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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ครั้งที่ 8/๒๕63 

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม ๒๕63 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสรรพงาย  อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

 ..................................................................................... 
 

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายไพศาล   นุ่มนาค   ประธานกรรมการ 
2. นายประทีป  นากกลัด  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุธนต์    เทียนเฮง  กรรมการ 
4. นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์  กรรมการ 
5. นายบรรลือ  เหลืองทองค า  กรรมการ 
6. นายวิเชียร   จุลพันธ์   กรรมการ  
7. นายธวัชชัย  รัตนพุก   กรรมการ   
8. นายวิชัย  ด่านรุ่งโรจน ์  กรรมการ 
9. ผศ.วไลพร    เมฆไตรรัตน์  กรรมการ  
10. นายวิชัย   ชวนรักษาสัตย์  กรรมการ 
 

รายนามเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการเข้าร่วมประชุม  
1. นางวิลัย    บุตร์วัตร   เลขานุการ 
2. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    
2. นายบรรเทิง  ศรีนาก   กรรมการ   

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายณรงค์   แก้วแกมแข  ที่ปรึกษาสภาฯ  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา                                 

เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 10  คน  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 3 คน                                
และผู้ เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 คน รวมจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมทั้ งสิ้น 14 คน ดังรายชื่อข้างต้น                                
ครบองค์ประชุมด าเนินการประชุมตามวาระ  
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วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภาฯ แจ้งเรื่อง ว่าได้รับบริจาคเสื้อผ้ามาจากผู้ ใจบุญ 

จากกรุงเทพมหานคร  มีทั้งเสื้อผ้าผู้หญิง และผู้ชาย ทุกวัย มีหลายรูปแบบ น ามาบริจาคให้กับนักศึกษา   
และบุคลากรที่สนใจ เพราะเป็นเสื้อผ้ามือสอง แต่สภาพดี และใครที่สนใจจะบริจาค สามารถน ามาบริจาคได้   
โดยจะแจกจ่ายไปที่หน่วยจัดทับคล้อ และทุ่งใหญ่ต่อไป 

2.  นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภาฯ  แจ้งว่า ได้คุยกับประธานสภาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ 
และผู้อ านวยการ ในการประชุมที่ส่วนกลาง  ได้แจ้งเสนอผลงานของผู้อ านวยการวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ไปยัง
สถาบันได้เห็น ว่าวิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ด าเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  

3.  ขอเพ่ิมวาระพิจารณาที่ 4.1 เรื่องเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ เป็นวาระพิจารณาเพิ่มเติม 
   
วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการด าเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความร่วมมือ                          

กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 มีการด าเนิน
กิจกรรม จ านวน 8 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 
 

กิจกรรมที่ 1 พิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2   
 วันที่ 3 สิงหาคม 2563  นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมพิธีเปิด  
ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน โดยมี นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด 
ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยนางธารินี แสงสว่าง  
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 
ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน  ณ ศาลาปฏิบัติธรรมภาวนาเฉลิมขวัญ วัดพร้าว ต าบลวัดขวาง อ าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 2 บริจาคสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
 วันที่ 5 สิงหาคม 2563  ดร.ไพศาล  นุ่นนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เป็นผู้แทน 
มอบสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนจ านวน 26 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพ่ือให้นักศึกษา
ได้ค้นคว้าหาความรู้ โดยสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนที่น ามามอบให้นั้นเป็นการบริจาคของท่าน ดร.เดชอุดม   
ไกรฤทธิ์  อดีตนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 3 พิธีไหว้ครู หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
 วันที่ 9 สิงหาคม 2563  นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมพิธีไหว้ครู 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาระดับอนุปริญญา หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เมืองเก่า (โรงเรียนวัดขนุน) เพ่ือให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์    
ณ โรงเรียนวัดขนุน จังหวัดพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 4 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล (วันแม่แห่งชาติ) 
 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร น าโดย นายวิชัย ชวนรักษาสั ตย์  ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร พร้อมคณะครูอาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ได้ร่วมท าพิธีถวาย  
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พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ  ภายในงานมีพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้  
ธูปเทียนแพ เพ่ือถวายเป็นราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุด  
ลงนาม และกิจกรรม ร้อยใจปล่อยพันธุ์ปลา รักษาพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 5 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูอาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เข้าร่วมพิธีท าบุญ
ตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
2563 ณ หอประชุมอ าเภอโพทะเล จ.พิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมอนุกรรมการวิชาการ 
 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจ าปี
การศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมขุนไผ่ภูมิ เขตร วิทยาลัยชุมชน พิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ  
(ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่ 7  โครงการรวมหัวใจไว้ในหนึ่งต้น 
 วันที่ 16 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
ได้จัดโครงการ รวมหัวใจไว้ ในหนึ่ งต้น เ พ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 
ณ หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่ 8 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา 
 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ  ได้จัดโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยนักศึกษา เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง  พร้อมทั้งได้จั ดการให้มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1. ควรสอนเรื่องของหลักประชาธิปไตย  มีเนื้อหาที่สอนเด็กให้เข้าใจ เรื่องของการใช้สิทธิ การมีหน้าที่
รับผิดชอบ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ    
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   วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 7/2563 
 

สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
23 กรกฎาคม  2563 มีมติที่ประชุมและได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 
 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 

วาระท่ี 
เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 

การด าเนินงานตามมติ
ที่ประชุม 

1 วาระท่ี 4.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบรายงานการ
จั ดการเรี ยนการสอนหลั กสู ตร
อนุปริญญา  ประจ าภาคการศึกษา ที่ 
1/2563     

ที่ประชุม เห็นชอบรายงานการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2563 
 

ส่งเอกสารไปสถาบัน
วิ ทยาลั ยชุ มชนแล้ ว  
เมื่อวันที่ 29กรกฎาคม  
2563   

2 วาระท่ี 4.2  
 

เ รื่ อ ง  พิ จ า ร ณา เ ห็ น ช อบ ก า ร
ลงทะเบียนเรียน และเทียบโอน
ร า ย วิ ช า  ห ลั ก สู ต ร  ร ะ ดั บ
อนุปริญญา   

ที่ประชุมเห็นชอบการลงทะเบียน
เรียนและเทียบโอนรายวิชา หลักสูตร 
ระดับอนุปริญญา ได้ 

แ จ้ ง ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร  
ด าเนินการแล้ว เมื่อ
วันที่  24 กรกฎาคม 
2563 

3 วาระท่ี 4.3    เ รื่ อ ง  พิ จ า รณา เห็ นชอบ กา ร
ลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิ ช าชีพชั้ นสู ง 
(ปวส.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  

ที่ประชุม เห็นชอบการลงทะเบียน
เ รี ย น ก ร ณี พิ เ ศ ษ  ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ได ้

แ จ้ ง ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร  
ด าเนินการแล้ว เมื่อ
วันที่  24 กรกฎาคม 
2563 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ    
 
  วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563 

 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมีเงินรายได้สถานศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563   9,445,503.92 
1 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 795,905.00 29,271.00 10,212,137.92 

  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
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  วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 
 

 

สรุปเรื่อง 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 งวดที่ 8 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน  33,821,535 
บาท (สามสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
จ านวน  28,842,880.61 บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทหกสิบเอ็ด
สตางค์) และร้อยละของการเบิกจ่ายอยู่ที่ 85.28 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
หมวดงบประมาณ 

 
ได้รับจดัสรร 

 
เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 6,175,400.00 5,097,100.00 1,078,300.00 82.54 
งบด าเนนิงาน 12,654,200.00 11,750,183.20 904,016.80 92.86 
งบลงทุน 7,513,500.00 5,504,510.00 2,008,990.00 73.26 
งบอุดหนุน  
- จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- อุดหนุนโครงการตามพนัธกิจ 

7,478,435.00 
6,184,935.00 
1,293,500.00 

6,491,087.41 
5,917,517.79 

573,569.62 

987,347.59 
267,417.21 
719,930.38 

70.01 
95.68 
44.34 

รวมทั้งสิ้น (ที่ได้รบัโอน) จ านวน 
8 งวด  

33,821,535.00 28,842,880.61 4,978,654.39 85.28 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54%    
                                ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที่ 4  100%   
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2563 เป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่
ร้อยละ 84.70) ซึ่งผลการเบกิจ่ายงบประมาณอยู่ที่ 85.28% 

สูงกว่า
เป้าหมาย
0.58% 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ยกมาจากปี 25๖2 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ  
 9,529,035.71 2,265,610.00 1,582,507.79 10,212,137.92 

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

6,175,400.00 

12,654,200.00 

7,513,500.00 6,184,935.00 
1,293,500.00 5,097,100.00 

11,750,183.20 

5,504,510.00 5,917,517.79 
573,569.62 82.54 92.86 73.26 95.68 44.34 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2563 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ    
   วาระที่ 1.2.5  เรื่อง รายงานจ านวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ 
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563 
 

สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563 งานบริการวิชาการจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน 31 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

จ านวนผู้
ประกอบ
อาชีพ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 ช่างอะลูมิเนียม 56 
30 30 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

30 30 - หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อฯ   
อ.ทับคล้อ 

2 
ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถัง
แกลลอน 

28 
25 25 - ร.ร.อนุบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ  
28  - ร.ร.บรุพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ 

3 
การท าไม้กวาดดอกหญ้า
และไม้กวาดทางมะพร้าว 

28 40 40 - หน่วยจัดการศึกษาโพธิ ์
ประทับช้าง  อ.โพธ์ิประทับช้าง   

4 การขับรถยนต์ 28 23  - 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อฯ   
อ.ทับคล้อ 

รวมทั้งสิ้น 176 125   
 
2. บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

จ านวนผู้
ประกอบ
อาชีพ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 
การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือ
ธุรกิจ 

25 
12 12 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

13 12 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
15  - ร.ร.วัดพร้าว อ.โพทะเล 

2 ช่างตัดโลหะด้วยแก็ส 50 

14 14 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

35 35 - ร.ร.บ้านบึงทับจั่น”ทศอุปถัมภ์”  
ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง  

14 14 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

15  - ร.ร.วัดพร้าว อ.โพทะเล 

3 ช่างปะยาง 25 14 14 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

4 
เทคนิคการซ่อมล าโพงและ  
การประกอบตู้ล าโพง 

25 
13 13 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
14 14 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
15  - ร.ร.วัดพร้าว อ.โพทะเล 
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ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

จ านวนผู้
ประกอบ
อาชีพ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

5 
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้าน 

50 

15 15 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

32 32 - ร.ร.บ้านบึงทับจั่น”ทศอุปถัมภ์”  
ต.แหลมรัง  อ.บึงนาราง  

14 14 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
25 25 - ร.ร.บรุพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ  
14  - ร.ร.วัดพร้าว อ.โพทะเล 

6 
การใช้งานโปรแกรมตาราง
ค านวณ 

25 14 14 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

7 การนวดแผนไทยเบื้องต้น 25 13 12 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

8 งานผูกผ้า 25 25 25 - ร.ร.บรุพรัตน์วิทยาคาร  
อ.ทับคล้อ  

9 การท าขนมอบเบเกอรี่ (คุกก้ี) 25 25  - ร.ร.บรุพรัตน์วิทยาคาร  
อ.ทับคล้อ  

รวม 351 265 - 
 
ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์

ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 140 176 125.71 
บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 275 351 127.64 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ    
 
  วาระท่ี 1.2.6 เรื่อง สรุปการสัมมนา เรื่อง ก้าวใหม่สถาบันวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง ก้าวใหม่สถาบันวิทยาลัยชุมชนในยุค  

New Normal ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.  โดย ดร.สิริกร  มณีรินทร์ : นายกสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเป็นประธาน การสัมมนา  โดยมีประธานสภาวิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัยชุมชน กรรมการส่งเสริม
กิจการฯ อนุกรรมการวิชาการ และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม และได้
สรุปประเด็นของการสัมมนา เรื่อง ก้าวใหม่สถาบันวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal ดังนี้ 
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1. พันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน :  สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนเพ่ือพัฒนา
คนและสังคมอย่างยั่งยืน 

 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญา 
 ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
 วิจัย และบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
 ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน 

 

2. Positioning ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
1) กลุ่มเป้าหมาย 

 ร้อยละ 10 ของครัวเรือน ประชาชนที่ยากจน หรือมีรายได้น้อย 
 Non-age Group 
 กลุ่มคนท างานหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ 
 กลุ่มพลาดโอกาส ด้อยโอกาส กลุ่มชายขอบ กลุ่มยากจน และกลุ่มคนพิการ 

 2)  วิทยาลัยชุมชน 4.0 
 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 สร้างนวัตกรรมชุมชนในการด าเนินงานตามพันธกิจ 
 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในชุมชน 
 สร้างความเป็นเลิศเฉพาะทางของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ตามบริบทของพ้ืนที่ 

 

3. OKRs สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี 
เป้าหมาย : สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นอุดมศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน (Commumity-Based Development College) 
ด้านที่ 1  การจัดการเรียนรูต้ลอดชีวิต (Life Long Leraning : LLL) 

