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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ครั้งที่ ๘/๒๕62 
วันพฤหัสบดีที่ 22  สิงหาคม ๒๕62 เวลา 09.30 น. 

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

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายไพศาล   นุ่มนาค   ประธานกรรมการ 
2.  นายประทีป  นากกลัด  รองประธานกรรมการ 
3.  นายบรรลือ   เหลืองทองค า  กรรมการ 
4.  นายวิชัย      ด่านรุ่งโรจน ์  กรรมการ 
5.  นายธวชัชัย   รัตนพุก   กรรมการ 
6.  นายสุธนต์    เทียนเฮง  กรรมการ 
7.  นายวิชัย      ชวนรักษาสตัย์  กรรมการ 
8.  ผศ.วไลพร    เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 

 9.  นายวิเชียร   จุลพันธ์   กรรมการ  
 10.  นางวิลัย    บุตร์วัตร   เลขานุการ 
 ๑1. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

12.นางสาวพินนะรัฐ   คงศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  นายบรรเทิง  ศรีนาก   กรรมการ 
2.  นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์  กรรมการ 
3.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    

  
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายณรงค์   แก้วแกมแข 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้ งนี้มีกรรมการสภา                                 
เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 12  คน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 คน  ดังรายชื่อข้างต้น ครบองค์
ประชุมด าเนินการประชุมตามวาระ  
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ระเบียบวาระท่ี ๑ 
วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภา แจ้งเรื่องท่ีประชุม เกี่ยวกับนโยบายสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่จะให้วิทยาลัย
ชุมชนไปร่วมมือกับสถาบันราชภัฏในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนด าเนินการ
อยู่แล้ว  ตามนโยบายจัดการศึกษา 3Tack  ซึ่งแนวทางทีร่ัฐมนตรีมีแนวทางท่ีจะให้พัฒนาผู้ยากไร้ จ านวน 10 เปอร์
เซ็นโดยพิจารณาจากผู้ที่มีบัตรประชารัฐในพ้ืนที ่ ในส่วนวิทยาลัยชุมชนพิจิตรจะด าเนินการอย่างไร  ที่ต้องส่งเสริมและ
พัฒนาผู้มีบัตรดังกล่าว 
 
วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการด าเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความร่วมมือ                          
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 มีการด าเนินกิจกรรม 
จ านวน 9 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 
  
กิจกรรมที่  1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร                        
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เมื่อวันที่ 26 และ 28 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือน้อมส านึก                  
ในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี  ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หอประชุมอ า เภอโพทะเล                     
และอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 2 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมโครงการเผยแพร่
ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)โดยสภา
ท น า ย ค ว า ม ภ า ค  6   เ พ่ื อ ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ รื่ อ ง ก ฎ ห ม า ย ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า  ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม                              
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

 
กิจกรรมที่ 3 ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

เมื่ อ วั นที่  2  สิ งห าคม  2562  นายวิ ชั ย  ช วนรั กษาสั ตย์  ผู้ อ า น วยการวิ ทย าลั ยชุ มชน พิจิ ต ร                                    
และคณะครู-อาจารย์ ร่วมส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทโซนี่  เทคโนโลยีประเทศไทย จ ากัด                  
นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี ปทุมธานี ณ หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

 
กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตความรู้ด้านนวัตกรรม 

วันที่  3 สิ งหาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดฝึกอบรม และส่ ง เสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิ ต                             
โดยให้ความรู้ ด้ านนวัตกรรม เครื่องกลั่นน้ าส้มควันไม้  โดยศูนย์วิ จัย และส่ งเสริม การเรียนรู้ ตลอดชีวิต                                 
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
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กิจกรรมที่ 5 โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมเซรามิค 

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมประชุมติดตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมเซรามิค ณ ศูนย์เบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี อ าเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 

 
กิจกรรมที่ 6 ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก และหน่วยจัดการศึกษาเมืองเก่า 

วันที่  10 และ 11 สิงหาคม 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                  
ตรวจเยี่ยมชมบรรยากาศในการเรียนการสอน และเป็นก าลังใจแก่นักศึกษา ณ หน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก ห้องเรียน
โรงเรียนบ้านดงหลง อ าเภอวังโปุง เพชรบูรณ์ และหน่วยจัดการศึกษาเมืองเก่า ห้องเรียนโรงเรียนวัดตายม อ าเภอบาง
กระทุ่ม พิษณุโลก 
 
กิจกรรมที่ 7 ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 

วันที่  9 และ12 สิ งหาคม 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์  ผู้ อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                     
พร้อมด้วยครูอาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง                      
และจุดเทียนชัยในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หอประชุมอ าเภอโพทะเล และอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

 
 กิจกรรมที่ 8  โครงการเยาวชนแห่งอนาคต 
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมกับอ าเภอโพทะเล จัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชน
แห่งอนาคต โดยมีนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝัง ให้เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและสร้างคนดีสู่สังคม ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและองค์การบริหารส่วนต าบลท่าบัว ร่วมกับสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลท่าบัว จัดโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเสริมสร้างอนามัยเจริญพันธ์ที่ดี  ต่อเด็กและเยาวชน 
เพ่ือให้ความรู้วิธีปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์หรือโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
  
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 7/2562 
 

สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 
กรกฏาคม  2562 มีมติที่ประชุมและได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 

 

ที ่
ระเบียบ 
 
   วาระท่ี 

เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 
การด าเนินงานตามมติ

ที่ประชุม 

1 4.1 เรื่องพิจารณาเห็นชอบ
หลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาวิชาการจัดการ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมเห็นชอบหลักสูตร
อนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการ จ านวน 1 
หลักสูตร 
 

ส่งเอกสารรายงาน ไป
ยั ง ส ถ าบั น วิ ท ย าลั ย
ชุมชนแล้วเมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2562 

2 4.2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติ
การใช้เงินรายได้
สถานศึกษา กรณีเงิน
บริจาคแบบมี
วัตถุประสงค์ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบการใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา กรณีเงินบริจาคแบบมี
วัตถุประสงค์  ที่ได้รับการสนับสนุนจากการที่
นักศึกษาไปฝึกงาน  ที่บริษัทมิตซูบิชิ คอนซูม
เมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดย
บริษัท  จ านวน 163,300 บาท มาใช้ในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จ านวน 5 
เครื่อง และให้ปฎิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
อย่างเคร่งครัด 

แจ้งส านักผู้อ านวยการ 
เ พ่ือด า เนิ นการแล้ ว 
เมื่อวันที่ 26 กรฏาคม 
2562 

3 4.3 เรื่อง พิจารณา
เห็นชอบร่างแผนกล
ยุทธ์วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ประจ าปี
งบประมาณ                           
2562 – 2566 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนกล
ยุทธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปี
งบประมาณ 2562 – 2566 
โดยมีข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 3 ข้อ 
คือ 
   1.  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ก าหนดเปูาประสงค์ ข้อ 4 ควรใส่ด้านจิตใจ
ด้วย อาจใช้ข้อความเพ่ิม ว่า สืบสาน หรือ 
ข้อความที่ลงลึกไปสู่การปฏิบัติไปถึง
เปูาประสงค์ 
   2. ควรเพิ่มโครงการเกี่ยวกับการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ 
   3. การเขียน SOP กับการเขียนบริหาร
ความเสี่ยง  เขียนแล้วต้องน ามาปฏิบัติด้วย 

แจ้งส านักผู้อ านวยการ 
เ พ่ือด า เนิ นการแล้ ว 
เมื่อวันที่ 26 กรฏาคม 
2562 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมี เงินรายได้สถานศึกษา ตั้ งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงวันที่  3 1 กรกฎาคม 2562                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562   10,276,590.71 
1 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2562 207,715.00 21,010.00 10,463,295.71 

  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

  
 
วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน กรกฎาคม  2562 
สรุปเรื่อง 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 256๒ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒ งวดที่ 10 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน  35,683,795.00  บาท 
(สามสิบห้าล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 
29,069,162.71 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) และร้อยละของการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ 81.46 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 5,937,800.00 4,901.100.00 1,036,700.00 82.54 
งบด าเนินงาน 15,345,220.00 13,857,354.84 1,487,865.16 90.30 
งบลงทุน 67,700.00 67,700.00 0.00      100.00 
งบเงินอุดหนุน     12,253,435.00 9,076,651.79 3,176,783.21 74.07 
งบรายจ่ายอื่น 2,079,640.00 1,166,356.08 913,283.92 56.08 
รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) 
จ านวน 10 งวด  

35,683,795.00 29,069,162.71 6,614,632.29 81.46 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  36%  ไตรมาสที่ 2  21%    
                                ไตรมาสที่ 3  23%  ไตรมาสที่ 4  20%  รวม 100%  
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 86.67) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 81.46% 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
5.21% 

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

 9,977,535.72 2,074,108.00 1,588,348.01 10,463,295.71 
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วาระที่ 1.2.5  เรื่อง รายงานจ านวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต ประจ าเดือน กรกฎาคม  256๒ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง

ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562 งานบริการวิชาการจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน กรกฎาคม  256๒ ดังนี้ 

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน

ผู้เรียนตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 
การท าไม้กวาดดอกหญ้าและไม้
กวาดทางมะพร้าว 

84 

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

28 28 
ที่ท าการกองทุนหมู่บ้านท่านั่ง ต.ท่านั่ง    
อ.โพทะเล จ.พิจติร 

2 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 28 20 20 วัดมงคลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจติร 

3 ช่างบริการรถจักรยานยนต ์ 56 28 28 
หน่วยจัดฯโพธิ์ประทับช้าง ต.ทุ่งใหญ่   
อ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 

4 อาหารเช่ือมและแช่อ่ิม 28 28 28 ม.11 ต.ทุ่งใหญ ่ อ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 

