
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ครั้งที่ 5/๒๕62 
วันพฤหัสบดีที่ 23  พฤษภาคม 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  
 1q.  นางวิลัย    บุตรว์ัตร   เลขานุการ 
 ๑1. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

12.นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  ผศ.วไลพร    เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
2.  นายวิชัย  ด่านรุ่งโรจน์  กรรมการ 
3.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    

  
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายณรงค์   แก้วแกมแข 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา                                 
เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 12  คน ดังรายชื่อข้างต้น ครบองค์ประชุมด าเนินการประชุมตาม
วาระ  

 

  
 



 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  

วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายไพศาล นุ่มนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                          

ไดร้่วมทอดผ้าป่าสามัคคีทีโ่รงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
2.  นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ขออนุญาตคณะกรรมการสภาวิทยาลัย

ชุมชนพิจิตร เสนอให้แต่งตั้ง นายณรงค์  แก้วแกมแข เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
และให้น าเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเพ่ือพิจารณา 

 
วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

  วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการด าเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความร่วมมือ                           
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือนเมษายน พ.ศ.2562 มีการด าเนิน
กิจกรรม จ านวน 7 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 

 
กิจกรรมที่ 1 ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี จ ากัด 
 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย และหน่วยจัด
การศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) จัดส่งนักศึกษา กลุ่มที่ 3/2562 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทโซนี่ 
เทคโนโลยี จ ากัด นิคมอุสาหกรรม บางกระดี จังหวัดปทุมธานี 
 
กิจกรรมที ่2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 เมื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน                 
สู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริชั่งหัวมัน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดิน จังหวัดเพชรบุรี และศึกษา               
ดูงานที่วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
กิจกรรมที่ 3 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                 
ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือรับความรู้ ความเข้าใจ และได้รายงานผล               
การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การท างาน และสามารถปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป               
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ตลอดจนร่วมกันก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และกลยุทธ์                         
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายต่อไป ณ ธาริส อาร์ท โฮเทล แพร่ จังหวัดแพร่ 
 
 
 



 
 

 
กิจกรรมที่ 4 โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี                     
บรมราชาภิเษก 
 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ                                      
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีบุคลากรร่วมประกอบพิธีอุปสมบท  ได้แก่                               
นายประเสริฐ เฉยดิษ นายนิษฐเนตร โตด้วง และว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี                          
บรมราชาภิเษก ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม 
 
กิจกรรมที่ 5 โครงการคัดแยกขยะ และนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
 เมื่อวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)                     
จัดโครงการคัดแยกขยะ โดยศึกษาดูงานการก าจัด และจัดการขยะในชุมชน ของเทศบาลนครนนทบุรี                  
และนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้ก าลังใจให้แก่
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรที่ฝึกประสบการณว์ิชาชีพต่อไป 
 
กิจกรรมที่ 6 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส               
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และจัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล                               
ณ หอประชุมอ าเภอโพทะเล 
 
กิจกรรมที่ 7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนสู่ครูมืออาชีพ 
 เมื่อวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอน                               
สู่ครูมืออาชีพ โดยศึกษาดูงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ศูนย์การเรียนรู้พลังงานหมุนเวียน และวิทยาลัยการอาชีพ
วังไกลกังวล เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 4/2562 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
25 เมษายน 2562 มีมติที่ประชุมและได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 

 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 
วาระท่ี 

เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 
การด าเนินงานตามมติที่

ประชุม 

1 4.1 เ รื่ อ ง พิ จ า รณาอนุ มั ติ ก า ร
จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
พัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต 

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน
หลักสูตรฝึกอบรม ด้านวิชาการ และด้าน
วิชาชีพ จ านวน 11 หลักสูตร ให้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนได้ โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม คือ 1. ควรเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการของผู้เรียน ว่าผู้เรียนต้องการเรียนจริง
หรือไม่ เรียนแล้วสามารถน าไปต่อยอดได้
หรือไม่ เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาใน
คราวต่อไป 2. หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 
ควรเป็นหลักสูตรที่มีผู้ เรียนเรียนครบตาม
หลักสูตร มีจ านวนผู้เรียนตรงตามเป้าหมายที่
ก าหนด 3.ควรระบุถึงเหตุผลของการเปิด
หลักสูตรพัฒนาทักษะ ฯ ในขณะที่มีผู้เรียนไม่
ครบตามเป้าหมาย 

