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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ครั้งที่ ๙/๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่ 24  กันยายน ๒๕62 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสรรพงาย  อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

 ..................................................................................... 
รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายไพศาล   นุํมนาค   ประธานกรรมการ 
2.  นายประทีป  นากกลัด  รองประธานกรรมการ 
3.  นายบรรลือ   เหลืองทองค า  กรรมการ 
4.  นายวิชัย      ดํานรุํงโรจน ์  กรรมการ 
5.  นายธวชัชัย   รัตนพุก   กรรมการ 
6.  นายสุธนต์    เทียนเฮง  กรรมการ 
7.  นายวิชัย     ชวนรักษาสัตย์  กรรมการ 
8.  นายบรรเทิง  ศรีนาก   กรรมการ 
9. นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์  กรรมการ 

 10.  นายวิเชียร   จุลพันธ์  กรรมการ  
 11.  นางวิลัย     บุตร์วัตร  เลขานุการ 
 ๑2. นางสาวนงลักษณ์  มํวงศรี  ผู๎ชํวยเลขานุการ 

13.นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

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

  
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายณรงค์   แก๎วแกมแข 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายไพศาล  นุํมนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา                                 
เข๎ารํวมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 13  คน และผู๎เข๎ารํวมประชุม จ านวน 1 คน  ดังรายชื่อข๎างต๎น ครบองค์
ประชุมด าเนินการประชุมตามวาระ  
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ระเบียบวาระท่ี ๑  
วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. นายไพศาล  นุํมนาค ประธานกรรมการสภา แจ๎งขําวให๎ทราบ วํา นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์  ผู๎อ านวยการ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได๎ลาออกจากต าแหนํงผู๎อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2562             
เป็นต๎นไป และแตํงตั้งให๎  ดร.ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษา รักษาราชการแทน 

2. วันที่ 25- 26 กันยายน 2562 ประธานกรรมการสภา จะไปประชุมที่หนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ 
รํวมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องของการท าสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร   

3.  ประธานกรรมการสภา มอบหมายให๎ นายบรรลือ  เหลืองทองค า เป็นตัวแทนกรรมการสภาเข๎ารํวม
ประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดท าค าของบประมาณ พ.ศ. 2564
และให๎น าเสนอข๎อมูลที่ได๎จากการประชุม พอสรุปได๎ดังนี้ 

3.1 นโยบายของสถาบันด๎านการจัดการเรียนการสอน ควรท าหลักสูตรเฉพาะท๎องถิ่น   
3.2 การพัฒนางานหรือโครงการตําง ๆ ที่ท าควรเน๎นการพัฒนาที่ผลลัพธ์ กับผลกระทบ และการ

ท าโครงการให๎ตอบโจทย์อาชีพ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน คนวัยเรียนลดลง ตัวป้อนคือ คนวัยท างาน และผู๎สูงอายุ                       
ที่ต๎องท างาน เน๎นทักษะ Skill ที่ต๎องท าอาชีพที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให๎มากขึ้น   

3.3 การเรียนการสอนของครูควรเพิ่มทักษะด๎านเทคโนโลยีให๎ทันสมัยมากข้ึน   
 

 วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการด าเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความรํวมมือ                          
กับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน กันยายน พ.ศ.2562 มีการด าเนินกิจกรรม 
จ านวน 12 กิจกรรม ประกอบไปด๎วย 
  

กิจกรรมที่ 1 การด้าเนินการสร้างห้องน้้า 
 จากที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ (ขุนไผํภูมิเขตร) ได๎ด าเนินการกํอสร๎างห๎องน้ า 
จ านวน 5 ห๎อง โดยงบประมาณที่ใช๎ ในการกํอสร๎างครั้งนี้ได๎รับการสนับสนุนจากบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค                        
คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ด๎วยงบประมาณการสร๎าง 240 ,000 บาท ได๎กํอสร๎างแล๎วเสร็จ                             
เป็นทีเ่รียบร๎อยตามวัตถุประสงค์ ในวันที่  20 สิงหาคม 2562 ที่ผํานมา 
 

กิจกรรมที่ 2 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ 
 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎ เข๎ารํวม                 
อบรมและรํวมพิธีเปิดโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุํน 1 โดยโครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพ่ือสร๎างคน                    
สร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎กับเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์การทางศึกษา ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี                                                 
จ.อุทัยธานี 
 

กิจกรรมที่ 3 ออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย 
เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ (ขุนไผํภูมิเขตร)                 

ได๎ออกชํวยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่สัญจรชํวงน้ าทํวมระหวํางถนน สายทับคล๎อ -เขาทราย เพ่ือเป็นการ
ชํวยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาในเบื้องต๎น 
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กิจกรรมที่ 4 งานเปิดบ้านของส้านักงานวิจัยแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎รํวมงาน 

Open House “เปิดบ๎าน วช. 5G: change for the future จัดโดยส านักงานวิจัยแหํงชาติ (ภาคเหนือ) เพ่ือให๎
ทราบถึงประเภทของหนํวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ณ ส านักงานวิจัยแหํ งชาติ  (ภาคเหนือ)                                                             
จ.พิษณุโลก 
 
กิจกรรมที่ 5  พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ส้าเร็จการฝึกอบรม 
 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562  นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร รํวมพิธีมอบ
วุฒิบัตรแกํผู๎สูงอายุ ที่ส าเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรการจัดการเรียนรู๎เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู๎สูงอายุ จ านวน 
100 ชั่วโมง  ณ โรงเรียนบ๎านทุํงพรหมทอง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  
 
กิจกรรมที่ 6 ท้าบุญและถวายภัตตาหาร (หน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก) 
 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร รํวมพิธีท าบุญ
และถวายภัตตาหารเพลแดํพระภิกษุสงฆ์ จัดขึ้นโดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  (หนํวยจัดการศึกษาสากเหล็ก)                              
เพ่ือความเป็นศิริมงคลแกํคณะครู-อาจารย์ และนักศึกษา ณ โรงเรียนบ๎านดงหลง (ศูนย์การเรียนอ าเภอวังโป่ง)                      
ต.ท๎ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
 
กิจกรรมที่ 7  ศึกษาดูงานสภานักศึกษา 
 เมื่อวันที่  9 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ (ขุนไผํภูมิเขตร)                                                
ได๎น านักศึกษาเข๎าดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการและแหลํงเรียนรู๎พัฒนาคุณภาพนักศึกษา                    
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การท างานด๎านสภานักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
 
กิจกรรมที่ 8 การจัดท้าแนวคันดินป้องกันอุทกภัย 
 เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2562  คณะคร-ูอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนํวยจัดการศึกษา
ทับคล๎อ (ขุนไผํภูมิเขตร) ได๎รํวมกันจัดท าแนวคันดินป้องกันอุทกภัย และปลูกต๎นไม๎บริเวณ ถนนด๎านหลังวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นการป้องกันพ้ืนที่สํวนใหญํภายในของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ  (ขุนไผํภูมิเขตร)              
ไมํให๎รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้น 
 

กิจกรรมที่ 9 การจัดประชุมภาคี 4 ฝ่าย 
 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎จัดประชุมภาคี 4 ฝ่าย (ผู๎แทนสภา ผู๎แทนผู๎ปกครอง 
ผู๎แทนนักศึกษา และผู๎แทนชุมชน) เพ่ือเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห๎องประชุม                       
สรรพงาย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 10 ประชุมการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดท้าค้าขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร น าโดยนายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู๎อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และคณะครู-อาจารย์ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง รํวมเข๎าประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดท าค าของบประมาณ พ.ศ.  2564 เพ่ือสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดท าค าขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 อันจะน าไปสูํการปรับแผนพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี  ณ โรงแรมเดอะ 
รอยัล กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม 
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กิจกรรมที่ 11 การออกนิเทศนักศึกษา 
 เมื่อเดือนสิงหาคม-กันยายน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  หนํวยจัดการศึกษา                    
ทับคล๎อ (ขุนไผํภูมิเขตร) ได๎ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ ทั้งภายในจังหวัด
พิจิตรและจังหวัดใกล๎เคียง เพ่ือติดตาม ดูแลนักศึกษาท่ีก าลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 12 นักศึกษาสร้างและปรับปรุงสถานที่  
 คณะครู-อาจารย์ และนักศึกษาสาขางานโครงสร๎าง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แมํขําย) รํวมกันสร๎างอุโมงค์                    
ปลูกต๎นไม๎ บริเวณหน๎าอาคารวิทยบริการและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือให๎ตัวอาคารกลับมาใช๎ประโยชน์                
ได๎ดังเดิม 
  
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา   

1. ควรมีการสร๎าง Story เกี่ยวกับการสร๎างอุโมงค์ต๎นไม๎ รวมถึงควรมีการประสานงานกับศูนย์ชัยพัฒนาการ
เกษตรศิรินธร เพ่ือให๎ความรู๎เกี่ยวกับการท าเกษตรแบบพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ พร๎อมทั้งควรมีการจัดแสดง
และประชาสัมพันธ์ ให๎เป็นที่รู๎จัก สร๎างเป็นแหลํงเรียนรู๎ ศึกษาดูงาน โดยบุคลากรทุกคนรํวมเป็นเจ๎าภาพในการ
เรียนรู๎ สร๎างการมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎กับทุกภาคสํวน 
 2. ควรมีการติดตามความพึงพอใจของกิจกรรมที่วิทยาลัยไปด าเนินการ เพ่ือน าผลที่ได๎จากการจัดกิจกรรม
แตํละกิจกรรมมาน าเสนอให๎กรรมการสภาได๎รับทราบ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก๎ไข และพัฒนา 
  
