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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ครั้งที่ 4/๒๕62 
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน ๒๕62 เวลา 09.30 น. 

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

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายไพศาล   นุ่มนาค   ประธานกรรมการ 
2.  นายประทีป  นากกลัด  รองประธานกรรมการ 
3.  นายบรรลือ  เหลืองทองค า  กรรมการ 
4.  ผศ.วไลพร    เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
5.  นายสุธนต์    เทียนเฮง  กรรมการ 
6.  นายวิชัย   ชวนรักษาสัตย์  กรรมการ 
7.  นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์  กรรมการ 

 8.  นายวิเชียร   จุลพันธ ์   กรรมการ  
 ๙.  นางวิลัย    บุตร์วัตร   เลขานุการ 
 ๑๐. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

1๑.นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  นายบรรเทิง  ศรีนาก   กรรมการ 
2.  นายธวชัชัย  รัตนพุก   กรรมการ 
3.  นายวิชัย  ด่านรุ่งโรจน์  กรรมการ 
4.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    

  
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 - 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา                                 
เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 11  คน ดังรายชื่อข้างต้น ครบองค์ประชุมด าเนินการประชุมตามวาระ  
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ระเบียบวาระท่ี ๑  
วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภา แสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภา และครู -อาจารย์                                    
ที่ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ในงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 

 
วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 
สรุปเรื่อง 

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

 
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 เมื่อวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2562 ดร.ไพศาล นุ่มนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                    
และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เยี่ยมชมศึกษาดูงานวิทยาลัยชุมชนพังงา เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดการ
พัฒนาด้านสถานศึกษา ให้เกิดความคิดในการต่อยอด และสร้างความสัมพันธ์ของกรรมการสภา  
ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา 
 
กิจกรรมที่ 2 ร่วมประชุมผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน 
 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                            
ร่วมประชุมผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง เพ่ือแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของ
วิ ท ย าลั ย ชุ ม ช น แต่ ล ะแ ห่ ง  ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  แล ะป ระสิ ท ธิ ผ ล ต า ม เป้ า หม า ย ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์                                                       
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
กิจกรรมที่ 3 โครงการจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 เมื่อวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
โดยให้นักศึกษาที่มีจิตอาสา ร่วมกันทาสีบริเวณรั้วด้านหน้าวิทยาลัย และบริเวณขอบถนนภายในวิทยาลัย                       
เพ่ือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 4 ร่วมมอบวุฒิบัตรหลักสูตรบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                        
ร่วมมอบวุฒิบัตรหลักสูตรบริการวิชาการแก่ชุมชน จ านวน 6 หลักสูตร เ พ่ือให้ผู้ ได้รับการฝึกอบรม                      
ได้ เรียนรู้ทักษะด้านอาชีพ เ พ่ือเป็นแนวทางในการต่อยอดทักษะอีกทางหนึ่ ง  โดยมีผู้ เข้ ารับบริการ                                                                              
64 คน ณ โรงเรียนวัดชัยมงคล 
 
กิจกรรมที่ 5 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 โดย ดร.ถนอม อินทรก าเนิด เป็นประธานในพิธี เพ่ือมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา
ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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กิจกรรมที่ 6 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
 เมื่อวันที่ 10 - 11 เมษายน 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรแม่ข่าย และวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                             
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) จัดกิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทุกคน                      
ได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม                          
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 7 จัดกิจกรรมออกหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน (Fix It Community Center) 

เมื่อวันที่ 11-16 เมษายน 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดหน่วยฃ่อมสร้างบริการชุมชน                        
(Fix It Community Center) บริเวณสี่แยกบึงนาราง อ าเภอโพทะเล และบริเวณป้อมต ารวจสี่แยกเขาทราย 
อ าเภอทับคล้อ โดยมีการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ ตรวจเช็คยางรถยนต์ เพ่ือบริการ และช่วยเหลือแก่ผู้ที่สัญจร                       
กลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และผู้ขับข่ีทั่วไป บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

