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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ครั้งที่ 7/๒๕63 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม ๒๕63 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสรรพงาย  อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

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

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

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

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    
2. ผศ.วไลพร    เมฆไตรรัตน์  กรรมการ    

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายณรงค์   แก้วแกมแข  ที่ปรึกษาสภา  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา                                 

เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจํานวน 10 คน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จํานวน 3 คน                                
และผู้ เข้าร่วมประชุม จํานวน 1 คน รวมจํานวนผู้ เข้าร่วมประชุมทั้ งสิ้น 14 คน ดังรายชื่อข้างต้น                                
ครบองค์ประชุมดําเนินการประชุมตามวาระ  
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วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.  นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภา แจ้งขอบคุณกรรมการร่วมประชุมเพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็น
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2.  วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ได้ทําพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมทาง
วิชาการ ระหว่างจังหวัดพิจิตร สถาบันวิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด (POC) 
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร และหลังจากนั้นผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มาตรวจเยี่ยมหน่วยจัดทับ
คล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) และวิทยาลัยชุมชนพิจิตร แม่ข่าย    
 

วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

 วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการดําเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความร่วมมือ                          

กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีการดําเนิน
กิจกรรม จํานวน 5 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 
 

กิจกรรมที่ 1 โครงการฝึกอบรมกับส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 วันที่  19 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยชุมชมพิจิตรร่วมกับสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร                         
จัดการอบรมตามโครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
แรงงานสาขาบํารุงรักษารถยนต์ โดยมีนักศึกษาแผนกเทคนิคยานยนต์ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเข้าร่วมอบรม  ณ 
สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร  
 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เข้าร่วม
ประชุมหารือ เพ่ือคัดเลือกผู้แทนเข้าไปสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
กรุงเทพมหานคร 
 

กิจกรรมที่ 3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก 
 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                           
ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านน้อย ประจําปีงบประมาณ 
2563 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมผู้ดูแล เด็กปฐมวัยสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน                               
ณ ศูนย์เด็กเล็ก ตําบลบ้านน้อย อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 4 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร 
 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เข้าร่วมประชุม
โครงการจัดทํ าแผนปฏิบัติการด้ านแรงงานจั งหวัด พิจิตร  (พ .ศ.  2563 -2564) โดยมีกิ จกรรม                    
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์  แกรนด์โฮเทล
แอนด์ รีสอร์ท จ.พิจิตร 
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กิจกรรมที่ 5 ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ 
 วันที่ 27 มิถุนายน 2563 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เข้าร่วม                   
การประชุมสัมมนาวิชาการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับบทบาทมหาวิทยาลัย เพ่ือขับเคลื่อน                      
ที่เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยมี ดร. สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์
 

กิจกรรมที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน                    
แผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ระยะ 5 ปี (2562-2566) ให้กับคณะครูอาจารย์ของวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร เพ่ือทบทวนแผนการปฏิบัติงานขององค์กร โดยมี ดร.ไพศาล นุ่มนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร เป็นประธานการเปิดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม โรงแรมไม้หอม รีสอร์ท จังหวัด นครสวรรค์ 
 

กิจกรรมที่ 7 วันเปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้กล่าวต้อนรับ
พร้อมพบปะพูดคุย กับนักศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 8 โครงการประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษาและโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
 วันที่ 3 และ 6 กรกฎาคม 2563  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โดยงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการ
เสริมบุญ สร้างบารมี ประเพณีถวายเทียนพรรษาและโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนวิถีใหม่  (New Normal)                  
โดยมีการจัดขบวนรถแห่เทียนจํานําพรรษาไปยังวัดและให้นักศึกษาทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่       
ทั้งภายใน ภายนอกบริ เวณรอบวัด เ พ่ือปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่นักศึกษาและสร้าง                             
ความมีจิตอาสา เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น ณ วัดท่าบัว อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   
  
  วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 6/2563 
 

สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
25 มิถุนายน  2563 มีมติที่ประชุมและได้ดําเนินการไปแล้วดังนี้ 
 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 

วาระท่ี 
เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 

การดําเนินงานตามมติที่
ประชุม 

1 วาระท่ี 4.1  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตร พัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ 
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
พัฒนาทักษะฯ จํานวน 7 หลักสูตร 
 

แ จ้ ง ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร  
ดําเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 
26 มิถุนายน 2563 

2 วาระท่ี 4.2  
 

เรื่อง พิจารณาเห็นชอบรายงานการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

มติที่ประชุม ประชุมมีมติเห็นชอบ
รายงานการจัดการเรียนการสอน
หลั กสู ตรระดับประกาศนียบัตร

แจ้ ง สถาบั น วิ ทย าลั ย
ชุมชนแล้ว  เมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม  2563  
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(ปวส.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ภาคการศึกษา                        
ที่ 1/2563 

วิ ช า ชี พ  (ป ว ช . ) แ ล ะ ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2563 

3 วาระท่ี 4.3    เรื่อง พิจารณาเห็นชอบตารางการ
จัดการเรียนการสอนและศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอน ระดับอนุปริญญา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 
2563 เพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
ตารางการจัดการเรียนการสอนและ
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร 
ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2563 ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ เ พ่ิมเติม 
จํานวน 1 ห้องเรียน 

แ จ้ ง ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร  
ดําเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 
26 มิถุนายน 2563 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2563 
 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมีเงินรายได้สถานศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563   9,508,993.92 
1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 113,920.00 177,410.00 9,445,503.92 

       
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
  วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน มิถุนายน  2563 
 

สรุปเรื่อง 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 งวดที่ 8 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จํานวน  33,821,535 
บาท (สามสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
จํานวน 25,203,461.05 บาท (ยี่สิบห้าล้านสองแสนสามพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสตางค์) และร้อยละ ของ
การเบิกจ่ายอยู่ที่ 74.52 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00

10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00

6,175,400.00 

12,654,200.00 

7,513,500.00 6,184,935.00 

1,293,500.00 
4,587,390.00 

9,862,058.64 

4,570,430.00 
5,743,992.79 

439,589.62 74.28 77.94 60.83 
92.87 33.98 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2563 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย 

 

หมวดงบประมาณ 
 

ได้รับจัดสรร 
 

เบิกจ่าย 
 

คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 6,175,400.00 4,587,390.00 1,588,010.00 74.28 
งบดําเนินงาน 12,654,200.00 9,862,058.64 2,792,141.36 77.94 
งบลงทุน 7,513,500.00 4,570,430.00 2,943,070.00 60.83 
งบอุดหนุน  
- จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- อุดหนุนโครงการตามพันธกิจ 

7,478,435.00 
6,184,935.00 
1,293,500.00 

6,183,582.41 
5,743,992.79 

439,589.62 

1,294,852.59 
440,942.21 
853,910.38 

82.68 
92.87 
33.98 

รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) จํานวน 
8 งวด  

33,821,535.00 25,203,461.05 8,618,073.95 74.52 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54%    
                                ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที่ 4  100%   
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2563 เป้าหมายการเบิกจ่าย
อยู่ท่ีร้อยละ 77) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ 74.52% 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย
2.48% 