 ยกระดับ LLL ด้านสุขภาวะ ด้านการเงิน และด้านดิจิทัล 
 ยกระดับ LLL ด้านการดูแลและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามช่วงวัย 
 พัฒนาอาชีพ หรือคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ตามศาสตร์พระราชา 
 ถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผลผลิตด้านอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

ด้านที่ 2  การเรียนรู้หลักสูตรในระบบ (หลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือสัมฤทธิบัตร) 
 สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาคด้วยการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรในระบบ (หลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือสัมฤทธิบัตร) 
 สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (หลักสูตร ปวช.) และทักษะอาชีพชั้นสูง 

(หลักสูตร ปวส.) ในจังหวัดพิจิตร และอุทัยธานี 
ด้านที่ 3  การปรับปรุงระบบบริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 ปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญาเป็น 2 ปี 60-70 หน่วยกิต 
 จัดสรรงบประมาณรูปแบบ Block Grant 
 ปรับ “พนักงานราชการ” เป็น “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” 
 เร่งรัดการออกกฎระเบียบ กพอ. ในเรื่อง การบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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4. ข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑) ปรับมาตรฐานการจัดการศึกษา 

สภาพปัญหา :  
 มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ไม่ตอบสนองการใช้ชีวิตคนรุ่นใหม่ 
 บุคลากรมีจ ากัดท าให้ไม่สามารถเปิดหลักสูตรหลากหลายและทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง

รวดเร็ว 
การปฏิรูป : 

 เสนอ กมอ.ให้ปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา เป็น 2 ปี 60-70 หน่วยกิต 
 ให้อาจารย์พิเศษเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 

๒) ปรับกลไกด้านงบประมาณ 
สภาพปัญหา :  

 การเป็น “ส่วนราชการ” ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในรูปแบบราย Item แข็งตัว ไม่ตอบสนอง
ภารกิจ 

การปฏิรูป : 
 ขอรับงบประมาณแบบ Block Grant ให้มากที่สุด 
 วางแผนหารายได้จากการยกระดับผลิตภัณฑ์บริการตามศักยภาพของพ้ืนที่ 

๓) น าร่อง วชช.ตั้งใหม่ 
สภาพปัญหา :  

 จังหวัดที่เสนอขอจัดตั้ง วชช. เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษามีข้อจ ากัดด้านอัตราก าลัง
และการบริหารงบประมาณตามนโยบายลดก าลังคนภาครัฐ 

การปฏิรูป : 
 ออกแบบการบริหารให้คล่องตัวเป็น วชช. ในก ากับเสมือน 

๔) ปรับระบบบริหารงานบุคคล 
สภาพปัญหา :  

 ระบบการบริหารงานบุคคลหลายประเภท/พนักงานราชการขาดสิทธิประโยชน์  
และความก้าวหน้าท าให้ลาออกบ่อย 

การปฏิรูป : 
 ปรับ “พนักงานราชการ” เป็น “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” 

๕) พัฒนาสู่ Digital Community College 
  สภาพปัญหา :  

 วชช. ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีชายขอบ 
 นักศึกษา วชช. มากกว่า 80% เป็นผู้ที่มีงานท าแล้ว 

การปฏิรูป : 
 จัดการเรียนการสอนแบบ Blended Online Learning 
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๖) ปรับระบบบริหารจัดการ 

สภาพปัญหา :  
 การขับเคลี่อนสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามทิศทางการปฏิรูปฯ ขาดความคล่องตัว 

การปฏิรูป : 
 ปรับองค์กรขนาดเล็ก อาจารย์ประจ าเป็น Knowledge facilitator 
 คลังสมอง และภูมิปัญญาท้องถิ่น แล้วค่อยเปลี่ยนถ่ายไปสู่ “หน่วยงานในก ากับของรัฐ” 

 
5. วิทยาลัยชุมชน New Normal 

๑) ปรับเปลี่ยนจากการสอนของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นการใช้ดิจิทัลเพ่ือการสอนที่เข้าถึงได้ทุกที่  
ทุกเวลา 

๒) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชน 
ทั่วประเทศ 

๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
๔) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

   

