
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ครั้งที่ 6/๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่ 20  มิถุนายน 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       ชวนรักษาสัตย์  กรรมการ 
8.  นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์  กรรมการ 

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

13. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

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

  
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายณรงค์   แก้วแกมแข 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

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

 

        
 



 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  
วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร แจ้งผลการประชุมการขอใช้ที่ดินของวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร หน่วยจัดทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดยมีนายวิชัย                                 
ชวนรักษาสัตย์  ผู้ อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลการขอใช้ พ้ืนที่ ในการจัดตั้ งศูนย์
เทคโนโลยีการเกษตร และนวัตกรรมการเกษตร โดยได้ขอใช้พ้ืนที่จ านวน 300 ไร่ ในเขตของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)  

2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ประธานสภา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธี 

3. นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และ นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  สัมมนา ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน                       
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสวนดุสิต 
     
วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 
สรุปเรื่อง 

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

 
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานวิจัย 

เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562  นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                   
และคณะบุคลากรสายงานวิจัย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานวิจัย               
โดยเดินทางไปศึกษาดูงานเทคโนโลยีการแยกก๊าซไฮโดรเจนออกจากน้ า เทคโนโลยีการผลิตเอทานอล                         
และการผลิตไบโอดี เซลจากน้ ามันยางนา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยพืชสวน                  
จากส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากศึกษาดูงานมาพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานวิจัย 
และพัฒนางานวิจัยของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรต่อไป 

 
กิจกรรมที่ 2 ออกก าลังกายสัญจรอ าเภอโพทะเล ครั้งที่ 8     

เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมมือกับโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพ                              
ต าบลท่าบัว จัดกิจกรรมออกก าลังกายสัญจรอ าเภอโพทะเล ครั้งที่ 8 เพ่ือเป็นการสนับสนุน และส่งเสริม                    
การออกก าลังกายของประชาชนในเขตอ าเภอโพทะเล ให้มีสุขภาพที่ดี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจ                   
จากประชาชนเป็นจ านวนมาก ณ สนามกีฬาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
 



 
 

กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมการจับจีบผ้า และการผูกผ้า 
เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดกิจกรรมฝึกอบรมการจับจีบผ้า                               

และการผูกผ้าโดยให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลือกผ้า การจับจีบผ้าและการจับดอก เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีทักษะ                           
ในการจับจีบผ้าในแบบต่าง ๆ สามารถจับผ้าประดับในงานแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุม                           
หลวงพ่อเงินวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
กิจกรรมที่ 4 อบรมการประดิษฐ์โคมไฟนอกอาคารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)             
จัดโครงการอบรมการประดิษฐ์โคมไฟนอกอาคารด้วยพลัง งานแสงอาทิตย์  โดยอบรมให้แก่พระภิกษุสงฆ์                  
วัดสวนโพธิสัตว์ อ าเภอทับคล้อ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ แนะน าและสาธิตการใช้โคมไฟนอกอาคารพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
กิจกรรมที่ 5 To Be Number One อบรมความรู้เรื่อง “คุณแม่วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร” 

เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2562 และ วันที่  6 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรแม่ข่าย                    
และหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง ร่วมกับสาธารณสุขอ าเภอโพทะเล จัดกิจกรรม To Be Number One อบรม
ความรู้ ให้กับนักศึกษาในหัวข้อ “คุณแม่วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน                                    
จากจั งหวัดพิจิตร เ พ่ือส่ ง เสริมการป้องกันการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควร การป้องกันการตั้ งครรภ์                                 
อันไม่พึงประสงค์ การหลีกเลี่ยงสิ่งมึนเมาและสารเสพติด ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงินวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 6 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม                  
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  พร้อมทั้งคณะครู
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม                                                                   
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยช่วงเช้าร่วมกันท าบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร ช่วงเย็นวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                      
ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอ าเภอโพทะเล 
 
กิจกรรมที่ 7 โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมขอใช้พ้ืนที่                    
ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร และนวัฒกรรมการเกษตร โดยได้ขอใช้พ้ืนที่จ านวน 300 ไร่                                   
ในเขตของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
กิจกรรมที่ 8 อบรมโครงการฝึกงานระหว่างประเทศภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความส าเร็จ 

เมื่อวันศุกร์ที่  7 มิถุนายน 2562  วิทยาลัยชุมชนพิจิตรน านักศึกษาระดับ ปวช.3 และ  ปวส.2                     
เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความส าเร็จ โดยบริษัท ATP ร่วมกับโรงเรียนสอน
ภาษาญี่ ปุ่ น เ พ่ื อ พัฒนาคนเข้ าสู่ ร ะบบการท า งานอ ย่ า งมี คุณภาพ  และให้ โ อกาสผู้ เ ข้ า ร่ วม โครงการ                                       
ไปฝึกประสบการณ์ ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ปี  โดยได้ค่าจ้างตามเงื่อนไขและตามกฎหมายแรงงาน                                                                     
ของประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมหลวงเงิน 
 



