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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ครั้งที่ 11/๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสรรพงาย  อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

 ..................................................................................... 
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  ด่านรุ่งโรจน์  กรรมการ 

 10.  นายวชิัย   ชวนรักษาสัตย์  กรรมการ  
 11.  นางวิลัย    บุตร์วัตร   เลขานุการ 
 ๑2. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

13.นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  ผศ.วไลพร    เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
2.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายณรงค์   แก้วแกมแข 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายไพศาล  นุ่ มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้ งนี้ มีกรรมการสภา                                 
เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 13 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 คน ดังรายชื่อข้างต้น                                     
ครบองค์ประชุมด าเนินการประชุมตามวาระ  
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ระเบียบวาระท่ี ๑  

วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภาฯ แจ้งให้วิทยาลัยน าพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รชักาลที่ 9 เรื่องการเห็นการไกลทางการศึกษา ที่น ามาพัฒนา
บุคลากรได้ทุกรูปแบบ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการจัดการศึกษาที่หลากหลายจึงควรน าแนวคิดดังกล่าว                       
มาปรับใช้ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีความหลากหลายมากข้ึน 

2. สถาบันได้แต่งตั้ง นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นรักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

3. นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภาฯ ได้รับชมรายการของ รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ ที่ให้ข้อคิด
ว่า วิทยาลัยชุมชนเป็นวิทยาลัยที่ให้การศึกษากับคนที่ขาดโอกาส ที่พัฒนาคนให้มีอาชีพ เปรียบเสมือน                       
ปั้มน้ ามันหลอดที่ต้องเติมความรู้ได้ตลอดเวลาให้กับคนในชุมชน  

4. การจัดการศึกษาของอินโดนีเซีย Start up ให้มุ่งเน้นทักษะงานที่เกิดขึ้นในอนาคต  
5. นโยบายสถาบันวิทยาลัยชุมชน มุ่งเน้นใน 4 เรื่อง คือ  1. การท่องเที่ยว 2. การเกษตร 3. ผู้สูงอายุ                       

และ 4. ผ้า 
6. วิทยาลัยชุมชน ควรน าความรู้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ (ระดับ Platform) มาใช้ประโยชน์  
 
 วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการด าเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความร่วมมือ                          

กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีการด าเนินกิจกรรม 
จ านวน 9 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 

 
 กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่บริษัทมิตซูบิชิ 

เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม 2562 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เดินทางไปเยี่ยม
พร้อมพูดคุยให้ก าลังใจแก่นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรทั้งนักศึกษาแม่ข่าย หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ                                     
(ขุนไผ่ภูมิเขตร) และหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่) ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท มิตซูบิชิ                        
อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี 

 
กิจกรรมที่ 2 พิธีมอบหนังสือรับรองการฝึกงานและมอบทุนการศึกษา 
 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เข้าร่วม พิธี                             
มอบหนังสือรับรองการฝึกงานและมอบทุนการศึกษา  ตามโครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษา ณ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร                                            
จ.ชลบุรี 
 
กิจกรรมที่ 3 เยี่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่บริษัทซีพี 

เมื่อวันที่ 17  ตุลาคม 2562 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เดินทางไปเยี่ยม
พร้อมพูดคุยให้ก าลังใจแก่นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ซีพีแรม จ ากัด                   
อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี 
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กิจกรรมที่ 4 ประชุมหารือเรื่องสิทธิประประโยชน์ 
 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เข้าร่วมประชุม
หารือและพิจารณา เรื่องสิทธิประโยชน์ของบุคลากรทางศึกษา อาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนในระดับอนุปริญญา                     
ในเรื่องการปรับค่าตอบแทนการสอนจากชั่วโมงละ 100 บาทเป็นชั่วโมงละ 270 บาท  ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
กรุงเทพมหานคร 
 
กิจกรรมที่ 5 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดการสอนเสริมให้กับนักศึกษา 
 เมื่อวันที่  19-20 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้จัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักศึกษา                      
สาขาปฐมวัย ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ณ ห้องประชุมโคตรบอง                      
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 6 วันปิยมหาราช 
 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และคณะครูอาจารย์
ของวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือร่วมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ
นานัปการเพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นับตังแต่เสด็จเถลิงถวัลย์  ราชสมบัติ จนกระทั่งเสด็จ
สวรรคต โดยประกอบพิธีท าบุญตักบาตร ตามด้วยพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 7 เยี่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี จ ากัด 

เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม 2562 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และคณะครูอาจารย์ 
ได้เดินทางไปเยี่ยมพร้อมพูดคุยให้ก าลังใจแก่นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ                      
บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี จ.ปทุมธานี 

