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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ครั้งที่ 12/๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม ๒๕62 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสรรพงาย  อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

 ..................................................................................... 
รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายไพศาล   นุํมนาค   ประธานกรรมการ 
2.  นายประทีป  นากกลัด  รองประธานกรรมการ 
3.  นายบรรลือ  เหลืองทองค า  กรรมการ 
4.  นายบรรเทิง  ศรีนาก   กรรมการ 
5.  นายธวชัชัย  รัตนพุก   กรรมการ 
6.  นายสุธนต์    เทียนเฮง  กรรมการ 
7.  นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์  กรรมการ 

 8.  นายวิเชียร   จุลพันธ์   กรรมการ 
9.  นายวิชัย  ดํานรุํงโรจน์  กรรมการ 
10. ผศ.วไลพร    เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 

 11. นายวิชัย   ชวนรักษาสัตย์  กรรมการ  
 12. นางวิลัย    บุตร์วัตร   เลขานุการ 
 ๑3. นางสาวนงลักษณ์  มํวงศรี  ผู๎ชํวยเลขานุการ 

14. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ   
  

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายณรงค์   แก๎วแกมแข 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายไพศาล  นุํมนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้ งนี้มีกรรมการสภา                                 
เข๎ารํวมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 14 คน และผู๎เข๎ารํวมประชุม จ านวน 1 คน ดังรายชื่อข๎างต๎น                                     
ครบองค์ประชุมด าเนินการประชุมตามวาระ  
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ระเบียบวาระท่ี ๑  
วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. นายไพศาล  นุํมนาค ประธานสภา แจ๎งวําเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ได๎ไปเปิดการประชุมจัดท า 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ณ โรงแรมไม๎หอม                 
รีสอร์ท จ.นครสวรรค์  

2. นายไพศาล  นุํมนาค ประธานสภา ได๎เป็นประธานเปิดการแขํงขันกีฬาสีระดับ ปวช. ปวส. ของวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และเปิดกีฬาอนุปริญญา วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียน                        
บ๎านทําข๎ามวิทยา  

3. นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์  ได๎สรุปผลการประชุมที่ไปประชุมที่จังหวัดแมํฮํองสอน   
  -  วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได๎ท าความรํวมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได๎ลงนามเบื้องต๎นวําจะมี
พ้ืนที่ของอ าเภอทับคล๎อ ที่จะใช๎ประโยชน์กับชุมชน เน๎นการท า ECG งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเกษตรที่สอดคล๎อง                  
กับอาชีพของคนในพื้นที่ซ่ึงสํวนใหญํท าอาชีพเกษตรกร 
 4. การท างานให๎ท าตามบริบทของจังหวัด ให๎พิจารณาจากประชาชนในพ้ืนที่มีอาชีพอะไร ให๎สอนอาชีพ                   
ที่ประชาชนในพื้นท่ีท า 

5. นายไพศาล นุํมนาค ประธานสภา ได๎ชื่นชมบุคลากรของวิทยาลัยที่ได๎น านักศึกษารํวมงานวันดินโลก                    
ที่ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมูลนาก และได๎จัดท าสัญลักษณ์สัญญาณจราจร                     
ให๎กับชุมชนวัดขวาง รวมถึงการสํงนักศึกษาไปฝึกงานที่บริษัทมิตซูบิชิ  ซึ่งท าให๎นักศึกษาได๎มีประสบการณ์                         
และรายได๎เพ่ิมข้ึน 
 
  วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการด าเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความรํวมมือ                          
กับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีการด าเนินกิจกรรม 
จ านวน 19 กิจกรรม ประกอบไปด๎วย 

 
กิจกรรมที่ 1 งานกฐินพระราชทาน วัดมงคลทับคล้อ 
 วันที่  9 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ  (ขุนไผํภูมิ เขตร)                                             
น าโดย ทํานผู๎อ านวยการ นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์  คณะครูอาจารย์ และนักศึกษา ได๎เข๎ารํวมงานกฐินพระราชทาน                            
ณ วัดมงคลทับคล๎อ พระอารามหลวง อ.ทับคล๎อ จ.พิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน 
 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 กรมธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดพิจิตร นายอ าเภอทับคล๎อ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยพิจิตรและคณะท างานตรวจสอบแนวเขตที่ดิน  รํวมกันตรวจสอบแนวเขตที่ดิน  ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                   
หนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ (ขุนไผํภูมิเขตร) เตรียมสํงมอบที่ดินให๎กับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือจัดตั้งสถานีวิจัย                  
ทางการเกษตรตํอไป 
 
กิจกรรมที่ 3  ประชุมโครงการเปิดโลกวิชาการ 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2562  ตัวแทนจากวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยพิจิตร ได๎เข๎ารํวมประชุมหารือ                             
ในโครงการเปิดโลกวิชาการ ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 
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กิจกรรมที่ 4 โครงการสร้างและพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชน 
 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรรํวมกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดโครงการ
สร๎างและพัฒนาผู๎น าสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในงานมีกิจกรรม สร๎างเครือขํ าย                   
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 5 สอบธรรมศึกษา 
 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยพิจิตร  (แมํขําย) และหนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ                 
(ขุนไผํภูมิเขตร) ได๎ด าเนินการจัดสอบธรรมศึกษาพร๎อมกับสนามสอบอื่นทั่วประเทศ 
 
กิจกรรมที่ 6 งานสหกิจศึกษาออกนิเทศนักศึกษา 
 วันที่  29-30 พฤศจิกายน 2562 งานสหกิจศึกษาของหนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ  (ขุนไผํภูมิเขตร)                                   
ได๎ออกตรวจเยี่ยมนิเทศนักศึกษาที่ไปฝึกงานและรํวมงานครบรอบ 30 ปีของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 
 
กิจกรรมที่ 7  งานกีฬาสี หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรหนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ (ขุนไผํภูมิเขตร) ได๎จัดกีฬาสี
ภายใน เพื่อให๎นักศึกษาใช๎ทักษะในด๎านกีฬาและเรียนรู๎การรู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย  
 
กิจกรรมที่ 8  ลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบการให้น้ า 

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายชาญวิทย์  โตธนะคุณ รองผู๎อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร๎อมฝ่ายงานวิจัย
ของวิทยาลั ยชุมชนพิจิตร  ได๎ ลง พ้ืนที่ ศึ กษาดู งานระบบการให๎น้ าสวนมะมํ ว ง ใน โรง เรื อน  (ระบบปิด )                                
ณ สวนมะมํวงในเขตอ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกและสวนส๎มโอ อ. โพธิ์ประทับช๎าง จังหวัดพิจิตร 

 
กิจกรรมที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ  
 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 คณะผู๎บริหารและครูอาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎เข๎ารํวมพิธีท าบุญตักบาตร 
ข๎าวสารอาหารแห๎งถวาย แดํพระสงฆ์ เนื่องในวันคล๎ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ  และวันพํอแหํงชาติ พุทธศักราช 
2562 และน๎อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรม  ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ณ ที่วําการอ าเภอโพทะเล 
 
กิจกรรมที่ 10  การประชุมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 วันที่ 5-6 ธันวาคม 2562 นายไพศาล  นุํมนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎รํวมเปิดการประชุม
แผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา  โดยในการประชุมมีกิจกรรประชุมเชิงบูรณาและปฏิบัติการ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ณ โรงแรมไม๎หอมรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 

กิจกรรมที่ 11  ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาสี(ระดับอนุปริญญา) 
 วันที่ 7 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนํวยจัดการศึกษาสากเหล็ก ได๎จัดการประชุมหารือเพ่ือเตรียม
ความพร๎อมในการจัดงานกีฬาสี (ระดับอนุปริญญา) ณ โรงเรียนบ๎านทําข๎าม อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์ 
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กิจกรรมที่ 12  ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 
 วันที่  9 -10 ธันวาคม 2562 คณะท างานจากวิทยาลัยชุม ชนพิจิตร ได๎ เข๎ารํวมประชุมเครือขําย                   
ความรํวมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยชุมชนแมํฮํองสอน 
 
กิจกรรมที่ 13  ตรวจสอบแนวเขตบึงสรรพงาย 
 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายวิชัย  ดํานรุํงโรจน์ ผู๎ชํวยเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร และสหกรณ์                        
พร๎อมด๎วยนายวิ เชียร จุลพันธ์  นายกองค์การบริหารสํวนต าบลทําบัว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                               
รํวมตรวจสอบแนวเขตเพ่ือขุดลอกบึงสรรพงาย ณ ต.ทําบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 14 งานกีฬาสีภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎จัดการแขํงขันกีฬาสีภายในขึ้นตามโครงการกีฬา                       
เพ่ือสํงเสริมสุขภาพ ระดับ ปวช, ปวส เพ่ือให๎นักศึกษาได๎แสดงศักยภาพทางด๎านกีฬา และเรียนรู๎  ทักษะการ รู๎แพ๎                     
รู๎ชนะ รู๎อภัย โดยมี ดร. ไพศาล  นุํมนาค ประธานสภาวิทยาชุมชนพิจิตร เป็นประธาน ในการเปิดงาน ณ วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร  
 
