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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ครั้งที่ 3/๒๕64 

วันพุธที่ 31  มีนาคม  ๒๕64 เวลา 09.30 น. 
     ณ ห้องประชุมสรรพงาย อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 ..................................................................................... 
 

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

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

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    
2.  นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์  กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายณรงค์   แก้วแกมแข  ที่ปรึกษาสภาฯ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภาเข้าร่วม

ประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 10 คน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 3 คนและผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 1 คน รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1  คน ดังรายชื่อข้างต้นครบองค์ประชุมด าเนินการประชุม
ตามวาระ 
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วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.  นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา มีข้อเสนอแนะ เรื่องการให้บริการของนวดแผนไทย

ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  คือ ควรให้พนักงานนวดมีผ้าคลุมผม และเอ้ียมมัดกันเปื้อนให้กับหมอนวด   
และควรติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจน มีความเด่นชัดมองเห็นได้ง่าย และควรมีผ้าม่านติดด้วย
เนื่องจากตอนบ่ายแดดส่องด้านหน้าท าให้ร้อนมาก 
 2.  ศูนยท์ าการเกษตรของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยชุมชนร่วมด้วย 
 3.  โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยของทับคล้อ เป็นอาคารนวดแผนไทยของวิทยาลัยชุมชน ควรมีป้าย
ของวิทยาลัยชุมชนติดด้วยเพ่ือให้ผู้คนได้รับทราบว่า วิทยาลัยมอบให้โรงพยาบาลใช้งาน 

 

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. 2564 มีการด าเนิน
กิจกรรม จ านวน  7  กิจกรรม ประกอบไปด้วย 

 

กิจกรรมที่ 1  งานมหกรรมวิชาการ  
 ในช่วงวันที่ 1, 2 และ 9 มีนาคม 256  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร แม่ข่าย หน่วยจัดการศึกษา 
โพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) และหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ ภูมิเขตร) ได้จัดงาน มหกรรมวิชาการ  
เป็นการน าเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วน
ราชการ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ได้น าไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนต่อไป จัด ณ หอประชุมอ าเภอ
โพทะเล อ าเภอทับคล้อ และโพธิ์ประทับช้าง 
 

กิจกรรมที่ 2  การสัมมนาทางวิชาการ 
 วันที่ 6-7 มีนาคม 256   วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก ได้จัดการสัมมนา 
ทางวิชาการของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในบริบทของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีท่าน
วิทยากรจากองค์กรปกครองท้องถิ่น อาจารย์พิเศษ ผู้น าชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตรมา ให้ความรู้ 
ในการสัมมนาครั้งนี้ จัด ณ โรงแรมเลอปาร์ค วังนาง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 

กิจกรรมที่ 3  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
วันที่  7 มีนาคม 256  วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมกับส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร  

จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 12/256  สาขา ช่างบ ารุงรักษารถยนต์ ระดับ 1  
ให้กับนักศึกษาสาขางานยานยนต์ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร แม่ข่าย  และหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ  
(ขุนไผ่ภูมิเขตร) ณ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 4  การประชุมเตรียมงานอาชีวะสัมพันธ์ 
 วันที่ 8 มีนาคม 256  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมผู้บริหารอาชีวะศึกษาในจังหวัดพิจิตร
เกี่ยวกับการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานอาชีวะสัมพันธ์ ประจ าปี 256   ซึ่งมีก าหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 
2 เมษายน 256  ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)  
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กิจกรรมที่ 5  ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน 
วันที่ 10 มีนาคม 256  นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เดินทางไป

ตรวจเยี่ยม ให้ก าลังใจแก่นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมพบปะ พูดคุยกับสถานประกอบการ  
ณ บริษัทเฟิสแล็ป อินเตอร์โปรดักส์  กรุงเทพมหานคร 
 

กิจกรรมที่ 6 ร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการฯ 
วันที่ 11 มีนาคม 256    นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ร่วมพิธีรับ

สนองบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระกล่อมแต่งตั้ง นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  