5 การขยายพันธ์ุพืช 28 
28 28 ม.9 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
28 28 ม.4 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจติร 

6 การเสริมสวยทรงผมสตร ี 56 28 28 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่  อ.โพธ์ิประทับช้าง  จ.พิจิตร 

7 
การจัดการเรยีนรู้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

112 

30 30 
ห้องประชุม อบต.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก   
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 

28 28 
ที่ท าการผู้สูงอายตุ าบลคลองคูณ อ.ตะพานหิน        
จ.พิจิตร 

59 58 รพ.สต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจติร 

8 นวดฝุาเท้าเพื่อสุขภาพ  
20 20 วัดมงคลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจติร 
34 อยู่ระหว่างเรียน รพ.สต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจติร 

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

10 การขับรถยนต ์ 56 
28 28 หน่วยจัดฯทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พจิิตร 
21 อยู่ระหว่างเรียน วชช.พิจิตร  

11 การผลิตเห็ดเพื่อการค้า 28 
28 28 ม.๔ ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
28 28 ม.9 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 

12 การซอยผม  20 20 วัดมงคลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจติร 
13 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 56 30 27 หน่วยจัดฯ ทับคล้อฯ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
14 ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงกรไุม้อัด  28 28 ม.3 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจติร 

15 
ช่างติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

 30 30 หน่วยจัดฯ ทับคล้อฯ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

16 
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูาประเภทให้
ความร้อน 

56 29 อยู่ระหว่างเรียน 
โรงเรียนบ้านบึงทบัจั่น “ทศอุปถัมภ์” 
อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 

รวมท้ังสิ้น 713 625 
2. บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน

ผู้เรียนตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 การถักเปลญวน 50 
25 25 

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

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

2 การจักสานเส้นพลาสติกเพื่อธุรกิจ 75 

25 25 วัดเขื่อน ม.9 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
11 11 วชช.พิจิตร  
25 25 ม.7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
25 25 ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
25 25 ม.12 ต.ก าแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 

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

14 อยู่ระหว่างเรียน วชช.พิจิตร  

3 ช่างตัดโลหะด้วยแกส็ 25 
11 11 วชช.พิจิตร  
13 อยู่ระหว่างเรียน วชช.พิจิตร  

4 ช่างปะยาง 25 
10 10 วชช.พิจิตร  
13 อยู่ระหว่างเรียน วชช.พิจิตร  

4 ช่างปะยาง 25 20 อยู่ระหว่างเรียน 
โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์”             
 อ.บึงนาราง  จ.พิจิตร 

5 
เทคนิคการซ่อมล าโพงและ 
การประกอบตู้ล าโพง 

25 11 11 วชช.พิจิตร  
 13 อยู่ระหว่างเรียน วชช.พิจิตร  

6 
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา        ภายใน
บ้าน 

50 
11 11 วชช.พิจิตร  
25 25 หน่วยจัดฯ ทับคล้อ (ขุนไผภู่มิเขตร) 
13 อยู่ระหว่างเรียน วชช.พิจิตร  

7 การใช้โปรแกรมตารางค านวณ 25 
10 10 วชช.พิจิตร  
13 อยู่ระหว่างเรียน วชช.พิจิตร  

8 ขนมไทยใบตองห่อ 75 
25 25 

หน่วยจัดฯโพธิ์ประทับช้าง ต.ทุ่งใหญ่           
 อ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 

25 25 ม.1 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
9 การแต่งหน้า 50 25 25 ม.4 ต.ท่าบัว  อ.โพทะเล จ.พิจติร 
10 ขนมไทยแห้ง 25 25 25 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 

11 งานผูกผ้า 50 

42 42 ร.ร.บรุพรัตน์วิทยาคาร  อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
25 25 อบต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
25 25 วัดเขื่อน ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
22 22 วชช.พิจิตร  

12 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 25 25 25 
หน่วยจัดฯโพธิ์ประทับช้าง ต.ทุ่งใหญ่  
อ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 

13 อาหารว่างประเภททอด 25 25 25 วัดนครชุม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 

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

15 ขนมไทย (ลูกคณุทองแดง) 50 
25 25 ม.1 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจติร 
25 25 ม.1 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 

16 ขนมไทยในพิธีมงคล 25 25 25 ม.1 ต.บา้นน้อย อ.โพทะเล จ.พิจติร 
17 เทคนิคการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร ์ 50 20 20 หน่วยจัดฯ อ าเภอสากเหล็ก อ.สากเหล็ก   
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จ.พิจิตร  
18 การผลิตดินผสมพร้อมปลูก  25 25 ม.6 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจติร 
19 อาหารว่างประเภทน้ า 25 25 25 ม.1 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
20 การท าขนมอบเบเกอรี่ (คุ้กก้ี) 25 25 25 ม.4 ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

21 การนวดมือและฝาุเท้า 25 25 25 
ศาลาเอนกประสงค์ ต.ท่าน่ัง อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

22 การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอาย ุ 60 60 60 อบต.เมืองเก่า  ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
23 อาหารว่างประเภทป้ิง-ย่าง 25 25 25 ม.3 ต.บา้นน้อย อ.โพทะเล จ.พิจติร 

24 การนวดประคบสมุนไพร  42 42 
โรงเรียนบุรพรตัน์วิทยาคาร  อ.ทับคล้อ   
จ.พิจิตร 

25 
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูาประเภท ให้
แสงสว่าง 

50 25 25 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ  อ.ทับคลอ้ จ.พิจิตร 

26 อาหารถนอมประเภทผักดอง 25 25 25 ม.1 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
27 การนวดแผนไทยเบื้องต้น  17 อยู่ระหว่างเรียน วชช.พิจิตร  

รวม 1,086 950 
 

ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเปูาหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 672 713 106.11 
บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 800 1,086 135.75 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระท่ี 1.2.6  เรื่อง รายงานการประชุมเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ได้ มีการประชุม เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ                      
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ  ห้องประชุม โรงแรมธาริส อาร์ท โฮเทล อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ นั้น วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประชุม  ต่อคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
  
ข้อเสนอ   1. ด้านเกษตรปลอดภัยทางเกษตรจังหวัดได้ท าอยู่แล้ว ควรประสานงานเพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาต่อได้ 
     2. การประชุมครั้งต่อไปควรน าข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ เข้าไปพูดคุยกันด้วย 
     3. การท างานไม่ควรท าตามคนอื่น  ควรท าตามบริบทของพ้ืนถิ่นของแต่ละจังหวัด แต่ละพ้ืนที่ม ี
                  เอกลักษณ์เฉพาะตัว จะพัฒนาได้ดีกว่าการเลียนแบบที่อื่น ๆ    
     4. การท างานที่ต้องไปร่วมมือกับสถาบันราชภัฏ วิทยาลัยชุมชนควรจะท าอย่างไร 
     5. ให้แจ้งข้อมูลการมีงานท าของนักศึกษาแต่ละปีให้สภาทราบ 
  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



9 
 

 
รายงานการประชุม 

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ 
ครั้งที่ 1/2562 

วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 
ณ  ห้องประชุม โรงแรมธาริส อาร์ท โฮเทล อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  

----------------------------------- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่   
2. ดร.ไพศาล  นุ่มนาค   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
3. นายสุเทพ  นุชทรวง   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
4. นายเสรี  พิมพ์มาศ   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
5. นายธวชัชัย  รัตนพุก   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
6. นายบุญเลิศ  แปูนพงษ์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
7. นายปณิธาน  กันสุข   อนุกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
8. นายอุบลศักดิ์  ขีดสร้อย  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่   
9. นายสุรเสน ทั่งทอง   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 
10. นายคมสัน  คูสินทรัพย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
11. นายอัครวงศ์  บารมีธนเศรษฐ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
12. นายประยงค์  แก้วประทุม  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  
13. นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
14. นายนิคม  มะยาระ   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่  
15. นายไพฑูรย์  ฟักเขียว  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
16. นางนุชสิริ  ภาคยุทธ   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
17. นายมนัส จันทร์พวง   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่   
18. นางสาวปนัสขนันชา  สุขส าราญ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
19. นางวิลัย  บุตรว์ัตร   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
20. นางสาววิยะณี ดังก้อง  ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
21. นายชัยพร  พุ่มประพาฬ  ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
22. นางราชาวดี  สุขภิรมย์  ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
23. นางสาวชมพู  ไชยวงษ ์  ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาลัยชุมชนตาก 
24. นางขนิษฐา  นครประสาท  ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
25. นายกิตติกรณ์ สมยศ   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วชช.น่าน 
26. นางสาวจอมขวัญ  เวียงเงิน   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วชช.แพร่ 
27. นายวิชาญ  ชุ่มม่ัน   ครู วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
28. นายประเสริฐ  เฉยดิษ  ครู วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
29. นายอนุชา มูลมัย   ครู วิทยาลัยชุมชนตาก 
30. นายภัทรพงค์ ทองรวย  ครู วิทยาลัยชุมชนตาก 
31. นางสาวผุสดี  สายวงค์  วิทยาลัยชุมชนน่าน 
32. นายทรงศักดิ์  ปัญญา  ครู วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
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33. นางธนพร  เนตรนภากร  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน   
34. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
35. นางสาวสุธิดา  วงษ์สุวรรณ  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
36. นายจรูญศักดิ์  ขุนวิเศษ  คร ูวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
37. นางสาวดวงนภา  สุวรรณา  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  
38. นางปาริฉัตร  กุลเกลี้ยง  ครู วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
39. นายกิตติพร  สังคดิส   ครู วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
40. นางนุชนาฏ  ชาวปลายนา  ครู วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
41. นายบุญญพัฒน์  นามวงค์พรหม ครู วิทยาลัยชุมชนแพร่  
42. นายศุภกฤต  กันต์ธีราทร  ครู วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
43. นางสาวศิริรัตน์  ทินโนรศ  ครู วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
44. นายพงศธร  กันทะวงค์  ครู วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
45. นางสาวจุฬาภรณ์  ดวงตาด า  ครู วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
46. นางสาวศุภลักษณ์  มูดยะ  ครู วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
47. นางกรรณิการ์  เศวตปวิช  ครู วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
48. นายฏังควัฐฏ ์ เชื้อกูลชาติ  ครู วิทยาลัยชุมชนแพร่  
49. นางสาวรัตติกาล  สังข์ประเสริฐ ครู วิทยาลัยชุมชนแพร่   
50. นางกชภัส  บุญสิทธิ์   นักวิชาการศึกษา    
51. นางสาวผะอบ  ทองค า     เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  
52. นางสาวสุภาพร  ธนะขวา้ง  นักวิชาการศึกษา   
53. นางสาววภิา  เดือนดาว  นักวิชาการการเงินและบัญชี 
54. นายสืบพงศ์  นันทศิริ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
55. นางสาวณิชาภัทรกรฏ์  ทองค า เจ้าหน้าที่ธุรการ 
56. นางสาวณัฐกมล  บัวบาน  เจ้าหน้าที่  
57. นายต้องพงษ์  อเนกนันท์  เจ้าหน้าที่  
 
เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง  
         นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้กล่าวต้อนรับคณะบุคลากรจากวิทยาลัย
ชุมชนภาคเหนือทั้ง 6 แห่ง ที่ได้เดินทางมาการประชุมเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 ในพ้ืนที่ จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุม โรงแรมธาริส อาร์ท โฮเทล อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ และกล่าวเปิดประชุม โดยให้ฝุายเลขานุการได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 1.2  เรื่อง เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง   

นายอุบลศักดิ์   ขีดสร้อย ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ เลขานุการการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า 
ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญบุคลากรกองแผนงานและงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน คือ 1) นางสาววนิดา สุ
ภัทรกุล ผู้อ านวยการกองแผนงานและงบประมาณ 2) นางสาวครองสิน มิตะทัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ
การ และ 3) นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เพ่ือได้ให้ค าแนะน าการจัดท า
โครงการงบบูรณาการภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2564 และติดตามการให้ค าแนะน างบประมาณ 2562 และ
เป็นตัวแทนของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน กับวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือท้ัง 6 แห่ง 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2         เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง  

ตามท่ีมีกาประชุมเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2561 
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝุาย
เลขานุการได้จัดท ารายงาน การประชุมเรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้อง หาก
ประสงค์จะแก้ไขให้แจ้งฝุายเลขานุการด าเนินการต่อไป 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุม รับรองรายงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 จ านวน 8 หน้า 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่อง โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
ที่ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง 
สรุปเรื่อง  

ตามท่ีสถาบันมีนโยบายให้วิทยาลัยชุมชนเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 6 แห่ง จากวิทยาลัยชุมชน 12 แห่งที่เสนอ
โครงการ  รวม 265 ทุน โดยเป็นวิทยาลัยชุมชนกลุ่มภาคเหนือ จ านวน 2 วิทยาลัยชุมชน รายละเอียดังนี้ คือ 
วิทยาลัยชุมชน จ านวนผู้รับทุน 2 ปี จ านวนผู้รับทุน 5 ปี รวมจ านวนผู้รับทุน 
1. ตาก 30 - 30 
2. อุทัยธานี 45 70 115 
 
ข้อเสนอ 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน จะได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนและประสบการณ์ในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากจากกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในปี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. 2561 ในการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของกลุ่มเปูาหมายตามพันธกิจกวิทยาลัยชุมชน 
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2. วิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้รับงบประมาณสนับสนุน โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา จังหวัดแพร่ จากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ มิถุนายน 
2562 - พฤษภาคม 2563  

3. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อยู่ระหว่างการพิจารณาทุนตามโครงการพัฒนาระบบ
ทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ซึ่งจะมีการพิจารณาในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และ ให้วิทยาลัยชุมชนในกลุ่มภาคเหนือได้ร่วมกิจกรรมประชุมกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนและประสบการณ์ในการ
เสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในปี พ.ศ. 2562 เพ่ือ
พัฒนาโครงการในปีต่อไป 
 
 
วาระท่ี 3.2  เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาการวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
สรุปเรื่อง  
 ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ของวิทยาลัย
ชุมชนกลุ่มภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2562  ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัย
ชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
มีผลการแข่งขัน ดังนี้ 

ประเภทการแข่งขัน วิทยาลัยชุมชน ผลการแข่งขัน 

1. การเล่านิทาน 1. วิทยาลัยชุมชนแพร ่ ยอดเยี่ยม (92.75 คะแนน)  
2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ยอดเยี่ยม (87.25 คะแนน) 
3. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ยอดเยี่ยม (86.25 คะแนน) 
4. วิทยาลัยชุมชนน่าน ยอดเยี่ยม (83.25 คะแนน) 
5. วิทยาลัยชุมชนตาก ยอดเยี่ยม (81.25 คะแนน) 

2. การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย 1. วิทยาลัยชุมชนน่าน ยอดเยี่ยม (82.00 คะแนน) 
2. วิทยาลัยชุมชนแพร ่ ดีมาก (77.00 คะแนน) 
3. วิทยาลัยชุมชนแพร ่ ดีมาก (77.00 คะแนน) 
4. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ดีมาก (75.00 คะแนน) 
5. วิทยาลัยชุมชนตาก ดี (68.00 คะแนน) 

3. การสร้างโปสเตอร์ ด้วยโปรแกรม 
Photoshop 

1. วิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน ยอดเยี่ยม (95.30 คะแนน) 
2. วิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน ยอดเยี่ยม (92.30 คะแนน) 
3. วิทยาลัยชุมชนแพร่  ยอดเยี่ยม (89.60 คะแนน) 
4. วิทยาลัยชุมชนแพร ่ ยอดเยี่ยม (87.60 คะแนน) 
5. วิทยาลัยชุมชนน่าน ยอดเยี่ยม (86.00 คะแนน) 
6. วิทยาลัยชุมชนตาก ยอดเยี่ยม (84.60 คะแนน) 
7. วิทยาลัยชุนพิจิตร ยอดเยี่ยม (83.60 คะแนน) 
8. วิทยาลัยชุมชนตาก ยอดเยี่ยม (83.00 คะแนน) 
9. วิทยาลัยชุมชนน่าน ยอดเยี่ยม (82.00 คะแนน) 
10. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ยอดเยี่ยม (80.00 คะแนน) 

ประเภทการแข่งขัน วิทยาลัยชุมชน ผลการแข่งขัน 
4. การแข่งขันทักษะทางการบัญช ี 1. วิทยาลัยชุมชนแพร ่ ดีมาก (72.55 คะแนน) 

2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ดี (68.84 คะแนน) 
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3. วิทยาลัยชุมชนน่าน ดี (61.06 คะแนน) 
4. วิทยาลัยชุมชนตาก  - (23 คะแนน) 

5. การน าเสนอโครงการเพ่ือพัฒนา
ชุมชน 

1. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ยอดเยี่ยม (90 คะแนน) 
2. วิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน ยอดเยี่ยม (86 คะแนน) 
3. วิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน ยอดเยี่ยม (86 คะแนน) 
4. วิทยาลัยชุมชนตาก ดี (71 คะแนน) 
5. วิทยาลัยชุมชนน่าน ดี (70 คะแนน) 
6. วิทยาลัยชุมชนแพร ่ ดี (70 คะแนน) 

 

ข้อเสนอ 
 1. ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยชุมชนภาคเหนือทั้ง 6 แห่ง ควรส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในรายการต่าง ๆ ให้ครบทุกวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาในทุกสาขาวิชาได้เข้าร่วมกิจกรรมในการ
แข่งขัน 
 3. ควรมีการรายการแข่งขันให้มากยิ่งข้ึน และ รวมทั้งการแข่งขันทางด้านวิชาชีพ 
 2. ควรมีการเพ่ิมการประกวด และการแสดงผลงานนวัตกรรมของวิทยาลัยชุมชนในกลุ่มภาคเหนือ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 3.3  เรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในของวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ 
สรุปเรื่อง  

สืบเนื่องจากการประชุมเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ  
ได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รับผิดชอบในการประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนภาคเหนือ โดยมีข้อเสนอแนะในภาพรวม 1) การประเมินหลักสูตรจะประเมินแยกเป็นสาขาวิชาที่วิทยาลัยเปิด
หรือไม ่2) องค์ประกอบใดใช้ค าว่า ปีงบประมาณ / ปีการศึกษา 3) เห็นควรให้สถาบันฯ จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เพื่อความเข้าใจในเกณฑ์และตัวบ่งชี้ 4) เห็นควรให้สถาบันฯ จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือความเข้าใจในกระบวนของการประเมินหลักสูตร 5) ขอสถาบันฯ สนับสนุนงบประมาณการ
ประชุมเครือข่ายฯ ประจ าปี ส าหรับวิทยาลัยชุมชนเจ้าภาพ สิ่งที่ได้รับจากการมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกัน
คุณภาพวิทยาลัยชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 

- เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การประเมินฯ เพ่ือน าไปปรับใช้หรือเตรียมความพร้อมส าหรับ
การรับการประเมินฯ ของแต่ละวิทยาลัย 

- มีแนวทางการจัดท าเอกสาร/หลักฐานประกอบเกณฑ์และตัวบ่งชี้ 
  - จัดท าแผนรองรับการประชุมเครือข่ายในครั้งต่อไปของแต่ละวิทยาลัย ซึ่งในรูปแบบโครงการหรือโครงการ
พัฒนาบุคลากร 
          - จัดประชุมเครือข่ายครั้งต่อไป ณ วิทยาลัยชุมชนยโสธร ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 
 

