งไว้แล้ว รายงานผลให้จังหวัดมุกดาหารทราบตาม 
แบบรายงานผล 

ประธาน ฯ  ระดับบุคคล ช่วยกันประหยัดพลังงานโดยมอบกลุ่มอ านวยการ แจกมาตรการ 
ประหยัดพลังงานโดยน าเข้าที่ประชุมในคราวต่อไป 
      ระดับหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตราการการประหยัดพลังงานโดยเคร่งครัด 
และมอบกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ไปศึกษาว่าได้จัดท าโครงการที่เก่ียวข้องกับโครงการดังกล่าวหรือไม่                                 
ถ้าไม่มีโครงการที่เก่ียวข้อง ควรรีบเร่งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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 3.1.2 นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐิกิจพอเพียงภาคการศึกษา 
          นางมยุราฯ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาค
การศึกษาเพื่อให้องค์กรหลัก หน่วยงาน และสถานศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
  1.  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      1.1 การพัฒนาหน่วยงานและสถานศึกษาแบบอย่างปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
      1.2 การวิจัยพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการศึกษาให้เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 
      1.3 การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาชีพครู 
      1.4 การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                 
ในระดับปฐมวัย 
      1.5 สร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการปลูกฝัง
ค่านิยมอยู่อย่างพอเพียง 
  2.  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
      2.1 พัฒนาบุคลากรทุกคนของหน่วยงานภาคการศึกษาทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง และระดับพื้นที่               
ให้มีความรู้ความเข้าใจ และน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 
      2.2 พัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้เป็นแกนน าขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ให้
มหาวิทยาลัย 
      2.3 ก าหนดให้หน่วยงานภาคการศึกษาทุกระดับ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการ
และพัฒนาองค์กร 
      2.4 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการการเงินของครูตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. การขยายผลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
      3.1 รักษาสภาพสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนและเป็นแบบอย่างได้ 
      3.2 ประเมินรักษาเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาพอเพียง 
      3.3 ประเมินรักษาเกณฑ์คุณภาพศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
ด้านการศึกษา 
      3.4 พัฒนาคุณภาพผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรีย นรู้ตามหลักปรัชญา               
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
      3.5 ขยายเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา 
      3 .6  ใหน่ วยงานภาคการศึกษา นิ เทศน์  ก ากับ  ติดตามการจัดการศึกษาตามปรัชญา                  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
      4.1 จัดเวทีภูมิภาคยกย่องเชิดชู และมอบเกียรติบัตร 
          4.2 ร่วมจัดมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลาย 
  5. การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
     5.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคการศึกษา 
     5.2 รายงานผล ติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง 
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 3.1.3  เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
        จ.ส.อ.ดร.วิเชียรฯ กล่าวว่า ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชน เร่งรัดติดตาม                           

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สอดคล้องกับเป้าหมาย ตามมาตรการและการเตรียมการโอนระบบ
งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปเป็นสถาบันวิทยาลัยชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระทบต่อ
การด าเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัยชุมชน 
 ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงขอให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนก ากับ ดูแล ตรวจสอบ   เร่งรัดการ
ด าเนินงานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด     ควรด าเนินการให้แล้ว
เสร็จ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 และหากรายการใดที่ก่อหนี้ผูกพันโดยวาง PO   ในระบบ GFMIF และคาดว่าจะไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 ให้ด าเนินการสลาย PO ในระบบ GFMIF 

ประธานฯ เสนอ มอบให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ จัดประชุมย่อยเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน                  
โดยให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ทราบยอดเงินคงเหลือเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนปีที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม –รับทราบและด าเนินการตามเสนอ –  

3.1.4  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
         นางสาวพิริยาพรฯ กล่าวว่า ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ  การอุดมศึกษา ข้าราชการพลเรือน
สามัญ มี นายสมศักดิ์  ตันติแพทยางกูร ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ข้าราชการครูและบุคลากรทา งการศึกษา 
ประกอบด้วย 1) นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ครู วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 2) นายจ ารัส  ขนาดผล  ครู วิทยาลัยชุมชน
พังงา 3) นางสาวขวัญแก้ว  ด ารงค์ศิริ  ครูวิทยาลัยชุมชนยโสธรและ 4) นางลออ ลอยสุวรรณ์ ครูวิทยาลัยชุมชนยะลา 
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 3.1.5  รายงานจากการไปประชุม 
  3.1.5.1  การประชุมผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ 