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
    
 
  วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด้าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 8/2562 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 
สิงหาคม  2562 มีมติที่ประชุมและได๎ด าเนินการไปแล๎วดังนี้ 

 

ที่ 
ระเบียบ 
 
   วาระท่ี 

เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 
การด าเนินงานตามมติ

ที่ประชุม 

1 4.1 เรื่ อง พิจารณาเห็นชอบ
ผู๎ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา ภาค
การศึกษาที่ 2/2561 

ที่ประชุม  เห็ นชอบการส า เร็ จการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญาภาคการศึกษาที่ 2/2561 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 จ านวน  74 คน 

สํงเอกสารรายงาน ไปยัง
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล๎วเมื่อวันที่3 กันยายน 
2562 

2 4.2 เ รื่ อ ง พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ
หลักสูตรพัฒนาทักษะและ
เสริมสร๎างประสบการณ์
ด๎านอาชีพและคุณภาพ
ชีวิต รายวิชา การท าขนม
ข๎าวโปง 
 
 
 

ที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะและ
เสริมสร๎ างประสบการณ์  ด๎ านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต รายวิชา การท าขนมข๎าวโปง จ านวน  
30  ชั่วโมง 
 

แจ๎งส านักวิชาการ เพื่อ
ด าเนินการแลว๎ เมื่อวันที่ 
23 สิงหาคม 2562 
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3 4.3 เ รื่ อ ง พิ จ า ร ณ า แ ตํ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ ข อ ง
อ า น ว ย ก า ร  แ ล ะ ร อ ง
ผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 

ที่ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการ 3 ทําน เป็น
คณะกรรมการประเมินผู๎อ านวยการและรอง
ผู๎อ านวยการ คือ 
 1. นายสุธนต์     เทียนเฮง 
 2. นายวิเชียร     จุลพันธ์ 
 3. นายบรรลือ    เหลืองทองค า 

แจ๎งส านักผู๎อ านวยการ 
เ พ่ือด า เนินการแล๎ ว 
แตํงตั้งค าสั่งแล๎ว ตาม
ค าสั่ งที่001/2562 
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 
2562  

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ้าเดือน สิงหาคม 2562 
 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได๎สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได๎อ่ืน ๆ เชํน คําบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมี เงินรายได๎สถานศึกษา ตั้งแตํปีงบประมาณ 2561 จนถึงวันที่  31 สิงหาคม 2562                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ้าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562   10,463,295.71 
1 ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2562 3,580.00 282,430.00 10,184,445.71 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 
  วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ้าเดือน สิงหาคม 2562 
 
สรุปเรื่อง 

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 256๒ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได๎รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒ งวดที่ 11 งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน  36,869,175.00 บาท 
(สามสิบหกล๎านแปดแสนหกหมื่นเก๎าพันหนึ่งร๎อยเจ็ดสิบห๎าบาทถ๎วน) ซึ่งมียอดการเบิกจํายงบประมาณทั้งสิ้น 
จ านวน 29,575,022.71 บาท (ยี่สิบเก๎าล๎านห๎าแสนเจ็ดหมื่นห๎าพันยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) และร๎อยละ
ของการเบิกจํายอยูํที่ 80.22 ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 5,937,800.00 5,391,210.00 546,590.00 90.79 
งบด าเนินงาน 16,508,900.00 13,873,104.84 2,635,795.16 84.03 
งบลงทุน 67,700.00 67,700.00 0.00      100.00 
งบเงินอุดหนุน     12,253,435.00 9,076,651.79 3,176,783.21 74.07 
งบรายจํายอื่น 2,101,340.00 1,166,356.08 934,983.92 55.51 
รวมทั้งสิ้น (ท่ีได๎รับโอน) 
จ านวน 11 งวด  

36,869,175.00 29,575,022.71 7,294,152.29 80.22 

เป้าหมายรัฐบาลก้าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  36%  ไตรมาสที่ 2  21%    ต่้ากว่าเป้าหมาย 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
   วาระท่ี 1.2.5  เรื่อง รายงานจ้านวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ 
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ้าเดือน กันยายน 256๒ 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์
ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562                        
งานบริการวิชาการจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ้าเดือน สิงหาคม 256๒ ดังนี้ 
 

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ้านวน

ผู้เรียนตาม
แผน 

จ้านวน
ผู้เรียน 

จ้านวน
ผู้ส้าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 
การท าไม๎กวาดดอกหญ๎าและไม๎
กวาดทางมะพร๎าว 
 

84 

28 28 ม.7 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 
28 28 ม.6 ต.ทุํงน๎อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
28 28 วัดเขื่อน ม.9 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 

28 28 
ที่ท าการกองทุนหมูํบ๎านทํานั่ง ต.ทํานั่ง  
อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

