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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ครั้งที่ 4/๒๕64 
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน  ๒๕64 เวลา 09.30 น. 

     ณ ห้องประชุมสรรพงาย อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 ..................................................................................... 

 

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

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

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายณรงค์   แก้วแกมแข  ที่ปรึกษาสภาฯ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภาเข้าร่วม

ประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 11 คน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 3 คนและผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 1 คน รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 15 คน ดังรายชื่อข้างต้นครบองค์ประชุมด าเนินการประชุม
ตามวาระ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  
วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายไพศาล นุ่มนาค ประธานสภา แจ้งเตือนคณะกรรมการสภา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพ และ
ระมัดระวังตัวเอง 
  
วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

 วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการด าเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความร่วมมือ                          

กับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน  มีนาคม-เมษายน 2564 มีการด าเนิน
กิจกรรม จ านวน 11 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 
 

กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
จังหวัดพิจิตร 
 วันท่ี 24 มีนาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) ร่วมกับ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีจังหวัดพิจิตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 โดยมีนักศึกษา
ของวิทยาลยัเข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ด้วย ณ หอประชุม หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 
 วันท่ี 25 มีนาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมกับสาธารณสุขอ าเภอทับคล้อ ได้จัดการอบรม
หลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ของอ าเภอทับคล้อ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการดูแลผู้สูงอายุ ตามหลักที่ถูกต้อง ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษา
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่ 3 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 วันท่ี 23-24  มีนาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร) ร่วมกับ
ส านักพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ได้จัดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อด าเนินการทดสอบฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้า ในอาคารระดับ 1 โดยมีนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรท้ังแม่ข่ายและหน่วยจัด
การศึกษาเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานในครั้งนี้ด้วย ณ หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่ 4 ตรวจเยี่ยมตดิตามความก้าวหน้า 
 วันท่ี 25 มีนาคม 2564 ผู้อ านวยการกองจัดต้ังงบประมาณ เขตพื้นท่ี 18 ส านักงบประมานพร้อมคณะ 
เข้าตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการจัดต้ังสถานีวิจัยการเกษตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่  5  การพัฒนาทักษะอาชีพการผลิตเรือจ าลอง 
 วันท่ี 26 มีนาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดโครงการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ในโครงการมีกิจกรรม การพัฒนาทักษะอาชีพการผลิตเรือจ าลอง  
เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครัวเรือน ให้กับประชาขนท่ีสนใจ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหัวดง จังหวัดพิจิตร 
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กิจกรรมที่ 6 การอบรมเกษตรกรเรื่องมะยงชิดและมะปรางหวาน 
 วันที่ 28 มีนาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ได้จัดการอบรมเกษตรกรเรื่องมะยงชิดและมะปรางหวาน ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความสนใจ ณ สถานี วิจัย
และนวัตกรรมการเกษตรทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  
 

กิจกรรมที่ 7 ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชด าเนิน 
ทรงประกอบพิธิวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ท าการศาลจังหวัดพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 8 กีฬาอาชีวะสัมพันธ์ 
 วันที่ 2 เมษายน 2564 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมกีฬาอาชีวะสัมพันธ์  
มีสถาบันในสังกัดอาชีวะศึกษาในพิจิตรเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร, วิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลยีพิจิตร, วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตรและวิทยาลั ย
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสากลและพ้ืนบ้าน กิจกรรม 
เลี้ยงสังสรรค์ การมอบรางวัลในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท และพิธีมอบธงเจ้าภาพการแข่ งขันกีฬาสัมพันธ์ 
ในปี 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตรและวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร เป็นเจ้าภาพในปีถัดไป  
 

