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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 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.  นายวิเชียร     จุลพันธ์  กรรมการ  
 6. นายบรรลือ     เหลืองทองค า  กรรมการ 

7. นายธวัชชัย     รัตนพุก  กรรมการ   
8.  นายบรรเทิง   ศรีนาก   กรรมการ   
9.  ผศ.วไลพร     เมฆไตรรัตน์  กรรมการ   
10. นายวิชัย     ชวนรักษาสัตย์  กรรมการ 
 

รายนามเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางวิลัย    บุตร์วัตร   เลขานุการ 
 2. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

3. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    
2.  นายวิชัย  ด่านรุ่งโรจน์  กรรมการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายมนตรี  พันธ์กสิกร  รองผู้อ านวยการ 
 2.  นายจิระ  ปฐมวณิชกะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

3.  นายณรงค์   แก้วแกมแข  ที่ปรึกษากรรมการสภา 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธานในการประชุมครั้ งนี้  มีกรรมการสภา                                 
เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 10 คน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ  จ านวน 3 คน                       
และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 คน  รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน 16 คน  ดังรายชื่อข้างต้น ครบองค์ประชุม
ด าเนินการประชุมตามวาระ  
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วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานสภา ชื่นชม ผู้อ านวยการ นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์  ที่ท าบุญมุทิตาจิตให้กับผู้มีพระคุณที่ก่อตั้ง
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) และขอชื่นชมที่ดูแลนักศึกษาเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง                 
การติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ส าหรับนักศึกษาที่กลับจาก บริษัท มิตซูบิซิ อิเล็กทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นอย่างด ี

 

วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการด าเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความร่วมมือ                          
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 มีการด าเนินกิจกรรม 
จ านวน 6 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามการท างาน 
 วันที่  24 มีนาคม 2563 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เข้าร่วม                      
การประชุมกรรมการก ากับติดตามการท างานของสถานีต ารวจภูธรโพทะเล ณ ห้องประชุมสถานีต ารวจภูธรโพทะเล 
 

กิจกรรมที ่2 ประชุมคณะท างานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
  วันที่ 25 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมกันประชุม Conference 
คณะท างานทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (2563 -2565) ณ ห้องประชุม                      
สรรพงาย  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 3 มอบโต๊ะตัดผมให้สถานีต ารวจภูธรอ าเภอโพทะเล 
 วันที่  27 มีนาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ได้มอบเก้าอ้ีตัดผมให้แก่สถานีต ารวจภูธรโพทะเล                            
โดยมี พ.ต.ท. ประพาส อินถา รองผกก. (สอบสวน) เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีต ารวจภูธรโพทะเล 
 

กิจกรรมที่ 4  อบรมการสอนแบบออนไลน์ 
 วันที่ 27 มีนาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  (แม่ข่าย) จัดการอบรมการสอนแบบออนไลน์                       
ให้กับตัวแทนครูผู้สอนจากหน่วยจัดการศึกษาต่าง ๆ  เพ่ือน าไปขยายผลการอบรมให้กับหน่วยจัดการศึกษา           
ของตนต่อไป ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย) 
 

กิจกรรมที่ 5 การมอบหน้ากากป้องกันเชื้อโรค (Face Shield) 
 วันที่  1-2  เมษายน 2563  คณะผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ช่วยกันประดิษฐ์
หน้ากากป้องกันเชื้อโรคหรือ (Face Shield) เพ่ือน าไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด-19                       
ในพ้ืนที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าบัว โรงพยาบาลโพทะเล สถานีต ารวจภูธรโพทะเล  
 

กิจกรรมที่ 6 การเฝ้าระวังนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 วันที่ 4 เมษายน 2563 นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณบริษัทมิตซูบิชิ 
อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ชลบุรี เดินทางถึงวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จ านวนทั้งหมด                    
64 คน ด้วยจังหวัดชลบุรีเป็นพ้ืนที่เสี่ยงการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย                        
ด้านสุขภาพของนักศึกษาและเพ่ือลดความวิตกกังวลของผู้ปกครองจึงมีมติส่งให้ส่งตัวนักศึกษากลับภูมิล าเนา                       
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ซึ่งวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและส านักสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรการด าเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
โรคอย่างเคร่งครัด โดยการกักตัวนักศึกษาเพ่ือสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ   
 

วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 3/2563 
 

สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 
มีนาคม 2563 มีมติที่ประชุมและได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 
 

ที่ 
ระเบียบ 
วาระ 

วาระท่ี 
เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 

การด าเนินงานตามมติ
ที่ประชุม 

1 วาระที่ 4.1 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทกัษะ
และเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวติ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมอนุมัติการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทกัษะฯทั้ง 2 
หลักสูตร 
 

แจ้งฝ่ายวชิาการ  
ด าเนินการแลว้ เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2563  

2 วาระที่ 4.2  
 

เร่ือง พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) และระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประจ าปีการศึกษา 2562  
(ครั้งที่ 1) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ การส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) จ านวน 166 คน และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 
196 คน ซึ่งในเดือน มีนาคม 2563 มี
ผู้ส าเร็จการศึกษา รวมจ านวน 362  คน   

แจ้งสถาบนัวิทยาลัย
ชุมชนแล้ว  เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2563 

3 วาระที่ 4.3   เร่ือง พิจารณาเห็นชอบรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) สาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ  และ
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตร
อนุปริญญาทัง้สองสาขาวชิา คือ สาขาวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์   
 

ส่งเอกสารไปยงัสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน แล้ว เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

4 วาระที่ 4.4 เร่ือง พิจารณาเห็นชอบแผนจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับ
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1                      
ปีการศึกษา 2563 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบแผนจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสตูร
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2563  
จ านวน 10 ห้องเรียน 

ส่งเอกสารไปยงัสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน แล้ว เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

5 วาระที่ 4.5   เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนการจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตรระดบั
ประกาศนยีบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2563  ประจ าปี
การศึกษา 2563 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติให้น ากลบัไป
ทบทวนใหม่ภายใต้ เงื่อนไขที่ ก าหนด 

แจ้งฝ่ายวชิาการ  
ด าเนินการแลว้  พร้อม
ทั้งเสนออนุกรรมการ
วิชาการพิจารณาแลว้
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 
2563 

6 วาระที่ 4.6   เรื่อง การเลื่อนพิธปีระสาทอนปุรญิญา
บัตรและประกาศนียบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2562 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรบัทราบ แจ้งฝ่ายวชิาการ  
ด าเนินการแลว้ เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2563 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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            วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มีนาคม 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมี เงินรายได้สถานศึกษา ตั้ งแต่ปี งบประมาณ 2561 จนถึงวันที่  31 มีนาคม 2563                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563   9,753,998.97 
1 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์  2563 19,980.00 169,520.00 9,604,458.97 

  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

 วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน มีนาคม  2563 
 

สรุปเรื่อง 
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 งวดที่ 5 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน  33 ,632,675.00 
บาท (สามสิบสามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
จ านวน 13,444,492.32 บาท (สิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) และร้อย
ละของการเบิกจ่ายอยู่ที่ 39.97 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 6,175,400.00 3,058,260.00 3,117,140.00 49.52 
งบด าเนินงาน 12,206,940.00 5,676,863.53 6,452,718.47 46.51 
งบลงทุน 7,513,500.00 - 7,513,500.00 0.00 
งบอุดหนุน  
- จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- อุดหนุนโครงการตามพันธกิจ 

7,736,835.00 
6,064,935.00 
1,671,900.00 

4,709,368.79 
4,395,681.79 

313,687.00 

3,104,824.21 
1,669,253.21 
1,435,571.00 

60.87 
72.48 
18.76 

รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) จ านวน 
5 งวด  

33,632,675.00 13,444,492.32 20,188,182.68 39.97 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54%    
                                ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที่ 4  100%   
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 31 มีนาคม  2563 เป้าหมายการเบิกจ่าย
อยู่ท่ีร้อยละ 54.00) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 39.97% 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย
14.03 

 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม  2563 
ยกมาจากปี 25๖2 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ  

 9,529,035.71 1,199,925.00 1,124,501.74 9,604,458.97 
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สรุปผลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วาระที่ 1.2.5  เรื่อง รายงานจ านวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์                         
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน เมษายน  2563 

0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00

10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00

6,175,400.00 

12,206,940.00 

 7,513,500.00  6,064,935.00 

1,671,900.00 3,058,260.00 

5,676,863.53 

0.00 

4,395,681.79 

313,687.00 49.52 46.51 0.00 
72.48 18.76 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย 

