
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ครั้งที่ 7/๒๕62 
วันพฤหัสบดีที่ 25  กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 09.30 น. 

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

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายไพศาล   นุ่มนาค   ประธานกรรมการ 
2.  นายประทีป  นากกลัด  รองประธานกรรมการ 
3.  นายบรรลือ  เหลืองทองค า  กรรมการ 
4.  นายบรรเทิง  ศรีนาก   กรรมการ 
5.  นายธวชัชัย  รัตนพุก   กรรมการ 
6.  นายสุธนต์    เทียนเฮง  กรรมการ 
7.  นายวิชัย  ด่านรุ่งโรจน์  กรรมการ 
8.  นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์  กรรมการ 

 9.  นายวิเชียร   จุลพันธ์   กรรมการ  
 10.  ผศ.วไลพร    เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
 11.  นางวิลัย    บุตร์วัตร   เลขานุการ 
 ๑2. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

13.นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

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

  
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายณรงค์   แก้วแกมแข 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา                                 
เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 13  คน และมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 1 คน  ดังรายชื่อข้างต้น                 
ครบองค์ประชุมด าเนินการประชุมตามวาระ  

 
 
 
 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑  



 
 

วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เป็นประธานเปิดงานประชุม 

เชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ประจ าปี 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรม 42C The Chic Hotel จังหวัดนครสวรรค์   

2. นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ร่วมประชุมความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562                       
เพ่ือจัดตั้งสถานีวิจัย และบริการวิชาการการเกษตร ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ                           
(ขุนไผ่ภูมิเขตร) ซ่ึงทีป่ระชุมมีข้อเสนอที่จะด าเนินการ 8 ข้อ แต่มี 3 ที่ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินการได้คือ  

1)  วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวช. ปวส. ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์        
แต่ในการเชื่อมต่อจะท าได้เฉพาะหลักสูตรอนุปริญญาเท่านั้น ในระดับ ปวช. ปวส. ไม่สามารถด าเนินการได้  

2)  เรื่องงบประมาณ จะต้องมีการสนับสนุนจาก ทั้ง 3 ฝ่าย 
3)  ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ส ารวจความต้องการ                    

และข้อมูลอื่น ๆ ไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. นายประทีป นากกลัด เสนอให้มีการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. เพ่ือให้

คณะกรรมการสภาได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการให้ค าปรึกษาหรือให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการเรียนการสอน
รว่มกัน 

 
วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการด าเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความร่วมมือ                          
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน  กรกฎาคม พ.ศ.2562 มีการด าเนิน
กิจกรรม จ านวน 12 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 
  
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครูและท าบุญวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดกิจกรรมไหว้ครู และท าบุญวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดยมี ดร.ไพศาล นุ่มนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นประธานในพิธี ภายในงาน              
ได้จัดพิธีบูชาองค์พระพิษณุกรรม พิธีมอบพานไหว้ครู ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ กิจกรรมประกวด
พานไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลน เพ่ือให้นักศึกษาระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์                                                          
ผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาการความรู้ แสดงความกตัญญูต่อครู-อาจารย์ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน 

 
กิจกรรมที่ 2 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านงานวิจัย 
 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน                   
ด้านงานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเข้าร่วมโครงการ ทั้งวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย) หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) และหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง                      
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรทางศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคต่าง ๆ ด้านงานวิจัย ณ ห้องประชุม
หลวงพ่อเงิน 
 

กิจกรรมที่ 3 ร่วมประชุมผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสัญจร 



 
 

 เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                                
ร่วมประชุมผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสัญจร เพ่ือรายงานผลการด าเนิน งานตามพันธกิจให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ของทางสถาบัน ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
 