กิจกรรมที่ 9 การทดสอบการศึกษาระดับชาติ 
 วันที่  4-5 เมษายน 2564 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ   
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การ
มหาชน) ได้ก าหนดให้มีการจัดการทดสอบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ด้วยระบบดิจิทัล  
ณ อาคารพาณชิยกรรม วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 10 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าวิทยาลัยและอนุเสาวรีย์ขุนไผ่ภูมิเขตร 
 วันที่ 2 และ 9 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารและครูอาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดเตรียม
เครื่องสักการะบูชา อาหารคาวหวาน ผลไม้ พวงมาลัยดอกไม้สด น ามาถวายแด่เจ้าพ่อเทพหงษ์ทอง  
และสักการะอนุเสาวรีย์ขุนไผ่ภูมิเขตร(หรือพิธีเชงเม้ง) เพ่ือเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้มีพระคุณ  
และเพ่ือความเป็นสิริมงคลของบุคลากรทุกคนภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
และอนุเสาวรีย์ขุนไผ่ภูมิเขตร วัดพระพุทธบาทเขาทราย อ าเภอทับคล้อ 
 

กิจกรรมที่ 11 วันสงกรานต์ 
 วันที่ 9 เมษายน 2564 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โดยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย 
ได้จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัว ขอพร ท่านประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัย พร้อมทั้งผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพนบนอบและกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ทั้งยังเป็นการ  
ขอขมาและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย 
 

ข้อเสนอ  ควรมีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของเจ้าพ่อเทพหงษ์ทอง  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ    
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วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่  3/2564 
 

สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 31 
มีนาคม 2564  มีมติที่ประชุมและได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 
 

ที ่
   ระเบียบ 

วาระท่ี 
เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 

การด าเนินงานตาม
มติที่ประชุม 

1 วาระท่ี 4.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับ
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1                  
ปีการศึกษา 2564 

มติที่ประชุม  ประชุมมีมติเห็นชอบ
แผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 
1/2564 จ านวน 6 ห้องเรียน 

แจ้งส านักวิชาการ
ด าเนินการแล้ว  
เมื่อวันที่ 1 เมษายน  
2564 

2 วาระท่ี 4.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ประจ าปีการศึกษา 2564  
สาขาวิชาช่างเชื่อม  สาขางาน
ผลิตภัณฑ์ 
 

มติที่ประชุม  ประชุมมีมติเห็นชอบ
แผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาช่างเชื่อม สาขางาน
ผลิตภัณฑ์   จ านวน  1 สาขา  และใช้
ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาค
การศึกษาท่ี 1/2564 เป็นต้นไป 

แจ้งส านักวิชาการ
ด าเนินการแล้ว  
เมื่อวันที่ 1 เมษายน  
2564 

3 วาระท่ี 4.3   เรื่อง พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประจ าปีการศึกษา 2563  
(ครั้งที่ 1) 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
การส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2563 (ครั้งที่ 1) หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
จ านวน 170 คน และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 
242  คน ซึ่งในเดือน มีนาคม 2564  
มีผู้ส าเร็จการศึกษา รวมจ านวน 412  
คน   

แจ้งส านักวิชาการ
ด าเนินการแล้ว  
เมื่อวันที่ 1 เมษายน  
2564 

4 วาระท่ี 4.4 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ
แผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2  
จ านวนทั้งสิ้น  187,400 บาท 

แจ้งฝ่ายอ านวยการ   
ด าเนินการแล้ว  
เมื่อวันที่ 1 เมษายน  
2564 

 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มีนาคม 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมีเงินรายได้สถานศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่  1 มีนาคม 2564   10,699,774.22 
1 ณ วันที่  31 มีนาคม 2564 117,250.00 21,170.00 10,795.842.22 

  

 (รายละเอียดเอกสารหน้า 6 - 7)     
  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 วาระท่ี  1.2.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน มีนาคม 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖4 งวดที่ 5 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน  33,414,260.00 
บาท (สามสิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
จ านวน 20,913,627.41 (ยี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)  
และร้อยละของการเบิกจ่ายอยู่ที่ 62.59 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

         (รายละเอียดเอกสารหน้า 9 -10) 
 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดงบประมาณ 
 

ได้รับจัดสรร 
 

เบิกจ่าย 
 

คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 4,545,720.00 3,030,480.00 1,515,240.00 66.67 
งบด าเนินงาน 10,666,070.00 7,147,096.37 3,518,973.63 67.01 
งบลงทุน 10,828,150.00 5,369,950.00 5,458,200.00 49.59 
งบอุดหนุน 
- จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- โครงการตามพันธกิจ 

