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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ครั้งที่ 1/๒๕63 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม ๒๕63 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.  นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์  กรรมการ 

 8.  นายวิเชียร   จุลพันธ์   กรรมการ 
9.  นายวิชัย  ด่านรุ่งโรจน์  กรรมการ 
10. ผศ.วไลพร    เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 

 11. นายวิชัย   ชวนรักษาสัตย์  กรรมการ  
 12. นางวิลัย    บุตร์วัตร   เลขานุการ 
 ๑3. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

14. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ   
  

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายณรงค์   แก้วแกมแข 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา                                 
เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 14 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 คน ดังรายชื่อข้างต้น                                     
ครบองค์ประชุมด าเนินการประชุมตามวาระ  
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ระเบียบวาระท่ี ๑ 
วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.  นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภาฯ แจ้งได้ไปร่วมงานวันครู ที่โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ วันที่ 16  

มกราคม 2563 มีข้อเสนอแนะว่าการจัดงานวันครู ถ้าจะขอมาจัดที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้หรือไม่ เพราะเรามี
สถานที่ ห้องประชุม และจะได้ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยไปด้วย แต่ต้องไปคุยกับสมาคมครูประถมศึกษาอ าเภอ
โพทะเลก่อน ส่วนการแจกทุนการศึกษาให้กับเด็ก ทางกองทุนหลวงพ่อปรีชา มีเงินที่สามารถน าดอกผลมาแจกเป็น
ทุนให้กับนักเรียนได ้

2.  การจัดกิจกรรมการแข่งขันเปตอง เมื่อเสาร์วันที่ 18 มกราคม 2563 มีคนประชาชนให้ความสนใจ
เป็นจ านวนมาก ควรมีการจัดสถานที่วางถ้วยรางวัล พิธีการ ที่สมเกียรติของผู้ให้ เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับรางวัลมีความ
ภาคภูมิใจ และควรมีการจัดแข่งขันเป็นประจ าทุกปี 

3.  นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภาฯ ได้ไปเลือกตั้งผู้แทนสภาที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน วันที่ 22 
มกราคม 2563 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่  ในส่วนของบุคคลที่จะเป็นตัวแทน
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรรหานายกสภาสถาบัน คือประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
 วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการด าเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความร่วมมือ                          
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน  ธันวาคม 2562 – มกราคม                          
พ.ศ. 2563 มีการด าเนินกิจกรรม จ านวน 14 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 

 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามการท างาน 
 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เข้าร่วม                  
การประชุมกรรมการก ากับติดตามการท างานสถานีต ารวจภูธรอ าเภอโพทะเล ณ สถานีต ารวจอ าเภอโพทะเล 
 

กิจกรรมที่ 2 โครงการฝึกงานนักเรียน นักศึกษา  
 วันที่  25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมกับบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์                  
โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้จัดกิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศให้กับนักศึกษา ก่อนออก
ฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ ทางบริษัทมิตซูบิชิ ยังได้น าเสนอข้อมูลการด าเนินงาน                                       
ของบริษัทเพ่ือให้ผู้ปกครองและนักศึกษาได้ทราบ ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ                             
(ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่ 3 เปิดศูนย์อ านวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 วันที่  27 ธันวาคม 2562 นายวิชัย   ชวนรักษาสัตย์   ผู้ อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                                 
ร่วมเปิดศูนย์อ านวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2563 
ณ สี่แยกหน้าตลาดโพทะเล 
 

กิจกรรมที่ 4  ออกหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – วันที่ 2 มกราคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมกับจังหวัดพิจิตร                     
ออกหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  ในการนี้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 
ได้ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจแก่นักศึกษา ณ ถนนสาย 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก)  สาย 11 (อินทรบุรี- เขาทราย) 
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กิจกรรมที่ 5 โครงการเยาวชนโพทะเล หัวใจสะอาด 
 วันที่ 27  ธันวาคม 2562  อ าเภอโพทะเลร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ได้จัดโครงการเยาวชนโพทะเล 
หัวใจสะอาด ปราศจากยาเสพติด ประจ าปี 2562  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน  
 