 
 

กิจกรรมที่ 9 ประชุมสัมมนาครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 นายสุธนต์ เทียนเฮง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นประธาน                   

เปิดประชุมสัมมนาครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้ครูผู้สอน                      
เกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญในบทบาทของครู โดยน าไปสู่การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้      
ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน ทัศนคติ และแนวทางการสอนของครูผู้สอนในระดับอนุปริญญา ณ CK Hall จังหวัดพิจิตร 

 
กิจกรรมที่ 10 การประชุมสัมมนาทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2562  นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                        
ร่วมประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สัมมนาทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  ซึ่ ง จ ะ มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น                                                                                       
และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือให้มีทิศทางในการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของประเทศ                         
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งส่งเสริมและใช้ประโยชน์ทุนมนุษย์ ด้วยการสร้างก าลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ              
รวมทั้งติดตาม และสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนอย่างเป็นระบบ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

กิจกรรมที่ 8  โครงการฝึกงานระหว่างประเทศภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความส าเร็จ วิทยาลัยควร
ตรวจสอบข้อมูลทั้งในเรื่องการเรียนภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ  และภาษาญี่ปุ่น รวมถึงข้อก าหนดในการท างานต่าง ๆ                  
ให้ชัดเจน 
 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
   
 วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 5/2562 
 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 
พฤษภาคม 2562 มีมติที่ประชุมและได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 

 

ที่ 
ระเบียบ 
วาระ 
วาระท่ี 

เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 
การด าเนินงานตามมติที่

ประชุม 

1 4.1 เรื่องพิจารณาเห็นชอบตาราง
การจัดการเรียนการสอนและ
ศั ก ย ภ า พ อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น                  
หลักสูตรระดับอนุปริญญา 
ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา 
2562 

ที่ประชุมเห็นชอบตารางการจัดการ
เรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์
ผู้สอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
ภาคการศึ กษาที่ 1ปี ก า รศึ กษ า 
2562 

แ จ้ ง ส า นั ก วิ ช า ก า ร
ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนแล้ว เมื่ อวันที่  24 
พฤษภาคม 2562   

2 4.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง  ( ป ว ส . )                  

ที่ประชุมเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และ ระดับประกาศนียบัตร

ส่ ง เ อ ก ส า ร ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษา ไปยังสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแล้วเมื่อ



 
 

และ ระดับประกาศนียบัตร
วิ ชาชี พ (ปวช . )  ประจ าปี
การศึกษาที่ 2561 (ครั้งที่ 3) 

วิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 
2561 (ครั้งที่ 3) จ านวน 46 คน 

วั น ที่  1 2  มิ ถุ น า ย น 
2562 

3 4.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประจ าห้องแนะแนว
การศึกษาอาชีพ 

ที่ ป ร ะ ชุ ม เ ห็ น ช อ บ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานประจ า
ห้ อ ง แนะแนวกา รศึ กษ าอาชี พ                    
โดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย) 
มอบให้ นายบรรลือ เหลืองทองค า 
เป็ นคณะกรรมการด า เนิ น งาน 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  หน่ วยจัด
การศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร์)  
มอบให้ นายธวัชชัย  รัตนพุก เป็น
คณะกรรมการด าเนินงาน 

เลขานุการได้ด าเนินการ 
จัดท าร่างค าสั่ง เรียบร้อย
แล้ว  
 
 

 

4 4.4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา
คณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร  
 

ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง นายณรงค์  
แ ก้ ว แ ก ม แ ข  เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

เลขานุการได้ด าเนินการ 
จัดท าค าสั่ง เรียบร้อยแล้ว  
 

 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 
 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่               
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมีเงินรายได้สถานศึกษา ตั้ งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2562                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562   10,536,122.93 
1. ณ วันที ่31 พ.ค. 2562 88,330.00 571,360.00 10,053,092.93 

  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

   
 
 
 
 

  



 
 

วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าเดือนพฤษภาคม  2562 
 

สรุปเรื่อง 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 256๒ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒ งวดที่ 8 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน  26,090,815.00  บาท                  
( ยี่ สิ บ ห ก ล้ า น เ ก้ า ห มื่ น แ ป ด ร้ อ ย สิ บ ห้ า บ า ท ถ้ ว น )  ซึ่ ง มี ย อ ด ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ทั้ ง สิ้ น                                                                  
จ านวน 21,540,141.91 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) และร้อยละ                             
ของการเบิกจ่ายอยู่ที่ 82.56 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่  1.2.5  เรื่อง รายงานจ านวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์               
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน พฤษภาคม  256๒ 