7,374,320.00 
6,612,820.00 

761,500.00 

5,366,101.04 
4,987,633.04 

378,468.00 

2,008,218.96 
1,625,186.96 

383,032.00 

52.56 
75.42 
49.70 

รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน)  
จ านวน 5 งวด  

33,414,260.00  
 

20,913,627.41 
 

12,500,632.59 62.59 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54%    
                                ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที่ 4  100%   
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป้าหมายการเบิกจ่าย
อยู่ท่ีร้อยละ  54 ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ร้อยละ 62.59)  

สูงกว่า
เป้าหมาย
8.59% 

 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
ยกมาจากปี 25๖3 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ  

 9,950,698.92 1,519,207.00 674,081.70 10,795,824.22 



๙ 
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761,500.00

3,030,480.00

7,147,096.37

5,369,950.00 4,987,633.04

378,468.00
66.67 67.01 49.59 75.42 49.70

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม  2564

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย
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๑๑ 
 

วาระที่1.2.5 เรื่อง รายงานจ านวนผู้ เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ 
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน มีนาคม 2564 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง

ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 งานบริการวิชาการไดร้ายงานผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ดังนี้ 

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน

ผู้เรียนตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถังแกลลอน 20 28 28 ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ 

2 การขยายพันธุ์พืช 20 20 20 
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 ต.ทุ่งน้อย 
อ.โพทะล  

3 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  49 49 หน่วยจัดฯ ทับคล้อฯ อ.ทับคล้อ  
รวม 97 97 

 

2. บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน

ผู้เรียนตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 ช่างตัดโลหะด้วยแก๊ส 40 
12 12 วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

24 24 
ร.ร.บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์”  
 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง  

2 
เทคนิคการซ่อมล าโพงและ         
การประกอบตู้ล าโพง 

20 11 11 วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

3 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบา้น 40 
12 12 วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

25 25 
ร.ร.บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์”          
 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง  

4 การจักสานเสน้พลาสติกเพื่อธุรกิจ 40 11 อยู่ระหว่าง
เรียน วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

5 ช่างปะยาง 20 11 11 วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
6 การใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ 20 12 12 วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

7 การนวดแผนไทยเบื้องต้น 40 
13 13 วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
27 27 หน่วยจัดทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

8 น้ าพริกแห้ง   20 20 20 
ร.ร.บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์”           
ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง 

9 การท าขนมอบเบเกอรี่ (คุกก้ี) 40 25 25 ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ  

10 งานผูกผ้า 40 
25 25 ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ  

20 20 
ศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านท่านั่ง   
ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล 



๑๒ 
 

11 ขนมไทยแห้ง 40 
20 20 

ศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านท่านั่ง  
ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล 

20 
อยู่ระหว่าง

เรียน 
ร.ร.บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์”           
ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง 

12 การท าลูกประคบ 20 
30 30 รพ.สต.ท่านั่ง ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล  

48 48 
ร.ร.พิบูลธรรมเวช ต.บางคลาน  
อ.โพทะเล  

รวม 366 335 
 

ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย 
(คน) 

จ านวนผู้เรียน 
(คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง 
ขึ้นไป 

40 97 242.50 97 100 

บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 360 366 101.66 335 91.56 
 

1. หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป มีเป้าหมายตามแผน จ านวน 40 คน มีผู้เรียนจ านวน 
97 คน  เกิน เป้ า ไปจ านวน 57 คน คิ ด เป็นร้ อยละ 242.50 ในเดือน มีนาคม 2564 มีผู้ ส า เ ร็ จ 
การฝึกอบรม จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. หลักสูตรบริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง มีเป้าหมายตามแผน จ านวน 360 คน มีผู้เรียนจ านวน 
366 คน  คิดเป็นร้อยละ 101.66  มีจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมในเดือนมีนาคม 2564 จ านวน 335 คน คิด
เป็นร้อยละ 91.56 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

วาระที ่1.2.6 เรื่อง รายงานข้อมูลจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 256๔     
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 256 4          
ในเดือนเมษายน 2564 มีข้อมูลจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564) ดังนี้ 
 