1. วิทยาลัยควรมีการจัดท าปฏิทินการท างานของหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน โดยแจ้งก าหนดการ                    
ระบุกิจกรรม ในการออกหน่วยบริการให้ชัดเจน 

2. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลรูปภาพท าเป็นแฟ้มหรือป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงผลงาน 
  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   
  
 วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 3/2562 
 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 
มีนาคม 2562 มีมติที่ประชุมและได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 

 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 
วาระท่ี 

เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 
การด าเนินงานตามมติที่

ประชุม 

1 4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพ      
และคุณภาพชีวิต 

ที่ประชุมอนุมัติหลักสูตรและการเปิด
สอนหลักสูตรฝึกอบรม ด้านวิชาการ 
และ ด้านวิชาชีพ จ านวน 4 
หลักสูตร ให้ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนได้ 

แจ้งส านักวิชาการ
ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนแล้ว 
เมื่อวันที่18 มีนาคม 
2562  

2 4.2 พิจารณาเห็นชอบรายงาน              
การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรอนุปริญญา ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายงานการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
อนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2561 

ส่งเอกสารรายงานไปยัง
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้วเมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2562 

3 4.3 พิจารณาเห็นชอบแผนการจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และระดับ

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผนการ
จัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                       
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

แจ้งส านักวิชาการ
ด าเนินการแล้ว เมื่อ
วันที่18มีนาคม 
2562                    



4 
 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ปีการศึกษา 2562 

(ปวช.) ปีการศึกษา  2562 

 
4 4.4 พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                     
และ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 
2561 (ครั้งที่ 1) 

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประจ าปีการศึกษา 2561(ครั้งที่ 1) 
จ านวน 374 คน 

แจ้งส านักวิชาการ
ด าเนินการแล้ว เมื่อ
วันที่18มีนาคม 
2562  

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 
  วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มีนาคม 2562 
 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่          
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมี เงินรายได้สถานศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงวันที่  31 มีนาคม 2562                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2561   10,585,388.72 
1. ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562 237,661.00 20,000.00 10,803,049.72 
2. ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562 97,135.00  10,900,184.72 
3. ณ วันที่ 31  มีนาคม 2562 185,925.00 475,793.79 10,610,315.93 

  
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

วิทยาลัยควรมีการน าเสนอรูปแบบรายงานการเงินให้มีความชัดเจน โดยจัดท าหมายเหตุประกอบ                          
งบการเงินเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
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  วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือนมีนาคม 2562 
 
สรุปเรื่อง 

ณ วันที่ 15 มีนาคม 256๒ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒ งวดที่ 6 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน 24,478,565.00 
บาท (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 
17,335,288.75 บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)                  
และร้อยละของการเบิกจ่ายอยู่ที่ 70.91 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย 
งบบุคลากร 5,937,800.00 2,940,660.00 2,997,140.00 49.50 
งบด าเนินงาน 10,470,530.00 8,315,322.75 2,155,207.25 79.42 
งบลงทุน 67,700.00 67,700.00 0.00      100.00 
งบเงินอุดหนุน     5,898,205.00 5,353,802.50 544,402.50 90.77 
งบรายจ่ายอื่น 2,074,330.00 657,803.50 1,416,526.50 31.71 
รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) 
จ านวน 6 งวด  

24,478,565.00 17,335,288.75 6,607,748.49 70.91 

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 57.00) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 70.91% 

สูงกว่าเป้าหมาย 
13.91% 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
ยกมาจากปี 25๖1 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ  

 9,977,535.72 1,128,574.00 495,793.79 10,610,315.93 
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  วาระที่ 1.2.5  รายงานผลการติดตามการด าเนินโครงการตามพันธกิจและภารกิจ  ณ ไตรมาส 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  มีการด า เนิน โครงการตามแผนปฏิบัติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ                        
พ.ศ. 2562  ซึ่งงานนโยบายและแผนได้ก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินโครงการตามกรอบเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการและงบประมาณโครงการไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
 

