
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ครั้งที่ 2/๒๕62 
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา 09.30 น. 

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

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

 9.  นางวิลัย    บุตร์วัตร   เลขานุการ 
10.นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
11.นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 

1.  ผศ.วไลพร    เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
2.  นายบรรลือ  เหลืองทองค า  กรรมการ 
3.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    
4.  นายวิชัย   ชวนรักษาสัตย์  กรรมการ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายมนตรี  พันธ์กสิกร                    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา                                 
เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 11 คน ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
จ านวน 1 คน เข้าร่วมประชุมดังรายชื่อข้างต้น ครบองค์ประชุมด าเนินการประชุมตามวาระ  

 
 
 
 
 



 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  

วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.  ประธานสภา นายไพศาล  นุ่มนาค กล่าวขอบคุณกรรมการสภา และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร                           ที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ที่มาศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 
28 มกราคม 2562 เป็นอย่างดี  
  2.  การจัดงานมหกรรมวิชาการในปีการศึกษา 2561 ได้เชิญผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายวี
ระชัย     กวีธีระวัฒน์ มาเป็นประธานในการเปิดงาน และท่านได้เดินชมนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ ทุกบูธ ตลอด
งาน พรอ้มกับชื่นชมการจัดงานที่เป็นการแสดงถึงการจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน และยังเป็นการรายงานต่อสังคม 
สาธารณชนให้เห็นความสามารถของลูกหลานตนเองอย่างแท้จริง 
  3.  ข้อคิดที่กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้เขียนถึงการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้กับวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร คือ เก่ง ดี มีคุณค่า  
 
 วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการด าเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความร่วมมือ                          
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 มีการด าเนิน
กิจกรรม จ านวน 10 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 

 
กิจกรรมที่ 1 วิทยาลัยชุมชนน่านร่วมการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 วิทยาลัยชุมชนน่านร่วมการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                  
เพ่ือศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดความคิดในการต่อยอด และสร้างความสัมพันธ์ของกรรมการสภา                               
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน 
 
กิจกรรมที่ 2 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมอบท่ีพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ 
 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มอบที่พัก
อาศัย                   แก่ผู้ยากไร้ ซึ่งคณะครู-อาจารย์ และนักศึกษาสาขางานโครงสร้าง ได้ออกแบบ และสร้าง
ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสิน จ ากัด (มหาชน) เพ่ือเป็นที่พักพิงแก่ผู้ยากไร้  และ
สามารถอยู่อาศัยได ้ณ อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 3 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรน านักศึกษาสาขางานยานยนต์ สาขางานการบัญชี                   
และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเกิดการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา และสร้างแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะของนักศึกษาในอนาคต 
 
กิจกรรมที่ 4 ร่วมทดลองผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับปวช. ปี 3 
 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมทดลอง 
ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องด านาเพ่ือชุมชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 เพ่ือ



 

เป็นประโยชน์               ในด้านการเกษตรกรรม และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
กิจกรรมที่ 5 งานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 15 
  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดงานมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจ าปี
การศึกษา 2561 โดยมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) จ านวน 45 โครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 30 โครงการ ระดับ
อนุปริญญา จ านวน 11 โครงการ        รวมทั้งหมด 86 โครงการ และการแข่งขันทักษะวิชาการวิทยาลัยชุมชน
ภาคเหนือ การจัดนิทรรศการทางวิชาการ                  ของกลุ่มวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ณ วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 6 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้วยการสร้างนวัตกรรมสื่อประกอบการเรียนการสอน 
 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอน                                
ด้วยการสร้างนวัตกรรมสื่อประกอบการเรียนการสอน ซึ่งเป็นอบรมการใช้เทคโนโลยีของ Google Classroom                      
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เพ่ือเป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และเป็น
การน าเทคโนโลยีมาส่งเสริมท าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม CK Hall จังหวัดพิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 7 ประชุมการจัดตั้งสถานีศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร และนวัฒกรรมการเกษตร 
 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วม
ประชุม                การจัดตั้งสถานีศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร และนวัตกรรมการเกษตร โดยทางมหาวิทยาลัย
นเรศวรขอใช้พื้นที ่                            ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
จ านวน 300 ไร่ เพ่ือจัดตั้งสถานี                               ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร และนวัฒกรรมการเกษตร 
ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
กิจกรรมที่ 8 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 เมื่อวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ระดับ ปวช. และ ปวส. โดยการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการท างานของผู้ประกอบอาชีพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด                   ในมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 9 ร่วมโครงการเปิดโลกวิชาการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
 เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                           
ร่วมโครงการเปิดโลกวิชาการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีการจัดแสดงผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา และโครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
 