2 นวดไทยเพ่ือสุขภาพ 28 20 20 วัดมงคลทับคล๎อ อ.ทับคล๎อ จ.พิจิตร 

3 ชํางบริการรถจักรยานยนต์  56 28 28 
หนํวยจัดฯโพธิ์ประทับช๎าง ต.ทุํงใหญํ   
อ.โพธิ์ประทับช๎าง จ.พิจิตร 

4 อาหารเชื่อมและแชํอ่ิม 28 28 28 ม.11 ต.ทุํงใหญํ อ.โพธิ์ประทับช๎าง จ.พิจิตร 

5 การขยายพันธุ์พืช 28 
28 28 ม.9 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 
28 28 ม.4 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

6 การเสริมสวยทรงผมสตรี 56 28 28 ม.5 ต.ทุํงใหญํ อ.โพธิ์ประทับช๎าง จ.พิจิตร 

7 
การจัดการเรียนรู๎เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ 

112 

30 30 
ห๎องประชุม อบต.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก         
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 

28 28 
ที่ท าการผู๎สูงอายุต าบลคลองคูณ  
อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 

59 58 รพ.สต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 

8 นวดฝ่าเท๎าเพื่อสุขภาพ  
20 20 วัดมงคลทับคล๎อ อ.ทับคล๎อ จ.พิจิตร 

34 อยํูระหวําง
เรียน รพ.สต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 

                                ไตรมาสที่ 3  23%  ไตรมาสที่ 4  20%  รวม 100%  
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 93.34) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 80.22% 

13.12% 

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

 9,977,535.72 2,077,688.00 1,870,778.01 10,184,445.71 
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9 ชํางซํอมเครื่องยนต์เล็ก 56 28 28 
หนํวยจัดฯ โพธิ์ประทับช๎าง  
อ.โพธิ์ประทับช๎าง จ.พิจิตร 

10 การขับรถยนต์ 56 
28 28 หนํวยจัดฯทับคล๎อ อ.ทับคล๎อ จ.พิจิตร 
21 21 วชช.พิจิตร  

11 การผลิตเห็ดเพื่อการค๎า 28 
28 28 ม.๔ ต.ทํานั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
28 28 ม.9 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 

12 การซอยผม  20 20 วัดมงคลทับคล๎อ อ.ทับคล๎อ จ.พิจิตร 
13 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 56 30 27 หนํวยจัดฯ ทับคล๎อฯ อ.ทับคล๎อ จ.พิจิตร 
14 ชํางเฟอร์นิเจอร์ไม๎จริงกรไุม๎อัด  28 28 ม.3 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

15 
ชํางติดตั้งระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์ 

 30 30 หนํวยจัดฯ ทับคล๎อฯ อ.ทับคล๎อ จ.พิจิตร 

16 
ชํางซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้าประเภท
ให๎ความร๎อน 

56 29 อยูํระหวําง
เรียน 

โรงเรียนบ๎านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์”             
อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 

รวมทั้งสิ้น 713 680 
 

2. บริการวิชาการ ต่้ากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ้านวน

ผู้เรียนตาม
แผน 

จ้านวน
ผู้เรียน 

จ้านวน
ผู้ส้าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 การถักเปลญวน 50 
25 25 

วัดสมาบาป ม.5 ต.เมืองเกํา อ.เมือง  
จ.พิจิตร 

25 25 วัดทําขํอย ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 

2 
การจักสานเส๎นพลาสติกเพ่ือ
ธุรกิจ 

75 

25 25 วัดเขื่อน ม.9 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 
11 11 วชช.พิจิตร  
25 25 ม.7 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 
25 25 ม.3 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 
25 25 ม.12 ต.ก าแพงดิน อ.สามงําม จ.พิจิตร 

25 25 
ที่ท าการกองทุนหมูํบ๎าน ต.ทํานั่ง  
อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

14 อยูํระหวําง
ประเมินผล วชช.พิจิตร  

3 ชํางตัดโลหะด๎วยแก็ส 25 
11 11 วชช.พิจิตร  
13 13 วชช.พิจิตร  

4 ชํางปะยาง 25 
10 10 วชช.พิจิตร  
13 13 วชช.พิจิตร  

4 ชํางปะยาง 25 20 20 
โรงเรียนบ๎านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์”             
อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 

5 
เทคนิคการซํอมล าโพงและ 
การประกอบตู๎ล าโพง 

25 11 11 วชช.พิจิตร  
 13 13 วชช.พิจิตร  

6 
งานซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้า        
ภายในบ๎าน 

50 
11 11 วชช.พิจิตร  
25 25 หนํวยจัดฯ ทับคล๎อ (ขุนไผํภูมิเขตร) 
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13 อยูํระหวําง
ประเมินผล วชช.พิจิตร  

