
 
 

    
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ครั้งที่ 6/๒๕63 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน ๒๕63 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสรรพงาย  อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

 ..................................................................................... 
 

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายไพศาล     นุํมนาค  ประธานกรรมการ 
2. นายประทีป    นากกลัด  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุธนต์      เทียนเฮง  กรรมการ 
4. นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงศ์  กรรมการ 
5. นายบรรลือ     เหลืองทองคํา  กรรมการ 
6. นายบรรเทิง    ศรีนาก  กรรมการ   
7. นายวิเชียร      จุลพันธ ์  กรรมการ  
8. นายธวัชชัย     รัตนพุก  กรรมการ   
9. ผศ.วไลพร      เมฆไตรรัตน์  กรรมการ    
10. นายวิชัย        ชวนรักษาสัตย์  กรรมการ 
 

รายนามเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการเข้าร่วมประชุม  
1. นางวิลัย    บุตร์วัตร   เลขานุการ 
2. นางสาวนงลักษณ์  มํวงศรี  ผู๎ชํวยเลขานุการ 
3. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  นายพนม       ปทุมสูต ิ  กรรมการ    
2.  นายวิชัย        ดํานรุํงโรจน์  กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี  พันธ์กสิกร  รองผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายไพศาล  นุํมนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา                                 

เข๎ารํวมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจํานวน 10  คน  เลขานุการและผู๎ชํวยเลขานุการ จํานวน 3 คน                                
และผู๎ เข๎ารํวมประชุม จํานวน 1 คน รวมจํานวนผู๎ เข๎ารํวมประชุมทั้งสิ้น 1 4  คน ดังรายชื่อข๎างต๎น                                
ครบองค์ประชุมดําเนินการประชุมตามวาระ  
 
 



 
 

  

วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.  นายไพศาล  นุํมนาค ประธานสภาฯ แจ๎ง เรื่อง  ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนได๎เชิญประธานสภา

วิทยาลัยชุมชน 20 แหํงไปประชุมเพ่ือเลือกตัวแทนสภาวิทยาลัย ไปเลือกผู๎อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และ ผู๎ที่รับเลือกเป็นตัวแทนสภาวิทยาลัยคือ  นายกิตติ  กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา   

2. นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์  ผู๎ อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร   แจ๎งวําในสํวนของตัวแทน
ผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 20 แหํง ที่ได๎รับการคัดเลือก ไปเป็นตัวแทนเลือกผู๎อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ได๎แกํ  ดร. กรรณิกา สุภาภา  ผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด  สํวนผู๎แทนอาจารย์ประจํา คือ นาย        
ชยพล  พัฒยอด จากวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
 
วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการดําเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความรํวมมือ                          

กับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 มีการดําเนิน
กิจกรรม จํานวน  4  กิจกรรม ประกอบไปด๎วย 
 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการจัดความรู้การทําเรือยาวจิ๋ว 
วันที่ 4  มิถุนายน  2563  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดโครงการจัดการความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม                   

และภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือยกระดับสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ในโครงการได๎จัดกิจกรรมการจัดความรู๎การทําเรือ
ยาวจิ๋ว ให๎กับประชาชนที่สนใจในพ้ืนที่บ๎านคอวัง ต.บ๎านน๎อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 2  มอบแนวทางปฏิบัติงานหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่) 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563  นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์  ผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎เข๎าพบปะ

คร-ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนํวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช๎าง (ทุํงใหญํ) 
เพ่ือมอบแนวทางปฏิบัติงานและสร๎างความเข๎าใจรํวมกันในการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ประจําปี
การศึกษา 2563 ที่กําลังจะมาถึง ณ หนํวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช๎าง (ทํุงใหญํ) 
 

กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทย  
วันที่ 12 มิถุนายน 2563  กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.) และวิทยาลัยชุมชน

พิจิตร โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด๎อยโอกาส                                   
ได๎จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทยของแรงงานสูงอายุและผู๎ด๎อยโอกาส โดยมี การจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมนวดแผนไทย ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 

กิจกรรมที่ 4  การประชุมสัมมนาคณาจารย์ หน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563  นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์  ผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎เข๎ารํวม

การประชุมสัมมนาคณาจารย์หนํวยจัดการศึกษา อําเภอสากเหล็ก ในหัวข๎อ “ นโยบายและจุดเน๎นโครงการ
ศึกษาในรูปแบบของวิทยาลัยชุมชน”  ณ  CK  Convention Hall จ.พิจิตร 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
  
 



 
 

  วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 5/2563 
 
 

สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้ งที่ 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
21 พฤษภาคม  2563 มีมติที่ประชุมและได๎ดําเนินการไปแล๎วดังนี้ 
 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 

วาระท่ี 
เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 

การดําเนินงานตามมติ
ที่ประชุม 

1 วาระท่ี 4.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบผู๎สําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ภาคฤดูร๎อน ประจําปีการศึกษา 
2562 (ครั้งที่ 3)  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ การ
สําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จํานวน 43 คน และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จํานวน 1 คน ซึ่งในเดือน 
พฤษภาคม 2563 มีผู๎สําเร็จ
การศึกษาภาคฤดูร๎อน รวมจํานวน  
44  คน   

แจ๎งสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนแล๎ว  เมื่อวันที่     
1 มิถุนายน 2563  

2 วาระท่ี 4.2  
 

เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการข้ึน
ทะเบียนครูผู๎สอนพิเศษ เป็น
ครูผู๎สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให๎ครูผู๎สอนพิเศษขึ้นทะเบียนคร ู
ผู๎สอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการ 
ศึกษาที่ 1/2563 จํานวน 8  คน 

แจ๎งฝ่ายวิชาการ  
ดําเนินการแล๎ว เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

3 วาระท่ี 4.3   เรื่อง พิจารณาเห็นชอบตารางการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 
1/2563 

มติที่ประชุม  ประชุมมีมติ เห็นชอบ
ตารางการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร ระดับอนุปริญญา ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

แจ๎งฝ่ายวิชาการ  
ดําเนินการแล๎ว เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

4 วาระท่ี 4.4 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบศักยภาพ
อาจารย์ผู๎สอน หลักสูตรระดับ
อนุปริญญาภาคการศึกษา  
ที่ 1/2563 

มติที่ประชุม  ประชุมมีมติ เห็นชอบ
ศักยภาพอาจารย์ผู๎สอนหลักสูตร 
ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 

แจ๎งฝ่ายวิชาการ  
ดําเนินการแล๎ว เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

5 วาระท่ี 4.5 เรื่องพิจารณาเห็นชอบตารางการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
ตารางการจัดการเรียนการสอนและ
ศักยภาพอาจารย์ผู๎สอน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 

แจ๎งฝ่ายวิชาการ  
ดําเนินการแล๎ว เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



 
 

  วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจําเดือน  พฤษภาคม  2563 
 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได๎สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได๎อ่ืน ๆ เชํน คําบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมีเงินรายได๎สถานศึกษา ตั้งแตํปีงบประมาณ 2561 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจําเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 30 เมษายน 2563   9,653,317.97 
1 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 96,220.00 240,544.05 9,508,993.92 

  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
  

  วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําเดือน พฤษภาคม  2563 
 

สรุปเรื่อง 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได๎รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 งวดที่ 7 งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น จํานวน  
33,701,535 บาท (สามสิบสามล๎านเจ็ดแสนหนึ่งพันห๎าร๎อยสามสิบห๎าบาทถ๎วน) ซึ่งมียอดการเบิกจําย
งบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 23,634,652 บาท (ยี่สิบสามล๎านหกแสนสามหมื่นสี่พันหกร๎อยห๎าสิบสองบาท
ถ๎วน) และร๎อยละของการเบิกจํายอยูํที่ 70.13 ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 

หมวดงบประมาณ 
 

ได้รับจัดสรร 
 

เบิกจ่าย 
 

คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 6,175,400.00 4,077,680.00 2,097,720.00 66.03 
งบดําเนินงาน 12,654,200.00 8,807,902.59 3,846,297.41 69.60 
งบลงทุน 7,513,500.00 4,688,290.00 2,825,210.00 62.40 
งบอุดหนุน  
- จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- อุดหนุนโครงการตามพันธกิจ 

7,358,435.00 
6,064,935.00 
1,293,500.00 

6,060,779.41 
5,639,669.79 

421,109.62 

1,297,655.59 
425,265.21  
872,390.38 

82.36 
92.99 
32.56 

รวมทั้งสิ้น (ท่ีได๎รับโอน) จํานวน 
7 งวด  

33,701,535.00 23,634,652.00 10,066,883.00 70.13 

เป้าหมายรัฐบาลกําหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54%    
                                ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที่ 4  100%   
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2563 เป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 69.34) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 70.13% 

สูงกว่า
เป้าหมาย
0.79% 

 

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

 9,529,035.71 1,355,785.00 1,375,826.79 9,508,993.92 



 
 

สรุปผลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2563  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2563 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย 

 

หมวดงบประมาณ 
 

ได้รับจัดสรร 
 

เบิกจ่าย 
 

คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 6,175,400.00 4,077,680.00 2,097,720.00 66.03 
งบดําเนินงาน 12,654,200.00 8,807,902.59 3,846,297.41 69.60 
งบลงทุน 7,513,500.00 4,688,290.00 2,825,210.00 62.40 
งบอุดหนุน  
- จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- อุดหนุนโครงการตามพันธกิจ 

7,358,435.00 
6,064,935.00 
1,293,500.00 

6,060,779.41 
5,639,669.79 

421,109.62 

1,297,655.59 
425,265.21  
872,390.38 

82.36 
92.99 
32.56 

รวมทั้งสิ้น (ท่ีได๎รับโอน) จํานวน 
7 งวด  

33,701,535.00 23,634,652.00 10,066,883.00 70.13 

เป้าหมายรัฐบาลกําหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54%    
                                ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที่ 4  100%   
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2563 เป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 69.34) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 70.13% 

สูงกว่า
เป้าหมาย
0.79% 

 

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

 9,529,035.71 1,355,785.00 1,375,826.79 9,508,993.92 



 
 

  วาระที่ 1.2.5  เรื่อง รายงานจํานวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ 
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจําเดือน พฤษภาคม  2563 
 

สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎าง
ประสบการณ์ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563 งานบริการวิชาการจึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน 31 พฤษภาคม 2563 
ดังนี้ 

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จํานวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จํานวน
ผู้เรียน 

จํานวน
ผู้สําเร็จ 

จํานวนผู้
ประกอบ
อาชีพ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 ชํางอะลูมิเนียม 56 
30 30 - วชช.พิจิตร ต.ทําบัว อ.โพทะเล  

30 30 - หนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อฯ   
อ.ทับคล๎อ 

2 
ชํางเฟอร์นิเจอร์จากถัง
แกลลอน 

28 25 25 - ร.ร.อนุบาลทับคล๎อ อ.ทับคล๎อ  

3 
การทําไม๎กวาดดอกหญ๎า
และไม๎กวาดทางมะพร๎าว 

28 40 40 - หนํวยจัดการศึกษาโพธิ ์
ประทับช๎าง  อ.โพธ์ิประทับช๎าง   

รวมทั้งสิ้น 125 125   
 
2. บริการวิชาการ ต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จํานวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จํานวน
ผู้เรียน 

จํานวน
ผู้สําเร็จ 

จํานวนผู้
ประกอบ
อาชีพ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 
การจักสานเส๎นพลาสติกเพ่ือ
ธุรกิจ 

25 
12 12 - วชช.พิจิตร ต.ทําบัว อ.โพทะเล  
13 12 - วชช.พิจิตร ต.ทําบัว อ.โพทะเล  

2 ชํางตัดโลหะด๎วยแก็ส 50 

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

35 35 - ร.ร.บ๎านบึงทับจั่น”ทศอุปถมัภ์”  
ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง  

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

3 ชํางปะยาง 25 14 14 - วชช.พิจิตร ต.ทําบัว อ.โพทะเล  

4 
เทคนิคการซํอมลําโพงและ  
การประกอบตู๎ลําโพง 

25 
13 13 - วชช.พิจิตร ต.ทําบัว อ.โพทะเล  
14 14 - วชช.พิจิตร ต.ทําบัว อ.โพทะเล  

5 
งานซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้าภายใน
บ๎าน 

50 

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

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

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

25 25 - ร.ร.บรุพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล๎อ  
 

 



 
 

 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จํานวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จํานวน
ผู้เรียน 

จํานวน
ผู้สําเร็จ 

จํานวนผู้
ประกอบ
อาชีพ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

6 
การใช๎งานโปรแกรมตาราง
คํานวณ 

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

7 การนวดแผนไทยเบื้องต๎น 25 13 12 - วชช.พิจิตร ต.ทําบัว อ.โพทะเล  

8 งานผูกผ๎า 25 25 25 - ร.ร.บรุพรัตน์วิทยาคาร  
อ.ทับคล๎อ  

รวม 267 265 - 
 
ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู๎เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์

ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จํานวนผู้เรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พัฒนาอาชีพ ตั้งแตํ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 140 125 89.29 
บริการวิชาการ ต่ํากวํา 45 ชั่วโมง 275 267 97.09 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่  1.2.6 เรื่อง รายงานข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปีการศึกษา 
2563   
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎ดําเนินการเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร       
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปีการศึกษา 2563 ซึ่งวิทยาลัย              
ได๎ดําเนินการเปิดรับสมัครทุกวัน และมีผู๎สมัคร และรายงานตัวแล๎ว ข๎อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563                   
มียอดนักศึกษาที่มารายงานตัวทุกระดับ เข๎าศึกษาตํอ ดังนี้ 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยจัดการศึกษา 
ระดับ 

ปวช. ปวส. รวม 
หนํวยจัดการศึกษาแมํขําย 208 72 280 
หนํวยจัดการศึกษาทบัคล๎อ (ขุนไผํภูมิเขตร) 236 121 357 
หนํวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทบัช๎าง 29 13 42 

รวม 473 206 679 



 
 

 
ที่ 

 
หลักสูตร/สาขางาน 

หน่วยจัดการศึกษา 
แม่ข่าย ทับคล้อ โพธิ์ประทบัช้าง 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1 สาขางานยานยนต์ 72 4 76 104 2 106 16 0 16 
2 สาขางานไฟฟ้ากําลัง 29 6 35 40 11 51    
3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 14 7 21       
4 สาขางานโครงสร๎าง 20 1 21       
5 สาขางานการบัญช ี 1 18 19 0 26 26    
6 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 29 36 12 41 53 5 8 13 

รวม 143 65 208 156 80 236 21 8 29 
รวมทั้งส้ิน 208 236 29 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 32 0 32 34 0 34 0 0 0 
2 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อม

โครงสร๎างโลหะ 
0 0 0       

3 สาขางานไฟฟ้า 0 0 0 26 7 33    
4 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0       
5 สาขางานการบัญช ี 0 16 16 5 24 29    
6 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 11 13 24 8 17 25 1 12 13 

รวม 43 29 72 73 48 121 1 12 13 
รวมทั้งส้ิน 72 121 13 

 

ที่ 
 

หลักสูตร/สาขางาน 

หน่วยจัดการศึกษา 
แม่ข่าย ทับคล้อ โพธิ์ประทบัช้าง 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาควันเสาร์ อาทิตย์ 
1 สาขางานการบัญช ี 1 6 7       
2 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0       

รวม 1 6 7       
รวมทั้งส้ิน 7   

*** ภาคเสาร์ อาทิตย์ ยังไมํรายงานตัว 
 

ท้ังนี้ วิทยาลัยชมุชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษาใหมํ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
หลักสูตร เป้าหมาย (คน) จํานวนผู้รายงานตัว (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 450 473 105.11 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 240 206 85.83 

รวม 69๐ 679 98.41 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  



 
 

  วาระท่ี 1.2.7   เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 เพ่ือให๎การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และเป็นไปตามคําสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) เรื่อง มาตรการควบคุมการแพรํของโรคอันตรายในท๎องที่
จังหวัดพิจิตร (การผํอนผันการใช๎อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา) ลงวันที่ 1 มิถุนายน 
2563 จึงได๎ดําเนินการจัดทําประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพรํระบาด                         
ของโรคติดตํออันตราย และสํานักวิชาการได๎ดําเนินการประชุมชี้แจงมาตรการดังกลําวให๎กับอาจารย์ผู๎สอน 
และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563  พร๎อมกับจัดทําปฏิทินแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนในการให๎นักศึกษาได๎เข๎าเรียนทั้งแบบห๎องเรียนและออนไลน์ ในกรณีที่นักศึกษาตํอ
ห๎องเรียนมีจํานวนมาก และยังเป็นการเตรียมความพร๎อมของครูผู๎สอนตํอไป 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา  
1. ให๎วิทยาลัยดําเนินการเขียนเรื่องราว  Story เรื่องสถานการณ์การป้องกันโรคโควิดที่วิทยาลัยได๎

ดําเนินการมาตั้งแตํต๎น โดยทําเป็นสรุปเลํมตั้งแตํต๎นจนปัจจุบัน 
 2. ควรสํารวจผู๎สอนวําจะสอนแบบใด กํอนการเปิดภาคการศึกษา เพ่ือจะได๎บริหารจัดการทรัพยากร
ในการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางเหมาะสม 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย  
………………………………………………….. 

จากสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได๎แพรํระบาด                    
อยํางรวดเร็วและกว๎า งขวางไปหลายประเทศทั่ ว โ ลก ทํ า ใ ห๎ประ เทศไทยต๎องมีมาตรการดูแลสุขภาพ                                
ของประชาชนพร๎อมกับการควบคุมการแพรํกระจายของเชื้อโรค  เพื่อให๎การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพรํระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปตามคําสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) เรื่อง มาตรการควบคุมการแพรํ
ของโรคอันตรายในท๎องที่จังหวัดพิจิตร (การผํอนผันการใช๎อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา) ลงวันที่ 
1 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จึงมีมาตรการควบคุมการแพรํระบาด ดังนี้ 

๑) ทําความสะอาดอาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงงาน พื้นผิวสัมผัสรํวมบํอย ๆ ทั้งกํอน และ
หลังการเรียนการสอน รวมถึงห๎องน้ํา และให๎กําจัดขยะมูลฝอยทุกวันเปิดหน๎าตํางประตู ระบายอากาศ 

๒) มีจุดวัดอุณหภูมินักศึกษากํอนเข๎าวิทยาลัยฯ 
๓) มีมาตรการคัดกรองไข๎ อาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับเจ๎าหน๎าที่ อาจารย์ผู๎สอน 

ผู๎เรียน กํอนเข๎าอาคาร หรือจุดรับ -สํงผู๎ เรียน กรณีพบผู๎ที่ เข๎าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทาง                   
ที่กําหนด 

๔) ป้องกันการแพรํเชื้อ โดยเจ๎าหน๎าที่ อาจารย์ผู๎สอน ผู๎เรียนต๎องสวมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อตลอดเวลา 
๕) จัดจุดบริการล๎างมือด๎วยสบูํหรือเจลแอลกอฮอล์ ทุกอาคารเรียน/โรงงาน 
๖) จัดห๎องเรียน/สถานที่สําหรับการเรียนการสอนให๎มีระยะหําง อยํางน๎อย 1 เมตร 
๗) จัดระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีระยะหําง อยํางน๎อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุดรับประทานอาหาร ห๎องน้ํา 
๘) สลับเวลาชํวงรับประทานอาหาร ตั้งแตํเวลา 11.30 – 13.30 น. 
๙) การจัดการเรียนการสอน มีแนวทาง ดังนี้ 

9.1) จัดการเรียนผํานเอกสารตําราเรียน  โดยให๎อาจารย์ผู๎สอนทําการสอนผํานเอกสารประกอบการ
เรียน หนังสือเรียน เนื่องจากมีหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีการเรียนการสอนอาจ
แบํงเป็นกลุํมยํอยที่มีจํานวนคนไมํมาก สลับกันมาเรียน หรือใช๎ชํองทางสื่อสาร เชํน โทรศัพท์ 
Line ข๎อความผํานเครือขํายออนไลน์ เป็นต๎น รวมถึงการให๎อาจารย์ผู๎สอนไปพบผู๎เรียนที่บ๎าน
ตามความเหมาะสม  

9.2) จัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการสํารวจความพร๎อมของผู๎เรียน กลุํมที่ 1 เรียนออนไลน์ 
กลุํมที่ 2 เรียนในห๎องเรียนปกติ  นัดพบกลุํมเป็นบางชํวงเวลา 

9.3) การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ดําเนินการโดยอาจจะแบํงให๎กลุํมผู๎เรียนมีจํานวนน๎อยลง และเข๎า
เรียนตามรอบเวลา ให๎สอดคล๎องกับจํานวนผู๎เรียนและความเหมาะสม 

๑๐)  ลดเวลาทํากิจกรรมเทําที่จําเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดตํอสัมผัสระหวํางกัน  
 

ทั้งนี้  ให๎บุคลากร เจ๎าหน๎าที่  และผู๎มีหน๎าที่รับผิดช อบในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค                      
รวมทั้งดําเนินการจัดระเบียบและระบบตําง ๆ ตามที่กําหนด และให๎นักศึกษา เข๎าเรียนตามปฏิทินการมาเรียนของ
นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แนบท๎ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 

 
(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 

      ผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 



 
 

 
 

 
 
 

ปฏิทินการมาเรียนของนักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะแบํงนักศึกษาแตํละห๎องเ รียนออกเป็น  
2 กลุํม ตามรหัสนักศึกษา 3 ตัวหลัง คือ กลุํมที่ 1 รหัสนักศึกษาเลขคี่  กลุํมที่ 2 รหัสนักศึกษาเลขคูํ โดยแตํละ
กลุํมจะมาเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ สัปดาห์เว๎นสัปดาห์ ตามปฏิทินการมาเรียน ดังนี้ 
 

สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี กลุํมเรียน หมายเหตุ 
1 1 - 3 กรกฎาคม 2563 กลุํมท่ี 1 รหัสนักศึกษาเลขคี่  
2 6 - 10 กรกฎาคม 2563 กลุํมท่ี 2 รหัสนักศึกษาเลขคูํ  
3 13 - 17 กรกฎาคม 2563 กลุํมท่ี 1 รหัสนักศึกษาเลขคี่  
4 20 - 24 กรกฎาคม 2563 กลุํมท่ี 2 รหัสนักศึกษาเลขคูํ  
5 27 - 31 กรกฎาคม 2563 กลุํมท่ี 1 รหัสนักศึกษาเลขคี่  
6 3 - 7 สิงหาคม 2563 กลุํมท่ี 2 รหัสนักศึกษาเลขคูํ  
7 10 - 14 สิงหาคม 2563 กลุํมท่ี 1 รหัสนักศึกษาเลขคี่  
8 17 - 21 สิงหาคม 2563 กลุํมท่ี 2 รหัสนักศึกษาเลขคูํ  
9 24 - 28 สิงหาคม 2563 กลุํมท่ี 1 รหัสนักศึกษาเลขคี่  

10 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 กลุํมท่ี 2 รหัสนักศึกษาเลขคูํ  
11 7 – 11 กันยายน 2563 กลุํมท่ี 1 รหัสนักศึกษาเลขคี่  
12 14 – 18 กันยายน 2563 กลุํมท่ี 2 รหัสนักศึกษาเลขคูํ  
13 21 – 25 กันยายน 2563 กลุํมท่ี 1 รหัสนักศึกษาเลขคี่  
14 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 กลุํมท่ี 2 รหัสนักศึกษาเลขคูํ  
15 5 – 9 ตุลาคม 2563 กลุํมท่ี 1 รหัสนักศึกษาเลขคี่  
16 12 – 16 ตุลาคม 2563 กลุํมท่ี 2 รหัสนักศึกษาเลขคูํ  
17 19 – 23 ตุลาคม 2563 กลุํมท่ี 1 รหัสนักศึกษาเลขคี่  
18 26 – 27 ตุลาคม 2563 กลุํมท่ี 2 รหัสนักศึกษาเลขคูํ  

 28 –30 ตุลาคม 2563 ประเมินสรุปผลการเรียน  
19 2 – 3 พฤศจิกายน 2563 ประเมินสรุปผลการเรียน  

 
 
 
 
 

 
 



 
 

  วาระท่ี 1.2.8  เรื่องรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ กลุํมงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักวิชาการ ได๎ดําเนินโครงการประจําปีงบประมาณ                     

พ.ศ. 2563 ประกอบด๎วย  
1. โครงการสิ่งประดิษฐ์ครุํนใหมํ 
2. โครงการเสริมสร๎างศักยภาพผู๎สอนด๎วยการพัฒนากระบวนการจัดทําสื่อที่ทันสมัยประกอบการ

เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมํตามความต๎องการของชุมชน 
4. โครงการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรู๎ของผู๎สอนในศตวรรษที่ 21 

ประจําปีงบประมาณ 2563   
5. โครงการออกแบบและพัฒนาสมรรถนะหัวลากรถนั่งผู๎พิการ 
6. โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 
7. โครงการสํงเสริม พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปีงบประมาณ 2563    
8. โครงการบทเรียนออนไลน์พัฒนาวิชาชีพฐานสมรรถนะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 
9. โครงการ พัฒนาทักษะแรงงานอาชีพนวดแผนไทยของแรงงานสูงอายุและผู๎ด๎อยโอกาส 
10. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท๎องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 

เครือขํายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาการพัฒนา
ทักษะการอํานออกเขียนได๎และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยสูํการเรียนรู๎ ใน                      
ศตวรรษท่ี 21 

  ขณะนี้ โครงการตําง ๆ ได๎ดําเนินการมาชํวงระยะเวลาหนึ่งแล๎ว  จึงขอรายงานความก๎าวหน๎า                      
การดําเนินงานโครงการ   

 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1. หลักสูตรการนวดแผนไทย  มีผู๎สําเร็จกี่คน และได๎มีผู๎ที่นําไปประกอบอาชีพจํานวนกี่คน และ
วิทยาลัยได๎เตรียมห๎องปฏิบัติการที่อาคาร Fixit เดิม และดูเรื่องครุภัณฑ์ ในการทําห๎องนวดไว๎แล๎ว 
 2. เตือนให๎ระวังในการสัมผัส ใกล๎ชิด และการใช๎อุปกรณ์รํวมกัน ควรระวังการจัดหาอุปกรณ์อําง                  
ล๎างมือ และอายุการใช๎งานของอุปกรณ์ และดูเรื่องสาธารณสุข และความปลอดภัยในสุขภาพคน อาจมีปัญหา 
ต๎องดูให๎ชัดเจน ต๎องทํางานในรูปแบบใหมํ New Normal  
 3. การรายงานโครงการ ควรมีการจัดทําแบบบสรุปเป็นตารางเพ่ิมเติม โดยแสดงรายละเอียด                    
การตรวจสอบในแตํละโครงการ การใช๎งบประมาณเทําไร มีปัญหาอุปสรรคอะไร  
 4. การรายงานผลลัพธ์โครงการ กสศ. ควรมีความชัดเจนเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได๎ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
   

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (หน่วยพัฒนาอาชีพ) 
ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะแรงงานอาชีพนวดแผนไทยของแรงงานสูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

ชื่อหน่วยพัฒนาอาชีพ   วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
เลขที่ข้อตกลง 62-0422 

รายงานงวดที่ 2 ระหว่าง เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1.1 รายชื่อคณะทีมงาน 

1. หัวหน๎าโครงการ นายมนตรี   พันธ์กสิกร  โทรศัพท์ 0814610129  อีเมล์ montree@pcc.ac.th 
2. นางสาวสุภาวดี  มาศบาง    โทรศัพท ์0877391705 อีเมล ์supavadee@pcc.ac.th 
3. นางวิลัย  บุตร์วัตร      โทรศัพท์ 0864416047 อีเมล ์wilai@pcc.ac.th 
4. นายประเสริฐ  เฉยดิษ   โทรศัพท์ 0864416656 อีเมล ์prasert@pcc.ac.th 
5. นางสาวกนกวรรณ  จุลพันธ ์   โทรศัพท์ 0805142398   อีเมล์ kanokwan@pcc.ac.th 
6. นางณชาภรรค  พ่ึงไชย   โทรศัพท์ 0869304902   อีเมล์ nachaphak@pcc.ac.th 
7. นางสาวภัทรชา  โตม ี  โทรศัพท์ 0958646532    อีเมล์ phattaracha@pcc.ac.th 
8. นางสาวมณีอร   สีดา  โทรศัพท์ 056039787 อีเมล์ maneeno@pcc.ac.th 
9. วําท่ีร๎อยตรสีุธี   เมืองทอง  โทรศัพท์ 0812330793   อีเมล์ sutee@pcc.ac.th 

1.2 ข้อมลูองค์กร 
ที่อยูํ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 150 หมูํ 6 ตําบลทําบัว อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  โทรศัพท์ 056039787  

โทรสาร 056039787   อีเมล์ evaluationpcc@gmail.com 
1.3 ลักษณะองค์กร 

  สถาบันการศึกษา (รัฐ/เอกชน) 
  หนํวยงานรัฐ  
  องค์กรปกครองท๎องถิ่น 
  ศูนย์การเรยีนรู/๎ศูนย์ปราชญช์าวบ๎าน 
  อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………… 

1.4 กลุ่มเป้าหมาย  
1.4.1 กลุ่มเป้าหมายที่ต้ังไว ้ จํานวน 60 คน  
1.4.2 กลุ่มเป้าหมายจริง ที่ได๎จากการวิเคราะห์กลุมํเป้าหมายและทําการลงระบบออนไลน์ จาํนวน  74 คน 

ประกอบด๎วย 
  - แรงงานนอกระบบ    จํานวน ……43…… คน 

  โปรดระบุประเภท (เชํน เกษตรกร รับจ๎างท่ัวไป ฯลฯ)  …………………… 
  - ผู๎วํางงาน     จํานวน ……5…… คน 
  - ผู๎สูงอาย ุ     จํานวน ……20……คน 
  - ผู๎พิการ      จํานวน ……-…….. คน 
  - ผู๎ต๎องขังหรือผู๎ถูกคุมประพฤต ิ   จํานวน ……-..…… คน 
  - ผู๎ถือบัตรสวสัดิการแหํงรัฐ    จํานวน ……6….… คน 
  - อื่นๆ ได๎แกํ ……………………………………………  จํานวน ……-..…… คน 
1.4.3 ระบบกรอกข้อมูลออนไลน์ (https://eef-communitybased.thaijobjob.com) 

การลงทะเบียนฐานข้อมลูสมาชิกออนไลน์  
 ลงทะเบียนออนไลน์    ยังไมํได๎ลงทะเบยีนออนไลน ์
(กรุณาลงทะเบียนฐานข๎อมลูสมาชิกออนไลน์ ภายในวันท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563) 

 

mailto:wilai@pcc.ac.th
mailto:prasert@pcc.ac.th
mailto:kanokwan@pcc.ac.th
mailto:nachaphak@pcc.ac.th
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mailto:sutee@pcc.ac.th


 
 

การเปลี่ยนแปลงรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย  
 มี  โปรดระบุ (เหตุผล)  บันทึกข๎อมูลกลุํมเป้าหมายซ้าํกัน     
 ไมํม ี