ล าดับ โครงการ 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ร้อยละ
การ

ด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 

หมาย
เหตุ 

1 โครงการตามพันธกิจ 
1.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน 
       -  โครงการใหญ่  
       -  กิจกรรมย่อย      
1.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
       -  โครงการใหญ่  
       -  กิจกรรมย่อย      
1.3 แผนงานบูรณาการ 
       -  โครงการใหญ่  
       -  กิจกรรมย่อย      

 
 
 
 

13 
12 

 
 

1 
5 
 

3 
2 

 
 
 
 

3 
4 
 
 
- 
- 
 

1 
- 

 
 
 
 

9 
7 
 
 

1 
5 
 

2 
2 

 
 
 
 

1 
1 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 

 
35.77 

 
 
 

90.77 
 
 

6.70 

 

2 โครงการตามภารกิจ 
       -  แผนงานพ้ืนฐานด้าน
กา ร พัฒนาและ เส ริ ม ส ร้ า ง
ศักยภาพคน      

 
 

19 
 

 
 

6 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

13.77 

 

 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
วิทยาลัยควรระบุถึงเหตุผลที่ยังไม่ด าเนินการโครงการลงในช่องหมายเหตุ เพ่ือให้มีความชัดเจน                               

และเกิดความสมบูรณ์มากขึ้น 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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  วาระที่ 1.2.6  เรื่อง รายงานจ านวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์            
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน มีนาคม  256๒ 

 

สรุปเรื่อง 

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

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 

จ านวน
ผู้เรียน
ตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 
การท าไม้กวาดดอกหญ้าและ
ไม้กวาดทางมะพร้าว 

84 
28 28 ม. 7 ต.เมืองเก่า  อ.เมือง จ.พิจิตร 
28 28 ม.6 ต.ทุ่งน้อย  อ.โพทะเล  จ.พิจิตร 
28 28 วัดเขื่อน ม.9 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 

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
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

112 

30 30 
ห้องประชุม อบต.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก                    
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 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ  20 20 วัดมงคลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

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

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

11 การผลิตเห็ดเพื่อการค้า 28 28 28 ม.๔  ต.ท่านั่ง  อ.โพทะเล  จ.พิจิตร 
12 การซอยผม  20 20 วัดมงคลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

รวมทั้งสิ้น 457 370 
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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 การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือธุรกิจ 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 

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 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 25 11 11 วชช.พิจิตร  
7 การใช้โปรแกรมตารางค 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 

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

23 การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 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 ไม่มีใน
เป้ารับ 42 อยู่ระหว่าง

เรียน 
โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร  อ.ทับคล้อ  
จ.พิจิตร 

26 
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้
แสงสว่าง 

50 25 25 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

รวม 828 786 
 

ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์  
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เรียน (คน) คงเหลือ 
พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 672 457   215 
บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 800 828 + 28 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
- วิทยาลัยควรมีการท าวิจัย เพ่ือศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ ฯ เพ่ือสะท้อน

ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนและวิทยาลัยจะได้รับและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 
- วิทยาลัยควรจัดท าข้อมูลสถิติของผู้รับบริการ และท าวิจัยภาคสนาม เพ่ือศึกษาความต้องการในการ                     

เข้าร่วมฝึกอบรมว่าผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดจากอาชีพเดิมได้อย่างไร 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ 1.2.7  เรื่อง รายงานข้อมูลจ านวน นักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการเปิดรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2562  และวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการรับ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 10 -11  เมษายน  2562   มีนักศึกษามารายงานตัวแต่ละหน่วยจัด  ดังนี้ 

สาขางาน 
หน่วยจัดการศึกษา 

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

ยานยนต์/เทคนิคยานยนต ์ 60 23 83 83 11 94 20 4 24 
ไฟฟ้าก าลัง 24 3 27 46 24 70 - - - 
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 14 7 21 - - - - - - 
โครงสร้าง/เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างฯ 14 - 14 - - - - - - 
การบัญช ี 21 21 42 43 25 68 - - - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 9 41 30 24 54 21 5 26 

รวม 165 63 228 202 84 286 41 9 50 
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  ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับ นักศึกษาใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

