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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ครั้งที่ 9/๒๕63 
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน ๒๕63 เวลา 09.30 น. 

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

 

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

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

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายณรงค์   แก้วแกมแข  ที่ปรึกษาสภาฯ  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา                                 

เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 11 คน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 3 คน                                
และผู้ เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 คน รวมจ าน วนผู้ เข้าร่วมประชุมทั้ งสิ้น 15 คน ดังรายชื่อข้างต้น                                
ครบองค์ประชุมด าเนินการประชุมตามวาระ  
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  วาระท่ี 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภา กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภาที่มาร่วมกิจกรรม เมื่อวันเสาร์ 

ที ่12  กันยายน 2563 ในการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
2. นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภา ได้ยกค าพูดของ นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ให้ค ากล่าวเรื่องวิสัยทัศน์ในการศึกษา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เราควรจะน ามาปรับ
วิสัยทัศน์อย่างไรให้ทันกับยุคสมัยและเทคโนโลยี  มีแนวคิดอย่างไรให้กับผู้เรียนที่มาเรียนแล้วสามารถท างานได้  
หลักสูตรเก่า ควรน ามาปรับเป็นใหม่ได้หรือไม่ เพ่ือให้ตรงตามที่สังคมต้องการ 

 

 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. 2563 มีการด าเนิน
กิจกรรม จ านวน 9 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 
 

กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  
     วันที่  27-28  สิงหาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม 
ของนักศึกษาในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ให้กับนักศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
  

กิจกรรมที่ 2 โครงการการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย 
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการอบรมเชิง

ปฏิบั ติการถ่ายทอดความรู้ การ พัฒนาสื่ อ เ พ่ือการจัดการ เรียนรู้ ของ เด็กปฐมวัยด้ านการ อ่า นออก 
เขียนได้ และความฉลาดทางอารมณ์ ให้กับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในอ าเภอโพทะเลจ านวน 
13 ศูนย์  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 3 อบรมโครงการวิจัยรูปแบบการเรียนรู้ 
วันที่ 1 กันยายน 2563 กลุ่มงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดกิจกรรมอบรม

โครงการวิจัยรูปแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคนิคการเขียนวิจัยพ้ืนฐาน  
เชิงคุณภาพ ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง) 
 

กิจกรรมที่ 4 รับมอบเครื่องยนต์เอนกประสงค์ 
วันที่ 11 กันยายน 2563 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เดินทางไปรับ

มอบเครื่องยนต์เอนกประสงค์ จ านวน 15 เครื่อง เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จากบริษัท ไทยฮอนด้า 
แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด ณ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
 วันที่ 12 กันยายน 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติทบทวนแผนกลยุทธ์
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ระยะ 5 ปี (2562-2566) สู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของวิทยาลัยในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน ณ  ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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กิจกรรมที่ 6 มอบทุนการศึกษา 
วันที่ 11 และ 17 กันยายน 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรแม่ข่าย และหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ 

(ขุนไผ่ภูมิเขตร) ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน ทั้งระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง เ พ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ เป็นทุนในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป    
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
  

กิจกรรมที่ 7 ส่งมอบเครื่องยนต์เอนกประสงค์ 
คณะผู้บริหารของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ส่งมอบเครื่องยนต์อเนกประสงค์ที่ ได้รับการบริจาค   

จากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ให้กับอาจารย์และนักศึกษา
ประจ าสาขางานยานยนต์ ทั้งหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) และแม่ข่าย 

  

กิจกรรมที่ 8 เข้าร่วมประกวดโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วันที่ 17 กันยายน 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โดยนายมนตรี พันธ์กสิกร ได้เข้าร่วมประกวดโครงการ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ในกิจกรรมโครงการการพัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเขียนได้และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้รับรางวัลดีเด่น ระดับ
ส ถ า บั น  แ ล ะ ร า ง วั ล ผ ล ง า น ดี  ร ะ ดั บ เ ค รื อ ข่ า ย  จ า ก เ ค รื อ ข่ า ย อุ ด ม ศึ ก ษ า ภ า ค เ ห นื อ ต อน ล่ า ง  
โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นแม่ข่าย ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 
 

กิจกรรมที่ 9 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน 
 วันที่ 19 กันยายน 2563 คณะกรรมการอนุวิชาการ ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เข้าตรวจเยี่ยม  
การจัดการเรียนการสอน ในระดับอนุปริญญา ของหน่ว ยจัดการศึกษาอบต.เมืองเก่า อบต.ปากทาง  
และวัดสามง่าม  
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา   
1. การเขียน และบันทึกข้อมูล ควรเขียนปัญหา และน ามากลั่นกรองให้เป็นล าดับ ล าดับเหตุการณ์ในการ

ท างาน เช่น ครูเตรียมการสอนอย่างดีจะท าให้เด็กเรียนรู้ที่ดี  และการท า Project  based  อาจท าในรูปแบบ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  

2. การนิเทศติดตามการเรียนการสอน วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดให้คณะอนุกรรมการวิชาการ ร่วมกับ
วิทยาลัยไปดูแล การจัดการเรียนการสอนแต่ละหน่วยจัด   

