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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ครั้งที่ 10/๒๕62 
วันพฤหัสบดีที่ 24  ตุลาคม ๒๕62 เวลา 09.30 น. 

ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 ..................................................................................... 

 
รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายไพศาล   นุ่มนาค   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   ชวนรักษาสัตย์  กรรมการ  
 10.  นางวิลัย    บุตร์วัตร   เลขานุการ 
 ๑1. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

12.นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

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

  
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายณรงค์   แก้วแกมแข 
 2.  นางสาวปฐมพร  อุไรพันธ์ 
 3.  นางธัญธรณ์  ตันโน 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา                                 
เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 12  คน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 คน  ดังรายชื่อข้างต้น                                 
ครบองค์ประชุมด าเนินการประชุมตามวาระ  
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ระเบียบวาระท่ี 1 
วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา จะมาเยี่ยมวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
2. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นวันครบรอบวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล       

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นปีที่ 2 จึงอยากเชิญชวนให้นึกถึงโครงการที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทาน
ให้กับประชาชนคนไทยได้น ามาปฎิบัติ ทั้งในเรื่องของการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ                 
ทรงงาน โดยอยากให้ทั้งครูและนักศึกษาได้น ามาปรับใช้  

3. ขณะนี้วิทยาลัยมีนักศึกษาน้อยลง มีการใช้เทคโนโลยีใหม่มากขึ้น มีการใช้หุ่นยนต์มาท างานแทน  
วิทยาลัยควรมีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเพท่อต่อยอดให้กับคนที่ไม่มีงานท า  
 
 วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการด าเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความร่วมมือ                          
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน  กันยายน พ.ศ. 2562 มีการด าเนิน
กิจกรรม จ านวน 7 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 

 

กิจกรรมที่ 1  การสอบและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2562  คณะครู-อาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรทั้งแม่ข่ายและหน่วยจัด
การศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) ได้เดินทางไปเพ่ือจัดการทดสอบปลายภาคและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ที่บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ณ นิคมอุสาหกรรมอมตะนคร                       
จ.ชลบุรี 
 

กิจกรรมที่ 2  การบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและคณะ                            
ได้ร่วมท าบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการจัดการศึกษาร่วมระหว่างวิทยาลัยชุมชน
พิจิตรกบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือเป็นการต่อยอดทางการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ. พิษณุโลก 
 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมการจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร 
 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้ง                   
นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ร่วมประชุมภาคี 3 ฝ่าย ได้แก่ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร ประชุมร่วมกันและท าความเข้าใจโครงการจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการ
วิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร ณ หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่ 4  การประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชน  
 เมื่อวันที่  2 -6 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน                                     
การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยชุมชน เพ่ือพัฒนา ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติและเกณฑ์ที่สอดคล้อง                                
กับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
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กิจกรรมที่ 5  การประชุมก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร 
 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เข้าร่วมประชุม                   
เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือพิจารณา
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ของบุคลากรร่วมกันกับกรมบัญชีกลาง ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กรุงเทพมหานคร 
 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมพิจารณาเรื่องการขอใช้ที่ดิน 
 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เข้าร่วมชี้แจง                         
เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องการขอใช้ที่ดินของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) เพ่ือจัดตั้งสถานี
วิจัยและบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กรุงเทพมหานคร 
 
กิจกรรมที่ 7 ประชุมภาคีเครอืข่ายวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ  
 เมื่อวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และคณะ                     
ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ จัดขึ้นเพ่ือ                         
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนางานและคุณภาพการศึกษาในกลุ่มวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ                                  
ให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อ.แม่สอด 
จ.ตาก 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ    
  
  วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 9/2562 
 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 
กันยายน  2562 มีมติที่ประชุมและได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 

วาระท่ี 
เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 

การด าเนินงานตามมติที่
ประชุม 

1 4.1 พิจารณาเห็นชอบแผนการ
จัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
ระดั บอนุ ปริ ญญา ภาค
การศึกษาที่ 2/2562 

ที่ประชุมเห็นชอบแผนจัดการศึกษา 
หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 
2/2562 จ านวน 13 หอ้งเรียน 

 

ส่งเอกสารแผนการเรียน ไป
ยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ ว เมื่ อวันที่  1  ตุล าคม 
2562 