 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2563 
ยกมาจากปี 25๖2 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ  

 9,529,035.71 1,469,705.00 1,553,236.79 9,445,503.92 
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  วาระที่ 1.2.5 เรื่อง รายงานจ านวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์  
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน  มิถุนายน  2563 
 

สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563 งานบริการวิชาการจึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ประจ าเดือน 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

จ านวนผู้
ประกอบ
อาชีพ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

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

30 30 - 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อฯ   
อ.ทับคล้อ 

2 
ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถัง
แกลลอน 

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

3 
การทําไม้กวาดดอกหญ้า
และไม้กวาดทางมะพร้าว 

28 40 40 - 
หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ 
ประทับช้าง  อ.โพธิ์ประทับช้าง    

4 การขับรถยนต์ 28 23  - 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อฯ   
อ.ทับคล้อ 

รวมทั้งสิ้น 176 125   
 

2. บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

จ านวนผู้
ประกอบ
อาชีพ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 
การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือ
ธุรกิจ 

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

2 ช่างตัดโลหะด้วยแก็ส 50 

14 14 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล 

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

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

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

4 
เทคนิคการซ่อมลําโพงและ  
การประกอบตู้ลําโพง 

25 
13 13 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล 
14 14 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล 
15  - ร.ร.วัดพร้าว อ.โพทะเล 
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ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

จ านวนผู้
ประกอบ
อาชีพ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

5 
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้าน 

50 

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

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

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

6 
การใช้งานโปรแกรมตาราง
คํานวณ 

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

7 การนวดแผนไทยเบื้องต้น 25 13 12 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

8 งานผูกผ้า 25 25 25 - 
ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร  
อ.ทับคล้อ  

9 การทําขนมอบเบเกอรี่ (คุกก้ี) 25 25  - 
ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร  
อ.ทับคล้อ  

รวม 351 265 - 
 

ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 140 176 125.71 
บริการวิชาการ ต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 275 351 127.64 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

วาระที่ 1.2.6 เรื่อง รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และนักศึกษาทั้งหมด
ทุกช้ันปี  ประจ าปีการศึกษา 2563   
   

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ดําเนินการเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร      
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปีการศึกษา 2563 ซึ่งวิทยาลัย              
ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครทุกวัน และปิดรับสมัคร และได้เปิดภาคการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ซึ่งมียอดนักศึกษาใหม่ที่มายงานตัว และนักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 14 
กรกฎาคม 2563  มียอดนักศึกษาที่มารายงานตัวทุกระดับชั้น ดังรายละเอียดดังนี้ 
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ข้อมูลนักศึกษา เข้าใหม่ชั้นปี 1 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ที่ 

 
หลักสูตร/สาขางาน 

หน่วยจัดการศึกษา 
แม่ข่าย ทับคล้อ โพธิ์ประทบัช้าง 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1 สาขางานยานยนต ์ 79 4 83 107 2 109 23 0 23 
2 สาขางานไฟฟา้กําลัง 32 6 38 45 11 56    
3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 16 8 24       
4 สาขางานโครงสร้าง 22 1 23       
5 สาขางานการบัญชี 1 20 21 0 28 28    
6 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 28 37 14 40 54 6 4 10 

รวม 159 67 226 166 81 247 29 4 33 
รวม ระดับ ปวช.ทั้งสิ้น 226 247 33 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 41 0 41 37 0 37    
2 สาขางานไฟฟา้    29 6 35    
3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์          
4 สาขางานการบัญชี 0 19 19 5 26 31    
5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ          
6 สาขาวชิาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 13 12 25 8 18 26 1 12 13 

รวม 54 31 85 79 50 129 1 12 13 
รวมระดับ ปวส.ทั้งสิ้น 85 129 13 

 
ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

หลักสูตร เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 450 506 112.44 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 240 227 94.58 

รวม 69๐ 733 106.23 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยจัดการศึกษา 
ระดับ 

ปวช. ปวส. รวม 
หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 226 85 311 
หน่วยจัดการศึกษาทบัคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 247 129 376 
หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทบัช้าง 33 13 46 

รวม 506 227 733 
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รวมนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี 
 

 
 

 
ที ่

 
หลักสูตร/สาขางาน 

หน่วยจัดการศึกษา 
แม่ข่าย ทับคล้อ โพธิ์ประทับช้าง 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1 สาขางานยานยนต์ 193 5 198 265 6 271 68 0 68 
2 สาขางานไฟฟ้ากําลัง 69 11 80 137 28 165    
3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 38 23 61       
4 สาขางานโครงสร้าง 47 2 49       
5 สาขางานการบัญชี 5 51 56  6 112 118    
6 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 81 112 30 100 130 18 27 45 

รวม 383 173 556 438 246 684 86 27 113 
รวมระดับ ปวช.ทั้งสิ้น 556 684 113 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 75 2 77 70 0 70    
2 สาขางานไฟฟ้า    66 10 76    
3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 11 5 16       
4 สาขางานการบัญชี 0 45 45 7 54 61    
5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 10 13       
6 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 13 12 25 16 39 55 1 12 13 

รวม 102 74 176 159 103 262 1 12 13 
รวมระดับ ปวส.ทั้งสิ้น 176 262 13 
รวมนักศึกษาทุกชั้นปี 732 946 126 

 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยจัดการศึกษา 
ระดับ 

ปวช. ปวส. รวม 
หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 556 176 732 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 684 262 946 
หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 113 13 126 

รวม 1,353 451 1,804 
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  วาระที่ 1.2.7 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
(Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562     
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะกรรมการ กํากับ ติดตาม รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย   

ได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (Improvement Plan) จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
ผู้ประเมินภายนอก เพ่ือดําเนินการนําไปปรับปรุงพัฒนา ในปีการศึกษา 2562 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ (Improvement Plan) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 
1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จํานวน 5  สาขางาน 
1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จํานวน 6  สาขางาน 
1.3  หลักสูตรอนุปริญญา   จํานวน 4  สาขาวิชา 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ระดับวิทยาลัย จํานวน 1 รายงาน 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระท่ี 1.2.8  เรื่อง การสัมมนา เรื่อง ก้าวใหม่สถาบันวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน กําหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง ก้าวใหม่สถาบันวิทยาลัยชุมชน                        

ในยุค New Normal ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   

ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงขอเชิญวิทยาลัยชุมชน ได้แก่ สภาวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการ
วิชาการ ผู้สอน และบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่
เวลา 08.30 - 15.00 น.  

ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เข้าร่วมการสัมมนา                 
ตามวันและเวลาดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ 1.2.9 เรื่อง รายงานความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2/2562   
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยงานหลักสูตรอนุปริญญา ได้ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี ต่อการจัดการเรียน                 

การสอนออนไลน์ หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เพ่ือจะได้ทราบปัญหาด้านการใช้ระบบ             
ทางอินเทอร์เน็ตและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  และจะได้นําปัญหาต่าง ๆ มาแก้ไขปัญหา                       
และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนต่อไป 
 ทั้งนี้  ได้สรุปผลการสอบถามโดยใช้ Google Forms สอบถามนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จํานวน 
161 คน ได้ผลการดําเนินงานสรุปผล ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
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ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา   
1.  ทดลองให้อาจารย์ผู้สอนทําแผนการสอน และส่งให้นักศึกษาได้ศึกษาก่อนเรียน  
2. การเรียนออนไลน์  มีระยะเวลาที่เหมาะสมไม่ควรมากเกินไป อาจทําคลิปวิดโอไว้สอน หรือมีการ

ทดสอบแบบออนไลน์   
3.  ควรมีการสอน การใช้สื่อออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้กับครู แต่ถ้ามีการปฏิบัติงานควรทํา

ร่วมกันในห้องเรยีน จึงจะเหมาะสม 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
 
  วาระที่ 2.1.10  เรื่องรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน รอบ 9 
เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
 

สรุปเรื่อง   

  ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ได้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน                    
โดยระบุแหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิงทีส่ามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งแนบหลักฐานอ้างอิงประกอบตัวชี้วัดและผล
การดําเนินงานจํานวน 6 ตัวชี้วัด เพ่ือเป็นการรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน 
ในรอบ 9 เดือน จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ดังนี้ 
 

สรุปผลคะแนน น ้าหนักร้อยละ ค่าคะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ 

ผลคะแนนถ่วงน้ําหนักตามตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชน 100 2.157 43.141 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ตัวชี้วัดที ่ เรื่อง 
ผล 

การด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

ผู้ก ากับดูแล 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 

ร้อยละความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
ระดับผลผลิต/โครงการ และระดับรายการทีไ่ด้รับ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏบิัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 42.86 0.000 
นายประเสริฐ  เฉยดิษ 

น.ส.ชฎานันท์  กลิ่นหอม 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําบทเรียนออนไลน์ที่
วิทยาลัยชุมชนผลิตไดพ้ร้อมใช้ภายในปงีบประมาณ 
พ.ศ.2563 

ระดับ 3 0.450 
นายมนตรี  พันธ์กสิกร 
น.ส.สุภาวดี  มาศบาง 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 
ระดับความสําเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาลัยชุมชน 

ระดับ 1 0.300 
นายมนตรี  พันธ์กสิกร 
น.ส.สุภาวดี  มาศบาง 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตาม
แผนปฏบิัติราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของวิทยาลัยชุมชน 

ร้อยละ 74.52 0.300 
นายประเสริฐ  เฉยดิษ 
นางสุภาวดี  เมืองทอง 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 
ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับวิทยาลัยชุมชน 

ระดับ 5 0.500 
น.ส.ทิวา  เอมธาน ี

น.ส.กัลยาณี  แทง่ทอง 
 

ตัวชี้วัดที่ 6 
 

ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ ระดับ 2 0.200 
นายวชิาญ  ชุมมั่น 

นางสาวสุภาวดี  มาศบาง 
รวม  2.050  
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  วาระที่ 1.2.11 เรื่อง รายงานผลการทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ระยะ 5 ปี 
 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชน

พิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)เพ่ือนําไปกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชน และนําไปสู่การ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2564 ในการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ดังกล่าว สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ จุดแข็ง - จุดอ่อน โอกาส - อุปสรรค โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ณ 
โรงแรมไม้หอมรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้แทนกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชน ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาการ ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร คณะ
ผู้บริหาร หัวหน้าสาขางาน และหัวหน้างาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ 

๑. รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน 
2. ผศ.ชม  ปานตา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  

   

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา   
1. การวาง Vision จะวางแผนอย่างไร มีการวางระบบ  Reform ทําเป็น Model อย่างไร การวาง

วิสัยทัศน์ และ Action Plan ควรให้ชัดเจน 
2. สอบถามผู้ปกครอง นักศึกษา ที่มีส่วนร่วมในการจัดทําแผน เพ่ือให้ทราบถึง ความต้องการ 

ของทั้งสองกลุ่ม รวมทั้งระบบหน่วยงานต่าง ๆ  โรงเรียนในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่จะเข้ามาร่วมวิเคราะห์ SWOT  
และข้อควรระวัง คือ เรื่อง นโยบายของรัฐ หรือข้อมูลที่ไม่เป็นผลดีต่อการทําข้อมู ลการทํา Stakeholders 
จะต้องศึกษาข้อมูลให้ดี   

3. แนวทางการกําหนดการทํางาน เช่นการสอนของครู  ครู 1 คน สอนเด็กกี่คน และจะรักษาเด็ก 
ที่มีอยู่อย่างไร  มีระบบการดูแลอย่างไรบ้าง  ทุกอย่างมีการสะท้อนผลในการทําข้อมูลทั้งหมด ให้ลองศึกษา
ตัวชี้วัด แบบ Ksi เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

จุดแข็ง จัดล าดับ รวมค่าเฉลีย น้ าหนัก ถ่วงน้ าหนัก 
วิทยาลัยมีโครงสร้างบริหารงานและ
มอบหมายงานที่ชัดเจน 

2 4.613 0.093 0.429 

หลักสูตรมีความหลากหลายและจัด
การศึกษาท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน  

3 4.548 0.091 0.414 

บุคลากรมีความรู้ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ 5 4.548 0.087 0.396 
สถานศึกษามีที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน 1 4.516 0.103 0.465 
มีหน่วยจัดการศึกษากระจายตามความ
ต้องการของชุมชน 

4 4.419 0.089 0.393 

วัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่เพียงพอต่อ
การจัดการศึกษา 

6 3.903 0.085 0.332 

มีอัตราค่าเล่าเรียนที่ต่ํา 4 4.710 0.089 0.419 
มีระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน 7 3.839 0.084 0.322 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนและ
ปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

1 4.226 0.103 0.435 

สามารถพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการ และ
ระยะสั้นเองได้ ตามความต้องการของชุมชน 

3 4.323 0.091 0.393 

มีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน 

6 3.839 0.085 0.326 

 

จุดอ่อน จัดล าดับ รวมค่าเฉลีย น้ าหนัก ถ่วงน้ าหนัก 

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการสอนไม่ทันสมัย 5 4.000 0.045 0.180 

บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน 2 4.355 0.058 0.253 

ขาดการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3 3.774 0.057 0.215 

ข้อจํากัดในการพัฒนาบุคลากรด้านสายผู้สอน 
(กลุ่มพนักงานจ้างเหมา) 

1 4.323 0.076 0.329 

การติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างบุคลากรไม่
ชัดเจน 

7 4.097 0.043 0.176 

การขยายสัญญาณไปตามจุดต่างๆ ไม่ครอบคลุม 5 4.097 0.045 0.184 

วัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทันสมัย 5 4.065 0.045 0.183 