3. การไปนิเทศอาจด าเนินการอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผสมผสานกันไป  หน่วยจัดการศึกษา
อาจท ากรอบข้อมูลในการน าเสนอ  ก าหนดประเด็นตามความต้องการของวิทยาลัย ความต้องการของหน่วยจัด
การศึกษา และสามารถสะท้อนความต้องการกลับได ้
  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
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     วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 8/2563 
 

สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 
สิงหาคม  2563 มีมติที่ประชุมและได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 
 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 

วาระท่ี 
เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 

การด าเนินงานตามมติ
ที่ประชุม 

1 วาระท่ี 4.1    เรื่อง พิจารณาเห็นชอบน าเงิน
บริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
มอบ เป็ นทุ น ก า รศึ กษ า ใ ห้ กั บ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้น า
เงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น พิ จิ ต ร  แ ล ะ ใ ห้
วิทยาลัยคัดสรรนักศึกษาที่เหมาะสม
กับการรับทุน และน ามาแจ้งให้กับ
สภาฯรับทราบด้วย 

แจ้งฝ่ายวิชาการและ
อ านวยการด าเนินการ
แ ล้ ว  เ มื่ อ วั น ที่  2 1 
สิงหาคม 2563 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจําเดือนสิงหาคม 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค หลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมีเงินรายได้สถานศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจําเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563   10,212,137.92 
1 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 63,350.00 70,564.00 10,204,923.92 

  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
    วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําเดือน สิงหาคม 2563 
 

สรุปเรื่อง 
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 งวดที่ 10 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน  44,666,490.00 
บาท (สี่สิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน  
35,906,998.34 บาท (สามสิบห้าล้านเก้าแสนหกพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) และร้อยละ 
ของการเบิกจ่ายอยู่ที่ 80.39 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 



5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

หมวดงบประมาณ 
 

ได้รับจัดสรร 
 

เบิกจ่าย 
 

คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 6,175,400.00 5,606,810.00 568,590.00 90.79 
งบด าเนินงาน 17,764,450.00 14,364,584.93 3,399,865.07 80.86 
งบลงทุน 6,705,110.00 5,504,510.00 1,200,600.00 82.09 
งบอุดหนุน  
- จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- อุดหนุนโครงการตามพันธกิจ 
- ค่าใช้จ่ายนักศึกษาพิการ 

14,021,530.00 
12,719,030.00 

1,302,500.00 
630.00 

6,491,087.41 
9,724,554.79 

706,538.62 
- 

987,347.59 
2,994,475.21 

592,961.38 
630.00 

65.35 
76.46 
54.24 
0.00 

รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) 
จ านวน 10 งวด  

44,666,490.00 35,906,998.34 8,756,491.66 80.39 

เป้าหมายรัฐบาลกําหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54%    
                                ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที่ 4  100%   
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2563 เป้าหมายการเบิกจ่าย
อยู่ท่ีร้อยละ 92.34  ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 80.39% 

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
11.95% 

 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
ยกมาจากปี 25๖2 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ  

 9,529,035.71 2,328,960.00 1,653,071.79 10,204,923.92 
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2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

18,000,000.00

6,175,400.00 

17,764,450.00 

6,705,110.00 

12,719,030.00 

1,302,500.00 

5,606,810.00 

14,364,584.93 

5,504,510.00 

9,724,554.79 

706,538.62 

90.79 80.86 82.09 
76.46 54.24 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2563 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย 
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ข้อเสนอ แนะของกรรมการสภา   
   งบประมาณด้านหนังสือเรียนฟรี  เราสามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง  และส าหรับต าราเรียน
ปัจจุบันไม่มีความจ าเป็นที่ต้องใช้ เพราะห้องสมุดอยู่ในมือถือ เป็นห้องสมุดออนไลน์ เด็กสามารถหาข้อมูล  
และเรียนรู้ได้ดีกว่าต ารา เนื่องจากความรู้ไปเร็ว เทคโนโลยีไปเร็ว เราควรปรับเปลี่ยนอย่างไร 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบ 
 
   วาระที่ 1.2.5  เรื่อง รายงานจํานวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์  
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจําเดือน  สิงหาคม  2563 
 

สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563 งานบริการวิชาการจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ประจําเดือน 31 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จํานวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จํานวน
ผู้เรียน 

จํานวน
ผู้สําเร็จ 

จํานวนผู้
ประกอบ
อาชีพ 

สถานที่จัดการเรียน 
การสอน 

1 ช่างอะลูมิเนียม 56 
30 30 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

30 30 - 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อฯ   
อ.ทับคล้อ 

2 
ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถัง
แกลลอน 

28 
25 25 - ร.ร.อนุบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ  
28  - ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ 

3 
การท าไม้กวาดดอกหญ้าและ
ไม้กวาดทางมะพร้าว 

28 40 40 - 
หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
อ.โพธิ์ประทับช้าง   

4 การขับรถยนต์ 28 23 23 - 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อฯ   
อ.ทับคล้อ 

รวมทั้งสิ้น 176 125   
 

2. บริการวิชาการ ต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จํานวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จํานวน
ผู้เรียน 