ข้อเสนอ 
 เกณฑ์ประกันคุณภาพ ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 ทุกวิทยาลัยควรมีศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์เดิม 
และมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของนักศึกษา  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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วาระที่ 4.1 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานเพื่อขอรับงบประมาณ งบบูรณาการภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 โดยบุคลากรงานกองแผนงานและงบประมาณ  สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง   

นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้อ านวยการกองแผนงานและงบประมาณ จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ได้เสนอแนวทางการด าเนินงานเพื่อขอรับงบประมาณ งบบูรณาการภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ให้วิทยาลัยชุมชนต้องศึกษาข้อมูลจาก การศึกษาแผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน มิถุนายน 
2562 ซึ่งได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน 
และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 
เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตาสหกรรมเกษตร
แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
 ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่าง 
มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดากรน้ าอย่างเหมาะสมและ
เชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
 ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางโครงการ สาระส าคัญ หน่วยงานหลักในการด าเนินงาน ซึ่งผู้ที่จะจัดท า
โครงการควรศึกษา และพ้ืนที่ของจังหวัดภาคเหนือที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ วิทยาลัยชุมชุมกลุ่มภาคเหนือทั้ง 6 วิทยาลัย 
ควรจัดท าโครงการในลักษณะของชุดโครงการที่ด าเนินการความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ เพื่อเสนอของบ
บูรณาการภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยยึดหลักปฏิบัติ คือ 1) มีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และ
เปูาหมายตามทิศทางกาพัฒนาภาค เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา พื้นที่เปูาหมาย และห่วงโซ่คุณค่าตามแผนภาค      
2) มีความเมหาะ เป็นไปได้ ด าเนินการได้ทันที เช่น ที่ดิน แบบแปลน/รูปแบบ บุคลากร สถานที่  เทคนิควิธีการ         
3) มีความชัดเจนของแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีหน่วยงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระยะต่อไป        
4) มีผลประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง และเกิดผลกระในระดับภาค 
 นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ได้เสนอข้อมูลการของบบูรณาการภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งวิทยาลัยชุมชนจะต้องส่งโครงการให้กับ
ศึกษาธิการจังหวัด และส่งข้อมูลโครงการให้กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของส านัก
งบประมาณ มีรายละเอีดยดังนี้ 
 1. วิทยาลัยชุมชนน่าน  
      1.1 โครงการจัดท าบทเรียนออนไลน์ในการให้บริการด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีน่าน 
      1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวเพ่ือรรองรับการจัดการด้านท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวิถีน่าน 
       1.3 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีน่าน  
 2. วิทยาลัยชุมชนตาก 
      2.1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงพ้ืนที่ท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
      2.2 โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยตามยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 
      2.3 โครงการจัดการลุ่มน้ าขนาดเล็กของเครือข่ายชุมชนคนตากแบบมีส่วนร่วมจังหวัดตาก 
      2.4 โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุและคนยากจน 
 3. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
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      3.1 โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธ์และวัฒนธรรมชาติพันธุ์แห่งเมืองแม่ฮ่องสอน
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางวัฒนธรรม 
      3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน บนพ้ืนฐาน
ภูมิปัญญาและนวัตกรรมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
                  3.4 โครงการจัดการความรู้เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
แหล่งกักเก็บและดูดซับคาร์บอนพ้ืนที่ปุาต้นน้ าและพ้ัฒนาระบบการจัดการลุ่มน้ าขนาดเล็ก 
       3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาแก่ชุมชน เพ่ือการค้าชายแดนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 
                 3.6 โครงการพัฒนาความรู้และยกระดับทักษะมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
       3.7 โครงการศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตใกล้บ้าน 
                 3.8 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 
 4. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
      4.1 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเหง้ามันส าปะหลัง 
      4.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลตนเองของผู้สูงอายุต าบลห้วยแห้ง 
      4.3 โครงการการพัฒนาอาชีพของชุมชนโดยการใช้ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการรองรับเข้าสู่
สังคมผู้สุงอายุในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
       4.4 โครงการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
 5. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
      5.1 โครงการการพัฒนาอาชีพของชุมชนโดยการใช้ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการรองรับเข้าสู่
สังคมผู้สุงอายุในพ้ืนที่ภาคเหนือ  
      5.2 โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนยกระดับแรงงานสู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
      5.3 โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศและการ
พานิชย์ขนาดเล็กระดับ 1 ที่ได้มาตรฐานของกระทรวงแรงงาน 
     จากข้อสังเกตต่อโครงการของสถาบันการศึกษาในปี 2563 พบว่า 
     1. โครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการขนาดเล็กค่อนข้างมากไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือบรรลุ
เปูาหมายตามยุทธศาสตร์จังหวัดในภาพรวม 
      2. โครงการ/กิจกรรม ซ้ าซ้อน ไม่บูรณาการอย่างแท้จริง 
      3. ความเชื่อมโยงของกิจกรรมต้นทาง กลางทาง ปลายทาง เพ่ือบรรลุเปูาหมายไม่ชัดเจน 
      4. ขาดการบูรณาการกับส่วนราชการที่มีการภารกิจโดยตรงให้ร่วมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และให้งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ได้ร่วมก าหนดแนว
ทางการจัดท าโครงการเพ่ือของบบูรณาการภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในลักษณะของของชุดโครงการที่
ท างานร่วมกันของวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ 
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วาระท่ี 4.2 เรื่อง แบ่งกลุ่มประชุมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ 
สรุปเรื่อง ในการประชุมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ครั้งที่ 
1/2562 วันพุธ ที่ 3 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมธาริส อาร์ท โฮเทล อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้มี
การแบ่งกลุ่มประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่นเรียนรู้ของบุคลากรของทั้ง 6 วิทยาลัยชุมชนในกลุ่มภาคเหนือ 
ซึ่งประกอบด้วย 6 กลุ่ม ดังนี้  
 

กลุ่ม ประเด็น 
1. กลุ่มสภาวิทยาลัยชุมชน     แนวทางนโยบายการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนภายใต้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
เกี่ยวกับงานด้านบุคลากร งบประมาณ และมาตรฐานวิชาการ 

2. กลุ่มผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน    1. แนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เกี่ยวกับงานด้าน
บุคลากร งบประมาณ และมาตรฐานวิชาการ 
   2. เจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาการและการประชุมเครือข่าย
ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ 
  3. ค่าตอบแทน อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรอนุปริญญา 

3. กลุ่มส านักงานผู้อ านวยการ   1. การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เกี่ยวกับงานด้าน
บุคลากร งบประมาณ  
  2. รายงานความก้าวหน้าการจัดการท าคู่มือการเงิน  

4. กลุ่มส านักวิชาการ   1. แนวทางการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา 
  2. แนวทางการแข่งขันทักษะวิชาการวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ 
ครั้งที่ 3 

5. กลุ่มศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   1. การด าเนินงานของศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ภายใตก้ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
  2. รายงานความก้าวหน้าตามข้อตกลงของศูนย์วิจัยและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ของวิทยาลัยชุมชนกลุ่มภาคเหนือ 

6. กลุ่มงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์   แนวทางการจัดท างบบูรณาการภาค ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ และปฏิบัติแบ่งกลุ่มประชุมกลุ่มย่อยโดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที และจัดท าสรุป
เนื้อหาเพ่ือน าเสนอในที่ประชุม 
 
 
วาระท่ี 4.3 เรื่อง การน าเสนอการประชุมของแต่ละกลุ่ม  
สรุปเรื่อง   ในการประชุมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ครั้งที่ 
1/2562 วันพุธ ที่ 3 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมธาริส อาร์ท โฮเทล อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้มี
การแบ่งกลุ่มประชุมกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม มีข้อสรุปในแต่ละกลุ่มดังนี้ 
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กลุ่ม ประเด็น 
1. กลุ่มสภา
วิทยาลัยชุมชน 

    1. แนวทางนโยบายการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม เกี่ยวกับงานด้านบุคลากร งบประมาณ และมาตรฐานวิชาการ 
    ประเด็นที่ 1 การบริหารงานบุคคล  การสร้างขวัญและก าลังใจ ความก้าวหน้าวิชาชีพ การเลื่อนวิทย
ฐานะ 
    ประเด็นที่ 2 การบริหารงบประมาณ ได้รับงบประมาณเป็นแท่งสภาสามารถตัดสินใจได้ มีอิสระในการ
บริหารงบประมาณ ภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ การเขียนของบประมาณ ควรมีการให้ความรู้  เพื่อ
ความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   ประเด็นท่ี  3 มาตรฐานวิชาการ ให้พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานเดิมคุณภาพนักศึกษาจะได้ใกล้เคียงกัน ควร
มีข้อสอบกลางและมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบก ากับดูแลติดตาม 
 2. อื่น ๆ  
    1. การออกนอกระบบ  ข้อดี การเริ่มต้นของเงินเดือน เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียเนื่องจากจุดยืนของ
วิทยาลัยชุมชนคือชุมชน 
    2. การออกนอกระบบ  ไม่ควรน าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมาใช้มาก  
    3. การลดระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา 
    4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรให้ความส าคัญและเป็นหน่วยงานกลางในการเช่ือต่อประสานงานการศึกษา
ต่อของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
    5. ค่าตอบแทนผู้สอนพิเศษ 
    6. ความมั่นคงของลูกจ้าง 
    7. พนักงานราชการที่มีอายุการท างาน  10  ปีขึ้นไป ควรมีเกณฑ์บรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
การเสนอแนะเพ่ิมเติมจากที่ประชุม  
   1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
   2. การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ แบบสัญจร 