         โดย ประธานฯ ได้เข้าร่วมประชุมผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศใน 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก2 กระทรวงศึกษาธิการ 
สรุปไดด้ังนี้ 
   1. การขออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชนคาดหวังว่าจะผ่านคณะกรรมการ
วิทยาลัยชุมชนไปแล้ว คงไม่มีปัญหา แนวทางการอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนขอให้สภา
วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งเป็นผู้กลั่นกรองผู้จบการศึกษา แต่ พ.ร.บ. ไม่ได้ก าหนดให้   สภาวิทยาลัยกลั่นกรองผู้ส าเร็จ
การศึกษา ที่ประชุมได้อภิปรายเพื่อหาแนวทางแก้ไข ซึ่งมาตรา 18 ข้อ 15 ก าหนดไว้สภาถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถ
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้สภาวิทยาลัยชุมชนด าเนินงานตามที่คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนมอบหมาย ในการนี้
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนต้องท าหนังสือมอบหมายเพ่ิมเติมในการกลั่นกรองได้ ขณะนี้ยังไม่มีหนังสือมา  
   2. การเลื่อนข้ันเงินเดือน พนักงานราชการ โดยมีผลตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557 
   3. การขอและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ก าหนดให้ส่งภายใน 30 กันยายน 2558 โดย
ให้ส่งทุกคนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์  
   4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ส่ งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ                  
และลักษณะต้องห้ามของผู้อ านวยการวิทยาลัย และรองผู้อ านวยการวิทยาลัย และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่า
ด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อ านวยการสถาบัน และรองผู้อ านวยการสถาบัน ในการนี้ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร ได้แจ้งให้น าเข้าสู่การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
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   5.  รูปแบบการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนมี 3Track โดยวิทยาลัยชุมชนต่างๆ ยังมอง                 
3Track ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งในที่ประชุมได้สรุป คือ ก าหนดเกณฑ์ให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนและ               
แต่งตั้งคณะท างาน 
   6.  การประชุมวิชาการด้านวิจัย จะมีการประชุมด้านวิจัยทุก 1 ปี หรือทุก 2 ปี สามารถส่งผล
งานทางด้านวิจัยได้ ปีนี้จัดที่วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู ประมาณเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 มีการประกวด
และคัดเลือกผลงานวิจัย ในการนี้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ให้เตรียมผลงานวิจัยเพื่อส่งเข้าคัดเลือก 
   7.   การโอนข้อมูล  GFMIF เตรียมความพร้อมรับ พ.ร .บ. ใหม่  โอนข้อมูลทางบัญชี                  
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปสู่สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการนี้ให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งจัดเตรียมข้อมูล
และเก็บรวบรวมข้อมูลให้พร้อมเพ่ือน าไปสู่สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่สมบูรณ์ 
   8. ในปีงบประมาณ 2559 การด าเนินงานส่วนใหญ่จะเน้นวิจัยขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อชุมชน 
 มติที่ประชุม – รับทราบ –  

  3.1.5.2  การด าเนินงานตามโครงการจัดการความรู้ที่เข้มแข้ง 
นางมยุราฯ กล่าวว่า ตามที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการ ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2558                      

ได้ด าเนินโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการจัดการความรู้เพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ท่องเที่ยวเชิงเกษตร) วันที่ 29 พ.ค.– 

วันที่ 12,17,18,19 มิถุนายน 2558 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้แก่ ชาวบ้าน ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 37 คน 
  2. วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2558 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การท าปุ๋ยเชิงคุณภาพและการ
จัดเตรียมอาหารและของฝากเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ชาวบ้าน บ้านบุ่งอุทัย จ านวน 
25 คน  
 มติที่ประชุม – รับทราบ -    

  3.1.2.3  การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 

         นางศิวาพรฯ กล่าวว่า คลังจังหวัดมุกดาหาร ได้ขอให้วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร              
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3  รุ่นที่ 2 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยมีผู้เข้าร่วม 2 คน 
คือ นายรัฐธรรมนูญ  อาจหาญ และนางศิวาพร  บุญเรือง ซึ่งสรุปการประชุมได้ดังนี้ 1)เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีทั้ง
การบรรยายและให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติการในการเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะท่ี 3  2) ท าให้ทราบถึง
แนวทางปฏิบัติในระบบ e-market/e-bidding และภาพรวมระบบ e-GP 3) ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรมีความ
พร้อมในการด าเนินการในระบบ e-GP ซึ่งระบบดังกล่าวจะเริ่มใช้จริง ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 
 มติที่ประชุม –รับทราบ –  
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  3.1.2.4  การประชุมการวิจัยชุมชน 
            นางสาวพิริยาพรฯ กล่าวว่า จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การวิจัยชุมชน : การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานผลการวิจัยชุมชน ครั้งที่ 4 ระหว่าง วันที่ 9-12 มิถุนายน 2558                    ณ 
โรงแรมลายทอง อ าเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสรุปหัวเรือ่ง คือ 1) รูปแบบการเพ่ิมมูลค่า คุณค่าของผ้าหมักโคลน
จังหวัดมุกดาหาร (ภูษาเปื้อนตม) ทีมงานได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลบริบทชุมชน ภูมิปัญญา ใช้ในการผลิต กระบวนการเรียนรู้
และนวัตกรรมที่จะด าเนินการ ซึ่งก็มีอุปสรรค คือ เป็นฤดูท านาท าให้ผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้  2) 
รูปแบบการจัดการนาข้าวในสภาวะแล้งเพื่อการพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านเหล่าหมี ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอน
ตาล จังหวัดมุกดาหาร ทีมงานได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลบริบท/สภาพพ้ืนที่เพ่ิมเติม เงื่อนไขในการท างาน ภูมิปัญญาในการท า
นา ประสบการณ์ ซึ่งก็มีอุปสรรค คือ เป็นฤดูท านาท าให้ผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ และ  3) รูปแบบ
การปลูกถ่ัวลิสงอินทรีย์ริมโขงมุกดาหาร ทีมงานได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลบริบทการปลูกถ่ังลิสงเพ่ิมเติม กระบวนการผลิตถั่ว
ลิสงในพ้ืนที่ องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์   ซึ่งอุปสรรค คือ เป็นฤดูท านาท าให้ผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถให้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้ ที่ประชุมได้พิจารณาการวิจัยชุมชนที่เด่น ๆ เนื่องจากจะด าเนินการทั้ง 3 เรื่องคงเป็นไปได้ยากเนื่องจาก
งบประมาณในการด าเนินงานมีจ ากัด ที่ประชุมจึงพิจารณา งานวิจัยชุมชน เรื่อง รูปแบบการจัดการนาข้าว   ในสภาวะ
แล้ง เพื่อการพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านเหล่าหมี ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร เป็นเรื่องที่
เหมาะสม โดยได้จัดสรรงบประมาณจากงานวิจัยชุมชนที่มีอยู่ 10,000 บาทเพ่ือสนับสนุน ส่วนอีก 2 เรื่อง ให้ทีมงานลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อจะด าเนินงาน  ให้ได้งานวิจัยชุมชนที่สมบูรณ์ต่อไป 
 มติที่ประชุม –รับทราบ –  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1  แผน/ผลการด าเนินงานในเดือน กรกฎาคม 2558 