บุคลากรบางส่วนยังมีทัศนคติในเชิงลบขาดการ
ทํางานแบบมีส่วนร่วม 

1 4.000 0.076 0.304 

การกําหนดภาระงานบางประเภทยังไม่เหมาะสม
กับบุคลากร 

2 4.000 0.058 0.232 

สภาพภูมิทัศน์โดยรอบวิทยาลัยไม่สะอาด 11 3.484 0.039 0.136 

การบริหารงานไม่กระจายตัว 8 3.419 0.042 0.144 

การยอมรับความคิดเห็นของผู้ร่วมงานยังมีน้อย 8 3.677 0.042 0.154 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณขาดความคล่องตัว 10 3.677 0.040 0.147 

ขาดการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะอาชีพ 9 4.290 0.041 0.176 

ระบบการดูแลนักศึกษายังไม่ส่งผลที่ดีต่อการจัด
การศึกษา (วิทยาลัยกับผู้ปกครอง) 

4 3.935 0.046 0.181 

การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 6 4.097 0.044 0.180 

สาขางานไม่มีการจัดทําแผนพัฒนาสาขางานอย่าง
เป็นระบบ 

3 4.258 0.057 0.243 

ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ 7 3.871 0.043 0.166 
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ขาดภาวะผู้นําในการบริหารจัดการสาขา 3 4.129 0.057 0.235 

ขาดระบบการสํารวจและศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาหลักสูตร 

4 4.032 0.046 0.185 

 

โอกาส จัดล าดับ รวมค่าเฉลีย น้ าหนัก ถ่วงน้ าหนัก 
เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

3 4.387 0.120 0.526 

เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการพัฒนา และสามารถเข้าถึง
การศึกษาได้ง่าย 

5 3.935 0.080 0.315 

นโยบายของรัฐบาลให้การสนับสนุนการศึกษาสาย
อาชีพและด้านงบประมาณและตรงกับความ
ต้องการทางด้านแรงงาน 

1 4.581 0.250 1.145 

ด้วยสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจทําให้ผู้ปกครอง
มีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในสถานศึกษา
ท้องถิ่น (เข้าถึงง่าย รายจ่ายต่ํา) 

2 4.355 0.180 0.784 

สภาพแวดล้อมทําเลที่ตั้ง มีความได้เปรียบทางด้าน
การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ 

4 4.258 0.100 0.426 

กระทรวง อว.มอบหมายพันธกิจให้วิทยาลัยชุมชน
ดําเนินการวิจัยฐานราก 

7 4.065 0.140 0.569 
 

อุปสรรค จัดล าดับ รวมค่าเฉลีย น้ าหนัก ถ่วงน้ าหนัก 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงเร็ว                    
ไม่เสถียร 

5 4.355 0.115 0.501 

เศรษฐกิจตกต่ํา รายได้ประชากรลดลง 2 4.677 0.155 0.725 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งในระดับประเทศ 
และท้องถิ่น 

3 4.323 0.145 0.627 

สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาลักษณะเดียวกัน 
ในพ้ืนที่ 

1 3.871 0.175 0.677 

อัตราการเกิดของประชากรลดลง 4 4.129 0.125 0.516 
การบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (อินเตอร์เน็ต
ประชารัฐ) ยังไม่ครอบคลุมบางพ้ืนที่ 

5 4.419 0.115 0.508 

ไม่มีหน่วยงานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงงานในบาง
สาขา (การบัญชี) 

7 4.258 0.075 0.319 

ผู้รับบริการไม่มีทักษะในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 4.129 0.095 0.392 
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วิเคราะห์ รวมถ่วงน้ าหนัก 

จุดแข็ง 4.325 

จุดอ่อน 4.004 

โอกาส 4.340 

อุปสรรค 4.266 
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  วาระที่ 1.2.12 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาผู้อ านวยการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน จะดําเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
สถาบัน และผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนพิจิตรเสนอ
รายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน  และผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร นั้น 

ในการนี้วิทยาลัยได้มีการจัดประชุมบุคลากร และร่วมกันเสนอชื่อกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
และผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมนําผลการเสนอรายชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหากรรมการสภาสถาบัน  
และผู้ อํ านวยการสถาบัน วิ ทยาลั ยชุ มชน  จํ านวน  2  ท่ าน  เสนอต่ อ สภาวิทยาลั ยชุ มชน พิจิ ต ร   
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ โดยได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาเห็นชอบ เป็นการประชุมวาระพิเศษแล้ว เมื่อวันที่  
14 กรกฎาคม 2563  เรียบร้อยแล้ว 
       

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

 

สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 
มิถุนายน ๒๕63 ณ ห้องประชุมสรรพงาย  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงาน                       
การประชุมเรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไข                            
ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการดําเนินการต่อไป 
  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่  6/2563  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน ๒๕63  จํานวน  42 หน้า  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 4.1  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  ประจ าภาค
การศึกษาที ่1/2563     
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา และเปิดภาคการศึกษา                          

ที่ 1/2563 วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 และได้จัดทําตารางเรียนตารางสอน ศักยภาพอาจารย์ผู้สอนประจําภาค
การศึกษาที่  1/2563 และได้ผ่ านการอนุมัติตารางสอน ศักยภาพครูผู้ สอน ประจําภาคการศึกษา                      
ที่ 1/2563 จากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราวประชุมสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 
2563 เรียบร้อยแล้วนั้น  

 การดําเนินการ หลังจาก 15 วันทําการ วิทยาลัยต้องจัดทํารายงานการจัดการเรียนการสอน                                
เพ่ือเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนมายังวิทยาลัยต่อไป 
ดังนั้นวิทยาลัยได้จัดทํารายงานการจัดการเรียนการสอน และศักยภาพครูผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
จํานวน 6 สาขาวิชา 6 หน่วยจัดการศึกษา 28 ห้องเรียน จํานวนนักศึกษา 372 คน จํานวนครูผู้สอน 93 คน 
ได้แก่ 

1. หน่วยจัดการศึกษา แม่ข่าย    สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น      3  ห้อง    25  คน 
             สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 5  ห้อง    47  คน 
         2.  หน่วยจัดการศึกษา อบต.เมืองเก่า   สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น 2  ห้อง    29  คน 
                           สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3  ห้อง    53  คน 
      สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์      1   ห้อง   34  คน 
      3.  หน่วยจัดการศึกษา อําเภอสามง่าม  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1  ห้อง      9  คน 

4. หน่วยจัดการศึกษา สากเหล็ก   สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น     4  ห้อง    53  คน  
         สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย   3  ห้อง    43  คน 

        5.  หน่วยจัดการศึกษา อบต.ปากทาง    สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 1  ห้อง    11  คน 
      สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ    1  ห้อง    18   คน 

6.  หน่วยจัดการศึกษา โพธิ์ประทับช้าง สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น  2  ห้อง    31  คน 
          สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2  ห้อง    19  คน 
 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้ งที่  7/๒๕63                               
เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม ๒๕63 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
ประจํา  ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
 