7 
การใช๎โปรแกรมตาราง
ค านวณ 

25 
10 10 วชช.พิจิตร  
13 13 วชช.พิจิตร  

8 ขนมไทยใบตองหํอ 75 
25 25 

หนํวยจัดฯโพธิ์ประทับช๎าง ต.ทุํงใหญํ           
อ.โพธิ์ประทับช๎าง จ.พิจิตร 

25 25 ม.1 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 
9 การแตํงหน๎า 50 25 25 ม.4 ต.ทําบัว  อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

10 ขนมไทยแห๎ง 25 25 25 ม.5 ต.ทุํงใหญํ อ.โพธิ์ประทับช๎าง จ.พิจิตร 

11 งานผูกผ๎า 50 

42 42 
ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล๎อ  
จ.พิจิตร 

25 25 อบต.ทําขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
25 25 วัดเขื่อน ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 
22 22 วชช.พิจิตร  

12 คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น 25 25 25 
หนํวยจัดฯโพธิ์ประทับช๎าง ต.ทุํงใหญํ  
อ.โพธิ์ประทับช๎าง จ.พิจิตร 

13 อาหารวํางประเภททอด 25 25 25 วัดนครชุม ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 

14 การถนอมอาหาร 25 
25 25 วัดเขื่อน  ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 
25 25 ม.6 ต.ท๎ายน้ า อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

15 ขนมไทย (ลูกคุณทองแดง) 50 
25 25 ม.1 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
25 25 ม.1 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 

16 ขนมไทยในพิธีมงคล 25 25 25 ม.1 ต.บ๎านน๎อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

17 
เทคนิคการซํอมประกอบ
คอมพิวเตอร์ 

50 20 20 
หนํวยจัดฯ อ าเภอสากเหล็ก อ.สากเหล็ก       
จ.พิจิตร  

18 การผลิตดินผสมพร๎อมปลูก  25 25 ม.6 ต.บ๎านน๎อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
19 อาหารวํางประเภทน้ า 25 25 25 ม.1 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 

20 
การท าขนมอบเบเกอรี่  
(ค๎ุกกี้) 

25 25 25 ม.4 ต.ทํานั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

21 การนวดมือและฝ่าเท๎า 25 25 25 
ศาลาเอนกประสงค์ ต.ทํานั่ง อ.โพทะเล         
จ.พิจิตร 

22 
การออกก าลังกายส าหรับ
ผู๎สูงอายุ 

60 60 60 
อบต.เมืองเกํา ต.เมืองเกํา อ.เมือง  
จ.พิจิตร 

23 อาหารวํางประเภทปิ้ง-ยําง 25 25 25 ม.3 ต.บ๎านน๎อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

24 การนวดประคบสมุนไพร  42 42 
โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล๎อ         
จ.พิจิตร 

25 
ชํางซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้า
ประเภท ให๎แสงสวําง 

50 25 25 
โรงเรียนอนุบาลทับคล๎อ อ.ทับคล๎อ  
จ.พิจิตร 

26 อาหารถนอมประเภทผักดอง 25 25 25 ม.1 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 
27 การนวดแผนไทยเบื้องต๎น  17 17 วชช.พิจิตร  

รวม 1,086 1,059 
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ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู๎เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์                   
ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จ้านวนผู้เรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พัฒนาอาชีพ ตั้งแตํ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 672 713 106.11 
บริการวิชาการ ต่ ากวํา 45 ชั่วโมง 800 1,086 135.75 

 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
   ในการจัดหลักสูตรตามที่ชุมชนต๎องการ  วิทยาลัยควรสร๎างเป้าหมายกับผลสัมฤทธิ์ใสํในสมุดปกขาว                      
หรือบันทึกข๎อมูลการเรียนรู๎ความต๎องการของชุมชนที่เกินเป้าหมาย  ในงบประมาณที่จ ากัด  Lifelong learning 
   

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ   
 

วาระท่ี 1.2.6  เรื่อง การสร้างหลักสูตรการศึกษาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.o 
 

สรุปเรื่อง 
ตามหนังสือของนายอุดร ตันติสุนทร อดีตกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ขอให๎ชํวยพิจารณา

สร๎างหลักสูตรการศึกษาเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเกิดจากการอํานบทความใน หนังสือพิมพ์มติชน 
ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ของ สุรชัย  เทียนขาว เรื่อง “การผลิตบัณฑิตใหมํ : วิทยาลัยชุมชนหายไป
ไหน” นายอุดร  ตันติสุนทร มีข๎อคิดเก่ียวกับการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

1. สภาวิทยาลัยชุมชนและผู๎บริหารของวิทยาลัยชุมชนแตํละแหํงควรจะมีการประชุมปรึกษาหารือจัดท า
หลักสูตรการศึกษาผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหมํเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ตามข๎อเสนอของบทความดังกลําว 

2. ควรรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางใกล๎ชิด (ทั้งองค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาลและ
องค์การบริหารสํวนต าบล) 