      1. วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  ประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 2  
ณ ห้องภูผาเทิบ บ้านบุ่งอุทัย ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  

      2. วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  ประชุม Project-based ด้านการท่องเที่ยว ณ ศาลาเอนกประสงค์  
บ้านบุ่งอุทัย ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  

      3. วันที่3 กรกฎาคม 2558  หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อ าเภอเมือง  
จัด ณ บ้านดงเย็น ต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (กลุ่มเป้าหมาย 10,450 คน) 

      4. วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2558 ประชุม Project-based ด้านการท่องเที่ยว ณ ศาลาประชาคม  
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

      5. วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2558  ประชุม Project-based ด้านผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชาคม 
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

      6. วันที่ 9 กรกฎาคม 2558  ประชุมProject-based ด้านวัฒนธรรมชนเผ่า ณ ศาลาประชาคม  
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

      7. วันที่ 14 กรกฎาคม 2558  ประชุมProject-based ด้านวัฒนธรรมชนเผ่า ณ ต าบลนาสีนวน  
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  

      8. วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2558  OKMD ลงมาดูพ้ืนที่ติดตามผลงาน ณ ห้องประชุมสภา 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

      9. วันที่ 29 กรกฎาคม 2558  ประชุมบุคลากร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
     10. วันที่ 7 กรกฎาคม 2558  ประชุมหัวหน้าสาขา-อาจารย์ผู้สอน  พิจารณารายวิชาสอน  
     11. วันที่ 15 กรกฎาคม 2558  ประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
     12. วันที่ 29-20 มิถุนายน 2558 และ 1-3 กรกฎาคม 2558  หลักสูตรฝึกอบรมการท าอาหาร  

ณ บ้านหนองแคน อ าเภอดงหลวง      
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     13. วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ปิดระบบประเมินครู online 2/57 และ 3/57   
     14. วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 สอบปลายภาคนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา   

 มติที่ประชุม – รับทราบและด าเนินการตามเสนอ- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 5.1 นางปิยะนุชฯ กล่าวในที่ประชุม 2 เรื่อง คือ 
     5.1.1 แจ้งการประเมินอาจารย์ผู้สอน ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนได้แจ้งนักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์

ผู้สอน ในภาคเรียนที่ 2/2557 และภาคเรียนที่ 3/2557 เพราะระบบ จะเปิดถึง 31 กรกฎาคม 2558               ถ้า
นักศึกษาไม่เข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถดูผลการเรียนได้ ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนทุก
ท่านได้แจ้งนักศึกษา ถ้าระบบปิดจะไม่สามารถเปิดระบบให้ได้ ถ้านักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้าระบบได้ให้แจ้ง นางสาว
เยาวตรี ศรีหาวงศ์ และนางปิยะนุช ทวีสุข  

     5.1.2 เรื่องการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 และภาคเรียนที่ 3/2557 จะด าเนินการสอบ                    
ในวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2558 
 มติที่ประชุม – รับทราบ –  

 5.2  นางกัญญาภัคฯ  กล่ าวว่ า  ด้ วยกลุ่ ม วิ ชาการ  ได้ ด า เนินการจัดประชุ มและพัฒนา เกี่ ย วกับ                     
การจัดการเรียนการสอน  เรื่อง การจัดท า มคอ.3และ มคอ.5 ในภาคการศึกษาที่ผ่านมาแล้ว นั้น ในการนี้                 
ขอให้อาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดท า มคอ.3 และมคอ.5 โดยน าส่งมาที่                  
งานวิชาการ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนนั้น ๆ  
 มติที่ประชุม – รับทราบ –  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

ครั้งที่  6/2558 
วันพุธที่  29  กรกฎาคม  2558 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 
ผู้มาประชุม    
 1.  นางอัญญา  ทวีโคตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร     ประธานที่ประชุม 
 2.  จ.ส.อ.ดร.วิเชียร ส าราญพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (1) 

3.  นายสุริยะ    พิศิษฐอรรถการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (2) 
 4.  ดร.อภิศักดิ์  วรรณไกรศรี ครูช านาญการพิเศษ 
 5.  ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการพิเศษ  
 6.  ดร.กวินท์  พินจ ารัส ครูช านาญการ 
 7.  นางศิริพร  พันนุมา  ครูช านาญการ  

8.  นางสาวพิริยาพร   สุวรรณไตรย์ ครู  
9.  นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญ ครูผู้ช่วย 
10. นางปัทมา  คุ้มแถว  นักวิชาการศึกษา 
11.  นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์ นักวิชาการศึกษา  
12.  นางพิริยาพร   สิลินทา  นักวิชาการศึกษา  
13. นางศิวาพร  บุญเรือง  นักวิชาการพัสดุ    

 14. นางวัฒนา    ผ่านเมือง นักวิชาการพัสดุ  
15. นางปิยะนุช  ทวีสุข  เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
16. นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
17. นางกัญญาภัค สิงห์ค า  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   
18. นางกรรณิการ์ เศวตปวิช นักวิชาการเงินและบัญชี    
19. นางสุพรรณี   ทองน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี  
20. นายสุรัตน์  สิงห์ทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