กิจกรรมที่ 15 งานกีฬาสีระดับอนุปริญญา 
 วันที่  15 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎จัดการแขํงขันกีฬาสีภายขึ้นตามโครงการกีฬา                   
เพ่ือสํงเสริมสุขภาพ ในระดับอนุปริญญา เพ่ือให๎นักศึกษาได๎แสดงศักยภาพทางด๎านกีฬา มีความสามัคคี  ในหมูํคณะ        
โดยมี ดร. ไพศาล  นุํมนาค ประธานสภาวิทยาชุมชนพิจิตร เป็นประธานในการเปิดการแขํงขันกีฬาสีภายใน ณ สนาม
กีฬาโรงเรียนบ๎านทําข๎าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 
 
กิจกรรมที่ 16 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ จัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2563 
 วันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  และคณะได๎เข๎า
รํวมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ และจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 
 
กิจกรรมที่ 17 นักศึกษาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 วันที่  18 -19 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แมํขําย) ได๎น านักศึกษาสาขางานยานยนต์                        
เข๎าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ภาคความรู๎) ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 18 การทดสอบป้ายเตือนลดความเร็วของรถยนต์ 
 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ (ขุนไผํภูมิเขตร) ได๎ท าการทดสอบ
ป้ายเตือนลดความเร็วของรถยนต์ ด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ถนนสาย 113  (ตะพานหิน- เพชรบูรณ์)                            
ถนนด๎านหน๎าวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ (ขุนไผํภูมิเขตร) 
 
กิจกรรมที่ 19 หน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชนจัดท าสัญลักษณ์สัญญาณจราจร 
 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลวัดขวาง รํวมกับสาขางานโครงสร๎าง และสาขา
งานยานยนต์ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ออกหนํวยซํอมสร๎างบริการชุมชน เพ่ือจัดท าสัญลักษณ์สัญญาณจราจรให๎กับชุมชน
วัดขวาง เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
1.  ควรมีการจัดอบรมให๎กับนักศึกษา เรื่องการใช๎รถและหมวกกันน๏อค เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต 

 2.  ควรสอนนักศึกษาในเรื่องของกฎระเบียบจราจร การใช๎รถ ให๎กับนักศึกษา และทดสอบทุกเดือนหรือ                 
ทุกสัปดาห์โดยให๎เป็นกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน 
 3. ควรจัดให๎มีกิจกรรมเสริมสร๎างวินัยจราจรกับนักศึกษา โดยประสานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง                                     
บริษัทรถตําง ๆ อาจจัดท าศูนย์ทดสอบวินัยจราจร และจัดหลักสูตรให๎กับเด็กได๎เรียนรู๎และท าอาชีพ  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ    
 
  วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 11/2562 
 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 
พฤศจิกายน 2562 มีมติที่ประชุมและได๎ด าเนินการไปแล๎วดังนี้ 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 
วาระท่ี 

เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 
การด าเนินงานตามมติ

ที่ประชุม 

1 4.1 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียน
ครูผู๎สอนใหมํ หลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การขึ้นทะเบียน
ครูผู๎สอนใหมํ หลักสูตรอนุปริญญา ภาค
การศึกษาที่ 2/2562 จ านวน  14 คน  

แจ๎งส านักวิชาการ เพื่อ
ด าเนินการแล๎ว เมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2562 

2 4.2 เรื่ อง  พิจารณาอนุมัติตารางการ
จัดการเรียนการสอนและศักยภาพ
อาจารย์ผู๎สอน หลักสูตรอนุปริญญา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติตารางการจัดการ
เรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์
ผู๎ ส อน  หลั กสู ตรอนุป ริญญา   ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
จ านวน  28 ห๎องเรียน 

แจ๎งส านักวิชาการ เพื่อ
ด าเนินการแล๎ว เมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2562 

3 4.3 เ รื่ อ ง พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ก า ร
ลงทะเบียนเรียนกรณีพิ เศษให๎กับ 
นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 

ที่ ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ ใ ห๎ มี ก า ร
ลงทะเบี ยน เรี ยนกรณีพิ เศษ  ใ ห๎กับ
นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิ ช า ชี พ  ( ป ว ช . )  แ ล ะ ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

แจ๎งส านักวิชาการ เพื่อ
ด าเนินการแล๎ว เมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2562 

4 4.4 เรื่องพิจารณาเห็นชอบรายงานการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ  (ป ว ช . )                        
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 

สํงรายงานจัดการเรียน
การสอนไปยังสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแล๎ว  เมื่อ
วั น ที่ 18พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
2562 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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  วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 
 
สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได๎สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได๎อ่ืน ๆ เชํน คําบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมีเงินรายได๎สถานศึกษา ตั้ งแตํปีงบประมาณ 2561 จนถึงวันที่  3 0 พฤศจิกายน 2562                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจา่ย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562   9,530,755.71 
1 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2562 602,920.00 7,320.00 10,126,355.71 

  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 
 
สรุปเรื่อง 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 256๒ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได๎รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 งวดที่ 2 งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน  11,986,955.00 บาท                           
(สิบเอ็ดล๎านเก๎าแสนแปดหมื่นหกพันเก๎าร๎อยห๎าสิบห๎าบาทถ๎วน) ซึ่งมียอดการเบิกจํายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 
9,282,711.36 บาท (เก๎าล๎านสองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร๎อยสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) และร๎อยละ                              
ของการเบิกจํายอยูํที่ 22.56 ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
  

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 1,470,330 .00 980,220.00 980,220.00 66.67 
งบด าเนินงาน 7,390,925.00 1,321,983.64 1,227,662.42 17.89 
งบอุดหนุน 3,125,700.00 402,040.00 2,723,660.00 12.86 
รวมทั้งสิ้น (ท่ีได๎รับโอน) 
จ านวน 2 งวด  

11,986,955.00 2,704,243.64 9,282,711.36 22.56 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54%    
                                 ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที่ 4  100%   
  *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
  เป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 21.34) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ 1.22% 

สูงกว่าเป้าหมาย 
1.22% 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
ยกมาจากปี 25๖1 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ  

 9,529,035.71 602,920.00 595,600.00 10,126,355.71 
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  วาระที่ 1.2.5  เรื่อง รายงานจ านวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพ
และคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน ธันวาคม  256๒ 
 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎าง

ประสบการณ์ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 25 62 – 30 
กันยายน 2563 งานบริการวิชาการจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน ธันวาคม 256๒ ดังนี้  

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน

ผู้เรียนตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 ชํางอะลูมิเนียม 56 30  วชช.พิจิตร ต.ทําบัว อ.โพทะเล  
2 ชํางเฟอร์นิเจอร์จากถังแกลลอน 28 25  ร.ร.อนุบาลทับคล๎อ อ.ทับคล๎อ  

รวมทั้งสิ้น 55  
 

2. บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 การจักสานเส๎นพลาสติกเพ่ือธุรกิจ 25 
12  วชช.พิจิตร ต.ทําบัว อ.โพทะเล  
13  วชช.พิจิตร ต.ทําบัว อ.โพทะเล  

2 ชํางตัดโลหะด๎วยแก็ส 50 

14  วชช.พิจิตร ต.ทําบัว อ.โพทะเล  

35  
ร.ร.บ๎านบึงทับจั่น ”ทศอุปถัมภ์”  
ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง  

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

4 
เทคนิคการซํอมล าโพงและการ
ประกอบตู๎ล าโพง 

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

5 งานซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้าภายในบ๎าน 50 

15  วชช.พิจิตร ต.ทําบัว อ.โพทะเล  

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

14  วชช.พิจิตร ต.ทําบัว อ.โพทะเล  
25  ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล๎อ  

6 การใช๎งานโปรแกรมตารางค านวณ 25 14  วชช.พิจิตร ต.ทําบัว อ.โพทะเล  
7 การนวดแผนไทยเบื้องต๎น 25 13  วชช.พิจิตร ต.ทําบัว อ.โพทะเล  
8 งานผูกผ๎า 50 25  ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล๎อ  

รวม 267  
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ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู๎เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์                     
ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 
หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

พัฒนาอาชีพ ตั้งแตํ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 168 55 32.74 
บริการวิชาการ ต่ ากวํา 45 ชั่วโมง 375 267 71.20 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2.6  เรื่องรายงานข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน  ปีการศึกษา 2562 

 

สรุปเรื่อง 

ตามที่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได๎ ด า เนินการรายงานข๎อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช .                             
และ ปวส. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นที่เรียบร๎อยแล๎วนั้น ปรากฎวํามี
นักเรียน นักศึกษาบางสํวนที่ ไมํมาลงทะเบียน (ออกกลางคัน) เ พ่ือเป็นการติดตาม  และรวบรวมสาเหตุ                                                        
การออกกลางคัน ส านักวิชาการ จึงได๎ประสานงานกับหัวหน๎าหนํวยจัดการศึกษาฯ และหัวหน๎าสาขางาน ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562                           
และสรุปผลข๎อมูลเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว  

 
สรุปข้อมูลการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน นศ. ที่ลงทะเบียน จ านวน นศ. 