3. ควรมีคําตอบแทนให๎แกํอาจารย์พิเศษอยํางคุ๎มคําแกํการเดินทางมาสอนและคําวิชาความรู๎ของวิทยากร
ที่มาชํวยสอนเป็นพิเศษ 

4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลงานที่โดดเดํนของแตํละวิทยาลัยชุมชนอยํางเป็นรูปธรรม 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา   
 1.  หลักสูตรที่พัฒนาควรเป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 2.  ควรมีการสร๎างความรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการจัดการศึกษา และงบประมาณ
สนับสนุน 
 3.  วิทยาลัยควรท าป้ายประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ท าผลงานเดํนให๎กับวิทยาลัยหรือชุมชนเพ่ือเป็นการสร๎าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให๎กับวิทยาลัย 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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   วาระท่ี 1.2.7 เรื่อง รายงานผลการด้าเนินโครงการการใชเ้งินรายได้สถานศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
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 ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎อนุมัติให๎ใช๎เงินรายได๎สถานศึกษา ประเภทเงินบริจาคแบบ
มีวัตถุประสงค์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 3 รายการ นั้น บัดนี้ได๎ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ๎าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรียบร๎อยแล๎ว มีรายละเอียด
ดังตํอไปนี้  
 

รายการ งบประมาณที่ขอใช้ งบประมาณที่เบิกจ่าย คงเหลือ 
โครงการท าถนนและแนวเขตพร๎อมวาง
ทํอคอนกรีตระบายน้ า 

97,200 97,200 - 

โครงการสร๎างสุขานักศึกษา 240,000 240,000 - 
เครื่องปรับอากาศ จ านวน 5 เครื่อง 163,300 162,300 1,000 

รวม 500,500 499,500 1,000 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
   วาระท่ี 1.2.8 เรื่อง รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท้าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดท้าค้าของบประมาณ พ.ศ. 2564” 
 
สรุปเรื่อง  
 ด๎วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนก าหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดท าค าของบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหวํางวันที่ 11 – 13 กันยายน 
2562 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดท าค าของบประมาณ พ.ศ. 2564 
อันจะน าไปสูํการปรับแผนพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี นั้น บัดนี้วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎ด าเนินการ
เรียบร๎อยแล๎ว จึงขอรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และจัดท าค าของบประมาณ พ.ศ. 2564” ตํอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือรับทราบ 
 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1.  ภายใต๎คุณภาพการศึกษาและงบประมาณที่จ ากัด วิทยาลัยควรมีแนวทางในการบริหารจัดการ                         
ให๎มีคุณภาพ 
 2. การเรียนรู๎และสร๎างทุนมนุษย ์
 3. การคิดใหมํ ท าใหมํ  
 4. การถํายทอดองค์ความรู๎และเทคโนโลยี  
 5. วิทยาลัยต๎องชํวยกันแบํงปันความรํวมมือในการท างานรํวมกัน Share collaboration 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 1.2.9 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                   
ภาควันเสาร์-วันอาทิตย์  

 
สรุปเรื่อง 
    ตามที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 วาระที่ 6 มีมติเสนอแนะ                         
เสนอการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) เพ่ือให๎เป็นทางเลือกให๎กับผู๎ เรียนและสอดรับกับตลาดแรงงาน และการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น                         
โดยได๎น าข๎อเสนอแนะดังกลําวเข๎าหารือบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในการประชุมประจ าเดือนกันยายน 2562          
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่จะจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ภาควันเสาร์-                
วันอาทิตย์  ประกอบด๎วย 

1) สาขาวิชาการบัญชี   
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
4) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  
5) สาขาวิชาไฟฟ้า 
6) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
โดยจะเริ่มจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกลําว ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนในเดือน

พฤษภาคม 2563 และมอบหมายให๎ส านักวิชาการ ด าเนินการประชุมหารือหัวหน๎าหนํวยจัดการศึกษาและหัวหน๎า
สาขางานเพ่ือด าเนินการจัดการแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร และให๎ค านึงถึงการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่จะใช๎ในปีการศึกษา 2563 ด๎วย 

 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1. ควรมีการท าวิจัยศึกษาความต๎องการในการศึกษาตํอเพื่อเป็นข๎อมูลในการเปิดการเรียนการสอน 
 2. การท า Project based ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรควรเป็นการเสริมสร๎างองค์ความรู๎ให๎กับคนในชุมชน  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได๎มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 
๒๕62 ณ ห๎องประชุมสรรพงาย  อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝ่ายเลขานุการได๎จัดท ารายงานการ
ประชุมเรียบร๎อยแล๎ว และขอให๎คณะกรรมการสภาได๎ตรวจสอบความถูกต๎อง หากประสงค์จะแก๎ไข ให๎แจ๎งฝ่าย
เลขานุการด าเนินการตํอไป 
  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอบรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันอังคาร
ที่ 22 สิงหาคม ๒๕62  จ านวน  48  หน๎า 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