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 6,175,400.00 3,058,260.00 3,117,140.00 49.52 
งบด าเนินงาน 12,206,940.00 5,676,863.53 6,452,718.47 46.51 
งบลงทุน 7,513,500.00 - 7,513,500.00 0.00 
งบอุดหนุน  
- จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- อุดหนุนโครงการตามพันธกิจ 

7,736,835.00 
6,064,935.00 
1,671,900.00 

4,709,368.79 
4,395,681.79 

313,687.00 

3,104,824.21 
1,669,253.21 
1,435,571.00 

60.87 
72.48 
18.76 

รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) จ านวน 
5 งวด  

33,632,675.00 13,444,492.32 20,188,182.68 39.97 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54 %    
                                ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที่ 4  100%   
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 31 มีนาคม  2563 เป้าหมายการเบิกจ่าย
อยู่ท่ีร้อยละ 54.00) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 39.97% 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย
14.03 

 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม  2563 
ยกมาจากปี 25๖2 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ  

 9,529,035.71 1,199,925.00 1,124,501.74 9,604,458.97 
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สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563 งานบริการวิชาการจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน เมษายน 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 อยู่ระหว่าง
เรียน - หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อฯ   

อ.ทับคล้อ 
2 ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถังแกลลอน 28 25 25 - ร.ร.อนุบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ  

3 
การท าไม้กวาดดอกหญ้าและไม้
กวาดทางมะพร้าว 

28 40 40 - หน่วยจัดการศึกษาโพธิ ์
ประทับช้าง อ.โพธ์ิประทับช้าง   

รวมทั้งสิ้น 125 95  
 

2. บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชัว่โมง 

ที่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน

ผู้เรียนตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

จ านวนผู้
ประกอบ
อาชีพ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 
การจักสานเส้นพลาสติกเพื่อ
ธุรกิจ 

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

5 
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้าน 

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  

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  

รวม 267 265 - 
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ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 140 125 89.29 
บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 275 267 97.09 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

 วาระที่ 1.2.6 เรื่อง รายงานข้อมูลจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563   
   

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช. ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส. )  ประจ าปีการศึกษา 256 3 ซึ่ งวิทยาลัย                                        
ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครทุกวัน และมีผู้สมัคร ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 มียอดผู้สมัครทุกระดับ             
เข้าศึกษาต่อ ดังนี้ 

  

หน่วยจัดการศึกษา 
ระดับ 

ปวช. ปวส. รวม 
หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 16๙ 52 221 
หน่วยจัดการศึกษาทบัคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 211 83 294 
หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทบัช้าง 6 19 25 

รวม 386 154 540 
 
ที ่

 
หลักสูตร/สาขางาน 

หน่วยจัดการศึกษา 
แม่ข่าย ทับคล้อ โพธิ์ประทับช้าง 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1 สาขางานยานยนต์ 60 4 64 82 1 83 3 0 3 
2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 20 4 24 38 13 51    
3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 8 5 13       
4 สาขางานโครงสร้าง 19 1 20       
5 สาขางานการบัญชี 1 15 16 1 26 27    
6 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 25 32 9 41 50 1 2 3 

รวม 115 54 169 130 81 211 4 2 6 
รวมทั้งสิ้น 169 211 6 
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ที ่

 
หลักสูตร/สาขางาน 

หน่วยจัดการศึกษา 
แม่ข่าย ทับคล้อ โพธิ์ประทับช้าง 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 22 0 22 16 0 16 1 0 1 
2 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อม

โครงสร้างโลหะ 

1 0 1       

3 สาขางานไฟฟ้า 4 0 4 21 7 28    
4 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0       
5 สาขางานการบัญชี 1 13 14 3 19 22    
6 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 5 11 6 11 17 2 16 18 

รวม 34 18 52 46 37 83 3 16 19 
รวมทั้งสิ้น 52 83 19 

 
 

ที ่
 

หลักสูตร/สาขางาน 

หน่วยจัดการศึกษา 
แม่ข่าย ทับคล้อ โพธิ์ประทับช้าง 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาควันเสาร์ อาทิตย์ 
1 สาขางานการบัญชี 0 5 5       
2 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0       

รวม 0 5 5       
รวมทั้งสิ้น 5   

 
 

ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
หลักสูตร เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้สมัคร (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 450 386 85.77 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 240 154 64.17 

