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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ครั้งที่ 12/๒๕63 
วันพฤหัสบดีที่ 24  ธันวาคม  ๒๕63 เวลา 09.30 น. 

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

 

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

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

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายณรงค์   แก้วแกมแข  ที่ปรึกษาสภาฯ  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา                                 

เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 11 คน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 3 คน                                
และผู้ เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 คน รวมจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมทั้ งสิ้น 15 คน ดังรายชื่อข้างต้น                                
ครบองค์ประชุมด าเนินการประชุมตามวาระ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภา แจ้ง เรื่อง ครูดีเด่นของโลก ของยูเนสโก ได้ส่งประกวดทั่วโลก  
ที่ได้คือครูชาวอินเดีย ชื่อนายรานจิตซินห์ ทิซาเล ครูหนุ่มวัย 32 ปี จากโรงเรียนประถมศึกษาซิลลา  
ปาริชาด ในหมู่บ้านปาริเตวดี หมู ่บ้านชนบทในพื้นที ่แห้งแล้งของรัฐมหาราษฏระ ทางตะวันตกของ
อินเดีย หลังได้รับ รางวัลครูดีเด่นโลก โกลบอลทีเชอร์ไพรซ์ (Global Teacher Prize) ประจ าปี 2020  
จากความทุ่มเทในการปรับปรุงการศึกษาของเด็กหญิง โดยนายทิซาเลพยายามอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่า
เด็กหญิงทุกคน รวมถึงเด็กผู ้ด ้อยโอกาส ได้เร ียนหนังสือที ่โรงเรียนและมีผลการเรียนดี แทนที ่จะ
เผชิญหน้ากับความยากล าบากที่ท าให้ขาดเรียน หรือถูกบังคับให้แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย  ไม่เพียงเท่านี้ 
นายทิซาเลยังสอนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ให้กับนักเรียน ใน 83 ประเทศ และท าโครงการเชื ่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กๆ ในพ้ืนที่ขัดแย้งด้วย ครูทิซาเลยังประกาศมอบเงินครึ่งหนึ่งจากรางวัล 1 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 30 ล้านบาท) แบ่งให้กับครูอีก 9 คนที่เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จากอิตาลี บราซิล 
เวียดนาม มาเลเซีย ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ เพื่อเป็นก าลังใจ รวมทั้ง
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมอาชีพที่ต่างมุ่งมั่นมอบความรู้และอนาคตที่ดีกว่าให้กับนักเรียน  

ในส่วนของวิทยาลัยชุมชนควรให้มีการอบรมครูเพ่ือน าไปสู่การอบรมสั่งสอนเด็กให้เรียนรู้และสามารถ
ท าอาชีพได้  โดยยกค าพูดของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศ เสนอให้วิทยาลัยชุมชนได้พัฒนา
คนและผู้สูงอายุให้คนวัยท างานได้มีโอกาสเรียนใหม่ และสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
การเพ่ิมทักษะการใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

และจากที่นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรี โดยประธานสภาได้รับทราบ 
จากนายแพทย์พิเชษฐ์ บัญญัติ ว่าให้พัฒนาด้านการแพทย์ติดระดับโลก และเรื่องผ้า ฉะนั้น วิทยาลัยชุมชน
พิจิตรควรให้จัดอาชีพให้กับชุมชนให้ถูกทาง 
 
วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการด าเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความร่วมมือ                          

กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีการด าเนิน
กิจกรรม จ านวน 11 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 