 21. นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
22. นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
23. นางสาวประกายดาว พิกุลศรี  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายชัยวิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ   ไปราชการ 
2.  นายวิรัตน์    พรหมดี  ครูช านาญการ    ติดภารกิจ 
3.  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ ์ ครูช านาญการ    ติดภารกิจ 
4.  นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ    ไปราชการ 
5.  นางสาวกิตติกา   เที่ยงธรรม ครูช านาญการ    ไปราชการ 
6.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ    ลาป่วย 
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เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นางอัญญา   ทวีโคตร ประธานที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ ในเดือนกรกฎาคม 2558 และเดือนสิงหาคม 2558 ข้าราชการ พนักงานราชการเดินทาง
ไปราชการจ านวนมาก ให้ผู้ที่ไปราชการติดตามตรวจสอบภารงานว่ามีงานค้างอะไรไม่ถ้ามีให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลา 
 ที่ประชุม –รับทราบ-  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม  2558 
 ตามท่ีได้มีการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2558 วันพุธ ที่ 29  กรกฎาคม  2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน 
การประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558 

มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม  2558 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
  3.1 ผลสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
       3.1.1 มาตรการการใช้พลังงาน 
   ตามท่ีได้มีการประชุม ครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 มติท่ีประชุมให้น าเสนอมาตรการ
ประหยัดพลังงานของหน่วยงานเพื่อน าเสนอในที่ประชุมครั้งที่ 5/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  
  ในการนี้กลุ่มอ านวยการได้จัดท าประกาศวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของ
หน่วยงาน เรียบร้อยแล้วจึงน าเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาและมอบหมายให้กลุ่มอ านวยการได้ไปปรับแก้ตามที่ประชุม  
 มติที่ประชุม –รับทราบและแก้ไขตามท่ีเสนอ- 
 3.2  เรื่องเพื่อทราบ 
     3.2.1  การขออนุญาตด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
 ดร.กวินท์  พินจ ารัส กล่าวว่า ด้วยวิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้ด าเนินการเผยแพร่ผลงานทางด้าน                         
กาจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ในกิจกรรม : ครัวแพร่สู่ตลาดสากล ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจุบัน โดยได้รับ
การสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาหารจากจังหวัดแพร่ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่    เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในการนี้ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความพร้อมและความ
เหมาะสม เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงอนุญาตให้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ประกอบ
อาหารไทย ระดับ 1 
 มติที่ประชุม –รับทราบ-  
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  3.2.2  กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน                
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
 นางสาวพิริยาพร  สุวรรณไตรย์ กล่าวว่า ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนังสือแจ้ง   ที่  ศธ 
0509(5)/ว887 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
เงินเดือน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งสรุป คือ เพ่ิมข้ึน 2 ข้อ คือ 1. กรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ ผู้ใดได้รับการเลื่อน
เงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2558 แล้ว มีผลให้ได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของต าแหน่งที่ด ารงอยู่ และ
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
2. กรณีผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขึ้นสูงของต าแหน่งที่ด ารงอยู่ ในการพิจาณาเลื่อนเงินเดือนตามผล
การปฏิบัติราชการ ให้คิดค านวณเงินเดือนเพิ่มโดยใช้ฐานในการค านวณเดิมตามต าแหน่งที่ด ารงอยู่ 
 ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา กล่าวสรุป จากการที่ได้เป็นคณะกรรมท างานกฎหมายฉบับรองรับพระราชบัญญัติ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 จากข้อมูลเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ มี 2 ฉบับ คือ 1.กฎ ก.ค.ศ. เดิมที่เป็น
ต าแหน่ง ข้าราชการครู ที่สามารถข้ามแท่งอาศัยเบิกเงินเดือน คศ.3    2. กฎ ก.พ.อ. ที่เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง อาจารย์, ผศ,รศ,ศ, เดิมไม่สามารถข้ามแท่งอาศัยเบิกได้ แต่ กฎ ก.พ.อ. พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 
3) สามารถอาศัยเบิกข้ามแท่งได้ เช่น คศ.2 อาศัยเบิกเงินเดือน คศ.3 ได้ เพราะใน พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2558 ได้ก าหนดให้ใช้ กฎ ก.ค.ศ. เดิมไปใช้กฎ ก.พ.อ. แทน ในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทั้งนี้ ในการประกาศใช้หรือเข้าสู่ต าแหน่งตามกฎ ก.พ.อ. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะด าเนินการภายหลังจาก
กฎหมายฉบับรองด้านบุคลากรออกมาก่อน 
 มติที่ประชุม – รับทราบ –  
  3.2.3  เรื่องจากการไปราชการ 
       3.2.3.1 การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