กิจกรรมที่ 10 ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)                          
ร่วมจัดบูธนิทรรศการในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน และรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
 



 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา   
ในการจัดงานต่าง ๆ ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์ ออกแบบให้ชัดเจน มีป้ายแสดงแผนผังบอกสถานที่และ

เวลา                            ในการท ากิจกรรม และควรอยู่ด้านหน้าวิทยาลัยเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกได้รับทราบ  
  
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
  วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 1/2562  
 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 
มกราคม   2562 มีมติที่ประชุมและได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 

 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 
วาระท่ี 

เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 
การด าเนินงานตามมติที่

ประชุม 

1 4.1 พิจารณาอนุมัติหลักสูตร
และการเปิดสอนหลักสูตร
พัฒนาทักษะฯ ฝึกอบรม                  
ด้ านวิ ช าการ   และด้ าน
วิชาชีพ 

ที่ประชุมอนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน
หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการ และด้าน
วิชาชีพ จ านวน 9 หลักสูตร 
 

แ จ้ ง ส า นั ก วิ ช า ก า ร 
ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนแล้ว เมื่อวันที่  
29 มกราคม 2562 

2 4.2 พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ก า ร
จัดการเรียนการสอนภาคฤดู
ร้อน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ร ะ ดั บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร
วิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 
2561 

ที่ประชุมอนุมัติการจัดการเรียนการสอน
ภาคฤดูร้อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561  

แ จ้ ง ส า นั ก วิ ช า ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ต่ อ แ ล้ ว       
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2562 

3 4.3 การสรรหากรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน 

ไม่มีผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหา  
 

แจ้งสถาบัน
ด าเนินการแล้ววันที่  
31 มกราคม  
2562 

 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มกราคม 2562 

สรุปเรื่อง 



 

  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมีเงินรายได้สถานศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2561   10,585,388.72 
1. ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561 237,661.00 20,000.00 10,803,049.72 
     

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  
 
 วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน มกราคม 2562 
สรุปเรื่อง 

ณ วันที่ 31 มกราคม 256๒ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒ งวดที่ 4 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน 24,145,460.00 
บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น                                           
จ านวน 10,069,295.66 บาท (สิบล้านหกหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์) และร้อยละ                          
ของการเบิกจ่ายอยู่ที่ 41.70 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  
 

 
 

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย 
งบบุคลากร 5,937,800.00 1,960,440.00 3,977,360.00 33.02 
งบด าเนินงาน 10,233,405.00 4,574,457.16 5,658,947.84 44.70 
งบลงทุน 67,700.00 67,700.00 0.00      100.00 
งบเงินอุดหนุน     5,898,205.00 3,226,481.50 2,671,723.50 54.70 
งบรายจ่ายอื่น 2,008,350.00 240,217.00 1,768,133.00 11.96 
รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) 
จ านวน 4 งวด  24,145,460.00 10,069,295.66 

 
14,076,164.34 

 
41.70 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  36%  ไตรมาสที่ 2  21%    
                                ไตรมาสที่ 3  23%  ไตรมาสที่ 4  20%  รวม 100%  
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 3๑ มกราคม 2562 เป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 43.00) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 41.70% 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
1.72% 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่  3๑ มกราคม 2562 
ยกมาจากปี 25๖1 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ  

 9,977,535.72 845,514.00 20,000 10,803,049.72 



 

1.2.5  ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองระดับวิทยาลัยชุมชน 
(กพร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  

 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะท างานบริหารงานพัฒนาระบบราชการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๒/256๒ 

เมื่อวันที่ 2๘ มกราคม 256๒ ได้พิจารณาเห็นชอบกรอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัย
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มอบหมายหมายให้กองแผนงาน                     
และงบประมาณ จัดประชุมชี้แจงกรอบตัวชี้วัดฯ ผ่านระบบ VDO Conference เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชน                       
ได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานต่อไป 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  
 

  วาระที่  1.2.6 เรื่อง รายงานจ านวนผู้ เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง 
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน มกราคม 2562 

 

สรุปเรื่อง 

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

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวนผู้เรียน

ตามแผน 
จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1. 
การท าไม้กวาดดอกหญ้าและไม้
กวาดทางมะพร้าว 

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 

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

7. 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

28 30  
ห้องประชุม อบต.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก   อ.
สากเหล็ก จ.พิจิตร 

8. นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ  20 20 วัดมงคลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

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

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

รวมทั้งสิ้น 322 236 
 



 

 2.  บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน                 

ตามแผน 

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. การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือธุรกิจ 75 

25 25 วัดเขื่อน ม.9 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 

11 อยู่ระหว่าง
เรียน วชช.พิจิตร  

25 25 ม. 7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
25 25 ม. 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 

3. ช่างตัดโลหะด้วยแก็ส 25 11 อยู่ระหว่าง
เรียน วชช.พิจิตร  

4. ช่างปะยาง 25 10 อยู่ระหว่าง
เรียน วชช.พิจิตร  

5. 
เทคนิคการซ่อมล าโพงและ 
การประกอบตู้ล าโพง 

25 11 อยู่ระหว่าง
เรียน วชช.พิจิตร  

6. งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 25 11 อยู่ระหว่าง
เรียน วชช.พิจิตร  

7. การใช้โปรแกรมตารางค านวณ 25 10 อยู่ระหว่าง
เรียน วชช.พิจิตร  

8. ขนมไทยใบตองห่อ 75 25 25 
หน่วยจัดฯโพธิ์ประทับช้าง ต.ทุ่งใหญ่         
อ.โพธิ์ประทับช้าง 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 อยู่ระหว่าง

เรียน ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

25 25 อบต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

12. งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 50 25 อยู่ระหว่าง
เรียน ร.ร.อนุบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

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

14. อาหารว่างประเภททอด 25 25 25 วัดนครชุม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
15. การถนอมอาหาร  25 25 วัดเขื่อน ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
16. ขนมไทย (ลูกคุณทองแดง)  25 25 ม.1 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
17. ขนมไทยในพิธีมงคล  25 25 ม.1 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

18. 
เทคนิคการซ่อมประกอบ
คอมพิวเตอร์ 

 20 อยู่ระหว่าง
เรียน 

หน่วยจัดฯ อ าเภอสากเหล็ก อ.สากเหล็ก      
จ.พิจิตร 

รวม 501 350 
 



 

ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 
หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เรียน (คน) คงเหลือ 

พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 672 322 350 
บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 800 501 299 

 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
   หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้วควรมีการรายงานผลว่าผู้เรียนน าไปประกอบอาชีพตามที่เรียนหรือไม่
อย่างไร 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

วาระท่ี 1.2.7 รายงานผลโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมกับ ส านักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอ าเภอโพทะเล ได้ด าเนิน
โครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนและนักศึกษา อายุตั้งแต่ 15 ปี      
ขึ้นไป ให้มีจิตส านึกในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ      
ทางถนน โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ในวันที่ 18 – 19 มกราคม 2562  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
จ านวน 89 คน ผ่านการทดสอบ และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ จ านวน 85 คน ไม่ผ่านการฝึกอบรม 
จ านวน  4 คน เนื่องจากไม่ได้มาทดสอบภาคทฤษฎี และทดสอบการขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ ส านักงานขนส่ง
จังหวัดพิจิตร  สาขาอ าเภอโพทะเล 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

   วาระที่ 1.2.8 รายงานผลการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
สรุปเรื่อง   
 ตามที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 วันอังคาร                 
ที่ 11 ธันวาคม 2561 วาระที่ 1.1.1 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 การเตรียม    
ความพร้อมการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓  และ ปวส.2            
ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการโดยเชิญอาจารย์ผู้สอนในแต่ละทักษะ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะภาษาและการสื่อสาร 
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต และทักษะการจัดการงานอาชีพ  น าแบบทดสอบจากคู่มือเตรียมสอบ V-NET  
มาให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทดลองท า พร้อมแนะน าวิธีการแบบทดสอบ โดยก าหนดการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น. จนถึงสัปดาห์การทดสอบ
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และเมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับ
มอบหมายให้เป็นศูนย์สอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เป็นสนามสอบ ผู้เข้าทดสอบเป็นนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และโรงเรียน    
สิริวัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้ 



 

 
ระดับ จ านวนห้องสอบ จ านวนผู้เข้าทดสอบ จ านวนผู้ขาดสอบ คิดเป็นร้อยละ 
ปวส. 8 221 20 6.96 
ปวช. 11 287 14 6.33 

  
  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีก าหนดการประกาศผลสอบระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
   วาระที่ 1.2.9 รายงานผลการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการวินิจฉัย และแก้ไข
ข้อขัดข้องระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 
สรุปเรื่อง   