 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงงบประมาณ 
 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เข้าร่วม
ประชุมชี้แจงการของบประมาณก่อสร้าง เพ่ือจัดตั้งศูนย์วิจัยสถานีวิจัยทางการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัย
นเรศวร ต่อส านักงบประมาณและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (ได้แก่ จังหวัดพิจิตร ก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ อุทัยธานี) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร 
 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ร่วม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร เพ่ือรับนโยบายและข้อหารือในประเด็นต่าง ๆ ณ ห้องประชุมศาลา
กลางจังหวัดพิจิตร 
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กิจกรรมที่ 3 ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 วันที่ 28 พฤศจิกายน  วันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยศึกษาทับคล้อ  
(ขุนไผ่ภูมิเขตร) ได้ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้แก่ บริษัท เฟริ์ส 
แล็ป อินเตอร์โปร์ บริษัท N.A.J เทคนิคคอล และบริษัทมิสเตอร์ทอม กรุ๊ป     
 

กิจกรรมที่ 4 ส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ทีมวิจัยและพัฒนาหัวรถลากวีลแชร์  ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
หน่วยศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) ได้ส่งมอบรถนั่ง พร้อมหัวลากรถให้แก่ผู้พิการที่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอทับคล้อ 
เพ่ือช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

กิจกรรมที่ 5  ประชุมเตรียมความพร้อม 
 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 หน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก ได้จัดการประชุมครูอาจารย์ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2/2563 
 

กิจกรรมที่ 6 งานสมโภชหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน 
 ในช่วงระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย) ได้น านักศึกษาแผนกช่างโครงสร้าง 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และบุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมงานแสดง แสง สี เสียง ในงานสมโภชหลวงพ่อเงิน  
วัดบางคลาน ครบรอบ 193 ปี โดยเริ่มจากท่านผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมพิธีบวงสรวง  
และให้นักศึกษาร่วมซ้อมการแสดงตั้งแต่วันที่ 2 และได้ร่วมท าการแสดงจริงในวันที่ 3, 6, 9 ธันวาคม ในงานนี้
ทางวิทยาลัยชุมชนพิจิตรยังส่งนักศึกษาแผนกการบัญชี ไปช่วยนับเงินปัจจัยท าบุญในวิหารหลวงพ่อเงิน  
ณ วัดบางคลาน อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 7 วันพ่อแห่งชาติ 
 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูอาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในช่วงเช้าได้ร่วมพิธี
ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ  
และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ช่วงเย็นมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมีตัวแทนนักศึกษา  
และบุคลากรของร่วมพิธี เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอ าเภอโพทะเล 
 

กิจกรรมที่ 8 มอบทุนการศึกษา 
 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย) ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา  
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 20 ทุน โดยเป็นทุนการศึกษาที่ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน  
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 9 โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า 
 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) ได้เริ่ม
ด าเนินงานการก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟูาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 40 กิโลวัตต์ โดยได้เริ่ม  
ปักหมุด เทคอนกรีต วางรากฐาน ตั้งเสารับแผงโซล่าเซลล์ ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยศึกษาทับคล้อ  
(ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
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กิจกรรมที่ 10 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
 วันที่ 16-20 ธันวาคม 2563 นักศึกษาแผนกเทคนิคยานยนต์ ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย)  
ได้เข้าฝึกอบรมโครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน รุ่นที่ 2 สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ 
ระดับ 1 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจ านวน 26 คน ณ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 11 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
และทักษะการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนในศตวรรษที่  21 ให้กับอาจารย์ผู้สอนในระดับอนุปริญญา  
โดยมีกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะและการปฏิบัติงานสอนด้วยกระบวนการ Active 
Learning ณ โรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์ โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ    
 
  วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 11/2563 
 

สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
26 พฤศจิกายน  2563 มีมติที่ประชุมและได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 
 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 

วาระท่ี 
เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 

การด าเนินงานตามมติ
ที่ประชุม 

1 วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรพัฒนาทักษะ
เสริมสร้างประสบการณ์ดา้นอาชีพ
และคุณภาพชีวิต   

มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนมุัติการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพฒันา
ทักษะฯ จ านวน 5 หลักสูตร  

แจ้งฝุายวชิาการ   
ด าเนินการแลว้ เมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2563 

2 วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) และระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศ 
นียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)  

ส่งหนังสือ แจ้งสถาบนั
วิทยาลัยชุมชน   
ด าเนินการแลว้ เมื่อวันที่ 
14 ธันวาคม 2563 

3 วาระที่ 4.3   เรื่อง พิจารณาเห็นชอบตารางการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชพี 
(ปวช.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 

มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ
ตารางการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงู 
(ปวส.) และหลักสูตรประกาศนยีบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 

แจ้งฝุายวชิาการ   
ด าเนินการแลว้ เมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2563 

4 วาระที่ 4.4   เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการ
ลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี 
(ปวช.) 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ
การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี 
(ปวช.) 