แจ้งส านักวิชาการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนแล้ว 
เมื่ อวั นที่  26 เมษายน 
2562 แล้ว พร้อมทั้งให้
เตรี ยมข้ อมู ลประกอบ
เกี่ยวกับความต้องการของ
ผู้ เรียน ในกรณีขออนุมัติ
จัดการเรียนการสอนในคราว
ต่อไป 

2 4.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับ
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 
1/2562 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอด
หลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 
1/2562 จ านวน 16 ห้องเรียน 

ส่ ง เ อ ก ส า ร แ ผ น จั ด
การศึกษาตลอดหลักสูตร
ไปยั งสถาบันวิทยาลั ย
ชุมชนแล้ ว เมื่ อวั นที่  2 
พฤษภาคม 2562 

3 4.3 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการ
ป รั บ เ ว ล า แ ล ะ แ ผ น จั ด
การศึ กษาตลอดหลั กสู ตร 
ร ะ ดั บ อ นุ ป ริ ญ ญ า  รุ่ น ปี
การศึกษาที่ 2560 – 2561 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการปรับเวลาและ
แผนการจัดการศึกษา โดยให้วิทยาลัยประสาน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน แนบเอกสารอนุญาต
การเปิดภาคการศึกษาพร้อมกันทุกชั้นปี 
 

ท าหนังสือประสาน ไป
ย ัง ส ถ า บ ัน ว ิท ย า ล ัย
ช ุม ช น  เ มื ่อ ว ัน ที ่  2 5 
เ ม ษ า ย น  25 6 2แ ล้ว  
แ ล ะ ท า ง ส ถ า บ ัน ฯ ไ ด้
ท า ห น ัง ส ือ ต อ บ ก ล ับ
แ จ้ง ใ ห ้ด า เ น ิน ก า ร ไ ด้
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 

4 4.4 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับ

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปี

แจ้งส านักวิชาการด าเนินการ
แล้ว เมื่อวันที่  26 เมษายน 
2562 



 
 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประจ าปีการศึกษาที่  2561 
(ครั้งที่ 2) 

การศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) จ านวน 35 คน 
 

5 4.5 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา 

ที่ ประชุมมี มติ  เ ห็นชอบให้ใช้ เ งิ นรายได้
ส ถ า นศึ กษ า ใ นก า ร ส ร้ า ง ห้ อ ง สุ ข า ต า ม
วัตถุประสงค์  จ านวนเงิน 240,000 บาท 
(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยให้แนบแบบรูป
รายการให้ครบถ้วน 

แจ้ งส านั กผู้ อ านวยการ
ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2562 โดยอยู่
ระหว่ างการปรับแบบรูป
รายการ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ     
 
 
 วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน เมษายน 2562 
 

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

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562   10,610,315.93 
1 ณ วันที่ 30 เมษายน  2562 12,420.00 86,613.00 10,536,122.93 

  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ     
 
 

 

   วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน เมษายน  2562 
สรุปเรื่อง 

ณ วันที่ 30 เมษายน 256๒ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒ งวดที่ 7 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน  25,819,155 
บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
จ านวน 19,159,382.48 บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบแปด
สตางค์) และร้อยละของการเบิกจ่ายอยู่ที่ 74.21 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย 
งบบุคลากร 5,937,800.00 3,430,770.00 2,507,030.00 57.78 
งบด าเนินงาน 11,835,810.00 9,624,894.48 2,210,915.52 81.32 
งบลงทุน 67,700.00 67,700.00 0.00      100.00 



 
 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ    
 
 
วาระท่ี 1.2.5  เรื่อง รายงานจ านวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพ
และคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน เมษายน  256๒ 
 

สรุปเรื่อง 

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

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 

จ านวน
ผู้เรียน
ตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 
การท าไม้กวาดดอกหญ้า
และไม้กวาดทางมะพร้าว 

84 
28 28 ม.7 ต.เมอืงเก่า 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 การจัดการเรียนรู้เพ่ือการ 112 30 30 ห้องประชุม อบต.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก   

งบเงินอุดหนุน     5,898,205.00 5,342,762.50 555,442.50 90.58 
งบรายจ่ายอื่น 2,079,640.00 693,255.50 1,386,384.50 33.34 
รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) 
จ านวน 7 งวด  