กิจกรรมที่ 6  ออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน 
 วันที่ 28 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 2 มกราคม 2563 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ได้ออกตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจคณะครู-อาจารย์ และนักศึกษา ที่ออกหน่วยบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ณ หน่วยบริการประชาชนสี่แยกเขาทราย และหน่วยบริการบึงนาราง 
 

กิจกรรมที่ 7  พบนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
 วันที่ 8 มกราคม 2563 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้พบปะพูดคุยกับ
คณะคร-ูอาจารย์ และนักศึกษา หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง ณ หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง  
 

กิจกรรมที่ 8  ท าบุญปีใหม่ หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 วันที่  10 มกราคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)                                
ได้จัดงานท าบุญปีใหม่ ประจ าปี 2563 เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้ผู้มีอุปการคุณแก่สถานศึกษา ณ โรงฝึกงาน                  
ช่างไฟฟ้า หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่ 9 ชี้แจงข้อมูลการจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
 วันที่  14 มกราคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)                          
จัดการประชุมชี้แจงข้อมูลการจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้แก่หัวหน้า
สาขางานทุกสาขา ครูที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับ ปวช.2  ณ หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่ 10 วันครู 
 วันที่ 16 มกราคม 2563 ผู้บริหาร และคณะครู-อาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมงาน
วันครู ครั้งที่ 64 ณ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  
 

กิจกรรมที่ 11 การอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับข่ี 
 วันที่ 17 มกราคม 2563 ส านักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร สาขาอ าเภอโพทะเล 
จัดการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน  
 

กิจกรรมที่ 12 พิธีมอบวุฒิบัตร 
 วันที่ 17 มกราคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรตามหลักสูตรบริการวิชาการ ให้แก่
นักเรียนมัธยมขยายโอกาสทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 13 นักศึกษาสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อขอใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
 วันที่ 18 มกราคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้น านักศึกษาระดับชั้น ปวช. และปวส. เข้าทดสอบ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อขอใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์ ณ ส านักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล 
 

กิจกรรมที่ 14 การแข่งขันกีฬาเปตอง 
 วันที่ 18 มกราคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัล
เกียรติยศจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครแข่งขันมากกว่า 90  
ทีม ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอโพทะเล 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ    
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   วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 12/2562 
 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี                   
ที่ 26 ธันวาคม 2562 มีมติที่ประชุมและได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 
วาระท่ี 

เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 
การด าเนินงานตามมติ

ที่ประชุม 

1 4.1 เร่ือง พิจารณาเห็นชอบรายงาน
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
อนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษา
ที่ 2/2562     

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการ
จัดการเรียนการสอนหลักสตูรอนปุริญญา 
ประจ าภาคการศึกษาที ่2/2562     
 

ส่งรายงานจัดการเรียน
การสอนไปยังสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแล้ว            
เมื่อวันที่3 มกราคม 
2563 

2 4.2 เร่ือง พิจารณาเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ระดับอนุปริญญา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ คุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปรญิญา 
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยให้แนบข้อมูลตาม
ข้อเสนอ ไปยังสถาบันต่อไป 
ข้อเสนอ   
   1. กรณี นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์        
ให้มีข้อมูลการท าแผนพัฒนาตนเอง หรือ
การศึกษาต่อ แนบเสนอสถาบนัต่อไป 
   2. กรณี นางสาวสุวรรณีย์  ศริิสมฤทัย   
ให้แนบ งานวิจัย และผลงาน ประสบการณ์
การท างานดา้นการศึกษาปฐมวยัเสนอ
สถาบนัต่อไป 

แจ้งฝ่ายวชิาการให้
ด าเนินการแลว้  เมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม 
2562 