    โดย  นางศิริพร  พันนุมา สรุปการเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ ตามท่ีสถาบันวิทยาลัย 
ชุมชนได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาลัยชุมชนซึ่งจากการเข้าร่วมในครั้งนี้ 
เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ และจะด าเนินการจัดท าเป็นข้อสอบข้อกลางเพ่ือน าไปใช้ทั้ง 20 วชช. 
 มติที่ประชุม –รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 แผน/ผลการด าเนินงานในเดือน สิงหาคม 2558 
  1. วันที่ 2-6 สิงหาคม 2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 
  2. วันที่ 4-6 สิงหาคม 2558 ประชุม วินัย ข้อกฎหมาย ข้าราชการพลเรือน ตาม พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน              
รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 วันที่ 18-20 สิงหาคม 2558  
  3.  วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรในการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  
  4.  วันที่ 9-11 สิงหาคม 2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับเปลี่ยนทัศนคติเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยชุมชนอย่าง
ยังยืน ณ โรงแรมไอ เรสซิเดนซ์ สีลม กรุงเทพมหานคร 
  5.  วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับครูผู้สอนวิทยาลัยชุมชน                         
รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  6.  วันที่ 18-22 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมจัดกิจกรรมเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลการขยายผล
แนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ ประจ าปี 2558 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี  
  7. วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ประชุมการบริหารความเสี่ยง ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
  8.  วันที่ 23 สิงหาคม 2558 จัดกิจกรรมไหว้ครู ประชุมครู และรับน้อง ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
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  9.  วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ประชุมบุคลากรประจ าเดือนสิงหาคม 2558 ณ วชช.มห. 
      10.  วันที่ 27 สิงหาคม 2558 จัดประชุมโครงการสัมมนาทางวิชาการ “ภูมิปัญญามุกดาหารกับการเปลี่ยน
ผ่านสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษและประชาคมอาเซียน” ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
      11. วันที่ 16 สิงหาคม 2558 จัดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร  
ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 
 มติที่ประชุม – รับทราบและด าเนินการตามเสนอ –  
 4.2  พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
       ตามที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้รับแจ้งจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน การจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558   เวลา 07.40 น.-13.00 น. 
โดย นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี 
  ในการนี้ที่ประชุมได้หารือและได้ข้อสรุปดังนี้ มอบกลุ่มวิชาการจัดท าโครงการและรายละเอียดในการขอ
ใช้เงินรายได้สถานศึกษาเพื่อเสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารอนุมัติให้ใช้โดยขอเป็นจ านวน 200,000.-บาท  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบและด าเนินการตามเสนอ-  
เลิกประชุม 12.00 น. 
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รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ครั้งที่  7/2558 

วันพุธที่  26  สิงหาคม  2558 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 
ผู้มาประชุม    
 1.  นางอัญญา  ทวีโคตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร     ประธานที่ประชุม 
 2.  จ.ส.อ.ดร.วิเชียร ส าราญพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (1) 

3.  นายสุริยะ    พิศิษฐอรรถการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (2) 
 4.  ดร.อภิศักดิ์  วรรณไกรศรี ครูช านาญการพิเศษ 
 5.  ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการพิเศษ  
 6.  ดร.กวินท์  พินจ ารัส ครูช านาญการ 
 7.  นางศิริพร  พันนุมา  ครูช านาญการ  

8.  นางสาวพิริยาพร   สุวรรณไตรย์ ครู  
9.  นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญ ครูผู้ช่วย 
10. นางปัทมา  คุ้มแถว  นักวิชาการศึกษา 
11.  นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์ นักวิชาการศึกษา  
12.  นางพิริยาพร   สิลินทา  นักวิชาการศึกษา  
13. นางศิวาพร  บุญเรือง  นักวิชาการพัสดุ    

 14. นางวัฒนา    ผ่านเมือง นักวิชาการพัสดุ  
15. นางปิยะนุช  ทวีสุข  เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
16. นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
17. นางกัญญาภัค สิงห์ค า  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   
18. นางกรรณิการ์ เศวตปวิช นักวิชาการเงินและบัญชี    
19. นางสุพรรณี   ทองน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี  
20. นายสุรัตน์  สิงห์ทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

 21. นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
22. นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
23. นางสาวประกายดาว พิกุลศรี  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายชัยวิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ   ไปราชการ 
2.  นายวิรัตน์    พรหมดี  ครูช านาญการ    ติดภารกิจ 
3.  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ ์ ครูช านาญการ    ติดภารกิจ 
4.  นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ    ไปราชการ 
5.  นางสาวกิตติกา   เที่ยงธรรม ครูช านาญการ    ไปราชการ 
6.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ    ลาป่วย 
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เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นางอัญญา   ทวีโคตร ประธานที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ ในเดือนสิงหาคม 2558  ถึงต้นเดือนกันยายน  2558 จะเน้นในเรื่ อง การจัดเตรียมพิธี
ประสาทอนุปริญญาบัตร ในการนี้ ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนช่วยในการจัดเตรียมสถานที่ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 
กันยายน 2558 
 ที่ประชุม –รับทราบ-  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม  2558 

ตามท่ีได้มีการประชุมบุคลากร ครั้งที่  6/2558วันพุธที่  29  กรกฎาคม  2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน 
การประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558 

มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม  2558 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
- ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การเตรียมการรับพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ประธานฯ: กลุ่มงานวิชาการได้จัดเตรียมการจัดโครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรไปถึงไหนแล้ว และด าเนินการเป็น
อย่างไรบ้าง 
นางกัญญาภัค  สิงห์ค า ตัวแทนกลุ่มวิชาการ ได้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบดังนี้  
  1. การด าเนินงานด้านเอกสารได้ติดต่อประสานงานกับผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วโดยส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์และโทรศัพท ์
  2. ในส่วนของแขกผู้มีเกียรติได้ด าเนินการจัดส่งเอกสารถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดมุกดาหาร 
และวิทยาลัยชุมชนซึ่งมีวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู วิทยาลัยชุมชนยโสธร วิทยาลัยชุมชนตราด วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
  3. การด าเนินงานในระดับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ติดต่อช่างที่ตกแต่งทั้ งภายในและภายนอก โดยค่า
ด าเนินการประเมิน 25,000.-บาท ซึ่งจะเข้าด าเนินการในวันที่ 5 กันยายน 2558  
     -  บริเวณภายนอกรอบอาคารและสถานที่ใกล้เคียงจะน านักศึกษาเข้าท าความสะอาดในวันที่ 30 
สิงหาคม 2558  
    -  การขอใช้รถยนต์ การอ านวยความสะดวกจากจราจร โดยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจะด าเนินการเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องประชุมเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมการ ซึ่งจะก าหนดการประชุมในวันที่ 7 กันยายน  2558  
    -  การขอใช้ห้องพักรับรอง องคมนตรี กลุ่มวิชาการได้ติดต่อประสานงานไปยังสนามบินเรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม – ด าเนินการตามเสนอและขอความร่วมมือในการจัดเตรียมสถานที่ –  
 