 
กิจกรรมที่ 7 การศึกษาดูงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

วันที่ 22-25 มีนาคม 256  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร และได้ศึกษา  
ดูงานเกี่ยวกับการผลิตนวัตกรรมของเกษตรกรและเทคนิควิธีการท าเกษตรด้วยเครื่ องจักรสมัยใหม่ 
ของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร อาทิ เช่น การท านาและการปรับพ้ืนที่ส าหรับนาหว่านน้ าตม การฉีดยา 
และหว่านปุ๋ยด้วยโดรน กระบวนการคัดและเพาะพันธุ์ วิธีการดูแล การตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ การปลูกพืช
เศรษฐกิจของพิจิตร พร้อมเข้าศึกษาวิธีการสีข้าวจากโรงสีชุมชนต้นแบบ การศึกษาดูงานในครั้งนี้จัดเพ่ือให้ 
คณะผู้ศึกษา ได้น าเทคนิควิธีการ องค์ความรู้ใหม่ๆ จากการท าการเกษตรของจังหวัดพิจิตร กลับไปประยุกต์ใช้
และพัฒนาการท าการเกษตรในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสมต่อไป 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  
 
  วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่  2/2564 
 

สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
25 กุมภาพันธ์  2564  มีมติที่ประชุมและได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 
 

ที ่
   ระเบียบ 

วาระท่ี 
เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 

การด าเนินงานตามมติ
ที่ประชุม 

1 วาระท่ี  .1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบแผน
จัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

แจ้งงานหลักสูตร เพ่ือ
กรอกข้อมูลในระบบ   
ด าเนินการแล้ว เมื่อ
วันที่  1 มีนาคม 
256  

2 วาระท่ี 4.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการ
จัดการเรียนการสอนภาคฤดู
ร้อน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการ
จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 
2563 

แจ้งส านักวิชาการ
ด าเนินการแล้ว เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม  
256  
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3 วาระท่ี 4.3   เรื่อง พิจารณาเห็นชอบอาจารย์
ประจ าหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา สาขาวิชา 
การปกครองท้องถิ่น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมอนุมัติให้ นาง
อุมาพร  ศรีรักษ์ เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรระดับอนุปริญญา  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แจ้ง งานหลักสูตร
อนุปริญญา   
ด าเนินการ แล้ว เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 256  

  วาระท่ี  .  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบรายชื่อ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ด าเนินการสรรหากรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ
รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือด าเนินการสรรหากรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตามท่ีเสนอ 
 

แจ้งฝ่ายอ านวยการ   
ด าเนินการแล้ว เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 256  

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
 
  วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2564 

 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมีเงินรายได้สถานศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่  1 กุมภาพันธ์ 256    10,725,198.22  
1 ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 256  3 ,5 6.00  60,000.00 10,699,7  .22 

  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
  วาระท่ี  1.2.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 256  วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖4 งวดที่   งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน 31 ,158,690 
บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น 
จ านวน 13,861, 83.60  (สิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบสตางค์)  
และร้อยละของการเบิกจ่ายอยู่ที่   . 9 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดงบประมาณ 
 

ได้รับจัดสรร 
 

เบิกจ่าย 
 

คงเหลือ 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 
งบบุคลากร 3,030, 80.00 2,525,400.00 505,080.00 83.33 
งบด าเนินงาน 9,503,270.00 5,118,332.30 4,384,937.70 53.86 
งบลงทุน 11,488,700.00 1,795,250.00 9,693,450.00 15.63 
งบอุดหนุน 
- จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- โครงการตามพันธกิจ 

7,136,240.00 
6, 91,  0.00 

644,800.00 

4,422,501.30 
4,153,981.30 

268,520.00 

2,713,738.70 
2,337,458.70 

376,280.00 

52.82 
63.99 
41.64 

รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน)  
จ านวน 4 งวด  

31,158,690.00  
 

13,861,483.60 
 

17,297,206.40 44.49 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54%    
                                ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที ่4  100%   
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ  46.66  ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ีร้อยละ 44.49)  