จํานวน
ผู้สําเร็จ 

จํานวนผู้
ประกอบ
อาชีพ 

สถานที่จัดการเรียน 
การสอน 

1 
การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือ
ธุรกิจ 

25 
12 12 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
13 12 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
15 15 - ร.ร.วัดพร้าว อ.โพทะเล 

2 ช่างตัดโลหะด้วยแก็ส 50 

14 14 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

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

14 14 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
15 15 - ร.ร.วัดพร้าว อ.โพทะเล 
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ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จํานวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จํานวน
ผู้เรียน 

จํานวน
ผู้สําเร็จ 

จํานวนผู้
ประกอบ
อาชีพ 

สถานที่จัดการเรียน 
การสอน 

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

4 
เทคนิคการซ่อมล าโพงและ  
การประกอบตู้ล าโพง 

25 
13 13 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
14 14 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
15 15 - ร.ร.วัดพร้าว อ.โพทะเล 

5 
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้าน 

50 

15 15 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

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

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

6 
การใช้งานโปรแกรมตาราง
ค านวณ 

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

7 การนวดแผนไทยเบื้องต้น 25 13 12 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
8 งานผูกผ้า 25 25 25 - ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ  

9 
การท าขนมอบเบเกอรี่ 
(คุกกี้) 

25 25 25 - ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ  

รวม 351 265 - 
 

ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์  
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จํานวนผู้สําเร็จ (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 140 176 125.71 
บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 275 351 127.64 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1.  วิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนาประชาชนกลุ่มตกงานและกลุ่มที่ไม่มีทักษะอย่างไร   
 2.  การยกระดับทักษะฝีมือ วิทยาลัยมีแนวทางท าอย่างไร  
 3.  วิทยาลัยควรน าความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นทักษะความช านาญในอาชีพ มาพัฒนาคนในท้องถิ่นตามความ
ต้องการให้มากข้ึน 
 4.  วิทยาลัยควรจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน  เช่น หลักสูตรซ่อมเครื่องยนต์ท านา ซ่อมรถ
มอเตอร์ไซต์ สอนขับรถสิบแปดล้อ การขับรถพ่วง หลักสูตรสมุนไพร ฯลฯ หลักสูตรเหล่านี้ วิทยาลัยควรจะน ามา
พัฒนาให้คนทีไ่ม่มีอาชีพ ได้เกิดอาชีพในยุคปัจจุบันเพ่ิมข้ึน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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   วาระที่  1.2.6 เรื่อง  รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal” 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal” ณ โรงแรมแม่น้ ารามาดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2563  
โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน กรรมการส่งเสริมกิจการฯ อนุกรรมการวิชาการ และบุคลากรของวิทยาลัย
ชุมชนทั้ง 20 แห่ง ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีผลการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวดังนี้ 

 

1. การค้นหาผู้ด้อยโอกาสเพื่อการกําหนดเป้าหมายสู่การปฏิบัติ 
๑) ตั้งทีมงานลงพ้ืนที่ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน เพ่ือค้นหาข้อมูลให้

เข้าถึงผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงการศึกษา 
๒) หาข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับผู้เรียนได้จากโรงเรียนมัธยมในพ้ืนที่ 
๓) เคาะประตูบ้านเพ่ือเข้าถึงผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงการศึกษา 
๔) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบผู้ยากไร้ ผู้ พิการ และผู้ที่พลาดโอกาส  

ขาดโอกาสในพื้นที ่
๕) ให้ศิษย์เก่าร่วมประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อกับน้อง ๆ และผู้ที่พลาดโอกาส ขาดโอกาส  

ในพ้ืนที ่
๖) ใช้ Social media ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน 
๗) สถาบันวิทยาลัยชุมชนก าหนดนโยบาย และส ารวจข้อมูลโดยอาจใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 

ความหมายของผู้ด้อยโอกาสและขาดโอกาส คือ 
- กลุ่มผู้ยากจน ไม่มีก าลังทรัพย์ในการเรียนต่อ 
- กลุ่มผู้พิการ 
- กลุ่มผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาด้วยทุกสาเหตุ 

2. การบริหารจัดการ วิทยาลัยชุมชนรูปแบบใหม่ (จิ๋วแต่แจ๋ว) 
๑) ใช้ระบบ IOT ให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
๒) สร้างที่พักส าหรับนักศึกษาที่มาเรียนจากพ้ืนที่ห่างไกล 
๓) ควรมีการตั้งหน่วยจัดประจ าทุกอ าเภอ (วิทยาลัยประจ าอ าเภอ) 
๔) สนับสนุนระบบเทคโนโลยีให้กับวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ทั้ง ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ 
๕) ใช้ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ 
๖) กระจายอ านาจ มอบอ านาจให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งให้มากท่ีสุด  
๗) แบ่งความสามารถในการจัดการให้เล็กลง (วิทยาลัยชุมชนอ าเภอ) เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับคน 
๘) จัดระเบียบบริหารจัดการเงินรายได้ให้แต่ละวิทยาลัยชุมชนสามารถด าเนินการเองได้  
๙) Up skill   Re skill บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนทั้งระบบให้สามารถจัดการศึกษารูปแบบ Online  

ในทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐) ควรท า Model การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ ในรูปของงานวิจัยที่จะสามารถน าผลไปขยาย