ไมํมี  
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2             
ปีการศึกษา 2562 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา และมีก าหนดเปิด                 
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในเดือนธันวาคม 2562 นั้น เพ่ือให๎เป็นไปตามที่สถาบันก าหนดคือ สํงแผน                           
จัดการศึกษาตลอดหลักสูตรกํอนลํวงหน๎า 3 เดือน ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนพิจิตรได๎ด าเนินการจัดท าแผน                            
จัดการศึกษาตลอดหลักสูตรและเปิดห๎องเรียนใหมํ จ านวน 13 ห๎องเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ดังนี้ 

1. แม่ข่าย จ้านวน  3 ห้อง  
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน     1 ห๎อง 
  สาขาวิชาการปกครองท๎องถิ่น จ านวน     1 ห๎อง 
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จ านวน     1  ห๎อง    

         2.  อบต.เมืองเก่า จ้านวน  2 ห้อง 
  สาขาวิชาการปกครองท๎องถิ่น จ านวน     1 ห๎อง 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน     1 ห๎อง 

         3. อ้าเภอสากเหล็ก จ้านวน  2 ห้อง 
   สาขาวิชาการปกครองท๎องถิ่น จ านวน     1 ห๎อง 
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน     1     ห๎อง 

         4.  อบต.ปากทาง จ้านวน  1  ห้อง 
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จ านวน     1  ห๎อง 

         5.  วัดสามง่าม จ้านวน  2  ห้อง 
  สาขาวิชาการปกครองท๎องถิ่น จ านวน     1 ห๎อง 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน     1 ห๎อง 
          6.  โพธิ์ประทับช้าง จ้านวน  3 ห้อง 

  สาขาวิชาการปกครองท๎องถิ่น จ านวน     1     ห๎อง  
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จ านวน     1  ห๎อง 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน     1 ห๎อง 

ทั้งนี้ ได๎ผํานการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 19 กันยายน  
2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2/2562  
จ านวน 13 ห๎องเรียน 

 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน๎าที่                                    
ให๎ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน                                  
เพ่ือสนองตํอความต๎องการและเสริมสร๎างองค์ความรู๎ของชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบแผนจัดการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 จ านวน 13 
หอ๎งเรียน 
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วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ้านวยการ                       
และรองผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

สรุปเรื่อง 
 ด๎วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562                         
ได๎มีมติ เห็นชอบให๎ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน๎ าที่ ของผู๎ อ านวยการและ                               
รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ส าหรับ ใช๎ในการประเมินความสามารถและผลการด าเนินงานในรอบปี                       
เพ่ือน าไปใช๎ในการพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติหน๎าที่ และน ามาใช๎เป็นข๎อมูลด๎านบริหารจัดการ โดยให๎วิทยาลัย
ชุมชนด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน๎าที่ ของผู๎ อ านวยการและรองผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมช น                             
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกลําว และสํงผลการประเมินพร๎อมเอกสารคือเลํมรายงานผลการปฏิบัติหน๎าที่                      
ที่น าเสนอตํอคณะกรรมการประเมิน บัดนี้ วิทยาลัยได๎ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎อ านวยการและ
รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยเรียบร๎อยแล๎ว จึงน าเสนอตํอคณะกรรมการสภาเพ่ือให๎ความเห็นชอบ  
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน๎าที่ ให๎ความ
เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองตํอความ
ต๎องการและเสริมสร๎างองค์ความรู๎ของชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎อ านวยการ และรองผู๎อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 
 

วาระท่ี 4.3  แนวทางการพิจารณาคุณภาพวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่  12 มีนาคม 2562                              
มีมติ รับทราบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจตํอการด าเนินโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม                                 
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชน/ส านักงานสถาบัน เพ่ือให๎กระบวนการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และชํวยสร๎างคนดีให๎กับบ๎านเมือง นั้น 
 ในการนี้สถาบันจึงขอให๎วิทยาลัยชุมชนด าเนินการตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรม โดยให๎สภาวิทยาลัยชุมชน จ านวน 5 คน และคณะกรรมการสํงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน จ านวน 5 คน 
เป็นผู๎ท าหน๎าที่พิจารณาตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (10) สภาวิทยาลัยมีอ านาจแตํงตั้ง
คณะท างานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให๎
ปฏิบัติการอยํางหนึ่งอยํางใดอันอยูํในอ านาจหน๎าที่ของสภาวิทยาลัย 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการ เพ่ือด าเนินการตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรม จ านวน 5 คน ประกอบด๎วย  

1. นายประทีป นาคกลัด  
2. นายวิเชียร  จุลพันธ์  
3. นายบรรลือ  เหลืองทองค า                       
4. นายสุทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์    
5. นายธวัชชัย  รัตนพุก 

 
วาระท่ี  4.4  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบใช้เงินรายได้สถานศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 