รวม 69๐ 540 78.26 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาคทฤษฎีสามารถท าได้ แต่ภาคปฎิบัติแนะน าให้มีการเรียน                       
การสอนโดยใช้โมบาย ซึ่งวิทยาลัยควรศึกษาและหาวิธีการในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้ได้ประสิทธิภาพ
มากที่สุด 
 2. วิทยาลัยควรมีการส ารวจความต้องการในการเปิดสอนสาขาที่ตลาดต้องการก่อนการเปิดรับสมัคร 
เพ่ือที่จะได้ผู้เรียนตามที่ต้องการ 
 3. การรับนักศึกษา วิทยาลัยควรมีการรับสมัครออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับนักศึกษาเข้าเรียนอีกทาง
หนึ่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณใ์นปัจจุบัน    
 4. ในเรื่องของหลักสูตรใหม่ ๆ วิทยาลัยควรสร้างหลักสูตรเป็นของเราเอง มาพัฒนาอาชีพโดยตรงให้กับคน
ในชุมชน 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

 วาระที่ 1.2.7 เรื่อง รายงานการจัดโครงการบทเรียนออนไลน์พัฒนาวิชาชีพสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ส านักวิชาการ มีการด าเนินโครงการ บทเรียนออนไลน์พัฒนาวิชาชีพสมรรถนะเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 
(Education 4.0) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนให้นักศึกษา สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ ทุกหนแห่งมาบูรณาการ                     
เชิงสร้างสรรค์ และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน โดยเป้าหมายการด าเนินโครงการ คือ พัฒนาจัดท า
บทเรียนออนไลน์ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบด้วย   

-  Thai mooc    
-  Google  
           -  Google Classroom   
           -  Meet 
-  Zoom 
-  Youtube   

  

มีก าหนดการด าเนินโครงการ มีดังนี้ 
 

วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ ผู้รับการอบรม 
ระดับอนุปริญญา  
14 เมษายน 2563 หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 5 คน 
21 เมษายน 2563 หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 20 คน 
2 พฤษภาคม 2563 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสากเหล็ก  
3 พฤษภาคม 2563 หน่วยจัดการศึกษา อบต. เมืองเก่า  
4 พฤษภาคม 2563 หน่วยจัดการศึกษา อบต. ปากทาง 

หน่วยจัดการศึกษาวัดสามง่าม 
 

ระดับ ปวส. ปวช.  
24 เมษายน 2563 หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง  
28 เมษายน 2563 หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย  
7 พฤษภาคม 2563 หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)  

 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
1. แนวทางท่ีจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ควรปรึกษาผู้น าท้องถิ่นหรือชุมชนที่มี

สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทั้ง อบต. วัด รพสต. หรือสถานที่ในชุมชนของนักศึกษาที่อาศัยอยู่ ซ่ึงสามารถใช้ได้ 
 2. วิทยาลัยควรก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม เรื่องของการปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลน์เข้าไปใน
แผนเพื่อมีการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม และมีการช่วยเหลือจากสภาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. ประธานสภาฯ มอบให้ นายบรรลือ เหลืองทองค า ท าแผนการสอนออนไลน์และทดลองสอน ในภาค
เรียนที ่1/2563 และน าผลมาประเมินประสิทธิภาพของการเรียนการสอนออนไลน์ 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 

วาระท่ี 1.2.8  เรื่อง รายงานผลการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ี ส านักวิชาการ ได้ด าเนินการจัดการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง 

ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามแนวทางการจัดซื้อจัดหาหนังสือของโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่หลักสูตรอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันศุกร์  ที่ 27 มีนาคม 2563  
มีผลการประชุมดังนี้ คือ 

 
สรุปมติประชุม  

คณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
วันศุกร์ที่  27  มีนาคม  2563 