 
กิจกรรมที่ 8 การประชุมจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการนวัตกรรมการเกษตร 
 เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2562 ดร.ไพศาล นุ่มนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  พร้อมคณะ                                        
และนายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประชุม
หารือการจัดตั้ ง โครงการสถานีวิจั ยและบริการนวัตกรรมการเกษตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้                                                   
ยังมีตัวแทนทั้งจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ตัวแทนจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศาลา
กลางจังหวัดพิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 9  ประชุมผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา 
 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เข้าร่วม                               
เป็นประธานในการประชุม เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนในระดับอนุปริญญา ในภาคเรียนที่ 2/2562                      
ทั้งนี้ยังมีหัวหน้าสาขา และหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา เข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสรรพงาย 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ     
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  วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร การประชุมวิสามัญ 
 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร การประชุมวิสามัญ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 
พฤศจิกายน  2562 มีมติที่ประชุมและได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 
วาระท่ี 

เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม การด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

1 4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
เงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (เพ่ิมเติม) 

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผน
เงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (เพ่ิมเติม) 

ส านักงานผู้อ านวยการได้ส่ง
เอกสารไปยังสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนแล้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 
2562  

2 4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
แผนการพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานผู้อ านวยการจะ
ด าเนินการจัดท าโครงการ 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
ในช่วง เดือน พ.ย.– ธ.ค.2562 

3 4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแนว
ทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแนว
ทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการท างาน 

วิทยาลัยได้ด าเนินการเสนอ
รายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการ ก าหนด
แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมแล้ว 

4 4.4 พิจารณาอนุมัติการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ
และเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 

ที่ประชุมอนุมัติการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ 
จ านวน 1 หลักสูตร 
 

แจ้งส านักวิชาการด าเนินจัดการ
เรียนการสอนแล้วเมื่อวันที่ 12 
พ.ย. 2562 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 
 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลั ยมี เ งิ นรายได้สถานศึกษา  ตั้ งแต่ปี งบประมาณ 2561 จนถึ งวันที่  3 1 ตุลาคม  2562                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562   9,529,035.71 
1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2562 1,720 - 9,530,755.71 

  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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   วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน ตุลาคม  2562 
 
สรุปเรื่อง 

ณ วันที่ 31  ตุลาคม 256๒ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 งวดที่ 1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน  3,080,545.00  บาท                    
(สามล้านแปดหมื่นห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 872,662.58 บาท                       
(แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์) และร้อยละของการเบิกจ่ายอยู่ที่  28.33                        
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
   วาระที่ 1.2.5  เรื่อง รายงานจ านวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์                               
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน ตุลาคม  256๒ 
 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์

ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563                     
งานบริการวิชาการจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน ตุลาคม 256๒ ดังนี้ 

1.  พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงขึ้นไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน

ผู้เรียนตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

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

2. 
ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถัง
แกลลอน 

28 25  ร.ร.อนุบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ  

รวมทั้งสิ้น 55  
 

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 1,470,330 .00 490,110.00 980,220.00 33.33 
งบด าเนินงาน 1,610,215 .00 382,552.58 1,227,662.42 23.76 
รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) 
จ านวน 1 งวด  

3,080,545.00 872,662.58 2,207,882.42 28.33 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  36%  ไตรมาสที่ 2  21%    
                                ไตรมาสที่ 3  23%  ไตรมาสที่ 4  20%  รวม 100%  
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ .....) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 28.33% 

 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 
ยกมาจากปี 25๖1 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ  

 9,529,035.71 1,720.00 - 9,530,755.71 
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2. บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน

ผู้เรียนตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1. 
การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือ
ธุรกิจ 

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

2. ช่างตัดโลหะด้วยแก็ส 50 

14  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

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

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

4. 
เทคนิคการซ่อมล าโพงและ         
การประกอบตู้ล าโพง 

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

5. 
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้าน 

50 

15  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

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

14  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
25  ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ  

6. การใช้งานโปรแกรมตาราง
ค านวณ 

25 14 
 

วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

7. การนวดแผนไทยเบื้องต้น 25 13  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
8. งานผูกผ้า 50 25  ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ  

รวม 267  
 
ทั้งนี้  วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์                        

ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 168 55 32.74 
บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 375 267 71.20 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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   วาระที่ 1.2.6  เรื่อง แผนเงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปีงบประมาณ                           
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 
 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้จัดท าแผนเงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปีงบประมาณ                            

พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราวประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 10/2562  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และเมื่อคราวประชุมวิสามัญ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน                          
พ.ศ. 2563 และเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือขออนุมัติ ซึ่งวงเงินขออนุมัติทั้งสิ้น 2,314 ,800 บาท                           
(สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