กิจกรรมที่ 4 ร่วมงานมหกรรมงานวิชาการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ร่วมงาน
มหกรรมงานวิชาการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ “เปิดประตูสู่ วชช.บุรีรัมย์ เปิดบ้านวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์”                     
โดยเยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษาของนักศึกษาที่น ามาจัดแสดงภายในงานดังกล่าว                    
ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
กิจกรรมที่ 5 เยี่ยมนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก 
 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เยี่ยมหน่วย
จัดการศึกษาสากเหล็ก นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และสาขาการศึกษาปฐมวัย เพ่ือเยี่ยมชม
บรรยากาศในการเรียนการสอนและเป็นก าลังใจแก่นักศึกษา ณ โรงเรียนท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 
 
กิจกรรมที่ 6 โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 เมื่อวันที่  27 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมกับสถานีต ารวจอ าเภอโพทะเล                                    
และสาธารณสุขอ าเภอโพทะเล จัดกิจกรรมโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้าน                                
ยาเสพติด เพ่ือให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ และวิธีป้องกันยาเสพติดแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม                        
หลวงพ่อเงิน 
 
กิจกรรมที่ 7 วันสุนทรภู่ 
       เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 หมวดวิชาการทักษะชีวิต วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่                       
ประจ าปีการศึกษา 2562 ภายในงานมีกิจกรรมประกวดคัดลายมือ ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดชุด                                  
รีไซเคิล และการแสดงดนตรี เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงถึงศักยภาพของตัวเองในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการร าลึก
ถึงท่านสุนทรภู่  กวีเอกของโลก ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 8 โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิต 
 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จ านวน 135 คน จัดโครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและ
เยาวชน  มีกิจกรรมเข้าศึกษาดูงาน การฝึกอาชีพในสาขาทั้ง 7 สาขางานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม พัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนที่เข้าอบรม ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 
กิจกรรมที่ 9 เยี่ยมนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษา 
 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  เยี่ยมหน่วย
จัดการศึกษา นักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  เพ่ือเยี่ยมชมบรรยากาศในการเรียนการสอนและเป็นก าลังใจแก่นักศึกษา ณ หน่วยจัดเมืองเก่า สามง่าม 
หนองโสน และโพธิ์ประทับช้าง 
 

กิจกรรมที่ 10 ประชุมความร่วมมือหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 



 
 

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือหาแนวทางความร่วมมือ เรื่อง การจัดท าความร่วมมือหลักสูตรเทียบโอน
ประสบการณ์  และรับช่วงต่อเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จ.พิษณุโลก 
 
กิจกรรมที่ 11 ประชุมผู้ปกครองวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)                                     
จัดประประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) เพ่ือชี้แจ้งข้อมูลการเรียนการสอน ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ณ ห้องประชุมทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 
กิจกรรมที่ 12 พิธีไหว้ครูและสานสัมพันธ์น้องพี่ 
 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก จัดพิธีไหว้ครู                                                          
และสานสัมพันธ์น้องพ่ี ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยจัดพิธีมอบพานไหว้ครู เพ่ือระลึกถึงพระคุณของครู
อาจารย์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของรุ่นพี่รุ่นน้อง ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก 

 
กิจกรรมที่ 13 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 เมื่อวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปี 2562 เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมข้อมูลของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และทบทวนแผนกลยุทธ์ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จของงาน (KPI) ณ ห้องประชุม โรงแรม 42C The Chic Hotel จังหวัดนครสวรรค์ 
 
กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมวันไหว้ครูระดับอนุปริญญา 
 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาเมืองเก่า จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
ระดับอนุปริญญา โดยจัดพิธีมอบพานไหว้ครู ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพ่ือให้นักศึกษาระลึกถึง
พระคุณของครูอาจารย์ผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาการความรู้ ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาเมืองเก่า 
 
กิจกรรมที่ 15 การประชุมความร่วมมือจัดตั้งสถานีวิจัย และบริการวิชาการการเกษตร 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัย
นเรศวร และจังหวัดพิจิตร เพ่ือจัดตั้งสถานีวิจัย และบริการวิชาการการเกษตร ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัด
การศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
   
 
 
 
 
 
  วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 6/2562 



 
 

 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
20 มิถุนายน  2562 มีมติที่ประชุมและได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 
วาระท่ี 

เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 
การด าเนินงานตามมติที่

ประชุม 

1 4.1 เ รื่ อ ง พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ
หลักสูตรและการเปิดสอน
ห ลั ก สู ต ร ฝึ ก อบ ร ม ด้ า น
วิชาการหรือด้านวิชาชีพ 

มติที่ประชุม  อนุมัติหลักสูตรและการเปิด
สอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือ 
ด้านวิชาชีพ เดือนมิถุนายน หลักสูตร นวด
ฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ จ านวน 1 หลักสูตร 

แจ้งส านักวิชาการด าเนนิการ 
แล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 
2562   

2 4.2 เ รื่ อง  พิจารณาเห็นชอบ
รายงานการจัดการเรียนการ
ส อ น ร ะ ดั บ อ นุ ป ริ ญ ญ า    
ภาคการศึกษาท่ี 1/2562   

มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาค
การศึกษา  ที่ 1/2562 
 

ส่งเอกสารรายงาน ไปยัง
สถาบนัวิทยาลัยชุมชน
แล้วเมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม 2562 

3 4.3 เ รื่ อ ง พิ จ า รณา เห็ น ชอบ
รายงานการจัดการเรียนการ
ส อ น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
ประกาศนียบั ตรวิ ชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ประกาศนียบั ตรวิ ชาชีพ 
(ปวช . )  ภาคการศึกษาที่ 
1/2562 

ที่ประชุม เห็นชอบรายงานการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าภาคการศึกษาที่ 
1/2562 

ส่งเอกสารรายงาน ไปยัง
สถาบนัวิทยาลัยชุมชน
แล้วเมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม 2562 

 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1. หลักสูตร นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผู้สอนควรผ่านการอบรมที่สาธารณสุขรับรอง 
 2. หลักสูตรควรผ่านมาตรฐานแพทย์แผนไทย  
   
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 



 
 

 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมีเงินรายได้สถานศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562   10,053,092.93 
1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2562 637,069.00 413,571.22 10,276,590.71 

  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

  
 วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน มิถุนายน  2562 
 
สรุปเรื่อง 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 256๒ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2๕๖๒ งวดที่  9  งบประมาณที่ ไ ด้ รั บจั ดสรรทั้ ง สิ้ น  จ านวน  
35,653,795.00 บาท (สามสิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการ
เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น   จ านวน 25,820.055.31 บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าสิบห้าบาท
สามสิบเอ็ดสตางค์) และร้อยละ ของการเบิกจ่ายอยู่ที่ 72.42 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย 
งบบุคลากร 5,937,800.00 4,410.990.00 1,526,810 74.29 
งบด าเนินงาน 15,345,220.00 12,629,015.73 2,716,204.27 82.30 
งบลงทุน 67,700.00 67,700.00 0.00      100.00 
งบเงินอุดหนุน     12,223,435.00 7,562,260.50 4,661,174.50 61.87 
งบรายจ่ายอื่น 2,079,640.00 1,150,089.08 929,550.92 55.30 
รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) 
จ านวน 9 งวด  

35,653,795.00 25,820,055.31 9,833,739.69 72.42 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  36%  ไตรมาสที่ 2  21%    
                                ไตรมาสที่ 3  23%  ไตรมาสที่ 4  20%  รวม 100%  
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 80) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 72.42% 

สูงกว่าเป้าหมาย 
7.58% 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
ยกมาจากปี 25๖1 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ  

 9,977,535.72 1,866,393.00 1,567,338.01 10,276,590.71 



 
 

วาระที่ 1.2.5  เรื่อง รายงานจ านวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์            
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน มิถุนายน  256๒ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562 งานบริการวิชาการจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน มิถุนายน  256๒ ดังนี้ 

 
1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 
การท าไมก้วาดดอกหญ้า
และไม้กวาดทางมะพร้าว 

84 

28 28 ม. 7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
28 28 ม.6 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
28 28 วัดเขื่อน ม.9 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 