ณ ห้องประชุมสรรพงาย  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  เวลา 09.30 น. 
...................................................................................  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ประธานกรรมการ 
2. นายมนตรี  พันธ์กสิกร  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร รองประธานกรรมการ 
3. นายบรรลือ  เหลืองทองค า ผู้แทนสภาวิทยาลัยฯ/ผู้แทนชุมชน  กรรมการ 
4. นางวิลัย  บุตร์วัตร  ผู้แทนอาจารย์ผู้สอน   กรรมการ 
5. นายประเสริฐ  เฉยดิษ  ผู้แทนอาจารย์ผู้สอน   กรรมการ 
6. ว่าที่ ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว  ผู้แทนอาจารย์ผู้สอน   กรรมการ 
7. นายกนกศักดิ์  นครประสาท     ผู้แทนอาจารย์ผู้สอน   กรรมการ 
8. นางขนิษฐา  นครประสาท  ผู้แทนอาจารย์ผู้สอน   กรรมการ 
9. นายสมยศ  ดีมี   ผู้แทนชุมชน    กรรมการ 
10. นางสาวนภสร  พุฒจรูญ  ผู้แทนนักศึกษา    กรรมการ 
11.  นายณัฐวุฒิ  รอดสันเที๊ยะ ผู้แทนนักศึกษา    กรรมการ 
12.  นายสายัญ  รอดสันเที๊ยะ         ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
13.  นายดิเรก  พุฒจรูญ  ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
14.  นางณชาภรรค  พึงไชย          เจ้าหน้าที่ธุรการส านักวิชาการ         กรรมการและเลขานุการ 

 

เริ่มประชุม  เวลา 09.40 น. 
วาระการประชุม มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1  แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  คณะกรรมการภาคี 
4 ฝ่าย ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒562                    
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน  2562 จ านวน 4 หน้า  
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุม เพ่ือทราบ - 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา 
วาระที่ 5.1 พิจารณาคัดเลือกรายการหนังสือ
เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ที่ประชุมเห็นชอบ  รายการหนังสือเรียนตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 94 รายวิชา 

วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ กรณีเงินเหลือจ่าย 
จากการซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ ายในการจัดการศึกษาตั้ งแต่หลักสูตร
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ประชุมเห็นชอบ หากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อ
หนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้ งแต่หลักสูตรอนุบาลจนจบการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐานแล้ว ขอให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝ่ายอีกครั้ง เพ่ือขอความเห็นชอบในการใช้เงิน
เหลือจ่าย 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ    
 

1.  กรณีเงินเหลือจ่าย ตามโครงการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.1  กิจกรรมการศึกษาดูงาน ให้แต่ละสาขา
งานประชุมหารือในการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายให้
เรียบร้อยแล้วเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา 

1.2  กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยอาจจัดเป็นการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักเรียน นักศึกษา 
2.  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ด าเนินการโดยเร็ว 
เพ่ือให้ทันกับการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 1.2.9  เรื่องรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน รอบ 6 เดือน        

(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
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สรุปเรื่อง   

  ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน                     
โดยระบุแหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างดิงที่สามารถตรวจสอบได้  พร้อมทั้งแนบหลักฐานอ้างองประกอบตัวชี้วัด                   
และผลการด าเนินงานจ านวน 6 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผู้ก ากับดูแล 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 
1 

ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครงการ และระดับรายการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 
 
 

ร้อยละ n/a 

 
 
 

0.000 

 
 
นายประเสริฐ  เฉยดิษ 
น.ส.ชฎานันท์  กลิ่นหอม 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 

2 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
บทเรียนออนไลน์ที่วิทยาลัยชุมชน
ผลิตได้พร้อมใช้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

ระดับ n/a 

 
 

0.000 

 
นายมนตรี  พันธ์กสิกร 
น.ส.สภุาวดี  มาศบาง 

 
ตัวชี้วัดที่ 

3 

ระดับความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
วิทยาลัยชุมชน 

 
ระดับ 1 

 
0.300 

 

นายมนตรี  พันธ์กสิกร 
น.ส.สภุาวดี  มาศบาง 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 
4 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณภาพรวมตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
วิทยาลัยชุมชน 

 

 
ร้อยละ 39.97 

 
 

0.399 

 
นายประเสริฐ  เฉยดิษ 
นางสุภาวดี  เมืองทอง 

 
ตัวชี้วัดที่ 

5 

ระดับความส าเร็จของการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับวิทยาลัยชุมชน 

 
ระดับ 4 

 
0.400 

 

น.ส.ทิวา  เอมธานี 
น.ส.กัลยาณี  แท่งทอง 

 

ตัวชี้วัดที่ 
6 

ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ 

 

ระดับ n/a 
 

0.000 นายวิชาญ  ชุมม่ัน 
นางสาวสุภาวดี  มาศบาง 

รวม  1.099  
 

สรุปผลคะแนน น้ าหนักร้อยละ ค่าคะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 
ผลคะแนนถ่วงน้ าหนักตามตัวช้วัดของวิทยาลัย
ชุมชน 