ที่ออกกลางคัน 
คิดเป็น
ร้อยละ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
- สาขางานยานยนต์ 497 439 48 9.66 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 214 202 10 4.67 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 55 51 4 7.27 
- สาขางานโครงสร๎าง 36 32 3 8.33 
- สาขางานการบัญชี 194 180 13 6.70 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 270 259 8 2.96 

รวม 1,266 1,163 86 39.59 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 139 130 9 6.47 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 83 83 - 0.00 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 19 18 1 5.26 
- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร๎างโลหะ 8 8 - 0.00 
- สาขางานการบัญชี 92 92 - 0.00 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 84 79 5 5.95 

รวม 425 410 15 17.68 
รวมทั้งสิ้น 1,691 1,573 118  
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ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
1.  ในการเขียนสาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษา ค าวํา ติดยาเสพติด ให๎เขียนใหมํเป็นผู๎ป่วยหรือ

บ าบัดรักษา  
2.  นักศึกษาที่ออกกลางคันที่มีสาเหตุจากการขาดแคลนทุนทรัพย์ ให๎ตรวจสอบและหาทางแก๎ไขปัญหา                  

โดยจะมีข๎อบังคับของสภาที่ต๎องเข๎ามาแก๎ไข 
3.  การรายงานยอดนักศึกษาออกกลางคัน ควรดูระบบการตัดยอดที่นักศึกษาเรียนไปแล๎ว 1 ปี ดูข๎อมูลใหมํ                

ที่สามารถวิเคราะห์ได๎ 
4.  นักศึกษาเรียนเก็บ ไมํควรน ามานับรวม 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 

แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน 

ระดับชั้น 
จ านวน นศ.ที่ลงทะเบียน 

จ านวน นศ. 
ที่ออกกลางคัน 

ชื่อ-สกุล สาเหตุที่ออกกลางคัน ภาคเรียน 
ที่ 1 

ภาคเรียน 
ที่ 2 

หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขางานยานยนต์ 
ปวช.1 73 61 8 นายณัฐพล ลิอุบล 

นายธนพล อยูํศรี 
 
นายภูผา ยาหอม 
นายชัชวาลย์ ฤทธิ์กระจาย 
นายปุณพจร์ เอมแย๎ม 
นายพัฒนพงศ์ นัยลี 
นายภูชิต กลิ่นหอม 
นายธนยศ พรมวงษ์ 

ท างานชํวยเหลือครอบครัว 
ย๎ายไปอยูํตํางจังหวัดกับ
ครอบครัว 
ย๎ายไปเรียนกรุงเทพฯ 
ย๎ายไปเรียน กศน. 
ท างานชํวยเหลือครอบครัว 
ย๎ายไปเรียน กศน. 
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
ย๎ายไปอยูํตํางจังหวัดกับ
ครอบครัว 

ปวช.2 51 48 1 นายอรรถพล  สารพัน ท างานชํวยเหลือครอบครัว 
ปวช.3 49 45 4 นายสุรเชษฐ์ บุศยประสิทธิ์ ท างานชํวยเหลือครอบครัว 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
ปวช.1 22 21 1 นายศิวกร บุญโสภา ท างานชํวยเหลือครอบครัว 
ปวช.2 14 13 1 นายธนารัตน์ สุริโย ท างานตํางจังหวัด 
ปวช.3 23 22 1 นายพิรุณ พรมพิศ ท างานชํวยเหลือครอบครัว 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
ปวช.2 25 22 3 นายชัยณรงค์  พรมดิษฐ์ 

 
น.ส.วรพิชชา ขุนคงมี 
นายปกาสิต จิราพงษ์ 

ท างานชํวยเหลือครอบครัว
ตํางจังหวัด 
ชํวยผู๎ปกครองท าไรํ ท านา 
บวชเป็นสมเณร 

ปวช.3 14 13 1 นายณัฐพงษ์ หงษ์ชุมแพ ท างานตํางจังหวัด 
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สาขางานโครงสร้าง 
ปวช.1 16 15 1 นายกิตติธัช  ศรีชัยศักดิ์ 

 
มีปัญหาครอบครัว  
ต๎องออกไปท างาน 

ปวช.2 8 7 1 นายเบญจมินทร์  ชื่นชม ต๎องย๎ายภูมิล าเนาไปอยูํ
ตํางจังหวัด 

ปวช.3 12 10 1 นายนครินทร์  บุญสม ต๎องย๎ายภูมิล าเนาไปอยูํ
ตํางจังหวัด 

สาขางานการบัญชี 
ปวช.1 25 21 4 นางสาวกัลยา พาไสย์ 

 
นางสาวกุลนิษฐ์ นันทะสุข 
นางสาวสุชาดา บุญยัง 
 
นางสาวอัญชลี ศรีนาค 

เบอร์โทรที่ให๎ไว๎ไมํสามารถ
ติดตํอได๎ 
ไปท างานตํางจังหวัด 
เบอร์โทรที่ให๎ไว๎ไมํสามารถ
ติดตํอได๎ 
ย๎ายไปเรียนตํอ  
ร.ร.บางลาย 

ปวช.2 19 16 3 นายธนะภูมิ จันทร์อาจ 
น.ส.สุพรรณษา เมืองพรม 
น.ส.ศุภมาส โตพอน 

ไปท างานตํางจังหวัด 
ไปท างานตํางจังหวัด 
ย๎ายไปเรียนตํางจังหวัด 

ปวช.3 29 27 1 นางสาวสโรขา สุระทิพย์ ไปท างานตํางจังหวัด 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปวช.1 35 34 1 น.ส.สาวิกา เสนารินทร ์ ย๎ายไปเรียนตํางจังหวัด 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
ปวส.1 39 36 3 นายคมสัน  นิยม 

นายสุธี  มงคล 
 
นายสรสิทธิ์  พวงทอง 

ท างานตํางจังหวัด 
ต๎องย๎ายภูมิล าเนาไปอยูํ
ตํางจังหวัด 
ท างานชํวยเหลือครอบครัว 

ปวส.2 23 21 2 นายบุญสร๎าง  สุขอ่ิม 
นายสมพงษ์  สิริไทย 

ท างานชํวยเหลือครอบครัว 
ย๎ายไปเรียนตํางจังหวัด 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
ปวส.1 19 18 1 นายภาณุพงษ์  ทรงประสทิธิ์ มีปัญหาทางด๎านการเงิน 

ต๎องท างานตํางจังหวัด 
สาขางานการบัญชี 
ปวส.1 27 26 1 น.ส.วรรัตน ์ สุขนรินทร์ ไปท างานตํางจังหวัด 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปวส.1 16 13 3 น.ส.อภิญญา  วังคะฮาด 

นายยศนนท์  ยวงเทียน 
น.ส.สวุนันท์  เจิมทา 

ท างานตํางจังหวัด 
ชํวยครอบครัวท างาน 
ท างานตํางจังหวัด 
 



11 

 

หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขางานยานยนต์ 
ปวช.1 115 88 27 นายกฤษดา  รัตนวิชัย 

นายกันตภณ  แหวนเงิน 
นายฐิติวุฒิ  สีหาภาคล 
นายพิพัฒน์  จันทรงา 
นายเพชรรัตน์  ขาวละออง 
นายวิทวัส  คุํยสวําง 
นายวีรพงศ์  มงคลหมาย 
นายศิร  หมวดพล 
นายสิทธิพล ทองฉวี 
นายสุรชัย  บุญปั้น 
นายธรรมธร จินดา 
นายกิตติรัช  บุญมี 
นายเกษมพันธุ์  หอมชวน 
นายนพเก๎า  อินราสิน 
นายอภิรักษ์  ทาแดง 
นายพีรพล  ผูกฟัก 
นายมงคล  โลํสุวรรณพันธุ์ 
นายวรรชรพล  บุญมาก 
นางสาวศศิกานต์  เพ็ชรงาม 
นายศิวะ  ยมจันทร์ 
นายศุภกิตติ์  ทิพย์วรรณ 
นายศุภวิชญ์ เม๎าฤทธิ์ 
นายสิทธิชัย  ส าเพียร 
นายสุรชัช สารวัน 
นายอติชาต  เพ็งพาจร 