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

ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนอง               
ต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชน ให้เข้มแข็ง 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาประจําภาคการศึกษา 
ที่ 1/2563 
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  วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการลงทะเบียนเรียน และเทียบโอนรายวิชา หลักสูตร ระดับ
อนุปริญญา   
 
 

สรุปเรื่อง  
ตามท่ีหน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลปากทาง และหน่วยจัดการศึกษาอําเภอสากเหล็ก ได้

แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาระดับอนุปริญญา จํานวน 3 ราย ที่มีผลการเรียน                 
ไม่ผ่าน (F) ซึ่งรายวิชาดังกล่าวไม่มีการจัดการเรียนการสอนแล้ว เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ตามระยะเวลาของ
การปรับปรุงหลักสูตร คือ ทุก 5 ปี  

ดังนั้น วิทยาลัยจึงได้ดําเนินการเทียบคําอธิบายรายวิชา ทั้งหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่แล้วเนื้อหาวิชา
เกิน 70 เปอร์เซ็นต์สามารถลงทะเบียนเรียนได้ เพ่ือให้ นักศึกษาดังกล่าวได้สามารถลงทะเบียนเรียน และ
สามารถสําเร็จการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรได้ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ชื่อ-สกุล 
สาขาวิชา/ 

ปีท่ีเข้าศึกษา 
รายวิชาที่มีผลการเรียนเป็น 

F 
รายวิชาที่ขอลงทะเบียน 

นางจิตภัทรา  
กวยทวิมล 

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ภาคการศึกษาท่ี 2/59 

- บธ 0112 เครือข่าย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  

- คธ 0411 การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่าย 3(2-2-5) 

น.ส.ขวัญเรือน   
ชาวเวียงจันทร์ 

- การปกครองท้องถิ่น 
- ภาคการศึกษาท่ี 2/60 

- ศศ 0202 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 
- ศศ 0203 การเมืองการ
ปกครอง (3-0-6) 

- ปท 0202  ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 
- ปท 0203  การเมืองการ
ปกครองไทย  3(3-0-6) 

น.ส.รุจาภา   
แจ่มใส 

- การปกครองท้องถิ่น 
- ภาคการศึกษาท่ี 2/60 

- ศศ 0203 การเมืองการ
ปกครอง 3(3-0-6) 

- ปท 0203  การเมืองการ
ปกครองไทย  3(3-0-6) 

  

โดยให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนไปยังหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษา  
ได้ตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
ของนักศึกษา พุทธศักราช 2560 ข้อ 4 การเทียบโอนผลการเรียนภายในวิทยาลัยชุมชน ข้อ 4.1.2 หลักเกณฑ์
การเทียบโอน  

(๑) เนื้อหาสาระของรายวิชาที่นํามาเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา                  
ที่อนุญาตให้เทียบโอน 

(๒) รายวิชาที่อนุญาตให้เทียบโอนสามารถเทียบผลการเรียนจากรายวิชามากกว่า 1 รายวิชาก็ได้ 
(๓) ผลการเรียนที่นํามาขอเทียบโอนต้องเป็นผลการเรียนที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี 
(๔) ผลการเรียนที่นํามาขอเทียบ ต้องไม่ต่ํากว่าผลการเรียนระดับ C หรือระดับคะแนน 2.00                      

ในระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า 
(๕) เทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบโอน 
(๖) กรณีที่วิทยาลัยชุมชนเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนผลการเรียนได้ไม่ เกินกว่าชั้นปีและ  

ภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ 
(๗) ให้วิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรที่ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
พ.ศ. 2555 

อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
พ.ศ. 2561 

บธ 0112  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น   3(2-2-5) 
ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ส่วนประกอบสําคัญ
ในการสื่อสารข้อมูล การส่งผ่านข้อมูลในแบบต่าง  ๆ การ
มัลติเพล็กซิง สถาปัตยกรรมการสื่อสาร การควบคุม การหา
เส้นทางส่งข้อมูล ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

คธ 0411 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย   3(2-2-5) 
หลักการ องค์ประกอบ รูปแบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  สื่อกลางและอุปกรณ์สําหรับการสื่อสาร ประเภทของ
เครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อของเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่าย
การควบคุมและกําหนดเส้นทางส่งข้อมูล และการประยุกต์ใช้
เครือข่ายเบื้องต้นในงานธุรกิจ 

อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 

อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 

ศศ 0202 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย อันได้แก่ ความหมาย 
ลั กษณะ  ประ เภทของกฎหมาย  ที่ ม า ขอ งกฎหมาย                     
การจัดทําและเสนอร่างกฎหมาย การตีความ การบังคับใช้
กฎหมาย ระบบตุลาการ กระบวนการยุติธรรมทางเพ่ง และ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ปท 0202  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  3(3-0-6) 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ลักษณะ ประเภท
ของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย การจัดทําและเสนอร่างกฎหมาย 
การตีความ การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายอาญา ระบบตุลาการ กระบวนการยุติธรรมทางเพ่ง และ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ศศ 0203 การเมืองการปกครองของไทย   3(3-0-6) 
ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองและการปกครองของไทย การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย สิทธิเสรีภาพ ระบบธรร
ม า ภิ บ า ล  ก า ร เ มื อ ง ภ า ค พล เ มื อ ง  พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง                 
การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาและอุปสรรค
ของการปกครองในระบบประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับสังคม บทบาททางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ เช่นระบบ
ราชการ กองทัพ กลุ่มผลประโยชน์ องค์กรเอกชน และองค์กร
ภาคประชาชน 

ปท 0203  การเมืองการปกครองของไทย     3(3-0-6) 
องคความรูทางการเมืองและการปกครองที่เปนประโยชน์ตอการ
เมื องและการปกครองของไทย การศึกษา เหตุ การณ ทาง
ประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทยของ
ไทยด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ใหผูเรียนวิเคราะห์ปรากฏ
การณทางการเมืองไทยตาง ๆ 

 

ทั้ งนี้ ไ ด้ ผ่ านการกลั่ นกรองจากคณะอนุ กรรมการวิ ช าการ  เมื่ อครา วประชุ มครั้ งที่  7/๒๕63                               
เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม ๒๕63 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนและเทียบโอนรายวิชา หลักสูตร ระดับ
อนุปริญญา ได้  
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 
1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่                      

ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนอง  ต่อความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชน ให้เข้มแข็ง 

2. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พุทธศักราช 2560 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

1. ควรมีการติดตามข้อมูลนักศึกษาที่ไมส่ามารถเข้าเรียนได้ตามปกติและปัญหาการออกกลางคัน 
2. ควรมีการวางแผนแก้ปัญหาสําหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ  ในกรณีที่นักศึกษามีงานทํา

ในระหว่างเรียน ผู้สอนควรมีการกําหนดวิธีการกับคะแนนที่เหมาะสมกับผู้เรียนกลุ่มดังกล่าว 
3. ควรมีการจัดการเรียนการสอนถึงชุมชนพื้นทีของนักศึกษา 
4. ผู้สอนอาจนําระบบการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกติมาใช้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนและเทียบโอนรายวิชา หลักสูตร ระดับอนุปริญญา ได้  
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วาระท่ี 4.3  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมนีักศึกษาไม่ผ่านการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสู ง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556                             
แจ้งความ ประสงค์จะขอลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้าง                        
ของหลักสูตร ดังนั้น จึงขอนุญาตลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษให้กับนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้  