 

100 
 

1.099 
 

21.980 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
   วาระที่ 1.2.10  เรื่อง รายงานผลการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ส าหรับนักศึกษาที่กลับจาก 
บริษัท มิตซูบิซิ อิเล็กทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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สรุปเรื่อง 
 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 บริษัท มิตซูบิซิ อิเล็กทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด                         
ได้มีการส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลับมายังสถานศึกษา จ านวน 64 คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน  เมื่อมีการส่งนักศึกษากลับมาถึง จังหวัดพิจิตร                       
พร้อมด้วย สาธารณสุขอ าเภอโพทะเล ฝ่ายปกครอง อ.โพทะเล คร-ูอาจารย์ ได้มารอรับพร้อมทั้งได้มีการใช้มาตรการ
เฝ้าระวังกับนักศึกษาทั้งหมด โดยใช้สถานที่ในการเฝ้าระวังคือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรแม่ข่าย และหน่วยจัดการศึกษา
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิด บัดนี้ได้มีการเฝ้าระวังครบ 14 วัน
ตามมาตรการแล้ว โดยครบก าหนดการเฝ้าระวังเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19                          
แต่อย่างใด  
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1. ผู้อ านวยการควรท าบันทึกการท างานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ว่าท างานครั้งนี้มีการด าเนินการอย่างไร  
มีใคร/หน่วยงานใดมาช่วยท างานบ้าง ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือจะได้ดูว่าคุณภาพของคนภายใน ภายนอกเป็น
อย่างไร 
 2. วิทยาลัยควรน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของวิทยาลัย 
 3. วิทยาลัยควรท าหนังสือขอบคุณผู้ที่มาช่วยเหลือนักศึกษาครั้งนีด้้วย 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 
๒๕63 ณ ห้องประชุมสรรพงาย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน การประชุมเรียบร้อยแล้ว 
และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการด าเนินการต่อไป 
  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงาน  การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้ งที่  3 /2563                              
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม ๒๕63 จ านวน 29 หน้า 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการศึกษาข้อมูล คณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการท างาน นั้น ในขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการสรุปผลข้อมูล  

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
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นายประทีป  นากกลัด แจ้งว่า การท างานครั้งนี้อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลโดยคณะกรรมการที่กรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรแต่งตั้ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง และมีคุณภาพ เพ่ีอน าไปสู่การวิจัยการท างาน และจะสรุปผล
โดยละเอียดอีกครั้ง 
   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  

วาระที่ 4.1  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) 

 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)              
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งในเดือน เมษายน 2563 ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  30  คน ดังนี ้
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)         จ านวน   19  คน 
 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน   11  คน 
 งานทะเบียนได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว เป็นนักศึกษาท่ีเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร สามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล  การเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
หมวด 3 การประเมินผลการเรียน ส่วนท่ี 3 การตัดสินผลการเรียน ข้อ 55 การตัดสิน   ผลการเรียนเพื่อส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปน้ี 
 1.  ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา 
และสาขาวิชา 
 2.  ได้จ านวนหน่วยกิตสะสม ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา                       
และสาขาวิชา 
 3.  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีก าหนด 
 4.  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน  
 

ท้ังนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 4/๒๕62 วันพฤหัสบดีท่ี 16 
เมษายน ๒๕63  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ การส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 19 
คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน 11 คน ซึ่งในเดือน เมษายน 2563  มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
รวมจ านวน  30  คน   
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (7) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าท่ีอนุมัติการให้

ประกาศนียบัตร  
         

มติที่ประชุม ที่ประชุม เห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) จ านวน 30 คน 
  
 
  วาระที่  4 .2 เรื่ อง พิจารณาเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับอนุปริญญา                      
ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 
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สรุปเรื่อง 
    ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดท าหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2563 แล้วนั้น  และเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา โดยมีก าหนดการเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ในเดือน มิถุนายน 2563   
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนด  คือ ส่งแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรก่อนล่วงหน้า 3 เดือน   
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ด าเนินการจัดท าแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรและเปิดห้องเรียนใหม่เพ่ิมเติม จ านวน 2 
สาขาวิชา 4 ห้องเรียน ประกอบด้วย 

  

         1.  อบต.เมืองเก่า จ านวน  1 ห้อง 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน     1 ห้อง 
 