ชํวยครอบครัวท างาน 
ชํวยครอบครัวท างาน 
ชํวยครอบครัวท างาน 
ท างานตํางจังหวัด 
ชํวยครอบครัวท างาน 
ชํวยครอบครัวท างาน 
ชํวยครอบครัวท างาน 
ท างานตํางจังหวัด 
ท างานตํางจังหวัด 
ชํวยครอบครัวท างาน 
ท างานตํางจังหวัด 
มีผลการเรียน ขร.หลายวิชา 
มีผลการเรียน ขร.หลายวิชา 
มีผลการเรียน ขร.หลายวิชา 
มีผลการเรียน ขร.หลายวิชา 
ชํวยครอบครัวท างาน 
ชํวยครอบครัวท างาน 
ท างานตํางจังหวัด 
ท างานตํางจังหวัด 
ชํวยครอบครัวท างาน 
ชํวยครอบครัวท างาน 
ชํวยครอบครัวท างาน 
ชํวยครอบครัวท างาน 
ชํวยครอบครัวท างาน 
ชํวยครอบครัวท างาน 

ปวช.2 76 71 5 นายชลธาร  เสตสิงห ์
นายนิสิต  เชื้อหงส์ 
นายพีรพัฒน์  พันธุรัตน์ 
นายรัตนพล  เกลี้ยงพํุม 

ท างานตํางจังหวัด 
ท างานตํางจังหวัด 
ท างานตํางจังหวัด 
ท างานตํางจังหวัด 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
ปวช.1 63 57 6 นายชาคริต  เพชรดี 

นายปรีดี  เที่ยงเกตุ 
นายพันธนันท์  คงเจริญ 
นายวรชิต นุชเทียน 
นายพัสกร หลวงแสนเชือก 
นายสมศักดิ์  เหลาจิ้น 

ชํวยครอบครัวท างาน 
ย๎ายไปเรียนตํางจังหวัด 
เข๎ารับการบ าบัด 
ชํวยครอบครัวท างาน 
ย๎ายไปเรียน ว.เทคนิคพิจิตร 
ชํวยครอบครัวท างาน 

ปวช.2 58 57 1 นายสุรศักดิ์  เขํงแก๎ว ชํวยครอบครัวท างาน 
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สาขางานการบัญชี 
ปวช.1 52 49 3 นางสาวนภัสสร   

ประกอบเพ็ชร 
นางสาวอนันตพร  วงศ์หุํน 
นางสาวอัญชิสา  รอดชื่น  

ย๎ายไปเรียนตํางจังหวัด 
 
ไปท างานตํางจังหวัด 
นักศึกษามีโรคประจ าตัว 

ปวช.2 42 40 2 น.ส.ศิริรัตน์  ดาวัลย ์
น.ส.ศิริลักษณ์  ศรีสุวรรณ 

ไปท างานตํางจังหวัด 
ย๎ายไปเรียนตํางจังหวัด 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปวช.1 35 30 5 น.ส.พรวรินทร์ ปิ่นแก๎ว 

น.ส.เพชรรัตน์ เสียงหวาน 
น.ส.วราพร พจมี 
น.ส.มนพร  ลาบุญ 
น.ส.วิมลศิริ  ไกยวินิจ 

ท างานตํางจังหวัด 
ย๎ายไปเรียน กศน. 
ย๎ายไปเรียน กศน. 
ท างานตํางจังหวัด 
ท างานตํางจังหวัด 

ปวช.3 34 32 2 น.ส.สุพรรษา  สอนราช 
นางสาวสุมิตตา  
กลิ่นพยอม 

ชํวยผู๎ปกครองท างาน 
ชํวยผู๎ปกครองท างาน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
ปวส.1 38 34 4 นายณรงค์เดช หนูหนุน 

นายอุกฤษณ์  สุขสมพงษ์ 
นายวีระพล  ทองยิ้ม 
นายอภิชาต  ไพรี 

มีครอบครัว 
เรียนตํอ กศน 
ชํวยผู๎ปกครองท างาน 
ชํวยผู๎ปกครองท างาน 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปวส.1 31 29 2 น.ส.เวทนี  กันหา 

น.ส.ณัชชา  บุญนิ่ม 
ชํวยผู๎ปกครองท างาน 
ย๎ายไปอยูํตํางจังหวัด 

หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขางานยานยนต์ 
ปวช.1 24 19 5 นายพัชรพล  ค าธงชัย 

นายศรายุทธ ใหมแจํม 
นายนันทวัฒน์  ผํานผิว 
นายบรรณศร  สุขหนุน 
นายพงศธร  อํอนธานี 

ขาดทุนทรัพย์ 
ขาดทุนทรัพย์ 
ย๎ายไปอยูํตํางจังหวัด 
ขาดทุนทรัพย์ 
ขาดทุนทรัพย์ 

ปวช.3 22 16 2 นายพันธิชัย  ศรีอุทัย 
นายกิตติภณ ทุมขันธ์ 

มีปัญหาครอบครัว 
ไปท างานตํางจังหวัด 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปวช.1 21 20 1 น.ส.เจนจิรา  เมฆโต ไปท างานตํางจังหวัด 
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  วาระที่ 1.2.7 เรื่อง รายงานผลการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได๎ด า เนินการจัดประชุมการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมไม๎หอมรีสอร์ท จังหวัด
นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน การด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินงาน                  
ให๎สอดคล๎องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งนี้วิทยาลัยได๎ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan) เรียบร๎อยแล๎ว  
 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
  เสนอให๎ผู๎บริหารวิทยาลัยติดตามการก าหนดเกณฑ์ประกันที่มีความเหมาะสมกับวิทยาลัยชุมชน และน าเสนอ
ให๎กับสถาบันวิทยาลัยชุมชนรับทราบ 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ และให๎น าข๎อเสนอแนะเสนอตํอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนรับทราบด๎วย 
 
  วาระที่ 1.2.8  เรื่อง รายงานการประชุมเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2562 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีไดมี๎การประชุมเครือขํายความรํวมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน นั้น วิทยาลัยชุมชนแมํฮํองสอน ได๎จัดท ารายงานการประชุมเรียบร๎อยแล๎ว จึงขอรายงานผลการประชุมตํอ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรโดยสรุปได๎ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ตัวแทนกรรมการสภาวิทยาลั ยชุมชนแมํ ฮํองสอน กลํ าวต๎อนรับ  ประธานสภาวิทยาลั ยชุมชน                                                    

รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชน รองผู๎อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชน ตลอดจนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือที่เข๎ารํวมประชุมทุกทําน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระที่ ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมเครือขํายความรํวมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชน

ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอีโคํ อินน์ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อสงเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย และคอยโอกาส

ที่ไดรับการศึกษาตอสายอาชีพชั้นสูงกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนได๎ทุนรอบแรก และมีวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ๒ แหํ ง  คือ วิทยาลัยชุมชนตาก                     

และ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
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วาระที่ ๓.๒ โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย และดอยโอกาส
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  

วิทยาลัยชุมชนภาคเหนือได๎รับจัดสรรทุน กสศ. ทั้ง 6 จังหวัด โดยแตํละจังหวัดได๎มีการจัดหลักสูตร               
ที่สอดคล๎องตามบริบทแตํละจังหวัด 

วาระท่ี ๓.๓ การเตรียมความพรอมและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทุกวิทยาลัยชุมชน
มีปัญหาและอุปสรรคคล๎าย ๆ กัน คือประเด็นปัญหาคือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่แตํละวิทยาลัยไมํสามารถจัดหา
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติได๎ครบถ๎วนถูกต๎องตามเกณฑ์การประเมินทั้งหมดทุกสาขา  โดยเฉพาะในสาขาการศึกษาปฐมวัย 
เป็นสาขาท่ีขาดแคลนบุคลากรอยํางมาก 

วาระท่ี ๓.๔ การแขํงขันทักษะทางวิชาการวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ครั้งที่ 3 
 รายงานความก๎าวหน๎าในการเตรียมความพร๎อมการแขํงขันทักษะทางวิชาการวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ครั้งที่ 
๓ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีได๎เรียนเชิญผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ผู๎อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
รํวมงานแขํงแขํงขันทักษะทางวิชาการวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ครั้งที่  ๓ ในระหวํางวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
โดยกิจกรรมทักษะวิชาการ ๖ ประเภท ดังนี้ 
 ๑. การกลําวสุทรพจน์ภาษาไทย       ผู๎รับผิดชอบหลัก คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 ๒. การกลําวสุทรพจน์ภาษาอังกฤษ      ผู๎รับผิดชอบหลัก คือ วิทยาลัยชุมชนแพรํ 
 ๓. การน าเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาชุชมชน     ผู๎รับผิดชอบหลัก คือ วิทยาลัยชุมชนตาก 
 ๔. การเลํานิทานประกอบสื่อ       ผู๎รับผิดชอบหลัก คือ วิทยาลัยชุมชนแมํฮํองสอน 
 ๕. การออกแบบโปสเตอร์ด๎วยโปรแกรม Photoshop ผู๎รับผิดชอบหลัก คือ วิทยาลัยชุมชนนําน 
 ๖. การแขํงขันทักษะทางการบัญชี     ผู๎รับผิดชอบหลัก คือ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
  วาระท่ี ๓.๕  แนวทางการด าเนินงานงบบูรณาการภาคเหนือ ประจ าปงบประมาณ 2563 -2564 