(1) รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาวิชา
ใกล้เคียงกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 และมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร  

(2) รายวิชาที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 โดยให้สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนไปยังหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ได้เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ส่วนที่ ๔ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ข้อ ๖๓ สถานศึกษาจะรับโอน
ผลการเรียนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอ่ืนของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานของราชการ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ตาม
เงื่อนไขดังนี้ 

(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้ เคียงกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐                         
และมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

(2)  รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ํากว่า ๒.๐ ให้สถานศึกษาท่ีรับโอนผลการเรียนทําการประเมินใหม่ 
ถ้ามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้น 

(3) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน หรือจะทํา
การประเมินใหม่แล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้ งที่  7/๒๕63                               
เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม ๒๕63 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได ้ 
 

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

ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนอง               
ต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชน ให้เข้มแข็ง 

2. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พุทธศักราช 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 



21 

 

 
รายวิชาลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

 

หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อ-สกุลนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

นายศรราม  ฐานโพธิ์ 
นายคําสิงห์ โมหนองเดิ่น 
นายรัชชานนท์  บุญชื่น 
นายณัฐชาติ ท้าวสิน 
นายธนพล  จุลพันธ์ 

นายวิชาญ ชุ่มม่ัน 

2101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก นายศรราม  ฐานโพธิ์ 
นายคําสิงห์ โมหนองเดิ่น 

นายปฐมพงษ์  เกิดเข้ม 

2101-2114 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด
เครื่องยนต์ 

นายศรราม  ฐานโพธิ์ 
นายคําสิงห์ โมหนองเดิ่น 
นายวิษณุ  เกิดสกุล 

นายพิพัฒน์ คงน่วม 

2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 นายคําสิงห์ โมหนองเดิ่น 
นายวีรวัฒน์ ยอดยิ่ง 
นายรัชชานนท์ บุญชื่น 

นางสาวณัชนก  สอนใย 

2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพใน
อุตสาหกรรม 

นายวิษณุ  เกิดสกุล 
นายไวกูณฐ์  นิมิตวันทอง 
นายปัญญพนธ์  รุ่งแจ้ง 
นายชัชชัย  สุขจิตร 
นายศิรินทร์  เปี่ยมอ่อน 

นางสาวสุนิสา พรหมอยู่ 

2000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นายวิษณุ  เกิดสกุล 
นายศิริชัย  ไกรมาต 
นายธีรพัฒน์  กลิ่นเอี่ยม 
นายวีรวัฒน์  ยอดยิ่ง 

นางสาวปรารถนา จันทร์อ่ํา 

2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน นายรัชชานนท์ บุญชื่น 
นายชยันต์  อุมูล 

นางสาวปรารถนา จันทร์อ่ํา 

2101-2008 เครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ 

นายวิษณุ  เกิดสกุล นายทชภณ เมืองฤทธิ์ 

2000-1402 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ นายวิษณุ  เกิดสกุล 
นายพชร  สง่างาม 
นายปัญญพนธ์  รุ่งแจ้ง 

นางสาววินิดา  เจิมรอด 

2101-2006  เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น นายวิษณุ  เกิดสกุล นายพัฒนพรรณ  
พิมพ์สอนภา 

2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม นายณัฐชาติ ท้าวสิน 
นายธนพล  จุลพันธ์ 
 

นายพิพัฒน์ คงน่วม 
 



22 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อ-สกุลนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
2101-2102 งานจักรยานยนต์ นายณัฐชาติ ท้าวสิน 

นายธนพล  จุลพันธ์ 
นายปฐมพงษ์  เกิดเข้ม 

2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม นายพรรษกร ปานโชติ 
นายณัฐพล  อินแตง 
นายวีรวัฒน์  ยอดยิ่ง 
นายนพชัย  เพ็งสุขกุล 

นายพิษณุ คําอินทร์ 

นายคุณากร  ทิพประโพธิ์ 
นายปัญญพนธ์  รุ่งแจ้ง 

นายมนตรี พันธ์กสิกร 

นายพชร  สง่างาม 
นายศิรินทร์  เปี่ยมอ่อน 

นายจาตุรงค์  ทองมี 

2101-2106 งานวัดละเอียดช่างยนต์ นายธีรศักดิ์  มาชื่น นายปฐมพงษ์  เกิดเข้ม 
2100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น นายธีรศักดิ์  มาชื่น นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง 

นายไวกูณฐ์  นิมิตวันทอง นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง 
2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น 
นายศิริชัย  ไกรมาต นายชัยชนะ นงนุช 
นายชัชชัย  สุขจิตร นายกิตติศักดิ์  ไชยนา 

2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 นายศิริชัย  ไกรมาต นายณัชนก  สอนใย 
2104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร นายพรรณกร ปานโชติ 

นายณัฐพล อินแตง 
นายธีรพัฒน์  กลิ่นเอี่ยม 
นายวีรวัฒน์  ยอดยิ่ง 
นายรัชชานนท์ บุญชื่น 
นายพชร สง่างาม 

นายเกียรติชัย   
ธาราวิกรัยรัตน์ 

2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น นายพรรณกร ปานโชติ 
นายรัชชานนท์ บุญชื่น 
นายพชร สง่างาม 
นายชัชชัย สุขจิตร 

นายจาตุรงค์ ทองมี 

2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
 

นายวีรวัฒน์  ยอดยิ่ง 
นายดนุพล  คํานํา 
นายรัชชานนท์  บุญชื่น 
นายพชร สง่างาม 

ว่าที่ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว 
 

2104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ นายวีรวัฒน์  ยอดยิ่ง 
นายรัชชานนท์ บุญชื่น 
นายปัญญพนธ์  รุ่งแจ้ง 

นายกิตติศักดิ์  ไชยนา 

2104-2006 งานเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง นายคุณากร  ทิพย์ประโพธิ์ 
นายนพชัย  เพ็งสุขกุล 

นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน 

2104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า นายรัชชานนท์ บุญชื่น 
นายพชร สง่างาม 
 
 

นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อ-สกุลนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 นายรัชชานนท์ บุญชื่น 

นายนพชัย  เพ็งสุขกุล 
นายกิตติศิกดิ์  ไชยนา 

2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง นายดนุพล  คํานํา นายกิตติศักดิ์ ไชยนา 
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ นายรัชชานนท์ บุญชื่น 

นายพชร สง่างาม 
นายไวกูณฐ์  นิมิตวันทอง 
นายนพชัย  เพ็งสุขกุล 

นางวิลัย  บุตร์วัตร 

2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม นายรัชชานนท์ บุญชื่น 
นายนพชัย  เพ็งสุขกุล 
นายชัชชัย สุขจิตร 