         2. อ าเภอสากเหล็ก จ านวน  1 ห้อง 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน     1 ห้อง 
 

         3.  โพธิ์ประทับช้าง จ านวน  2 ห้อง 
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน     1 ห้อง 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน     1     ห้อง 
  

ทั้งนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 16 
เมษายน ๒๕63 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 
1/2563 เพ่ิมเติม จ านวน 4 ห้องเรียน 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่                                    
ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติ ราชการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน                                  
เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2563  
เพ่ิมเติม จ านวน 4 ห้องเรียน 
 
 

 วาระท่ี 4.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการใช้เงินรายได้สถานศึกษา กรณีเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีความประสงค์ขอใช้ เงินรายได้สถานศึกษา กรณี เงินบริจาคแบบ                               
มีวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนจากนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้มอบเงินสนับสนุน 
ให้กับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม จ านวนทั้งสิ้น 200,800 บาท ดังนั้น วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร จึงขอน าเงินรายได้สถานศึกษา กรณีเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ จ านวน 200,800 บาท มาใช้ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 
 

1. ปรับปรุงถนนแนวเขตป้องกันน้ าท่วม พร้อมวางท่อระบายน้ า หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ เป็นเงิน 
60,000 บาท  

2. สร้างซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ เป็นเงิน 70,000 บาท  
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3. เครี่องปรับอากาศ  จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 70,800 บาท 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
1. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560 หมวด 2 ข้อ 8 

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

แทนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ข้อ 2 ประเภทเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ที่มีวัตถุประสงค์และก าหนดรายการ
หรือประเภทค่าใช้จ่ายและก าหนดระยะเวลาด าเนินการไว้อย่างชัดเจน 
 

ข้อเสนอ   

 1.  ขอให้วิทยาลัย ท าเอกสารสรุปการใช้เงิน และท่ีมาของเงิน ประกอบการรายงานสภา 
 2.  การเขียนข้อมูลโครงการ และต าแหน่งของบุคคลที่น ามาเขียนควรตรวจสอบให้ต าแหน่งให้ถูกต้องว่าใช้
ต าแหน่งอะไร ในงานเดียวกัน ควรใช้ต าแหน่งเดียว 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมอนุมัติการใช้เงินรายได้สถานศึกษา กรณีเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์  ซึ่งเป็นเงินสนับสนุน
จากนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้มอบเงินสนับสนุน ให้กับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ใช้
ประโยชน์ตามความเหมาะสม จ านวนทั้งสิ้น 200,800 บาท   
 
 

วาระที่ 4.4 เรื่อง พิจารณาอนุญาตให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร  
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช . )                               
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีก าหนดที่จะเปิดภาคการศึกษาในเดือน พฤษภาคม 2563   
โดยในสาขางานการบัญชีมีผู้ เรียนจ านวนมากอีกทั้ งยังเป็นสาขาที่ เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
เพ่ือเป็นการสร้างเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์  และผู้เรียนสามารถน าความรู้                      
ไปประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์จริง สอดคล้องกับความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบท                    
ทางสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นที่จะต้องมีผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านการบัญชีซึ่งในปัจจุบันผู้สอน                       
ที่มีประสบการณ์ในสาขาดังกล่าวมีจ านวนไม่เพียงพอ  และได้ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญท่านกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจ านวน 1 ท่าน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้สอน  คือ นายบรรลือ  เหลืองทองค า  ซึ่งเป็น                                   
ผู้มีประสบการณ์การท างานด้านการเงินการธนาคารมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 20 ปี แต่เนื่องด้วย                       
นายบรรลือ  เหลืองทองค า  ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพ่ือมิให้ขัดต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ (หมวด ๙ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวม)  
ประเด็นพิจารณา 

    พิจารณาอนุญาตให้นายบรรลือ  เหลืองทองค า ต าแหน่ง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได ้ 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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   1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (6) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่อนุมัติ
หลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และ
กลุ่มอาชีพ 
 2. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 
 3. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา                
ซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1.  จัดให้มีบนัทึกจากสาขาวิชา หรือเอกสารที่แสดงถึงความจ าเป็นในการขอให้มีอาจารย์พิเศษสอนเพ่ิมเติม   
 2.  ข้อมูลการน าเสนอยังไม่ผ่านคณะอนุกรรมการวิชาการ ควรมีการด าเนินการตามขั้นตอน 
 3.  ควรท าตามกระบวนการของข้อบังคับของสถาบัน ให้ด าเนินการตามกระบวนการตามระเบียบของ
อาจารย์พิเศษ และมีมติของกรรมการ และผ่านผู้อ านวยการ อนุกรรมการวิชาการ และสภาวิทยาลัยตามล าดับ 
  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ แต่ให้ด าเนินการตามระเบียบและขั้นตอน  
  

