
 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พ.ศ. 2563 
----------------------------------------- 

ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 32/2563  
ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

อาศัยอำนาจตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  
จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. อำนาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน  
มาตรา ๓๗ ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้สภาวิทยาลัย  

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและ

สอดคล้องกับนโยบายที่สภาสถาบันกำหนด 
(๒) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนา

ชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน ส่วนราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในการจัด
การศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาวิทยาลัย 

(๔) ระดมทุนและทรัพยากร เพ่ือส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น 
(๕) ออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
(๖) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ ตามความ

ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
(๗) อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร 
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๙) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติ งานของผู้ อำนวยการวิทยาลัย และ 

การดำเนินงานของวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อสภาสถาบัน 
(๑๐) แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง

เรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 

/2. คุณสมบัติ... 
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2. คุณสมบัติของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน  
(๑) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
(๒) มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  
(๓) มีความสนใจหรือเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือมีประสบการณ์               

ด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(๔) มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัย 
(๕) มีสถานภาพทางสังคม ซึ่งสามารถเสริมสร้างคุณประโยชน์ต่อการดำเนินงานของวิทยาลัย  
(๖) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของวิทยาลัย 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๑๐) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือตำแหน่งที่ได้

รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำทางการเมือง  
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑๑) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 

 

3. จำนวนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
 สภาวิทยาลัย มีจำนวนไม่เกินสิบห้าคน ประกอบด้วย 
(1) ผู้แทนองค์กรชุมชนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิลำเนาเดียวกันกับวิทยาลัย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และผู้แทนศิษย์เก่า จำนวนไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งในจำนวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชนจำนวนไม่น้อย

กว่าสี่คน เป็นกรรมการ 
ในกรณีที่วิทยาลัยใดไม่มีผู้แทนศิษย์เก่า ให้สภาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
ให้กรรมการสภาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง และ

เสนอต่อสภาสถาบันเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสภาวิทยาลัย 
ให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยโดยตำแหน่งและให้สภาวิทยาลัยแต่งตั้ง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยคนหนึ่งโดยคำแนะนำของผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นเลขานุการ 

4. วิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้เหมาะสมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4.๑  การรับสมัคร  

(1)  ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มตามที่สถาบันกำหนด ได้ที่วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว หรือสามารถ Download ได้ที่  http://www.iccs.ac.th หรือ http://www.skcc.ac.th หัวข้อ “การรับ
สมัครและการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว” 
 (๒) กรอกใบสมัครและหนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคลของผู้รับการสรรหาเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้วให้ครบถ้วน 

(๓) การจัดส่งมี 3 ช่องทาง คือ การจัดส่งด้วยตนเอง การจัดส่งทางไปรษณีย์ และการจัดส่ง
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

                   /(๓.๑) จัดส่ง... 

http://www.skcc.ac.th/
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 (3.1) จัดส่งใบสมัครและหนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคลโดยตรงที่วิทยาลัย

ชุมชนสระแก้ว หมู่ ๓  ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐” ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 
เวลา ๑๖.๓๐ น. หรือ 

  (3.2) จัดส่งใบสมัครและหนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคลทางไปรษณีย์ โดยใส่
ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง “วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว หมู่ ๓  ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
๒๗๐๐๐” หมายเลขโทรศัพท์ 0๓๗ – ๔๒๕๔๘๗ - ๘  หมายเลขโทรสาร 0๓๗ – ๔๒๕๒๙๑  พร้อมระบุที่มุม
ซองด้านล่างซ้ายว่า “การรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว” ภายในวันที่ 25 
กันยายน 2563 เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยให้ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นวันที่ยื่น หรือ 

  (3.3) จัดส่ งใบสมัครและหนั งสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุ คคลทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  E-mail : sakaeo-iccs@skcc.ac.th โดยแนบ PDF File ภายในวันที่  25 กันยายน 2563  
เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