 

สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562                            
งานบริการวิชาการจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน พฤษภาคม 256๒ ดังนี้ 

 
 
 
 

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย 
งบบุคลากร 5,937,800.00 3,920,880.00 2,016,920.00 66.03 
งบด าเนินงาน 12,107,470.00 11,350,363.91 757,106.09 93.75 
งบลงทุน 67,700.00 67,700.00 0.00      100.00 
งบเงินอุดหนุน   5,898,205.00 5,355,871.50 542,333.50 90.81 
งบรายจ่ายอื่น 2,079,640.00 845,326.50 1,234,313.50 40.65 
รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) 
จ านวน 8 งวด  

26,090,815.00 21,540,141.91 4,550,673.09 82.56 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  36%  ไตรมาสที่ 2  21%    
                                ไตรมาสที่ 3  23%  ไตรมาสที่ 4  20%  รวม 100%  
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 72.34) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 82.56% 

สูงกว่าเป้าหมาย 
10.22% 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
ยกมาจากปี 25๖1 รายรับ รายจ่าย คงเหลอื  

 9,977,535.72 1,229,324.00 1,153,766.79 10,053,092.93 



 
 

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 
การท าไมก้วาดดอกหญ้าและ
ไม้กวาดทางมะพร้าว 

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

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

14 
ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง             
กรุไม้อัด 

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

รวมทั้งสิ้น 599 598 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 
การจักสานเส้นพลาสติก 
เพ่ือธุรกิจ 

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
ด าเนนิการ วชช.พิจิตร  

3 ช่างตัดโลหะด้วยแก็ส 25 
11 11 วชช.พิจิตร  

13 อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ วชช.พิจิตร  

4 ช่างปะยาง 25 
10 10 วชช.พิจิตร  

13 อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ วชช.พิจิตร  

5 
เทคนิคการซ่อมล าโพงและ 
การประกอบตู้ล าโพง 

25 11 11 วชช.พิจิตร  

 13 อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ วชช.พิจิตร  

6 
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ภายในบ้าน 

50 

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

13 อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ วชช.พิจิตร  

7 การใช้โปรแกรมตารางค านวณ 25 
10 10 วชช.พิจิตร  

13 อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 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 อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ วชช.พิจิตร  

รวม 1,046 950 
 
ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์                

ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 
หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เรียน (คน) สูง/ต่ ากว่าเป้าหมาย 

พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 672 599 (73) 
บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 800 1,046 246 

 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



 
 

  วาระท่ี 1.2.6  เรื่อง รายงานข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2562  
     
สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2562 บัดนี้ ได้สิ้นสุด การรับสมัครเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการ จึงขอรายงานข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษาใหม่   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สาขางาน 
หน่วยจัดการศึกษา 

แม่ข่าย ทับคล้อฯ โพธิ์ประทบัช้าง 
ปวช. ปวส. รวม ปวช. ปวส. รวม ปวช. ปวส. รวม 

ยานยนต์/เทคนิคยานยนต ์ 73 40 113 115 38 153 24 - 24 
ไฟฟ้าก าลัง 22 - 22 63 41 104 - - - 
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 16 19 35 - - - - - - 
โครงสร้าง/เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างฯ 16 - 16 - - - - - - 
การบัญช ี 25 27 52 53 30 83 - - - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 16 51 35 31 66 21 - 21 

รวม 187 102 289 266 140 406 45 - 45 
  
 ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

หลักสูตร เป้าหมาย (คน) จ านวนนักศึกษา (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 470 498 105.96 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 220 242 110.00 

รวม 69๐ 740 107.25 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระท่ี 1.2.7  เรื่อง รายงานการแนะแนวโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความส าเร็จสู่โอกาสฝึกงาน                         
ณ ประเทศญี่ปุ่น  
 
สรุปเรื่อง 

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ดร.กฤชนันท์  ภู่สวาสดิ์ ที่ปรึกษาโครงการ ATP (Assawalert Training 
Program) เข้ามาแนะแนวโครงการ ATP ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2                                  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โครงการ ATP เป็นโครงการฝึกสอนเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ รวมถึงการชี้แนะแนวทาง    
ในการเตรียมความพร้อม ส าหรับการไปฝึกงานในอาชีพต่าง  ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านกระบวนการฝึกฝน                        
จาก สถาบันโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย (AJLS) เพ่ือเน้นการฝึกฝนพัฒนาในด้านภาษา ซึ่งเป็นการ เปิดโอกาส                   
ให้นักศึกษาที่จบ ม.6 , ปวช.3 หรือปวส.2 ทุกสาขาวิชา สนใจเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพ                                    
สู่ความส าเร็จ ATP” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคนเข้าสู่ระบบการท างานอย่างมีคุณภาพ และให้โอกาสผู้เข้าร่วม
โครงการไปฝึกงาน / ฝึกประสบการณ์ ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ปี โดยได้ค่าจ้างตามเงื่อนไข และตามกฎหมาย
แรงงานของประเทศญี่ปุ่น หลังจากได้เรียนภาษาญี่ปุ่นกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย ในโครงการ ATP 