แจ้งฝุายวชิาการ   
ด าเนินการแลว้ เมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2563 
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5 วาระที่ 4.5 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนการจัด
ฝึกอบรม (หลักสูตรพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ดา้นอาชีพ
และคุณภาพชีวิต) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ
แผนการจัดฝึกอบรม (หลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสรา้งประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวติ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม 

แจ้งฝุายวชิาการ   
ด าเนินการแลว้ เมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2563 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2563 
 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมีเงินรายได้สถานศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พ.ย. 2563   9,970,168.92 
1 ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563 415,871.00  86,513.70 10,299,526.22 

  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

  วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 
 

สรุปเรื่อง 
  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖4 งวดที่ 2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน 
17,033,470 บาท (สิบเจ็ดล้านสามหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ้น จ านวน 1,308,215.86 (หนึ่งล้านสามแสนแปดพันสองร้อยสิบห้าบาทแปดสิบหกสตางค์) และร้อยละ
ของการเบิกจ่ายอยู่ที่ 7.68 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000

10,000,000
12,000,000

1,939,200 2,188,770 

11,488,700 

800,000 616,800 1,010,160 298,055.86 52.09 13.62 0.00 0.00 0.00 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2563 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย 

 

หมวดงบประมาณ 
 

ได้รับจัดสรร 
 

เบิกจ่าย 
 

คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 1,939,200.00 1,010,160.00 929,040.00 52.09 

งบด าเนินงาน 2,188,770.00 298,055.86 1,890,714.14 13.62 

งบลงทุน 11,488,700.00    

งบอุดหนุนจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 800,000.00    

งบอุดหนุนโครงการตามพันธกิจ 616,800    

รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) จ านวน 2 งวด  17,033,470.00 1,308,215.86 15,725,254.14 7.68 
เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54%    
                                ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที่ 4  100%   
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน   2563 เป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่
ร้อยละ  21.32  ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ 7.68%) 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย
13.64% 

 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
ยกมาจากปี 25๖3 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ  

 9,950,698.92 435,341.00 86,513.70 10,299,526.22 
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  วาระที่ 1.2.5 เรื่อง รายงานจ านวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ 
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง

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

 

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน

ผู้เรียนตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถังแกลลอน 20 28  ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ 
รวม 28  

 

2. บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน

ผู้เรียนตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 ช่างตัดโลหะด้วยแก็ส 40 12  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

2 
เทคนิคการซ่อมล าโพงและ         
การประกอบตู้ล าโพง 

20 11  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

3 
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูาภายใน
บ้าน 

40 12  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

4 
การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือ
ธุรกิจ 

40 11  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

5 ช่างปะยาง 20 11  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

6 
การใช้งานโปรแกรมตาราง
ค านวณ 

20 12  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

7 การนวดแผนไทยเบื้องต้น 40 13  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
รวม 82  

 

ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเปูาหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 40 28 58.33 
บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 360 82 22.78 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 
พฤศจิกายน ๒๕63 ณ ห้องประชุมสรรพงาย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝุายเลขานุการได้จัดท ารายงาน                       
การประชุมเรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไข                            
ให้แจ้งฝุายเลขานุการด าเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 11/2563  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕63  จ านวน 21  หน้า 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพัฒนาทักษะเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต  
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง

ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของท้องถิ่นชุมชน และกลุ่มอาชีพ ในเดือน 
มกราคม 2564  จึงขออนุมัติในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ จ านวน 1  หลักสูตร 
ประกอบด้วย คือ หลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รหัสวิชา 02070702 จ านวน 80 ชั่วโมง   
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาบทบาทของผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ขอบเขตการท างาน การใช้ยา อุปกรณ์พยาบาล การศึกษา
วิเคราะห์สถานการณ์ การสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการจัดสวัสดิการ
ภาครัฐเพ่ือผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับระบบการเฝูาระวังและเตือนภัยทางสังคม คุณธรรม จริยธรรมในการเป็น
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
 ปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจชีพจร การวัดความดัน
โลหิต การวัดไข้ การใช้ยาสามัญประจ าบ้านและสุมนไพรเบื้องต้น ภูมิปัญญาบ าบัด การท าอาหารส าหรับ
ผู้สูงอายุ การออกก าลังกายและกิจกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การดูแลอารมณ์ผู้สูงอายุ  
การฝึกสมาธิ การดูแลสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย การปูองกันอุบัติเหตุ การดูแลแผลกดทับ กรณีผู้ปุวย 
ติดเตียง การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ การจัดการรายกรณี
ส าหรับผู้สูงอายุ 
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หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ  (พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่  45  ชั่วโมงข้ึนไป) 
 

ที ่
ชื่อ

หลักสูตร/ 
รหัสวิชา 

จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
ผู้เรียน 

วันที่ 
เปิด-ปิด 

ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน 
วุฒิการศึกษา/
ประสบการณ์ 

สถานที่
ฝึกอบรม 

1 การดูแล
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
 

80
ชั่วโมง 

50  
คน 

23 ม.ค. 
63 - 

7 มี.ค. 64 

เสาร์-อาทิตย์   
08.30-

15.30 น. 

นางณัฎฐิดา 
กองฉลาด 
และคณะ 

- พย.บ. 
พยาบาลศาสตร์ 
- ศศ.ม. 
สังคมศาสตร์
การแพทย์และ
สาธารณสุข 
- ประสบการณ์  
ด้านการแพทย์
แผนไทย  
โรงพยาบาล 
ทับคล้อ 20 ปี 

วชช.พิจิตร 
หน่วยจัด
การศึกษา 
ทับคล้อฯ,             
รพ.ทับคล้อ  
อ.ทับคล้อ         
จ.พิจิตร 

 

ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕63  
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม ๒๕63 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ 
จ านวน 1 หลักสูตร  
 

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

อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น 
ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 

 

มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ จ านวน 1 หลักสูตร 
 
  วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู้สอน               
ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา และมีก าหนดเปิดภาค

การศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2563 ใน วันที่ 9 มกราคม 2564 นั้น โดยหน่วยจัดการศึกษาได้ด าเนินการจัดท า
ตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู้สอนเรียบร้อยแล้ว จ านวน 29 ห้องเรียน ประกอบด้วย   

1. หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย     จ านวน ๘  ห้องเรียน 
2. หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จ านวน 5  ห้องเรียน 
3. หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง จ านวน 2  ห้องเรียน 
4. หน่วยจัดการศึกษาวัดสามง่าม    จ านวน 1  ห้องเรียน 
5. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสากเหล็ก   จ านวน 9  ห้องเรียน 
6. หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง    จ านวน ๔  ห้องเรียน 
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   ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรอง ประเมินสมรรถนะและคัดเลือกผู้สอนพิเศษ                              
ตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ.  2558   
เมื่อคราวประชุมวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว    

และได้ผ่ านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้ งที่  12/๒๕63  
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม ๒๕63 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอน ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

  

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

ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้ง แผนการพัฒนาชุมชน   
เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

2. ข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ                 
พ.ศ.2558 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ระดับ
อนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 
  วาระท่ี 4.3 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่  
16 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งส านักวิชาการ ได้จัดท าตารางสอน ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ประจ าภาคการศึกษา 
ที่  2/2563 ได้ผ่านการรับทราบ ตารางสอน ศักยภาพครูผู้สอน ประจ าภาคการศึกษาที่  2/2563  
จากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราวประชุมสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
เรียบร้อยแล้วนั้น  