ข้อเสนอคณะกรรมการสภา   
  เราอาจจะสร้างฐานงาน (Platform) การให้ความรู้ในการจัดการศึกษา และมีการใช้ค าว่านวัตกรรม  
ประสิทธิภาพ BCG ด้านสิ่งแวดล้อมทีม่ีปัญหา เราจะสามารถเข้าไปดูแลระบบสิ่งแวดล้อมอย่างไร เราได้ก าหนด
นโยบายพัฒนาหลักสูตร ได้ยกระดับทักษะการท างานอย่างไร ผู้เรียนได้เรียนรู้เพ่ิมทักษะแบบออนไลน์ อย่างไร   
และปัญหาการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และควรมีการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ    
  
  วาระที่  1.2.7  รายงานผลการคัดเลือกหน่วยพัฒนาอาชีพที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการ
พัฒนาทักษะอาชีพส าหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 (ส านักงาน 
กสศ.) 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาได้ให้หน่วยพัฒนาอาชีพที่มีความสนใจยื่นแบบเสนอ
โครงการพัฒนาทักษาอาชีพส าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 ตามประกาศ
ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกแบบเสนอโครงการตามที่หน่วยพัฒนาอาชีพได้เสนอมา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อหน่วยพัฒนาอาชีพที่ผ่านการเกณฑ์พิจารณา ตามบัญชีพแนบท้ายประกาศนี้ 
 ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอโครงการ หน่วยพัฒนาอาชีพที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จะต้องเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนการจัดท าข้อตกลงตามที่ กสศ.ก าหนด ในวันที่ 14 -16 สิงหาคม 2563 
 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เสนอโครงการ  การส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพสู่การเป็น
กลุ่มอาชีพตามวิถีพอเพียง ประเภททุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

 

สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 
กรกฎาคม ๒๕63 ณ ห้องประชุมสรรพงาย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน                       
การประชุมเรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไข                            
ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการด าเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม  ๒๕63  จ านวน  28   หน้า 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  วาระท่ี 4.1  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบน าเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

สรุปเรื่อง 
 วันที่ 20  สิงหาคม  2563  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้รับเงินบริจาค จากประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุม
พิจิตร จ านวน 25,000 บาท เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของวิทยาลัย แบบมีวัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ไว้ใช้ในการเรียนการสอนและชีวิตประจ าวัน   
 ทั้งนี้ เนื่องจากเงินจ านวนดังกล่าวเป็นเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ ดังนั้น วิทยาลัยจึงต้องน าเข้าเป็นเงิน
รายได้สถานศึกษา เพ่ือมอบเป็นทุนให้กับนักศึกษาต่อไป 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560 หมวด 2 

ข้อ 8 (8) รายจ่ายตามเงื่อนไข หรือวัตถุประสงค์ของผู้อุทิศให้  
2. ค าสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 49/2560 เรื่อง มอบอ านาจให้สภาวิทยาลัยชุมชนปฎิบัติ

ราชการแทนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ข้อ 2 ประเภทเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ที่มีวัตถุประสงค์และ
ก าหนดรายการหรือประเภทค่าใช้จ่ายและก าหนดระยะเวลาด าเนินการไว้อย่างชัดเจน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้น าเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ เพ่ือมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และให้วิทยาลัยคัดสรรนักศึกษาที่เหมาะสมกับการรับทุน และรายงานผลเกี่ยวกับผู้รับทุน
ให้กับสภาฯรับทราบด้วย 
    