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าของโครงการ (สามารถขยายบรรทัดได้) 
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพและความต๎องการของชุมชนพัฒนาอาชีพนวดแผนไทยของแรงงานสูงอายุและแรงงาน
ด๎อยโอกาส  

2. เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทยและยกระดับฝีมือแรงงานสูงอายุและแรงงานด๎อยโอกาสให๎มีความมั่นคง                
ในการประกอบอาชีพ 

3. เพื่อรวบรวมองค์ความรู๎นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากอาชีพนวดแผนไทยไว๎ในแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน  
2.2 เป้าหมายของโครงการ 

สร๎างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด๎อยโอกาสให๎ได๎รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงาน                 
ที่มีคุณภาพ สร๎างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด๎อยโอกาสให๎ได๎รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงาน     
ที่มีคุณภาพ ผลผลิต แรงงานสูงอายุและแรงงานด๎อยโอกาสนอกภาคการศึกษามีทักษะฝีมือแรงงานนวดแผนไทยที่ได๎รับ                    
การรับรองทักษะฝีมือ สามารถสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน  

ผลลัพธ์ รายได๎และเศรษฐกิจของชุมชนเพิ่มขึ้น  
ผลกระทบ แรงงานสูงอายุและแรงงานด๎อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีสํงผลตอํการพัฒนาท้ังคุณภาพชีวิตและเศรษฐกจิ

ครัวเรือน 
2.3 ผลการวิเคราะหช์ุมชน 

อําเภอโพทะเล อําเภอโพธิ์ประทับช๎าง เป็นเขตพื้นที่ประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งถือเป็นแรงงาน
นอกระบบ อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพท่ีต๎องอาศัยน้ําเป็นทรัพยากรหลักของการดําเนินการและมีฤดูการทําและเก็บเกี่ยว ทําให๎
ประชาชนไมํรายได๎ที่สม่ําเสมอ ประชาชนจึงหาอาชีพอ่ืนท่ีเป็นอาชีพรองที่สามารถสร๎างรายได๎ให๎แกํครอบครัว อาชีพสํวนใหญํ
จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรหรือการเพาะปลูกพืชที่มีอายุสั้น พืชผักสํวนครัว และการรับจ๎างทั่วไป อาชีพนวดแผนไทย                  
เป็นอาชีพที่มีทั้งกลุํมคนที่ต๎องการรับบริการ และกลุํมคนที่เป็นผู๎นวดหรือหมอนวด ซึ่งสํวนใหญํประชากรหรือชาวบ๎าน                        
ที่มีความสามารถในการนวดเป็นการถํายทอดการนวดจากรุํนพํอรุํนแมํเป็นนวดที่ยังไมํมีหลักการและได๎รับการรับรอง                      
หากมีการตรวจสอบมาตรฐาน อาชีพนวดเป็นอาชีพมีต๎นทุนของการประกอบอาชีพน๎อยหากยังไมํเปิดเป็นธุรกิจหรือร๎านรับนวด
ก็สามารถใช๎พื้นที่ที่อยูํอาศัยเป็นสถานที่ให๎บริการได๎ จากการลงพื้นเก็บข๎อมูล อําเภอโพทะเล  อําเภอโพธิ์ประทับช๎าง                      
จากโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจําตําบล ให๎ข๎อมูลเรื่องการขาดแคลนบุคลากรนวดแผนไทย และยังมีกลุํมประชาชนสนใจ                   
ที่ประกอบอาชีพนวดแผนไทย 
2.4 ผลการวิเคราะหก์ลุ่มเป้าหมาย 

จากการวิเคราะห์ลักษณะอาชีพท่ีหนํวยพัฒนาอาชีพวิทยาลัยชุมชนพิจิตรต๎องการพัฒนาทักษะอาชีพ เป็นอาชีพนวด
แผนไทย ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความเฉพาะ มีความเกี่ยวพันกับทักษะทางแพทย์แผนไทยและมีความเป็นวิชาชีพ และต๎องมีทักษะ
และความพยายาม ความชอบในการบริการด๎านนวดแผนไทย ดังนั้นกลุํมเป้าหมายที่หนํวยพัฒนาอาชีพ กําหนดเกณฑ์                          
ในเบื้องต๎นตามความประสงค์ของโครงการ คือ 1. ผู๎สูงอายุอายุตั้งแตํ 55 ขึ้นไป  2. ผู๎ด๎อยโอกาส และต๎องเป็นผู๎ที่ต๎องมี
ปฏิสัมพันธ์กับหนํวยงานที่ดูแลด๎านสุขภาพในพ้ืนท่ี ได๎แกํโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจําตําบล ดังนั้นจึงทําให๎หนํวยพัฒนา
อาชีพมีเป้าหมายของการค๎นหาอยํางชัดเจน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชากร 
 
 
 
 
 



 
 

2.5 การกําหนดผลลัพธ์และตัวชีว้ัดโครงการ  
ผลลัพธ์ที่กําหนดไว้ในโครงการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในงวดน้ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.  ทักษะฝีมือแรงงานที่เพิ่มขึ้นของ
แรงงานนอกภาคศึกษา 

 ยังไมํเกิดผลลัพธ์ในงวดนี้ 
 เกิดผลลัพธ์บ๎างแล๎ว ดังน้ี  …… 

 

2.  กระบวนการความรํวมมือทุก
ภาคสํวนท่ีขับเคลื่อนการยกระดับ
ฝีมือแรงงานสูงอายุ และนอกระบบ
การศึกษา 

 ยังไมํเกิดผลลัพธ์ในงวดนี้ 
 เกิดผลลัพธ์บ๎างแล๎ว ดังนี้ หนํวยพัฒนาอาชีพวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องใน
พื้นที่ ได๎แกํ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล  โรงพยาบาล
ประอําเภอในเขตพื้นที่ อําเภอโพทะเล และอําเภอโพธิ์ประทับ
ช๎าง  ผู๎นําชุมชน ผู๎ใหญํบ๎าน  กํานัน และองค์การบริหารสํวน
ตําบล รํวม กําหนดเกณฑ์คัดเลือก และค๎นหากลุํมเป้าหมาย          
โดยข๎อมูลกลุํมผู๎ต๎องการพัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทย ได๎
จากการให๎ข๎อมูลจากหนํวยงานเครือขําย 

กลุํมเป้าหมายที่เข๎ารํวม
โครงการจํานวน 74 คน 

3.  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐาน
รากของชุมชนที่เพ่ิมขึ้น 

 ยังไมํเกิดผลลัพธ์ในงวดนี้ 
 เกิดผลลัพธ์บ๎างแล๎ว ดังน้ี............................. 

 

 
2.6 หลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย (ตารางการพัฒนาทักษะอาชีพ) 

ลําดับ 

หลักสูตร  
การพัฒนาทักษะ

อาชีพ 
กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรม/วิชา ระบรุายละเอียด/แนวคิด 

รูปแบบการ
พัฒนาทักษะ

อาชีพ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ชั่วโมง/
สัปดาห ์

1 หลักสูตรนวดไทย
เพื่อสุขภาพ 

13 รายวิชา และ  1 
ห ม ว ด ก า ร ฝึ ก ง า น
ภาคสนาม 

อบรมให๎ความรู๎ด๎านทฤษฏี และ
ปฏิบัติ จํานวน 150 ช่ัวโมง โดย
แบํงเป็นหมวดวิชา จํานวน 5 
หมวดวิชา ได๎แกํ  1. หมวดวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. หมวด
วิชาการแพทย์แผนไทย 3.หมวด
วิชาการนวดไทย  4. หมวดวิชา
กฎหมายและจริยธรรม และ 5. 
หมวดการฝึกงานภาคสนาม 

ฝึกอบรม 25 

2 - ให๎ความรู๎การวางแผนทาง
การเงิน และการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน 

กลุํมเป้าหมายไดร๎ับความรู๎เรื่อง
แหลํงเงินทุนสําหรับการประกอบ
ธุรกิจและการจัดทําบัญชีแสดง
รายรับและรายจําย 

ฝึกอบรม 6 

3 - พัฒนาทักษะการเป็น
ผู๎ประกอบการและการเข๎า
สูํอาชีพการสื่อสารและ
พัฒนาชํองทางการตลาด 

กลุํมเป้าหมายได๎แลกเปลี่ยนกับผู๎
ประกอบในอาชีพนวดแผนไทยและ
มีแนวทางการประกอบอาชีพ และ
ได๎รับความรูเ๎รื่องการทําการตลาดที่
เหมาะสมกับทักษะอาชีพ 

ฝึกอบรม/
แลกเปลีย่นเรยีนรู ๎

6 

4 - การทําลูกประคบสมุนไพร  กลุํมเป้าหมายได๎เรียนรู๎การจดัทํา
ผลิตผลิตภณัฑเ์กี่ยวกับการนวดแผน
ไทย 

ฝึกอบรม 12 

5 - การทํายาหมํองสมุนไพร 
น้ํามันไพร  

กลุํมเป้าหมายได๎เรียนรู๎การจดัทํา
ผลิตผลิตภณัฑเ์กี่ยวกับการนวดแผน
ไทย 

ฝึกอบรม 
 

6 



 
 

ส่วนที่ 3: ผลความก้าวหน้าของการดําเนินกิจกรรม 
3.1 การดําเนินกิจกรรมในงวดน้ี 
 (   ) เป็นไปตามแผนกิจกรรมที่วางไว้ 
           ( / ) ไม่เป็นไปตามแผนกิจกรรมที่วางไว้ 
 เหตุผลที่ไม่เป็นไปตามแผนกิจกรรมที่วางไว้ เนื่องจากการดําเนินการกิจกรรมที่ 1-3 เรื่องการสํารวจสภาพชุมชนฯ  
ประชุมและการวางแผนการค๎นหาและคัดเลือก กําหนดเกณฑ์คัดเลือกกลุํมเป้าหมาย นั้นจากการได๎ลงพื้นที่สํารวจสภาพชุมชน
และความต๎องการพัฒนาทักษะอาชีพ หนํวยพัฒนาอาชีพวิทยาลัยชุมชนได๎ดําเนินการกิจกรรม 1-3 ไปพร๎อมกันเนื่องจาก
กลุํมเป้าหมายของกิจกรรมเป็นพื้นที่ หนํวยงานเดียวกันจึงไมํได๎ดําเนินกิจกรรมในลักษณะเริ่มกิจกรรมที่ 1 และเสร็จสิ้น
กิจกรรมที่ 1 แล๎วเริ่มกิจกรรมที่ 2 และ 3 ตามแผนการดําเนินการ ดังนั้น ทั้ง 3 กิจกรรมดําเนินการไปในเวลาเดียวกันแตํ
ขยายวันดําเนินการกิจกรรม 
3.2 กิจกรรมที่ดําเนินการในงวดน้ี 

กิจกรรมตามแผน  
(ในงวดน้ี) 

ไม่ได้
ทํา 

ได้ทําเมื่อ
วันที่ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

วิธีการดําเนินกิจกรรม อธิบายผลที่เกิดขึ้น 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

สํารวจสภาพชุมชน
และความต๎องการ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

 ธ.ค. 62 1.  โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล 
2. โรงพยาบาล
ประจําอําเภอใน
เขตพื้นที่อําเภอ
โพทะเล, อําเภอ
โพธิ์ประทับช๎าง 
3.  ผู๎นําชุมชน  

ลงพื้นที่สํารวจชุมชน หาข๎อมลู
กลุํมเป้าหมาย จาก
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล  โรงพยาบาล
ประจําอําเภอ  ในพื้นที่อําเภอ
โพธิ์ประทับช๎าง อําเภอ
โพทะเล ผู๎นําชุมชน ใน
ประเด็นดังตํอไปนี ้
1.  สภาพการให๎บริการของ
การนวดแผนไทยในพ้ืนท่ี 
อําเภอโพทะเล และ อําเภอ
โพธิ์ประทับช๎าง 
2.  ความต๎องการของการนวด
แผนไทยในพ้ืนท่ี  
3.  จํานวนหมอนวดแผนไทย
ในพื้นที่ ในสํวนราชการและ
ธุรกิจการให๎บริการนวดใน
พื้นที ่
4.  คุณสมบัติของหมอนวด
แผนไทย 
5.  ความต๎องการพัฒนา
ทักษะการนวดแผนไทยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
6.  ชํองทางการติดตํอกลุมํ 
เป้าหมายและคดัเลือก 

1. กลุํมเป้าหมาย 
2. เครือขําย 
3. สภาพการ
ให๎บริการการนวด
แผนไทยในพ้ืนท่ี 
4. ความต๎องการ
นวดแผนไทยใน
พื้นที ่
5. หลักสูตรการ
พัฒนาทักษะนวด
แผนไทย 
 

 

1. กลุํมเป้าหมาย
ที่มีความต๎องการ
พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานด๎านนวด
แผนไทยไดร๎ับการ
พัฒนาตามความ
ต๎องการ 
2. การประสาน 
งานกับหนํวยงาน
ในพื้นที่มีมากขึ้น
ในเชิงความ
รํวมมือจากชุมชน 
 

ประชุมสรุปผลการ
สํารวจชุมชน
วางแผนค๎นหา 
คัดเลือก กําหนด
เกณฑ์คดัเลือก
กลุํมเป้าหมาย 

 ธ.ค.62 - 
ม.ค.63 

1. โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล 
2. โรงพยาบาล
ประจําอําเภอ
พื้นที่อําเภอ

ลงพื้นที่สํารวจชุมชน หาข๎อมลู
กลุํมเป้าหมายจากโรงพยาบาล 
สํงเสริมสุขภาพประจําตําบล  
โรงพยาบาลประจาํอําเภอ  ใน
พื้นที่อําเภอโพธ์ิประทับช๎าง 
อําเภอโพทะเล ผู๎นําชุมชน ใน

1. กลุํมเป้าหมาย 
2. เครือขําย 
3. สภาพการให ๎
บริการการนวด
แผนไทยในพ้ืนท่ี 
4. ความต๎องการ

1. กลุํมเป้าหมาย
ที่มีความต๎องการ
พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานด๎านนวด
แผนไทยไดร๎ับการ
พัฒนาตามความ



 
 

กําหนดแผนการ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

โพทะเล อําเภอ
โพธิ์ประทับช๎าง 
3. ผู๎นําชุมชน 

ประเด็นดังตํอไปนี ้
1.  สภาพการให๎บริการของ
การนวดแผนไทยในพ้ืนท่ี 
อําเภอโพทะเล และ อําเภอ
โพธิ์ประทับช๎าง 
2.  ความต๎องการของการนวด
แผนไทยในพ้ืนท่ี  
3.  จํานวนหมอนวดแผนไทย
ในพื้นที่ ในสํวนราชการและ
ธุรกิจการให๎บริการนวดใน
พืน้ท่ี 
4.  คุณสมบัติของหมอนวด
แผนไทย 
5.  ความต๎องการพัฒนา
ทักษะการนวดแผนไทยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
6.  ชํองทางการติดตํอ
กลุํมเป้าหมายและคดัเลือก 

นวดแผนไทยใน
พื้นที ่
5. หลักสูตรการ
พัฒนาทักษะนวด
แผนไทย 
 

ต๎องการ 
2. การประสาน 
งานกับหนํวยงาน
ในพื้นที่มีมากขึ้น
ในเชิงความ
รํวมมือจากชุมชน 
 

ค๎นหาและคัดเลือก
กลุํมเป้าหมาย  

 ธ.ค.62 - 
ม.ค.63 

1.  โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล 
2. โรงพยาบาล
ประจําอําเภอ
พื้นที่อําเภอ
โพทะเล อําเภอ
โพธิ์ประทับช๎าง 
3.  ผู๎นําชุมชน 
4.  แพทย์แผน
ไทยโรงพยาบาล
ทับคล๎อ 