สาขางาน 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

แม่
ข่า

ย 

ทับ
คล

้อฯ
 

รว
ม 

แม่
ข่า

ย 

ทับ
คล

้อฯ
 

รว
ม 

ยานยนต์/เทคนิคยานยนต์ 70 78 148 28 39 67 
ไฟฟ้าก าลัง 22 60 82  50 50 
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 20  20 15  15 
ผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างฯ 8  8 -  - 
การบัญชี 19 25 44 10 32 42 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 40 90    
ธุรกิจดิจิทัล    28 38 66 

รวม 189 203 392 81 159 240 
  

หน่วยจัดการศึกษา 
ระดับ 

ปวช. ปวส. รวม 
หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 189 81 270 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 203 159 362 

รวม 392 240 632 
 

ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
หลักสูตร เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้สมัคร (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 450 392  87.11 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 240 240  100 

รวม 69๐ 632  91.59 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



๑๔ 
 

วาระที่ 1.2.7  เรื่อง รายงานการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net)              
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ก าหนดให้มีการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-net) ในวันที่ 2 เมษายน 2564 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการมอบหมายให้เป็นสนามสอบในพื้นที่ 
โ ดยสถานศึ กษ าที่ เ ข้ า ม า ร่ ว มทดสอบ  ปร ะกอบด้ ว ย  วิ ทย าลั ย เทค โน โลยี สิ ริ วั ฒน าบริ ห า ร ธุ ร กิ จ   
และวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) และหน่วยจัด
การศึกษาโพธิ์ประทับช้าง โดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทีเ่ข้าทดสอบ ดังนี้ 

 

จ านวนผู้มีสิทธิ์สอบ จ านวนผู้เข้าสอบ จ านวนผู้ขาดสอบ 
246 210 36 

 

โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะประกาศผลการทดสอบในวันที่ 25 เมษายน 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



๑๕ 
 

วาระที่ 1.2.8 เรื่อง รายงานข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 
 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยาน

ยนต์ ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 และได้รายงานความก้าวหน้า “โครงการทุน
นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564” โดยมี ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ จ านวน 42 คน โดยจ าแนกระดับการศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา และภูมิล าเนา เรียบร้อย
ดังนี้  

จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) 

ชาย 37 
หญิง 5 

 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) 

ปวช. 27 
ม.6 15 

 

จ าแนกตามสถานศึกษา 
สถานศึกษา จ านวน (คน) 

วชช.พิจิตร อ.โพทะเล จ.พิจิตร 3 
วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 23 
ร.ร.หนองโสนพิทยาคม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 6 
ร.ร.ดงเสือเหลืองพิทยาคม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 5 
วท.พิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร 1 
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 1 
ร.ร.วังแขมวิทยาคม อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 1 
ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 2 

 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล การศึกษา GPA สถานศึกษาเดิม 
1 น.ส.ศศิธร สุทธิเรือง ม. 6 3.65 ร.ร.หนองโสนพิทยาคม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 
2 น.ส.กัญธิมา เรืองวิเชียร ม. 6 3.60 ร.ร.หนองโสนพิทยาคม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 
3 นายพูนลาภ เกิดผล ม. 6 3.57 ร.ร.หนองโสนพิทยาคม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 
4 น.ส.ธัญลักษณ์ คนกลาง ม. 6 3.55 ร.ร.ดงเสือเหลืองพิทยาคม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 
5 นายอภิชาติ คงตั้ง ปวช. 3.54 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
6 น.ส.กรรณิกา เรืองวิเชียร ม. 6 3.48 ร.ร.หนองโสนพิทยาคม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 
7 นายพงศ์พิสุทธ์ิ แก้วสุขา ม. 6 3.42 ร.ร.หนองโสนพิทยาคม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 
8 นายป่ินเพชร เพ็ญวิจิตร ปวช. 3.40 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
*9 นายชลชาติ ค าค้อม ม. 6 3.38 ร.ร.ดงเสือเหลืองพิทยาคม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 
10 นายพงษ์เทพ สุสี ปวช. 3.35 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 