 
 

คุณสมบัติท่ีส าคัญของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. อายุ 19 - 29 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง  
2. ส าเร็จการศึกษา ม.6/ปวช./ปวส. ทุกสาขาวิชา  
3. ความสูงไม่ต่ ากว่า 160 เซนติเมตร สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยมีใบรับรองแพทย์แสดง  
4. พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว  
5. ไม่มีรอยสัก หรือ ระเบิดหูที่มีรูขนาดใหญ่ หรือ ความผิดปกติทางร่างกาย  
6. ไม่เคยท างานในประเทศญี่ปุ่นโดยแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง  
7. สายตาปกติ สายตาไม่สั้น ตาไม่บอดสี  
8. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทางระหว่างฝึกอบรมในประเทศ ค่าตรวจสุขภาพ                     

ค่าจัดท าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเรียนภาษาญี่ปุ่น ค่าฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย           
4 – 6 เดือน และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ รวมทั้งสิ้นในวงเงิน 210,000.-บาท (โดยนักศึกษาสามารถให้สถานศึกษาเป็น
ผู้รับรองขอใช้สิทธิ์ เงินกู้ยืมจากกองทุน ATP เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนภาษาและใช้คืนเงินกองทุน ATP                       
เมื่อได้รับการฝึกท างาน มีรายได้จากประเทศญี่ปุ่น) 

 
สิ่งท่ีจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ 

1. ภาษา ความรู้จากการเรียนภาษาญี่ปุ่น และการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนที่ได้รับ                         
จากการฝึกงาน 

2. ใบประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน หรือการผ่านงานในต่างประเทศ 
3. รายได้เก็บเกี่ยวรายได้ที่สูงกว่า ระหว่างการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือเป็นทุนต่อยอดในอนาคต                  

เมื่อกลับมาที่ประเทศไทย 
4. โอกาสต่อยอดอนาคต เมื่อครบก าหนดกลับประเทศ สามารถต่อยอดวิชาชีพได้ด้วยการผลักดัน                  

และสนับสนุนจากโครงการ ATP โดยจะมีการแนะน างานที่มีเงินเดือนสูงกว่า มาตรฐานทั่วไป และ/หรือ                     
ให้ค าปรึกษาร่วมวางแผนในการประกอบธุรกิจขนาดย่อมของตนเอง 

 
จุดเด่นของสถาบันโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย 

1. มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น และเข้าใจระเบียบวินัย วัฒนธรรม               
จนสามารถใช้ชีวิตและเรียนรู้ในการท างานได้ด้วยตนเองท่ีประเทศญี่ปุ่น 

2. มุ่งเน้นพัฒนาแนวความคิดหลักวิธีคิดให้บุคลากรเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอในด้านศักยภาพควบคู่                 
กับคุณธรรม 

3. ผู้เรียนได้เรียนอย่างน้อย 6 หลักสูตรขึ้นไปโดย ATP มีกองทุนสนับสนุนให้ก่อน 
4. มีครูประจ าที่ประเทศญี่ปุ่นคอยดูแลตลอด 3 ปี 
5. มีการเดินทางไปเยี่ยมและนิเทศผู้ฝึกงานพร้อมดูแลตลอด 3 ปี 
6. มีการแนะน า งานบริษัทที่ ประ เทศญี่ ปุ่ น ให้ ในต าแหน่ งหน้ าที่  ที่ ส ามารถ เจริญ เติบ โต ได้                                         

ในประเทศไทย และแนะแนวทางในการประกอบธุรกิจส่วนตัวเมื่อกลับไทย 
 
หลักสูตรในแต่ละระดับมีดังต่อไปนี้ 

Level 1 อักษร HIRAGANA, KATANANA, การแนะน าตนเอง, การนับเลข, สัปดาห์/ว-ด-ป/เวลา, ไวยากรณ ์
Level 2 บทที่ 4-13 ไวยากรณ์+สนทนา 
Level 3 บทที่ 14-25 ไวยากรณ ์+ สนทนา 



 
 

Level 4 บทที่ 26-40 ค าสั่งในการปฏิบัติงาน 
Level 5 บทที่ 41-50 ค าสั่งในการปฏิบัติงาน 
Level 6 สนทนา 1-50 ทั่วไปในการท างาน, การด าเนินชีวิต และเนื้อหาส าหรับระดับ N4 