3 4.3 เรื่อง พิจารณาก าหนดการ
ประชุมประจ าเดือนของ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ประจ าปี            
พ.ศ. 2563  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ
ก าหนดการประชุมประจ าเดือนของ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  
 

แจ้งฝ่ายเลขานุการ
สถาบนัวิทยาลัยชุมชน
แล้ว เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2563 

4 4.4 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบ
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2563  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปงีบประมาณ 2563   

 แจ้งงานอ านวยการแล้ว  
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2562 

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

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562   10,126,355.71 
1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 326,475.00 69,585.74 10,383,244.97 

  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ    

  
 

   วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน ธันวาคม  2562 
 
สรุปเรื่อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256๒ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 งวดที่ 3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน  13,516,085.00 
บาท (สิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบห้าสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
จ านวน 5,156,214.34 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยสิบสี่บาทสามสิบสี่สตางค์) และร้อยละ     
ของการเบิกจ่ายอยู่ที่ 38.15 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   
 

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 2,999,460.00 1,529,130.00 1,470,330.00 50.98 
งบด าเนินงาน 7,390,925.00 2,670,835.34 4,720,089.66 36.14 
งบอุดหนุน 3,125,700.00 956,276.00 2,169,424.00 30.59 
รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) 
จ านวน 3 งวด  

13,516,085.00 5,156,241.34 8,359,843.66 38.15 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54%    
                                ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที่ 4  100%   
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 32 ) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 38.15% 

สูงกว่าเป้าหมาย
6.15% 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ยกมาจากปี 25๖2 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ  

 9,529,035.71 931,115.00 76,905.74 10,383,244.97 
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   วาระที่  1.2.5  เรื่อง รายงานจ านวนผู้ เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน มกราคม  2563 
 
 

สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563 งานบริการวิชาการจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน มกราคม 2563 ดังนี้ 

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชัว่โมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน

ผู้เรียนตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 ช่างอะลูมิเนียม 56 30  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
2 ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถังแกลลอน 28 25  ร.ร.อนุบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ  

รวมทั้งสิ้น 55  
 

2. บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวนผู้เรียน

ตามแผน 
จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 
การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือ
ธุรกิจ 

25 
12  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
13  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

2 ช่างตัดโลหะด้วยแก็ส 50 

14  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

35  
ร.ร.บ้านบึงทับจั่น ”ทศอุปถัมภ์”           
ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง  

14  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
3 ช่างปะยาง 25 14  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

4 
เทคนิคการซ่อมล าโพงและ         
การประกอบตู้ล าโพง 

25 
13  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
14  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

5 
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้าน 

50 

15  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

32  
ร.ร.บ้านบึงทับจั่น”ทศอุปถัมภ์”            
ต.แหลมรัง  อ.บึงนาราง  

14  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
25  ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ  

6 
การใช้งานโปรแกรมตาราง
ค านวณ 

25 14  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

7 การนวดแผนไทยเบื้องต้น 25 13  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
8 งานผูกผ้า 25 25  ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ  

รวม 267  
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ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์      
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 
หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 140 55 39.29 
บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 275 267 97.09 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ    
 
   วาระท่ี  1.2.6  เรื่อง การแข่งขันกีฬาเปตอง PCC OPEN ครั้งที่ 1 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง โดยค าแนะน าของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ก าหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาและพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาที่ว่าการอ าเภอโพทะเล โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจ านวน 96 
คู่ โดยแยกเป็นรุ่นอาวุโส และรุ่นประชาชนทั่วไป ซึ่งการจัดการแข่งขันด าเนินครั้งนี้ไปด้วยดี และเป็นนิมิตหมายว่า
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจะได้จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง และกีฬาอ่ืน ๆ ต่อไป  ทั้งนี้ มียอดรับบริจาค และค่าสมัคร 
จ านวน 56,400 บาท มีค่าใช้จ่าย จ านวน 26,040 บาท คงเหลือ จ านวน 30,360 บาท 