หลักสูตร เป้าหมาย (คน) จ านวนนักศึกษา (คน) ค่าเป้าหมาย (คน) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 470 408 (62) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 220 156 (64) 

รวม 69๐ 564 (126) 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

   วาระที่ 1.2.8  เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปี                
พ.ศ. 2561  
 

สรุปเรื่อง 
จากการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในรอบปี พ.ศ. 2561 ได้มีการด าเนินการ 

ตามวัตถุประสงค ์ของการจัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัย คือ 
1. จัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัย เดือนละ 1 ครั้ง 

2. เพ่ือให้นโยบาย ข้อเสนอแนะแก่ผู้อ านวยการวิทยาลัย นโยบายของวิทยาลัย การจัดท าแผนประจ าปี 
เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน คุณภาพทางการศึกษา การเปิดสาขาวิชา การเปิดหลักสูตร และการ
ด าเนินงานของเครือข่ายการจัดการศึกษา การเงินและงบประมาณ รวมทั้งการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

3. เพ่ือได้แนวทางในการบริหารวิทยาลัย และพัฒนาด้านการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ซึ่งได้ผล    

การปฏิบัติงานพอสรุปได้ดังนี้ 
 
สรุปผล โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดประชุมไปตามก าหนดการ ในปี 
พ.ศ.2561 ได้มีการจัดประชุม 13 ครัง้ เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561 มีวาระประชุม
พิเศษวาระเร่งด่วน เพ่ิมเติม จ านวน 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 1 ครั้ง รวมประชุมในปี พ.ศ.2561 
จ านวน  13 ครั้ง 
 วาระการประชุม 6 วาระ มีเนื้อหาในการประชุม รวมทั้งสิ้น 298 เรื่อง คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 12 คน เลขานุการ จ านวน 1 คน และผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 2 คน รับรองรายงานการประชุม จ านวน 
13 ครั้ง ประชุมระหว่างเดือน มกราคม 2561 – ธันวาคม 2561 มีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัย จ านวน 312,820 บาท และผลการปฏิบัติหน้าที่ของ สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ในการประเมินตนเอง ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.78 อยู่ในระดับมากที่สุด 
           
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

1. ในการสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ควรสรุปให้ครบทั้ง 3 ข้อ 
ตามวัตถุของประสงค์ของการจัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัย  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม    
๒๕62 ณ ห้องประชุม  วิทยาลัยชุมชนพังงา ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว และขอให้
คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการด าเนินการต่อไป 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันเสาร์
ที่ 16 มีนาคม  ๒๕62  จ านวน 22  หน้า 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 

  วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ฝึกอบรม                     
ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของท้องถิ่นชุมชน และกลุ่มอาชีพ ในเดือน 
พฤษภาคม 2562 จึงขออนุมัติหลักสูตรและเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ การฝึกอบรม                         
ด้านวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 11 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. พัฒนาอาชีพ (ตั้งแต่ 45 ชั่วโมงข้ึนไป) 
1.1  ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงกรุไม้อัด    จ านวน 150  ชั่วโมง 
1.2  การขยายพันธุ์พืช     จ านวน 100  ชั่วโมง 
1.3  การผลิตเห็ดเพื่อการค้า     จ านวน   90  ชั่วโมง 

 2.  การบริการวิชาการ (ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง) 
2.1  งานผูกผ้า      จ านวน   42  ชั่วโมง 
2.2  การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือธุรกิจ   จ านวน   40  ชั่วโมง 
2.3  งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน   จ านวน   36  ชั่วโมง 
2.4  ช่างตัดโลหะด้วยแก๊ส     จ านวน   30  ชั่วโมง 
2.5  ช่างปะยาง      จ านวน   30  ชั่วโมง 
2.6  เทคนิคการซ่อมล าโพงและการประกอบตู้ล าโพง  จ านวน   30  ชั่วโมง 
2.7  การใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ   จ านวน   30  ชั่วโมง 
2.8  การนวดแผนไทยเบื้องต้น    จ านวน   23  ชั่วโมง 
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  ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 18 
เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการ                     
และด้านวิชาชีพเดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน 11 หลักสูตร 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (6) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่อนุมัติ
หลักสูตร และการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
และกลุ่มอาชีพ 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
- ควรเพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้เรียน ว่าผู้เรียนต้องการเรียนจริงหรือไม่ เรียนแล้วสามารถน าไป   