 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 วิทยาลัยควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเพ่ิมเติมถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นไปได้ รวมถึงผลที่ได้
จากการด าเนินโครงการดังกล่าว ว่ามีการด าเนินการไปแล้วหรือยัง ประสบความส าเร็จหรือไม่ อย่างไร 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 1.2.8 เรื่อง รายงานผลนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560                
โดยใช้เกณฑ์ประกันมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 องค์ประกอบ 18                 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ สรุปผลการประกันคุณภาพฯ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 การด าเนินการอยู่ระดับดี  โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินการในปีถัดไป  โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) และก าหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1.  กรอบของงานเป็นอย่างไร  
 2.  ระยะเวลาเหมาะสมหรือไม่ ควรด าเนินการหลังจากทราบผลการประเมินแล้ว และน ามาวิเคราะห์                      
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป   
 3.  วิทยาลัยควรท าความเข้าใจเรื่องของเวลา และการบูรณาการการเรียนการสอน ในระดับรายวิชา 
 4.  การสืบค้นข้อมูล ด้านภูมิปัญญา ทั้งที่มีอยู่เดิม และมีในท้องถิ่น ที่ให้ครู และเด็กได้สืบค้น ที่สามารถเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม ที่จะท าให้เกิดการรักษา  เพ่ือน ามาเป็นพ้ืนฐาน                     
การพัฒนา 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  

 
  วาระท่ี 1.2.9 เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 วาระที่ 4.3 พิจารณาเห็นชอบตาราง
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ กรณีที่ผู้เรียนมีจ านวนชั่วโมงว่างเกินกว่า 2 ชั่วโมง/ไม่มี



 
 

เรียนตั้งแต่เวลา 13.30 น. วิทยาลัยฯ ควรจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และใช้เวลาว่าง                       
ให้เกิดประโยชน์ โดยฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการประชุมหารือหัวหน้าสาขางานเพ่ือด าเนินการในเรื่องดังกล่าว                
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรน าเสนออนุกรรมการวิชาการเพ่ือทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กรณีมีชั่วโมงว่างเกินกว่า 2 ชั่วโมง (รวมพักกลางวัน) ด าเนินการให้นักเรียน นักศึกษาพบอาจารย์                
ที่ปรึกษา (Home Room) เพ่ือก ากับ ดูแล แนะน า และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตน และพฤติกรรม                     
การเรียน 

2. กรณี นักศึกษาระดับ ปวส. (กลุ่ม ม.6) เลิกเรียนในเวลาเกินกว่า 18.30 น. ด าเนินการชี้แจง
กระบวนการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอนได้รับทราบเกี่ยวกับการเรียนในภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนปรับวิธี/กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานรายวิชา 
และสามารถบริหารจัดการเวลาในการจัดการเรียนการสอนได้ 

3. กรณีไม่มชีั่วโมงเรียนตั้งแต่เวลา 13.30 น.  ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
 

สาขางาน ระดับ วัน เวลา กิจกรรมเสริม 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ปวช.1   

และ  
ปวช.2 

วันศุกร์ 
 

วันพุธ 

13.30–15.30 น. 
 
13.30–15.30 น. 

- ฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ                  
โดย อ.ดนัยภัทร ดีมี และ อ.ภัทรชา โตมี 

- ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานผูกผ้า และ         
งานประดิษฐ์  โดย อ.จันจิรา เคยอาษา 
และ อ.ปรารถนา  จันทร์อ่ า 

การบัญชี ปวช.3 วันอังคาร 
 

วันพุธ 
 
 

วันศุกร์ 
 

13.30–15.30 น. 
 
13.30–15.30 น. 
 
 
13.30–15.30 น. 
 

- เตรียมข้อมูลส าหรับการจัดท าโครงการใน
ภาคเรียนที่ 2/2562  

- ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานผูกผ้า และ        
งานประดิษฐ์  โดย อ.จันจิรา เคยอาษา 
และ อ.ปรารถนา  จันทร์อ่ า 

- ฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ                  
โดย อ.ดนัยภัทร ดีมี และ อ.ภัทรชา โตมี 

 

และส านักวิชาการได้ด าเนินการติดตามการเข้าเรียน โดยใช้สมุดบันทึกการติดตามการเข้าเรียน          
เ พ่ือใช้ เป็นเครื่องมือในการดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน โดยก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการตรวจสอบ                         
การเข้าเรียนของผู้เรียนอยู่ในความรับผิดชอบ และก าหนดแนวทางในการดูแลช่วยเหลือ ดังนี้ 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการเช็คเวลาเรียนของผู้ เรียนทุกวันตามตารางเรียน (อาจมอบหมาย                     
ให้หัวหน้าห้องด าเนินการ) และให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองข้อมูล 