 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

1. ควรมีการจัดการแข่งขันในทุก ๆ ปี โดยจัดที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
2. กีฬาที่ควรจัดอีกชนิด คือ กีฬาวู๊ดบอล (Wood Ball) และกีฬาผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกีฬาที่มีผู้สนใจ

จ านวนมาก วิทยาลัยชุมชนพิจิตรควรศึกษาข้อมูล 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ    
 
    วาระที่ 1.2.7 เรื่องรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะ
แรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ยื่นแบบเสนอโครงการ คือ “โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทย                          
ของแรงงานสูงอายุและผู้ด้อยโอกาส” เพ่ือเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาทักษะ
แรงงานขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจาก
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการได้ด าเนินการ                       
ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
นวดแผนไทยของแรงงานสูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

 
 คณะท างานศึกษาข้อมูลในพื้นท่ีและค้นหาเครือข่ายร่วมด าเนินการ เนื่องด้วยอาชีพที่จะด าเนินการพัฒนา
เป็นอาชีพที่เฉพาะสามารถประสานงานและประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานด้านสาธารณสุข จึงด าเนินการลงพ้ืนที่
พร้อมทั้งหาข้อมูลสภาพพ้ืนที่ ดังนี้ 
 
1. ด้านขอบเขตพื้นที่ ได้แก่ 

1) พ้ืนที่อ าเภอโพทะเล  หน่วยงานที่ประชาสัมพันธ์ ได้แก่  อ าเภอโพทะเล  โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ
โพทะเล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลในเขตอ าเภอโพทะเลทั้งหมด 11 หน่วยงาน ได้แก่  รพช.
โพทะเล, รพ.สต.ท้ายน้ า, รพ.สต.ทะนง, รพ.สต.ท่าบัว, รพ.สต.ทุ่งน้อย, รพ.สต.ท่าขมิ้น, รพ.สต. ท่าเสา, รพ.สต.
บางคลาน, รพ.สต.ท่านั่ง, รพ.สต.บ้านน้อย, รพ.สต.วัดขวาง   

2)  พ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง หน่วยงานที่ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง โรงพยาบาล
ประจ าอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง โรงพยาบาลส่งเสริมประจ าต าบลเขตอ าเภอโพทะเลทั้งหมด 11 หน่วยงาน ได้แก่ 
รพช.โพธิ์ประทับช้าง, รพ.สต.ไผ่ท่าโพ, รพ.สต.วังจิก,  รพ.สต.ไผ่รอบ, รพ.สต.ดงเสือเหลือง, รพ.สต.ทุ่งใหญ่,  
รพ.สต.เนินสว่าง, (ในต าบลไผ่รอบ,ทุ่งใหญ่ และเนินสว่างมีพ้ืนที่ให้บริการมากจึงมี รพ.สต. มากกว่า 1 แห่ง ) 

การประชาสัมพันธ์เพ่ือค้นหาเป้าหมายการด าเนินงานของโครงการ หน่วยงานในพ้ืนที่ได้ส่งข้อมูลและ                    
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล การประชุมระดับต าบล และระดับอ าเภอ  โดยคณะท างานได้ลงพ้ืนที่ค้นหา
เป้าหมายโดยตรงกับหน่วยงาน รพ.สต.ทั้ง 2 อ าเภอ  

 
2. ด้านการให้ความรู้และวิทยากร 
 คณะท างานได้ติดต่อและประสานงานวิทยากร เพ่ือทราบข้อมูล และหลักสูตร เนื้อหาการฝึกอบรม      
การนวดแผนไทย  

1) หลักสูตรนวดแผนไทย จ านวน  150 ชม. 
2) นายณรงค์  ฤทธิ์สุทธิ์  รองหัวหน้าฝ่ายแพทย์แผนไทยและกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลทับคล้อ 
3) สถานที่ฝึกอบรม  ฝ่ายแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลทับคล้อ 

 