ต่ ากว่า
เป้าหมาย
2.17% 

 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
ยกมาจากปี 25๖3 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ  

 9,950,698.92 1,401,957.00 652,911.70 10,699,744.22 



๘ 
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4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

3,030,480.00

9,503,270.00

11,488,700.00

6,491,440.00

644,800.002,525,400.00

5,118,332.30

1,795,250.00

4,153,981.30

268,520.00
83.33 53.86 15.63 63.99 41.64

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2564

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย
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วาระท่ี 1.2.5  เรื่อง รายงานจ านวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ

และคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง

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

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวนผู้เรียน

ตามแผน 
จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถังแกลลอน 20 28 
อยู่ระหว่าง

เรียน 
ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ 

2 การขยายพันธุ์พืช 20 20 
อยู่ระหว่าง

เรียน 
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6   
ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะล  

3 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ   9 
อยู่ระหว่าง

เรียน 
หน่วยจัดฯ ทับคล้อฯ อ.ทับคล้อ  

รวม 97  
 

2. บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน

ผู้เรียนตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 ช่างตัดโลหะด้วยแก็ส 40 
12 

อยู่ระหว่าง
เรียน 

วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

24 
อยู่ระหว่าง

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

2 
เทคนิคการซ่อมล าโพงและ         
การประกอบตู้ล าโพง 

20 11 
อยู่ระหว่าง

เรียน 
วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

3 
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้าน 

40 
12 

อยู่ระหว่าง
เรียน 

วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

25 
อยู่ระหว่าง

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

  
การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือ
ธุรกิจ 

40 11 
อยู่ระหว่าง

เรียน 
วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

5 ช่างปะยาง 20 11 
อยู่ระหว่าง

เรียน 
วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

6 
การใช้งานโปรแกรมตาราง
ค านวณ 

20 12 
อยู่ระหว่าง

เรียน 
วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

7 การนวดแผนไทยเบื้องต้น 40 13 
อยู่ระหว่าง

เรียน 
วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
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8 น้ าพริกแห้ง 20 20 20 
ร.ร.บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 
 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง 

9 การท าขนมอบเบเกอรี่ (คุกก้ี)  0 25 25 
ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร  
อ.ทับคล้อ  

10 งานผูกผ้า  0 
25 

อยู่ระหว่าง
เรียน 

ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร  
อ.ทับคล้อ  

20 20 
ศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านท่านั่ง   
ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล 

11 ขนมไทยแห้ง 40 20 20 
ศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านท่านั่ง  
ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล 

รวม 241 85 
 

ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์  
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย 
(คน) 

จ านวนผู้เรียน 
(คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่  5 ชั่วโมง 
ขึ้นไป 

40 97 242.50 0 0 

บริการวิชาการ ต่ ากว่า  5 ชั่วโมง 360 241 66.67 85 35.27 
 

1. หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ตั้งแต่  5 ชั่วโมง ขึ้นไป มีเป้าหมายตามแผน จ านวน  0 คน มีผู้เรียนจ านวน 
97 คน เกินเป้าไปจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 2 2.50 ในเดือนมีนาคม 256  ยังไม่มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  

2. หลักสูตรบริการวิชาการ ต่ ากว่า  5 ชั่วโมง มีเป้าหมายตามแผน จ านวน 360 คน มีผู้เรียนจ านวน 
2 1 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67  มีจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมในเดือนมีนาคม 256  จ านวน 85 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 35.27 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
 
  วาระท่ี 1.2.6 เรื่อง รายงานผลโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับข่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ร่วมกับ ส านักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร  สาขาอ าเภอโพทะเล ได้ด าเนินโครงการ 

“นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนและนักศึกษา  อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  
ให้มีจิตส านึกในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ทั้งหน่วยจัด
การศึกษาแม่ข่าย และหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) ลงทะเบียนเพ่ือท าใบขับขี่รถจักรยานยนต์ จ านวน 
207 คน โดยมีผู้ผ่านการอบรมจ านวน 207 คน 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
 