ในการปฏิบัติจริงได้อย่างมีคุณภาพ 
๑๑) ควรจัดสรรบุคลากร และงบประมาณให้สอดคล้องกับขนาดของพ้ืนที่ ที่วิทยาลัยชุมชนนั้น ๆ ตั้งอยู่ควร

จัดงบประมาณสนับสนุนแนวคิด ดร.ถนอม อินทรก าเนิด ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน คือ 
การกระจายอ านาจการบริหารจัดการ 
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๑๒) สนับสนุนวิธีการท างบประมาณ ให้สามารถใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศได้ (เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการมาราชการที่กรุงเทพฯ กรณี วชช.กลุ่มภาคใต้) 

๑๓) มอบอ านาจให้ วชช. ในการออกระเบียบข้อบังคับได้ 
๑๔) พัฒนาระบบ IT เพ่ือการบริหารจัดการ 
๑๕) ออกระเบียบความก้าวหน้าให้กับบุคลากร (พนักงานราชการ) 
๑๖) ส่งเสริม Smart Organization 

S - Strategic Vision  การก าหนดวิสัยทัศน์ 
M - Manage intelligence  การเจียระไนพลังที่มีอยู่ภายใน 
A - Architect organization competencies การวางสถาปัตยกรรมในการปลดปล่อยอัจฉริยภาพ 
R - Realign win-win learning system การสร้างระบบการเรียนรู้ขององค์กร  
T - Transform the right culture สร้างวัฒนธรรมที่เกื้อกูล 

๑๗) จัดระบบงานให้การตัดสินใจสั้นลง ท าให้เป็นทางการน้อยลง ปรับปรุงการสื่อสารแบบออนไลน์ ประชุม
เท่าท่ีจ าเป็น 

๑๘) เพ่ิมการมองเห็น กลุ่มท างานเล็กลง 1 คน ท าได้หลายงาน 
๑๙) พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมิน และหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับ

การท างาน 
๒๐) เร่งปรับปรุงค่าตอบแทนการสอนข้าราชการ เป็น 270 บาทต่อชั่วโมง 
๒๑) วิเคราะห์ความต้องการ ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ  

3. การปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อนุปริญญาจาก 3 ปี (90 หน่วยกิต) เป็น 2 ปี (60 หน่วยกิต) 
๑) ทางสถาบันควรปรึกษาหารือกับหน่วยงานมาตรฐานของอุดมศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
๒) ทางสถาบันควรเจรจาให้สามารถน าสหกิจศึกษามาใช้กับวิทยาลัยชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
๓) หลักสูตร 60 หน่วยกิต ควรใช้กับหลักสูตรอาชีพ ส่วนหลักสูตรเชิงวิชาการยังควรท าแบบ 90  

หน่วยกิต ต่อไป โดยหลักสูตร 60 หน่วยกิต ผู้ผ่านการศึกษาต้องสามารถเข้าสู่การมีงานท าได้ 
๔) ให้ค านึงถึงความน่าเชื่อถือจากบุคคลภายนอกต่อการปรับปรุงหลักสูตร เพราะในระบบราชการยังใช้ระบบ

อนุปริญญา 3 ปี ในการสอบแข่งขัน 
4. วิทยาลัยชุมชนควรจัดการเรียนรู้/หลักสูตรอะไรในยุค New normal / การเทียบโอน 

๑) ควรมีระบบการเทียบโอนประสบการณ์ 
๒) หลักสูตรควรเน้นให้ผู้ผ่านการศึกษาสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 
๓) ควรจัดหลักสูตรในรูปแบบของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๔) หลักสูตรควรเน้น ปฐมวัย ผู้สูงอายุ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 เป็นหลัก และหลักสูตรที่เน้นการลด

ต้นทุนในครัวเรือน 
๕) ต้องสามารถจัดการเรียนการสอน Online ได้อย่างเต็มรูปแบบ 
๖) หลักสูตรต้องเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการได้ สามารถสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ 
๗) ควรมีระบบการสะสมหน่วยกิต ของหลักสูตรฝึกอบรมไปเป็น อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร หรือ 

สัมฤทธิบัตร 
5. การพัฒนาวิทยาลัยชุมชน สู่ Digital Community Colleges 

๑) ใช้ระบบ IOT ให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
๒) สนับสนุนระบบเทคโนโลยีให้กับวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ทั้ง ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ 
๓) Upskill Reskill บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนทั้งระบบให้สามารถจัดการศึกษารูปแบบ Online  

ในทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. การระดมทรัพยากร/การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
๑) ท าความร่วมมือกับ กศน. ประจ าอ าเภอทุกอ าเภอ 
๒) สร้างภาพลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับของ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 
๓) ท าความร่วมมือกับกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถืองบประมาณ 
๔) ท าความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาโดยใช้งบประมาณของท้องถิ่น 
๕) ควรท าเครือข่ายทางวิชาการ ที่มีมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการ 
๖) ใช้ระบบศิษย์เก่า “หนึ่งต าบลหนึ่งศิษย์เก่า” ช่วยให้เข้าถึงเครือข่ายความร่วมมือ 
๗) ควรท าเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะสถานีวิทยุในท้องถิ่น ทุกสถานี 
๘) น าข้อมูลปฐมภูมิ จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบของภาครัฐมาวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าหลักสูตรตามความต้องการ