๑๖ 
 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล การศึกษา GPA สถานศึกษาเดิม 
11 นายกรวิชญ์ ค าใสแสง ม. 6 3.30 ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
12 นายศราวุฒิ แต้มทอง ม. 6 3.25 ร.ร.ดงเสือเหลืองพิทยาคม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 
13 นายจิรกิตต์ิ ศรีภูม ิ ปวช. 3.25 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
14 นายนันทวัฒน์ วันทุม ปวช. 3.24 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
15 นายมหัศจรรย ์จันทร ปวช. 3.23 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
16 นายภูวนาท เส็งเอม ปวช. 3.22 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
17 นายยงยุทธ โพธิ์ชะนะ ปวช. 3.21 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
18 นายเจษฏา ฉะฉ่ า ม. 6 3.21 ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค ์อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
19 นายเขตตะวัน นาทันใจ ปวช. 3.18 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
20 นายเรืองศักดิ ์ขุนลี ปวช. 3.16 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
21 นายวสัน สุวัฒนากูล ม. 6 3.16 ร.ร.หนองโสนพิทยาคม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 
22 นายกิตติพงษ์ เดชอุดม ปวช. 3.13 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
23 นายจักรพรรณ ศรีสะอาด ปวช. 3.09 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
24 นายสุขสันต์ พันธ์เจริญ ปวช. 3.06 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
25 นายนนทนันท์ อัยการ ปวช. 3.04 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
26 นายอัษฎายุธ ปานเงิน ปวช. 3.01 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
27 นายจักรพงษ์ เดชสิริ ปวช. 3.00 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
28 นายนาวิน การิน ปวช. 2.98 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
29 นายจิระพงศ์ นันตา ปวช. 2.93 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
30 นายภูมนันท์ นิยมชน ม. 6 2.93 ร.ร.วังแขมวิทยาคม อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
*31 น.ส.จุฑามาศ พลราม ม. 6 2.93 ร.ร.ดงเสือเหลืองพิทยาคม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 
32 นายวรฤทธ์ิ คงผ่อง ปวช. 2.93 วชช.พิจิตร อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
33 นายพัชรพล ถาวร ม. 6 2.92 ร.ร.ดงเสือเหลืองพิทยาคม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 
34 นายรัตนกร เรืองรอน ปวช. 2.92 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
35 นายพลวัตร มีดี ปวช. 2.89 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
36 นายธนวััฒน์ อิ้มทับ ม. 6 2.88 ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
37 นายธนกฤต เนตรข า ปวช. 2.88 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
38 นายไพศาล แดงวิจิตร ปวช. 2.87 วชช.พิจิตร อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
39 นายชยุตพงศ์ ยอดเจ็ก ปวช. 2.87 วชช.พิจิตร อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
40 นายชวลิต สุขดี ปวช. 2.81 วท.พิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร 
41 นายณัฏฐกิตต์ิ หนูแดง ปวช. 2.80 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
42 นายณัฐวัตร มณีสุข ปวช. 2.80 วชช.พิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

สรุปเรื่อง  
ตามท่ีได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม  2564 

ณ ห้องประชุมสรรพงาย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว และขอให้
คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการด าเนินการต่อไป 
                           

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 
31 มีนาคม 2564 จ านวน 24 หน้า 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่ 4.1  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2563  (ครั้งที่ 2) 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งในเดือน เมษายน 2564 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 55  คน ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน   35    คน 
 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน   20    คน 
 งานทะเบียนได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว เป็นนักศึกษาที่เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน  

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 หมวด 3 การประเมินผลการเรียน ส่วนที่ 3 การตัดสินผลการเรียน ข้อ 55 การตัดสินผลการเรียนเพื่อส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 1.  ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา 
และสาขาวิชา 
 2.  ได้จ านวนหน่วยกิตสะสม ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา                         
และสาขาวิชา 
 3.  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีก าหนด 
 4.  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน  
 

ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕64 วันที่ 19 
เมษายน ๒๕64  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
จ านวน 20 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 35 คน ซึ่งในเดือน เมษายน 2564 มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาครั้งที่ 2 รวมจ านวน 55 คน   
   
 
 
 
 



๑๘ 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (7) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่อนุมัติการ

ให้ประกาศนียบัตร   
    

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
จ านวน 20 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 35 คน ซึ่งในเดือน เมษายน 2564 มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาครั้งที่ 2 รวมจ านวน 55 คน   
 