2. หากผู้ เ รี ยนที่ อยู่ ในความรั บผิ ดชอบไม่ มา เ รี ยน  2 ครั้ ง  ให้ ด า เนิ นการแจ้ ง ง านทะเบี ยน                                
เพ่ือท าจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ  

3. เมื่อแจ้งครั้งที่ 1 แล้ว หากผู้ปกครองยังไม่น าผู้เรียนมาติดต่อตามก าหนด ให้แจ้งเป็นครั้งที่ 2                      
โดยเว้นระยะการแจ้ง เป็นเวลา 7 วัน 

4. ถ้าแจ้งครบ 2 ครั้งแล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้เรียน/ผู้ปกครอง ให้ด าเนินการติดตามผู้เรียนตามที่อยู่
ที่แจ้งไว้ และรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ 

 
 



 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1. วิทยาลัยควรศึกษาการเรียนรู้ แบบ อีสปอร์ต หรือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ คือกีฬาประเภทบุคคลหรือทีม   
ชนิดหนึ่งกรมกีฬาได้จัด Esport เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาที่เกี่ยวกับกับการแข่งขันวิดีโอเกม โดยมีการแข่งตามประเภท
ของวิดิโอเกม เช่น เกมวางแผนการรบ, เกมต่อสู้, เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง, โมบา การแข่งขันนั้นแบ่งออกเป็นระดับ
สมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ 
 2. วิทยาลัยควรสังเกตและคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ให้มาฝึกอาชีพเพ่ิมเติม  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระที่ 1.2.10  เรื่อง รายงานผลการประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูป
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” 

 

สรุปเรื่อง 
 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ 
“ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เพ่ือท า
ความเข้าใจและระดมความคิดเห็นในการก าหนดทางเลือกการพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีวิทยาลัยชุมชนทั้ง 
20 แห่ง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
http://www.youtube.com/channel/UC2084ErmQmSQLJuo_bXniRw/live  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   
 

วาระที่ 1.2.11  เรื่อง การด าเนินโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพวิทยาลัยชุมชน  กิจกรรม :                          
จัดหลักสูตรอาชีพยกระดับฝีมือแรงงาน  
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่  วิ ทย าลั ยชุ มชน พิจิ ต ร  ได้ ด า เ นิ น โ คร งการ จั ดหลั กสู ต ร พัฒนาอาชี พวิ ท ย าลั ย ชุ มชน                                    
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารถยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน และอบรมให้ความรู้ทักษะอาชีพตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานให้แก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และนักศึกษา ซึ่งในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 
จะด าเนินโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพวิทยาลัยชุมชน กิจกรรม : จัดหลักสูตรอาชีพยกระดับฝีมือแรงงาน จ านวน 
2 หลักสูตร มีรายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร เวลาเรียน อาจารย์ผู้สอน 
สถานที ่

จัดการเรียนการสอน 
พนักงานการใช้
คอมพิวเตอร์ 
(ประมวลผลค า) 
ระดับ 1 

22 มิ.ย. – 
6 ก.ค. 62 
(30 ชม.) 

นายวุฒิชัย  พรมเนตร 
- บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- ประสบการณ์  อาจารย์ผู้สอน โรงเรียน
สิริวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 12 
ปี และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แร ง ง านแห่ ง ช าติ  พนั ก ง านการ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 

โรงเรียนสิริวัฒนา
บริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยี 
อ.ตะพานหิน 
จ.พิจิตร 
 

http://www.youtube.com/channel/UC2084ErmQmSQLJuo_bXniRw/live


 
 

29 มิ.ย. – 
13 ก.ค. 62 

(30 ชม.) 

นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  
- บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ประสบการณ์  อาจารย์ผู้สอน วชช.
พิจิตร 9 ปี และผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พนักงาน
การใช้คอมพิวเตอร์  (ประมวลผลค า) 
ระดับ 1 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
อ.โพทะเล  จ.พิจิตร 

ช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร ระดับ 1 

6-20 ก.ค. 62 
(30 ชม.) 

นายภาคภูมิ  ดีมี 
- วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
- ประสบการณ์  อาจารย์ผู้สอน วชช.
พิจิตร 7 ปี และผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร ระดับ 1 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
อ.โพทะเล  จ.พิจิตร 

 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 ในการอบรมให้เสริมเรื่องความปลอดภัยในการท างานเพ่ิมขึ้น 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง  
  ตามท่ีได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 
๒๕62 ณ ห้องประชุมสรรพงาย อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน                 
การประชุมเรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้งฝ่าย
เลขานุการด าเนินการต่อไป 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม ๒๕62  จ านวน  15  หน้า 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  