ของผู้เรียน 
๙) ควรจัดท า Data Base เก็บข้อมูลเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 

7. การเสริมพลังการทํางานร่วมกันระหว่างสํานักงานสถาบันกับวิทยาลัยชุมชน 
๑) จัดตั้งสมาคมกรรมการสภา สมาคมผู้อ านวยการ สมาคมบุคลากร เพ่ือขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนไปด้วยกัน 
๒) สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอให้กับทุกวิทยาลัยชุมชน 
๓) สถาบันควรแก้กฎหมายทุกฉบับที่เป็นอุปสรรค์ต่อการด าเนินงาน 
๔) จัดระบบการท างานร่วมกันระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับวิทยาลัยชุมชน 
๕) ควรจัดประชุมสัมมนาร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ ๆ 

ร่วมกัน 
๖) ต้องผลักดันให้บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน เช่น นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นั่งในคณะกรรมการ

ระดับกระทรวง อว. เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากบุคคลภายในกระทรวง อว. 
๗) ท า Campaign การรับนักศึกษาใหม่ในระดับประเทศทุกครั้งที่มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง 
   

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา   
 1. การใช้ค าในภาษาสื่อสาร และการเขียน เป็นปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นในการสื่อสารต่อกัน 
 2. การแนะแนวการศึกษาของ วิทยาลัย ควรเจาะลึกไปที่ผู้ปกครอง หรือ กลุ่ม ธกส. ที่จัดประชุม 
เนื่องจากมีคนมาร่วมประชุมมาก เราควรหากลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย 
 3.  ควรท าความเข้าใจกับคนในชุมชนก่อนเนื่องจากคนในชุมชนไม่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิถีชีวิต
ของตนเอง และคนในสังคมได ้
 4. การตั้งศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล  การเรียนการสอนออนไลน์ มีประสิทธิภาพแค่ไหน ผู้สอนมีเนื้อหาสาระ 
และคนที่ถ่ายท า ตัดต่อคลิปวิดีโอ มีคนท าหรือไม่อย่างไร  บุคลากรของเราพร้อมหรือไม่ 
 5. Re skill  กับ Up skill  ได้ท าหรือยัง  เราได้ด าเนินการปรับการเรียนการสอนอย่างไร 
 6. วิทยาลัยควรจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสะสมหน่วยกิต ทีส่ามารถเทียบโอนได้ 
 7. วิทยาลัยควรมีการปฏิรูปบุคลากร หลักสูตร งบประมาณ มีการก าหนดแผนการด าเนินงานการปฏิรูป 
อย่างเป็นระบบ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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    วาระท่ี  1.2.7 เรื่อง รายงานผลการประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการ
ฝึกอาชีพจังหวัด 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้มอบหมายให้ นายมนตรี  พันธ์กสิกร รองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เข้าร่วมประชุมแทนในการประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ
จังหวัด โดยคณะกรรมการมีมติให้ทบทวนแผนพัฒนาก าลังคนจังหวัด พ.ศ. 2564 โดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
ได้เสนอขอสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีพในแผนพัฒนาแรงงานจังหวัดฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เรียน และเพ่ือท าศูนย์ฝึกอาชีพ และขอใบประกอบวิชาชีพ ต่อไป ตามสาขาอาชีพ ดังนี้ 

1) ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
2) ช่างบ ารุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 
3) ช่างซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 
4) การวินิจฉัยและแก้ไขระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
   วาระที่  1.2.8 เรื่อง รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษา 
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมไม้หอมรีสอร์ท จังหวัด
นครสวรรค์ วิทยาลัยได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการสภา กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างาน 
โดยวิทยาลัยได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิทยาลัย ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ โดยการมีส่วนร่วม
ในทุกมิติ วิทยาลัยจึงจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-
2566) สู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อวันที่ 12 
กันยายน พ.ศ. 2563 ร่วมกันทบทวนแผนกลยุทธ์ และวิเคราะห์ SWOT ทบทวนค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด สู่การ
จัดท าแผนงานโครงการประจ าปีรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 

S W 

1. วิทยาลัยมีโครงสร้างบริหารงานและมอบหมาย
งานที่ชัดเจน 

2. หลักสูตรมีความหลากหลายและจัดการศึกษาที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  

3. บุคลากรมีความรู้ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ 
4. สถานศึกษามีที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน 
5. มีหน่วยจัดการศึกษากระจายตามความต้องการ

ของชุมชน 
6. วัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่เพียงพอต่อ

1. วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ ใช้ในการสอนไม่
ทันสมัย 

2. บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน 
3. ขาดการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. ข้อจ ากัดในการพัฒนาบุคลากรด้านสายผู้สอน 

(กลุ่มพนักงานจ้างเหมา) 
5. การติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างบุคลากร

ไม่ชัดเจน 
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การจัดการศึกษา 
7. มีอัตราค่าเล่าเรียนที่ต่ า 
8. มีระบบการสนับสนุนการปฏิบัติ งานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนและปฏิทิน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
10. สามารถพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการ และ