ลงพื้นที่สํารวจชุมชน หาข๎อมลู
กลุํมเป้าหมาย จาก
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล  โรงพยาบาล
ประจําอําเภอ  ในพื้นที่อําเภอ
โพธิ์ประทับช๎าง อําเภอ
โพทะเล ผู๎นําชุมชน ใน
ประเด็นดังตํอไปนี ้
1.  สภาพการให๎บริการของ
การนวดแผนไทยในพ้ืนท่ี 
อําเภอโพทะเล และ อําเภอ
โพธิ์ประทับช๎าง 
2.  ความต๎องการของการนวด
แผนไทยในพ้ืนท่ี  
3.  จํานวนหมอนวดแผนไทย
ในพื้นที่ ในสํวนราชการและ
ธุรกิจการให๎บริการนวดใน
พื้นที ่
4.  คุณสมบัติของหมอนวด
แผนไทย 
5.  ความต๎องการพัฒนา
ทักษะการนวดแผนไทยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
6.  ชํองทางการติดตํอ
กลุํมเป้าหมายและคดัเลือก 
 
 

1. กลุํมเป้าหมาย 
2. เครือขําย 
3. สภาพการ
ให๎บริการการนวด
แผนไทยในพ้ืนท่ี 
4. ความต๎องการ
นวดแผนไทยใน
พื้นที ่
5. หลักสูตรการ
พัฒนาทักษะนวด
แผนไทย 
 

1. กลุํมเป้าหมาย
ที่มีความต๎องการ
พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานด๎านนวด
แผนไทยไดร๎ับการ
พัฒนาตามความ
ต๎องการ 
2. การประสาน 
งานกับหนํวยงาน
ในพื้นที่มีมากขึ้น
ในเชิงความรํวม 
มือจากชุมชน 
 



 
 

ประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงานแกํผู๎นํา
ชุมชน 

 22 ม.ค. 
63 

ผู๎นําชุมชนพื้นที่ 
อําเภอโพทะเล 
จํานวน 11 คน 

ประชุมชี้แจงการดําเนินการ
ของหนํวยพัฒนาอาชีพให๎
กลุํมเป้าหมายของกิจกรรม 

.ผู๎นําชุมชนมีความ
เข๎าใจกระบวนการ
ดําเนินการของ
โครงการที่เกีย่ว 
ข๎องกับพ้ืนท่ีของ
ตน 

มีเครือขํายการ
ดําเนินการเพื่อให๎
กลุํมเป้าหมายผู๎
ได๎รับการพัฒนา
ทักษะสามารถใช๎
เครือขํายในการ
ประกอบอาชีพ 

 
ส่วนที่ 4 :  สรุปผลการดําเนินกิจกรรม  
 4.1 บทเรียนและข้อค้นพบจากการดําเนินโครงการ 
  4.1.1 องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  (อธิบายถึง         
องค์ความรู๎ที่หนํวยพัฒนาอาชีพไปสํงเสริมทักษะอาชีพให๎แกํกลุํมเป้าหมาย เชํน หลักสูตรการพัฒนาที่เน๎นชุมชนเป็นฐาน 
หลักสูตรที่เน๎นการปฏิบัติจริงแกํกลุํมเป้าหมาย เครื่องมือในการพัฒนากลุํมเป้าหมาย กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ ความรํวมมือ
กับองค์กรทั้งในชุมชนและนอกชุมชน และความรู๎ความเชี่ยวชาญของบุคลากร/วิทยากร เป็นต๎น) 
  การลงพื้นที่สํารวจข้อมูลเพ่ือการดําเนินการกิจกรรมตามโครงการน้ัน องค์ความรู้ที่ได้จากการลงพ้ืนที่
สํารวจ คือ แผนการดําเนินการที่ได้วางแผนไว้ ต้องเป็นแผนที่ ยืนหยุ่นปรับตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เพ่ือให้การมา
ของข้อมูลหรือผลผลิตของกิจกรรมที่กําหนด 
 4.1.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการดําเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับหน่วยพัฒนาอาชีพ (เชํน การสร๎างภาคีเครือขํายกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง ในการขับเคลื่อนโครงการให๎ประสบผลสําเร็จ การพัฒนาหลักสูตรและการให๎สอดคล๎องความต๎องการของ
กลุํมเป้าหมาย การทํางานเป็นทีม การสร๎างขวัญกําลังใจในการทํางานซึ่งกันและกัน เป็นต๎น) 

กระบวนการตามกิจกรรมเป็นการได้มาซ่ึงข้อมูลจากการประสานงานหน่วยงานในพ้ืนที่ ดังน้ัน                     
การสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายเป็นสิ่งสําคัญการประสานงานเพ่ือค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการและมี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นเป้าหมาย เครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างมากจึงทําให้หน่วยพัฒนาอาชีพได้กลุ่มเป้าหมายตามแผนการ
ดําเนินการ 

 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย (อธิบายถึงผลที่เกิดขึ้นกับกลุํมเป้าหมาย เชํน               
การมีอาชีพ การมีรายได๎ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การมีความรู๎ความเข๎าใจบริบทชุมชน สามารถวิเคราะห์ชุมชนหรือพื้นที่การ
เรียนรู๎ การมีแนวคิดการพัฒนาอาชีพที่ใช๎ชุมชนเป็นฐาน การมีความรู๎ มีทักษะในการพัฒนาอาชีพเพื่อสร๎างรายได๎ ให๎มั่งคง
ยั่งยืน เป็นต๎น) 
   - เน่ืองจากกิจกรรมในงวดที่ 1 เป็นการสํารวจ ค้นหากลุ่มเป้าหมาย สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายได้รับที่
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงคือ ได้สมัครร่วมการพัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทย 

 การทํางานร่วมกับภาคีเครือข่าย (อธิบายถึงผลการดําเนินงานรํวมกับหนํวยงานภาคีเครือขําย 
เชํน การหาหนํวยภาคีขํายทํางานรํวม กระบวนการทํางานรํวมกับหนํวยงานภาคี การวางบทบาท  และการตํอยอดอาชีพกับ
หนํวยงานภาคีเครือขําย เป็นต๎น) 

จากการวิเคราะห์อาชีพที่หนํวยพัฒนาอาชีพวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ต๎องการพัฒนาทักษะอาชีพ  เป็นอาชีพ  
ที่มีความเฉพาะและมีหนํวยงานท่ีดูแลกํากับมาตรฐานของอาชีพอยํางชัดเจน ทําให๎การวางแนวทางของการสํารวจข๎อมูลตําง ๆ 
จึงมุํงตรงไปท่ีหนํวยงานนั้น ๆ ได๎แกํ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจําตําบล  อําเภอโพทะเล จํานวน 11 หนํวยงาน อําเภอ
โพธิ์ประทับช๎าง จํานวน 10 หนํวยงาน หนํวยงานแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลประจําอําเภอโพทะเล อําเภอโพธ์ิประทับช๎าง 
ทําให๎ได๎ข๎อมูลที่มีความสําคัญ และสามารถประสานงานทํางานรํวมกันตลอดการพัฒนาทักษะอาชีพ และมีแนวโน๎มของ การตํอ
ยอดอาชีพแกํกลุํมเป้าหมายได๎ 



 
 

 การทํางานร่วมกับพ่ีเลี้ยง (อธิบายถึงกระบวนการทํางานกับพี่เลี้ยง เชํน การทํางานรํวมกับ                   
พี่เลี้ยงทําให๎เกิดประโยชน์อยํางไรตํอหนํวยพัฒนาอาชีพ พี่เลี้ยงเข๎ามามีบทบาทอยํางไรกับการดําเนินงานของหนํวยพัฒนา
อาชีพ หรือความรู๎ที่ได๎จากกระบวนการฝึกอบรมของพี่เลี้ยงสามารถนํามาใช๎ประโยชน์ในการดําเนินโครงการอยํางไร เป็นต๎น) 

ทักษะที่ได๎รับจากกระบวนการฝึกอบรมของพี่เลี้ยงมีประโยชน์ตํอการนําไปใช๎ในการพัฒนาการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ ไมํวําจะเป็นการให๎ความรู๎เรื่องหรือการหนุนเสริมทักษะอื่น ๆ ที่จําเป็นตํอการประกอบอาชีพด๎วยเทคนิค
ตําง ๆ และการสอดแทรกการให๎ความรู๎ระหวํางการฝึกอบรมหลัก เชํนการจัดทําบัญชี การตลาดออนไลน์ การวางแผนการ
ดําเนินธุรกิจของผู๎ฝึกอบรม 

 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยพัฒนาอาชีพกับกลุ่มเป้าหมาย (อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหวําง
หนํวยพัฒนาอาชีพกับกลุํมเป้าหมาย เชํน วิธีการสร๎างความสัมพันธ์กับกลุํมเป้าหมาย การสร๎างความสัมพันธ์ทําให๎เกิดกระบวน
ทํางานท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ของกลุํมเป้าหมาย เป็นต๎น) 

การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย ของหน่วยพัฒนาอาชีพวิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้แก่การให้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศทําความรู้จักกัน แจ้งแผนการดําเนินการของหน่วยฯ  
4.2 ผลกระทบ 
  4.2.1 ด้านสังคม (จากการดําเนินโครงการของหนํวยพัฒนาอาชีพสํงผลตํอสังคม/ชุมชนของกลุํมเป้าหมายอยํางไร 
เชํน วิถีชีวิตความเป็นอยูํ การสํงเสริมการประกอบอาชีพและการมีงานทํา การสนับสนุนของหนํวยงานและภาคีเครือขําย                     
ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อสร๎างความอยูํรอดและสร๎างคุณคําแกํกลุํมเป้าหมาย)  

 - 
4.2.2 เศรษฐกิจ (จากการสํงเสริมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให๎แกํกลุํมเป้าหมาย สํงผลตํอด๎านเศรษฐกิจ

สังคม ชุมชนอยํางไร เชํน เกิดอาชีพบนฐานชุมชน เกิดการสร๎างงานใหมํ การเพิ่มมูลคําให๎แกํ  ผู๎ประกอบอาชีพในชุมชนโดยมี
ความสอดคล๎องกับต๎นทุนท่ีมีอยูํในชุมชนท๎องถิ่นเป็นสําคัญ และการสร๎างรายได๎ที่มั่นคงยั่งยืน ลดปัญหาหนี้สินในครัวเรือนด๎วย
การประหยัดอดออม เป็นต๎น) 
   - 
 4.2.3 สิ่งแวดล้อม (การดําเนินโครงการสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมของฐานทรัพยากรที่มีอยูํในชุมชนท๎องถิ่น ของ
กลุํมเป้าหมายอยํางไร เชํน ทรัพยากรดิน น้ํา ป่าไม๎ และอื่น ๆ เป็นต๎น) 
4.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข (ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดจากการดําเนินงานโครงการ หรือปัญหาจากกระบวนการ
ทํางานของทีม หรือหนํวยงานภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง) 

 การประสานงานหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเป้าหมายอาจเกิดความล่าช้าของการ
สื่อสารและได้ผลลัพธ์ของข้อมูลไม่เป็นตามที่หน่วยฯต้องการ 
4.4 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ (การใช๎ความคิดสร๎างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหมํๆ เชํน บริการ 
ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหมํๆ เป็นต๎น ที่มีคุณคําและมีประโยชน์ตํอผู๎อื่น เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเมื่อมีคุณคําและมี
ประโยชน์แล๎วจะสามารถขยายผลตํอได๎เชิงพาณิชย์ หรือการขยายผลในเชิงการพัฒนาชุมชนและสังคม) 

-ยังไม่มี- 
4.5 สะท้อนมุมมองความคิดเห็นต่อกระบวนการทํางานของ ทีมภาค (พ่ีเลี้ยง)/ทีมกลาง/กสศ.                                
(เป็นการสะท๎อนมุมมองในการทํางานเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาโครงการในภาพรวมใหม๎ีประสิทธิภาพมากขึ้น) 
ทีมภาค (พ่ีเลี้ยง) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ทีมกลาง (มหาวิทยาลัยแม่โจ)้  :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กสศ.  :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 

4.6 แผนงาน/กิจกรรมที่จะดําเนินการในงวดต่อไป 
กิจกรรม 

(ตามแผนงวด
ถัดไป) 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการ/

กระบวนการใน
การดําเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

ปฐมนิเทศเตรียม
ความพร๎อมและ
ช้ีแจงแผนการ
ดําเนินงาน 

ปรับพฤติกรรมของ
กลุํมเป้าหมาย 

ผู๎เข๎าพัฒนา
ทักษะ จํานวน  
60 คน 

1.แนะนําตัวเอง 
2.สนทนากลุํม 
3.กิจกรรมสันทนา
การปรับ
พฤติกรรม 

ปรับพฤติกรรม
ของผู๎เข๎ารํวม
พัฒนาทักษะ 

1 วัน 28,200 

ฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะการวางแผน
ทางการเงินจัดทํา
บัญช ี

มีความรู๎ความเข๎าใจ
การวางแผนทาง
การเงินและการ
จัดทําบัญช ี

ผู๎เข๎าอบรม
จํานวน  
 60 คน 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

มีความรู๎ความ
เข๎าใจและให๎
ความสําคญัตํอ
การวางแผน
ทางการเงิน 

1 วัน 

พัฒนาทักษะอาชีพ
นวดแผนไทยกับ
กลุํมเป้าหมาย 

ฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะอาชีพนวด
แผนไทย 

ผู๎เข๎าอบรม 
จํานวน  
60 คน 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ความเข๎า
การนวดฯ 

25 วัน 767,000 

พัฒนาทักษะการ
เป็นผู๎ประกอบการ 
และการเข๎าสูํอาชีพ
การสื่อสารและ
ชํองทางการตลาด 

อบรมให๎ความรู๎เรื่อง
ทักษะการเป็น
ผู๎ประกอบการ การ
ทําการตลาด 

ผู๎เข๎าอบรม 
จํานวน 60 
คน 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

ผู๎เข๎าอบรมมี
ทักษะและ
เข๎าใจการและ
พร๎อมความ
พร๎อมการ
ประกอบอาชีพ 

2 วัน 34,200 

ศูนย์เรียนรู๎การนวด
แผนไทย 

สถานท่ีประกอบการ
ในชุมชน 

1.ผู๎ผํานการ
อบรมได๎พัฒนา
อาชีพ 
2.ผู๎รับบริการ
นวดแผนไทย 

พัฒนาจัดตั้งศูนย์
เรียนรูฯ๎ 

เป็นสถานท่ี
เรียนรู๎การนวด
แผนไทยและ
แสดงผลิตภัณฑ์
จากการนวด
แผนไทย 

เม.ย. 63 150,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า/ผลการดําเนินงานโครงการ  (ระดับรายการ) 
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

************************************************************************************************************ 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท๎องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่ เลี้ยงเครือขํายเพื่อการพัฒนา

อุดมศึกษา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
โครงการ  การพัฒนาทักษะการอํานออกเขียนได๎และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยสูํการ เรียนรู๎                                        
ในศตวรรษที่ 21 

2. งบประมาณที่ได้รับ 
2.1 งบประมาณที่ได๎รับ 125,000  บาท  เงินรายได๎ทีไ่ด๎รับ ......-........ บาท 
2.2 งบประมาณที่ใช๎ในไตรมาส   

ไตรมาส 1 จํานวน  บาท 
ไตรมาส 2 จํานวน  บาท 
ไตรมาส 3 จํานวน 2,340 บาท 
ไตรมาส 4 จํานวน  บาท 

3. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล  
  ด๎วยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดําเนินการพัฒนาการศึกษาและ
สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให๎นําประเทศสูํ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด๎วยการสนับสนุนให๎เครือขํายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือขําย  ซึ่งมี
สถาบันอุดมศึกษาสมาชิกกระจายทั่วทุกภูมิภาคและมีความพร๎อมทั้งด๎านความรู๎และความเช่ียวชาญทางวิชาการ ของบุคลากร
และเทคโนโลยีที่จะให๎บริการทางวิชาการแกํชุมชนท๎องถิ่น ได๎อยํางเป็นรูปธรรม เพื่อชํวยพัฒนาการเรียนการสอน ลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาบูรณาการการจัดการศึกษาระหวํางสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และชุมชน มุํนเน๎นกลุํมเด็กด๎อยโอกาส 
แก๎ ไชปัญหาการอํานไมํออก เขียนไมํ ได๎  รวมทั้ งปรับรูปแบบการเรี ยนการสอนให๎สอดคล๎องกับความจํ า เป็น                                
และลักษณะผู๎เรียนรวมทั้งบริบทพื้นที่ของสถานศึกษา และสร๎างระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง โดยโรงเรียนขนาดใหญํที่มีคุณภาพ
การศึกษาดีรํวมพัฒนาชํวยเหลือโรงเรยีนขนาดเล็กในพ้ืนท่ี สอดคล๎องกับนโยบาลรัฐบาล ข๎อ 8.6 สํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนา
ทักษะทุกชํวงวัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และชุมชนตํอไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เครือขํายอุมศึกษาภาคเหนือตอนลําง โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะแมํขํายฯ 
รํวมกับ สถาบันอุดมศึกษาสมาชิกเครือขํายฯ จึงได๎จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท๎องถิ่น  โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถาบันเครือขํายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลําง ขึ้น โดยมุํงเน๎นการเป็น “พี่เลี้ยง” ทํางาน
รํวมกับโรงเรียน ชุมชน และหนํวยงานในพื้นที่ในการนําความรู๎ความเช่ียวชาญ และเทคโนโลยี่ไปชํวยแก๎ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท๎องถิ่นให๎เกิดความเข๎มแข็งและพัฒนาท๎องถิ่นได๎ตรงตามบริบทของชุมชน ภายใต๎ของการ
ดําเนินงาน ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 ด๎วยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และมีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเพื่อการอํานออกเขียนได๎ที่เริ่มตั้งแตํ
ชํวงปฐมวัย จึงจัดทําโครงการการพัฒนาทักษะการอํานออกเขียนได๎และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยสูํการเรียนรู๎                
ในศตวรรษที่ 21 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู๎พัฒนาการอํานออกเขียนได๎และความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อจัดการเรียนรู๎พัฒนาการอํานออกเขียนการและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวยั 
3. เพื่อประเมินและสรุปผลการจัดการเรียนรู๎พัฒนาการอํานออกเขียนได๎และความฉลาดทางอารมณ์ในเด็ก

ปฐมวัย 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.  เป้าหมายการดําเนินงาน 

1) โรงเรยีน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 6 โรงเรียน/ศูนย์ฯ 
2) ผู๎สอน/ผูด๎ูแล  จํานวน   40     คน   
3) นักเรียน  จํานวน 210 คน 
4) รูปแบบ/องค์ความรู ๎ จํานวน 1   รูปแบบ/องค์ความรู ๎



 
 

2.  ระยะเวลาการจดักิจกรรม พฤษภาคม 2563 – กันยายน 2563 
3.  สถานท่ีจัดกิจกรรม วิทยาลัยชมุชนพิจิตร 
4.  กิจกรรม / เนื้อหาทีจ่ะดําเนินการ 
ศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาเด็กปฐมวัยด๎านการอํานออกเขียนได๎และความฉลาดทางอารมณ์ จัดหารูปแบบ/องค์

ความรู๎ ทดสอบรูปแบบ/องค์ความรู๎กับผู๎สอน/ผู๎ดูแล ประเมินและปรับปรุง ทดสอบรูปแบบ/องค์ความรู๎ กับนักเรียน ประเมิน
และสรุปผล 
6. วิธีดําเนินการ (ขั้นตอนการดําเนินงานแต่ละกิจกรรม/ช่วงการดําเนินงาน และวิทยากรเป็นใคร) 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

2563 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จัดทําโครงการ 
-.แตํงตั้งคณะทํางาน 
- ประชุมคณะทํางานและเครือขํายดําเนินการ 

      

ศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยด๎านการอํานออกเขียนได๎และ
ความฉลาดทางอารมณ์   

      

จัดทํารูปแบบหรือองค์ความรู๎การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามเป้าหมาย       
คูํมือการดําเนินการตามรูปแบบหรือองค์ความรู๎พัฒนาเด็กปฐมวัย       
ถํายทอดความรูปแบบหรือองค์ความรู๎การพัฒนาเด็กปฐมวัยแกํผู๎สอนหรือผู๎ดูแลเด็ก
ปฐมวัยตามเป้าหมาย 

      

สรุปและประเมินผลการถํายทอดรูปแบบหรือองค์ความรู๎พัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
เป้าหมาย และปรับรูปแบบและองค์ความรู๎ 

      

ดําเนินการจัดการเรียนรู๎พัฒนาเด็กปฐมวัยตามเป้าหมาย       
ติดตามและประเมินการจัดการเรียนรู๎พัฒนาเด็กปฐมวัย       
สรุปและจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการและจัดทําข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

      

นําเสนอผลการดําเนินการแกํเครือขําย       
7. ความก้าวหน้า/ผลการดําเนินงาน (เชิงพรรณนา) 
 จัดทําโครงการและขออนุมัติดําเนินการกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อช้ีแจง  การดําเนินการ                   
และกําหนดแผนการดําเนินการ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เพื่อกําหนดกิจกรรมดําเนินงาน 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได๎ดําเนินกิจกรรมประชุมค๎นหาและศักษาสภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยด๎านการอํานออกเขียน
ได๎และความฉลาดทางอารมณ์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ตั้งแตํเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห๎องประชุมสรรพงาย  
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จากการประชุมศูนย์เครือขํายที่เป็นตัวแทนของ 13 ศูนย์ในเขตพื้นที่อําเภอโพทะเล จํานวน 14 คน 
และคณะทํางานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรจํานวน 4 คนได๎ข๎อสรุปและประเด็นปัญหา พร๎อมทั้งวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนา
ทักษะเด็กปฐมวัย 3 ขวบขึ้นไป ให๎มีแนวโน๎มสูํการอํานออกเขียนได๎ โดยให๎เป็นไปตามตัวช้ีวัดของการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐาน DSPM  และกําหนดนัดหมายเพื่อดําเนินการกิจกรรมพัฒนารูปแบบองค์ความรู๎พัฒนาการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัยด๎านการอํานออกเขียนได๎และความฉลาดทางอารมณ์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563  
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ ตัวแทนผู๎ดูแลเด็กปฐมวัน จํานวน 13 ศูนย ์

8.2 เชิงคุณภาพ สถาพปัญหาการพัฒนาเด็กปฐมวยั และกําหนดชํวงอายุเพื่อพัฒนารูปแบบ 
 8.3 ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  การจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพตามมาตรฐาน การเรียนการสอนเป็นกระบวน 
การที่มีมาตรฐาน  
9. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  9.1 ปัญหาอุปสรรค   
  9.2 ข้อเสนอแนะ   
 
 



 
 

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า/ผลการดําเนินงานโครงการ  (ระดับรายการ) 
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
****************************************************************************************************** 

1. ชื่อรายการ โครงการการเสริมสร๎างศักยภาพผู๎สอนด๎วยการพัฒนากระบวนการจัดทําสื่อที่ทันสมัยประกอบการเรียนรู๎                          
ในศตวรรษที่ 21 
2. งบประมาณที่ได้รับ 

2.1 งบประมาณที่ได๎รับ 200,000  บาท  เงินรายได๎ทีไ่ด๎รับ ......-........ บาท 
2.2 งบประมาณที่ใช๎ในไตรมาส   

ไตรมาส 1 จํานวน  บาท 
ไตรมาส 2 จํานวน  บาท 
ไตรมาส 3 จํานวน 3,250 บาท 
ไตรมาส 4 จํานวน  บาท 

3. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด๎านตําง ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเทคโนโลยีทางด๎านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด๎าน

การสื่อสาร (ICT-Information and Communication Technology) เป็นไปอยํางรวดเร็วและตํอเนื่อง สํงผลให๎เกิดการนํา
เทคโนโลยีตําง ๆ เหลํานี้เข๎ามาประยุกต์ใช๎ในการจัดการการศึกษา เพื่อให๎การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น 
เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองรับการพัฒนาและสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันในสังคม/เศรษฐกิจแหํงความรู๎ 
(knowledge-based economy/society) การใช๎ e-Learning นับเป็นวิถีทางอยํางหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน                  
โดยการใช๎วิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให๎เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการศึกษาในชํวงศตวรรษ
วิวัฒนาการด๎านเทคโนโลยีได๎พัฒนาก๎าวหน๎าไปอยํางรวดเร็วสํงผลให๎ในปัจจุบัน บริษัทผู๎พัฒนาเทคโนโลยีตําง ๆ ได๎พัฒนา
โปรแกรมสําหรับการจัดทําสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา หลากหลายรูปแบบ มีภาพประกอบทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
และยังสามารถบันทึกเสียงประกอบให๎เกิดความนําสนใจได๎ตามรสนิยมของแตํละคนได๎อยํางหลากหลาย และในอนาคตความรู๎                 
ตําง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วองค์ความรู๎และตําราทั้งหลายที่พิมพ์บนกระดานจะล๎าสมัยในเวลาอันสั้นและกลายเป็น
หนังสือเกําท่ีจะต๎องถูกกําจัดทิ้ง จากแนวโน๎มดังกลําว ในอนาคตหนังสือหรือสื่อการเรียนที่ใช๎กระดาษ เป็นวัตถุดิบในการพิมพ์
จะมีต๎นทุนที่สูงและไมํคุ๎มคํากับการจัดพิมพ์ ปรากฏการณ์ดังกลําวนี้เริ่มปรากฏเดํนชัดยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และโลกอนาคต                       
สื่อเทคโนโลยีจะเป็นสื่อการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่สามารถเรียนรู๎ได๎ในทุกที่ทุกเวลา เพียงแคํมีโทรศัพท์มือถือ  เพียงเครื่องเดียวก็
สามารถจะเรียนรู๎ได๎ในทุกท่ีทุกเวลาตามความต๎องการ การจัดการศึกษาในปัจจุบัน การศึกษา 4.0 (Education 4.0) เป็นการ
เรียนการสอนที่สอนให๎นักศึกษา สามารถนําองค์ความรู๎ ที่มีอยูํทุกหนทุกแหํงบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร๎างสรรค์ เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมตําง ๆ มาตอบสนอง ความต๎องการของสังคม ซึ่งการเรียนการสอนในปัจจุบันยังคงหํางไกลในหลาย ๆ มิติ เชํน                   
ไมํเคยสอน ให๎ผู๎เรียนได๎คิดเองทําเอง ยังคงสอนให๎ทําโจทย์แบบเดิม ๆ อีกเรื่อง คือ ผู๎เรียนเริ่มไมํรู๎จักสังคม ใช๎เวลาในโลก
ออนไลน์ไปกับเกม การช๎อปปิง การแชท เฟซบุ๏ค ไลน์และ อินสตราแกรม เป็นสังคมมายา ซึ่งเทคโนโลยีไมํได๎ผิด แตํเหรียญมี
สองด๎าน เทคโนโลยี  ก็เชํนกัน จะนําไปใช๎ในด๎านใดให๎เกิดประโยชน์ เป็นความยากและท๎าทายของผู๎ที่ต๎องทําหน๎าที่สอนในยุคนี้
เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0 ต๎องปลํอยให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎เทคโนโลยี ในการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ปลํอยให๎กล๎าคิดและกล๎าที่จะ
ผิด แตํทั้งหมดก็ยังคงต๎องอยูํในกรอบที่สังคมต๎องการหรือยอมรับได๎ ไมํใชํวําเกํงจริง คิดอะไรใหมํ ๆ ได๎เสมอและมีความคิด
สร๎างสรรค์ แตํไมํเป็นที่ยอมรับของสังคม (พรชัย เจดามาน และคณะ , 2559) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2574                  
มีแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู๎ สําหรับพลเมืองทุกชํวงวัยตลอดชีวิต ให๎บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนฯ                 
โดยจุดมุํงหมายที่สําคัญของแผน คือ มุํงเน๎น  การประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน การศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสร๎างงานได๎ภายใต๎บริบทเศรษฐกิจและสังคมของแนวทางการพัฒนา
อาจารย์เพื่อเตรียมความพร๎อมในการสอนออนไลน์แบบเปิดสําหรับมวลชน ประเทศและของโลก  ที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม
และความคิดสร๎างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต ภายใต๎สังคมแหํงปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแหํงการเรียนรู๎
(Lifelong Learning Society) และการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ (Supportive Learning Environment) 
เพื่อให๎ พลเมืองสามารถแสวงหาความรู๎ และเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให๎ประเทศไทย สามารถก๎าวข๎าม
กับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่พัฒนาแล๎วในอีก 15 ปีข๎างหน๎า (กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหํงชาติ                      
พ.ศ. 2560 – 2574) ประเทศไทยให๎ความสําคัญตํอการจัดการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชากรในประเทศเพื่อพัฒนาคน                    
สูํความยั่งยืนและสํงผลให๎เกิดการพัฒนาประเทศที่มีความมั่นคงในที่สุด อีกทั้งให๎ความสําคัญกับการสร๎าง ระบบการศึกษา                  



 
 

ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีด ความสามารถของทุนมนุษย์และรองรับ
การศึกษา การเรียนรู๎และความท๎าทายท่ีเป็นพลวัตของโลก ศตวรรษที่ 21 (กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 
– 2574) และเนื่องจากในปัจจุบันนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารได๎เข๎ามามีบทบาทสําคัญเสมือนหนึ่งเป็นปัจจัยในการ
ดําเนินชีวิตของ ประชาชนท่ัวไป สถาบันการศึกษาตําง ๆ ได๎นําเทคโนโลยีสารสนเทศทางไกลและการสื่อสาร (Using ICT and 
Blended for Lifelong Education) มาเป็นเครื่องมือ ให๎นักศึกษาสามารถเข๎าสูํองค์ความรู๎ ตําง ๆ ได๎โดยงํายและไร๎ขีดจํากัด
ทั้งนี้วิธีจัดการศึกษาด๎วยเครื่องมือดังกลําวนี้จะสนับสนุนให๎ผู๎ที่ ต๎องการพัฒนาตนสามารถเข๎าถึงองค์ความรู๎ที่ต๎องการได๎โดยไมํ
จํากัดสถานที่และเวลา นอกจากนี้แล๎ว การดําเนินการของมหาวิทยาลัยตําง ๆ ควรยึดหลักแนวทางดําเนินการที่มุํงสูํคุณภาพ
และ ประสิทธิภาพ ด๎วยการใช๎ทรัพยากรรํวมกันและแบํงปันความรู๎ระหวํางสถาบัน พร๎อมทั้งมีการสร๎าง เครือขํายที่ขยายไปสูํ
ระดับการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให๎ประชากรไทยมีโอกาสศึกษาเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยําง สะดวกและเทําเทียมกัน อันจะสํงผลให๎เกิด
การพัฒนาสูํสังคมแหํงการเรียนรูใ๎นที่สุดและได๎มีการขยาย ผลการดําเนินการโดยการเผยแพรํวิธีการแบํงปันความรู๎ที่ได๎จากการ
ปฏิบัติจริงสูํบุคลากรการศึกษาทั้ง อุดมศึกษา  และอื่น ๆ อยํางแพรํหลาย มีการเผยแพรํสื่อการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพสูง เผยแพรํ
ทั่วไปโดยไมํ คิดมูลคํา (Open Courseware) ด๎วยการสอนออนไลน์แบบเปิดสําหรับมวลชน 