2.กลุ่ม
ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชน 

1. แนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม เกี่ยวกับงานด้านบุคลากร งบประมาณ และมาตรฐานวิชาการ 
      เป็นตามคณะปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้แนวคิดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
เป็นที่พ่ึงของชุมชน ด้วยระบบการบริหารจัดการคลอ่งตัว อัตราก าลังท่ีเหมาะสม ระบบอาจารย์ที่พิเศษ และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  ในช่วงระยะเร่งด่วน พ.ศ.2562 – 2564 คือ 1) ปรับการบริหารจัดการ
ทุกด้านภายใต้กฎหมายเดิม 2) ศึกษาแนวทางและเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นหน่วงงานในก ากับ ระยะ
ขับเคลื่อนสู่ “หน่วยงานในก ากับของรัฐ” (พ.ศ.2564 - 2568) : หากรูปแบบตามกฎหมายเดิมยังเป็น
อุปสรรค ก็จะปรับเปลี่ยนเป็น “หน่วยงานในก ากับ” ตามนโยบายรัฐบาล : ประชาพิจารณ์กฎหมาย ศึกษา
รูปแบบองค์การที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. เจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาการและการประชุมเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ 
   2.1 แข่งขันทักษะวิชาการ วิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ 
         ครั้งท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563  ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธาน ี
         ครั้งท่ี 4 ปี 2564  ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
         ครั้งท่ี 5 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนตาก 
         ครั้ง 6 2566 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน 
  2.2 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ  
        - กันยายน 2562  ณ วิทยาลัยชุมชนตาก 
        - ธันวาคม 2562  ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
        - กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธาน ี
        - พฤษภาคม 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน 
        - กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
        - กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
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กลุ่ม ประเด็น 
3. ค่าตอบแทน อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรอนุปริญญา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
ต้องจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยมีแนวทาง คือ 1) ใช้เงินรายได้ / เงินงบประมาณจากสถาบัน โดยจ้าง
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 2) ประสานกับอาจารย์ภายในเขตวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ มาเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 3) ให้อาจารย์พิเศษเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 
4. อื่น ๆ   
    4.1 ให้วิทยาลัยชุมชนตรวจสอบ การประกาศเงื่อนไขการจบหลักสูตร โดยก าหนดกิจกรรมของนักศึกษา 
    4.2 ตั้งงบประมาณในการแข่งข้นทักษะวิชาการและการประชุมเครือข่าย ขอสนับสนุนงบประมาณจาก
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
การเสนอแนะเพ่ิมเติมจากที่ประชุม  พนักงานราชการที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ ภายในเขตวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ  

3. กลุ่มส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

1. การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
เกี่ยวกับงานด้านบุคลากร งบประมาณ  
   ด้านงบประมาณ : ยังไม่ชัดเจนว่า ระบบ Block Grant ช่วยให้ตอบสนองต่อภารกิจได้มากกว่าระบบราย 
Item อย่างไร ซึ่งทางกลุ่มเห็นว่าควรสนับสนุนให้ใช้ระบบงบประมาณ Block Grant เพราะช่วยให้การ
บริหารจัดการมีความสะดวกและยืดหยุ่น แต่ต้องอยู่ภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
   ด้านจัดหารายได้ : ยังไม่มีความชัดเจน ในเรื่องแนวทางปฏิบัติ วิธีการหรือระเบียบการจัดเก็บและการ
บริหารเงินท่ีได้จากการขายผลิตภัณฑ์หรอืให้บริการของวิทยาลัยชุมชน โดยใช้เงินงบประมาณหรือเงินรายได้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนในการด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ 
   ด้านงานบริหารบุคลากร : ควรปรับระบบบริหารงานบุคลากรต าแหน่งพนักงานราชการให้มีหลักเกณฑ์
ความก้าวหน้าในสายวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรให้มีสิทธิประโยชน์ตามที่ควรจะได้รับ 
2. รายงานความก้าวหน้าการจัดท าคู่มือการเงิน   
    ได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยได้รับการตรวจสอบจากส านักงานคลังจังหวัดแพร่ ซึ่งแต่ละวิทยาลัย
ชุมชนสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวปฏิบัติ เช่น เกี่ยวกับเอกสารแนบไปกับชุดเบิก 

4. กลุ่มส านัก
วิชาการ 

1. แนวทางการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา 
    1.1 การท าสัญญาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรให้สถาบันเป็นผู้ด าเนินการร่างสัญญาจ้าง 
    1.2 อาจารย์พิเศษ พนักงานราชการ(สายสนับสนุน) สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้หรือไม่ 
    1.3 ข้าราชการหน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้หรือไม่จากการประชุมกลุ่มส านัก
วิชาการ  วิทยาลัยชุมชนแพร่จะเป็นผู้ด าเนินการจัดท าหนังสือหารือประเด็นดังกล่าว ไปยังสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน   
2. แนวทางการแข่งขันทักษะวิชาการวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ครั้งท่ี 3 
   2.1 ประเภทการแข่งขัน  5 ประเภท   
   2.2 หากมีการเพิ่มประเภทการแข่งขัน และเกณฑ์การแข่งขันให้เจ้าภาพเป็นผู้ก าหนดได้ตามความ
เหมาะสม    
3. การแต่งกายของนักศึกษาระดับอนุปริญญา  
    ให้แต่งกายตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2561       ข้อ 
4.5 ในการเรียนให้นักศึกษาระดับอนุปริญญา ใช้เครื่องแบบปกติหรือชุดสุภาพ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนว
ปฎิบัติการบริหารจัดการของแต่ละวิทยาลัยชุมชน 

5. กลุ่มศูนย์วิจัย
และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1. การด าเนินงานของศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
   1.1 ข้าราชการครูต้องมีงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 
   1.2 งานวิจัยต้องตอบโจทย์ชุมชน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
   1.3 จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ 
2. รายงานความก้าวหน้าตามข้อตกลงของศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของวิทยาลัย
ชุมชนกลุ่มภาคเหนือ 
    2.1 การจัดท าวารสารงานวิจัย จะให้ทุกวิทยาลัยชุมชนส่งงานวิจัยมาเพื่อรวบรวมท าวารสารงานวิจัย 
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กลุ่ม ประเด็น 
โดยมีการตั้งทีมบรรณาธิการจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืน 
    2.2 เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา ที่ได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนน่านเป็นผู้ด าเนินการ    โดย
ท าการหารือไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน และยังไม่ให้ความชัดเจนในเรื่องหน่วยจัดการศึกษา เกี่ยวกับความ
ถูกต้องตามกฎหมายและการบริหารจัดการที่คุ้มค่าด้านงบประมาณ 
    2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย มีความต้องการให้วิทยาลัยชุมชนใดท่ีมีโครงการอบรมด้านงานวิจัย 
เชิญวิทยาลัยชุมชนอ่ืนเข้าร่วมการอบรม และควรมีการเสนองบประมาณพัฒนาบุคลากรระดับภาคเหนือ  
3. อื่น ๆ 
  3.1 ควรมีระเบียบ ข้อบังคับ ให้ข้าราชการครูทุกคนต้องท างานวิจัย 
  3.2 ให้วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีเป็นวิทยาลัยชุมชนพี่เลี้ยงในด้านการจัดโครงการพันธุกรรมพืช โดย
เชื่อมโยงกิจกรรมในโครงการบูรณาการภาคเหนือ 
การเสนอแนะเพ่ิมเติมจากที่ประชุมชน   ในการแข่งขันทักษะวิชาการควรมีการประกวดนวัตกรรมของ
ครูผู้สอน / การน าเสนองานวิจัยชุมชน 

6. กลุ่มงาน
นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการจัดท างบบูรณาการภาค ประจ าปีงบประมาณ 2564 
    แนวทางการด าเนินงานบูรณาการภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2564 โครงการ Porject-Base และ
พื้นที่ตามแผนพัฒนาภาคเหนือ สรุป  7  โครงการ 
1. โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวออารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ภาคเหนือ ผู้ประสานงานหลัก :  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
2. โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ ผู้ประสานงานหลัก : วิทยาลัยชุมชนน่าน 
3. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ ผู้ประสานงานหลัก: วิทยาลัยชุมชนน่าน 
4. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ ผู้ประสานงานหลัก :  วิทยาลัยชุมชนตาก 
5.โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงภาคเหนือ ผู้ประสานงานหลัก: วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
6.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุภาคเหนือ ผู้ประสานงานหลัก : วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
7.โครงการยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของคนยากจนภาคเหนือ ผู้ประสานงานหลัก: วิทยาลัยชุมชน
อุทัยธาน ีโดยมีข้อตกลงร่วมกัน แผนงานโครงการส่งผู้ประสานงานหลัก ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
และผู้ประสานงานหลัก จะส่งต่อให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และจะน าข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อยไปน าเสนอให้กับบุคลากรของ
แต่ละวิทยาลัยได้รับทราบต่อไป  
 
วาระท่ี 4.4  เรื่อง ข้อเสนอปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง  

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้สรุป ข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้แนวคิดสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ า เป็นที่พ่ึงของชุมชน ด้วยระบบการบริหารจัดการคล่องตัว อัตราก าลังที่เหมาะสม ระบบอาจารย์ที่
พิเศษ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  