3. ด้านบริหารจัดการ 
 1)  ประสานงานอ าเภอเพ่ือจัดท าค าสั่งคณะท างานในพ้ืนที่เป้าหมาย 
 2)  คณะท างาน 
  2.1)  นายมนตรี   พันธ์กสิกร  หัวหน้าโครงการ 
  2.2)  นายประเสริฐ   เฉยดิษ  ผู้ร่วมโครงการ รับผิดชอบด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน 
  2.3)  นางวิลัย  บุตร์วัตร ผู้ร่วมโครงการ   รับผิดชอบด้านข้อมูลด้านการเงินการบัญชี 
  2.4)  น.ส.สุภาวดี มาศบาง  เลขานุการโครงการ 
  2.5)  นางณชาภรรค  พ่ึงไชย  ธุรการโครงการ รับผิดชอบด้านเอกสารการลงพ้ืนที่ 
  2.6)  น.ส.กนกวรรณ จุลพันธ์  ธุรการโครงการ รับผิดชอบด้านเอกสารการเบิกจ่าย 
  2.7)  น.ส.ภัทรชา โตมี  ธุรการโครงการ รับผิดชอบด้านข้อมูลด้านผู้ฝึกอบรม 
 
4. ด้านกลุ่มเป้าหมาย    ตามแผนการด าเนินการจ านวน 60 คน ยอดปัจจุบัน จ านวน 30 คน 
 

 

https://www.hosthai.com/11261
https://www.hosthai.com/11261
https://www.hosthai.com/07665
https://www.hosthai.com/07666
https://www.hosthai.com/07667
https://www.hosthai.com/07668
https://www.hosthai.com/07669
https://www.hosthai.com/07670
https://www.hosthai.com/07671
https://www.hosthai.com/07671
https://www.hosthai.com/07672
https://www.hosthai.com/07673
https://www.hosthai.com/07674
http://www.phohosp.com/
https://www.hosthai.com/07631
https://www.hosthai.com/07632
https://www.hosthai.com/07633
https://www.hosthai.com/07636
https://www.hosthai.com/07640
https://www.hosthai.com/07637
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ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา  
1. หลักสูตรแพทย์แผนไทย 150 ชั่วโมง ควรมีการจัดฝึกอบรมไปถึงขั้นที่สามารถออกใบประกอบวิชาชีพ

ได ้กรณีท่ีมกีารแอบอ้างเอาวุฒิบัตรไปใช้ในทางที่ผิด เราควรตรวจสอบอย่างไร อาชีพที่จัดให้กับผู้เรียนควรมีความ
หลากหลายผู้เรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ มีการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

2. วิทยาลัยควรน าผู้เรียนไปทดสอบฝีมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จัดหาหรือจัดให้มีธนาคาร SME                 
ต่าง ๆ รวมทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มาร่วมในการด าเนินงานครั้งนี้ด้วย 

3. จังหวัดพิจิตรมีพ้ืนที่ภัยแล้ง วิทยาลัยควรหาสถานที่ในการจัดฝึกอาชีพ จะมีการบริหารจัดการอย่างไร                   
ให้เกิดอาชีพกับคนในชุมชน 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

    วาระที่  1.2.8  เรื่อง งานมหกรรมวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะด าเนินงานจัดงานมหกรรมวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปีการศึกษา 

2562 มีก าหนดการด าเนินงานในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ในงานมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการ
ผลงานของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย กิจกรรม และก าหนดการ ดังนี้ 

1) นิทรรศการของสถานศึกษาและหน่วยงานราชการ 
2) นิทรรศการผลงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
3) นิทรรศการผลงานของนักเรียน นักศึกษา 
4) การน าเสนอสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา 
5) กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ 
6) กิจกรรมนันทนาการ/ดนตรี 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
 

  วาระท่ี 1.2.9 เรื่องการแข่งขันทักษะวิชาการ วิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ส่งนักศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ของวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แพร่  
น่าน ตาก พิจิตร และ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีเป็นเจ้าภาพ  ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยจะด าเนินการ                
ในระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563  ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  ภายใต้กิจกรรมโครงการเปิดโลก
วิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน ปี 2563 ในงานจะมีการแข่งขันทักษะวิชาการ 6 ประเภท ประกอบด้วย 

1) การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  
2) การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
3) การน าเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชน 
4) การเล่านิทานประกอบสื่อ 
5) การออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม Photo shop 
6) การแข่งขันทักษะทางการบัญชี 

โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 
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วันที่ เวลา สถานที่ กิจกรรม 

17 ก.พ. 63 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

หอประชุมใหญ่ 
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ 

เวทีกลาง 
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของวิทยาลัย
ชุมชน 6 จังหวัดภาคเหนือ 

อาคาร 6 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชน 
6 จังหวัดภาคเหนือ 

18 ก.พ. 63 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เวทีกลาง 

นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของวิทยาลัย
ชุมชน 6 จังหวัดภาคเหนือ 
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ปวช.3 และ 
ปวส.2 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแด๊นเซอร์ 
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./
อนุปริญญา (ช่วงเช้า) 
การแข่งขันต าส้มต าประกอบลีลา ประเภท
ประชาชนทั่วไป (ช่วงบ่าย) 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
 
   วาระท่ี 1.2.10 เรื่อง รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 มกราคม 2563 นั้น 

ทางสถาบันได้สรุปผลการประชุมสภาสถาบันให้วิทยาลัยชุมชนรับทราบ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- การเข้าอวยพรและรับพรจากองคมนตรีเนื่องในวันปีใหม่ 2563 
- โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต “ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพ้ืนเมือง

จังหวัดอุทัยธานี” 
 

วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
- ผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- การรับทราบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 
- การลาออกของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
วาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 14/2562      
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง         
วาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
วาระท่ี 3.2 ร่างค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
วาระท่ี 3.3  สถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2562 
วาระท่ี 3.4 การก าหนดอัตราต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
วาระท่ี 3.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก และมุกดาหาร 
วาระท่ี 3.6 การสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 
       
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
วาระท่ี 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
วาระท่ี 4.3 การสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อ านวยการ  
  และผู้แทนผู้สอนประจ า 
วาระท่ี 4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
         
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
วาระท่ี 6.2 การก าหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 
ธันวาคม ๒๕62 ณ ห้องประชุมสรรพงาย  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ฝ่ ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน                       
การประชุมเรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไข                            
ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการด าเนินการต่อไป 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่  12 /2562                        
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม ๒๕62 จ านวน 26 หน้า โดยให้แก้ไข หน้า 40, 42 ขาดทุนทรัพย์ ให้แก้เป็น
อย่างอ่ืน 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  

วาระที่ 3.1  เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูล เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนา
บุคลากร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม                          
ในการท างาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563  คณะกรรมการได้มีมติให้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม โดยในการด าเนินการดังกล่าวจะมีการศึกษาข้อมูลจากบุคลากร    
ทั้ง 4 กลุ่ม กิจกรรมการศึกษาข้อมูลจะเริ่มด าเนินการในวันที่ 27 มกราคม 2563 เพ่ือให้การด าเนินการศึกษา
ข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และสามารถน ามาประกอบเป็นข้อมูลในการจัดท าวิจัยการแก้ไขปัญหา                       
ด้านงานบุคลากรได้อีกทางหนึ่ง จึงเสนอแต่งตั้ งรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะอนุกรรมการการศึกษาข้อมูล                                  
เพ่ือน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย 

1. นายสมศักดิ์  นลินรัตนกุล   
2. นายพิชัย  นวลนภาศรี 
3. นายวินัย  ดิสสงค์ 
4. นายเฉลิมชาติ  พฤกษะวัน 