ตามที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 วันอังคาร                 
ที่ 11 ธันวาคม 2561 วาระท่ี 1.1.1 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ร่วมกับส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ได้ด าเนิน  โครงการเพ่ิมศักยภาพแรงงานรองรับ 
Thailand 4.0 สาขาการวินิจฉัย และแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ จ านวน 30 ชั่วโมง 
ให้กับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา สาขางานยานยนต์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ณ อาคารอุตสาหกรรมชั้น 1 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร          
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 30 คน ผ่านการยกระดับฝีมือและได้รับวุฒิบัตร ส าเร็จหลักสูตรการยกระดับฝีมือ 
สาขาการวินิจฉัย และแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน จ านวน 30 คน 

 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา    

1. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีการประชุมท าแผนที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร                    
วิทยาลัยมีการท าแผนที่รองรับการด าเนินงาน Thailand 4.0 อย่างไร เรื่องของมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งวิทยาลัยจะ
ได้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ควรจะเข้าร่วมประชุม  
 2. ควรมีการเขียนความหมายของค าว่า Thailand 1.0 - 4.0 ติดเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับ
นักศึกษาได้รับทราบความหมายเหล่านี้ด้วย 
 3. วิทยาลัยควรประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่มีวิศวกรที่เกี่ยวข้องแต่ละศาสตร์ในการด าเนินงาน                        
ด้านช่างต่าง ๆ มาเป็นเครือข่ายในการแก้ปัญหางาน และการประกอบอาชีพ  ในฐานะที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร       
เปิดสอนด้านอาชีพและมีช่างด้านต่าง ๆ หลายสาขาวิชา 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง  
 

  ตามท่ีได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 
๒๕62 ณ ห้องประชุมสรรพงาย อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน
การประชุมเรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้ง  
ฝ่ายเลขานุการด าเนินการต่อไป 
  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 1 /๒๕62                             
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม ๒๕62 จ านวน 21 หน้า  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  วาระที่ 4.1 พิจารณาเห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู้สอน                              
ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา และมีก าหนด                           
เปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2๕61 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นั้น โดยหน่วยจัดการศึกษา                   
ได้ด าเนินการจัดท าตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู้สอนเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย   

1. หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร แม่ข่าย  จ านวน  7  ห้องเรียน 
2. หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จ านวน  5  ห้องเรียน 
3. หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง จ านวน  2  ห้องเรียน 
4. หน่วยจัดการศึกษาวัดสามง่าม    จ านวน  2  ห้องเรียน 
5. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสากเหล็ก   จ านวน  5  ห้องเรียน 
6. หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง   จ านวน  2  ห้องเรียน 

  ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕62 วันจันทร์           
ที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู้สอน                              
ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 

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

ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้ง แผนการพัฒนาชุมชน                       
เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

2. ข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ           
พ.ศ.2558   

มติที่ประชุม  ที่ประชุม เห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตร
ระดับอนุปริญญา  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน  24 ห้องเรียน และอนุญาตให้ด าเนินการ
เปิดห้องเรียนเพ่ิมเติมได ้   



 

วาระท่ี 4.2  พิจารณาเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 

 

สรุปเรื่อง 

 ด้วยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะเปิดการเรียนการสอนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561                   
(ภาคเรียนฤดูร้อน) ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้ศึกษาในรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน รวมทั้ง
เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ โดยเปิดการเรียน
การสอนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562  
  ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕62 วันจันทร์           
ที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ ที่ประชุมมีมติ พิจารณาเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561  

 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2538 

 
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชม. นก. อ.ผู้สอน 
หน่วยแม่ข่าย  (หมวดวิชาทักษะชีวิต) 
1 3000-1101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 3 3 อ.ปรารถนา  จันทร์อ่ า 
2 3000-1606 การคิดอย่างเป็นระบบ  2 2 อ.ประเสิฐ  เฉยดิษ 

สาขางานยานยนต์ 
3 2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2 3 อ.พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561 
 
  วาระที่  4.3 พิจารณาอนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของท้องถิ่นชุมชน และกลุ่มอาชีพ ในเดือน มีนาคม 
2562 จึงขอความเห็นชอบในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ จ านวน 7 หลักสูตร 
ประกอบด้วย 
 
 
 



 

1. พัฒนาอาชีพ (ตั้งแต่ 45 ชั่วโมงขึ้นไป) 
1.1  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์    จ านวน 150  ชั่วโมง 
1.2  การซอยผม     จ านวน   90  ชั่วโมง 