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
ไม่มี 

  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

1.  นายธวัชชัย รัตนพุก ได้เสนอ ข้อมูลการท าเกษตร จากการดูงานที่วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู                           
และต่อยอดในด้านการเกษตร โดยสอบถามว่าในปีนี้จะมีการต่อยอดได้หรือไม่ ซึ่งถ้ามีการด าเนินการได้                             
จะมีบุคลากรด้านดังกล่าวมาปฏิบัติบัติงานหรือไม่ ใช้บุคลากรจากไหน กรรมการสภาสามารถช่วยได้  โดย
ผู้อ านวยการจะศึกษาข้อมูลและคัดเลือกบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานด้านการเกษตรก่อน 

2. นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์  เสนอว่า ปีนี้มีเงินเหลือจ่าย 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)                            
ซึ่ง 1,000,000 บาทแรกจะน าไปติดตั้งโซล่าฟาร์ม ณ หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) ประมาณ                  
40 กิโลวัตต์ เพ่ือลดค่าสาธารณูปโภคในแต่ละเดือนได้ประมาณเดือนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)                                        
และอีก 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) จะน าไป จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคตลอดจนสิ้นปีงบประมาณ  2563  

3.  การปิดเปิดภาคเรียน ทางวิทยาลัยได้ปรึกษาสถาบันว่าจะเปิดเรียน วันที่ 18 พฤษภาคม 2563                   
หรือ ต้นเดือนมิถุนายน ให้รอฟังค าสั่งจากรัฐบาลวันที่ 30 เมษายน 2563 ก่อน 

4. ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน์  เสนอว่า การน าข้อเสนอแนะของสภาฯ  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นทางการ                    
ควรท ารายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

5. นายบรรเทิง  ศรีนาก เสนอว่า  การท าเกษตร และการท างานด้านการเกษตรถ้าท าได้ในภาวะปัจจุบันนี้ 
จะเป็นประโยชน์มาก  มีแนวทางโดยให้นักศึกษาเรียนรู้ ท าเกษตร  และปฏิบัติที่วิทยาลัย หรือให้ท าที่บ้าน                            
โดยให้วิทยาลัยชุมชนพิจิตรท าเป็นต้นแบบ และน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการเกษตร เช่นท าที่รดน้ า                                        
ท าแบบสมาร์ทฟาร์ม  

6.  นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์ เสนอว่า ให้วิทยาลัยชุมชนพิจิตรประสาน นายเชวง ระงับภัย ผู้จัดการ 
ธกส. สามง่าม ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เป็นผู้ท าข้าวเจ็ดสี และท าโซล่าฟาร์ม วิทยาลัยควรเชิญมาเป็น
วิทยากรให้ความรู้ เนื่องจากมีความรู้ด้านการเกษตร นวัตกรรม และการลงทุน สอดคล้องกับการท าเกษตร จะเป็น
ประโยชน์มาก 
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7. นายธวัชชัย รัตนพุก เสนอว่า การท าโซล่าเซลล์ที่เคยท ากับวัดมงคลทับคล้อ โดยจะไปประสาน                        
กับกระทรวงพลังงาน เพ่ือด าเนินโครงการร่วมกับวัด โดยวิทยาลัยควรศึกษา ประสานกับกระทรวงพลังงานที่ท า                    
โซล่าเซลล์ 

8. สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพสภาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ท าเป็นเล่มสรุปผลการด าเนินงาน                        
และแจกให้กับคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนทุกท่านคนละ 1 เล่ม 
 

วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 5/๒๕63 
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 5/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่  21 พฤษภาคม                     
๒๕63 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุม  ประชุมครั้งที่ 5/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษาภาคม  ๒๕63 เวลา 09.30 น.                            
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
 

ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
 
 

 
                (นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)           (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี) 
                   ผู้จัดท าวาระการประชุม                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
 
 

(นางวิลัย  บุตร์วัตร) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
       ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
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