วาระที่ 3.1 เรื่อง ตราผลิตภัณฑ์ หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ                            
และคุณภาพชีวิต 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 วาระที่ 1.2.7                     
การออกแบบตราผลิตภัณฑ์ หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต              
คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะว่าควรมีภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย นั้น บัดนี้  ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการ               
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเห็นสมควรน าเสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเพ่ือทราบอีกครั้ง 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 3.2 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานพันธกิจสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
(Community  Engagement  Center) 
 
สรุปเรื่อง  
 ตามที่ คณะกรรมการสภาวิทยาลั ยชุมชนพิจิตร ได้ เสนอแนวทางการ พัฒนาศักยภาพผู้ เ รี ยน                                   
ให้มีสมรรถนะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมกับการพัฒนาให้บุคคลสามารถอยู่ในสังคมปัจจุบันให้ไ ด้                     
โดยเสนอให้มีห้องแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ และมีครูแนะแนว หรือนักจิตวิทยา ประจ าการ เพ่ือไว้ส าหรับปรึกษา
ทั้งด้านการเรียนการสอน ปัญหาส่วนบุคคลของนักศึกษาและผู้ปกครอง พร้อมแนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษา                      
ทุกระดับชั้น โดยเสนอให้มีห้องแนะแนวการศึกษาสายอาชีพทั้งของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย) และวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร์) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประจ า
ห้องแนะแนวการศึกษาอาชีพ โดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย) มอบให้  นายบรรลือ เหลืองทองค า                                          
เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร์) มอบให้ นายธวัชชัย  
รัตนพุก เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน นั้น บัดนี้ได้ด าเนินการร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1. ควรจัดห้องท างานให้นักศึกษาเนื่องจากเด็กจะได้รับการแนะแนวความรู้และฝึกปฎิบัติ ควรเป็นสถานที่ที่
อบอุ่น พร้อมที่จะให้ค าปรึกษา  
 2. นักศึกษาที่มีปัญหาในด้านการไปฝึกงาน ทั้งด้านร่างกาย และด้านความรับผิดชอบ ควรมีห้องแนะแนว
ประสานงาน และแก้ปัญหา 
 3. ควรมีการท าแบบฟอร์ม เพ่ือศึกษาข้อมูลของนักศึกษาที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ และท าสถิติ เพ่ือหา
แนวทางให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ 
 4. ให้ผู้รับผิดชอบก าหนดรูปแบบ ข้อปฎิบัติ หน้าที่ในการด าเนินงาน และข้อมูลการให้บริการและผู้รับบริการ 
ว่าแต่ละเดือนมีจ านวนเท่าไร และรายงานสภาให้ทราบเดือนละ 1 ครั้ง 



 
 

 5.  ใช้หลักปุริสธรรม 7 มาใช้ในการแนะแนว ให้ค าปรึกษา 
 6.  ให้คณะท างานร่างกรอบการปฏิบัติหน้าที่  รูปแบบในการให้ค าปรึกษา ชื่อศูนย์ ฯลฯ และน าเสนอสภา
ครั้งต่อไป 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของท้องถิ่นชุมชน และกลุ่มอาชีพ ในเดือน มิถุนายน 
2562  จึ ง ขออนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร และ เ ปิ ด ก า ร เ รี ย นก า รส อนหลั ก สู ต ร พั ฒนาทั กษะฯ  ก า ร ฝึ ก อบร ม                                        
ด้านวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 1 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. พัฒนาอาชีพ (ตั้งแต่ 45 ชั่วโมงขึ้นไป) 
1.1  นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ    จ านวน   60  ชั่วโมง 

 
  ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 มิถุนายน 
2562 ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือ                                   
ด้านวิชาชีพ เดือนมิถุนายน จ านวน 1 หลักสูตร 
 
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (6) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่อนุมัติ
หลักสูตร และการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และ
กลุ่มอาชีพ 
 
หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ  (พัฒนาอาชีพ ต้ังแต่  45  ชั่วโมงขึ้นไป) 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
ผู้เรียน 

วันที่เปิด-ปิด ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน 
วุฒิการศึกษา/
ประสบการณ์ 

สถานที่
ฝึกอบรม 

1 นวดฝ่าเท้า
เพื่อสุขภาพ 

60 
ช่ัวโมง 

 

30  คน 28 มิ.ย. 62 
- 

19 ก.ค. 62 
(10 วัน) 

ศุกร-์เสาร-์อาทิตย์ 
8.30-15.30 น. 