28 28 
ที่ท าการกองทุนหมู่บ้านท่านั่ง ต.ท่านั่ง          
อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

2 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 28 20 20 วัดมงคลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

3 ช่างบริการรถจักรยานยนต์  56 28 28 
หน่วยจัดฯโพธิ์ประทับช้าง ต.ทุ่งใหญ่   
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 

4 อาหารเชื่อมและแช่อ่ิม 28 28 28 ม.11 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 

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

6 การเสริมสวยทรงผมสตรี 56 28 28 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 

7 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

112 

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

28 28 
ที่ท าการผู้สูงอายุต าบลคลองคูณ   
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 

59 58 รพ.สต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 
8 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ  20 20 วัดมงคลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

9 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 56 28 28 
หน่วยจัดฯ โพธิ์ประทับช้าง   
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 

10 การขับรถยนต์ 56 28 28 หน่วยจัดฯทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

11 การผลิตเห็ดเพื่อการค้า 28 
28 28 ม.๔ ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
28 28 ม.9 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 

12 การซอยผม  20 20 วัดมงคลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
13 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 56 30 27 หน่วยจัดฯ ทับคล้อฯ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

14 
ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงกรุ        
ไม้อัด 

 28 28 ม.3 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 



 
 

15 
ช่างติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

 30 อยู่ระหว่าง
เรียน หน่วยจัดฯ ทับคล้อฯ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

16 
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเภทให้ความร้อน 

56 29 อยู่ระหว่าง
เรียน 

โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์”              
อ.บึงนาราง  จ.พิจิตร 

รวมทั้งสิ้น 658 595 
 

2. บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 

จ านวน
ผู้เรียน
ตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 การถักเปลญวน 50 
25 25 วัดสมาบาป ม.5 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
25 25 วัดท่าข่อย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 

2 
การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือ
ธุรกิจ 

75 

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

25 25 
ที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน ต.ท่านั่ง  
อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

14 อยู่ระหว่าง
เรียน วชช.พิจิตร  

3 ช่างตัดโลหะด้วยแก็ส 25 
11 11 วชช.พิจิตร  

13 อยู่ระหว่าง
เรียน วชช.พิจิตร  

4 ช่างปะยาง 25 
10 10 วชช.พิจิตร  

13 อยู่ระหว่าง
เรียน วชช.พิจิตร  

4 ช่างปะยาง 25 20 อยู่ระหว่าง
เรียน 

โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์”             
อ.บึงนาราง  จ.พิจิตร 

5 
เทคนิคการซ่อมล าโพงและ 
การประกอบตู้ล าโพง 

25 11 11 วชช.พิจิตร  

 13 อยู่ระหว่าง
เรียน วชช.พิจิตร  

6 
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า        
ภายในบ้าน 

50 

11 11 วชช.พิจิตร  
25 25 หน่วยจัดฯ ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

13 อยู่ระหว่าง
เรียน วชช.พิจิตร  

7 การใช้โปรแกรมตารางค านวณ 25 
10 10 วชช.พิจิตร  

13 อยู่ระหว่าง
เรียน วชช.พิจิตร  

8 ขนมไทยใบตองห่อ 75 
25 25 

หน่วยจัดฯโพธิ์ประทับช้าง ต.ทุ่งใหญ่            
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 

25 25 ม.1 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 



 
 

9 การแต่งหน้า 50 25 25 ม.4 ต.ท่าบัว  อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
10 ขนมไทยแห้ง 25 25 25 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 

11 งานผูกผ้า 50 

42 42 ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร  อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
25 25 อบต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
25 25 วัดเขื่อน ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
22 22 วชช.พิจิตร  

12 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 25 25 25 
หน่วยจัดฯโพธิ์ประทับช้าง ต.ทุ่งใหญ่  
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 

13 อาหารว่างประเภททอด 25 25 25 วัดนครชุม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 

14 การถนอมอาหาร 25 
25 25 วัดเขื่อน  ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
25 25 ม.6 ต.ท้ายน้ า อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