ระยะสั้นเองได้ ตามความต้องการของชุมชน 
11. มีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 

การจัดการเรียนการสอน 
 

6. การขยายสัญญาณไปตามจุดต่างๆ ไม่ครอบคลุม 
7. วัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทันสมัย 
8. บุคลากรบางส่วนยังมีทัศนคติในเชิงลบขาดการ

ท างานแบบมีส่วนร่วม 
9. การก าหนดภาระงานบางประเภทยังไม่เหมาะสม

กับบุคลากร 
10. สภาพภูมิทัศน์โดยรอบวิทยาลัยไม่สะอาด 
11. การบริหารงานไม่กระจายตัว 
12. การยอมรับความคิดเห็นของผู้ร่วมงานยังมีน้อย 
13. การเบิกจ่ายงบประมาณขาดความคล่องตัว 
14. ขาดการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะอาชีพ 
15. ระบบการดูแลนักศึกษายังไม่ส่งผลที่ดีต่อการจัด

การศึกษา (วิทยาลัยกับผู้ปกครอง) 
16. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
17. สาขางานไม่มีการจัดท าแผนพัฒนาสาขางาน

อย่างเป็นระบบ 
18. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ 
19. ขาดภาวะผู้น าในการบริหารจัดการสาขา 

O T 

1. เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

2. เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการพัฒนา และสามารถ
เข้าถึงการศึกษาได้ง่าย 

3. นโยบายของรัฐบาลให้การสนับสนุนการศึกษา
สายอาชีพและด้านงบประมาณและตรงกับ
ความต้องการทางด้านแรงงาน 

4. สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้ผู้ปกครอง
มีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในสถานศึกษา
ท้องถิ่น (เข้าถึงง่าย รายจ่ายต่ า) 

5. สภาพแวดล้อมท าเลที่ตั้ง มีความได้เปรียบ
ทางด้านการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ 

6. กระทรวง อว.มอบหมายพันธกิจให้วิทยาลัย
ชุมชนด าเนินการวิจัยฐานราก 

7. วิกฤติ COVID 19 ส่งผลกระทบต่อการ

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงเร็ว ไม่
เสถียร 

2. เศรษฐกิจตกต่ า รายได้ประชากรลดลง 
3. ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง ทั้ ง ใ น

ระดับประเทศ และท้องถิ่น 
4. สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาลักษณะเดียวกัน

ในพ้ืนที ่
5. อัตราการเกิดของประชากรลดลง 
6. การบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (อินเตอร์เน็ต

ประชารัฐ) ยังไม่ครอบคลุมบางพื้นท่ี 
7. ไม่มีหน่วยงานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงงานใน

บางสาขา (การบัญชี) 
8. ผู้รับบริการไม่มีทักษะในการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
9. โครงสร้างของสถาบันวิทยาลัยชุมชนไม่เอ้ือต่อ
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เปลี่ยนแปลงท าให้วิทยาลัยสามารถพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ
ประชาชนให้ความส าคัญด้านสุขภาพมากข้ึน 

8. การก าหนดฏหมายของสถาบันส่งผลให้การ
บริหารจัดการง่ายขึ้น 

9. นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาชุมชน 

10. อัตราผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
11. มีนโยบายขยายหน่วยจัดการศึกษาให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดพิจิตร  
12. สถาบันมีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือ

สนับสนุนการท างาน 
13. ความหลากหลายในการท าวิจัย  (วิจัยชุมชน 

วิจัยนวัตกรรมชุมชน) 
14. มีกลุ่มผู้ รับบริการที่หลากหลายทุกช่วงวัย 

สามารถจัดการศึกษาได้ทุกช่วงวัย 
15. มีฐานข้อมูลขั้นทุติยภูมิ 
16. ได้รับสนับสนุนทุนการวิจัยจากหน่วยงาน

ภายนอก 
17. จังหวัดพิจิตรมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
18. มีเครือข่ายความร่วมมือทางชาติพันธุ์ 
19. จังหวัดพิจิตรมีนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมการ

แต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมือง 
20. จังหวัดพิจิตรมีการจัดพ้ืนที่ตลาดประชารัฐ เพ่ือ

เป็นการกระจายสินค้าทางการเกษตร 
21. จังหวัดพิจิตรมีวัฒนธรรม ประเพณี การแข่งขัน

เรือยาวที่สืบทอดมายาวนาน 
22. ส่วนราชการให้การส่ง เสริมท่องเที่ ยว เชิ ง

วัฒนธรรม 
23. มีหน่วยงานในจังหวัดพิจิตรที่ท าหน้าที่ส่งเสริม

การพัฒนาโดยใช้หลักเศรษฐกิจฐานรากม่ันคง 
24. นโยบายของรัฐให้การส่งเสริมลดความเลื่อมล้ า

ทางเศรษฐกิจ สังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ 

การพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน (การ
กระจายอ านาจ) 