25,819,155.00 19,159,382.48 6,659,772.52 74.21 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  36%  ไตรมาสที่ 2  21%    
                                ไตรมาสที่ 3  23%  ไตรมาสที่ 4  20%  รวม 100%  
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 64.67) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 74.21% 

สูงกว่าเป้าหมาย 
9.54% 

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

 9,977,535.72 1,140,994.00 582,406.79 10,536,122.93 



 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 

28 
อยู่

ระหว่าง
เรียน 

ที่ท าการผู้สูงอายุต าบลคลองคูณ 
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 

59 
อยู่

ระหว่าง
เรียน 

รพ.สต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 

8 นวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ  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 
12 การซอยผม  20 20 วัดมงคลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

13 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

56 30 อยู่ระหว่าง
เรียน หน่วยจัดฯ ทับคล้อฯ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

รวมทั้งสิ้น 515 398 
 

2. บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 

จ านวน
ผู้เรียน
ตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 การถักเปลญวน 50 
25 25 

วัดสมาบาป ม.5  ต.เมืองเก่า อ.เมือง                   
จ.พิจิตร 

25 25 วัดท่าข่อย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 

2 
การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือ
ธุรกิจ 

75 

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

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

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

3 ช่างตัดโลหะด้วยแก็ส 25 11 11 วชช.พิจิตร  
4 ช่างปะยาง 25 10 10 วชช.พิจิตร  

5 
เทคนิคการซ่อมล าโพงและ 
การประกอบตู้ล าโพง 

25 11 11 วชช.พิจิตร  

6 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน 25 11 11 วชช.พิจิตร  



 
 

บ้าน 

7 
การใช้โปรแกรมตาราง
ค านวณ 

25 10 10 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 

12 
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้าน 

50 25 25 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 25 วัดเขื่อน  ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
25 25 ม.6  ต.ท้ายน้ า อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

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

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

18 
เทคนิคการซ่อมประกอบ
คอมพิวเตอร์ 

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

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

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

23 
การออกก าลังกายส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

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

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

25 การนวดประคบสมุนไพร  42 42 
โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ              
จ.พิจิตร 

26 
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเภทให้แสงสว่าง 

50 25 25 
โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ  
จ.พิจิตร 



 
 

27 อาหารถนอมประเภทผักดอง 25 25 25 ม.1 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
รวม 928 928 

 
ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์                        

ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เรียน (คน) สูง/ต่ ากว่าเป้าหมาย 
พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 672 457 (157) 
บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 800 928 128 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ    
 
 
   วาระที่ 1.2.6 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และ หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้มีก าหนดการเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 
21 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ ส านักวิชาการ หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา และหัวหน้าสาขางาน ได้ด าเนินการ
จัดท าตารางการจัดการเรียนการสอน และศักยภาพอาจารย์ผู้สอน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรน าเสนอ
ตารางการจัดการเรียนการสอน ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรรับทราบ 
 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 วิทยาลัยควรมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอน กรณีที่ครูผู้สอนมีชั่วโมงสอนมาก รายวิชาสอนมาก 
เพราะจะท าให้ครูผู้สอน ไม่มีเวลาในการเตรียมการสอน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษา 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   
 
  วาระที่ 1.2.7 การออกแบบตราผลิตภัณฑ์ หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์                         
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 
 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อเสนอที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 วาระที่ 4.1 พิจารณา
เห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ
ชีวิต มอบหมายให้วิทยาลัยฯ ด าเนินการออกแบบ LOGO ผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือน าไปติดไว้                          
ที่ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ                               



 
 

และคุณภาพชีวิต บัดนี้  ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการประสานงาน เกี่ยวกับการออกแบบ LOGO ผลิตภัณฑ์ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรน าเสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรรับทราบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1. วิทยาลัยควรมีการท า Story ของตราผลิตภัณฑ์เพ่ือบอกที่มา สัญลักษณ์ วัตถุประสงค์                                 
และความหมาย   
 2. ควรมีภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย 
 3. วิทยาลัยควรมีการจดลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ 
 4. วิทยาลัยควรมีการสร้างแบรนด์สินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
 5. ในตราผลิตภัณฑ์ควรใส่คิวอาร์โค๊ดร่วมด้วย  
 6. วิทยาลัยควรมีการประสานกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบและสร้างตราผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้
ถูกต้องและได้มาตรฐาน 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  