2 4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผลการประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อ านวยการ                       
แล ะรองผู้ อ า นว ยกา ร
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ที่ประชุมเห็นชอบผลการประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ และรอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 

แจ้งส านักผู้อ านวยการ เพื่อ
ด าเนินการแล้ว เม่ือวันที่ 27 
กันยายน 2562 
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3 4.3 แนวทางการ พิจารณา
คุณภาพวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรม 

 

ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการ 
เ พ่ือด า เนิ นการตามแนวทางการ
พิจ า รณาคุณภาพวิ ทยาลั ยชุ มชน
คุณธรรม จ านวน 5 คน ประกอบด้วย  
1. นายประทีป    นากกลัด  
2. นายวิเชียร      จุลพันธ์  
3. นายบรรลือ     เหลืองทองค า                       
4. นายสุทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์    
5. นายธวชัชัย     รัตนพุก 

แจ้งส านักผู้อ านวยการ เพื่อ
ด าเนินการแล้ว เม่ือวันที่ 27 
กันยายน 2562 

4 4.4 พิจารณาเห็นชอบใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา 

 

ที่ประชุม เห็นชอบให้ ใช้ เ งินรายได้
สถานศึกษา จากเงินบริจาคแบบมี
วัตถุประสงค์  ซึ่ ง ได้ รับบริจาคจาก
ส านักพิมพ์เอมพันธ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริ กา ร ให้ กั บอาจารย์ พิ เศษ 
วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น พิ จิ ต ร  จ า น ว น 
240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาท
ถ้วน) 

แจ้งส านักผู้อ านวยการ เพื่อ
ด าเนินการแล้ว เม่ือวันที่ 27 
กันยายน 2562 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กันยายน 2562 
 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมีเงินรายได้สถานศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงวันที่  3 0 กันยายน 2562                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562   10,184,445.71 
1 ณ วันที่ 30 กันยายน  2562 4,670.00 660,080.00 9,529,035.71 

  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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  วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน กันยายน  2562 
 
สรุปเรื่อง 

ณ วันที่ 30 กันยายน 256๒ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒ งวดที่ 12 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน 38,217,754.24.00 บาท 
(สามสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์) ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ้น จ านวน 38,217,707.72.00 บาท (สามสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสอง
สตางค์)  และร้อยละของการเบิกจ่ายอยู่ที่ 100 % ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ 1.2.5  เรื่อง รายงานจ านวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์                     
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน กันยายน  256๒ 
 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง

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

 
 
 
 
 
 

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย 
งบบุคลากร 5,881,320.00 5,881,320.00 0.00 100 
งบด าเนินงาน 17,108,860.00 17,108,857.69 2.31 100 
งบลงทุน 67,700.00 67,700.00 0.00 100 
งบเงินอุดหนุน     13,058,534.27 13,058,492.95 41.29 100 
งบรายจ่ายอื่น 2,101,340.00 2,101,337.08 2.92 100 
รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) 
จ านวน 12 งวด  

38,217,754,24 38,217,707.72 46.52 100 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  36%  ไตรมาสที่ 2  21%    
                                ไตรมาสที่ 3  23%  ไตรมาสที่ 4  20%  รวม 100%  
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 100) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 100% 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

งบประมาณ 

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

 9,977,535.72 2,082,358.00 2,530,858.01 9,529,035.71 
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1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน

ผู้เรียนตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 
การท าไม้กวาดดอกหญ้าและไม้
กวาดทางมะพร้าว 
 

84 

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

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

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

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

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

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

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

7 
การจัดการเรยีนรู้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

112 
30 30 

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

28 28 ที่ท าการผู้สูงอายตุ าบลคลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 
59 58 รพ.สต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจติร 

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

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

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

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

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

15 
ช่างติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

 30 30 หน่วยจัดฯ ทับคล้อฯ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

16 
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ให้ความร้อน 

56 29 29 
โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์”             
 อ.บึงนาราง  จ.พิจิตร 

รวมท้ังสิ้น 713 709 
 

2. บริการวชิาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน

ผู้เรียนตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 การถักเปลญวน 50 
25 25 วัดสมาบาป ม.5  ต.เมืองเก่า อ.เมอืง จ.พิจิตร 
25 25 วัดท่าข่อย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 