นายสุรเสน  ทั่งทอง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ขอเสนอแนวทางการด าเนินงานงบบูรณาการภาคเหนือ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ผํานไปยังภูมิภาควิธีการของบประมาณก็ต๎องผํานกลุํมจังหวัดไปภาค ตามล าดับแล๎วสํง
ตามล าดับเข๎าส านักงบประมาณ  โดยภาคเหนือมีการก าหนดยุทธศาสตร์ด๎วยกันทั้งหมด 5 ด๎าน ได๎แกํ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เรื่อง การทํองเที่ยวและธุรกิจบริการล๎านนาและกลุํมชาติพันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เรื่อง เกษตรปลอดภัย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เรื่อง การแก๎ปัญหาความยากจน/ยกระดับรายได ๎
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เรื่อง สิ่งแวดล๎อม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 วาระที่ ๔.๑ การจัดสรรงบประมาณวิทยาลัยชุมชนประจ าปี 2563 การซักซ๎อมแนวทางการใชจาย            
งบประมาณรายจาย เห็นควรให๎แตํละจังหวัดเตรียมความพร๎อมส าหรับการเบิกจําย เนื่องจากในปีนี้วิทยาลัยชุมชน
ประสบปัญหาความลําช๎าของงบประมาณ โดยรัฐบาลจะจัดสรรมาในชํวงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นั้น แตํละ
วิทยาลัยควรเตรียมความพร๎อมแตํหากวิทยาลัยต๎องกํอหนี้ผูกพันกํอนก็ให๎ ท าเรื่องขออนุมัติหลักการ และผู๎บริหารอนุมัติ
ไว๎กํอน แตํให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบที่น าเสนอระบุไว๎ตอนท๎ายวํา “จะด าเนินการได้ก็ต่อเม่ือได้รับงบประมาณแผ่นดิน
เรียบร้อยแล้ว” 

วาระที่ ๔.๒ การสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือและหนวย
จัดการศึกษา 

1. ประเด็นด๎านโครงสร๎างคณะกรรมการเครือขํายวิทยาลัยชุมชนกลุํมภาคเหนือ 
          2. การก าหนดเกณฑ์การประเมินไมํสอดคล๎องกับภาระงานของข๎าราชการครู 
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3. การทบทวนแผนกลยุทธ์ ๕ ปี ของแตํละวิทยาลัย และปรับ KPI แผนของแตํละวิทยาลัยให๎สอดคล๎องกับ 
OKR แผนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  วาระที่ ๕.๑ การจัดประชุมเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ                   
ครั้งที่ ๔  

ในการประชุมเครือขํายความรํวมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือจะมีการประชุม
เครือขํายประกันคุณภาพฯ โดยจะเชิญวิทยาลัยชุมชนที่ท า MOU มาเข๎ารํวมประชุมในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     
ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี มีประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินงาน  และผลการประเมินคุณภาพฯ ที่เป็น 
Best Practice 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
  วาระที่ ๖.๑ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพรํ ขอเสนอทางนโยบายเพ่ือพัฒนาหนวยจัดการศึกษา         
ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจากวิทยาลัยชุมชนตําง ๆ 
 วาระท่ี 6.2 รองผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎เสนอแนวทางในการน าข๎อเสนอตํอสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ในการจัดกิจกรรมประชุมเครือขํายภาคเหนือ เป็นสิ่งที่ดีแตํหากจะเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์และรวดเร็วยิ่งขึ้น       
ในขณะนี้ ผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแมํฮํองสอนได๎ไปรักษาราชการแทนผู๎อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เครือขําย
ภาคเหนือควรน าข๎อเสนอหรือประเด็นตําง ๆ ที่ต๎องการให๎เป็นผลสัมฤทธิ์ ควรน าเสนอผํานทํานผู๎อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนโดยตรง ไมํควรต๎องรอการสํงตํอข๎อมูลให๎ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  เป็นผู๎รับผิดชอบแตํเพียง                 
ฝ่ายเดียว 

 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรท าความรํวมมือรํวมกัน 
 2.  วิทยาลัยควรมีการสร๎างหลักสูตรเอง 
 3.  ขอความรํวมมือคณะกรรมการสภาเข๎าประชุมเครือขํายที่วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โดยจัดให๎มีการประชุม
คณะกรรมการสภารํวมด๎วย 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ 1.2.9  เรื่อง รายงานผลการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

 
 
 

สรุปเรื่อง 
  เมื่อวันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได๎เข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห๎องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน เกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 แผนงานพ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 
ผู๎รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ                      
โดยได๎รับงบประมาณวงเงิน 1,200,000 บาท เป้าหมาย 40 โครงงาน/ชิ้นงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน
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กิจกรรมพัฒนาทักษะ ศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 กํอนเข๎าสูํ
ตลาดแรงงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี ผํานกระบวนการคิด สร๎างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ โดยใช๎องค์
ความรู๎และทักษะในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียน จากการพิจารณางบประมาณวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎รับจัดสรร
งบประมาณ เป็นจ านวน 800,000 บาท เป้าหมาย 30 โครงการ /ชิ้นงาน และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เป็นจ านวน
เงิน 400,000 บาท เป้าหมาย 21 โครงการ/ชิ้นงาน จึงขอรายงานผลการประชุมตํอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ทราบ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ โครงการ สาขางาน 
งบประมาณ 
ที่เสนอขอ 

1 การใช๎เทคโนโลยี QR Code เพื่อสํงเสริมการทํองเท่ียวแหลํงเรียนรู๎ชุมชนวัดพระ
พุทธบาท 

ทับคล๎อฯ(คอมฯ) 15,000 

2 ชุดสาธิตสํวนประกอบของคอมพิวเตอร์พีซีเพื่อใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอน ทับคล๎อฯ(คอมฯ) 30,000 
3 เครื่องท าจานใบไม๎ ทับคล๎อฯ(ชฟ.) 30,000 
4 ชุดต๎นแบบการใช๎พลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์)กับระบบไฟฟ้าภายใน

อาคารเรียน 
ทับคล๎อฯ(ชฟ.) 64,000 

5 พัฒนารถไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทับคล๎อฯ(ชฟ.) 50,000 
6 ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด ทับคล๎อฯ(ชฟ.) 53,000 
7 ศูนย์เรียนรู๎พลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) ทับคล๎อฯ(ชฟ.) 40,000 
8 สถานีเติมลมยางพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช๎ในชุมชน ทับคล๎อฯ(ชฟ.) 20,000 
9 รถตัดหญ๎าบังคับวิทยุ ทับคล๎อฯ(ชย.) 20,000 

10 รถลากวิลแชร์ ทับคล๎อฯ(ชย.) 25,000 
11 เรือเก็บผักตบชวาและวัชพืชบังคับวิทยุ ทับคล๎อฯ(ชย.) 25,000 
12 โปรแกรมจัดเก็บคําน้ าประปาหมูํบ๎าน หมูํ 11 ต.ทํุงใหญํ  

อ.โพธ์ิประทับช๎าง จ.พิจิตร 
โพธ์ิประทับช๎าง(คอม) 9,000 

13 โปรแกรมเช็คชื่อนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนํวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับ
ช๎าง 

โพธ์ิประทับช๎างคอม) 3,500 

14 ระบบบริหารจัดการกองทุนหมูํบ๎าน บ๎านเนินสะอาด หมูํ 11  
ต.ทํุงใหญํ อ.โพธ์ิประทับช๎าง จ.พิจิตร 

โพธ์ิประทับช๎าง(คอม) 3,500 

15 การพัฒนาเครื่องบดสับกระถิน หนํวยจัดการศึกษาโพธ์ิประทับช๎าง 
ต.ทํุงใหญํ อ.โพธ์ิประทับช๎าง จ.พิจิตร 

โพธ์ิประทับช๎าง(ชย) 15,000 

16 เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์ หนํวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช๎าง 
ต.ทํุงใหญํ อ.โพธ์ิประทับช๎าง จ.พิจิตร 

โพธ์ิประทับช๎าง(ชย) 17,000 

17 ชุดสาธิตระบบฉีดปั้มน้ ามันเชื้อเพลิงแบบจานจําย โพธ์ิประทับช๎าง(ชย) 16,000 
18 พัฒนาเครื่องคัดแยกขยะควบคุมการท างานด๎วย ARDUINO แมํขําย(ชอ) 30,000 
19 ระบบควบคุมอุณหภูมิน้ าในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์สั่งการผํานแอพพลิเคชั่น