10. สถาบันวิทยาลัยชุมชนไม่ได้มอบอ านาจให้
วิทยาลัยชุมชนบริหารงานเต็มรูปแบบ 

11. ผู้ เชี่ ยวชาญหรือผู้ มีประสบการณ์ทางด้ าน
วัฒนธรรมท้องถิ่นมีน้อย 

12. ต้นทุนค่าวัสดุในท้องตลาดมีราคาสูง 
13. ระยะเวลาในการจัดหลักสูตรไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา   
 1. การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร อยู่ที่ผู้บริหาร ควรมีแนวทางที่จะให้มีการท างานร่วมกัน  
การสร้างจิตวิญญาณในการท างาน ทั้งผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน  และการท างาน  เพ่ือลดความขัดแย้ง   
 2. บุคลากรต้องพัฒนาตนเอง และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองก่อน 

3. วิทยาลัยควรด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเพ่ิมเงินเดือนให้กับกลุ่มลูกจ้างเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ
เช่นกัน 
 4. ท ากล่องรับความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ของกลุ่มบุคลากรที่มีความ
เข้าใจไม่ตรงกัน ใช้ชัดเจน 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 
สิงหาคม ๒๕63 ณ ห้องประชุมสรรพงาย  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ฝ่ ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน                       
การประชุมเรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไข                            
ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการด าเนินการต่อไป 
  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่  8/2563  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม ๒๕63 จ านวน 15 หน้า 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
   วาระที่  3.1  เรื่อง รายงานผลการนําเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา 
ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีกลุ่มโยคะเพ่ือสุขภาพ กรุงเทพฯ ไดร้่วมกันเงินบริจาคเงินเพ่ือมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
ของวิทยาลั ยชุมชนพิจิตรที่ ยากไร้ และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการ เรี ยน  จ านวน  25,000 บาท  
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมทั้งได้มีผู้ ใจบุญและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
ร่วมบริจาคอีกจ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินจ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 บัดนี้ วิทยาลัยได้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้มอบเงินดังกล่าวเป็น
ทุนการศึกษา จ านวน 20 ทุน ทุนละ 1,500 บาท เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น สาขางาน 
1 นางสาวสุภัค         ชูขาว   ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2 นางสาวพลอยไพลิน  จิตสวา ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3 นายภิรมย์            แย้มเลี้ยง ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4 นางสาวกิตติมา      ชานนท์ ปวช.1 การบัญชี 
5 นางสาวพรวลัย      เครื่องทิพย์ ปวช.1 การบัญชี 
6 นายพลพล            บุญเกลี้ยง ปวช.2 การบัญชี 
7 นายไพศาล           ตังเกษม ปวช.3 การบัญชี 
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8 นางสาววราภรณ์    พ่วงก้อน ปวช.3 การบัญชี 
9 นางสาวพักตร์วิภา  พุทธสอน ปวช.3 การบัญชี 

10 นางสาวเจนจิรา     ชาไพโรจน์ ปวส.1 การบัญชี 
11 นางสาวณัฎญาณี   หงส์ทอง ปวส.1 การบัญชี 
12 นางสาวสุภาวดี     ศรีประเสริฐ ปวส.1 การบัญชี 
13 นายอัจฉริยะ        กองกล้า ปวช.1 โครงสร้าง 
14 นายสุทธวิทย์        จ านงศรี ปวช.1 ยานยนต์ 
15 นางสาวธณาพร      นุชัยภูม ิ ปวช.1 ยานยนต์ 
16 นายนฤนาท          มาลอย ปวช.1 ยานยนต์ 
17 นายพีรภัทร         วงศ์พรม ปวช.1 ยานยนต์ 
18 นางสาวธันวา       สว่างแก้ว ปวช.2 คอมพิวเตอร์ 
19 นายวรภพ           บุญชู ปวช.2 ยานยนต์ 
20 นางสาวกานต์ธิดา  พุฒเปีย ปวช.1 คอมพิวเตอร์ 

    
        มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   วาระที่  4.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับอนุปริญญา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

สรุปเรื่อง 
    ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา และมีก าหนดเปิด                           
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในเดือน ธันวาคม 2563 นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนด                 
คือ ส่งแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรก่อนล่วงหน้า 3 เดือน ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ด าเนินการจัดท าแผน
จัดการศึกษาตลอดหลักสูตรและเปิดห้องเรียนใหม่ จ านวน 8 ห้องเรียน ประกอบด้วย 

1. แม่ข่าย จํานวน  2 ห้อง  
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน     1 ห้อง 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน     1 ห้อง    

         2.  อบต.เมืองเก่า จํานวน  1 ห้อง 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน     1 ห้อง 

         3. อําเภอสากเหล็ก จํานวน  2 ห้อง 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน     1 ห้อง 
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน     1     ห้อง 

          4.  ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)  จํานวน  3 ห้อง 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน     1     ห้อง  

  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จ านวน     1  ห้อง 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน     1     ห้อง 

ทั้งนี ้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 17 กันยายน  
2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
จ านวน 8 ห้องเรียน 
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่                                    
ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน                                  
เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
จ านวน 8 ห้องเรียน 
 
 
  วาระท่ี 4.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาฝึกงาน  
 

สรุปเรื่อง 
การฝกงานเปนการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือฝกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ 

และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกปญหา ซึ่งจัดด าเนินการโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษา 
กับสถานประกอบการ หลังจากที่ผู เรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติเบื้องตนในสถานศึกษา  
แลวระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้  เพ่ือเปดโอกาสใหผู เรียนไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร          
อุปกรณที่ทันสมัย และบรรยากาศการท างานทางธุรกิจที่ต องแขงขันกันในการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน 
ของงาน รวมทั้งการท างานรวมกัน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหท าไดคิดเปน 
ท าเปนและเกิดการใฝรอูยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการท างานและการประกอบอาชีพ
อิสระ  

รูปแบบการฝึกงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร สาขางานจะด าเนินการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
โดยจะน ารายวิชาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานพ่ือน าไปสู่การประกอบอาชีพทั้งการจ้างงานและการประกอบอาชีพ
อิสระ โดยวิทยาลัยได้จัดไว้ในภาคเรียนที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามความต้องการของผู้ เรียน 
ที่ต้องการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และมีรายได้จากการฝึกงาน โดยวิทยาลัยฯ จะด าเนินการมอบหมาย  
ให้อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยมีแนวทางที่ใช้ส าหรับ 
การจัดการเรียนการสอน คือ 

1.  จัดการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ เช่น Google Classroom, Google Meet, Zoom          
เป็นต้น 

2.  จัดให้มีการพบกลุ่มระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 

ทั้งนี ้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 17 กันยายน  
2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาฝึกงาน 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่                                    
ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน                                  
เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 2. พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 เป้าหมายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3. แนวปฏิบัติการด าเนินการฝึกงานส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา   
 1. กรณีในภาคการศึกษาที่มีรายวิชาฝึกประสบการณ์ และมีรายวิชาอ่ืนที่คาบเกี่ยวในภาคการศึกษานั้น 
ควรมีแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน เพ่ือให้ครู-อาจารย์ ได้วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความสอดคล้อง และเหมาะสม  
 2. ควรจัดท าเป็นประกาศให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้สอนได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาฝึกงาน 
 
 
   วาระที่ 4.3  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการขึ้นทะเบียนอาจารย์ผู้สอน และเพิ่มผู้สอนหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา  
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยหน่วยจัดการศึกษาวัดสามง่าม มีความประสงค์จะเพ่ิมอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา คธ 0403

หลักการตลาด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนที่หลากหลาย โดยอาจารย์ผู้สอนร่วมที่ขออนุญาต คือ นางสาว
อังคณา บัวยิ้ม วุฒิการศึกษา บธ.บ. บริหารธุรกิจ ประสบการณ์สอน 13 ปี สังกัดหน่วยงาน ศูนย์การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวชิรบารมี โดยการเบิกค่าตอบแทนการสอนจะเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ และเบิกเพียง 1 คน 

งานวิชาการจึงได้ขอให้ นางสาวอังคณา บัวยิ้ม  วุฒิการศึกษา บธ.บ. บริหารธุรกิจ ประสบการณ์สอน  
13 ปี ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์พิเศษ สอนในระดับหลักสูตรอนุปริญญาตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ  พ.ศ. 2558 ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 เป็นต้นไป 

ทั้งนี ้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 17 กันยายน  
2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์พิเศษ และเพ่ิมเป็นอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรระดับ
อนุปริญญา 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อบั งคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่ าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับผู้สอนพิเศษ                 

พ.ศ. 2558 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบการขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์พิเศษ และเพ่ิมเป็นอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรระดับ
อนุปริญญาได ้
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วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

1. นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์ เสนอ การขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์พิเศษ เราอาจเชิญอาจารย์จาก กศน. 
มาเป็นอาจารย์ผู้สอน เพ่ือที่จะได้สร้างเครือข่าย ในการหานักศึกษามาเรียนเพิ่มเติมในทางหนึ่ง 

2. นายธวัชชัย รัตนพุก  เสนอ การสร้างโมเดลการเกษตรที่ทับคล้อ ประสงค์ที่จะท าเป็นลักษณะ 
ของโครงการด้านการเกษตรเพ่ือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนต่อไป เนื่องจากต่อไปเราจะมีมหาวิทยาลัย
นเรศวรเป็นสถานที่ท าวิจัยให้กับทางทับคล้อ 

3. นายบรรเทิง  ศรีนาค  เสนอ การดูแนวทางการท าเกษตร ให้ไปดูงานของพัฒนาชุมชน  
4. นายวิชัย  ด่านรุ่งโรจน์  เสนอ การฝึกงานให้กับเด็ก ควรเริ่มจากการชอบของเด็ก และมีพ้ืนฐาน  

จากความยากจน และความต้องการส าเร็จในวิชาชีพก่อน ดังนั้น ต้องถามใจเด็กว่าความรักในอาชีพนั้นที่มาเรียน
รักอาชีพใด และวิทยาลัยจะได้ด าเนินการตอบสนองความต้องการให้ตรงเป้าหมาย   
 
  วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 10/๒๕63 
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่  10/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม                     
๒๕63 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมจะขอจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม ๒๕63 เวลา 
09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 
 
 
                (นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)           (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี) 
                   ผู้จัดท าวาระการประชุม                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
 
 
                    (นางวิลัย  บตุร์วัตร)           (นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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