ในช่วงระยะเร่งด่วน พ.ศ.2562 – 2564 คือ 1) ปรับการบริหารจัดการทุกด้านภายใต้กฎหมายเดิม 2) ศึกษา
แนวทางและเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นหน่วงงานในก ากับ ระยะขับเคลื่อนสู่ “หน่วยงานในก ากับของรัฐ”           
(พ.ศ.2564 - 2568) : หากรูปแบบตามกฏหมายเดิมยังเป็นอุปสรรค ก็จะปรับเปลี่ยนเป็น “หน่วยงานในก ากับ”     
ตามนโยบายรัฐบาล : ประชาพิจารณ์กฎหมาย ศึกษารูปแบบองค์การที่เหมาะสม  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1 เรื่อง เจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาการวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ครั้งที่ 3 
สรุปเรื่อง  
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จากที่วิทยาลัยชุมชนภาคเหนือได้มีข้อตกลงร่วมกันในการที่จะจัดการแข่งขันทักษะวิชาการวิทยาลัยชุมชน
ภาคเหนือ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในการตระหนักถึงการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการของผู้สอนและนักศึกษา ซึ่งได้จัดการแข่งขันมาแล้ว 2 ครั้ง รายละเอียด
ดังนี้ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ปี พ.ศ. 2561  และ ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ปี พ.ศ. 2562 

 

ข้อเสนอ เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ซึ่งวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือที่ยัง
ไม่ได้เป็นภาพการแข่งขัน ได้แก่ 1) วิทยาลัยชุมชนตาก 2) วิทยาลัยชุมชนน่าน 3) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ 4) 
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  
 

มติที่ประชุม  ในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ที่ประชุมได้มอบหมายให้วิทยาลัย
ชุมชนอุทัยธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
 
วาระท่ี 5.2  เรื่อง การจัดประชุมวิทยาลัยเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ครั้งต่อไป 
สรุปเรื่อง  
วิทยาลัยชุมชนในกลุ่มภาคเหนือที่เคยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ มีรายละเอียดดังนี้ 
วิทยาลัชุมชน จ านวนครั้ง การประชุม 

วิทยาลัยชุมชนตาก 2 ครั้งที่ --/2560 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด 
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 24-25 กรกฏาคม 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนตาก 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 1 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5-6 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 1 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
วิทยาลัยชุมชนแพร่ 2 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ 

ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมธาริส อารท์ โฮเทล 
วิทยาลัยชุมชนน่าน 1 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน 
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี - - 

ข้อเสนอ  
ในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2562  

ครั้งที่ 2/2562 เดือนกันยายน ณ วิทยาลัยชุมชนตาก และ ครั้งที่ 3 เดือนธันวาคม ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
โดยในการประชุมครั้งต่อไปควรจะมีวาระเก่ียวกับเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม 
และหลักสูตรประกาศนียบัตร ในรปแบบของวิทยาลัยชุมชน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 5.3  เรื่อง แนวทางการด าเนินงานงบบูรณาการภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
สรุปเรื่อง 
  จากการประชุมกลุ่มรองอธิการบดีฝุายวางแผนของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคเหนือ ก าหนดให้มีการประชุม
ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือทั้งหมด เพ่ือระดมสมองและรวมกันจัดท าข้อเสนอการพัฒนา
ภาคเหนือ และ Project Based ในแต่ละประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ภาคเหนือเสนอขอรับงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนพัฒนาภาคเหนือ “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยง
เศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิลุ่มแม่น้ าโขง” ดังนี้ 
 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจาย
ประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
 2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC  
เพ่ือขยายฐานเศรษฐกจิของภาค 
 3. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมสูง 
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
 5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบหริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่
เกษตรให้ทั่วถึงปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
 

ข้อเสนอ  
วิทยาลัยชุมชนในกลุ่มภาคเหนือท้ัง 6 วิทยาลัย ควรรวมกลุ่มและคัดเลือกกลุ่มหัวโครงการ  

ที่จะจัดเตรียมหัวข้อที่จะโครงการเพ่ือรองรับการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ
กลุ่มวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้กลุ่มงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์แต่ละวิทยาลัยชุมชน 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
   6.1 ขอความร่วมมือจากทุกวิทยาลัยชุมชนในกลุ่มภาคเหนือในการจัดท าโครงการงบบูรณาการภาคเหนือ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากการประชุมในครั้งนี้มีความประสงค์ที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงานรูปแบบของชุด
โครงการที่ด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนกลุ่มเหนือ ดังนั้นทุกวิทยาลัยชุมชนต้องวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมที่จะ
ด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565 โดยให้ฝุายงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์แต่ละ
วิทยาลัยชุมชนเป็นผู้รวบรวมและส่งต่อให้กับผู้ประสานงานหลัก และสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป 
 6.2 เชิญชวนวิทยาลัยชุมชนกลุ่มภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC 2019) ภายใต้ห้วข้อ “ขับเคลื่อนพลัง
เครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20-22 
พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการประชุมประกอบด้วยการเสวนาทาง
วิชาการ การน าเสนอผลงานการวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) ภาคโปสเตอร์ (Poster prestation) และภาค
นิทรรศการ ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานครั้งนี้  
 6.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 นางสาวครองสิน มิตะทัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้น าเสนอข้อมูลผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
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ล าดับที่ วชช 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

รายจ่ายภาพรวม 

งบประมาณ po เบิกจ่าย(บาท) คงเหลือ 
ร้อยละ

เบิกจ่าย(%) 

  รวมทั้งสิ้น    148,358,267.00     4,948,775.82     99,861,126.78     
43,548,364.40  

          67.31  

 
รวมกลุ่มภาคเหนือ 

      
148,358,267.00  

   4,948,775.82     99,861,126.78     
43,548,364.40  

          67.31  

1 แม่ฮ่องสอน 20,003,740.00       353,000.00     14,493,842.48  5,156,897.52          72.46  
2 พิจิตร        5,683,795.00        293,444.44  25,820,055.31    9,570,295.25          72.36  
3 ตาก     16,539,545.00        200,973.32     11,566,288.03      ,772,283.65          69.93  
4 อุทัยธาน ี 24,069,935.00       366,375.40     15,736,765.43    7,966,794.17          65.38  
5 แพร ่      33,727,760.00      2,979,117.80      20,000,207.92  10,748,434.28    59.30  
6 น่าน      18,333,492.00        755,864.86      12,243,967.61    5,333,659.53          66.78  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   
   

     เลิกประชุม เวลา 16.30 น.  
 
        (นายมนัส  จันทร์พวง) 
               ผู้บันทึกรายงานการประชุม   

 
                 (นายอุบลศักดิ์  ขีดสร้อย) 
            ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม   
๒๕62 ณ ห้องประชุมสรรพงาย  อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝุายเลขานุการได้จัดท ารายงานการ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้ อง หากประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้งฝุาย
เลขานุการด าเนินการต่อไป 
  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 25 กรกฎาคม   ๒๕62  จ านวน  16   หน้า 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี 4.1  เรื่องพิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ซึ่งในภาคการศึกษา  
ที่ 2/2561  มีผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา เดือน สิงหาคม 256๒ จ านวน  74  คน ประกอบด้วย 

หน่วยจัดการศึกษา 
สาขาวิชา 

การปกครองท้องถิ่น 
สาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชา 

การศึกษาปฐมวัย รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

แม่ข่าย 1 5 - - - 7 13 
วัดสามง่าม 4 4 - - - - 8 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง - - 2 5 - - 7 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 3 - - - - - 3 
อ าเภอสากเหล็ก 8 14 - - - 21 43 

รวม 16 23 2 5 - 28 74 
  

งานทะเบียนได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว เป็นนักศึกษาที่เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร สามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 5 การส าเร็จการศึกษา ข้อ 21 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของ
วิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 1.  ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร และเกณฑ์  ขั้นต่ า
ของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 2.  ไม่มีพันธะทางการเงินหรือพันธอ่ืน ๆ ต่อวิทยาลัย 
 3.  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
 4.  สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่วิทยาลัยก าหนด 

 

ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 
2562 ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 จ านวน  74 คน 

 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 5 การส าเร็จการศึกษา 

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (7) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่อนุมัติการให้
ประกาศนียบัตร 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาภาคการศึกษาที่ 2/2561 ประจ าเดือน
สิงหาคม 2562 จ านวน  74 คน 
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วาระท่ี 4.2   เรื่องพิจารณาอนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต 
รายวิชา การท าขนมข้าวโปง 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมกับนักวิชาการด้านอาหาร และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้พัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะ
และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต รายวิชา การท าขนมข้าวโปง จ านวน  30  ชั่วโมง เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน ให้กับประชาชนที่สนใจ  ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรฯ เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว   

ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 
2562 ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต รายวิชา 
การท าขนมข้าวโปง จ านวน  30  ชั่วโมง 

 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (6) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่อนุมัติ
หลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่ม
อาชีพ 

 

ข้อเสนอ 
 ควรท าหลักสูตรการท าขนมหวานเพิ่มเติมบ้าง 
 
มติที่ประชุม ประชุมมีมติ อนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต รายวชิา 
การท าขนมข้าวโปง จ านวน  30  ชั่วโมง 
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รายละเอียดหลักสูตร 

 
ชื่อหลักสูตร  การท าขนมข้าวโปง เวลาเรียนรู้  30  ชั่วโมง 
รหัส  66060139 หมู่วิชา  อาหารและโภชนาการ สาขาวิชา  คหกรรมศาสตร์ 
 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าขนมข้าวโปง หลักการและเทคนิคพ้ืนฐานในการชั่ง ตวง วัด หลักการ
เลือกซื้อ การเก็บรักษา ความปลอดภัยในการท างาน วัสดุ อุปกรณ์ การค านวณต้นทุน การท าบัญชีรายรับ 
รายจ่าย การบริหารและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. สามารถท าขนมข้าวโปงได้ 
3. มีเจตคิตท่ีดีและกิจนิสัยที่ดีในการท างาน 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นการท าขนมข้าวโปง หลักการและเทคนิคพ้ืนฐานในการชั่ง ตวง วัด 
หลักการเลือกซ้ือ การเก็บรักษา ความปลอดภัยในการท างาน วัสดุ อุปกรณ์ การท าขนมข้าวโปง       การค านวณต้นทุน 
การท าบัญชีรายรับ รายจ่าย การบริหารและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  
คุณสมบัติพื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรม 