มือถือ 
แมํขําย(คอม) 15,000 

20 ระบบเปิด-ปิดถังขยะอัตโนมัติ ด๎วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว แมํขําย(คอม) 15,000 
21 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชท่ีใช๎แล๎ว แมํขําย(ชย) 30,000 
22 การพัฒนาอุปกรณ์และวิธีการพํนสารชีวภาพในนาข๎าว แมํขําย(ชย) 30,000 
23 เครื่องเก็บเมล็ดพันธ์ข๎าว แมํขําย(ชย) 30,000 
24 เครื่องท ากระถางเพาะช าจากวัสดุธรรมชาติ แมํขําย(ชย) 30,000 
25 เครื่องสับหญ๎าเนเปียร์แบบประหยัดพลังงาน แมํขําย(ชย) 30,000 
26 พัฒนาเทรลเลอร์บริการชุมชนเคลื่อนท่ี แมํขําย(ชย) 35,000 
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27 ระบบการให๎น้ าในไรํข๎าวโพด แมํขําย(ชย) 35,000 
28 ระบบลดความร๎อนภายนอกอาคารจากหัวพํนหมอกโดยใช๎พลังงานแสงอาทิตย์

แบบเคลื่อนท่ี 
แมํขําย(ชย) 30,000 

29 ออกแบบและพัฒนาเรือเร็ว กรณีศึกษาชุมชนบ๎านหนองแขม  
ต.บ๎านน๎อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

แมํขําย(ชย) 30,000 

30 ประชาสัมพันธ์อัจฉริยะผํานสมาร์โฟน แมํขําย(ชอ) 24,000 
รวมทั้งสิ้น 800,000 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได๎มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 
พฤศจิกายน   ๒๕62 ณ ห๎องประชุมสรรพงาย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝ่ายเลขานุการได๎จัดท ารายงานการประชุม
เรียบร๎อยแล๎ว และขอให๎คณะกรรมการสภาได๎ตรวจสอบความถูกต๎อง หากประสงค์จะแก๎ไขให๎แจ๎งฝ่ายเลขานุการ
ด าเนินการตํอไป 
  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕62 จ านวน 12 หน๎า 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
  ไมํมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  วาระที่ 4.1  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2562     
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา และเปิดภาค การศึกษา                          
ที่ 2/2562 วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ซ่ึงส านักวิชาการ งานหลักสูตรอนุปริญญา ได๎จัดท าตารางสอน ศักยภาพอาจารย์
ผู๎สอนประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 และได๎ผํานการอนุมัติตารางสอน ศักยภาพครูผู๎สอน ประจ าภาคการศึกษา                      
ที่ 2/2562 จากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราวประชุมสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2562 เรียบร๎อยแล๎วนั้น  

 การด า เนินการ  หลังจาก 15 วันท าการ วิทยาลัยต๎องจัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอน                                
เพ่ือเสนอตํอสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนมายังวิทยาลัยตํอไป ดังนั้น
วิทยาลัยได๎จัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอน และศักยภาพครูผู๎สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 จ านวน 4 
สาขาวิชา 6 หนํวยจัดการศึกษา 27 ห๎องเรียน จ านวนนักศึกษา 331 คน จ านวนครูผู๎สอน 92 คน ได๎แกํ 

1. หนํวยจัดการศึกษา แมํขําย    สาขาวิชา การปกครองท๎องถิ่น      3  ห๎อง    28  คน 
             สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 5  ห๎อง    38  คน 
         2.  หนํวยจัดการศึกษา อบต.เมืองเกํา   สาขาวิชา การปกครองท๎องถิ่น 3  ห๎อง    38  คน 
                           สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3  ห๎อง    53  คน 
      3.  หนํวยจัดการศึกษา อ าเภอสามงําม  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2  ห๎อง    19  คน 
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4. หนํวยจัดการศึกษา สากเหล็ก   สาขาวิชา การปกครองท๎องถิ่น     5  ห๎อง    62  คน  
         สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย   2  ห๎อง    28  คน 

        5.  หนํวยจัดการศึกษา อบต.ปากทาง    สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 1  ห๎อง    11  คน 
6.  หนํวยจัดการศึกษา โพธิ์ประทับช๎าง สาขาวิชา การปกครองท๎องถิ่น  2  ห๎อง    35  คน 

          สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2  ห๎อง    19  คน 
 

ทั้ งนี้ ได๎ ผํ านการกลั่ นกรองจากคณะอนุ กรรมการวิชาการ  เมื่ อคราวประชุ มครั้ งที่  12/๒๕62                               
เมื่อวันศุกร์ ที่ 13ธันวาคม ๒๕6๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาประจ า                 
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

 

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

ให๎ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนอง               
ตํอความต๎องการและเสริมสร๎างองค์ความรู๎ของชุมชน ให๎เข๎มแข็ง 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562     
 
  วาระท่ี 4.2  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับอนุปริญญา 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได๎ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561                        
และมีข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอนุปริญญา คือ มีคุณวุฒิไมํตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน และเป็นบุคคลที่มีงานประจ าอยูํแล๎ว ดังนั้น ส านักวิชาการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 
สาขาวิชา ประกอบด๎วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพ่ือให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 และระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนวําด๎วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา              
ที่ต่ ากวําปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 ข๎อ 12 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

1. ต๎องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  ซึ่ งมีคุณวุฒิ                       
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไมํน๎อยกวํา 3 คน และในจ านวนนั้นต๎องเป็นผู๎มีคุณวุฒิไมํต่ ากวําปริญญาโทหรือ
เทียบเทํา หรือผู๎ด ารงต าแหนํงครูวิทยฐานะไมํต่ ากวําช านาญการพิเศษ หรือเป็นผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวํา
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ จ านวนอยํางน๎อย 1 คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าในแตํละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกวํา 1 
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมํได๎ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต๎องมีภาระหน๎าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

2. คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอนุปริญญา ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีต๎องมีประสบการณ์ในการสอน
และได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณวุฒิสูงขึ้น รวมทั้งได๎เลื่อนวิทยฐานะเพ่ิมข้ึนหรือต าแหนํงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน๎าที่หลักทางด๎านการสอนและการ
วิจัย และปฏิบัติหน๎าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใชํเต็มเวลาท าการ) หรือผู๎สอนพิเศษ
ตามข๎อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนวําด๎วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู๎สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ อาจารย์
ประจ าในแตํละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกวํา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมํได๎ และต๎องท าหน๎าที่เป็นอาจารย์
ประจ าตามท่ีระบุไว๎ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดในขณะหนึ่ง ๆ เทํานั้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดใหม่ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน 

นางปริญญา  ไทยลา - กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- ค.บ. การศึกษาปฐมวัย,      
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

ดร.สุภาภรณ์  
บัณฑิตย์ 

- ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษา,                
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

- ค.ม. การศึกษาปฐมวัย,  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ค.บ. การประถมศึกษา,  
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

น.ส.สภุาพร  บุญค า - กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว, 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- ค.บ. การศึกษาปฐมวัย,      
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

น.ส.สวุรรณีย์   
ศิริสมฤทัย 

- กศ.ม. บริหารการศึกษา,    
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

- กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว,      
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 

น.ส.นงลักษณ์   
มํวงศรี 

- กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- ศศ.บ. นิเทศศาสตร์, 
สถาบันราชภัฎพระนคร 

นายประเสริฐ  
เฉยดิษ 

- ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ,    
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- ค.บ. การประถมศึกษา, 
สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์       

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดใหม่ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน 

นายจิระ   
ปฐมวณิชกะ 

- วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์, 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์, 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นายจิระ   
ปฐมวณิชกะ 

- วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์, 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นายอุเทน  โค๎งนอก - วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์, 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์, 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นางขนิษฐา   
นครประสาท 

- กศ.ม. หลักสูตรและการสอน,
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 
วิทยาลัยภาคกลาง 

นางขนิษฐา   
นครประสาท 

- กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยภาคกลาง 

น.ส.พินนะรัฐ   
คงศิลป์ 

- บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม 

ทั้ งนี้ ได๎ ผํ านการกลั่ นกรองจากคณะอนุ กรรมการวิชาการ  เมื่ อคราวประชุ มครั้ งที่  12/๒๕62                               
เมื่ อวันศุกร์ที่  13 ธันวาคม ๒๕6๒ ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร                        
ระดับอนุปริญญา 
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนวําด๎วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากวําปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 

พุทธศักราช 2560 ข๎อ 12 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา  
 1. กรณขีอง นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์ ควรมีข๎อมูลการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง หรือการศึกษาตํอ แนบเสนอ
ไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนด๎วย 
 2. กรณีของ นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย  ควรแนบงานวิจัย และผลงาน ประสบการณ์การท างานด๎าน
การศึกษาปฐมวัยเสนอสถาบันด๎วย 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                          
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยให๎แนบข๎อมูลตามข๎อเสนอ ไปยังสถาบันตํอไป 
 