(4) การสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
หากยื่นใบสมัครเกินระยะเวลาที่กำหนด แสดงหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 ของประกาศ
ฉบับนี้ ใบสมัครนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ    

(5) การแจ้ งรายงานผลการสมัคร ให้ วิทยาลั ยชุมชนแจ้ งทางข้อความ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ตามข้อมูลในแบบใบสมัครผู้ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ภายใน ๓ วันหลังจากได้รับเอกสาร 

ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของประกาศฉบับนี้ 
๔.๒ การเสนอชื่อมี ๒ ลักษณะ คือ การเสนอชื่อโดยบุคคล หรือ การเสนอชื่อโดยองค์กร หน่วยงาน 

(1) บุคคล หรือ องค์กร หน่วยงานที่ประสงค์จะเสนอชื่อสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์ม
ตามที่สถาบันกำหนดได้ที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว หรือสามารถ Download ได้ที่ http://www.iccs.ac.th 
หรือ http://www.skcc.ac.th หัวข้อ “การรับสมัครและการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว” 
 (๒) กรอกแบบประวัติ แบบเสนอชื่อ หนังสือยินยอมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และหนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคลให้ครบถ้วน 

(๓) การจัดส่งมี 3 ช่องทาง คือ การจัดส่งด้วยตนเอง การจัดส่งทางไปรษณีย์ และการจัดส่ง
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 (3.1) จัดส่งแบบประวัติ แบบเสนอชื่อ หนังสือยินยอมเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และหนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล โดยตรงที่
วิทยาลั ยชุ มชนสระแก้ ว  หมู่  ๓  ถนนสุ วรรณศร อำเภอเมื อง จั งหวัดสระแก้ ว ๒๗๐๐๐” ภายใน 
วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา ๑๖.๓๐ น. หรือ 

 (3.2) จัดส่งแบบประวัติ แบบเสนอชื่อ หนังสือยินยอมเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และหนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล ทางไปรษณีย์ 
โดยใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง “วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว หมู่ ๓  ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
๒๗๐๐๐” หมายเลขโทรศัพท์ 0๓๗ – ๔๒๕๔๘๗ - ๘  หมายเลขโทรสาร 0๓๗ – ๔๒๕๒๙๑  พร้อมระบุที่มุม
ซองด้านล่างซ้ายว่า “การเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว” ภายในวันที่ 25 
กันยายน 2563 เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยให้ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นวันที่ยื่น หรือ 

         (๓.๓) จัดส่ง... 
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 (3.3) จัดส่งแบบประวัติ แบบเสนอชื่อ หนังสือยินยอมเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และหนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิ กส์  E-mail : sakaeo-iccs@skcc.ac.th โดยแนบ PDF File ภายในวันที่  25 กันยายน 2563  
เวลา ๑๖.๓๐ น. 

(4) การเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
หากยื่นแบบประวัติ แบบเสนอชื่อ หนังสือยินยอมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัย
ชุมชนสระแก้ว และหนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคลเกินระยะเวลาที่กำหนด แสดงหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือ
ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 ของประกาศฉบับนี้ แบบประวัตินั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ 

(5) การแจ้งรายงานผลการเสนอชื่อ ให้ วิทยาลัยชุมชนแจ้งทางข้อความ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ตามข้อมูลในแบบประวัติผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ภายใน ๓ วันหลังจากได้รับเอกสาร 

ผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของ
ประกาศฉบับนี้       
 ๔.๓ หลักฐานการยื่นสมัครและการเสนอชื่อ 
  (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวของทางราชการจำนวน ๓ ฉบับ 
  (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ๓ ฉบับ 
 

๕. ระยะเวลาในการรับสมัคร และการเสนอชื่อ 
ตั้งแตว่ันศุกร์ที่ 11 กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 

๖. การพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชน 
 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชน ตามข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2558 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559 และประกาศสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559 (เพ่ิมเติม) 
   

            ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. 2563 

                     
(นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) 

                            ประธานคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
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