ต่อยอดได้หรือไม่ เพ่ือน ามาประกอบในการพิจารณาในคราวต่อไป 
- หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ควรเป็นหลักสูตรที่มีผู้เรียนมาเรียนครบตามหลักสูตร มีจ านวนผู้เรียน               

ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด  
- ควรระบุถึงเหตุผลของการเปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ในขณะที่มีผู้เรียนไม่ครบตามเป้าหมาย 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมอนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ                           
เดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน 11 หลักสูตร
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หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ  (พัฒนาอาชีพ ต้ังแต่  45  ชั่วโมงขึ้นไป) 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
ผู้เรียน 

วันที่เปิด-ปิด ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ สถานที่ฝึกอบรม 

1 การผลิตเห็ดเพื่อการค้า 
90  

ช่ัวโมง 
28 คน 

23 พ.ค. - 
6 มิ.ย. 62 

จันทร์-อาทิตย ์
8.30-15.30 น. 

นางดลยา ครุธทิน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  
- ประสบการณ์ การเพาะเห็ด 5  ปี 

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

2 ขยายพันธุ์พืช 
100  
ช่ัวโมง 

28 คน 
23 พ.ค. - 
8 มิ.ย. 62 

จันทร์-อาทิตย ์
8.30-16.30 น. 

นายสละ   
เคนเพชรแสง 

- ประถมศึกษา   
- ประสบการณด์้านการท าสวนเพาะปลูกและการ
ขยายพันธ์พืช 15  ปี    

ม.4  ต.บางคลาน อ.โพทะเล 
จ.พิจิตร 

3 
ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง    
กรุไม้อัด   

150 
ช่ัวโมง 

28 คน 
23 พ.ค. - 

16 มิ.ย. 62 
จันทร์-อาทิตย ์

8.30-16.30 น. 
นายสังวล ฑารัตน ์

- ประถมศึกษา   
- ประสบการณ์ช่างเฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละรับสรา้งบ้าน  
15  ปี 

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

 
 
หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ (การให้บริการวชิาการแก่ชมุชน ต่ ากว่า  45  ชั่วโมง) 

ที ่
ชื่อหลักสูตร/ 

รหัสวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
ผู้เรียน 

วันที่เปิด-ปิด ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ สถานที่ฝึกอบรม 

1 งานผูกผ้า 
42 

  ช่ัวโมง 
20  คน 

25 พ.ค. 62- 
15 มิ.ย. 62 

เสาร–์อาทิตย ์
8.30-15.30 น. 

น.ส.จารุวรรณ 
วองวิไลรัตน ์

- ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
- ประสบการณ์ ด้านงานผูกผ้า,การท าขนม,ท าอาหาร 
เป็นครูฝึกสอนให้กับนักเรียนเพื่อเข้าประกวดการแข่งขัน
ต่าง ๆ, เป็นจิตอาสาผูกผ้าให้กับโรงเรียน และหน่วย
ราชการ ในงานต่าง ๆ  20 ป ี

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว  อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

2 
การจักสานเส้นพลาสติก
เพื่อธุรกิจ 

40  
ช่ัวโมง 14  คน 

23 พ.ค. -   
3 ต.ค. 62 

ทุกวันพฤหัสบดี   
13.30-15.30 น. 

น.ส.พินนะรัฐ  
คงศิลป ์

- บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
- ประสบการณ์  อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร  10 ปี และ
จักสานตะกร้าพลาสติกเพื่อจ าหนา่ย  5 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว  อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

3 ช่างตัดโลหะด้วยแกส็ 
30  

ช่ัวโมง 14  คน 
23 พ.ค. - 

29 ส.ค. 62 

ทุกวันพฤหัสบดี   
13.30-15.30 น. 