  วาระที่ 4.3  เรื่อง พิจารณาก าหนดการประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรได๎มีการปฎิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาวิทยาลัย ประจ าปีทุกปี โดยในปี 
พ.ศ.2563 ได๎ก าหนดให๎คณะกรรมการสภาวิทยาลัยได๎มีการวางแผนในการจัดประชุมประจ าทุกเดือนลํวงหน๎า                     
เพ่ือความสะดวก และเพ่ือการวางแผนการท างานของคณะกรรมการสภาในการประชุมของ ปี พ.ศ.2563                           
งานเลขานุการสภา จึงได๎ก าหนดปฏิทินการประชุมของปี  พ.ศ.2563 ดังนี้    
 

ที ่ การประชุมครั้งที่ วัน เดือน ปี ท่ีขอจัดประชุม 
1. การประชุมครั้งที่ 1/2563  23   มกราคม     2563 
2. การประชุมครั้งที่ 2/2563  20   กุมภาพันธ์   2563 
3. การประชุมครั้งที่ 3/2563  26   มีนาคม      2563 
4. การประชุมครั้งที่ 4/2563  23   เมษายน     2563 
5. การประชุมครั้งที่ 5/2563  21   พฤษภาคม  2563 
6. การประชุมครั้งที่ 6/2563  25   มิถุนายน    2563 
7. การประชุมครั้งที่ 7/2563  23   กรกฎาคม   2563 
8. การประชุมครั้งที่ 8/2563  20   สิงหาคม     2563 
9. การประชุมครั้งที่ 9/2563  24   กันยายน    2563 

10. การประชุมครั้งที่ 10/2563  22   ตุลาคม      2563 
11. การประชุมครั้งที่ 11/2563  26   พฤศจิกายน 2563 
12. การประชุมครั้งที่ 12/2563  24   ธันวาคม     2563 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบก าหนดการประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปี 
พ.ศ. 2563  
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  วาระที่ 4.4  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  
 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีวิทยาลัยได๎จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมไม๎หอมรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖3 เพ่ือให๎บุคลกากรของวิทยาลัยมีสํวนรํวมใน
กระบวนการจัดท าแผนงาน โครงการตามตัวบํงชี้ของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 และ
เป้าหมายที่ก าหนด พร๎อมน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของวิทยาลัยไปสูํการปฏิบัติ ทั้งนี้ วิทยาลัยได๎สรุปโครงการ
ที่จะด าเนินการ                  ตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น  
จ านวน 40 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,329,550 บาท  

 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน๎าที่                       
ให๎ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนอง               
ตํอความต๎องการและเสริมสร๎างองค์ความรู๎ของชุมชน ให๎เข๎มแข็ง 
 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา   
 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เสนอให๎มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรรมการสภา โดยให๎มีการ
พัฒนาทั้ง 3 สภาพร๎อมกัน โดยจะไปพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงาน ทีว่ิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563   
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

จ านวน
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

 
โครงการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร 
 

จ า น วน ห ลั ก สู ต ร ที่ มี ก า ร
ปรับปรุงและพัฒนาให๎มีความ
หลากหลายและสอดคล๎องกับ
การเปลี่ยนแปลงและเป็นไป
ตามความต๎องการของผู๎เรียน 

จ านวน 4 
หลักสูตร 

 
 
 

30,000 

นางสาวนงลักษณ์  
มํวงศรี 
นางขนิษฐา  
นครประสาท 
 

2 

 
โครงการพัฒนาทักษะผู๎สอนใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

ร๎อยละของอาจารย์ได๎รับการ
สํงเสริมสนับสนุนผู๎สอนให๎มี
ความรู๎และมีความสามารถ
ด๎านวิชาชีพและน าเทคโนโลยี
สมัยใหมํมาบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน 

ร๎อยละ 85 

 
66,250 

 
 
 
นายมนตรี   
พันธ์กสิกร 

3 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมหรือเทคนิคการสอน
ที่ เน๎นผู๎ เรียนเป็นส าคัญของ
อาจารย์ผู๎สอน 

 
 

30,000 
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4 
นิเทศ ก ากับติดตามเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู๎ของผู๎เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

ร๎อยละของหลักสูตรที่ได๎รับ
การนิเทศติดตาม ร๎อยละ 90 10,000 

นางสาวสุภาวดี  
มาศบาง 

5 

 
กิจกรรมการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับพันธกิจด๎าน
วิจัย บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ร๎อยละของหลักสูตรที่ผู๎สอนมี
การบูรณาการการจัดเรียน
การสอนกับพันธกิจ 3 ด๎าน
(ต๎องบูรณาการทุกพันธกิจ) 

ร๎อยละ 85 

 
 

- 

 
อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร 16 คน 

6 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู๎เรียนใน ศตวรรษท่ี 21 

ร๎อยละของรายวิชาในแตํละ
หลักสูตรต๎องมีการบูรณาการ
รายวิชาเข๎ากับการพัฒนา
นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ร๎อยละ 60 

 
 
 
 

80,500 

อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร 16 คน 

7 

โครงการพัฒนาผู๎เรียนเพ่ือรับ
การทดสอบมาตรฐานพร๎อมรับ
ทดสอบมาตรฐาน ระดับ
หลักสูตร และระดับชาติ 

จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาที่
สอบผํานการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

จ านวน 100 

ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร ปวช. 
ปวส.ทั้งหมด 

 
8 

โครงการจัดหา/ปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู๎ให๎
เพียงพอและเหมาะสมกับ
หลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรที่ได๎รับการ
พัฒนาด๎านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู๎ให๎เพียงพอเหมาะสม
และเกิดผลลัพธ์ตํอผู๎เรียน 

 
 

จ านวน 5 
หลักสูตร 

 
 

50,000 
 

 
นายมนตรี   
พันธ์กสิกร 

9 

 
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่สอบผําน
ภาษาตํางประเทศและ
สารสนเทศตามเกณฑ์ท่ี
วิทยาลัยก าหนด 

ร๎อยละ 60 

 
15,000 

นางสาวณัชนก 
สอนใย / 
นางสาวชาลินี   
มํวงแจํม  

10 
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศกับนักศึกษา 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่สอบผําน
สารสนเทศตามเกณฑ์ท่ี
วิทยาลัยก าหนด 

ร๎อยละ 60 
 

- 
นายจิระ  
ปฐมวนิชกะ 

11 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน  
 
ร๎อยละของผู๎เรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
 

ร๎อยละ 80 

20,000  
 
 
 
กิจการนักศึกษา 

12 
โครงการวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรม 

 
70,000 

13 โครงการพัฒนา PHICHIT  50,000 
14 โครงการกีฬาสํงเสริมสุขภาพ 200,000 

 
15 

โครงการอบรมนักศึกษาใหมํ 
สร๎างวินัยปรับพฤติกรรม 

 
134,300 

16 โครงการวิทยาลัยสีขาว 20,000 

17 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด๎านการวิจัยเพื่อ
เสริมสร๎างทักษะการวิจัยสูํ
ชุมชน 

ร๎อยละของอาจารย์ที่สามารถ
สร๎างงานวิจัยที่เกิดประโยชน์
กับชุมชนท๎องถิ่น 

ร๎อยละ 70 

 
50,000 
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18 

โครงการพัฒนาเครือขํายความ
รํวมมืองานวิจัย 

จ านวนเครือขํายงานวิจัย
ระหวํางภาครัฐและเอกชน
และรํวมกันพัฒนางานวิจัย
เพ่ือประโยชน์กับชุมชน 

จ านวน 3 
เครือขําย 

 
30,000 

 
 
 
 
 
 
ดร.วิชาญ ชุํมม่ัน 19 

โครงการการพัฒนางานวิจัย
เพ่ือขอรับทุนวิจัยและ
นวัตกรรมตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
 

1. ร๎อยละของงบประมาณที่
ได๎รับส าหรับการพัฒนา
งานวิจัยที่เพิ่มขึ้นในแตํละปี 
2. ร๎อยละของผลงานวิจัย
และนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่สร๎างประโยชน์
และพัฒนาอาชีพให๎กับชุมชน
ท๎องถิ่น 

 
 

ร๎อยละ 30 
 
 
 

ร๎อยละ 70 

 
 

20,000 

20 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการน าเสนอ
หัวข๎อวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

 
20,000 

 
21 

โครงการเตรียมความพร๎อม
ของนักศึกษาในการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 

 
20,000 

22 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ จ านวน ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ 30 ชิ้นงาน 800,000 
นางขนิษฐา   
นครประสาท 

23 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพรํใน
ระดับชาติ 

ร๎อยละของผลงานวิจัยที่ได๎รับ
การตีพิมพ์เผยแพรํใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร๎อยละ 25 

 
20,000 

 
ดร.วิชาญ ชุํมม่ัน 

 
24 

โครงการพัฒนาอาชีพตาม
ความต๎องการชุมชน 

1. จ านวนชุมชนที่เข๎มแข็ง
จากผลการด าเนินงานจาก
วิทยาลัย 
2. จ านวนชุมชนที่ผํานการ
คัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีวิทยาลัย
ก าหนด 
3. ร๎อยละของจ านวน
กิจกรรม/โครงการที่มีผลลัพธ์
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

