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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

การประชุมวิสามัญ 
 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา 09.30 น.  

ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 ..................................................................................... 

 
รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายไพศาล     นุ่มนาค  ประธานกรรมการ 
2.  นายประทีป    นากกลัด  รองประธานกรรมการ 
3.  นายบรรลือ    เหลืองทองค า  กรรมการ 
4.  นายบรรเทิง   ศรีนาก   กรรมการ 
5.  นายธวชัชัย    รัตนพุก  กรรมการ 
6.  นายสุธนต์     เทียนเฮง  กรรมการ 
7.  นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์  กรรมการ 

 8.  นายวิเชียร     จุลพันธ์  กรรมการ 
 9.  นายวิชัย       ชวนรักษาสัตย์  กรรมการ  
 10.  นางวิลัย     บุตร์วัตร  เลขานุการ 

 
รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 

1.  ผศ.วไลพร    เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
2.  นายวิชัย  ด่านรุ่งโรจน์  กรรมการ 
3.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    

  
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 - 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา                                 
เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 10  คน  ดังรายชื่อข้างต้น ครบองค์ประชุมด าเนินการประชุมตามวาระ  
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ระเบียบวาระท่ี 1 
วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ไม่มี 
 
 วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง  
  ตามท่ีได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม                   
๒๕62 ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน                    
การประชุมเรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้งฝ่าย
เลขานุการด าเนินการต่อไป 
   
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่  10/2562                                     
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม ๒๕62 จ านวน 37 หน้า 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่  4.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนเงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2562 แล้วปรากฏว่า
คณะกรรมการได้ด าเนินการ จ าหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุก 4 ประตู ทะเบียนรถ 
กข 2423 พิจิตร จ านวน 1 คัน ซึ่งได้มาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2543 ได้อยู่ในสภาพเก่าเสื่ อมสภาพจากการ 
ใช้งาน และช ารุดบ่อยครั้ง ประกอบกับปริมาณงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีมาก เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
หากวิทยาลัยน าไว้ใช้ในราชการต่อไปอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมเป็นจ านวนมาก และอาจก่อให้เกิดอันตราย
และอุบัติเหตุแก่บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ จึงขอความเห็นชอบมายังคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนเงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปีงบประมาณ 
2563 (เพ่ิมเติม) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งปะเภทรถยนต์บรรทุก เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งเดิมที่มีอายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี 
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 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1.  พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนการจัด

การศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้าง
องค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 2. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 หมวด 2 การ
ใช้จ่ ายเงินรายได้ของสถาบัน  ข้อ 8 การใช้จ่ ายเงินรายได้ของสถาบันเ พ่ือให้ เป็นประโยชน์ของการ  
จัดการศึกษาภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘  
จึงก าหนดให้สถาบันใช้จ่ายเงินรายได้ตามหลักเกณฑ์ (ข) รายจ่ายประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
 3. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ การใช้เงินรายได้ของสถาบันให้ใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์การจัดการศึกษาภายใต้วัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้น าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการนั้นมา
บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่สภาสถาบันจะก าหนดระเบียบไว้ เป็นอย่างอ่ืน และ ข้อ ๑๑ การน าเงินรายได้ 
ของสถาบันตามข้อ ๘ มาใช้ในการด าเนินงานของสถาบัน ให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามรูปแบบ 
และวิธีการที่สภาสถาบันก าหนด และเงินรายได้ของวิทยาลัยใด ให้น าไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะวิทยาลัย
แห่งนั้น เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของสถาบัน ให้สภาสถาบันสามารถอนุมัติให้น าเงินรายได้  
ของวิทยาลัยไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในกรณีอ่ืน   
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผนเงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปีงบประมาณ 
2563 (เพ่ิมเติม) 
 
 วาระท่ี 4.2 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปี
การศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 2 -6 
ตุลาคม 2562 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการได้แจ้งให้วิทยาลัยด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี การศึกษา 2561 
บัดนี้วิทยาลัยได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
 
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติ   

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา
และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้
ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1.  ส านักวิชาการควรศึกษาแนวทางหรือแนวคิดในการจัดการศึกษาเพ่ือที่จะแก้ปัญหาการจัดการศึกษา
ไทยให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
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 2.  ควรปรับเปลี่ยนวธิีคิด ให้คิดไปข้างหน้า โดยศึกษาว่ามีวิธีคิดอย่างไร 
 3.  วิทยาลัยควรมีการส ารวจความถูกใจในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพ่ือจัดการศึกษาให้
ตรงกับความต้องการของนักศึกษา 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

วาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน
การท างาน 
 
สรุปเรื่อง 
  เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยได้รายงานข้อเสนอแนะจากผล
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 มีข้อสังเกตจากการสรุปผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินในภาพรวมระดับวิทยาลัย คือ ระบบการท างานของวิทยาลัยอยู่ในเกณฑ์  
ที่ด าเนินการร่วมกันได้พอสมควร แต่ยังมีบุคลากรบางส่วนที่ยังไม่ได้มีทัศนคติในการท างานที่เป็นไปในทางเดียวกัน 
จึงส่งผลให้งานบางอย่างมีอุปสรรค ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร และผลการประเมินในภาพรวมระดับหลักสูตร  
โดยในช่วงการน าเสนอผลการด าเนินการในการประเมินคุณภาพการศึกษา  อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการน าเสนอและรับผิดชอบร่วมกัน  ไม่ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรบางรายท าตัวไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การท างานของหลักสูตรได้ จากข้อเสนอแนะดังกล่าว คณะกรรมการสภาจึงเห็นสมควรร่วมประชุมด าเนินการ  
หาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาบุคลากร เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (1) ก าหนดนโยบายแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สถาบันก าหนด 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการท างาน                            
โดยมอบหมายให้วิทยาลัยเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นอนุกรรมการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมในการท างาน 

 
 วาระที่ 4.4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของท้องถิ่นชุมชน และกลุ่มอาชีพ ในเดือน พฤศจิกายน 
2562 จึงขออนุมัติหลักสูตรเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ จ านวน 1 หลักสูตร 
ประกอบด้วย 
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 1.  การบริการวิชาการ (ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง) 
1.1  การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือธุรกิจ  จ านวน   40  ชั่วโมง  
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (6) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่อนุมัติ
หลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน                                                                 
และกลุ่มอาชีพ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมอนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ จ านวน 1 หลักสูตร 
 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

ไม่มี 
 

วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 11/๒๕62 
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 11/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕62        
 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุม จัดประชุมครั้งที่ 11/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา 09.30 น.                   
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 
              เลิกประชุมเวลา  15.45 น. 
 
 

 
                (นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)                 (นางวิลัย  บุตร์วัตร) 
                   ผู้จัดท าวาระการประชุม                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
 

(นางวิลัย  บุตร์วัตร) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 
(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร               



6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