 
 



12 
 

  วาระท่ี 1.2.7 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564” 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้รับการพิจารณารับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 (2 ปี) ส าหรับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล จ านวน 30 คน ขณะนี้ วิทยาลัยฯ  
ได้ด าเนินการค้นหากลุ่มเป้าหมาย ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดใกล้เคียง มีผู้สมัครขอรับทุนดังกล่าว จ านวน 
36 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดกรองคุณสมบัติ  โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะประสงค์รับทุน มีดังนี้  

 

คุณสมบัติท่ัวไป 
1. ก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนต่อคน ต่อเดือน ไม่เกิน 3,000 บาท  

หรือผู้ด้อยโอกาส 
3. มีศักยภาพในการศึกษาต่อและความสามารถพิเศษ เพ่ือให้มีโอกาสศึกษาต่อได้จนจบหลักสูตร โดยอาจ

เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
   3.1  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น (5 ภาคศึกษา) ไม่ต่ ากว่า 3.00 

3.2  เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นที่ เกี่ยวข้องกับสาขาที่ผู้ขอรับทุนสมัครเข้าศึกษา 
และมีผลการเรียนสะสมตลอดช่วงชั้น (5 ภาคศึกษา) ไม่ต่ ากว่า 2.50 ได้แก่ ด้านทักษะฝีมือและเชิงนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ภาษา โดยได้รับรางวัลระดับจังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ในการศึกษาหาความรู้ มีความสนใจ และความถนัด และมีเจตคติ

ที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ 
2. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการประดิษฐ์ นวัตกรรม การมีประสบการณ์อาชีพ 

กับผู้ประกอบการ การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือส่วนรวมและไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ในระหว่างรับทุน 
 

สิ่งท่ีผู้รับทุนจะได้รับ 
1. ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าครองชีพ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียนและค่าที่พัก) 

เดือนละ 5,000 – 7,500 บาท โดยค่าใช้จ่ายรายเดือนท่ีสนับสนุนขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตร 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
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  วาระท่ี 1.2.8 เรื่อง  รายงานผลการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ ส านักวิชาการ ได้ด าเนินการจัดการประชุมภาคี   ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง 

ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามแนวทางการจัดซื้อจัดหาหนังสือของโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่หลักสูตรอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564  
โดยมีผลการประชุมดังนี้ 
เริ่มประชุม  เวลา 13.55 น. 

วาระการประชุม มติที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที ่1.1  การจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2564 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงาน 
การประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
๒563  วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 จ านวน 4 หน้า 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
วาระที่ 4.1 การใช้เงินเหลือจ่ายจากการซื้อ
หนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 

มี เ งิ น เหลื อจ่ ายจากการซื้ อหนั งสื อ เป็ น เ งินจ านวน 
558,508.70 บาท จัดซื้อสื่อประกอบการเรียนการสอน 
จ านวนเงิน ทั้งสิ้น 52,800 บาท ยังคงมีเงินเหลือจ่ายอีก 
จ านวน 505,708.70 บาท โดยวิทยาลัยฯ จะด าเนินการ
ใช้เงินเหลือจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามแนวทางการใช้เงินเหลือจ่าย 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา 
วาระที่ 5.1 พิจารณาคัดเลือกรายการหนังสือ
เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบรายการหนังสือเรียน และ  
เอกสารประกอบการเรียน  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  จ านวน 113 
รายการ 

วาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบ กรณีเงินเหลือ
จ่าย จากการซื้อหนังสือเรียนตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
หลักสูตรอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อหนังสือเรียน และมีเงิน
เหลือจ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แล้ว ให้ด าเนินการแจ้งให้คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ได้รับ
ทราบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินคงเหลือดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ  
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ    - 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
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  วาระท่ี 1.2.9  เรื่อง การศึกษาดูงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้ประสานมายังวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเพ่ือขอเข้าศึกษาดูงานการท าการเกษตร
ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่  ในระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 256   จ านวน 22 ราย น าโดยนายมาหามะ  ดาราแม  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะจัน ซึ่งคณะศึกษาดูงานเป็นเกษตรกรจากต าบลเกาะจัน  อ าเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี ได้เข้าศึกษาวิธีการท านาด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ การด านาด้วยรถด านาการฉีดยา และหว่านปุ๋ยด้วยโดรน 
ศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์ข้าว การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะกับพ้ืนที่ กระบวนการขั้นตอนการดูแลและตรวจแปลงข้าว
เพ่ือเป็นเมล็ดพันธุ์ (ข้าวปลูก) ศึกษาวิธีการสีข้าวจากโรงสีชุมชนต้นแบบศึกษาวิธีการท านา ด้วยเครื่องยนต์การเกษตร
สมัยใหม่ จากการผลิตนวัตกรรมของเกษตรกร  การท านาหว่านน้ าตม  โดยในการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานดังกล่าว 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ใช้พ้ืนที่ของบ้านเนินโพธิ์ ต าบลท้ายน้ า บ้านหนองแขม ต าบลบ้านน้อย และ บ้านบึงประดู่ 
ต าบลทับหมัน เป็นพื้นที่สาธิตในการศึกษาดูงาน 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

 

สรุปเรื่อง  
 ตามท่ีได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์  256   
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ
ด าเนินการต่อไป 
  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25  กุมภาพันธ์  256   จ านวน  25  หน้า โดยมีข้อแก้ไข ในวาระที่  .3 เปลี่ยนจากพิจารณาเห็นชอบ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   ให้เป็น พิจารณาอนุมัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษา 
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

สรุปเรื่อง 
    ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา และมีก าหนดเปิดภาคารศึกษา    
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในเดือน มิถุนายน 256  นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนด  คือ ส่งแผนจัดการศึกษา
ตลอดหลักสูตร ก่อนล่วงหน้า 3 เดือน ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ด าเนินการจัดท าแผนจัดการศึกษาตลอด
หลักสูตรและเปิดห้องเรียนใหม่ จ านวน 6 ห้องเรียน ประกอบด้วย 

1. แม่ข่าย จ านวน  2 ห้อง  
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน     1 ห้อง 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน     1 ห้อง 

         2.  อบต.เมืองเก่า จ านวน  2 ห้อง 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน     1 ห้อง 
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จ านวน     1  ห้อง 

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

         4.  ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)  จ านวน  1 ห้อง 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน     1     ห้อง 
  

ทั้งนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/256  วันที่ 29 มีนาคม  
256  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
จ านวน 6 ห้องเรียน 
 

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

มติที่ประชุม  ประชุมมีมติเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
จ านวน 6 ห้องเรียน 
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  วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2564  สาขาวิชาช่างเชื่อม สาขางานผลิตภัณฑ์ 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยได้ด าเนินการ จัดท าแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาช่างเชื่อม สาขางานโครงสร้าง และน าเสนอสภาวิทยาลัยไปเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/256  วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 256  นั้น  

เนื่องจากทางสาขาวิชาได้ขอเปลี่ยนสาขางานโครงสร้าง เป็น สาขางานผลิตภัณฑ์ เนื่องจากจะเป็นอาชีพ 
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี ทางสาขางาน ร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการ 
ขอเปลี่ยนจากสาขางานโครงสร้าง เป็นสาขางานผลิตภัณฑ์  และจัดท าแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร เพ่ือใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/256  ต่อไป    

         

ทั้งนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/256  วันที่ 29มีนาคม  
256   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาช่างเชื่อม สาขางานผลิตภัณฑ์   จ านวน  1 สาขา  และใช้ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
1/2564 เป็นต้นไป 
 

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

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา  
 มอบหมายคณะอนุกรรมการวิชาการจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมในการเปรียบเทียบรายวิชา 
 