ดังนั้นการจัดทําบทเรียนออนไลน์เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎แกํประชาชนในทุกพ้ืนท่ีทําให๎ประชาชนสามารถ
นําความรู๎และทักษะไปใช๎ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างงาน สร๎างรายได๎ และพึงพาตนเองได๎ วิทยาลัย  
จึงจัดทําโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ      
การจัดการเรียนการสอนสมัยใหมํให๎เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ประจําปีงบประมาณ 2563   
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาจัดทําบทเรียนออนไลน์ผําน ThaiMooc 
2. เพื่อพัฒนาจัดทําบทเรียนออนไลน์ผําน Google classroom 
3. เพื่อพัฒนาจัดทําคลิป VDO สื่อออนไลน์ผําน YouTube  

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.  เป้าหมายการดําเนินงาน 

1) บทเรียนออนไลน ์ ThaiMOOC จํานวน 1 รายวิชา 
2) บทเรียนออนไลน Google classroom จํานวน 7 รายวิชา 
3) คลิป VDO  สื่อการสอนออนไลน์ผําน YouTube  จํานวน 1 คลิป 
4) ผู๎เรียนพัฒนาทักษะผํานบทเรียนออนไลน์ จํานวน 325 คน 

2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม เมษายน 2563 – กันยายน 2563 
3.  สถานท่ีจัดกิจกรรม วิทยาลัยชมุชนพิจิตร 
4. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะดําเนินการ : พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะอาชีพและจัดทําเป็นบทเรียนออนไลน์ 

และจัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียนผํานบทเรียนออนไลน์ 
6. วิธีดําเนินการ (ขั้นตอนการดําเนินงานแต่ละกิจกรรม/ช่วงการดําเนินงาน และวิทยากรเป็นใคร) 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ  2563 

ผู้รับผิดชอบ 
 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย  
1. จัดทําโครงการ       สํานักวิชาการ 
ขออนุมัติโครงการและประชุมคณะทํางาน        
ประชุมคณะทํางาน        
2.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ        
2.1.บทเรียนออนไลน์  Thai MOOC        
2.2 บทเรียนออนไลน์ด๎วย Google Classroom        
2.3 คลิป VDO สื่อการสอนออนไลน ์YouTube          
3.ติดตามประเมินผลกิจกรรม        
4.สรุปและจัดทํารายงาน        
 
 
 



 
 

7. ความก้าวหน้า/ผลการดําเนินงาน (เชิงพรรณนา) 
 จัดทําโครงการและขออนุมัติดําเนินการกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อช้ีแจงการดําเนินการ                      
และกําหนดแผนการดําเนินการ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เพื่อค๎นหารายวิชาที่จะดําเนินการจัดทํา Google classroom 
และรายวิชา Thaimooc   
 กิจกรรมพัฒนาดําเนินการจัดทําบทเรียนออนไลน์ด๎วย Google Classroom ตามมาตรฐาน ICCS  SPOC 
Platform โดยมีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมจํานวน 14 รายวิชา ระดับอนุปริญญา 1 รายวิชา ระดับ ปวส. ปวช. จํานวน 13 รายวิชา 
โดยมีแผนการดําเนินการ   

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 คัดเลือกและพัฒนารายวิชา จัดแบํงหัวข๎อ/หนํวยการเรียน  วางโครงรํางเนื้อหารายวิชา  
ตามขั้นตอน SPOC Platform  

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ทบทวนการดําเนินการ ตาม Platform  วิเคราะห์เนื้อหาในแตํละหนํวย ได๎แกํ                       
ขั้นเตรียม ขั้นดําเนินการ ข้ันสรุป  แนะนําการทําคลิปแนะนํารายวิชา  ทําจัดเช็คช่ือโดยใช๎ Google form  

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 แบํงเนื้อหาจัดเตรียมทํา คลิปเนื้อหาการสอนตามหนํวยการเรียน เตรียมความพร๎อม
และจัดตารางบันทึกคลิปทุกรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาดําเนินการ Thaimooc  ผู๎สอนจดัเตรียมเนื้อหารายวชิา และแบํงเนื้อหารายวิชา 
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ มีผู๎เรียนพัฒนาผํานบทเรียนออนไลน์  325  คน 

8.2 เชิงคุณภาพ พัฒนารายวิชาจัดทําเป็นบทเรียนออนไลน์ และจัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียนผํานบทเรียนออนไลน์ 
 8.3 ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 การจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพตามมาตรฐาน การเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่มีมาตรฐาน  
9. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  9.1 ปัญหาอุปสรรค  ผู๎สอนไมํความเข๎าใจในการจดัการเรียนการสอนโดยใช๎บทเรียนออนไลน์ 
  9.2 ข้อเสนอแนะ  ช้ีแจงและแนะนําการจดัทําบทเรียนออนไลน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า/ผลการดําเนินงานโครงการ  (ระดับรายการ) 
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

********************************************************************************************************************* 
1. ชื่อรายการ โครงการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรู๎ของผู๎สอนในศตวรรษที่ 21 ประจําปี
งบประมาณ 2563 
2. งบประมาณที่ได้รับ 

2.1 งบประมาณที่ได๎รับ 72,660  บาท  เงินรายได๎ที่ไดร๎ับ ......-........ บาท 
2.2 งบประมาณที่ใช๎ในไตรมาส   

ไตรมาส 1 จํานวน  บาท 
ไตรมาส 2 จํานวน  บาท 
ไตรมาส 3 จํานวน 20,502 บาท 
ไตรมาส 4 จํานวน  บาท 

3. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล  
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21  เป็นยุคสังคมแหํงการเรียนรู๎ ซึ่งเป็นผลให๎ทุกประเทศได๎เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่ต๎องอาศัยองค์ความรู๎กําลังขยายตัวอยํางรวดเร็ว การแขํงขันระดับนานาชาติมีความรุนแรงมากขึ้น 
ดังนั้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช๎ฐานความรู๎ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร๎างงาน (Creation) เพื่อให๎เกิด
สินทรัพย์ทางปัญญา การพัฒนาคนที่ทําให๎เกิดการนิสัยการเรียนรู๎แบบนําตนเอง (Self-directed Learning) ไปสูํการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต (Long-lift Learning) จึงจะทําให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 22  เน๎นการปฏิรูปการศึกษาทุกด๎าน ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาวํา 
ผู๎เรียน  ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ ต๎องจัดการศึกษา ที่พัฒนาผู๎เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครู              
ทุกคน (ฉบับท่ี 3)  

ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษานั้น ผู๎สอน
จะต๎องมีการพัฒนาตนเองและมีการเตรียมความพร๎อมสําหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning อยูํตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งผู๎เรียนเป็นเด็กโตสิ่งที่ต๎องเน๎นและปลูกฝังให๎มากที่สุดคือ ความ
รับผิดชอบตํอการเรียน และการพัฒนาและสร๎างนิสัยในการเข๎า ช้ันเรียนอยํางเสมอซึ่งเป็นปัญหาอยํางหนึ่งของนักศึกษา                   
ในระดับอุดมศึกษา แตํกับเด็กเล็กมักไมํเกิดปัญหาเชํนนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ถ๎าเรามุํงหวังให๎ผู๎เรียนมีสภาพการเรียนรู๎แบบ Active                  
ตัวอาจารย์ผู๎สอนเองก็จะต๎อง Active ไปด๎วยเชํนกัน จึงจะเกิด Active Learning แตํจะเกิดขึ้นได๎ก็ต๎องมี Active Teaching 
ด๎วยเชํนกัน เมื่อผู๎เรียนและผู๎สอนมีความพร๎อมมีการเตรียมตัว ทั้งฝ่ายก็จะเกิดสภาพการเรียนการสอนที่ Active learning 
ขึ้นมาได๎ 

การกําหนดการเรียนรู๎แบบ Active learning เป็นสิ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงความคิดที่แตกตํางของผู๎เรียน เราจะเห็นวํา
รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู๎สอนใช๎มากที่สุดคือการพูดและนักเรียนเป็นผู๎ฟัง แตํการเรียนการสอนในลักษณะนี้จะไมํสามารถ
พัฒนาให๎ผู๎เรียนนําความรู๎ที่ได๎จากการเรียนในห๎องเรียนไปปฏิบัติได๎ดี  ดังนั้นผู๎สอนต๎องสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมทํา
หน๎าที่เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจและเกิดเป็นแสงไฟแหํงการเรียนรู๎  ของผู๎เรียนเป็นสําคัญ  ต๎องให๎ผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู๎แบบ Active learning ทั้งนี้ผู๎สอนจําเป็นต๎องหากลยุทธ์ตําง ๆ ที่สามารถดึงดูดใจให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู๎อยําง
นําสนใจ และเทคนิคตําง ๆ ที่ใช๎ในการเรียนการสอนเพื่อให๎เกิดประโยชน์มากท่ีสุด  
 การประเมินนักศึกษามีจุดมุํงหมาย 3 ประการ คือ ประเมินผลนักศึกษาเพื่อให๎ข๎อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์                       
ตํอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู๎สอน และนําไปสูํการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักศึกษา (Assessment for learning)                     
การประเมินที่ทําให๎นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนําผล การประเมินไปใช๎ในการพัฒนาวิธีการเรียนของ
ตนเองใหมํจนเกิดการเรียนรู๎ (Assessment for learning) และการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์                      
การเรียนรู๎ ที่คาดหวังของหลักสูตร (Assessment for learning) การประเมินสํวนใหญํจะใช๎เพื่อจุดมุํงหมายประการหลัก                
คือ เน๎นการได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรสํงเสริมให๎มีการประเมิน                   
เพื่อจุดมุํงหมาย สองประการแรกด๎วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต๎องใช๎ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์                     
การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพและวิธีการให๎เกรดที่สะท๎อนผลการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสม 

จากเหตุผลและความเป็นมาของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญนั้น การพัฒนาสํงเสริม
เพิ่มทักษะแกํผู๎สอนเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให๎สํงผลตํอการสําเร็จการศึกษาของผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ จึงจัดทํา โครงกาการพัฒนา 
และเสริมสร๎างศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรู๎ของผู๎สอนในศตวรรษที่ 21 ประจําปีงบประมาณ 2563   



 
 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาทักษะให๎ผู๎สอนมีความรู๎ความเข๎าใจการจัดการเรียนการสอนโดย Active learning ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น

สําคัญ 
2. เพื่อพัฒนาทักษะให๎ผู๎สอนมีความรูค๎วามเข๎าใจการจัดทําเอกสารการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผูเ๎รียนเป็นสําคญั 
3. เพื่อพัฒนาทักษะให๎ผู๎สอนมีความรูค๎วามเข๎าใจการจัดการประเมินผลการเรยีนรู๎ที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นสําคัญ 
4. เพื่อพัฒนาทักษะผู๎สอนได๎รับความรู๎กระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจของวิทยาลัย ด๎านการวิจัย 

การบริการวิชาการ การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
        1  เป้าหมายการดําเนินงาน 

1) กลุํมเปา้หมาย บุคลากรสายผูส๎อนระดับปวส. ปวช. และอนุปรญิญา จํานวน 60 คน 
2) ระยะเวลาการจดักิจกรรม    เมษายน  2563 – กันยายน 2563 
3) สถานท่ีจัดกิจกรรม วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

        2  กิจกรรม/เน้ือหาที่จะดําเนินการ 
 ให๎ความรู๎และสร๎างความเข๎าใจให๎ผู๎สอนจัดการเรียนการสอนด๎วย Active learning และจัดทําเอกสารประกอบการ
ดําเนินการจัดการประเมินผลการเรียนรู๎จากกระบวนการ และใช๎สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีออนไลน์ในการจัดการเรี ยนการสอน              
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  
6. วิธีดําเนินการ (ขั้นตอนการดําเนินงานแต่ละกิจกรรม/ช่วงการดําเนินงาน และวิทยากรเป็นใคร) 
        1. จัดทําโครงการ  เม.ย.63   กลุํมงานวิชาการและมาตรฐาน 
        2. ดําเนินกิจกรรม  เม.ย.- ก.ค. 63  กลุํมงานวิชาการและมาตรฐาน 
            กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสอน Active Learning ด๎วยกระบวนการแบบ Online โดยคณะวิทยากรจากวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตรประกอบด๎วย 
  1) นายมนตรี    พันธ์กสิกร         2) นางสาวสุภาวดี  มาศบาง 
  3) นายจิระ  ปฐมวณิชกะ          4) นายพีระพล  สิงห์ลอ 
  5) นายธวัชชัย  คําภาอินทร์       6) นายสมบัติ   บุญเรืองฤทธิ์ 
  7) นางสาวสุนสิา   น่ิมเกต ุ
7. ความก้าวหน้า/ผลการดําเนินงาน (เชิงพรรณนา) 
 จัดทําโครงการและขออนุมัติการดําเนินการกิจกรรมโครงการฯ วันที่ 10 เมษายน 2563 และดําเนินกิจกรรม ที่ 1 
อบรมเชิงปฏิบัติการสอน Active Learning ด๎วยกระบวนการแบบ Online โดยให๎ความรู๎ การจัดทําสื่อและบทเรียนออนไลน์ 
โดย Google  Classroom  จัดทําแบบประเมินผลการเรียนรู๎ โดย Google Froms  และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
โดย โปรแกรม Zoom  meeting รวมถึงการให๎ความรู๎เรื่องการจัดการผํานระบบออนไลน์ โดย Domain ของวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร และ การจัดทําบทเรียนออนไลน์ ตามรูปแบบ หรือ แพลตฟอร์มรายวิชาออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ( ICCS 
SPOC Platform) กลุํมเป้าหมายผู๎สอนระดับอนุปริญญา และระดับปวส. ปวช จัดอบรมดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1. วันท่ี 14 เมษายน  2563  ณ ห๎องเรียนโรงเรียนหนองโสน หนํวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช๎าง ผู๎รับการอบรมเป็น
ผู๎สอนระดับอนุปริญญา  ภาคการศึกษา 2/2562  และคณะวิทยากร รวมทั้งหมด 11 คน 

2. วันที่ 21 เมษายน  2563 ณ ห๎องประชุมหลวงพํอเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ผู๎รับการอบรมเป็นผู๎สอนระดับ
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2/2562  และคณะวิทยากร รวมทั้งหมด 20 คน 

3. วันท่ี 30 เมษายน 2563  ณ ห๎องประชุมหลวงพํอเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ผู๎รับการอบรมเป็นผู๎สอนระดับ ปวส. 
ปวช และคณะวิทยากร รวมทั้งหมด 28 คน 

4. วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห๎องประชุมหลวงพํอเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ผู๎รับการอบรมเป็นผู๎สอนระดับ ปวส. 
ปวช และคณะวิทยากร รวมทั้งหมด 25 คน 

5. วันที่ 2 พฤษภาคม  2563  ณ หนํวยจัดการศึกษาสากเหล็ก  ผู๎รับการอบรมเป็นผู๎สอนระดับอนุปริญญา                      
ภาคการศึกษา 2/2562  และคณะวิทยากร รวมทั้งหมด 18 คน 

6. วันท่ี 3 พฤษภาคม  2563  ณ. หนํวยจัดการศึกษาองค์การบริหารสํวนตําบลเมืองเกํา (โรงเรียนวัดขนุน) ผู๎รับการ
อบรมเป็นผู๎สอนระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 2/2562  และคณะวิทยากร รวมทั้งหมด 33 คน  

 
 



 
 