 
 

นายณัฐพงศ์   
ปั้นเพ็ง 
 
 
 

- วท.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (แขนงการผลติ)  - 
ประสบการณ์  อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 13 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว  อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 
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ที ่
ชื่อหลักสูตร/ 

รหัสวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
ผู้เรียน 

วันที่เปิด-ปิด ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ สถานที่ฝึกอบรม 

4 ช่างปะยาง 
30  

ช่ัวโมง 14  คน 
23 พ.ค. - 

29 ส.ค. 62 
ทุกวันพฤหัสบดี     

13.30-15.30 น. 
นายพิษณุ  
ค าอินทร ์

- วท.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม   
- ประสบการณ์  อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 8 ป ี

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว  อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

5 
เทคนิคการซ่อมล าโพง
และการประกอบตู้ล าโพง 

30  
ช่ัวโมง 14  คน 

23 พ.ค. - 
29 ส.ค. 62 

ทุกวันพฤหัสบดี   
13.30-15.30 น. 

นายพรศักดิ์   
อยู่สอาด 

- อศ.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม   
- ประสบการณ์  อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 9 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว  อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

6 
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้าน 

36  
ช่ัวโมง 14  คน 

23 พ.ค. - 
19 ก.ย. 62 

ทุกวันพฤหัสบดี   
13.30-15.30 น. 

นายณัฐพงษ์  
กลั่นหวาน 

- วท.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (แขนงการผลติ)  - 
ประสบการณ์  อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 10 ปี  
พนักงานราชการ 5 ป ี

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว  อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

7 
การใช้งานโปรแกรม
ตารางค านวณ 

30  
ช่ัวโมง 14  คน 

23 พ.ค. - 
29 ส.ค. 62 

ทุกวันพฤหัสบดี   
13.30-15.30 น. 

น.ส.สุวรรณา 
สุขเหม 

- ศศ.บ.(การตลาด)   
- ประสบการณ์  อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 16 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว  อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

8 การนวดแผนไทยเบื้องต้น 
23  

ช่ัวโมง 17  คน 
23 พ.ค. -   
8 ส.ค. 62 

ทุกวันพฤหัสบดี   
13.30-15.30 น. 

น.ส.ดาวรุ่ง 
จั่นมา 

- ประถมศึกษา 
- ส าเร็จหลักสตูรการนวดไทยจากสมาคมแพทย์แผนไทย 
- ประสบการณ์นวดแผนไทย,นวดมือและฝ่าเท้า 10 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว  อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 
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วาระที่ 4.2   เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับอนุปริญญา           
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
 

สรุปเรื่อง 
    ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา และมีก าหนดเปิดภาค
การศึกษาที่  1/2562 ในเดือน มิถุนายน 2562 นั้ น  เ พ่ือให้ เป็น ไปตามที่ สถาบันก าหนดคือ                                                                      
ส่งแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรก่อนล่วงหน้า 3 เดือน ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ด าเนินการจัดท าแผน
จัดการศึกษาตลอดหลักสูตรและเปิดห้องเรียนใหม่ จ านวน 16 ห้องเรียนในภาคเรียนที่ 1/2562 ดังนี้ 
 

1.  แม่ข่าย  จ านวน  3 ห้อง  
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน     1 ห้อง 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน     1 ห้อง 
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จ านวน     1  ห้อง  
   

2. อบต.เมืองเก่า  จ านวน 2 ห้อง 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน     1 ห้อง 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน     1 ห้อง 
 

3. สากเหล็ก  จ านวน 2 ห้อง 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน     1 ห้อง 
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน     1     ห้อง 
 

4.  อบต.ปากทาง  จ านวน 2  ห้อง 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน     1 ห้อง 
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จ านวน     1  ห้อง 
 

5. ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)  จ านวน 2 ห้อง 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน     1 ห้อง 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน     1 ห้อง 
 

6. วัดสามง่าม  จ านวน  2  ห้อง 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน     1 ห้อง 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน     1 ห้อง 