นายวิชาญ  ชุ่มม่ัน 

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 นายพชร สง่างาม 
นายปัญญพนธ์  รุ่งแจ้ง 
นายชยันต์  อุมูล 
นายชัชชัย สุขจิตร 

นางสาวณัชนก  สอนใย 

2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ นายนพชัย  เพ็งสุขกุล นางธัญยธรณ์  ตันโน 
2001-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 นายปัญญพนธ์  รุ่งแจ้ง นายเกียรติชัย   

ธาราวิกรัยรัตน์ 
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือ

งานอาชีพ 
นายปัญญพนธ์  รุ่งแจ้ง นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์ 

2000-1607 เพศวิถีศึกษา นายชยันต์  อุมูล นางสาววินิดา  เจิมรอด 
2100-1007 งานถอดประกอบเครื่องมือกล

เบื้อต้น 
นายธนะกิจ  เพชรชนะชัย นายจาตุรงค์  ทองมี 

2103-2103 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2 นายธนะกิจ  เพชรชนะชัย นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง 
2000-1601 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ นายชัชชัย  สุขจิตร นายสง่า  ศรีรักษ์ 
2103-2007 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ นายชัชชัย  สุขจิตร ว่าที่ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว 
2000-1505 เหตุการณ์ปัจจุบัน นายชัชชัย  สุขจิตร นายสง่า  ศรีรักษ์ 
2001-1006 กฎหมายแรงงาน นายศิรินทร์  เปี่ยมอ่อน นายอนุศักดิ์  นาคไพจิตร 
2100-1003 งานฝึกฝีมือ นายศิรินทร์  เปี่ยมอ่อน นายจาตุรงค์  ทองมี 

 
 
 
 

หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อ-สกุลนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 

2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2  นายกฤษดา  เกิดดี 
นายเกียรติพงศ์  วงศ์เพ็ชร 
นายร่มฟ้า  บุษดี 

นายสุภกิจ  กรีอินทอง 

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  นายกฤษดา  เกิดดี 
นายเกียรติพงศ์  วงศ์เพ็ชร 
นายร่มฟ้า  บุษดี 

นายเชิดพงษ์ องอาจ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อ-สกุลนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ

ชีวิต 
นายพีรพัตร  ทรงเรณู 
นายเกียรติพงศ์  วงศ์เพ็ชร 

น.ส.อัญชลี  กาแดง 

2000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นายกฤษดา  เกิดดี 
นายพีรพัตร  ทรงเรณู 
นายเกียรติพงศ์  วงศ์เพ็ชร 
นายร่มฟ้า  บุษดี 
นายจิรายุส  สุระมนต์ 
นายอลงกรณ์  เภตรา 
นายศรัณย์  คงรอด 

นางสาวอัญชลี  กาแดง 

2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1  นายพีรพัตร  ทรงเรณู 
นายเกียรติพงศ์  วงศ์เพ็ชร 
นายร่มฟ้า  บุษดี 
นายอลงกรณ์  เภตรา 

นายสุภกิจ  กรีอินทอง 

2101-2008 เครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ 

นายเกียรติพงศ์  วงศ์เพ็ชร 
นายปิยะพงษ์  นวดแก้ว 
นายปัญญาวุฒิ  นวดแก้ว 

นายเชิดพงษ์ องอาจ 

2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพใน
อุตสาหกรรม 

นายเกียรติพงศ์  วงศ์เพ็ชร 
นายร่มฟ้า  บุษดี 
นายจิรายุส  สุระมนต์ 
นายอลงกรณ์  เภตรา 

น.ส.อัญชลี  กาแดง 

2101-2115 งานบริการรถยนต์ 1 นายเกียรติพงศ์  วงศ์เพ็ชร 
นายปิยะพงษ์  นวดแก้ว 
นายปัญญาวุฒิ  นวดแก้ว 

นายเชิดพงษ์ องอาจ 
นายสมชาติ  เที่ยงธรรม 
นายประพจน์  ทับทอง 

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือ
งานอาชีพ  

นายจิรายุส  สุระมนต์ นายจตุรนต์  หมีอ่ิม 

2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงาน
ช่าง  

นายจิรายุส  สุระมนต์ นายสุภกิจ  กรีอินทอง 

2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  นายร่มฟ้า  บุษดี 
นายจิรายุส  สุระมนต์ 
นายอลงกรณ์  เภตรา 

นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง 

2000-1607 เพศวิถีศึกษา  นายพีรพัตร  ทรงเรณู 
นายจิรายุส  สุระมนต์ 

นายสุภกิจ  กรีอินทอง 

2101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  นายเกียรติพงศ์  วงศ์เพ็ชร 
นายศุภกฤต  บรรจง 

นายประพจน์  ทับทอง 

2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  นายร่มฟ้า  บุษดี 
นายจิรายุส  สุระมนต์ 
นายอลงกรณ์  เภตรา 
 
 

น.ส.อัญชล ี กาแดง 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อ-สกุลนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
2204-8001 ฝึกงาน นางสาวณัฐชญา  มาตสนา นายจตุรนต์  หมีอ่ิม 
2101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล นายเกียรติพงศ์  วงศ์เพ็ชร 

นายร่มฟ้า  บุษดี 
นายจิรายุส  สุระมนต์ 
นายอลงกรณ์  เภตรา 

นายเชิดพงษ์ องอาจ 

2101-8001 ฝึกงาน นายปิยะพงษ์  นวดแก้ว 
นายปัญญาวุฒิ  นวดแก้ว 

นายสมชาติ  เที่ยงธรรม 

2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 นายปิยะพงษ์  นวดแก้ว 
นายปัญญาวุฒิ  นวดแก้ว 

นายสมชาติ  เที่ยงธรรม 

2000-1502 ทักษะชีวิตและสังคม  นายเกียรติพงศ์  วงศ์เพ็ชร 
นายร่มฟ้า  บุษดี 
นายจิรายุส  สุระมนต์ 
นายอลงกรณ์  เภตรา 
นายศรัณย์  คงรอด 

นายสุภกิจ กรีอินทอง 

2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  นายร่มฟ้า  บุษดี น.ส.อัญชล ี กาแดง 
2000-1402 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ นายร่มฟ้า  บุษดี 

นายอลงกรณ์  เภตรา 
น.ส.อัญชล ี กาแดง 

2000-1504 อาเซียนศึกษา  นายร่มฟ้า  บุษดี 
นายจิรายุส  สุระมนต์ 

น.ส.อัญชล ี กาแดง 

2101-2104 งานบํารุงรักษารถยนต์ นายร่มฟ้า  บุษดี 
นายอลงกรณ์  เภตรา 

นายประพจน์  ทับทอง 

2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1  นายอลงกรณ์  เภตรา นายเชิดพงษ์  องอาจ 
2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2   นายร่มฟ้า  บุษดี 

นายจิรายุส  สุระมนต์ 
นายอลงกรณ์  เภตรา 

นายเชิดพงษ์  องอาจ 

2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2   นางสาวณัฐชญา  มาตสนา นายสุภกิจ  กรีอินทอง 
2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบ

เครื่องกล  
นายจิรายุส  สุระมนต์ 
นายอลงกรณ์  เภตรา 

นายเชิดพงษ์  องอาจ 

2101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก  นายจิรายุส  สุระมนต์ นายประพจน์  ทับทอง 
นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง 
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หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อ-สกุลนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 

2000-1502 ทักษะชีวิตและสังคม นายอภิมุข แขนทอง 
นายคทาวุธ สุคํามี 

นางสาวนิภาวรรณ   
พงศ์ศิริวรรณ 

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
 

นายอภิมุข แขนทอง 
นายกิตติภพ ตันหยงทอง 
นายรัชชานนท์  พัดชา 
นายคฑาวุธ สุคํามี 
นายชายเดช แก้วบัวระภา
นายวันชนะ ทองจูล 
นายศุภโชค  นนทรีย์ 

นางสาวปฐมพร  อุไรพันธ์ 
 
 

2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 
 

นายอภิมุข แขนทอง 
นายวันชนะ ทองจูล 

นางศิรินาถ วิวัฒนะมงคล 

2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิค
สําหรับงานช่าง 

นายอภิมุข แขนทอง  
นายวันชนะ ทองจูล 
นายปกรณ์  จุลพันธ์ 
นายคทาวุธ สุคํามี 

นางศิรินาถ วิวัฒนะมงคล 

2000-1607 เพศวิถีศึกษา นายอภิมุข แขนทอง นางสาวนิภาวรรณ   
พงศ์ศิริวรรณ 

นายคทาวุธ สุคํามี นายภูวดล  หนูจิ๋ว 
2100-1006 งานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
นายคทาวุธ สุคํามี นายนิพัฒน์  เสนอใจ 

2000-1401 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน นายวันชนะ  ทองจูล นางดวงใจ คุณสมบัติ 
2101-2102 งานจักรยานยนต์ นายรัชชานนท์  พัดชา 

นายรัตนะ ลือนาม 
นายอนันต์  ทองอยู่ 
นายณรงค์  เขียวชมพู 
นายชายเดช แก้วบัวระภา 

นายคมสันต์  จูมี 

นายกิตติภพ  ตันหยงทอง 
นายศุภโชค  นนทรีย์ 

นายคมสันต์  จูมี 
 

นายวันชนะ  ทองจูล 
นายคฑาวุธ  สุคํามี 

นายนิรันดร์  เดือนพงษ์ 

2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 นายวันชนะ  ทองจูล นางชาลินี  ทองแจ่ม 
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น นายวันชนะ  ทองจูล นายทนงศักดิ์  ยาดี 

นายศุภโชค  นนทรี 
นายภาคภูมิ  กิ่งแก้ว 

นายอภิชาติ  อินคล้าย 

2101-2109 ระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 

นายปริวัตร  ขุนทรง 
 
 
 

นายปริวัตร แก้วเปี้ย 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อ-สกุลนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 นายชาญเดช  แก้วบัวระภา นางศิรินาถ วิวัฒนะมงคล 

นายวันชนะ  ทองจูล 
นายกิตติภพ  ตันหยงทอง 
นายศุภโชค  นนทรี 

นางศิรินาถ วิวัฒนะมงคล 
 
 

2001-2001 คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

นายกิตติภพ  ตันหยงทอง นายสมบัติ  คุณสมบัติ 
นายภาคภูมิ  กิ่งแก้ว 
นายคฑาวุธ  สุคํามี 

นางสาวณฤมล อุทธอินทร์ 

2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1 นายศุภโชค  นนทรี นายคมสันต์ จูมี 
2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน นายสิทธิเดช เขียวชมพู นายปริวัตร  แก้วเปี้ย 
2101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล นายสิทธิเดช เขียวชมพู นายพรเทพ  แก้วตา   
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่น

เบื้องต้น 
นายปกรณ์  จุลพันธ์ 
นายคฑาวุธ สุคํามี 

นายอภิชาติ  อินคล้าย 

2100-1009 งานนิวเมติกส์และ 
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

นายปกรณ์  จุลพันธ์ นายคมสันต์  จูมี 

2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม นายชาญเดช  แก้วบัวระภา นายอภิชาติ  อินคล้าย 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได ้
 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

1. นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์ เสนอเรื่อง บทบาทของวิทยาลัยชุมชน เรื่องการทําความร่วมมือ MOU 
กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ควรประชาสัมพันธ์ มีการเชื่อมโยงงานวิจัยชุมชน โดยมีแบบงานวิจัยแบบไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย กับเสียค่าใช้จ่าย การที่จะมาพัฒนาเทคโนโลยี มีเงื่อนไขอย่างไรในการทํางานกับชุมชน มีงบประมาณ
อะไรบ้าง และการบริการวิชาการกับชุมชนอย่างไร เงื่อนไขมีอะไรและทําอย่างไร ในส่วนของครูอาจารย์ต้องมี
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวรควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ได้รับความรู้ 
และรายได้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพองค์รวม ทําอย่างไรได้บ้าง ควรแบ่งกลุ่มบุคลากรเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้สอน 
กับกลุ่มบริการที่ไปทํางานวิจัย   

2. นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ แจ้งเรื่อง การทํา MOU ได้ทํา 3 แห่ง ด้านวิชาการ คือ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎพิบูลสงคราม เน้นการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การประกันคุณภาพ กับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เน้น
การฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ ให้ช่ วยรับ นักศึกษาฝึกงานด้านวิชาชีพด้ านบัญชีและคอมพิว เ ตอร์  
และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เน้นเรื่อง สถานีวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร  โดยได้ศึกษาความต้องการของ
คนในท้องถิ่นว่าต้องการอะไร  และเชื่อมต่อไปถึงการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อไป และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ได้มาประสานร่วมมือเน้นการศึกษาต่อ และทําหลักสูตรร่วมกัน 

 



28 

 

 
 3. นายบรรเทิง  ศรีนาก  เสนอว่า การที่จะตอบสนองความต้องการของชุมชน ต้องเปิดเวทีในการ
สอบถามชุมชน เพราะเราขาดการประชาสัมพันธ์ ควรใช้สภาชุมชน เป็นเวทีประชาสัมพันธ์ในการดําเนินการ 
 4. การทํา Open House ในการเปิดรับการทํางานที่ทํา เราต้องการทําแบบใด ทําแบบมีความสุข หรือ
ทําแบบมีกําไร เพราะเกษตรกรที่ทํา จะทําแบบไม่มีความรู้  และค่าใช้จ่ายงบประมาณ นํามาจากไหน ต้นทุน
การเกษตร ทั้งด้านน้ํา ดิน สิ่งแวดล้อม ผู้ทํามีความรู้ และควรทําวิจัยกํากับอย่างไร 

 
วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 8/๒๕63 

 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม                     
๒๕63 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 8/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม ๒๕63 เวลา  
09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
  
          
 

เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 
 
 
 
                (นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)           (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี) 
                   ผู้จัดทําวาระการประชุม                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
 
 
                    (นางวิลัย  บตุร์วัตร)          (นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                   ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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