 
วาระท่ี 1.2.8 รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

พิจิตร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยาลัยชุมชนอ่ืน  ในด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านวิชาการ                            
และโครงการต่าง ๆ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การด าเนินงาน การก ากับติดตาม
และประเมินผล การปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือน าแนวทางที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
พิจิตรต่อไป  โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดพังงา นั้น 
บัดนี้วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ด าเนินการสรุปผลโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลโครงการพัฒนา
ศักยภาพกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรรับทราบ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 



 
 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 
เมษายน ๒๕62 ณ ห้องประชุมสรรพงาย อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝ่ายเลขานุการ                  
ได้จัดท ารายงาน การประชุมเรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง                        
หากประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการด าเนินการต่อไป 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 4/2562                     
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน ๒๕62 จ านวน 23 หน้า  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  วาระที่ 4.1  เรื่องพิจารณาเห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู้สอน                  
หลักสูตรระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
สรุปเรื่อง 
    ตามที่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ด าเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับอนุปริญญา                         
และมีก าหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2462 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นั้น โดยหน่วยจัด
การศึกษาได้ด าเนินการจัดท าตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู้สอนเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
25 ห้องเรียน ประกอบด้วย   

1. หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร แม่ข่าย  จ านวน  8  ห้องเรียน 
2. หนว่ยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จ านวน  6  ห้องเรียน 
3. หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง จ านวน  1  ห้องเรียน 
4. หน่วยจัดการศึกษาวัดสามง่าม    จ านวน  2  ห้องเรียน 
5. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสากเหล็ก   จ านวน  5  ห้องเรียน 
6. หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง    จ านวน  3  ห้องเรียน 

 
 

ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕62 เมื่อวันศุกร์
ที่ 17 พฤษภาคม ๒๕6๒ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 256 



 
 

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

ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้ง แผนการพัฒนาชุมชน              
เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

2. ข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ                 
พ.ศ.2558 

   
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
 
 

  วาระที่ 4.2  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                  
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษาที่ 2561 (ครั้งที่ 3) 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งในเดือน เมษายน 2562 ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  46 คน ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน   36  คน 
 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน   10  คน 
 งานทะเบียนได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว เป็นนักศึกษาที่เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล                
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 หมวด 3 การประเมินผลการเรียน ส่วนที่ 3 การตัดสินผลการเรียน ข้อ 55 การตัดสินผล
การเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 1.  ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละ
ประเภทวิชา และสาขาวิชา 
 2.  ได้จ านวนหน่วยกิตสะสม ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา     
และสาขาวิชา 
 3.  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                                 
ตามท่ีก าหนด 
 4.  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน โดยมีเวลา                
เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน  
 

ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2562               
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม  2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) จ านวน 46 คน 

 



 
 

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

อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล การเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) จ านวน 46 คน 
 
 
  วาระที่ 4.3  เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ได้เสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียน                                   
ให้มีสมรรถนะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมกับการพัฒนาให้บุคคลสามารถอยู่ในสังคมปัจจุบันให้ได้ 
โดยเสนอให้มีห้องแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ และมีครูแนะแนว หรือนักจิตวิทยา ประจ าการ เพ่ือไว้ส าหรับ
ปรึกษาทั้งด้านการเรียนการสอน ปัญหาส่วนบุคคลของนักศึกษาและผู้ปกครอง พร้อมแนะแนวอาชีพให้กับ
นักศึกษาทุกระดับชั้น  โดยเสนอให้มีห้องแนะแนวการศึกษาสายอาชีพทั้งของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย) 
และวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร์)  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประจ าห้องแนะแนวการศึกษาอาชีพ                    
โดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย) มอบให้ นายบรรลือ เหลืองทองค า เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร์)  มอบให้ นายธวัชชัย  รัตนพุก เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 
  วาระที่ 4.4  เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เสนอให้  นายณรงค์  แก้วแกมแข เข้ามาเป็นที่ปรึกษา
ให้กับคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร โดยไม่รับค่าตอบแทน โดยอาศัยระเบียบอ านาจหน้าที่สภา
วิทยาลัยตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย โดยจะให้เริ่มปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสภาทุกเดือนตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2562  เป็นต้นไป 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง นายณรงค์  แก้วแกมแข  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
ไม่มี 
  