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

1.  ผอ.วิชัย ชวนรักษาสัตย์  แจ้งเรื่อง วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ได้น าทีมวิชาการไปประสานงาน 
ร่วมกับโรงพยาบาลทับคล้อ ในการจัดการศึกษา ฝึกอบรมในวิชาการดูแลผู้สูงอายุหลักสูตรประกาศนียบัตร 
และหลักสูตรอนุปริญญา  
 2. นายธวัชชัย  รัตนพุก เสนอ ให้เพ่ิมตราวิทยาลัยฯ ณ ศูนย์แพทย์แผนไทย เนื่องจากเป็นอาคาร 
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และในการจัดการเรียนการสอน ให้ประสานความร่วมมือกับเทศบาล และ รพสต. 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจหรือผู้มีความประสงค์เข้าคนมารับบริการการศึกษาและฝึกอบรม 
 3. นายไพศาล  นุ่มนาค  เสนอให้วิทยาลัยจัดท าหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  และให้
ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ไม่มีทุนในการศึกษาต่อ ประธานสภาฯ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 4. นางวิลัย  บุตร์วัตร แจ้งว่า ในปีที่ผ่านมาวิทยาลัยไม่ได้รับการสนับสนุนจาก กสศ.เนื่องจากวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตรได้ส ารวจข้อมูลในพื้นท่ีแล้วปรากฏว่าไม่มีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กสศ.ก าหนด 
วิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าค าขอเสนอโครงการเกี่ยวกับอาชีพนวดแผนไทย ซึ่งเป็นทุนของ กสศ. ในรูปแบบของการ
ส่งเสริมอาชีพอีกทางหนึ่ง และปีนีว้ิทยาลัยได้จัดท าค าขอเสนอโครงการเกี่ยวกับการต่อยอดอาชีพนวดแผนไทย
โดยจัดท าโครงการปลูกพืชสมุนไพร เพ่ือให้ชุมชนใกล้เคียงได้มีอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่นต่อไป 
 5. นายไพศาล  นุ่มนาค  เสนอเรื่อง การจัดท าหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตรที่วิทยาลัยจัดท าขึ้นเองตาม
บริบทของพ้ืนที่และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยให้ยึดแนวคิดตามค าพูดขององคมนตรีนายแพทย์เกษม 
วัฒนชัย ที่ว่า วิทยาลัยชุมชนพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ  มาเป็นแนวปฏิบัติ 
 6. นายประทีป นาคกลัด เสนอว่า ผลงานของสภาวิชาการ ยังไม่มีความโดดเด่นเรื่องวิชาการ ควรมี
แนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ด้านวิชาการ  โดยสภาวิทยาลัยฯ มอบนโยบายให้สภาวิชาการได้ด าเนินการด้านวิชาการ
ให้โดดเด่นเพ่ิมข้ึน  
 7. นายวิชัย  ด่านรุ่งโรจน์ เสนอว่า วิทยาลัยควรน าหลักสูตรที่มีอยู่มาพัฒนาให้ทันสมัย  มีการต่อยอด 
และการเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  
 8. นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์ เสนอเรื่อง ก้าวใหม่สถาบันวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal  
วิทยาลัยควรมีการจัดรูปแบบการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง ในยุค New Normal  วิทยาลัยควรก าหนดให้มีการ
สรุปผลการปฏิบัติงานงาน และก าหนดแนวทางในการพัฒนากระบวนการท างานใหม่ รวมถึงวิธีการบริหาร
งบประมาณ ที่เป็น New Normal เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป 
 9. นายบรรลือ  เหลืองทองค า  เสนอเรื่อง ในการท าหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ วิทยาลัยควรมีการ
ส ารวจความต้องการ ของชุมชนหรือผู้รับบริการก่อนที่จะท าหลักสูตรใหม่  ในส่วนของหลักสูตรที่มีอยู่เดิมผู้สอน
ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมหรือไม่ เพราะ
หลักสูตรเป็นเพียงแก่น แต่ความสามารถอยู่ที่ผู้สอน ผู้สอนต้องเข้าใจถึงถึงวิธีการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ผู้เรียนผ่านกระบวนการใดท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ และทักษะตามท่ีหลักสูตรได้ก าหนดไว้ 
 10. นายธวัชชัย  รัตนพุก  รายงานความก้าวหน้าศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ขณะนี้อยู่
ระหว่างศึกษาความเหมาะสม และก าหนดพื้นที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เพ่ือ  
                1) สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 20% หรือสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น จาก 1,300 บาท 
ต่อไป เป็น 109,560 บาท ต่อปี     
                2) ลดต้นทุนการผลิตอ้อยและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 20 % หรือลดต้นทุน 
การผลิตจาก 32,825 บาทต่อไร่ เป็น 26,260 บาทต่อไร่  โดยลดลง  6,565 ต่อไร่    
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                3) เพ่ิมมูลค่าและขยายตลาดมะม่วงในต่างประเทศได้มากขึ้นไม่น้อยกว่า 20 % เพ่ิมมูลค่า 
เพ่ือขยายตลาดไม่น้อยกว่า 20 ราย 10 คู่ค้า และเพ่ิมช่องทางการตลาด 5 ช่องทาง    
                4) พัฒนาการผลิตสัตว์น้ าของจังหวัดพิจิตรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ให้ได้ผลผลิต 
สัตว์น้ าที่ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
 
  วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 9/๒๕63 
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน                     
๒๕63 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุม จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน ๒๕63 เวลา 
09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
 
 

  ปิดประชุมเวลา  12.00น. 
 
 
 
 
 
                (นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)           (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี) 
                   ผู้จัดท าวาระการประชุม                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
  
 
 
                    (นางวิลัย  บตุร์วัตร)          (นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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