งบรายจ่ายประจ า   จ านวน  1,448,600  บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
งบลงทุน    จ านวน     868,000  บาท  (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
บัดนี้วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการอนุมัติเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตามจ านวนที่เสนอขออนุมัติ

ทั้งสิ้น 2,314,800 บาท  (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร การประชุมวิสามัญ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 
๒๕62 ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ
ด าเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร การประชุมวิสามัญ เมื่อวันจันทร์ที่ 
11 พฤศจิกายน ๒๕62 ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) จ านวน 5 หน้า 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  

วาระท่ี 3.1 เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในการประชุมวิสามัญ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2562 คณะกรรมการได้มีมติให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วม บัดนี้ วิทยาลัยได้มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเป็นคณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม เรียบร้อยแล้ว  
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จ านวน 7 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้  

1. นายประทีป  นากกลัด  รองประธานกรรมการสภาฯ    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายสุธนต์  เทียนเฮง  กรรมการสภาฯ      รองประธานคณะกรรมการ 
3. นายพิชัย  นวลนภาศรี  อดีตประธานกรรมการสภาฯ  กรรมการ 
4. นายธวัชชัย  รัตนพุก  กรรมการสภาฯ      กรรมการ 
5. นายสมศักดิ์  นลินรัตนกุล  อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงสงเคราะห์   กรรมการ 
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6. นายวินัย  ดิสสงค์  อนุกรรมการวิชาการ     กรรมการ 
7. นายเฉลิมชาติ  พฤกษะวัน  รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 พร้อมทั้งให้ด าเนินการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้มีส่วนร่วม
ในการท างาน โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนครูผู้สอนใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา  ภาคการศึกษาที่ 

2/2562 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ  พ.ศ.2558                  
ข้อ 4 และข้อ 5 ให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ประเมินสมรรถนะ และคัดเลือกผู้สอนพิเศษ 
(กรณีสมัครเป็นผู้สอนใหม่) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอนในหลักสูตร อนุปริญญาของวิทยาลัย และน าเสนอต่อสภาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการแต่งตั้งต่อไป 
 ในภาคการศึกษาที่ 2/2561  มีผู้สมัครมาเป็นผู้สอนในหลักสูตรอนุปริญญา จ านวน 14  คน คือ 
 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จ านวน  1  คน 
1. นางสาวพัฒน์นรี บังอร วุฒิการศึกษา  กศ.ม. บริหารการศึกษา   ค.บ.คหกรรมศาสตร์ 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน  4  คน 
1.  นางสาวอัญชล ี  กาแดง   วุฒิการศึกษา  คบ.วิทยาศาสตร ์

  2.  นายรังสรร   สังกร  วุฒิการศึกษา  รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ ,ร.ม. รัฐศาสตร์, 
รป.บ.การปกครองท้องถิ่น,  บช.บ.การบัญชี 

3.  นางสาวสุกัญญา   จิตตะระ วุฒิการศึกษา  บธ.บ.การตลาด 
4.  นางสาวจินดา   ค าแก้ว วุฒิการศึกษา  กศ .ม.  การบริหารการศึกษา 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล      
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จ านวน  8  คน 
   1.  นายปรีดา  เหลือแล  วุฒิการศึกษา  วท.บ. สถิติประยุกต์ 
 2.  นางสาวชาลินี  ม่วงแจ่ม วุฒิการศึกษา  Master of Business  Administration (M.B.A. Marketing) 

บริหารธุรกิจ (บธ.บ.การจัดการทั่วไป) 
 3.  นางสาวนันท์ลภัส นาควิจิตร วุฒิการศึกษา  วท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา                              
 4.  ว่าที่ร้อยตรีก าพล  ทองค า วุฒิการศึกษา ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์  

5.  ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข  ศรีสุข วุฒิการศึกษา  ร.บ.รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
6.  นางดวงเดือน  ใจภักด ี วุฒิการศึกษา  วท.บ. วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
7.  ดร.พงศกร  ฉันทะกุล  วุฒิการศึกษา  รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร์,รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ 

ศน.บ.ศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
8.  นางวรรณา เกี้ยวเกิด  วุฒิการศึกษา  วท.บ. (ส่งเสรมิการสื่อสารการเกษตร) 

 

สาขาวิชาการจัดการ  จ านวน 1 คน 
1.  นางเนตรนภา   จารุชาต วุฒิการศึกษา  รป.ม. (นโยบายสาธารณะ), บธ.บ.บริหารธุรกิจ     
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ทั้งนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรอง ประเมินสมรรถนะและคัดเลือกผู้สอนพิเศษ                              
ตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ.2558 เมื่อคราว
ประชุมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ผู้สมัครมีวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์                    
การท างานที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะสอน สามารถเป็นผู้สอนพิเศษในหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                       
ตามตารางสอน ของภาคการศึกษาท่ี 2/2562  เป็นต้นไป 