1. สามารถอ่านออกเขียนได้  คิดเลขได้  และมีใจรักในการท าขนม 
2. มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม  
3. มีความพร้อมและสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 

 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 

1. มีความรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการท างาน  วัสดุ อุปกรณ์ การใช้เครื่องมือและการท าบัญชีรายรับ -
รายจ่าย 

2. มีความสามารถเก่ียวกับการท าขนมข้าวโปง   
 

ผู้ผ่านฝึกอบรมแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน 
 สามารถท าขนมข้าวโปงได้ 
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โครงสร้างหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 
 

ชื่อวิชา  การท าขนมข้าวโปง เวลาเรียนรู้  30  ชั่วโมง 
รหัส  66060139 หมู่วิชา  อาหารและโภชนาการ สาขาวิชา  คหกรรมศาสตร์ 

หน่วยที่ หัวข้อเรื่อง 
ชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าขนมข้าวโปง 

1.1   ความรู้เบื้องต้นในการท าขนมข้าวโปง 
1.2   ประวัติความเป็นมาการท าขนมข้าวโปง 
1.3   การตลาด การเพิ่มมูลค่าสินค้า 

2 - 2 

2 หลักการและเทคนิคพื้นฐานในการชั่ง-ตวง-วัด 
2.1  อุปกรณ์และวิธีการชั่งตวงส่วนผสม 

-  ช้อนตวง 
-  ถ้วยตวงของแห้ง 
-  ถ้วยตวงของเหลว 
-  เครื่องชั่งแบบละเอียด 

2.2  ทักษะในการชั่ง-ตวง-วัด 
2.3  เทคนิคในการชั่ง-ตวง-วัดพ้ืนฐาน 
2.4  อัตราส่วนวัตถุดิบ 

1 2 3 

3 หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษา 
3.1   ความหมายหลักการเลือกและการเก็บรักษา 
3.2 การเลือกซื้อและการเก็บรักษาข้าวเหนียวใหม่ / แปูงข้าวเหนียว 
3.3  การเลือกซื้อและการเก็บรักษาน้ าตาลโตนด 
3.4   การเลือกซื้อและการเก็บรักษาถ่ัวลิสง 
3.5   การเลือกซื้อและการเก็บรักษางาด าหรืองาขาว 
3.6   เทคนิคและการยืดอายุการใช้งาน 

2 2 4 

4 ความปลอดภัยในการท างาน 
4.1  ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน 
4.2  ประเภทของอุบัติเหตุ  
4.3  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
4.4  การแก้ไขและวิธีปูองกันอุบัติเหตุ 

1 - 1 

5 วัสดุ-อุปกรณ์  
5.1  วัสดุอุปกรณ์ในการท าขนมข้าวโปง  (หม้อ กระทะ เตาถ่านหรือเตา
แก๊ส  ซึ้ง  กระชอน  ถาด  ครก  ทัพพี  หวด  ช้อน  ผ้าขาวบาง)  
วัตถุดิบ 

- น้ าเปล่า 
- งาด า 
- ข้าวเหนียวใหม่/แปูงข้าวเหนียว 
- เกลือ 
- ถั่วลิสง 

2 - 2 
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- น้ าตาลโตนด/น้ าตาล 
- มะพร้าว 

5.2  การเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ 
 5.3 ข้อควรระวังการใช้วัสดุ อุปกรณ์  

6 ต้นทุนการท าขนมข้าวโปง 
6.1  ต้นทุนการท าขนมข้าวโปง 

- การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต 
6.2  การลดต้นทุนการท าขนมข้าวโปง 
6.3  การก าหนดราคาขาย 
6.4  ข้อควรระวังการจัดท าต้นทุนการท าขนมข้าวโปง 

1 1 2 

7 การท าขนมข้าวโปง 
7.1  การเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  และวัตถุดิบ 

- การเตรียมแปูง 
- น้ าตาลโตนด 
- การเตรียมถั่วลิสง   
- การเตรียมงาด า  
- การเตรียมการปั้น 
- การเตรียมปั้นไส้ 
- ถุงมือแบบบาง 
- ข้อควรระวังในการเตรียมอุปกรณ์ 

7.2  การเตรียมแปูง  
- การซาวข้าวเหนียวด้วยน้ าสะอาด  
- การแช่ข้าวเหนียว  
- การนึ่งข้าวเหนียว  
- การต าข้าวเหนียว  

7.3  การเตรียมไส้  
      7.3.1  การเตรียมงาด า   

- การแช่งาด า  
- การต างาด า  
- การค่ัวงาด า  
- การฝัดเปลือกงาด าออก 
- การต างาด าแบบละเอียด   

7.3.2 การเตรียมถั่วลิสง   
- ใช้ถัวลิสงใหม่   
- น าถั่วลิสงมาคั่วไฟอ่อน 
- ฝัดเปลือกถั่วลิสงออก 
- การต าถ่ัวลิสงให้ละเอียด 

       7.3.3  การเตรียมน้ าตาล   
     -  การเลือกประเภทของน้ าตาล 
     -  การต าน้ าตาล 

2 10 12 
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7.4  การท าขนมข้าวโปง 
7.4.1 การท าไส้ขนมข้าวโปง   
7.4.2 การท าตัวขนมข้าวโปง 
7.4.3 การคลุกงา 

7.5 สุขลักษณะในการท าขนมข้าวโปง 
7.6 ข้อควรระวังในการท าขนมข้าวโปง  

8 การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
8.1  การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
8.2  ข้อควรระวังในการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

1 1 2 

9 การบริหารและใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
1.1  เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2  การสร้างมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น 

1 1 2 

รวม 13 17 30 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

รหัส  66060139 ชื่อหลักสูตร  การท าขนมข้าวโปง จ านวน  30  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการท าข้าวโปง เวลาในการฝึกอบรม  2  ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ

อบรมมีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท าขนมข้าวโปง 

 
 

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การท าข้าวโปง 

2) ความเป็นมาการท าขนม
ข้าวโปง 

3) ความรู้สภาวะการตลาด
ในปัจจุบันหลักการตลาด 

4) การศึกษารายละเอียดบน
ฉลากอาหารและการเลือก
ซื้อเพ่ิมมูลค่าสินค้า 

1) ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นและความ
เป็นมาเกี่ยวกับท าขนม
ข้าวโปง,การตลาด, การ
เพ่ิมมูลค่าสินค้า 

2) ประเมินผลการเรียนรู้ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบทดสอบ / 

แบบสัมภาษณ์ 
 

 
 
 
 
 



43 
 

รหัส  66060139 ชื่อหลักสูตร  การท าขนมข้าวโปง จ านวน  30  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 หลักการและเทคนิคพ้ืนฐานในการชั่ง-ตวง-วัด เวลาในการฝึกอบรม  3  ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ

อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
อุปกรณ ์วิธีการ และ
เทคนิคพ้ืนฐานในการ
ชั่ง-ตวง-วัด ส่วนผสม
และอัตราส่วนวัตถุดิบ 

2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีทักษะในการ
ใช้อุปกรณ์ในการ ชั่ง-
ตวง-วัด 

1) อุปกรณ์และวิธีการชั่ง-
ตวง-วัด  

2) ทักษะในการชั่ง-ตวง-วัด 
3) เทคนิคการพ้ืนฐานชั่ง-

ตวง-วัด  
4) อัตราส่วนวัตถุดิบ 

1) ผู้สอนบรรยายและสาธิต
เกี่ยวกับ อุปกรณ ์วิธีการ 
และเทคนิคพ้ืนฐานในการ
ชั่ง-ตวง-วัดส่วนผสมและ
อัตราส่วนวัตถุดิบ 

2) ผู้เข้ารับการอบรมฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ ์
วิธีการในการชั่ง-ตวง-วัด 
ส่วนผสม 

3) ประเมินผลการเรียนรู้และ
การฝึกปฏิบัติ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบทดสอบ / 

แบบสัมภาษณ์ 
3) แบบประเมินผล

งาน 
 

 
 
รหัส  66060139 

 
 
ชื่อหลักสูตร  การท าขนมข้าวโปง 

 
 
จ านวน  30  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่  3 หลักการเลือกซ้ือและการเก็บรักษา เวลาในการฝึกอบรม  4 ชั่วโมง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเลือก
ซื้อการเก็บรักษาและ
เทคนิคการยืดอายุการ
ใช้งาน ข้าวเหนียว/แปูง
ข้าวเหนียว, น้ าตาล
โตนด, ถั่วลิสง, งาด า/งา
ขาว 

2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีทักษะเกี่ยวกับ
การเลือกซื้อ การเก็บ
รักษาและการยืดอายุ  
การใช้งาน ข้าวเหนียว/
แปูงข้าวเหนียว, น้ าตาล
โตนด,  ถั่วลิสง,    งา
ด า/งาขาว 

1) ความหมายหลักการ
เลือกซื้อและการเก็บ
รักษา 

2) การเลือกซื้อและการเก็บ
รักษาข้าวเหนียวใหม่ /     
แปูงข้าวเหนียว 

3) การเลือกซื้อและการเก็บ
รักษาน้ าตาลโตนด 

4) การเลือกซื้อและการเก็บ
รักษาถั่วลิสง 

5) การเลือกซื้อและการเก็บ
รักษางาด าหรืองาขาว 

6) เทคนิคและการยืดอายุ
การ ใช้งาน 

1) ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ
หลักการเลือกซื้อ การเก็บ
รักษาและเทคนิคการยืด
อ า ยุ ก า ร ใ ช้ ง า น  ข้ า ว
เหนียว/แปูงข้าวเหนียว, 
น้ าตาลโตนด,  ถั่ วลิสง ,     
งาด า/งาขาว 