เลิกประชุม 12.00 น. 
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รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ครั้งที่  8 /2558 

วันพุธ  ที่  30 กันยายน  2558 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 
ผู้มาประชุม    
 1.  นางอัญญา  ทวีโคตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร     ประธานที่ประชุม 
 2.  จ.ส.อ.ดร.วิเชียร ส าราญพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (1) 
 3.  ดร.อภิศักดิ์  วรรณไกรศรี ครูช านาญการพิเศษ 

4.  นายชัยวิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ  
 5.  ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการพิเศษ  
 6.  ดร.กวินท ์  พินจ ารัส ครูช านาญการ 
 7.  นางศิริพร  พันนุมา  ครูช านาญการ  

8.  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ ์ ครูช านาญการ 
9.  นางสาวกิตติกา   เที่ยงธรรม ครูช านาญการ  
10.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ 
11.  นางสาวพิริยาพร   สุวรรณไตรย์ ครู  
12.  นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญ ครู ผู้ช่วย 
13. นางปัทมา  คุ้มแถว  นักวิชาการศึกษา 
14.  นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์ นักวิชาการศึกษา  
15.  นางพิริยาพร   สิลินทา  นักวิชาการศึกษา  
16. นางศิวาพร  บุญเรือง  นักวิชาการพัสดุ    

 17. นางวัฒนา    ผ่านเมือง นักวิชาการพัสดุ  
18. นางปิยะนุช  ทวีสุข  เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
19. นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
20. นางกัญญาภัค สิงห์ค า  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   
21. นางกรรณิการ์ เศวตปวิช นักวิชาการเงินและบัญชี    
22. นางสุพรรณี   ทองน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี  
23. นายสุรัตน์  สิงห์ทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

 24. นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
25. นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
26. นางสาวประกายดาว พิกุลศรี  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายสุริยะ    พิศิษฐอรรถการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (2) ไปราชการ 
2.  นายวิรัตน์    พรหมดี  ครูช านาญการ    ติดภารกิจ 
3.   นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ    ไปราชการ 
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เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นางอัญญา   ทวีโคตร ประธานที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ  

1. ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จังหวัดมุกดาหารได้จัดพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัว” ให้ส่วนราชการน าพวงมาลาเข้าร่วมถวายสักการะ 

2. ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 จังหวัดมุกดาหารจัดพิธี “วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ 
ศรีนครินทราบรมราชชนนี” ให้ส่วนราชการน าพานพุ่มดอกไม้สดเข้าร่วมถวายสักการะ 

3. ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 จังหวัดมุกดาหารจัดพิธี “วันปิยมหาราช” ให้ส่วนราชการน าพวง 
มาลาเข้าร่วมถวายสักการะ   
 ที่ประชุม –รับทราบ-  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558 วันพุธ ที่ 26  สิงหาคม  2558 
ตามท่ีได้มีการประชุมบุคลากร ครั้งที่  7/2558 วันพุธ  ที่  26  สิงหาคม  2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน 

การประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558 
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558 ลงวันที่ 26 สิงหาคม  2558 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 รายงานการไปราชการ 

3.1.1  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติราชการการใช้งานระบบเครือข่ายห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนนาง
เชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ  รายงานการเข้าร่วมประชุมดังนี้ ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จ้างมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์เป็นที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและวางระบบเครือข่ายห้องสมุดวิทยาลัยชุมชน นั้น 

     ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและวางระบบ 
เครือข่ายห้องสมุดของวิทยาลัยชุมชนเรียบร้อยแล้ว และก าหนดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบเครือข่าย
ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชน ในระหว่างวันที่ 14 -17 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตจักรพงษภูวนารถ ซึ่งจากการเข้าร่วม 1) จากเดิมบัตรสมาชิกห้องสมุด บัตรนักศึกษา ใช้คนละบัตรกัน จากการไป
อบรมในครั้งนี้สามารถใช้ร่วมกันได้ 2) เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ต้องท าบาร์โค้ดหนังสือใหม่ทั้งหมด โดยมีการก าหนดรหัส
สถานศึกษาข้ึนก่อน 

ที่ประชุม – รับทราบ -  
 3.1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
จ.ส.อ.ดร.วิเชียร ส าราญพรหม กล่าวที่ประชุม ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพัสดุ เข้าร่วม
ประชุม ในวันที่ 11-13 กันยายน 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี นั้น  
 ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานพัสดุมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การถ่ายโอน
ทรัพย์สินจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาเป็นสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นไปอย่างถูกต้อง และไม่เกิดคว าม
เสียหายแก่ราชการ 