 
7. โพธิ์ประทับช้าง  จ านวน  3 ห้อง 

  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน     1     ห้อง  
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน     1 ห้อง 
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จ านวน     1  ห้อง 
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  ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 18 
เมษายน  2562  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา
ที่ 1/2562  จ านวน 16 ห้องเรียน 
 
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ 2558 มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่                     
ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญาภาคการศึกษา                  
ที่ 1/2562 จ านวน 16 ห้องเรียน   
 
  วาระที่ 4.3   เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการปรับเวลาและแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับ
อนุปริญญา รุ่นปกีารศึกษาที่ 2560 – 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ศธ 0595(5)/754 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 แจ้งเรื่อง             
การเลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของวิทยาลัยชุมชน ให้เป็นเดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป นั้น 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ทุกหน่วยจัดการศึกษา จึงได้ด าเนินการขอปรับเวลาและแผนจัดการศึกษาตลอด
หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องและเปิดภาคการศึกษาตรงกับที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนประกาศ โดยจะเปิดเรียน
พร้อมกันในภาคการศึกษาที่ 1/2562 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป  โดยขอปรับรายวิชาในแผนการ
ศึกษาตลอดหลักสูตรของทุกสาขาวิชา ของนักศึกษารุ่นปีการศึกษาที่  1/2560 จนถึงรุ่นปีการศึกษาที่  
2/2561 รายละเอียดดังเอกสารแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  จ านวน  17 ห้องเรียน ดังนี้ 

แผนการศึกษารุ่นปีการศึกษาที่   1/2560  จ านวน    3 ห้องเรียน 
แผนการศึกษารุ่นปีการศึกษาที่   2/2560  จ านวน    4 ห้องเรียน 
แผนการศึกษารุ่นปีการศึกษาที่   1/2561  จ านวน    9 ห้องเรียน 
แผนการศึกษารุ่นปีการศึกษาที่    2/2561 จ านวน    1 ห้องเรียน 
ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 18 

เมษายน  2562  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอปรับแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา รุ่น
ปีการศึกษาที่ 2560 -2561  จ านวน 17 ห้องเรียน 
 
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ 2558 มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ให้
ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับเวลาและแผนการจัดการศึกษา โดยให้วิทยาลัยประสานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
แนบเอกสารอนุญาตการเปิดภาคการศึกษาพร้อมกันทุกชั้นปี 
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ข้อมูลการขอปรับแผนการเรียนตลอดหลักสูตรอนุปริญญา   รุ่นปีการศึกษา 2560 -2561 

ที ่ รุ่น สาขาวิชา หน่วยจัด แผนเข้าเรียนรุ่น  วิชาที่เหลือจากเดือน
มิถุนายน 2562 

ภาคเรียนที่เหลือ จ านวนห้องเรียน 

1 1/2560 การศึกษาปฐมวัย รุ่น 13 แม่ข่าย 1/2560 8 1 ภาค +2 วชิา 1 
การปกครองท้องถิ่น รุ่น 16 เมืองเก่าไผ่ขวาง  1/2560 8 1 ภาค +2 วชิา 1 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น1 สามง่าม 1/2560 8 1 ภาค +2 วชิา 1 

2 2/2560 การศึกษาปฐมวัย รุ่น 14 แม่ข่าย 2/2560 14 2 ภาค +2 วชิา 1 
การปกครองท้องถิ่น รุ่น 16,6 แม่ข่าย,สากเหล็ก 2/2560 14 2 ภาค +2 วชิา 2 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 9 เมืองเก่า 2/2560 14 2 ภาค +2 วชิา 1 

3 1/2561 การศึกษาปฐมวัย รุ่น 15,2 แม่ข่าย,สากเหล็ก 1/2561 20 3 ภาค +2 วชิา 2 
การปกครองท้องถิ่น รุ่น 17,17,7,1 เมืองเก่า แม่ข่าย สากเหล็ก

โพธิ์ประทับช้าง 
1/2561 20 3 ภาค +2 วชิา 4 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น10,1 เมืองเก่า โพธิ์ประทับช้าง 1/2561 20 3 ภาค +2 วชิา 2 
การจัดการทั่วไป รุ่น 1 ปากทาง 1/2561 20 3 ภาค +2 วชิา 1 