 
มติที่ประชุม   การแต่งตั้งคณะกรรมการให้เป็นหน้าที่ของกรรมการโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องแต่งตั้งแยกออกมาใหม่          
แต่ให้รายงานผลในเดือนถัดไป 
  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ฝึกอบรม                  
ด้านวิชาการ  และด้านวิชาชีพ จ านวน 2 หลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของท้องถิ่นชุมชน และกลุ่มอาชีพ ในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563 จึงขออนุมัติหลักสูตรและเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ การฝึกอบรม                                             
ด้านวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. พัฒนาอาชีพ (ตั้งแต่ 45 ชั่วโมงข้ึนไป) 
1.1  ช่างอะลูมิเนียม     จ านวน 150  ชั่วโมง 
1.2  การท าไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว จ านวน   45  ชั่วโมง 

 
00101312 ช่างอะลูมิเนียม 150  ชั่วโมง 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์งานอะลูมิเนียม การประกอบติดตั้งงานอะลูมิเนียมถาวร 
การประกอบติดตั้งงานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม การประกอบติดตั้งงานฝ้าและผนังเบา การประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 
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02100302 การท าไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว 45  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ ชนิดและประโยชน์ของไม้กวาด ความปลอดภัยในการท างาน  วัสดุ อุปกรณ์ การใช้
เครื่องมือ ต้นทุนการท าไม้กวาด และการท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการท าไม้กวาดดอกหญ้า                  
และไม้กวาดทางมะพร้าว  
 

หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 
(กลุ่มอาชีพตั้งแต่ 45 ชั่วโมงข้ึนไป) 

ที ่
ชื่อหลักสูตร/ 

รหัสวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
ผู้เรียน 

วันที่ 
เปิด-ปิด 

ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน 
วุฒิการศึกษา/
ประสบการณ์ 

สถานที่ฝึกอบรม 

1 ช่าง
อะลูมิเนยีม 
 

150 
ช่ัวโมง 

 

30  คน 1 ก.พ. 63 - 
26 เม.ย. 63 

เสาร–์อาทิตย ์
8.30-15.30 น. 

นาย
สัมฤทธ์ิ   
ล าพา 

- มัธยมศึกษาตอนต้น            
- ประสบการณ์ท างาน        
ช่างอะลูมิเนียม 12 ปี 

หน่วยจัดการศึกษา      
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภมูิ
เขตร) อ.ทับคล้อ   
จ.พิจิตร 

2 การท าไม้
กวาดดอก
หญ้าและ     
ไม้กวาด
ทางมะพร้าว 

45  
ช่ัวโมง 

 

40  คน 1 ก.พ. 63 - 
29 ก.พ. 63 

เสาร–์อาทิตย ์
8.30-15.30 น. 

นางสมศรี   
บุตรหนอง
แสง 

- ประถมศึกษา   
- ประสบการณ์ท างาน        
ด้านการท าไม้กวาด
ดอกหญ้าและไม้กวาด
ทางมะพร้าวเพื่อ
จ าหน่าย 5 ปี 

หน่วยจัดการศึกษา 
โพธิ์ประทับช้าง 
อ.โพธ์ิประทับช้าง         
จ.พิจิตร 

 

ทั้ งนี้ ได้ผ่ านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้ งที่  1/๒๕63                               
เมื่อวันพุธที่ 15  มกราคม ๒๕63 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต จ านวน 2 หลักสูตร 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (6) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่อนุมัติ

หลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน                 
และกลุ่มอาชีพ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ฝึกอบรม ด้านวิชาการ                                 
และด้านวิชาชีพ จ านวน 2 หลักสูตร 
 
  วาระที่ 4.2  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปี 2563 
 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยงานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                           
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา ทิศทาง และนโยบายรูปแบบวิทยาลัย
ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเป็น
รูปธรรม อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสภา โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม 2563 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา   
1. ก าหนดวันไปศึกษาดูงาน  ควรไปต้นเดือนมีนาคม 2563  เสนอเป็นวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2563 
2. สถานที่ในการด าเนินโครงการ (วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู) 
3. ประเด็นในการไปศึกษาดูงาน  ควรตรงกับภาระงานของสภาที่มีความตรงกันในการพัฒนาวิทยาลัย 
4. แนวทางของการท างานของสภา 3 สภา จะมีการพัฒนาสภาทั้ง 3 สภา ควรมีการจัดประชุมร่วมกัน            