นางวิภาวดี   
กลิ่นหอมยืน 

- ประถมศึกษา 
- ประกาศนียบัตร 
หลักสตูรการนวดไทย 
จากสมาคมแพทย์แผน
ไทย- ประสบการณ์นวด
แผนไทย 7 ปี 
 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบางลาย 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัตหิลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือ ด้านวิชาชีพ เดือนมิถุนายน 
หลักสูตร นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ จ านวน 1 หลักสูตร 



 
 

วาระที่ 4.2 พิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 
1/2562   

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา และเปิดภาคการศึกษา                         
ที่ 1/2562 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ซึ่งส านักวิชาการ งานหลักสูตรอนุปริญญา ได้จัดท าตารางสอน ศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอน ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 และได้ผ่านการอนุมัติตารางสอน ศักยภาพครูผู้สอน ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1/2562 จากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราวประชุมสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 23 
พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น  

 การด าเนินการ  หลังจาก 15 วันท าการ วิทยาลัยต้องจัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอน                            
เพ่ือเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนมายังวิทยาลัยต่อไป ดังนั้น
วิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอน และศักยภาพครูผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 จ านวน 4 
สาขาวิชา 6 หน่วยจัดการศึกษา 26 ห้องเรยีน จ านวนนักศึกษา 375 คน จ านวนครูผู้สอน 88 คน ได้แก่ 

1. หน่วยจัดการศึกษา แม่ข่าย    สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น      3  ห้อง    29  คน 
             สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 5  ห้อง    41  คน 
         2.  หน่วยจัดการศึกษา อบต.เมืองเก่า   สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น 3  ห้อง    45  คน 
                           สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3  ห้อง    61  คน 

3.  หน่วยจัดการศึกษา อ าเภอสามง่าม  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2  ห้อง    27  คน    
4.  หน่วยจัดการศึกษา สากเหล็ก   สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น     3  ห้อง    55  คน  
         สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย   2  ห้อง    37  คน 

        5.  หน่วยจัดการศึกษา อบต.ปากทาง    สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 1  ห้อง    12  คน 
6. หน่วยจัดการศึกษา โพธิ์ประทับช้าง สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น  2  ห้อง    40  คน 

          สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2  ห้อง    28  คน 
 

ทั้ งนี้ ได้ ผ่ านการกลั่ นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ  เมื่ อคราวประชุมครั้ ง ที่  6/๒๕62                                    
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน ๒๕6๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 

 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่                        
ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนอง                       
ต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชน ให้เข้มแข็ง 
     
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษา                                     
ที่ 1/2562 
 
 
 
 



 
 

  วาระที่ 4.3  เรื่องพิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และได้เปิดภาคการศึกษาที่ 1/ 2562 เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 
ซึ่งส านักวิชาการ ได้จัดท าตารางสอน ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 และได้ผ่านการ
รับทราบ ตารางสอน ศักยภาพครูผู้สอน ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 จากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                      
เมื่อคราวประชุมสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น  

 การด าเนินการ  หลังจาก 15 วันท าการ วิทยาลัยต้องจัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอน                            
เพ่ือเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนมายังวิทยาลัยต่อไป ดังนั้น
วิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอน และศักยภาพครูผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 จ านวน 3   
หน่วยจัดการศึกษา  65 ห้องเรียน จ านวนนักศึกษา 1,691 คน จ านวนครูผู้สอน 79 คน ได้แก่ 

 

1. หน่วยจัดการศึกษา แม่ข่าย          จ านวน 31  ห้อง    655  คน   ครู   39   คน 
2. หน่วยจัดการศึกษา ทับคล้อ        จ านวน  26  ห้อง    910  คน   ครู   29   คน   
3. หน่วยจัดการศึกษา โพธิ์ประทับช้าง   จ านวน  8   ห้อง    126  คน    ครู   11   คน 

            
ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

13 มิถุนายน ๒๕6๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 

 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่                        
ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนอง                       
ต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชน ให้เข้มแข็ง 

      
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 

 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
1. วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 เชิญร่วมประชุมภาคเหนือที่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยมีคณะบุคลากรของ

วิทยาลัย จ านวน 6 คนเข้าร่วม และคณะกรรมการสภาเข้าร่วมจ านวน 4 คน   
2. ท าอย่างไรให้บุคลากรเห็นงานประกันเป็นงานประจ าไม่ใช่งานทีเ่พ่ิมภาระ 
3. นายบรรเทิง ศรีนาก แจ้งให้วิทยาลัยชุมชนจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องให้กับจังหวัดพิจิตร 



 
 

4. ให้ส านักวิชาการไปศึกษาการท างานของ กศน. อ าเภอตะพานหิน ว่ามีทิศทางการพัฒนาอย่างไร 
5. เชิญคณะกรรมการสภา เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชน วันที่ 15 -16 กรกฎาคม 

2562 ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 7/๒๕62 
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62        
เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมจะประชุมครั้งที่ 7/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62  เวลา 09.30 น.                            
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
 
 
 

(นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)     (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศร)ี 
                    ผู้จัดท าวาระการประชุม                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
 
 

(นางวิลัย  บุตร์วัตร) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร               

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