ที่ประชุม –รับทราบ- 
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 3.1.3  การท าบัตรประจ าตัวข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
 นางสาวพิริยาพร สุวรรณไตรย์ กล่าวที่ประชุมว่า ถ้าข้าราชการ พนักงานราชการ ประสงค์จะท า
บัตรประจ าตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ให้กรอกแบบฟอร์ม ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รูป 1 นิ้ว จ านวน 2 แผ่น 
โดยจัดส่งที่งานบุคลากร  
 ที่ประชุม – รับทราบ –  
 3.1.4 รายงานการเข้าประชุมชุดความรู้กินได้ 
 นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ กล่าวที่ประชุมว่า จากการเข้าร่วมประชุมกับ OKMD วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหารได้น าเสนอชุดความรู้กินได้ จ านวน 3 ชุด ได้แก่  1) ชาข้าวพ้ืนเมือง 2) ข้าวทนแล้ว 3) การปลูกถั่วลิสงพืช
หมุนเวียนสร้างรายได้ ซึ่งได้น าเสนอร่วมกับ วิทยาลัยชุมชน  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย องค์การ
ส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน ในการนี้วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
อาชีพให้กับชุมชนโดยอาศัยชุดความรู้กินได้ 
ประธานในที่ประชุม กล่าวเพ่ิมเติม จากการที่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้น าเสนอชุด
ความรู้กินได้ ซึ่งได้รับรางวัลจากการน าเสนอและเนื้อหาของชุดความรู้ คือ รางวัลที่ 2 ชุดความรู้การปลูกถั่ วลิสงพืช
หมุนเวียนสร้างรายได้ และรางวัล Popular Vote ชุดความรู้ข้าวทนแล้ง 
 มติที่ประชุม –รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1  ร่างแผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ระยะเวลา 5 ปี ปี 2558-2562 
  ด้วยงานบุคลากร ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ระยะเวลา 5 ปี                         
ปี พ.ศ. 2558-2562 ในการนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าว 

ที่ประชุมได้อภิปรายและเห็นควรให้งานบุคลากรเชิญหัวหน้ากลุ่มงานประชุมอีกครั้งเพ่ือเพ่ิมเติมเนื้อหาให้
ครอบคลุมอีกครั้ง 

มติทีป่ระชุม – เชิญหัวหน้ากลุ่มงานประชุมอีกครั้ง –  

  4.2 รายงานแผน/ผล การด าเนินงานในเดือน ตุลาคม 2558   
     1.  วันที่ 5-14 ตุลาคม 2558  ออกตรวจครุภัณฑ์ทุกหน่วยจัดการศึกษา เพ่ือรายงาน 

ประจ าปี และจ าหน่วย 
 2.  วันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาการจัดการทั่วไป สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และสาขาปฐมวัย 
 3.  วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 4.  วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 มติที่ประชุม – รับทราบและด าเนินการตามเสนอ- 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
  5.1.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารแจ้งผู้ที่รับผิดชอบProject–based สรุปโครงการในแต่ละ
โครงการที่รับผิดชอบ เพ่ือจะน าส่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558  
  5.2  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารมอบหมายให้นางสาวดารินี  บุตดีวงศ์ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2558 และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2558   
  5.3  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ์ ถ้ากลุ่มงานได้จะลงสกู๊ปข่าวให้สรุปข่าวเพื่อน าส่งงานประชาสัมพันธ์ 
มติที่ประชุม – รับทราบและด าเนินการตามที่เสนอ- 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ครั้งที่ 9 /2558 

วันพฤหัสบดี ที่  29 ตุลาคม  2558 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 
ผู้มาประชุม   
  
 1.  นางอัญญา  ทวีโคตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร     ประธานที่ประชุม 
 2.  จ.ส.อ.ดร.วิเชียร ส าราญพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (1) 
 3.  นายชัยวิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ  
 4.  ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา ครูช านาญการพิเศษ  
 5.  ดร.กวินท์  พินจ ารัส ครูช านาญการ 
 6.  นางศิริพร  พันนุมา  ครูช านาญการ  

7.  นางสาวดารินี  บุตดีวงศ ์ ครูช านาญการ 
8.  นางสมร   นิลเกษม  ครูช านาญการ 
9. นางมยุรา  ค าปาน  ครูช านาญการ  
10.  นางสาวพิริยาพร   สุวรรณไตรย์ ครู  
11.  นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญ ครู ผู้ช่วย 
12. นางปัทมา  คุ้มแถว  นักวิชาการศึกษา 
13. นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์ นักวิชาการศึกษา  
14.  นางพิริยาพร   สิลินทา  นักวิชาการศึกษา  
15. นางศิวาพร  บุญเรือง  นักวิชาการพัสดุ    

 16. นางวัฒนา    ผ่านเมือง นักวิชาการพัสดุ  
17. นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
18. นางกัญญาภัค สิงห์ค า  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   
19. นางกรรณิการ ์ เศวตปวิช นักวิชาการเงินและบัญชี    
20. นางสุพรรณี   ทองน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี  
21. นายสุรัตน์  สิงห์ทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

 22. นางสิวณดา  โชติรื่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
23. นางสาวสุนันทา พิลาวุธ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
24. นางสาวประกายดาว พิกุลศร ี  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายสุริยะ    พิศิษฐอรรถการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (2) ลาพักผ่อน 
2.  ดร.อภิศักดิ์  วรรณไกรศรี ครูช านาญการพิเศษ      ลาพักผ่อน 
3.  นายวิรัตน์    พรหมดี  ครูช านาญการ    ติดภารกิจ 
3. นางสาวกิตติกา   เที่ยงธรรม ครูช านาญการ      ไปราชการ 