2 
การจักสานเส้นพลาสติกเพื่อ
ธุรกิจ 

75 
25 25 วัดเขื่อน ม.9 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
11 11 วชช.พิจิตร  
25 25 ม.7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
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25 25 ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
25 25 ม.12 ต.ก าแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 
25 25 ที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจติร 
14 14 วชช.พิจิตร  

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

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

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

5 
เทคนิคการซ่อมล าโพงและ 
การประกอบตู้ล าโพง 

25 11 11 วชช.พิจิตร  
 13 13 วชช.พิจิตร  

6 
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า        
ภายในบ้าน 

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

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

8 ขนมไทยใบตองห่อ 75 
25 25 

หน่วยจัดฯโพธิ์ประทับช้าง ต.ทุ่งใหญ่            
อ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 

25 25 ม.1 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
9 การแต่งหน้า 50 25 25 ม.4 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจติร 

10 ขนมไทยแห้ง 25 25 25 ม.5 ต.ทุ่งใหญ ่อ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 

11 งานผูกผ้า 50 

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

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

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

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

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

16 ขนมไทยในพิธีมงคล 25 25 25 ม.1 ต.บา้นน้อย อ.โพทะเล จ.พิจติร 

17 
เทคนิคการซ่อมประกอบ
คอมพิวเตอร ์

50 20 20 หน่วยจัดฯ อ.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร  

18 การผลิตดินผสมพร้อมปลูก  25 25 ม.6 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจติร 
19 อาหารว่างประเภทน้ า 25 25 25 ม.1 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
20 การท าขนมอบเบเกอรี่ (คุ้กก้ี) 25 25 25 ม.4 ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
21 การนวดมือและฝา่เท้า 25 25 25 ศาลาเอนกประสงค์ ต.ท่าน่ัง อ.โพทะเล จ.พิจติร 

22 
การออกก าลังกายส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

60 60 60 อบต.เมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 

23 อาหารว่างประเภทป้ิง-ย่าง 25 25 25 ม.3 ต.บา้นน้อย อ.โพทะเล จ.พิจติร 
24 การนวดประคบสมุนไพร  42 42 โรงเรียนบุรพรตัน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
25 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 50 25 25 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ อ.ทับคลอ้ จ.พิจิตร 
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ให้แสงสว่าง 
26 อาหารถนอมประเภทผักดอง 25 25 25 ม.1 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
27 การนวดแผนไทยเบื้องต้น  17 17 วชช.พิจิตร  

รวม 1,086 1,086 
 

ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์                        
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

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

 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา  

1. วิทยาลัยควรไปศึกษาดูงานโครงการของธนาคารออมสิน ซึ่งธนาคารมีหลักสูตร จ านวน 27 หลักสูตร                 
ที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการเขียนแผนการใช้เงิน ข้อบกพร่องในการใช้เงินการกู้ การกู้ การดูความสามารถของ
ผู้ประกอบการ เป็นต้น  วิทยาลัยอาจน าข้อมูลมาให้นักศึกษาได้น ามาเรียนรู้  

2. วิทยาลัยควรน าข้อมูลของผู้ที่ศึกษาส าเร็จแล้วมาวิเคราะห์ แล้วน ามาปรับปรุงด้านการจัดการเรียน                       
การสอนในปีต่อไป โดยวิเคราะห์ว่าผู้เรียนมีทักษะการท างานอย่างไร แล้วน ามาพัฒนาเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง      

3. ควรมีการสอนศิลปะในการท างานร่วมด้วย เพ่ือให้ผู้เรียนมี sorfskill @ Hardskill  
4. หลักสูตรที่จะจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยควรมีการจัดระบบการท างาน มีการแบ่งสัดส่วนในการ

ท างานให้ชัดเจน การท างานต้องมทีั้งวิชาการ  และการลงมือปฏิบัติ   
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ 2.1.6 เรื่อง การด าเนินงานการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 
สรุปเรื่อง 

จากการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/๒๕6๒ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๒                              
ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน  เรื่อง การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทีป่ระชุมมีมติ  