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

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

17 
เทคนิคการซ่อมประกอบ
คอมพิวเตอร์ 

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

18 การผลิตดินผสมพร้อมปลูก  25 25 ม.6 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
19 อาหารว่างประเภทน้ า 25 25 25 ม.1 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
20 การท าขนมอบเบเกอรี่ (คุ้กก้ี) 25 25 25 ม.4 ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

21 การนวดมือและฝ่าเท้า 25 25 25 
ศาลาเอนกประสงค์ ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล          
จ.พิจิตร 

22 
การออกก าลังกายส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

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

23 อาหารว่างประเภทปิ้ง-ย่าง 25 25 25 ม.3 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

24 การนวดประคบสมุนไพร  42 42 
โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ          
จ.พิจิตร 

25 
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 
ให้แสงสว่าง 

50 25 25 
โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ  
จ.พิจิตร 

26 อาหารถนอมประเภทผักดอง 25 25 25 ม.1 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
27 การนวดแผนไทยเบื้องต้น  17  วชช.พิจิตร  

รวม 1,086 950 
 

ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์                       
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย  
(คน) 

จ านวนผู้เรียน  
(คน) 

สูง/ต่ ากว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 672 658 (14) 97.92 
บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 800 1,086 286 135.75 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 



 
 

   วาระท่ี 1.2.6 เรื่อง รายงานการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน ณ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอนซูมเมอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะด าเนินการส่งนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย และหน่วยจัด
การศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) เข้าฝึกงาน ณ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 จ านวน 80 คน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
สัปดาห์ที่ 14 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ มีกระบวนการในการดูแลนักศึกษากลุ่มดังกล่าว                                      
โดยด าเนินการประชุมอาจารย์ผู้สอนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานระหว่างภาคเรียน                     
และให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการมอบหมายงานให้เรียบร้อยก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางไปฝึกงาน ส่วนการสอบ
ปลายภาค สาขางานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะน าข้อสอบไปด าเนินการสอบปลายภาค ณ สถานประกอบการ 
และวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะเข้ามาชี้แจง
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานของบริษัทฯ ณ หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ                   
(ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 การส่งนักศึกษาฝึกงานควรท าในรูปแบบสหกิจศึกษา  มีการประเมินผล มีระบบฝึกงาน และควรมีคู่มือ
หรือรายละเอียดในการด าเนินงาน 
  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ 1.2.7  เรื่อง รายงานการจัดการศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ                        
พิบูลสงคราม 
 
สรุปเรื่อง 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2562  ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ไปมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม พิษณุโลก หารือเรื่องการจัดการศึกษาต่อยอดในหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชา                                
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยจะขอเชื่อมต่อการศึกษากับวิทยาลัยชุมชนพิจิตรในหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา                    
การปกครองท้องถิ่น  โดยน ารายละเอียดวิชาไปท าการเทียบโอนรายวิชา 

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับ การจัด      
การศึกษา : การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์  
ของนักศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  โดยมีข้อสรุป                            
ในการด าเนินการเทียบโอนรายวิชา และการเรียนร่วมกันดังนี้ 

1. เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา หลักสูตรอนุปริญญาปี 2560 (เก่า)  สามารถเทียบโอนได้ 60                    
หน่วยกิต ไปเรียนเพ่ิม 67 หน่วยกิต  หลักสูตรอนุปริญญา ปี 2561 (ใหม่) สามารถเทียบโอนได้ 69 หน่วยกิต 
เรียนเพ่ิม 58 หน่วยกิต 

2. นักศึกษาต้องเรียนต่อ 5 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 4 วิชา เรียนภาคการศึกษาละ 16 
สัปดาห์ 

3. ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 8,000 บาท 



 
 