 
3 ชุมชน 

 
4 ชุมชน 

 
ร๎อยละ 70 

         
 

50,000 

 
 
 
นางสาวสุนิสา 
พรหมอยูํ 

 
25 

 
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
 

 
26 

 
โครงการอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น 

 
485,100 

27 

 
 
 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณา
การด๎านศิลปวัฒนธรรม 

1. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจในศิลปวัฒนธรรม
ไทยและมีอัตลักษณ์ตามที่
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรก าหนด 
2. ร๎อยละของหลักสูตรที่มี
รายวิชาบูรณาการด๎านเนื้อหา
กับศิลปวัฒนธรรมไทย 
3. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความ

ร๎อยละ 80 
 
 
 

ร๎อยละ 100 
 
 

ร๎อยละ 80 

 
 
 
 

60,000 

 
 
 

ประธาน 
หลักสูตร 16 คน 
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เข๎าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
28 

โครงการจัดการความรู๎ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

1. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจในศิลปวัฒนธรรม
ไทยและมีอัตลักษณ์ตามที่
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรก าหนด 
2. จ านวนองค์ความรู๎ที่ได๎
จากการอนุรักษ์สืบสาน 
สร๎างสรรค์ สํงเสริมพัฒนา
ศิลปะวัฒนธรรมไทยในพ้ืนถิ่น 
 
 

 
 

ร๎อยละ 80 
 
 
 
 

1 องค์ความรู๎ 
 
 
 
 

 
 
 

75,000 

(29) กิจการ
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
(28,30,31) 
นางสาวทิวา  
เอมธานี,  
นางสุพิชยกาญจน์ 
ม๎วนทอง 

 
 
 
 

29 

 
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
เพาะกล๎าคุณธรรม น๎อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
30 

โครงการลานวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น สืบสานงานศิลป์ ถิ่น
ไทยพวนป่าแดง 

 
10,000 

31 
โครงการเสริมบุญ สร๎างบารมี 
ประเพณีถวายเทียนพรรษา 

20,000 

32 
โครงการจัดการขยะเพ่ือสร๎าง
มูลคําเพ่ิม 

จ านวนองค์ความรู๎ที่ได๎จาก
การบริหารจัดการขยะ 

1 องค์ความรู๎ 
 

50,000 นางสาวนิภาวรรณ  
พงษ์ศิริวรรณ 

33 
โครงการจัดการความรู๎เพื่อ
เสริมสร๎างความสุขและความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

จ านวนชุมชนได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพด๎านทักษะอาชีพ
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3 ชุมชน 
3 ผลิตภัณฑ์ 

 
428,400 

นางสาวสุภาวดี 
มาศบาง 

34 

 
 
 
โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือ
ชุมชน 

1. ร๎อยละของผู๎ที่ได๎รับการ
สํงเสริมการเรียนรู๎ผําน
บทเรียนออนไลน์มีความพึง
พอใจตํอการเรียนผําน
บทเรียนออนไลน์ 
2. จ านวนหลักสูตรบทเรียน
ออนไลน์ระยะสั้นฐาน
สมรรถนะอาชีพ 

ร๎อยละ 85 
 
 
 

1 หลักสูตร 
 

 
 
 

130,000 

 
 
 
นางสาวสุภาวดี 
มาศบาง 

35 
 
 

 
 
 
พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 

1. ศูนย์เด็กเล็กท่ีเข๎ารํวม
โครงการ 
2. ร๎อยละ 90 ของผู๎ดูแลเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก
สามารถน าความรู๎ไปใช๎พัฒนา
เด็ก 
3. จ านวนครูที่ได๎รับการ
พัฒนา 

1. ศูนย์ 2 
ศูนย์ 
 
2. เด็กปฐมวัย
ที่ได๎รับการ
พัฒนา 20 คน 
3. ครูได๎รับการ
พัฒนา 6 คน 

 
 
 

65,000 

 
 
 
 
นางสาวทิวา   
เอมธานี 

36 
 
โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานที่มุํงเน๎นผลลัพธ์ 

จ านวนกลุํมงานของ
สมรรถนะที่วิทยาลัยจัดท าขึ้น 
(แบํงกลุํมงานเป็น 6 กลุํม)    

จ านวน  3 
กลุํม 

 
20,000 

นายอนุศักดิ์   
นาคไพจิตร 

 โครงการพัฒนาการท างานโดย  จ านวน 7   
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37 

ใช๎กระบวนการ SOP  
- อบรมสร๎างความเข๎าใจการ
พัฒนางานด๎วยกระบวนการ 
SOP 
- จัดท าคูํมือการท า SOP ของ
แตํละงานภายในกลุํมงาน 
- ประเมินการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการ SOP ที่ก าหนด 

 
 
จ านวนกลุํมงานที่ได๎รับการ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน
ในรูปแบบ SOP     
 

กลุํมงาน  
 
 

50,000 

 
 
 
นางวิลัย  บุตร์วัตร 

38 

 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

3. ผลการประเมิน
สภาพแวดล๎อมและ
บรรยากาศการเรียนรู๎จาก
บุคลากรภายในและ
ผู๎รับบริการ  

3.80 

 
 

100,000 

 
นายทชภณ   
เมืองฤทธิ์/ 
วําที่รต.ฑีฆายุ  ชูบัว 

39 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลเพ่ือสนับสนุนระบบ
บริหารจัดการของวิทยาลัย  
- กิจกรรมที่ 2 [ปี 63] 
โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลบุคคลกรวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 

4. จ านวนระบบ 
ฐานข๎อมูล/ระบบบริหาร
จัดการที่พัฒนาเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการบริหาร
จัดการของวิทยาลัย 
 

จ านวน 1 
ระบบ 

 
 

20,000 

 
 
นางวิลัย  บุตร์วัตร/ 
นายจิระ  
ปฐมวณิชกะ 

40 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
สร๎างความเข๎าใจกับระบบงาน
ในรูปแบบวิทยาลัยและการ
พัฒนาวิทยาลัย 
 - พัฒนาฉันทะรํวมในการ
ท างาน (Share Vision)  
 - พัฒนาพฤติกรรมการ
ให๎บริการ 
 - พัฒนาสุนทรีย-สนทนา 

5. ร๎อยละของบุคลกรได๎รับ
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและสายวิชาการ
เพ่ือสร๎างความเข๎าใจกับ
ระบบงานและการพัฒนา
วิทยาลัย 
 

ร๎อยละ 85 

 
 
 
 

30,000 

 
 
 
นายอนุศักดิ์  
นาคไพจิตร 

 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไมํมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

1. นายวิชัย ดํานรุํงโรจน์ เสนอเรื่อง การใช๎สารเคมี 3 ประเภทที่รัฐบาลประกาศห๎ามของ รมต. อุตสาหกรรม  
สรุปวํา ติดเงื่อนไขของกรรมการวัตถุอันตรายวําเลื่อนการใช๎ และระบบการเกษตรไมํได๎กระทบ แตํกระทบชาวไรํอ๎อย 
และในกลุํมเกษตรที่ต๎องใช๎ยาก าจัดศตรูพืช จึงควรมีการชํวยเหลือเรื่องเครื่องมือการเกษตร และการเพ่ิมคําแรงงานที่
ต๎องลงมือปฏิบัติก าจัดวัชพืช  
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2.  เรื่องการปลูกกัญชา มีไมํกี่จังหวัดที่ได๎รับอนุญาตให๎ทดลองปลูกต๎นกัญชา  และจังหวัดพิจิตรได๎เป็นจังหวัด
น ารํอง และมีข๎อจ ากัดในโรงพยาบาล และขณะนี้อยูํในชํวงจัดหาสถานทีส่ าหรับการปลูก 

3.  ในการรวมกลุํมวิสาหกิจชุมชน ของมหาลัยวิทยาลัยนเรศวร ที่หนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ ควรมีการให๎
ความรู๎กับชุมชนกํอน 

4.  นายบรรเทิง ศรีนาก เสนอวํา การเตรียมความพร๎อมเป็นผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ ควรปลูกฝังให๎เด็กได๎เกิดการออม 
และน าไปสูํการดูแลผู๎สูงอายุ จะท าแผนพัฒนาตํอไปอยํางไร 
 
  วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 1/๒๕63 
 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให๎มีการประชุมครั้งที่ 1/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม ๒๕63                         
เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมจัดให๎มีการประชุมครั้งที่ 1/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม ๒๕63 เวลา 09.30 น.                     
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
 

                                                                   เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 
 

 
(นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)     (นางสาวนงลักษณ์  มํวงศรี) 

                   ผู๎จัดท าวาระการประชุม                     ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 
  
 
 

(นางวิลัย  บุตร์วัตร) 
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
ผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร              
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