1. เห็นชอบในหลักการที่มหาวิทยาลัยนเรศวรขอใช้พ้ืนที่ที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อ าเภอทับคล้อ จังหวัด
พิจิตร โดยอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ จ านวน ๘๐ ไร่ แต่เนื่องจากข้อเสนอของมหาวิทยาลัยนเรศวรยังไม่คลอบคลุม                           
กับมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้ง ๘ ข้อ สภาสถาบันพิจารณาเห็นว่าควรด าเนินการให้เป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมสภาสถาบัน และมีความเห็นเพ่ิมเติมว่าเนื่องจากประชาชนชาวพิจิตรเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวได้                        
เป็นอันดับ 3 ของประเทศ จึงควรให้ความส าคัญเรื่อง Smart farming และพัฒนา Smart farmer โดยแผนการ
ด าเนินงานโครงการทั้งในส่วนของอาคาร สิ่งก่อสร้าง แผนการฝึกอบรม และแผนการวิจัย ควรมุ่งเน้นไปตอบโจทย์
ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นการท างานร่วมกัน ๓ ฝ่าย คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรอย่างแท้จริง 
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2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร                           
เพ่ือรับทราบมติของที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

1. วิทยาลัยควรประสานกับผังเมืองพิจิตร เพ่ือให้ข้อคิดหรือแนวทางในการวางผังระบบน้ า การวางพ้ืนที่ใน
แต่ละส่วน 

2. ในการท าโครงการต่าง ๆ วิทยาลัยควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดข้ึน  

3. วิทยาลัยควรมีการสร้างประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ                      
(ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่  2.1.7  เรื่อง รายงานผลการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ด าเนินการจัดการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน เป็นการด าเนินงานตามแนวทางการจัดซื้อจัดหาหนังสือของโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่หลักสูตรอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 
2562 โดยที่ประชุม มีมติ ดังนี้ 

วาระการประชุม มติที่ประชุม 
พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการ
หนังสือเรียน ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา           
256๒ 

ที่ประชุมเห็นชอบ  รายการหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 112 
รายวิชา 

ขอความเห็นชอบ การใช้เงินเหลือจ่ายจาก
การซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ที่ประชุมเห็นชอบ  การใช้เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อหนังสือ
เรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2562 จ านวนเงิน 77,678.70 บาท ส าหรับ
กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) : ค่าเช่า
คอมพิวเตอร์ ในเดือนกันยายน 2562 

ขอความเห็นชอบ กรณีเงินเหลือจ่าย จากการ
ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่หลักสูตร
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 
งบประมาณ   พ.ศ. 256๒ 

ที่ประชุมเห็นชอบ  หากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อหนังสือเรียน 
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
หลักสูตรอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พ้ืนฐานแล้ว  ขอให้
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายอีกครั้ง เพ่ือขอ
ความเห็นชอบในการใช้เงินเหลือจ่าย 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 



10 
 

วาระที่ 2.1.8 เรื่อง รายงานตารางการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                                   
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้มีก าหนดการเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                     
และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 
2562 ทั้งนี ้ส านักวิชาการ หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา และหัวหน้าสาขางาน ได้ด าเนินการจัดท าตารางการจัดการ
เรียนการสอน และศักยภาพอาจารย์ผู้สอน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 15 ตุลาคม 2562  

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ 2.1.9 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานโครงการและงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ด าเนินงานโครงการ (ภายใต้แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ                          
พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีจ านวน 2 โครงการ คือ  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ   

โดยมอบหมายให้  นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี  รับผิดชอบด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย                                       
และนางธัญยธรณ์ ตันโน รับผิดชอบด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ  
 ในวันที่  16-19 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รายงานผล                            
การด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งผู้ที่ได้รับ
มอบหมายได้ไปน าเสนอผลการด าเนินงานตามโครงการ ทั้งสองโครงการให้กับสถาบันและวิทยาลัยชุมชนทั้ง                          
20 แห่ง ซึ่งผลการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ในระดับดี และจะต้องท าต่อเนื่อง                                
ในปีต่อไป เพ่ือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนของคนในชุมชน 
 ส่วนอีก 2 โครงการเป็นงานวิจัยที่พัฒนา  2 เรื่อง คือ    

1. การพัฒนาต้นแบบโคมไฟนอกอาคารพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเพ่ือการน าไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนบ้านหนองแขม  ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวปฐมพร  อุไรพันธ์, นายประเสริฐ  เฉยดิษ, นายภิญโญ  
ม่วงแก้ว 

2. การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ าส้มควันไม้บริสุทธิ์ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชน                                
เพ่ือเสริมสร้างเกษตรปลอดสารพิษ ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ผู้รับผิดชอบ คือ นายวิชาญ ชุ่มมั่น,                     
นายเชิดพงษ์  องอาจ, นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
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 วาระที่ 2.1.10 เรื่อง รายงานข้อเสนอแนะในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง   

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561                  
เมื่อวันที่ 2–6 ตุลาคม 2562 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของวิทยาลัยชุมชน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
1.  การด าเนินการประกันคุณภาพที่อยู่ในระดับพอใช้ วิทยาลัยควรมีการเขียนบันทึกถึงปัญหาหรือข้อมูลที่

จะน ามาใช้ในการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป 
2.  ด้านหลักสูตรที่มี ควรช่วยกันน ามาวิเคราะห์ข้อมูล และกระตุ้นการสร้างความร่วมมือการท างานให้กับ

บุคลากร 
3.  การจัดการศึกษาของวิทยาลัยไม่ควรอยู่แต่ในห้องเรียน ควรมีการจัดฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาด้วย 
4. การท า SAR ควรมีร่องรอย การจัดการเรียนการสอนแบบ โรงเรียนโรงงาน เด็กไปฝึกงานมีร่องรอย

อย่างไร  
5. ให้น าอุปสรรคมาแก้ปัญหา ทั้งด้านบุคลากร และการท างาน 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2561 
ระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2562 โดยผู้ประเมินภายนอก  ประกอบด้วย 

 
1. ผศ.ปรานี   พรรณวิเชียร  ประธานกรรมการ 
2. นายชัยพร   พุ่มประพาฬ  กรรมการ 
3. นายอิศรา   จันทิมางกูร  กรรมการและเลขานุการ 

 

ข้อเสนอแนะภาพรวมระดับวิทยาลัย 

1. วิทยาลัยควรน าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปี  2561 มาพิจารณาถึงความส าคัญ                                      
ของการก ากับติดตามภาระงานทั้ง 5 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย สิ่ งประดิษฐ์ การบริการวิชาการ                        
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ เพ่ือมาเป็นแนวทางในการก ากับติดตามผลการด าเนินการ                                
ให้เกิดคุณภาพ กับการท างานอย่างเป็นระบบ 

2. การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน ยังเน้นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมากกว่า                            
การเข้าสู่การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนหรือสถานประกอบการ จึงส่งผลให้นักศึกษาขาดความเข้าใจในการท างาน
ร่วมกับชุมชน และกิจกรรมด้านการเรียนการสอนไม่สามารถจะบูรณาการร่วมกับความต้องการของชุมชนได้ 
ผู้บริหาร ควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

3. หัวใจส าคัญของวิทยาลัยชุมชน คือ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา ปวช. และ ปวส. 
รวมทั้งการบริการวิชาการในหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ วิทยาลัยควรวางแผนการด าเนินการให้มีระบบและกลไก                                    
ในการท างานที่ชัดเจน ก ากับติดตามผลลัพธ์ได้ มีการรายงานต่อฝ่ายบริหารอย่างน้อยทุก 3 เดือน  
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4. ระบบการท างานของวิทยาลัยอยู่ในเกณฑ์ที่ด าเนินการร่วมกันได้พอสมควร แต่ยังมีบุคลากรบางส่วน                
ที่ ยั ง ไม่ ได้มีทัศนคติ ในการท างานที่ เป็น ไปทางทิศทางเดี ยวกัน จึ งส่ งผลให้ งานบางอย่ างมี อุปสรรค                                              
ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร สภาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการช่วยพัฒนาเพ่ือให้วิทยาลัยสามารถด าเนินการ     
ไปได้ด้วยดี 

5. การจัดการศึกษาในปัจจุบัน การที่จะให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ
เพ่ิมขึ้นได้ วิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล และสามารถเรียนรู้ในโลกโซเซียลที่มีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร 
 

ข้อเสนอแนะภาพรวมระดับหลักสตูร 
1. หลักสูตรควรมีการพัฒนา การด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น อย่างมี