8. ผลผลิต/ผลลัพธ์ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ มีผู๎เข๎ารํวมโครงการ 135 คน 
 8.2 เชิงคุณภาพ ผู๎สอนระดับอนุปริญญา และ ปวส. ปวช ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎มีความรู๎มีความสามารถ
ในการจัดทําสื่อและบทเรียนผาํนระบบออนไลน์ โดยใช๎โปรแกรม Google Classroom ตามรูปแบบการจัดทําบทเรียนออนไลน์
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ICCS SPOC Platform) บน Domainของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรสามารถนําสื่อ บทเรียนออนไลน์  
จัดการเรียนการสอนผํานออนไลน์ โดยใช๎โปรแกรม Zoom Meeting  พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมออนไลน์
ควบคูํไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนปกติเพิ่มทักษะให๎แกํผู๎สอนและเพิ่มทางเลิอกการเรียนให๎แกํผู๎เรียน 
 8.3 ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 การจัดการศึกษาอยํางมีคณุภาพตามมาตรฐาน การเรียนการสอนเปน็กระบวนการที่มมีาตรฐาน  
9. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  9.1 ปัญหาอุปสรรค 
  9.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า/ผลการดําเนินงานโครงการ  (ระดับรายการ) 
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

********************************************************************************************************* 
1. ชื่อรายการ โครงการการเสริมสร๎างศักยภาพผู๎สอนด๎วยการพัฒนากระบวนการจัดทําสื่อที่ทันสมัยประกอบการเรียนรู๎                   
ในศตวรรษที่ 21 
2. งบประมาณที่ได้รับ 

2.1 งบประมาณที่ได๎รับ 24,800  บาท  เงินรายได๎ที่ไดร๎ับ ......-........ บาท 
2.2 งบประมาณที่ใช๎ในไตรมาส   

ไตรมาส 1 จํานวน  บาท 
ไตรมาส 2 จํานวน  บาท 
ไตรมาส 3 จํานวน 3,580 บาท 
ไตรมาส 4 จํานวน 8,540 บาท 

3. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ท่ีมุํงเน๎นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ โดยจัดโครงสรํางการจัดการการศึกษาเพื่อสร๎างความรับผิดชอบตํอผลลัพธ์และให๎เอื้อตํอการ
เข๎าถึงการศึกษาอยํางเสมอภาคและทั่วถึงการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชียวชาญสูํความเป็นเลิศ  ปฏิรูป
การคล๎งต๎านการศึกษาพื่อเพื่มคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณและการรับรองคุณภาพ 
ที่เน๎นผลลัพธ์ที่ตัวผู๎เรียน รวมทั้ง มีการปฏิรูปการสอบที่นําไปสูํการวัดผลในเชิงทักษะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ 21 มากกวํา
การวัดระดับความรู๎ ตลอดจนมีการวิจัยและใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างการจัดการความรู๎ในการจัดการเรียนการสอนด๎วยพันธกิจ               
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การดําเนินการตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2560 เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวําปริญญา ให๎สถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษา                        
โดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎การศึกษา วิจัย ให๎บริการวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสํงเสริมการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตเพื่อเสร๎างเข๎มแข็งของท๎องถิ่นและชุมชนที่กําหนดพันธกิจประกอบด๎วย 4 พันธกิจ ได๎แกํ การจัดการศึกษา การวิจัย
และนวัตกรรม การบริการทางวิชาการ การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให๎สอดคล๎องกับการจัดการเรียนการสอน เป้าหมายการพัฒนาแหํงสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals – MDGs) จะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 UN จึงได๎ริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อกําหนดวาระการพัฒนา
ภายหลังปี พ.ศ. 2558 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นสําคัญ
ของวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 คือ การจัดทําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals–SDGs) ในชํวงศตวรรษวิวัฒนาการด๎านเทคโนโลยี  ได๎พัฒนาก๎าวหน๎าไปอยํางรวดเร็วสํงผลให๎ในปัจจุบัน บริษัทผู๎พัฒนา
เทคโนโลยีตําง ๆ ได๎พัฒนาโปรแกรมสําหรับการจัดทําสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา หลากหลายรูปแบบมีภาพประกอบ                         
ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และยังสามารถบันทึกเสียงประกอบให๎เกิดความนําสนใจได๎ตามรสนิยมของแตํละคนได๎อยําง
หลากหลายและในอนาคตความรู๎ตําง ๆ  จะเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ วองค์ความรู๎และตําราทั้งหลายที่พิมพ์                                 
บนกระดานจะล๎าสมัยในเวลาอันสั้นและกลายเป็นหนังสือเกําท่ีจะต๎องถูกกําจัดทิ้ง 

 จากแนวโน๎มดังกลําว ในอนาคตหนังสือหรือสื่อการเรียนที่ใช๎กระดาษเป็นวัตถุดิบในการพิมพ์จะมีต๎นทุนที่สูง และไมํ
คุ๎มคํากับการจัดพิมพ์ ปรากฏการณ์ดังกลําวนี้เริ่มปรากฏเดํนชัดยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และโลกอนาคต  สื่อเทคโนโลยีจะเป็นสื่อ                 
การเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่สามารถเรียนรู๎ได๎ในทุกท่ีทุกเวลา เพียงแคํมีโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถจะเรียนรู๎ได๎ ในทุก
ที่ทุกเวลาตามความต๎องการ การจัดการศึกษา  ในปัจจุบัน ครูคือผู๎เอื้ออํานวยให๎เกิดการเรียนรู๎และเป็นผู๎ทํางานรํวมกับ
นักศึกษา ในการแสวงหาและป้อนข๎อมูลที่ถูกต๎องให๎กับนักศึกษา สื่อการเรียนรู๎หรือนวัตกรรมตําง ๆ ที่ครูนํามาใช๎จัดกิจกรรม
การเรียนรู๎หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออื่น ๆ จะชํวยสํงเสริมให๎ การจัด                           
การเรียนรู๎เป็นไปอยําง มีคุณคํา นําสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข๎าใจงํายและรวดเร็วขึ้น  รวมทั้งจะชํวยกระตุ๎นให๎ผู๎เรียน                    
รู๎จักวิธีการแสวงหาความรู๎ เกิดการเรียนรู๎อยํางกว๎างขวาง ลึกซึ้งและตํอเนื่องตลอดเวลา กระบวนการเรียนการสอน ต๎องเน๎น
การพัฒนานักศึกษาให๎มีความรู๎ ตามโครงสร๎างหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนสมัยใหมํต๎องใช๎สื่อเทคโนโลยี และทําให๎
นักศึกษาเรียนรู๎ได๎ตลอดเวลา และในสถานที่ ใดก็ได๎ ผู๎สอนมีหน๎าที่เป็นผู๎อํานวยความสะดวกให๎เกิดการเรียนรู๎ และสนับสนุน
การเรียนรู๎  

 



 
 

จากเหตุผลและความเป็นมาของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21 ที่ เน๎นผู๎ เ รียนเป็นสําคัญนั้น                                           
การพัฒนาสํงเสริมเพิ่มทักษะแกํผู๎สอนเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให๎สํงผลตํอการสําเร็จการศึกษาของผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ จึงจัดทํา
เสริมสร๎างศักยภาพผู๎สอนด๎วยการพัฒนากระบวนการจัดทําสื่อที่ทันสมัยประกอบการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ประจําปี
งบประมาณ 2563  
4. วัตถุประสงค์ 

1.   เพื่อพัฒนากระบวนการจดัทาํสื่อท่ีทันสมัยประกอบการเรยีนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 
2. เพื่อจัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ื 21 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. เป้าหมายการดําเนินงาน 

1) กลุํมเปา้หมาย บุคลากรสายผูส๎อนระดับปวส. ปวช. และอนุปรญิญา จํานวน 50 คน 
2) ระยะเวลาการจดักิจกรรม    ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
3) สถานท่ีจัดกิจกรรม    วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 2.  กิจกรรม/เน้ือหาที่จะดําเนินการ 
 ให๎ความรู๎สร๎างความเข๎าใจทักษะการจัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนที่สอดคล๎อง  กับการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 และสามารถใช๎สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ   
6. วิธีดําเนินการ (ขั้นตอนการดําเนินงานแต่ละกิจกรรม/ช่วงการดําเนินงาน และวิทยากรเป็นใคร) 
 1. จัดทําโครงการ  เม.ย.63   กลุํมงานวิชาการและมาตรฐาน 
 2. ดําเนินกิจกรรม  เม.ย.-ส.ค. 63  กลุํมงานวิชาการและมาตรฐาน 
 2.1 กิจกรรมอบรมพัฒนา  Train the trainer วิทยากร จากสมาคมเครือขํายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ThaiPOD 
 2.2 กิจกรรมอบรมพัฒนา Train by trainer   คณะวิทยากรจากวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประกอบด๎วย  
  1) นายมนตรี    พันธ์กสิกร  2) นางสาวสภุาวดี   มาศบาง   3) นายจิระ   ปฐมวณิชกะ 
  4) นายพีระพล  สิงห์ลอ  5) นายธวัชชัย  คําภาอินทร์     6) นายสมบัติ   บุญเรืองฤทธิ์ 
  7) นางสาวสุนสิา   น่ิมเกต ุ
7. ความก้าวหน้า/ผลการดําเนินงาน (เชิงพรรณนา) 
 จัดทําโครงการและขออนุมัติการดําเนินการกิจกรรมโครงการฯ วันท่ี 26 มีนาคม 2563 และดําเนินกิจกรรม ที่ 1 
อบรมพัฒนา Train the trainer  เป็นกิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนําและพัฒนาเป็นวิทยากรอบรมในกิจกรรมที่ 2 จํานวน 6 
คน เป็นอบรมผํานระบบออนไลน์ จากสมาคมเครือขํายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ThaiPOD อบรมโปรแกรมที่สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ได๎แกํ  Zoom , Meet   และ Microsoft Terms และการจัดทําสื่อหรือบทเรียนออนไลน์                       
ผําน Google  Classroom  และ Microsoft Terms กิจกรรมที่ 2 การขยายผลของแกนนําทีม Trainer โดยให๎ความรู๎เรื่อง
การจัดทําสื่อและบทเรียนออนไลน์ โดย Google  Classroom จัดทําแบบประเมินผลการเรียนรู๎ โดย Google Froms                           
และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย โปรแกรม Zoom  meeting  รวมถึงการให๎ความรู๎เรื่องการจัดการผํานระบบ
ออนไลน์ โดย Domain  ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และ การจัดทําบทเรียนออนไลน์ตามรูปแบบ หรือ แพลตฟอร์มรายวิชา
ออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ICCS SPOC Platform) กลุํมเป้าหมายผู๎สอนระดับอนุปริญญา และระดับปวส. ปวช. 
จัดอบรมดังมีรายละเอียดดังนี้ 

วันท่ี 24 เมษายน 2563 ณ หนํวยจัดการศึกษาโพธ์ิประทับช๎าง ผู๎เข๎ารับการอบรมเป็นผู๎สอนทั้งระดับ ปวส. ปวช.  
อนุปริญญา และคณะวิทยากร รวมทั้งหมด 18 คน   

วันท่ี 8 พฤษภาคม  2563  ณ. หนวํยจัดการศึกษาทับคล๎อ (ขุนไผภูมิเขตร) ผู๎รับการอบรมเป็นผู๎สอนระดับ ปวส. 
ปวช. และคณะวิทยากร รวมทั้งหมด 40 คน  
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ มีผู๎เข๎ารํวมโครงการ 58 คน 
 8.2 เชิงคุณภาพ ผู๎สอนระดับอนุปริญญา และ ปวส. ปวช ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎มีความรู๎มีความสามารถ
ในการจัดทําสื่อและบทเรียนผาํนระบบออนไลน์ โดยใช๎โปรแกรม Google Classroom ตามรูปแบบการจัดทําบทเรียนออนไลน์
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ICCS SPOC Platform) บน Domainของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  สามารถนําสื่อ บทเรียนออนไลน์  
จัดการเรียนการสอนผํานออนไลน์ โดยใช๎โปรแกรม Zoom Meeting  พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมออนไลน์
ควบคูํไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนปกติเพิ่มทักษะให๎แกํผู๎สอนและเพิ่มทางเลือกการเรียนให๎แกํผู๎เรียน 
 



 
 

 8.3 ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 การจัดการศึกษาอยํางมีคณุภาพตามมาตรฐาน การเรียนการสอนเปน็กระบวนการที่มมีาตรฐาน  
9. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได๎มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 
พฤษภาคม  ๒๕63 ณ ห๎องประชุมสรรพงาย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝ่ายเลขานุการได๎จัดทํารายงาน                       
การประชุมเรียบร๎อยแล๎ว และขอให๎คณะกรรมการสภาได๎ตรวจสอบความถูกต๎อง หากประสงค์จะแก๎ไข                            
ให๎แจ๎งฝ่ายเลขานุการดําเนินการตํอไป 

  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 5/2563                        
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม  ๒๕63 จํานวน 29  หน๎า  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการศึกษาข้อมูล คณะอนุกรรมการกําหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทํางาน 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการท างาน นั้น คณะอนุกรรมการได๎มีการจัดประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2563 โดยมีข๎อสรุปดังนี้ (นายธวัชชัย  รัตนพุก เป็นผู๎รายงานข๎อมูล) 
  
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา  
 1. คณะกรรมการสภาควรมีการดําเนินการเข๎าไปเป็นที่ปรึกษาให๎กับบุคลากรและงานแตํละฝ่าย 
 2. การที่บุคลากรไมํมีเอกภาพในการทํางานของคนกลุํมใหญํ ผู๎อํานวยการจะต๎องมีความอดทน           
มีธรรมาภิบาล และมีจรรยาบรรณ  
 3. เรื่องนี้จะดําเนินการตํออยํางไร  โดยกรรมการชุดเล็กได๎สรุปผลมาให๎กรรมการสภาวิทยาลัย
รับทราบแล๎ว 
 4.  ให๎ผู๎อํานวยการทําแผนเพ่ือให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในการทํางาน ให๎ความสําคัญกับบุคลากรทุกคน
อยํางเทําเทียม และมีคุณธรรม 
 5.  เมื่อสภารับทราบผลการดําเนินงานแล๎ว ได๎มีข๎อสรุปผลการดําเนินการตํอไป ดังนี้ 

5.1 สภาฯทบทวนนโยบาย   
5.2 มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร 
5.3  เปิดโอกาสให๎บุคลกรให๎รํวมรับฟังการประชุมสภาประจําเดือน 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนวนโยบายให๎กับผู๎อํานวยการนําไปปฏิบัติ 
 
   
 
 



 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 

 

สรุปเรื่อง  
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎าง

ประสบการณ์ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต ตามความต๎องการของท๎องถิ่นชุมชน และกลุํมอาชีพ ในเดือน 
กรกฎาคม 2563 จึงขออนุมัติในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ จํานวน 7 หลักสูตร 
ประกอบด๎วย 

1. พัฒนาอาชีพ (ตั้งแต่ 45 ชั่วโมงขึ้นไป) 
1.1  การขับรถยนต์     จํานวน 105  ชั่วโมง 
1.2  ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถังแกลลอน   จํานวน   45  ชั่วโมง 

2. บริการวิชาการ (ต่ํากว่า 45 ชั่วโมง) 
2.1  การจักสานเส๎นพลาสติกเพ่ือธุรกิจ  จํานวน   40  ชั่วโมง 
2.2  งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  จํานวน   36  ชั่วโมง 
2.3  ชํางตัดโลหะด๎วยแก๏ส    จํานวน   30  ชั่วโมง 
2.4  เทคนิคการซํอมลําโพงและการประกอบตู๎ลําโพง จํานวน   30  ชั่วโมง 
2.5  การท าขนมอบเบเกอรี่ (คุกกี้)      จํานวน   21  ชั่วโมง 

 

ท้ังนี้ได๎ผํานการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 6/๒๕63 วันพฤหัสบดีท่ี 
18 มิถุนายน ๒๕63  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ จํานวน 7 
หลักสูตร 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (6) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน๎าที่

อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด๎านวิชาการหรือด๎านวิชาชีพตามความต๎องการของท๎องถิ่น 
ชุมชน และกลุํมอาชีพ 

        

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา      
 1. วิชาการขับรถยนต์ ควรมีการพัฒนาให๎มีชั่วโมงน๎อยลง 
 2. ในอนาคตควรมีการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากพลาสติก 
 3. หลักสูตรการจักสานจากเส๎นพลาสติก ควรเป็นการจักสานจากของเหลือใช๎ เพราะเป็นขยะ                    
การสอนจักสานควรมีพ้ืนฐานทีม่าจากวัสดุธรรมชาติ แตํหายาก  
 4. หลักสูตรการทําขนมเบเกอรี่ ควรเปลี่ยนเป็นขนมไทย 
 5. จากพ้ืนฐานทางสังคมคนมีความเกํงทางแกํนของวิชา วิทยาลัยควรมีการพัฒนาให๎ศึกษาได๎เรียนวิชา
ธุรกิจการชําง นักศึกษาเรียนชําง แตํนักศึกษาไมํสามารถทําธุรกิจการค๎าในอาชีพได๎ ควรมีการเพ่ิมทักษะให๎
นักศึกษา วิทยาลัยควรมีการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับยุคปัจจุบัน 
  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัตกิารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ จํานวน 7 หลักสูตร 
 



 
 

00101536 การขับรถยนต์ 105  ชั่วโมง 
คําอธิบายรายวิชา 
 หลักการทํางานพ้ืนฐาน และสํวนประกอบตําง ๆ ของรถยนต์ พระราชบัญญัติการจราจรทางบก                  
และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข๎อง มารยาทในการขับขี่ การบํารุงรักษารถยนต์ การขับรถยนต์ในลักษณะตําง ๆ 
ด๎วยความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎจราจร การทดลองเพ่ือขอรับใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ 
 

02101302 ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถังแกลลอน 45 ชั่วโมง 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความปลอดภัยในการทํางาน เครื่องมือและอุปกรณ์ การออกแบบชิ้นงาน การประมาณ
ราคา กระบวนการผลิต การตกแตํงชิ้นงานสําเร็จ การจัดทําพ้ืนรองนั่ง  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทําเฟอร์นิเจอร์
จากถังแกลลอน 
 

13080514 การจักสานเส้นพลาสติกเพื่อธุรกิจ 40  ชั่วโมง 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู๎ เพ่ือให๎มีความรู๎เกี่ยวกับ เครื่องมือ และ อุปกรณ์สําหรับการจักสาน
เส๎นพลาสติก กรรมวิธีในการสาน การวางรูปแบบการจักสานการออกแบบ การเลือกสีให๎เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ การจักสานตะกร๎า กระเป๋าแฟชั่น เก๎าอ้ีจากเส๎นพลาสติก เรียนรู๎ประโยชน์และการเก็บรักษา การ
นําไปใช๎ การตลาด รวมทั้งตระหนักเรื่องการพ่ึงพาตนเองและการสร๎างรายได๎ให๎กับครอบครัวเพ่ือเป็นแนวทาง              
ในการประกอบอาชีพเสริมได๎ 

 

00107001 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ๓๖  ชั่วโมง 
คําอธิบายรายวิชา 
 หลักการทํางานของเครื่องใช๎ไฟฟ้าภายในบ๎าน ได๎แกํ หม๎อหุงข๎าวไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม๎อต๎มอาหาร
ไฟฟ้า กาต๎มน้ําไฟฟ้า หม๎อชงกาแฟไฟฟ้า พัดลมไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องทําน้ําอํุนไฟฟ้า การประมาณราคา    
คําซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้า ปฏิบัติการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้า 
 

00101304 ช่างตัดโลหะด้วยแก๊ส ๓0  ชั่วโมง 
คําอธิบายรายวิชา 
 การใช๎อุปกรณ์การตัดแก๏ส การปรับตั้งแรงดันตัด การตัดโลหะแผํนและทํอ การตัดตรงและตัดวงกลม
โค๎ง การตรวจสอบรอยตัดแก๏ส 
 

0010๘00๓ เทคนิคการซ่อมลําโพงและการประกอบตู้ลําโพง ๓๐  ชั่วโมง 
คําอธิบายรายวิชา 
 การทํางานโครงสร๎าง และคุณสมบัติของลําโพงแบบตําง ๆ สํวนประกอบของลําโพงแบบตําง ๆ 
หลักการประกอบตู๎ลําโพง การตรวจซํอมอาการเสียของลําโพง และอุปกรณ์ประกอบตู๎ลําโพง การประมาณ
ราคาคําซํอม 
 

00080129 การทําขนมอบเบเกอรี่ (คุ้กกี้) 21  ชั่วโมง 
คําอธิบายรายวิชา 
 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับคุ๎กกี้ วิธีการใช๎ การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุในการปฏิบัติงาน 
หลักการ วิธีการใช๎ ขั้นตอน กระบวนการทําคุ๎กกี้ การบรรจุ ตกแตํงผลิตภัณฑ์ การประมาณราคาขาย                     
และจัดจําหนําย    



 
 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ  (พัฒนาอาชีพ ต้ังแต่  45  ชั่วโมงขึ้นไป) 
 

ที ่
ชื่อหลักสูตร/ 

รหัสวิชา 
จํานวน
ชั่วโมง 

จํานวน
ผู้เรียน 

วันที่ 
เปิด-ปิด 

ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน 
วุฒิการศึกษา/
ประสบการณ์ 

สถานที่ฝึกอบรม 

1 ชําง
เฟอร์นิเจอร์
จาก 
ถังแกลลอน 

45 
ช่ัวโมง 

28 คน 1 ก.ค. -  
12 ก.ย. 63 

วันพุธ 
12.30-16.30 น. 

นายจีรวัฒน์   
โชติธนบูรณ ์

- ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป ์
- ประสบการณ์ อาจารย ์

พิเศษ วชช.พิจิตร 2 ปี 

โรงเรียนบุรพรตัน์
วิทยาคาร  
ต.ทับคล๎อ  
อ.ทับคล๎อ จ.พิจิตร 

2 การขับรถยนต ์
 

105 
ช่ัวโมง 

 

28 คน 11 ก.ค. - 
18 ก.ย. 63 

เสาร์-อาทิตย์ 
08.30-15.30 น. 

นายคมสัน   
จูม ี

- วศ.บ. เครื่องกล 
- ประสบการณ์ อาจารย์

พิเศษ วชช.พิจิตร 10 
ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
หนํวยจัด 
การศึกษาทับคล๎อ  
ต.ทับคล๎อ อ.ทับคล๎อ  
จ.พิจิตร 

 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ (การให้บริการวชิาการแก่ชมุชน ตํ่ากว่า  45  ชั่วโมง) 

ที ่
ชื่อหลักสูตร/ 

รหัสวิชา 
จํานวน
ชั่วโมง 

จํานวน
ผู้เรียน 

วันที่ 
เปิด-ปิด 

ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน 
วุฒิการศึกษา/
ประสบการณ์ 

สถานที่
ฝึกอบรม 

1 การจักสาน
เส๎นพลาสติก
เพื่อธุรกิจ 
 

40  
ช่ัวโมง 

15 คน 7 ก.ค. - 
15 ก.ย.63 

ทุกวันอังคาร  
08.30-12.30น. 

น.ส.พินนะรัฐ  
คงศิลป ์

- บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
- ประสบการณ์ อาจารย์
พิเศษ วชช.พิจิตร 10 ปี 
และจักสานตะกร๎าพลาสติก
เพื่อจําหนําย 5 ปี 

โรงเรียนวดัพร๎าว   
ต.วัดขวาง   
อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

2 ชํางตัดโลหะ
ด๎วยแก็ส 
 

30  
ช่ัวโมง 

15 คน 7 ก.ค. - 
1 ก.ย.63 

ทุกวันอังคาร  
08.30-12.30น. 

นายจาตรุงค์  
ทองมี 

- กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา   
-  วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (แขนงการ
ผลิต) - ประสบการณ์ 
อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 
17 ปี 

โรงเรียนวดัพร๎าว   
ต.วัดขวาง   
อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

3 เทคนิคการ
ซํอมลําโพง
และการ
ประกอบตู๎
ลําโพง 

30  
ช่ัวโมง 

15 คน 7 ก.ค. - 
1 ก.ย.63 

ทุกวันอังคาร  
08.30-12.30น. 

นายพรศักดิ์   
อยูํสอาด 

- อศ.บ.เทคโนโลยี
โทรคมนาคม   
- ประสบการณ์  อาจารย์
พิเศษ วชช.พิจิตร 9 ปี 

โรงเรียนวดัพร๎าว   
ต.วัดขวาง   
อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

4 งานซํอม
เครื่องใช๎ไฟฟ้า
ภายในบ๎าน 
 

36  
ช่ัวโมง 

15 คน 7 ก.ค. - 
8 ก.ย.63 

ทุกวันอังคาร  
08.30-12.30น. 

นายณัฐพงษ์  
กลั่นหวาน 

- วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (แขนงการ
ผลิต)  - ประสบการณ์  
อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 
10 ปี  พนักงานราชการ 5 
ปี 

โรงเรียนวดัพร๎าว   
ต.วัดขวาง   
อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

5 การทําขนม
อบเบเกอรี่ 
(คุกกี้)   

21 
ช่ัวโมง 

 

20 คน 1 ก.ค. -      
5 ส.ค.63 

วันพุธ 
12.30-16.30น. 

นายสมนึก   
ดิตเหมาะ 

-  ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร ์
-  ประสบการณเ์ป็นวิทยากร 
- การทําขนมตําง ๆ และขนม
อบเบเกอรี่ (คุกก้ี)  6 ปี 

โรงเรียนบุรพ
รัตน์วิทยาคาร  
ต.ทับคล๎อ   
อ.ทับคล๎อ 
จ.พิจิตร 

 



 
 

   วาระที่ 4.2  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคการศึกษา                        
ที่ 1/2563 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และได๎เปิดภาคการศึกษาที่ 1/ 2563  วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 
2563 ซึ่งสํานักวิชาการ ได๎จัดทําตารางสอน ศักยภาพอาจารย์ผู๎สอน ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2563           
ได๎ผํานการรับทราบ ตารางสอน ศักยภาพครูผู๎สอน ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2563 จากสภาวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร เมื่อคราวประชุมสภาวิทยาลัย ครั้งที่  5 /2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรียบร๎อยแล๎วนั้น  

 การดําเนินการ หลังจาก 15 วันทําการ วิทยาลัยต๎องจัดทํารายงานการจัดการเรียนการสอน                            
เพ่ือเสนอตํอสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนมายังวิทยาลัยตํอไป 
ดังนั้นวิทยาลัย ได๎จัดทํารายงานการจัดการเรียนการสอน และศักยภาพครูผู๎สอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
จํานวน 3 หนํวยจัดการศึกษา 67 ห๎องเรียน จํานวนนักศึกษา 1,718  คน จํานวนครูผู๎สอน 77 คน ได๎แกํ 

1. หนํวยจัดการศึกษา แมํขําย      จํานวน  31  ห๎อง    687  คน    ครู   38   คน 
2. หนํวยจัดการศึกษา ทับคล๎อ    จํานวน  29  ห๎อง    920  คน    ครู   28   คน   
3. หนํวยจัดการศึกษา โพธิ์ประทับช๎าง  จํานวน    7   ห๎อง    111  คน    ครู   11   คน 

            

ทั้งนี้ ได๎ผํานการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้ง ที่  6/๒๕63                              
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน  ๒๕63 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประจําภาคการศึกษาที่ 
1/2563 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน๎าที่                        

ให๎ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนอง                       
ตํอความต๎องการและเสริมสร๎างองค์ความรู๎ของชุมชน ให๎เข๎มแข็ง 
      
มติที่ประชุม ประชุมมีมตเิห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  วาระที่ 4.3  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู้สอน                  
ระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 
 

สรุปเรื่อง 
    ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎เลื่อนกําหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563                  
จากเดิมในเดือนมิถุนายน เป็นวันเสาร์ที่  4 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศ สถาบันวิทยาลัยชุมชน                             
เรื่อง การเปิดภาคการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นั้น หนํวยจัดการศึกษา
องค์การบริหารสํวนตําบลปากทาง มีความประสงค์จะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมเติม จํานวน 1 ห๎องเรียน และได๎ดําเนินการจัดทําตารางการจัดการเรียนการสอน
และศักยภาพอาจารย์ผู๎สอนมาเรียบร๎อยแล๎ว 

และได๎ผํานการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่  6/๒๕63                       
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน ๒๕63 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพ
อาจารย์ผู๎สอนหลักสูตร ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพิ่มเติม จํานวน 1 ห๎องเรียน   

 

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

ให๎ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้ง แผนการพัฒนาชุมชน              
เพ่ือสนองตํอความต๎องการและเสริมสร๎างองค์ความรู๎ของชุมชนให๎เข๎มแข็ง 

2. ข๎อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วําด๎วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู๎สอนพิเศษ                 
พ.ศ.2558 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู๎สอนหลักสูตร 
ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมเติม จํานวน 1 
ห๎องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
ไมํมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
1. วิทยาลัยควรทําหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ถ๎ามีควรนํามาจัดอบรม  และอาจทําวิจัย ศึกษา

จุดคุ๎มทุนในการใช๎ ปั๊มน้ําพลังงานแสงอาทิตยใ์นการทําเกษตร เพ่ือคํานวณหาจุดคุ๎มทุน  
 2. การติดตํอประสานงานหนํวยงาน เพ่ือจัดทําโครงการวิทยาลัยควรมีการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ
กับหนํวยงานภายนอก 
 3. นายวิชัย ชวนรัษาสัตย์ แจ๎ง เรื่อง ดังนี้ 

    1) การขอใช๎เงินงบลงทุน ประมาณ 7,000,000 บาท  มีเงินเหลือจํายประมาณ  2,000,000 
บาท ได๎นํามาทําโซลาร์ฟาร์ม เพ่ือลดคํากระแสไฟฟ้า ขณะนี้อยูํระหวํางดําเนินการ  
               2) คําสาธารณูปโภค  800,000 บาท สํงคืนกลับไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประมาณ 
200,000 บาท 
              3) การฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานบริษัทมิตซูบิชิจะขอตัวนักศึกษากลับไปทํางานตํอในวันที่ 10 
กรกฏาคม 2563  
              4)  การตั้งศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ทางมหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และจังหวัดพิจิตร จะทําพิธีลงนามความรํวมมือ mou กัน โดยมี ประธานสภา 
นายไพศาล  นุํมนาค  นายธวัชชัย  รัตนพุก  นายสุธนต์  เทียนเฮง  และ ผู๎อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จะรํวมประชุมลงนามความรํวมมือ ในการใช๎พ้ืนที่ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ทางจังหวัดพิจิตร ได๎ให๎ใช๎พ้ืนที่เป็น
สถานีวิจัย 80 ไรํ ให๎กับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 4. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563                      
ณ โรงแรมไม๎หอมรีสอร์ท นครสวรรค์ จึงขอตัวแทนกรรมการสภาเข๎ารํวมประชุมในวันดังกลําว  
  
  วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 7/๒๕63 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให๎มีการประชุมครั้งที่ 7/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม                     
๒๕63 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมจัดการประชุมครั้งที่ 7/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม  ๒๕63 เวลา 09.30 น. 
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 

 
 
 
                (นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)           (นางสาวนงลักษณ์  มํวงศรี) 
                   ผู๎จัดทําวาระการประชุม                    ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 
  
 
 
                    (นางวิลัย  บตุร์วัตร)          (นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
                 ผู๎ตรวจรายงานการประชุม                                   ผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