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
1. นายสุธนต์ เทียนเฮง กรรมการสภา  แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                          

หน่วยวิทยบริการจังหวัดพิจิตร รับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยควรด าเนินการ
ประสานเพื่อหาแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

2.  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านการ
ปฏิบัติงานมากกว่าเน้นใบปริญญา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปประกอบอาชีพได้   โดยวิทยาลัยควรน า
นโยบายดังกล่าวสู่การปฎิบัติในทุกหลักสูตร 

3.  วิทยาลัยมีการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาทั้งใน                                     
และนอกสถานประกอบการ ดังนั้นควรมีการประสานกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือหาแนวทาง                                                        
ในการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

4. นายวิชั ย   ชวนรักษาสัตย์   ผู้ อ านวยการ รายงานถึ งปัญหาที่พบในการส่ งนั กศึกษา                                                    
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ คือ  (1) นักศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการ                                                            
ของสถานประกอบการ  (2) ในการที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ประเทศญี่ปุ่น 6 เดือน หรือ 1 ปี                                        
แตม่ีข้อแม้ว่าจะต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อน 6 เดือน (3) นักศึกษามีพฤติกรรมที่รักความสบาย ไม่ชอบท างาน 
และไม่อยากท่ีจะไปท างานไกลบ้าน 

5. ควรมีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนานักศึกษาที่จะท าให้นักศึกษา                                  
รู้จักความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การอยู่ร่วมกันในสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ อยู่ในสังคมได้ 

6.  วิทยาลัยควรมีครูทางด้านจิตวิทยา มีห้องให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าและค าปรึกษา                                  
กับผู้ปกครองรวมถึงตัวนักศึกษา  ประสานความร่วมมือ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยจัดเป็นห้องแนะแนว
อาชีพ พร้อมท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงผลงานและประโยชน์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

7.  วิทยาลัยควรมีการปฐมนิเทศผู้ปกครองเพ่ือให้ทราบแนวทางปฎิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นโยบายการศึกษา หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ปกครองรวมถึงนักศึกษาได้รับทราบ 
 8.  ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในแต่ละรุ่น ควรมีการถ่ายทอดประสบการณ์                              
ให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้ทราบ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในระดับดีมาก เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน 
 ๙.  วิทยาลัยควรมีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ ศูนย์วิจัย เพ่ือส่งเสริมคนให้ชุมชนมีรายได้ พร้อมทั้งสร้าง
ตราผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง 

10.  นายบรรเทิง  ศรีนาก  วิทยาลัยควรส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรผู้สูงอายุ                      
ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

11.  นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์  แจ้งความก้าวหน้าของการจัดตั้งสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร       
ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน จัดส่งชื่อบุคลากรแต่ละส่วน ทั้งของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือเป็นคณะกรรมการ
จัดตั้งสถานีวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยจะมีการประชุมที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ 
(ขุนไผ่ภูมิเขตร์) ซ่ึง ดร.ถนอม อินทรก าเนิด เป็นประธานในการประชุม จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2562  

12. นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์  เสนอให้มีการเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องการกับด าเนินการจัดตั้งสถานี
วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อที่จะได้น ามาท าเป็น Story เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก 
  

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3/134967663273214
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3/134967663273214


 
 

วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 6/๒๕62 
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 6/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน ๒๕62        
เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมจัดการประชุมครั้งที่ 6/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน ๒๕62 เวลา 09.30 น.  
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

วาระท่ี ๖.3 เรื่อง การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน                                  
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment System : ITAS) และส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาเก็บรวบรวม
ข้อมูลและช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเข้ามาตอบในระบบ ITAS โดยให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) และขอความร่วมมือบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบ IIT ให้ทั่วถึง ซึ่งช่องทางการเข้าตอบแบบ IIT และ EIT ในระบบ 
ITAS อยู่ในรูปแบบ URL และ QR Code ดังเอกสารแนบ ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

   เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
 
 

(นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)     (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี) 
               ผู้จัดท าวาระการประชุม                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
 

(นางวิลัย  บุตร์วัตร) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร               



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 