 2.  การบริการวิชาการ (ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง) 
2.1  การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ  จ านวน   30  ชั่วโมง 
2.2  อาหารว่างประเภทปิ้ง-ย่าง   จ านวน   30  ชั่วโมง 
2.3  ขนมไทย (ลูกคุณทองแดง)   จ านวน   30  ชั่วโมง 
2.4  การนวดประคบสมุนไพร   จ านวน   18  ชั่วโมง 
2.5  การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้แสงสว่าง จ านวน   12  ชั่วโมง 
 

  ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕62 วันจันทร์                
ที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ ที่ประชุมมีมติ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรม                      
ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ จ านวน 7 หลักสูตร 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (6) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่อนุมัติ
หลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน                                                                 
และกลุ่มอาชีพ 
 
ข้อเสนอของกรรมการสภา 
 1. การท าอาหารประเภทปิ้งย่าง ควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ท าให้เกิดควัน เนื่องจากในปัจจุบันมี
กฎหมายห้าม 
 3. ควรให้ความรู้ในเรื่องของอาหารปลอดภัย  
 4. วิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ผู้สอนควรให้ความรู้ด้านกฎหมายกับผู้เรียนด้วย พร้อมทั้งให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการต่อยอดการประกอบอาชีพ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมอนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรม ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ จ านวน 
7 หลักสูตร ให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ 
 



 

 
หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ  (พัฒนาอาชีพ ต้ังแต่  45  ชั่วโมงขึ้นไป) 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
ผู้เรียน 

วันที่เปิด-ปิด ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ สถานที่ฝึกอบรม 

1 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต ์
 

150  
ช่ัวโมง 

28 คน 11–13  
มี.ค. 62 

 จันทร์-อาทิตย์ 
8.30-16.30 น. 

นายมานพ   
พรหมข า 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย   
- เจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ และ
มปีระสบการณ์ซ่อมรถจักยานยนต์ 11  ปี 

เลขท่ี 31  ม.6   
ต.ดงประค า อ.เมือง   
จ.พิจิตร 

2 การซอยผม 
 
 

90  
ช่ัวโมง 

 

20 คน 11–25  
มี.ค. 62 

จันทร์–อาทิตย ์
8.30-15.30 น. 

นางปราณี   
บุญเจรญิ 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย   
- ประสบการณ์ วิทยากร กศน. และศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร หลักสตูร
นวดแผนไทยและเสริมสวย  20 ปี 

วัดมงคลทับคล้อ   
อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร   

 
หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ (การให้บริการวชิาการแก่ชมุชน ต่ ากว่า  45  ชั่วโมง) 

ที ่
ชื่อหลักสูตร/ 

รหัสวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
ผู้เรียน 

วันที่เปิด-ปิด ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ สถานที่ฝึกอบรม 

1 การออกก าลังกายส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ
 

30  
ช่ัวโมง 

 

60 คน 11–20  
มี.ค. 62 

จันทร์-อาทิตย ์
08.00-12.00 น. 

นางสาวบุญส่ง  
แซ่ข้วย 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย   
- ประสบการณ์ ประธานชมรมรักสุขภาพ        
วิทยากรสอนเต้นให้กับประชาชนเพื่อร่วม
ประกวดในงานต่าง ๆ ของจังหวัดพิจิตร  7  ปี 

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

2 อาหารว่าง 
ประเภทปิ้ง-ย่าง 
 

30 
ช่ัวโมง 

 

25 คน 11-15 มี.ค.
62 

จันทร์-ศุกร ์
8.30-15.30 น. 

นางสาวชมนิ่ม 
หมวกหล า 

- ประถมศึกษา     
- ประสบการณ์ เปดิร้านอาหารจ าหน่ายประเภท
ปิ้งย่าง 15  ปี 

ม.3  ต.บ้านน้อย   
อ.โพทะเล  จ.พิจิตร 

3 ขนมไทย  
(ลูกคุณทองแดง) 
 

30  
ช่ัวโมง 

 

25 คน 11-15 มี.ค.
62 

จันทร์-ศุกร ์
8.30-15.30 น. 

นางสมนึก   
ส่งศร ี

- ปวท.การบัญชี 
- ประสบการณ์การท าอาหารคาวหวาน  10  ปี 
 

เลขท่ี 19  ม.1   
ต.เมืองเก่า  อ.เมือง   
จ.พิจิตร 

4 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเภทให้แสงสว่าง 

12  
ช่ัวโมง 

25  คน 6-27  มี.ค.  
62 

วันพุธ  
12.30-15.30น. 