 การด าเนินการ หลังจาก 15 วันท าการ วิทยาลัยต้องจัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอน                            
เพ่ือเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนมายังวิทยาลัยต่อไป 
ดังนั้นวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอน และศักยภาพครูผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
จ านวน 3 หน่วยจัดการศึกษา 67 ห้องเรียน จ านวนนักศึกษา 1,684 คน จ านวนครูผู้สอน 79 คน ได้แก่ 

1. หน่วยจัดการศึกษา แม่ข่าย      จ านวน  31  ห้อง    678  คน    ครู   35   คน 
2. หน่วยจัดการศึกษา ทับคล้อ    จ านวน  29  ห้อง    896  คน    ครู   36   คน   
3. หน่วยจัดการศึกษา โพธิ์ประทับช้าง  จ านวน    7   ห้อง    110  คน    ครู     8   คน 

            

 ได้ ผ่ านการกลั่ นกรองจากอนุ กรรมการวิ ชาการ  เมื่ อคราวประชุ มครั้ งที่  12/๒๕63  
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม ๒๕63 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รายงานการจัดการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปี
การศึกษา 2563 
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่                        

ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนอง                       
ต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชน ให้เข้มแข็ง 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รายงานการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

  
   วาระที่ 4.4  เรื่อง พิจารณาก าหนดการประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ประจ าปี พ.ศ. 2564  
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาวิทยาลัย ประจ าปีทุกปี  
โดยในปี พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสภาวิทยาลัยได้มีการวางแผนในการจัดประชุมประจ า 
ทุกเดือนล่วงหน้า เพ่ือความสะดวก และเพ่ือการวางแผนการท างานของคณะกรรมการสภาในการประชุม 
ของป ีพ.ศ. 2564 งานเลขานุการสภา จึงได้ก าหนดปฏิทินการประชุมของปี พ.ศ. 2564 ดังนี้    
 
 

ที ่ การประชุมครั้งที่ วัน เดือน ปี ท่ีขอจัดประชุม 
1. การประชุมครั้งที่ 1/2564 20  มกราคม 2564 
2. การประชุมครั้งที่ 2/2564 25  กุมภาพันธ์ 2564 
3. การประชุมครั้งที่ 3/2564 25  มีนาคม  2564 
4. การประชุมครั้งที่ 4/2564 22  เมษายน  2564 
5. การประชุมครั้งที่ 5/2564 27  พฤษภาคม  2564 
6. การประชุมครั้งที่ 6/2564 24  มิถุนายน 2564 
7. การประชุมครั้งที่ 7/2564 22  กรกฎาคม 2564 
8. การประชุมครั้งที่ 8/2564 26  สิงหาคม  2564 
9. การประชุมครั้งที่ 9/2564 23  กันยายน  2564 

10. การประชุมครั้งที่ 10/2564 21  ตุลาคม  2564 
11. การประชุมครั้งที่ 11/2564 25  พฤศจิกายน  2564 
12. การประชุมครั้งที่ 12/2564 23  ธันวาคม  2564 

  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
   
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1. ผศ. วไลพร เมฆไตรรัตน์ เสนอแนะแนวทางการจัดท าเอกสาร ตามวาระที่ 4.3 ควรมีความกระชับ
และเข้าใจง่าย 