 4. นางปิยะนุช  ทวีสุข  เจ้าหน้าที่งานวัดผล   ลาพักผ่อน 
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เริ่มประชมุ เวลา  13.30 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นางอัญญา   ทวีโคตร ประธานที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ ให้เพ่ิมความระมัดระวังในการรักษาความปลอดภัยทั้งในอาคารและนอกอาคาร รวมทั้ง
ให้บุคลากรทุกคนเก็บรักษาทรัพย์สินของส่วนตัวและส่วนรวม อยู่บนความไม่ประมาท 
 2. สืบเนื่องจาการผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนได้ไปราชการในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ได้สรุปผลการประชุมและให้
งานธุรการแจ้งเวียนเพื่อทราบ 
 3.  การสรรหากรรมการสภา ผู้ ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร การติดตาม                          
ทวงถามงานแผนปฏิบัติราชการ 
 4. วันที่ 26-28 ตุลาคม 2558 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจะเข้าร่วมประชุมกรอบอัตราก าลั ง                
ที่โรงแรมบางพลี ในการนี้จะสรุปแจ้งเวียนเพื่อทราบต่อไป 
 ที่ประชุม –รับทราบ-  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558 วันพุธ ที่ 30 กันยายน  2558 
ตามท่ีได้มีการประชุมบุคลากร ครั้งที่  8/2558 วันพุธ ที่ 30 กันยายน  2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน 

การประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558 
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1  การจัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมประวัติ และข้อมูลรายละเอียด ส าหรับผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
      กรรมการสภาวิทยาลัย 
ตามที่ราชกิจจานุเบกขา เล่ม 132 ตอนที่ 30 ก วันที่ 10 เมษายน 2558 ได้ลงพิมพ์พระราชบัญญัติสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ท าให้พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2558 และมาตรา 52 
ก าหนดให้ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2546 ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546 ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาวิทยาลัยและกรรมการสภาวิทยาลัยของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะได้มีสภาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมาตรา 35 วรรคห้า ก าหนดให้จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน นั้น 

สภาสถาบันในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ได้มีมติ เห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558
และนายกสภาสถาบันได้ลงนามในข้อบังคับดังกล่าวแล้ว  

ดังนั้น ส านักงานสถาบันพิจารณาเห็นควรให้วิทยาลัยจัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมประวัติ และข้อมูลรายละเอียด 
จ านวน 5 บัญชี ดังนี้ 

1. บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนซึ่งมีท่ีตั้งอยู่ในภูมิล าเนาเดียวกันกับวิทยาลัย 
2. บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. บัญชีรายชื่อผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
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4. บัญชีรายชื่อศิษย์เก่า 
5. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

เสนอสภาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและจัดส่งไปยังส านักงานสถาบันภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือ
ส านักงานจะได้เสนอสภาสถาบันให้การรับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก
รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยต่อไป 
ประธานฯ : ให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารทุกคนไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความสนใจมาสมัครเพ่ือที่จะได้น าเข้าสู่
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  
มติที่ประชุม – รับทราบและด าเนินการตามเสนอ - 

4.2 แนวทางการสรรหากรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันของวิทยาลัยชุมชน 
     ความเดิม 
     ด้วยพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 มาตรา 15 ได้ก าหนดให้มีสภาสถาบันประกอบด้วย 

นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันโดยต าแหน่ง กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทน
ประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้แทนผู้สอนประจ า และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน
เจ็ดคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน และแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก บทเฉพาะ
กาล มรตรา51 ได้ก าหนดให้ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชนและกรรมการวิทยาลัยชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2546 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติ
หน้าที่นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป จนกว่าจะมีสภาสถาบันตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการสรร
หากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ 

 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ออกข้อบังคับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรร
หากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ซึ่งในข้อบังคับดังกล่าวได้ก าหนดให้ส านักงานสถาบัน 

1. จัดให้มีการรับสมัครกรรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลนอกสถาบัน 
2. จัดให้มีการเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก 

บุคคลภายนอกสถาบันจาก (ก) กรรมการสภาสถาบัน (ข) ส านักงานสถาบัน (ค) วิทยาลัย ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึง
ได้ออกประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ การได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจ าก
บุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ. 2558 ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ.2558 เพ่ือให้ได้รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
 ข้อเท็จจริง 

1. ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ขอความอนุเคราะห์ วิทยาลัยชุมชน โดยการมีส่วน 
ร่วมของบุคลากรและผ่านความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย ได้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบัน 
ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกสถาบัน จ านวนเจ็ดรายชื่อ พร้อมจัดท าแบบเสนอชื่อ ประวัติ และหนังสือยินยอมเข้ารับการ
สรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน แบบฟอร์มตามเอกสารแนบท้ายวาระโดยจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 

2. การประชุมผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน วันที่ 9 ตุลาคม 2558 มีการร่วมกันพิจารณา 
รายชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ซึ่งวิทยาลัยชุมชนทุก
แห่งสามารถน าไปใช้ประกอบการพิจารณาได้ คือ 

1) ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย 
2) ดร.ฐาปนีย์  ธรรมเมธา จาก NECTEC 
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3) นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ 
4) ดร.ถนอม อินทก าเนิด 
5) นายอุดร  ตันติสุนทร 
6) ดร.ชุมพล พรประภา 
7) ดร.ปราโมทย์  เบญจกาญจน์ 

 ระเบียบ/กฎหมาย 
1. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่ง 

กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ.2558 
2. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง 

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ.2558 
 ข้อเสนอ/พิจารณา 
   เห็นควรพิจารณา รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน 
ที่ประชุมได้อภิปรายและมีมติ 
มติที่ประชุม – เห็นชอบท้ัง 7 รายชื่อ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกต่อไป- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 1. งานวัดผลแจ้งในที่ประชุมเรื่องการส่งข้อสอบของอาจารย์ผู้สอนโดยสามารถส่งข้อสอบได้               
ณ งานวัดผล 
ที่ประชุม –รับทราบ- 
 2.  นายทิวากร  เหล่าลือชา แจ้งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 
2558  
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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แผนภูมิสรุปผู้เข้าร่วมประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจ าปี 2558 

 

 

 