และได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 11 วันที่ 14 พฤศจิกายน  
2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขึ้นทะเบียนครูผู้สอนใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 จ านวน                    
14 คน 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้สอนพิเศษ  พ.ศ. 2558   
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการข้ึนทะเบียนครูผู้สอนใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 จ านวน  
14 คน  
 

วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตร
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา และมีก าหนดเปิด                                
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2462 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 นั้น โดยหน่วยจัดการศึกษาได้ด าเนินการจัดท าตาราง
การจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู้สอนเรียบร้อยแล้ว จ านวน 28 ห้อง ประกอบด้วย   

1. หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร แม่ข่าย  จ านวน     9   ห้องเรียน 
2. หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จ านวน     6 ห้องเรียน 
3. หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง จ านวน     1 ห้องเรียน 
4. หน่วยจัดการศึกษาวัดสามง่าม    จ านวน     2 ห้องเรียน 
5. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสากเหล็ก   จ านวน     6 ห้องเรียน 
6. หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง   จ านวน     4 ห้องเรียน 

 

ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 11 วันที่ 14 พฤศจิกายน  
2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญา                     
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  จ านวน  28 ห้องเรียน 
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.  2558 มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่                                
ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้ง แผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อ                        
ความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง  
    
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญา                     
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  จ านวน  28 ห้องเรียน 
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วาระที่ 4.3  เรื่องพิจารณาเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษให้กับ นักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 

สรุปเรื่อง 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  มีผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เรียนมีปัญหาด้านการติดรายวิชา สอบไม่ผ่าน

หรือไม่มาเรียนแล้วไม่จบตามก าหนดของหลักสูตร จ านวนมากพอสมควร แล้วหลักสูตรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
รายวิชา ท าให้นักศึกษาดังกล่าวไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

วิทยาลัยได้ตรวจสอบ และมีนักเรียน นักศึกษาที่เรียนไม่ผ่านในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แจ้งความประสงค์จะขอลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
โครงสร้างของหลักสูตร ซึ่งเป็นการให้โอกาสกับนักศึกษา   

ดังนั้น จึงขอนุญาตลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษให้กับ นักเรียน นักศึกษาโดยมีเงื่อนไขในการขอลงทะเบียนเรียน
เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ  ในกรณีต่อไปนี้  
 

1. รายวิชาที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  
2. รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 60 และมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร  
 

ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 11 วันที่ 14 พฤศจิกายน  
2562  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.  2558 มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่                                
ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้ง แผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อ                        
ความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง  มาตรา 37 (6) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
 
  วาระท่ี 4.4  เรื่องพิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และไดเ้ปิดภาคการศึกษาที่ 2/ 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ซึ่งส านัก
วิชาการ ได้จัดท าตารางสอน ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 และได้ผ่านการรับทราบ 
ตารางสอน ศักยภาพครูผู้สอน ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 จากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราวประชุมสภา
วิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น  
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 การด า เนินการ  หลั งจาก 15 วันท าการ วิทยาลั ย ต้องจัดท ารายงานการจัดการเรี ยนการสอน                            

เพ่ือเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนมายังวิทยาลัยต่อไป ดังนั้น
วิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอน และศักยภาพครูผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 จ านวน 3 หน่วย
จัดการศึกษา 65 ห้องเรียน จ านวนนักศึกษา 1,567  คน จ านวนครูผู้สอน 80 คน ได้แก่ 

1. หน่วยจัดการศึกษา แม่ข่าย          จ านวน 31  ห้อง    601  คน   ครู   40   คน 
2. หน่วยจัดการศึกษา ทับคล้อ        จ านวน  26  ห้อง    852  คน   ครู   29   คน   
3. หน่วยจัดการศึกษา โพธิ์ประทับช้าง   จ านวน  8   ห้อง    114  คน    ครู   11   คน 

            
ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดี        

ที่ 14 พฤศจิกายน  ๒๕6๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 

 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่                        
ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนอง                       
ต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชน ให้เข้มแข็ง 
      
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                        
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 
 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
ไม่มี 

 
 วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 12/๒๕62  
 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 12/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม ๒๕62 เวลา 
09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมจะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 12/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม ๒๕62 เวลา 09.30 น.                   
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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                                                                   เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 

 
 
 

 
(นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)     (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี) 

                   ผู้จัดท าวาระการประชุม                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
 

(นางวิลัย  บุตร์วัตร) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร               
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