มติที่ประชุม  ประชุมมีมติเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาช่างเชื่อม สาขางานผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 สาขา และใช้ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษา 
ที่ 1/2564 เป็นต้นไป
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วาระที่ 4.3  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2563  (ครั้งที่ 1) 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งในเดือน มีนาคม 2564 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 412  คน ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน   242    คน 
 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน   170    คน 
 งานทะเบียนได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว เป็นนักศึกษาท่ีเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร สามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน   
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 หมวด 3 การประเมินผลการเรียน ส่วนที่ 3 การตัดสินผลการเรียน ข้อ 55 การตัดสินผลการเรียนเพ่ือส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 1.  ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา 
และสาขาวิชา 
 2.  ได้จ านวนหน่วยกิตสะสม ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา                         
และสาขาวิชา 
 3.  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีก าหนด 
  .  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน  
 

ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕64 วันที่ 29 มีนาคม 
๒๕6   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 170 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 2 2 คน 
ซึ่งในเดือน มีนาคม 2564  มีผู้ส าเร็จการศึกษา รวมจ านวน  12 คน   
   

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

ประกาศนียบัตร  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน  170 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 2 2 คน 
ซึ่งในเดือน มีนาคม 2564 มีผู้ส าเร็จการศึกษา รวมจ านวน  12 คน   
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  วาระท่ี 4.4   เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนให้วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดท าแผนเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  

รอบที่ 2 หากวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีความประสงค์จะขอใช้เงินรายได้จากรายการและวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
และอนุมัติไปแล้วครั้งที่ 1 ซึ่งวิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีความประสงค์ขอใช้เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
รอบที่ 2 ในโครงการจิตอาสาพัฒนาสถานที่จัดการศึกษาหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเ ขตร) จ านวน 
86,700 บาท (แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ านักศึกษาอาคาร
เอนกประสงค์ (โรงอาหาร) และอาคารเอนกประสงค์ ฝึกปฏิบัติการอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้า จ านวน  0,700 บาท  
(สี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน ้านักศึกษา อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) และอาคาร
เอนกประสงค์ (ฝึกปฏิบัติการอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้า)  จ านวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น  
187, 00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ให้ความ
เห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือสนองต่อความต้องการ
และเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256  ครั้งที่ 2 จ านวนทั้งสิ้น 187, 00 บาท 
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รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา (งบรายจ่ายประจ า) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 2 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

 
รายการ 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้ที่ขอรับ

จัดสรร 
รวมทั้งสิ้น (บาท)     187,400.00 

1. โครงการจิตอาสา
พัฒนาอาคารสถานที่ 
หน่วยจัดการศึกษา
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิ
เขตร) 

                 
86,700.00  

กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมโรงจอดรถนักศึกษา                    
ค่าวัสดุ                                                                   
- เหล็กกล่องขนาด 2 x 1.5 นิ ว จ้านวน 45 เส้น x 450 บ.     
=  20,250 บาท                                                       
- เหล็กกล่อง ขนาด 1 x 1 นิ ว จ้านวน 15 เส้น x 350 บ.        
=  5,250 บาท                                                        
- สีรองพื นกันสนิมขนาด 3 ลิตร จ้านวน6 x 350 บาท           
=      2,100 บาท                                                    
- สีน ้ามันขนาด 3 ลิตร จ้านวน 6 กระป๋อง x 550 บาท          
=  3,300 บาท                                                        
- เมทัลชีทพร้อมอุปกรณ์จับยึดขนาด 80 x 600 ซม.              
จ้านวน  66 แผ่น x 600 บาท = 39,600 บาท             
ค่าใช้สอย                                                        
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 30 คน x 6 วัน x 50 บาท         
= 9,000 บาท                                                         
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 6 วัน x 2 มื อ x 20 
บาท = 7,200 บาท 