2) ผู้เข้ารับกาอบรมฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเลือกซื้อ การ
เก็บรักษา  การยืดอายุ
การใช้งาน ข้าวเหนียว/
แปูงข้าวเหนียว, น้ าตาล
โตนด,    ถั่วลิสง, งาด า/
งาขาว 

3) ประเมินผลการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน 

1) แบบสังเกต 
2) แบบทดสอบ / 

แบบสัมภาษณ์ 
3) แบบประเมินผล

งาน 
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รหัส  66060139 ชื่อหลักสูตร  การท าขนมข้าวโปง จ านวน  30  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4 ความปลอดภัยในการท างาน เวลาในการฝึกอบรม  1  ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม

มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการท างาน 

1) ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในขณะ
ปฏิบัติงาน 

2) ประเภทของอุบัติเหตุ  
3) สาเหตุของการเกิด

อุบัติเหตุ 
4) การแก้ไขและวิธีปูองกัน

อุบัติเหตุ 

1) ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในขณะ
ปฏิบัติงาน, ประเภทของ
อุบัติเหตุ, สาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุ, การแก้ไข
และวิธีปูองกันอุบัติเหตุ 

2) ประเมินผลการเรียนรู้ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบทดสอบ / 

แบบสัมภาษณ์ 
 

 
 
รหัส  66060139 ชื่อหลักสูตร  การท าขนมข้าวโปง จ านวน  30  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5 วัสดุ-อุปกรณ์           เวลาในการฝึกอบรม   2  ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ

อบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
เลือกใช้ และเก็บ
รักษาวัสดุ-อุปกรณ์
ในการท าขนม   
ข้าวโปง  

1) วัสดุ-อุปกรณ์ในการท าขนม
ข้าวโปง 

2) การเลือกใช้วัสดุ–อุปกรณ์ ใน
การท าขนมข้าวโปง 

3) การเก็บรักษาวัสดุ–อุปกรณ์ 
ในการท าขนมข้าวโปง 

4) ข้อควรระวังในการใช้วัสดุ-
อุปกรณ์ 

1) ผู้สอนอธิบายและสาธิต 
การเลือกใช้ การเก็บรักษา 
และข้อควรระวังในการใช้
วัสดุ–อุปกรณ์ ในการท า
ขนมข้าวโปง 

2) ประเมินผลการเรียนรู้ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบทดสอบ/ 

แบบสัมภาษณ์ 
 

 

 
 
รหัส  66060139 

 
 
ชื่อหลักสูตร  การท าขนมข้าวโปง 

 
 
จ านวน  30  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่  6 ต้นทุนการท าขนมข้าวโปง เวลาในการฝึกอบรม  2  ชั่วโมง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับต้นทุน การ
ลดต้นทุน และ การ
ก าหนดราคาขาย
ขนมข้าวโปง  

2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
บริหารจัดการต้นทุน
การผลิตและการ
ก าหนดราคาขายได้ 

1) ต้นทุนการท าขนมข้าวโปง 
- การบริหารจัดการต้นทุน  

การผลิต 
2) การลดต้นทุนการท าขนม

ข้าวโปง 
3) การก าหนดราคาขาย 
4) ข้อควรระวังในการจัดท า

ต้นทุนการท าขนมข้าวโปง 

1) ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ
ต้นทุน การลดต้นทุน 
และ การก าหนดราคา
ขายขนมข้าวโปง  

2) ผู้เข้ารับการอบรมฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการต้นทุนการ
ผลิตและการก าหนด
ราคาขาย 

3) ประเมินผลการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน 

1) แบบสังเกต 
2) แบบทดสอบ / 

แบบสัมภาษณ์ 
3) แบบประเมินผล

งาน 
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รหัส  66060139 ชื่อหลักสูตร  การท าขนมข้าวโปง จ านวน  30  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  7 การท าขนมข้าวโปง เวลาในการฝึกอบรม  12  ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ

อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
เตรียมวัสดุ - อุปกรณ์, 
การเตรียมแปูง, การ
เตรียมไส้  สุขลักษณะ
ในการท าขนมข้าวโปง 

2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถท า
ขนมข้าวโปงได้ 

1) การเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ 
2) ข้อควรระวังในการเตรียม

อุปกรณ์ 
3) การเตรียมแปูง 
4) การเตรียมไส้ 

- การเตรียมงา 
- การเตรียมถั่วลิสง 
- การเตรียมน้ าตาลโตนด 

5) การท าขนมข้าวโปง 
6) สุขลักษณะในการท าขนม

ข้าวโปง 
7) ข้อควรระวังในท าขนมข้าว

โปง 

1) ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ
การเตรียมวัสดุ - 
อุปกรณ์, การเตรียม
แปูง, การเตรียมไส้  
สุขลักษณะในการท า
ขนมข้าวโปง 

2) ผู้เข้ารับการอบรมฝึก
ปฏิบัติการท าขนมข้าว
โปง 

3) ประเมินผลการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน 

1) แบบสังเกต 
2) แบบทดสอบ / 

แบบสัมภาษณ์ 
3) แบบประเมิน 

ผลงาน 

 
 
รหัส  66060139 ชื่อหลักสูตร  การท าขนมข้าวโปง จ านวน  30  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  8 การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย เวลาในการฝึกอบรม 2  ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ

อบรมมีความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าบัญชีรายรับ-
รายจ่าย 

2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สามารถท า
บัญชีรายรับ-รายจ่าย
ได้ 

1) การท าบัญชีรายรับ-
รายจ่าย 

2) ข้อควรระวังในการท า
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

1) ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ
การท าบัญชีรายรับ-
รายจ่าย 

2) ผู้เข้ารับการอบรมฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การท า
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

3) ประเมินผลการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน 

1) แบบสังเกต 
2) แบบทดสอบ / 

แบบสัมภาษณ์ 
3) แบบประเมิน 

ผลงาน 
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รหัส  66060139 ชื่อหลักสูตร  การท าขนมข้าวโปง จ านวน  30  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  9 การบริหารและใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เวลาในการฝึกอบรม 2 ชัว่โมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การบริหารและใช้
ทรัพยากรท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถบริหาร
และใช้ทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้ 

1) การบริหารและใช้
ทรัพยากรที่มีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2) การสร้างมูลค่า
ทรัพยากรท้องถิ่น 

3) เศรษฐกิจพอเพียง 

1) ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับการ
บริหารและใช้ทรัพยากรที่มีให้
เกิดประโยชน์สูงสุด, การสร้าง
มูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2) ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารและใช้
ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์
สูงสุด, การสร้างมูลค่า
ทรัพยากรท้องถิ่น 

3) ประเมินผลการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน 

1) แบบสังเกต 
2) แบบทดสอบ 

/ แบบ
สัมภาษณ์ 

3) แบบประเมิน 
ผลงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน  

1) ประเมินจากเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหน่วย (9 หน่วย)  80   คะแนน  
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์    20   คะแนน  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
    ช่วงชั้นคะแนน ระดับผลการเรียน 
 คะแนน    80-100  4 
 คะแนน    70-79  3 
 คะแนน    60-69  2 
 คะแนน    50-59  1 
 คะแนน     0- 49  0 
หมายเหตุ  เวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  80 
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วาระท่ี 4.3  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ   และรอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและ
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ส าหรับใช้ในการประเมินความสามารถและผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่ และน ามาใช้เป็นข้อมูลด้านบริหารจัดการ โดยให้สภาวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จ านวน 3 คน เป็นผู้ประเมินผลผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ 
และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการจากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ เพ่ือประเมิน
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (9) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนและการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนเพ่ือ
เสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ท่าน เป็นคณะกรรมการประเมินผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ คือ 
 1. นายสุทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์ 
 2. นายวิเชียร     จุลพันธ ์
 3. นายสุธนต์     เทียนเฮง 
 4. นายธวัชชัย    รัตนพุก 
 5. นายบรรลือ   เหลืองทองค า 
   
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

1. เลขาสภาแจ้งให้ทราบว่า วันที่  19-20 สิงหาคม 2562  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมประชุมการจัดท า
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมที่   โดยในที่ประชุมมีการประชุมแบ่งกลุ่มเป็นรายภาค รายพื้นที่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรอยู่กลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้เสนอประเด็นปัญหาด้านการเกษตร  การพัฒนาก าลังคน  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะเรื่อง
การเกษตรที่วิทยาลัยควรน ามาเป็นแผนในการพัฒนาต่อไป 

2. ผู้อ านวยวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ขอบคุณคณะกรรมการสภาทุกท่านที่ไปร่วมงานฟังสวดอภิธรรมและร่วมงาน     
ฌาปณกิจศพแม่ของผู้อ านวยการตั้งแต่วันที่ 12-18 สิงหาคม 2562 

3. นายสุธนต์ เทียนเฮง แจ้งข้อมูลการประชุมปัญหานักศึกษาท่ีจบแล้วหางานท าไม่ได้ของสถาบันการศึกษาอ่ืน 
แต่ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเน้นเรียนแล้วมีงานท า เด็ก  รู้จริง รู้ชัด ท างานได้ โดยมีหลักสูตรระยะสั้นเสริมอาชีพโดยจะ
น าข้อมูลมาพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 4. การที่คณะกรรมการสภาไม่มาประชุม 3 ครั้งข้ึนไป จะท าอย่างไร ให้เลขาปรึกษาสถาบัน เข้าเรื่องสืบเนื่อง
ต่อไป 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 9/๒๕62 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน ๒๕62        
 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมจะจัดประชุมครั้งที่ 9/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน ๒๕62  เวลา 09.30 น.  
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
                                                                   เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

 
 
 

 
(นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)     (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี) 

                   ผู้จัดท าวาระการประชุม                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
 

(นางวิลัย  บุตร์วัตร) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร               
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