2. นางวิลัย บุตร์วัตร แจ้ง เรื่อง การเบิกจ่ายของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ด าเนินการให้วิทยาลัยชุมชน
เป็นผู้เบิกจ่ายเงินในการก่อสร้างตึกศูนย์วิจัย เนื่องจากงบมาลงที่จังหวัดพิจิตร โดยทางสถาบันได้รับเรื่อง  
และมอบให้วิทยาลัยชุมชนพิจิตรเป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยนเรศวร และเรื่องการจัดท า
เอกสารแบบฟอร์ม ในเรื่องการเบิกจ่าย การบัญชี ให้มีความเ อ้ือต่อกันโดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
กับ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดท าแบบฟอร์มร่วมกัน และโดยหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อเป็นผู้แต่ง ตั้ง
คณะกรรมการเพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นทางเดียวกัน 
 3. นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ เสนอว่า การด าเนินการศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ด าเนินการ
ด้านการเกษตร ทั้งการประมง การเลี้ยงปลา การปลูกมะม่วงของจังหวัดพิจิตร ในปีนี้ได้งบประมาณ 11 ล้าน  
ซ่ึงในปีต่อไปจะมีงบประมาณทีม่ากกว่านี้ โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน จากงบประมาณ 20 
ล้านบาท  ทัง้ของพาณิชย์จังหวัด และเกษตรจังหวัด ซึ่งงบประมาณทั้งหมดเป็นงบประมาณของฝึกอบรม  
 4. ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน์  เสนอว่าเราควรท าเอกสารที่ชัดเจน และเตรียมให้กับคณะท างานของ 
ทั้งสองมหาวิทยาลัยเพื่อให้การท างานไม่มีปัญหาภายหลัง 
 5.  นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภาเสนอ ว่าเราควรท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ท าอย่างถูกต้อง 
เพ่ือประโยชน์ของชาวบ้านอย่างชัดเจน และผู้ที่รับผิดชอบคือ คนทับคล้อ 
 6. นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์ เสนอแนวคิดในการท างาน ท าอย่างไรให้มีคุณค่าของการท างาน  
และมีการท างานตามยุทธศาสตร์ ในกลุ่มจังหวัดควรมีการพัฒนาร่วมกัน และแต่ละจังหวัดมีอะไรเด่น  
โดยพูดคุยกันเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน ในการท างานให้ดูกลุ่มเปูาหมายว่าแต่ละส่วนของงาน  
มีการท างานอย่างไร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และในการท าสถานีวิจัย วิทยาลัยมีการท าการตลาดอย่างไร 
ต่อยอดอย่างไร ตลาดอยู่ไหน ก าไรใครได้ วิทยาลัยควรเขียนยุทธศาสตร์ให้ดี ให้มีความรู้ ความเข้าใจ  
มีโครงสร้าง ยุทธศาสตร์ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมายอย่างไร เปูาประสงค์ของเรา BCG  
มีสิ่งแปลกปลอม ขยะ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ตามวัฎจักร พ้ืนที่สีเขียวในจังหวัดควรมีการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น  
วิทยาลัยจะส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านอย่างไร จะช่วยชาวบ้านให้มีอาชีพอย่างไรได้บ้าง  และในเรื่องภาษา
วิทยาลัยควรสื่อสารให้ชัดเจน เพราะจะต้องท างานกับคนต่างชาติ เพราะศูนย์วิจัยนี้อาจจะเป็นศูนย์ระดับชาติ
ต่อไป 
 7. นายบรรเทิง  ศรีนาก เสนอว่า การเผาฟางนั้นเป็นสิ่งที่ชาวนาต้องท า แต่จะสร้างองค์ความรู้อย่างไร
ในการน าฟางมาท าประโยชน์อย่างอ่ืน เพ่ือให้ลดการเผาฟาง 
 8.  นายบรรลือ  เหลืองทองค า เสนอ ในฐานะคนท านา การเผาฟางนั้น หน่วยงานราชการได้บอกถึง
ประโยชน์หรือไม่ การเผาฟางจะได้ค่า K จะท าให้ได้คาร์บอน ท าให้ดินดีขึ้น หน่วยงานได้ศึกษาและรับฟังปัญหา
จากผู้ปฎิบัติหรือไม่ และนักวิชาการได้ศึกษาชัดเจนอย่างไร ในฐานะสถานศึกษา เราจะสร้างองค์ความรู้อย่างไร
ในการให้ความรู้กับนักศึกษาและคนในชุมชน ทั้งในด้านการเผาฟาง และการปัองกันตัวของโรคโควิด  
 9. นายธวัชชัย  รัตนพุก แจ้งว่าได้ไปตามงานโครงการของมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตร ได้แบบ 
ผังการด าเนินงานมาเพ่ือน ามาปรับ ในความก้าวหน้าของโครงการ ได้ด าเนินการน าดินมาถมที่ดิน 3 ไร่  