   1. ปัจจุบันสภาพของหลังคาโรงจอดรถ
นักศึกษาเป็นหลังคาสแลนตาข่ายซึ่งช้ารุดและ
ขาดง่ายท้าให้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลาย
ครั ง จึงมีความจ้าเป็นต้องซ่อมบ้ารุงหลังคาโรง
จอดรถนักศึกษาให้มีสภาพคงทน แข็งแรงและ
ปลอดภัยต่อการใช้งาน ซึ่งการซ่อมบ้ารุงหลังคา
โรงจอดใหม่เป็นแบบถาวรจะสามารถป้องกันการ
ช้ารุดเสียหายได้นานกว่าและประหยัด
งบประมาณในการซ่อมแซมในครั งต่อไป และเพ่ือ
เป็นการบูรณาการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มี
ลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านของการมีจิตอาสา 
จึงจัดกิจกรรมที่นักศึกษาประสงค์ที่มีจิตอาสาใน
การท้ากิจกรรมนี                  
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รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา (งบรายจ่ายประจ า) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 2 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
รายการ 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้ที่
ขอรับจัดสรร 

(ต่อ) 
โครงการจติอาสาพัฒนา
อาคารสถานท่ี หน่วยจดั
การศึกษาทับคล้อ (ขุน
ไผ่ภมูิเขตร) 

       40,700.00 กิจกรรมที่ 2 ติดต้ังยางลูกระนาดชะลอความเร็ว           
 ค่าวัสดุ                                                                   
 - ยางลูกระนาดสีด้าขนาดกว้าง 65 ซม. x ยาว 100 ซม.         
   จ้านวน 9 เส้น x 1,900 บ.  =  17,100 บาท                    
- ยางลูกระนาดสีเหลืองขนาดกว้าง 65 ซม. x ยาว 100 ซม.   
   จ้านวน 6 เส้น x 1,900 บ.  =  11,400 บาท                    
- ยางลูกระนาดส้าหรับปิดหัวท้ายขนาดกว้าง 65 ซม. x ยาว 50 ซม.   
  จ้านวน 6 เส้น x 1,100 บ.  =  6,600 บาท         
- น๊อตยึดพร้อมอุปกรณ์ยึดพื น 18 x 50 บาท  =  900 บาท   
 

ค่าใช้สอย                                                    
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 10 คน x 3 วัน x 50 บาท = 1,500 บาท                                                          
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน x 3 วัน x 2 มื อ x 20 บาท  
   = 1,200 บาท                                                    
- ค่าจัดท้าเอกสารสรุปรายงานผลการด้าเนินงานกิจกรรม = 2,000 บาท 

2. เนื่องจากหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อมีบรเิวณถนน
คอนกรีตในสถานศึกษาเพื่อลดความเร็วของรถเพิ่ม
ความปลอดภัยในสถานศึกษาจึงจา้เป็นต้องติดตั งยาง
ลูกระนาดชะลอความเร็วรถ สร้างความปลอดภัยใน
การจราจรของสถานศึกษา และเพื่อเป็นการบูรณาการ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มลีักษณะอันพึงประสงค์ใน
ด้านของการมีจิตอาสา จึงจัดกิจกรรมที่นักศึกษา
ประสงค์ที่มจีิตอาสาในการท้ากิจกรรมนี  

2. ค่าจ้างเหมาบริการ
ซ่อมแซมห้องน ้า
นักศึกษา อาคาร
เอนกประสงค์ (โรง
อาหาร) และอาคาร
เอนกประสงค์ (ฝึก
ปฏิบัติการอตุสาหกรรม
ช่างไฟฟ้า)         

  

        60,000.00   - ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน ้านักศึกษา  อาคารเอนกประสงค์ 
(โรงอาหาร) และอาคารเอนกประสงค์ (ฝึกปฏิบัติการอุตสาหกรรมช่าง
ไฟฟ้า)  จ้านวน  60,000 บาท 

เพื่อซ่อมบ้ารุงห้องน ้านักศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 
(โรงอาหาร) และอาคารเอนกประสงค์ (ฝึกปฏิบัติการ
อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า) ใหส้ามารถใช้งานได้และ
รองรับต่อจ้านวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ น 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