วาระที่ 4.2  เรื่อง พิจารณาหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมูลนิธิหลวงพ่อปรีชา (เพื่อการศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร) 

 

สรุปเรื่อง 
ด้วยจังหวัดพิจิตร แจ้งให้อ าเภอโพทะเลถือปฏิบัติและรายงานผลการตรวจตราควบคุมดูแลการด าเนิน

กิจการของมูลนิธิที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เพ่ือให้การตรวจตราและควบคุมดูแลการ
ด าเนินการของมูลนิธิในพ้ืนที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกฎหมาย และข้อบั งคับของมูลนิธิที่ก าหนด 
อ าเภอโพทะเลจึงแจ้งให้ประธานมูลนิธิ จัดเตรียมส่งหรือแสดงเอกสารรายงานการด าเนินกิจการประจ าปี รายงาน
การประชุมสามัญประจ าปี และรายงานการบัญชี งบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงินของมูลนิธิ สมุดบัญชี 
ข้อบังคับของมูลนิธิ และเอกสารส าคัญอ่ืน ๆ ของมูลนิธิ ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายเพ่ือตรวจสอบกิจการของมูลนิธิ ซึ่งมีก าหนดเวลาเข้าด าเนินการตรวจสอบมูลนิธิในระหว่างวันที่ 3 – 31 
พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เพ่ือรวบรวมผลการตรวจสอบมูลนิธิ รายงานให้นายทะเบียน
จังหวัดทราบ และเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของมูลนิธิ จึงควรหารือ  
เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมูลนิธิหลวงพ่อปรีชา (เพ่ือการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร) 
   

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (1) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ก าหนด

นโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สภาสถาบัน
ก าหนด 

2. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (10) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่
แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 

      

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา   
 1. นายสุธนต์ เทียนเฮง เสนอว่า ขอให้แจ้งประธานมูลนิธิให้ด าเนินการจัดประชุม ถ้าประธานไม่ว่างให้ท า
เรื่องแต่งตั้งรองประธานเป็นประธานในการประชุมแทน 
 2. นายประทีป นาคกลัด เสนอว่า ได้น าเรื่องนี้เสนอสภาให้ทราบหลายครั้ง แต่ข้อสรุปว่า ไม่ใช่หน้าที่ของ
สภา แต่ขณะนี้มีหนังสือทางราชการแจ้งมาแล้ว เรื่องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย โดยผู้อ านวยการจะได้สั่ง
ด าเนินการอย่างไร ให้น าเสนอสภาในครั้งต่อไป    

3.  นายณรงค์ แก้วแกมแข เสนอ เห็นควรให้น าเสนอประธานมูลนิธิจัดประชุม ถ้าประธานไม่ว่างให้รอง
ประธานจัดประชุมแทน ซึ่งหนังสือนี้เป็นการรายงานการประชุมที่เสนอไปทุกปี แต่ได้ว่างเว้นไม่ประชุม 2 ปีแล้ว 
ทางจังหวัดจึงได้ส่งเรื่องมาเตือน 



๑๙ 
 

4. ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน์ เสนอว่า ตามหนังสือแจ้งว่าจะเข้าด าเนินการตรวจสอบมูลนิธิในระหว่างวันที่  
3 - 31 พฤษภาคม 2564 นั้น เป็นการเร่งด่วนควรให้เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจจากเจ้าหน้าที่   
ที่นายทะเบียนมอบหมาย ต่อไป 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการแจ้งประธานมูลนิธิหลวงพ่อปรีชาเพ่ือจัดประชุมและน าผลมาเสนอสภา
วิทยาลัยทราบครั้งต่อไป 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

1. นายสิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ เสนอว่า วิทยาลัยได้มีการปฐมนิเทศ  ปัจฉิมนิเทศ  และได้มีการสอบถาม
ความต้องการอาชีพ  มีครูที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าเด็ก ดูแลทั้งด้านการเรียน สังคม เศรษฐกิจให้กับเด็กได้เรียนจน
ส าเร็จการศึกษา 

2. นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ เสนอว่า การจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เด็กแรกเข้าทางวิทยาลัย ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบความต้องการ พร้อมกับหาแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กที่ยังไม่จบ ซึ่งที่มีปัญหาปัจจุบันคือการเรียนที่ติดวิชา
โครงงาน   ในส่วนของวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการศึกษาในสายอาชีพ โดยมีวิธีการสร้างให้เด็กได้มาเรียนโดยท าให้
ผู้ปกครองไว้ใจ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยดูแลทั้งระบบการเรียนการสอน การส่งไปท างาน และการดูแลจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา   

3. นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์  แจ้งเรื่อง ที่สภามอบหมายให้ไปดูอาคารของทับคล้อที่ใช้งานมีจ านวน 2 หลัง
โดยมีการเสนอชื่อป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้มองเห็น จะใช้ข้อความในป้ายประชาสัมพันธ์ และลูกศร
ชี้ให้เห็นชัดเจน ของอาคารทั้ง 2 แห่งจะใช้ชื่อดังนี้  คือ   

     1)  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย ใช้งานของแพทย์แผนไทย จัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร  และโรงพยาบาลทับคล้อ (ใช้เป็นอาคารนวดแผนไทย) 

     2)  อาคารศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทย ใช้เป็นอาคารฝึกอบรม  
 4. นายไพศาล นุ่มนาค เสนอว่า ได้ดูการอบรมเรื่องการกระจายอ านาจของท้องถิ่นที่หน่วยจัดการศึกษา
สากเหล็กได้จัดอบรมให้กับนักศึกษาแล้ว เห็นว่า วิทยาลัยควรสร้างหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  
ของ ส.อบต. อบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น  มาอบรมให้กับประชาชนและบุคลากรใน อบต.จะเป็น 
การดี และในวันที่มีการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่  ถ้าท าได้ควรน างานนวัตกรรม ของนักศึกษาที่ท ามาโชว์  
ในงานวันรายงานตัว เพ่ือให้ผู้ปกครองและเด็กใหม่มาเห็น และเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยไปพร้อมกัน 
 5.  นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ แจ้งว่า การรายงานตัวนักศึกษาใหม่วิทยาลัยได้สั่งยกเลิกไปเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด- 19  แต่ได้ปรับเปลี่ยนเป็น การรับสมัครและรายงานตัวไปพร้อมกัน  
 6. นายบรรเทิง ศรีนาก เสนอว่า ทางหน่วยงานท้องถิ่น มีหลักสูตรการอบรม อบท. แล้ว ส่วนการอบรมควร
หาวิทยากรที่มีความรู้มาจัดอบรม 
 7. นายณรงค์ แก้วแกมแข  เล่าเรื่องประวัติ เจ้าพ่อเทพหงษ์ทอง  เดิมคือ รูปปั้นที่เห็นคือ คอสุวรรณหงษ์ 
ได้น ามาจากสถานีต ารวจสมุทรปราการ ซึ่งเจ้าของ เป็นผู้บังคับการสถานีต ารวจสมุทรปราการ แต่เนื่องจากเจ้าของ
ไม่สามารถเก็บรักษา ดูแลได้  เนื่องจากส่งเสียงรบกวน เลยสัญนิษฐานว่าที่เจ้าของถูกรบกวนเนื่องจากสถานที่ 
ที่ประดิษฐานของสุวรรณหงษ์ เล็กเกินไป   โดยผู้รับเหมาได้มาเล่าให้ ผอ.ประดิษฐ์ บุดดีจีน ฟัง จึงได้ไปขอเชิญ  
และรับจากสถานีต ารวจภูธรสมุทรปราการมาประดิษฐานไว้ที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และเปลี่ยนชื่อเป็นเทพหงษ์ทอง 
 



๒๐ 
 

  วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 5/๒๕64 
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 5/๒๕64 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม ๒๕64  
เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมสรรพงาย    วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมจะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 5/๒๕64 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา  
09.30 น. ณ ห้องประชุมสรรพงาย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
 

เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 
   
 
 
 
                (นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)           (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี) 
                   ผู้จัดท าวาระการประชุม                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
  
 
                    (นางวิลัย  บตุร์วัตร)           (นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 