ด๎วยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีความประสงค์ขอใช๎ เงินรายได๎สถานศึกษา จากเงินบริจาคแบบ                            
มีวัตถุประสงค์ ซึ่งได๎รับบริจาคจากส านักพิมพ์เอมพันธ์ เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎กับอาจารย์พิเศษ วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร เนื่องจากงบด าเนินงานไมํเพียงพอเพ่ือสมทบจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ จ านวน 240,000 บาท       
(สองแสนสี่หมื่นบาทถ๎วน) 

 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วําด๎วยเงินรายได๎ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560 หมวด 2 ข๎อ 8 

(8) รายจํายตามเงื่อนไข หรือวัตถุประสงค์ของผู๎อุทิศให๎ 
2. ค าสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 49/2560 เรื่อง มอบอ านาจให๎สภาวิทยาลัยชุมชนปฎิบัติราชการ

แทนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ข๎อ 2 ประเภทเงินและทรัพย์สินที่มีผู๎อุทิศให๎ที่มีวัตถุประสงค์และก าหนดรายการ
หรือประเภทคําใช๎จํายและก าหนดระยะเวลาด าเนินการไว๎อยํางชัดเจน 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบให๎ใช๎เงินรายได๎สถานศึกษา จากเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ ซึ่งได๎รับบริจาคจาก
ส านักพิมพ์เอมพันธ์ เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎กับอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จ านวน 240,000 
บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ๎วน) 

 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไมํมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

1. ผู๎อ านวยการวิชัย ชวนรักษาสัตย์ แจงเรื่องการเรียนรูปแบบทวิศึกษา ที่น านักศึกษาสายสามัญ มาเรียน
กับสายอาชีพ และได๎ 2 วุฒิการศึกษาไปพร๎อมกัน  สามารถท าได๎แตํปัญหาคือ เรื่องคําใช๎จํายรายหัวที่นักศึกษาจะ
ได๎รับทางกระทรวงศึกษาธิการได๎จัดสรรงบประมาณไปที่โรงเรียนสามัญแล๎ว วิทยาลัยจะไมํได๎รับงบประมาณในสํวน
คําใช๎จํายรายหัว 

2. นายบรรเทิง ศรีนาก เสนอวําวิทยาลัยควรมีพัฒนาครูให๎มากขึ้น โดยเฉพาะการเพ่ิมทักษะการใช๎
เทคโนโลยี  
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3. นายบรรเทิง  ศรีนาก ได๎กลําววํา จังหวัดพิจิตร ได๎เป็นต๎นแบบในการพัฒนาผู๎สูงอายุตามนโยบาย                            
ในการขับเคลื่อนผู๎สูงอายุ โดยจะจัดหลักสูตรการเตรียมตัวเป็นผู๎สูงอายุ โดยมีเนื้อหาเน๎นเรื่องการเตรียมตัว                        
เป็นผู๎สูงอาย ุการดูแลสุขภาพ การประกอบอาชีพ ฯลฯ วิทยาลัยชุมชนควรมีสํวนรํวมในการพัฒนา 

4. นายสุทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์  เสนอวําในการท างานควรท าโฟกัสกรุ๏ปเพ่ือให๎เกิดทักษะในการท างาน                     
โดยมีเทคนิค และการ Professional การเป็นพ่ีเลี้ยงที่เกํง ในการท างาน Project based ที่ลงพ้ืนที่ ในพิจิตร                                                             
มีปัญหา 2 เรื่องคือ เรื่อง การท านาแบบมิใชํชาวนามืออาชีพ ไมํท าด๎วยตนเอง  และแบบชาวนาตัวจริงที่ลงมือท า 
และเรื่องบึงสีไฟกับ น้ าสนุํน (ขยะจากพืช) ที่สามารถน ามาเป็นปุ๋ยได๎ ท าอยํางไรไมํให๎มีขยะตามที่รณรงค์ลดการใช๎
ถุงพลาสติก ดินที่ขุดจากบํอน้ าสามารถน ามาใช๎ให๎เป็นประโยชน์ได๎ วิทยาลัยควรหาแนวทางในการพัฒนา                           
และน ามาใช๎ 
 5. การประเมินโครงการคุณธรรม และโครงการตําง ๆ ควรมีหลักฐาน ผลสัมฤทธิ์ในการท างานและน าเสนอ
ผลสัมฤทธิ์ของทุกงานให๎สาธารณชนรับทราบ 
 

วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 10/๒๕62 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให๎มีการประชุมครั้งที่ 10/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม ๒๕62 เวลา 
09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมจัดประชุมครั้งที่ 10/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม ๒๕62  เวลา 09.30 น.                       
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 
 

 เลิกประชุมเวลา  13.30 น. 
 
 
 

 
(นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)     (นางสาวนงลักษณ์  มํวงศรี) 

                   ผู๎จัดท าวาระการประชุม                     ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 
  
 

(นางวิลัย  บุตร์วัตร) 
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
ผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร               
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