1.  นายบรรลือ  เหลืองทองค า ได้เสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน วิทยาลัยไม่จ าเป็น  
ที่ต้องจัดตั้งในสถานศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่อาจจัดตั้งในชุมชนที่เป็นภาคีเครือข่าย เพ่ือเป็นการยกระดับให้ชุมชน
สามารถยยกระดับเศรษฐกิจเป็นฐานการเรียนรู้และสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

2.  นายบรรลือ  เหลืองทองค า เสนอ หลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยควรจัดกระบวนการบริการวิ ชาการ 
ให้เป็นลักษณะของการสะสมหน่วยกิต ไปด้วยและสามารถน ามาเทียบโอนกับหลักสูตรปกติเพ่ือให้เกิดผลดีกับผู้เรียน
หรือผู้มารับบริการวิชาการกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    

3.  นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ แจ้งเรื่อง การบริการวิชาการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ วิทยาลัยได้ฝึกอบ รม 
อยู่ที่หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ และในวันพฤหัสบดีที่ 1  เมษายน 2564 วิทยาลัยจะลงนามความร่วมมือ 
กับ สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ซึ่งผู้รับบริการวิชาการนี้ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ อสม.   

4.  นายธวัชชัย  รัตนพุก เสนอว่า บริษัทผู้ผลิตโดรน ได้รับสมัครผู้สนใจการใช้โดรนด้านการเกษตรเพ่ือไป  
ฝึกการใช้โดรนเพื่อการเกษตร โดยให้เงินเดือนๆ ละประมาณ 6,000 บาท 

5. นายธวัชชัย  รัตนพุก เสนอว่าวิทยาลัยควรสร้างหลักสูตรการขับรถตัดอ้อย เนื่องจากมีผู้ประกอบการ  
มีความต้องการพนักงานที่มีมีความสามารถในด้านการขับรถตัดอ้อย 
 6. นายบรรเทิง ศรีนาก เสนอเรื่องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การท านาแบบอินทรีย์ เนื่องจากจังหวัดพิจิตร  
เป็นจังหวัดที่มีการประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ท านา วิทยาลัยชุมชนพิจิตรควรมีการค้นหา หรือคัดเลือก
พ้ืนที่ที่เหมาะส าหรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับผู้สนใจที่จะเข้ามศึกษาดูงาน เป็นการเพ่ิมศักดิ์ศรีและเพ่ิมมูลค่า
ให้กับชาวนาและสังคมคนพิจิตร   
 7. นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ แจ้งเรื่อง การก ากับติดตามการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) มีนักศึกษาตกค้างยังไม่ส าเร็จการศึกษาตามระบบ เนื่องจากติดปัญหาการท าโครงการที่ยังไม่ ส าเร็จ วิทยาลัย 
ได้มีการด าเนินการมอบหมายให้ส านักวิชาการก ากับติดตาม อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขารายงานความก้าวหน้า  
ใ น ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร เ ป็ น ร า ย สั บ ป ด า ห์   เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ ต า ม โ ค ร ง ส ร้ า ง  
ทั้งในหน่วยจัดทุ่งใหญ่ และท่ีแม่ข่ายให้ส าเร็จในช่วงภาคฤดูร้อนนี้ 
 8.  นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ แจ้งเรื่องการจัดงานประสาทอนุปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2563 ยังไม่สามารถ 
ด าเนินการได้เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อีกทั้งส านักงานผู้อ านวยการ
งานแผนและงบประมาณ ต้องเร่งด าเนินการปรับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาในส่วนของโครงการ 
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ซึ่งวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับแผนฯ จากโครงการดังกล่าวไปพัฒนาในส่วนอ่ืน  
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาให้ทันภายในระยะเวลาที่สถาบันก าหนด จึงไม่สามารถด าเนินการจัดโคร งการ 
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรได้  
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  วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 4/๒๕64 
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่  /๒๕6  วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน  ๒๕6   
เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมจะจัดให้มีการประชุมครั้งที่  /๒๕6  วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน  ๒๕6  เวลา 09.30 น. 
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
 
           

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