ก่อนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และการพัฒนาองค์กรที่ไปด้วยกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ 
5. ควรจัดประชุมสภาทั้ง 3 สภาพร้อมกันเพ่ือให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของแต่ละสภา โดยเชิญวิทยากรจาก

หน่วยงานของสถาบันมาพูดให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของแต่ละสภา ก่อนที่จะไปศึกษาดูงาน 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบก าหนดการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ประจ าปี 
2563 และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือสภาทั้ง 3 สภา สถานที่ คือวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู ก าหนดการวันที่ 7-9 
มีนาคม 2563 
 
  วาระที่  4 .3 เรื่ อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพ                                    
และแผนการศึกษา การบริการวิชาการหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่งานบริการวิชาการ ส านักวิชาการได้น าเสนอแผนการศึกษาการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพ                     
และแผนการศึกษาการบริการวิชาการหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อคราวประชุม
อนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม ๒๕6๒ และได้น าเสนอแผนการจัดฝึกอบรม 
ดังกล่าว ต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการ และจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ  ซึ่งแผนการจัดฝึกอบรม             
ของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง มีงบประมาณและจ านวนผู้รับบริการเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น ทุก
วิทยาลัยชุมชนจึงต้องด าเนินการปรับลดหลักสูตร และจ านวนผู้รับบริการ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
ซึ่งงานบริการวิชาการ ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้  
 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ 
แผนการจัดฝึกอบรม  

(เดิม) 
แผนการจัดฝึกอบรม  

(ปรับปรุง) 
จ านวนหลักสูตร จ านวนผู้เรียน จ านวนหลักสูตร จ านวนผู้เรียน 

พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 5 168 4 140 
บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 9 375 9 275 

รวม 14 543 13 415 
 
ทั้ งนี้ ได้ผ่ านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้ งที่  1/๒๕63                               

เมื่อวันพุธที่ 15  มกราคม ๒๕63 ที่ประชุมมีมติ รับทราบการปรับแผนการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพ และแผน   
การศึกษา การบริการวิชาการหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่                               

ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อ                          
ความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการปรับแผนการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพ และแผนการศึกษา การบริการวิชาการ
หลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
1. นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์  เสนอหารือ การจัดงานวันประสาทอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 

2562 เป็นวันที่ 10 - 11 เมษายน 2563  โดยผู้ที่จะมาเป็นประธาน วิทยาลัยจะท าหนังสือไปยังสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เพื่อประสานงานก่อน และจะน ามาหารือในครั้งต่อไป 

2. นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์  เสนอให้ข้อคิดว่า การที่เรียนไปด้วยท างานไปด้วย เป็นสิ่งที่ดี 
วิทยาลัยมีงานสหกิจศึกษา เป็นผู้ดูแลการฝึกงาน  การเรียนในโรงงาน เราจะท าอย่างไร ให้นักศึกษาได้เรียน
พร้อมทั้งท างาน เพ่ือจะได้ทั้งความรู้ และประสบการณ์  เสนอว่าควรมีการเรียนออนไลน์ หรือสร้างเป็น
หลักสูตร                        และหารายได้ จะท าอย่างไรในการพัฒนา 

3. นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ชี้แจงว่า ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนไป
ท างานไป โดยได้มีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในโรงงานเพื่อหารายได้ มาแล้ว 3 ปี  
 
  วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 2/๒๕63 
 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์                     
๒๕63 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมจะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา 
09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

                                                                   เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 
 

 
(นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)     (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี) 

               ผู้จัดท าวาระการประชุม               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
 
 

(นางวิลัย  บุตร์วัตร) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร             



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 