4. ใช้สถานที่เรียนในจังหวัดพิจิตร  อาจเป็นวิทยาลัยชุมชนพิจิตรแม่ข่าย หรือ หน่วยจัดการศึกษา                 
ในเมืองที่มีผู้เรียนครบห้อง (20 คนข้ึนไป/ห้องเรียน) 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้เชิญวิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมประชุม
หารือ การจัดการเรียนต่อยอดระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา โดยที่ประชุมขอใช้สถานที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
เป็นห้องเรียนให้กับนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     
 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ 1.2.8 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามข้อเสนอแนะการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 1.2.5 นโยบายประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561                          
ฝ่ายเลขานุการ  ได้น าเสนอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข                          
การด าเนินงานของวิทยาลัยฯ  โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิชาการได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าว                       
ไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 และด าเนินงานตามแผน
ดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ                 
ต่อคณะกรรมการสภาเพ่ือทราบ 

 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 การตีความหน้า 23 ข้อ 2 ใช้ค าว่า ควรมีระบบกลไก อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนค าที่เหมาะสม หรือเขียน
เป็นระบบขั้นตอนเป็นโฟชาร์ต อธิบายผลการด าเนินงานให้ชัดเจน สามารถวัดได้ 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 1.2.9 เรื่อง รายงานผลการติดตามการด าเนินโครงการตามพันธกิจและภารกิจ                  
ณ ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
ซึ่งงานนโยบายและแผนได้ก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินโครงการตามกรอบเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ                                            
และงบประมาณโครงการไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับ โครงการ 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการตามพันธกิจ 
1.1 แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(ล าดับที่ 1 – ล าดับที่ 11) 

- โครงการใหญ่  
- กิจกรรมย่อย   

1.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  

- โครงการใหญ่  
- กิจกรรมย่อย   

1.3 แผนงานบูรณาการ (ล าดับที่ 
12 –  ล าดับที่ 15) 

- โครงการใหญ่  
- กิจกรรมย่อย   

 
13 
12 

 
 

1  
5 
 

3 
2 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
12 
7 
 
 

1 
5 
 

3 
2 

 
 
 

1 
5 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
60.19 

 
 
 

61.87 
 
 

44.52 

 

2 โครงการตามภารกิจ 
     - แผนงานพ้ืนฐานด้านการ   
       พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน      

 
19 

 

 
12 

 

 
6 

 

 
1 13.77 

 

 
ข้อเสนอ 

1. โครงการที่ด าเนินการส าเร็จแล้ว มีผลการประเมินอย่างไร  ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ท าอย่างไร            
และ ทีย่ังไม่ได้ด าเนินการ เพราะเหตุใด ควรมีการรายงานข้อมูลให้คณะกรรมการสภาทราบด้วย 

2. ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการสภารับทราบ เพ่ือเป็นการทบทวนทุก 3 เดือน    
3. การท างานยังไม่เห็นโครงการที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ทางวิทยาลัยมีข้อมูลเด็ก

พิการหรือผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้หรือไม่ การท าแผนครั้งต่อไป ควรบรรจุเข้าไปในแผนด้วย  
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 6 /2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 
มิถุนายน   ๒๕62 ณ ห้องประชุมสรรพงาย  อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ฝ่ายเลขานุการ                       
ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์
จะแก้ไข ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการด าเนินการต่อไป 
 



 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
1.  คณะกรรมการสภาที่ไม่เข้าร่วมประชุมสภา จะมีแนวปฎิบัติอย่างไร ให้น าเข้าวาระการประชุม

คณะกรรมการสภาครั้งต่อไป 
2. ข้อมูลหน้า 54 เพ่ิมความรู้  E-sport  E-Libury  E-Lenning  ที่ท าอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดให้

ส่งเสริมเด็กในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน   ๒๕62 จ านวน 20 หน้า 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่ 4.1  เรื่องพิจารณาเหน็ชอบหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ                             
ที่มีระยะเวลาครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา                         
พ.ศ. 2548 และได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการน าหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ระดับอนุปริญญา ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป โดยให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าเล่มเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ในสาขาวิชาที่จะเปิดการเรียนการสอน                                
ตามแบบฟอร์มที่สถาบันก าหนด ซึ่งการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)   ต้องเป็นไปตามบริบท                     
และศักยภาพของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงค์หลักสูตร ระบบ
การจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ และแผนที่แสดง                       
การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัดการด าเนินการ 

2. เสนอรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ต่อสภาวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้ความเห็นชอบหลักสูตร                       
และแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 

3. ด าเนินการส่งเล่มเอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ที่ผ่านการให้ความเห็นชอบหลักสูตร                   
และแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จากสภาวิทยาลัยชุมชนแล้ว ไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน                      
เพ่ือเสนอสภาวิชาการ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้ความเห็นชอบหลักสูตร ก่อนเปิดการเรียนการสอน
อย่างน้อย 60 วัน   

ทั้งนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้ งที่  7/๒๕62                               
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม ๒๕6๒ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการจัดการ                   
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 จ านวน 1  สาขาวิชา 

 
 
 
 



 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษา                       
และแผนปฎิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนพัฒนาชุมชน  เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้                    
ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการ จ านวน 1 หลกัสูตร 
 
  วาระท่ี 4.2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการใช้เงินรายได้สถานศึกษา กรณีเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ 
 
สรุปเรื่อง 

 ด้วยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ขอใช้เงินรายได้สถานศึกษา กรณีเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นเงิน
สนับสนุนจากการที่นักศึกษาไปฝึกงานที่บริษัทมิตซูบิชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยบริษัท 
ได้มอบเงินสนับสนุน ให้กับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม จ านวนทั้งสิ้น 165,000 
บาท  ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จึงขอน าเงินรายได้สถานศึกษา กรณีเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์                      
จ านวน 163,300 บาท มาใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จ านวน 5 เครื่อง 

 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

1. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560 หมวด 2 
ข้อ 8 (8) รายจ่ายตามเงื่อนไข หรือวัตถุประสงค์ของผู้อุทิศให้ 

2. ค าสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 49/2560 เรื่อง มอบอ านาจให้สภาวิทยาลัยชุมชนปฎิบัติ
ราชการแทนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ข้อ 2 ประเภทเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ที่มีวัตถุประสงค์และ
ก าหนดรายการหรือประเภทค่าใช้จ่ายและก าหนดระยะเวลาด าเนินการไว้อย่างชัดเจน 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบการใช้เงินรายได้สถานศึกษา กรณีเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากการที่นักศึกษาไปฝึกงานที่บริษัทมิตซูบิชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยบริษัท  
จ านวน 163,300 บาท มาใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จ านวน 5 เครื่อง  และให้ปฎิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 
 
  วาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปีงบประมาณ                           
2562 – 2566 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจ าปี  2562                             
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปี 2562 สร้างการมีส่วนร่วม               
ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ                                           
ในการทบทวนแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรโดยกิจกรรมได้จัดขึ ้น ระหว่างว ันที ่  15 -16 กรกฎาคม 2562               
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  จ านวน 41 คน 

 
 



 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ ให้

ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อ
ความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1.  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การก าหนดเป้าประสงค์ ข้อ 4 ควรใส่ด้านจิตใจด้วย อาจใช้
ข้อความเพ่ิม ว่า สืบสาน หรือ ข้อความที่ลงลึกไปสู่การปฏิบัติไปถึงเป้าประสงค์ 
 2. ควรเพ่ิมโครงการเกี่ยวกับการสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ 
 3. การเขียน SOP กับการเขียนบริหารความเสี่ยง  เขียนแล้วต้องน ามาปฏิบัติด้วย 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2566 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายธวัชชัย รัตนพุก ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ที่วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) หากนักศึกษา หรือกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรท่านใด
สนใจสามารถเข้ารว่มรับฟังได้ 
 

วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 8/๒๕62  
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม ๒๕62        
เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ การประชุม ครั้งที่  8/๒๕62  วันพฤหัสบดีที่  22 สิงหาคม ๒๕62                      
เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เลิกประชุม เวลา 13.00 น. 
 
 
 

 
(นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)     (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี) 

                ผู้จัดท าวาระการประชุม                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
 

(นางวิลัย  บุตร์วัตร) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร               

 