และ อบต. ได้น าดินมาถมที่เพ่ือท าเป็นอาคาร ในขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้น าตู้คอนเทนเนอร์  
มาตั้งเพ่ือใช้ในการอบรม และจะขอใช้หอประชุมของทับคล้อมาเป็นที่ฝึกอบรม และจะขอห้อง 1 ห้อง 
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เพ่ือท าห้องวิจัย ทางส านักงบประมาณ เสนอให้มีผลงาน การฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปีติดต่อกัน เพ่ือจะได้มี
ผลงานในการด าเนินการต่อไป  
 10. ดร. ไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภา เสนอว่า วิทยาลัยได้ท าเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่แยกอีดีด  
กับเมล็ดข้าวออกจากกัน ทางสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ได้มีความต้องการเราควรก าหนดราคาเครื่อง  
 11. นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ได้แจ้งว่า เครื่องคัดพันธุ์ข้าว ราคาประมาณสองหมื่นบาท และตอนนี้ให้
หน่วยการศึกษาทับคล้อกับหน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย ด าเนินการพัฒนาให้ดีขึ้น และจะมอบให้กับวิทยาลัย
ชุมชนที่ต้องการน าไปทดลองใช้ โดยจะน าเครื่องที่บกพร่องมาปรับปรุงใหม่ ปัญหาคือ นักศึกษาที่เป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าได้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว และไม่มีนักศึกษาที่จะพัฒนาต่อ รวมถึงมีโรงงานผลิตไฟฟูา มีการ
รับซื้อฟางเข้ามาท าพลังงานไฟฟูา  
 12. ดร. ไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภา แจ้ง ว่า ดร. สุวิมล ธนะผลเลิศ เชิญชวนให้ท าบุญทอดผ้าปุา 
สร้างพระร่วมกันทีอ่ าเภอกาญจนดิษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเชิญชวนกรรมการสภาวิทยาลัย ท าบุญร่วมกัน  
 13. นายสุทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์ เสนอว่า ขณะนี้สถานการณ์โควิดได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ควรมี
ระยะห่างทางสังคม ควรมีปูายประกาศแจ้งให้ทราบ และการให้บริการคนในสังคมควรมีระบบคิว ให้จัด
ระเบียบสังคมให้ชัดเจน วิทยาลัยควรจัดอบรมให้ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมร่วมกัน 
 14. ดร. ไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภา หารือ ว่าการน าคณะกรรมการสภาไปศึกษาดูงานที่จังหวัด
เชียงใหม่ โดยจัดประชุมกรรมการทั้งสามชุด ซึ่งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยจะหมดวาระในเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 แต่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอนุกรรมการวิชาการ ยังไม่หมดวาระ  
เสนอให้ทั้งคณะกรรมการทั้งสามสภาได้พูดคุยกัน โดยพิจารณาสถานการณ์ โอกาส และความคิดเห็นของ
กรรมการชุดอ่ืนด้วย อาจจะด าเนินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
   
  วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 1/๒๕64 
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/๒๕64 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม                     
๒๕64 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

มติที่ประชุม  จัดให้มีการประชุมครั้งที่  1/๒๕64 วันพุธที่  20 มกราคม ๒๕64 เวลา 09.30 น.  
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

       เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 
                (นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)           (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี) 
                   ผู้จัดท าวาระการประชุม                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
 
 
                    (นางวิลัย  บตุร์วัตร)           (นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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