4 2/2561 การศึกษาปฐมวัย รุ่น 16 แม่ข่าย 2/2561 26 4 ภาค + 2 วชิา 1 
       รวม    17  ห้อง 
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วาระที่ 4.4  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษาที่ 2561 (ครั้งที่ 2) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งในเดือน มีนาคม 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 จ านวน 
35 คน ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน   22  คน 
 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน   13   คน 
 งานทะเบียนได้ด า เนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ ว  เป็นนักศึกษาที่ เ รี ยนครบตามโครงสร้ า ง                                     
ของหลักสูตร สามารถส าเร็จการศึกษาได้ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา                    
และการประเมินผล การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 หมวด 3 การประเมินผลการเรียน ส่วนที่ 3 การตัดสินผลการ
เรียน ข้อ 55 การตัดสินผลการเรียนเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 1. ประเมินผ่าน
รายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  
 2. ได้จ านวนหน่วยกิตสะสม ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา                        
และสาขาวิชา 

 3.  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีก าหนด 

 4.  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเข้า
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน  

 

ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 18 เมษายน  
2562 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) จ านวน 35 คน 

 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

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

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่ าด้ วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล การเรียน                       
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) จ านวน 35 คน 
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  วาระท่ี  4.5  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบใช้เงินรายได้สถานศึกษา 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ ขอใช้เงินรายได้สถานศึกษา ซึ่งเป็นเงินสนับสนุน
จากการที่นักศึกษาไปฝึกงานที่บริษัทมิตซูบิชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยบริษัทได้มอบเงิน
สนับสนุน ให้กับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม จ านวนทั้งสิ้น 243,000 บาท ดังนั้น 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ ขอน าเงินรายได้ จ านวน 240,000 บาท  มาสร้างห้องสุขาให้กับนักศึกษา   ครู 
เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการของสถานศึกษา จ านวน 5 ห้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดสร้างห้องน  าห้องสุขา  ให้

เพียงต่อจ านวนนักศึกษาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาดร่มรื่น มีบรรยากาศ น่าดู น่าใช้  ถูก

สุขลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานส้วมสุขสันต์ และเพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้ห้องสุขาอย่างถูก

สุขลักษณะน าแบบอย่างไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั งนี วิทยาลัยได้แนบโครงการและแบบรูปรายการห้องสุขา   มา

พร้อมด้วยแล้ว โดยจะด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2562 จนแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 

2562 ซึ่งมีรายละเอียด ตามเอกสารดังแนบ 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560 หมวด 2                  

ข้อ 8 (8) รายจ่ายตามเงื่อนไข หรือวัตถุประสงค์ของผู้อุทิศให้ 
2. ค าสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 49/2560 เรื่อง มอบอ านาจให้สภาวิทยาลัยชุมชนปฎิบัติราชการ

แทนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ข้อ 2 ประเภทเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ที่มีวัตถุประสงค์และก าหนดรายการ
หรือประเภทค่าใช้จ่ายและก าหนดระยะเวลาด าเนินการไว้อย่างชัดเจน 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ ให้ใช้เงินรายได้สถานศึกษาในการสร้างห้องสุขาตามวัตถุประสงค์                              
จ านวนเงิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
1. การต้อนรับแขกในวันพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ควรมีการก าหนดจุดต้อนรับ

เพียงจุดเดียว 
2. การรับโล่ห์ และเกียรติบัตรควรมีการจัดล าดับในการรับให้เหมาะสม เพ่ือให้ภาพที่ออกมาสวยงาม 
3. วิทยาลัยควรจัดท าแบบประเมินการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร พร้อมทั้งแจ้ง

ผลการประเมินให้บุคลากรทราบและน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 
4. โอวาทของ ดร.ถนอม  อินทรก าเนิด ในงานประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ในวันที่ 8 

เมษายน 2562 ควรจัดพิมพ์ หรือสื่อสารให้นักศึกษา คร-ูอาจารย์ ได้รับทราบด้วย 
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