นายชัยวัฒน์  
เอี่ยมลออ   

- ทล.บ. (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
- อาจารย์พิเศษ วชช. พิจิตร 6 ปี 

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ  
อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร 

ที ่ ชื่อหลักสูตร/ จ านวน จ านวน วันที่เปิด-ปิด ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ สถานที่ฝึกอบรม 



 

รหัสวิชา ชั่วโมง ผู้เรียน 
5 การนวดประคบสมุนไพร 

 
18  

ช่ัวโมง 
 

43  คน 19 มี.ค.- 
30 เม.ย. 62 

วันอังคาร  
12.30-15.30 น. 

นางสาวเมฑิกา  
ฤทธิ์สุทธิ ์

- วท.บ. (สุขภาพและความงาม)  
- วุฒิบัตร หลักสตูรนวดไทยเพื่อสขุภาพ 
(สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก)  
- วุฒิบัตร หลักสตูรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย     
(ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวิถีไทย) 
- ประสบการณ์นวด  3  ปี 

โรงเรียนบุรพรตัน์วิทยาคาร   
อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร 



 
 

  วาระท่ี 4.4  พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ซึ่งในเดือน 
กุมภาพันธ์ 256๒ มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จ านวน  59  คน ประกอบด้วย 
 

หน่วยจัดการศึกษา 
สาขาวิชา 

การปกครองท้องถิ่น 
สาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชา 

การศึกษาปฐมวัย รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

แม่ข่าย - - - - 2 28 30 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากทาง 

- - 3 1 - - 4 

องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเก่า 

6 4 - 3 - - 13 

อ าเภอสากเหล็ก 5 7 - - - - 12 
รวม 11 11 3 4 2 28 59 

  

งานทะเบียนได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว เป็นนักศึกษาที่เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา          
ที่ต่ ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 5 การส าเร็จการศึกษา ข้อ 21 ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 1.  ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร และเกณฑ์   
ขั้นต่ าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า 
 2.  ไม่มีพันธะทางการเงินหรือพันธะอ่ืน ๆ ต่อวิทยาลัย 
 3.  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
 4.  สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่วิทยาลัยก าหนด 

 
  ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕62 วันจันทร์                
ที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จ านวน 59  คน 
 
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติ   

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (7) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่
อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
จ านวน 59  คน  
 
 
 
 
 



 
 

 วาระท่ี 4.5 การประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

สรุปเรื่อง 
 เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะด าเนินการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร                     
แก่นักศึกษาระดับหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งมี
ก าหนดการ  อยู่ในช่วงระหว่าง วันที่ 1 – 11 เมษายน 2562  
 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
    1. ในการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยควรมีการวางแผน กรณีหาก
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไม่สามารถมาเป็นประธานในพิธีได้ โดยจะเรียนเชิญ 
 1.1  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
 1.2  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
   2. ช่วงเวลาในการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ควรเป็นช่วงเช้า ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2562  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ในเดือนเมษายน 
2562 ตามข้อเสนอ 
 
 วาระท่ี 4.6 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยงานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                           
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา ทิศทาง และนโยบายรูปแบบวิทยาลัย
ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
รูปธรรม อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของกรรมการสภา โดยกิจกรรมจะจัดข้ึนระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562  
 
ข้อเสนอของกรรมการสภา 
 1. ให้วิทยาลัยด าเนินการเรื่องงบประมาณ ว่าเพียงพอหรือไมอ่ย่างไร 
 2. ให้ตรวจสอบผู้ที่จะเดินทางไปร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ระหว่างวันที่ 18 - 
22 มีนาคม 2562   
 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
1. ในเรื่องของการบริการผู้สูงอายุ วิทยาลัยควรให้นักศึกษาได้ฝึกท าวัสดุอุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้สูงอายุ ในเรื่องของการด าเนินชีวิต เพ่ือทีน่ักศึกษาจะได้เรียนรู้ ผู้สูงอายุก็จะได้รับการบริการที่ท า
ให้สุขภาพชีวิตดีขึ้น  
 2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพ่ือการท างานที่ยั่งยืน 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 3/๒๕62 
 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม ๒๕62          
เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ให้มีการประชุมครั้งที่ 3/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม ๒๕62          
เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
 
 
 
 

 (นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)       (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี) 
   ผู้จัดท าวาระการประชุม                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
 
 

(นางวิลัย  บุตร์วัตร) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  
  
 
 

(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