นัยส าคัญ ในประเด็นแรกขอให้มีการจัดท าเป็นข้อสอบกลางในรายวิชาเอกของหลักสูตรที่จะน าเสนอในปีการศึกษา 
2562 อย่างน้อย 2 รายวิชา และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่ยอมรับ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

2. การเขียนแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรควรสร้างความเข้าใจ ในเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และควรด าเนินการตามวิถีที่หลักสูตรมีการบริหารจัดการ และด าเนินการจริงไม่ควรจัดท าแบบ
รายงานที่ระบุ ขั้นตอนที่ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหลักสูตรแค่เติมค าในช่องว่าง 

3. หลักสูตรควรน าข้อเสนอแนะจากการประเมิน ไปจัดท าแผนการปรับปรุง ( Improvement Plan) 
อย่างเป็นระบบ และก าหนดแผนการพัฒนา กระบวนการและกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

4. หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของผู้เรียนค่อนข้างต่ า หลักสูตรควรจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของอัตรา
การออกกลางคัน และน าเข้าที่ประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ผล                      
การด าเนินการดีข้ึนในปีต่อไป 

5. ในช่วงการน าเสนอผลการด าเนินการ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร                      
ทุกคนควรมีส่วนร่วม ในการน าเสนอและรับผิดชอบร่วมกัน ไม่ควรเปิดโอกาสให้ บุคลากรบางรายท าตัว ไม่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินผลการการท างานของหลักสูตรได ้
 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
 

 หลักสูตรอนุปริญญา 
1.  สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ่น  

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 ท่าน คือ นายประเสริฐ  มุ้ ยแก้ว กับ นายศุภ กร ต่ายทับ                                     
เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งไม่มีภาระผูกพันกับหน่วยงานภายนอก แต่ ไม่มีสัญญาจ้างเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร                           
กับ วชช.พิจิตร ส่วนอีก 1 ท่าน คือ นายสง่า ศรีรักษ์ เป็นบุคคลภายใน วชช.พิจิตร ซึ่งมีคุณวุฒิตรง และมีสัญญาจ้าง
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด สรุปแล้วหลักสูตรนี้ มีอาจารย์เพียง 1 ท่านเท่านั้น                               
ที่มีคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์ที่ก าหนดควรจัดท าสัญญาจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้กับอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน 
 องค์ประกอบท่ี 2 ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ข้อ 2.1 มีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประสงค์จะท างาน 8 คน และ ยังไม่มีงานท า 1 คน อีก 26 คน 
ศึกษาต่อจากผู้เรียนทั้งหมด 35 คน  ผลการประเมิน 4.45 เห็นควรปรับแบบประเมิน เนื่องจากแบบประเมิน                    
ไม่ชัดเจนจึงไม่มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูล  
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   ข้อ 2.2 ผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 35 คน น าคะแนนรวมของแต่ละคน หารด้วย 35                    
ได้คะแนน 88.89 เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 4.17  หลักสูตรควรจะมีการประเมินผลที่ชัดเจน                           
ในปีการศึกษาต่อไปเห็นควรปรับแบบประเมิน ในปีถัดไป 
 องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

 ข้อ 3.1 ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลและให้
ค าปรึกษา เนื่องจากมียอดนักศึกษาออกกลางคันจ านวนมากในแต่ละปี การด าเนินงานในปัจจุบันกระบวนการในการ
ด าเนินการ               ยังไม่ชัดเจนยังไม่มีการด าเนินงานจนเห็นผลลัพธ์ 

  ข้อ 3.2 หลักสูตรมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาไม่ถึงร้อยละ 50 
แสดงถึงหลักสูตรไม่สามารถที่จะรักษาผู้เรียนไว้ได้ หลักสูตรควรหาสาเหตุ และวิธีการปรับปรุงโดยเร่งด่วน ควรมี
รายงานความพึงพอใจตาม ข้อ 3.1 
 องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์

  ข้อ 4.1 ควรมีกระบวนการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน และมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อควบคุม ติดตาม การด าเนินงาน และควรมีสวัสดิการและบริการอ่ืน ๆ ต่ออาจารย์
ที่เป็นขวัญและก าลังใจในการด าเนินงาน ระบบบริหารอาจารย์ยังไม่มีการด าเนินงาน   หลักสูตรควรมีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งเป็นแผนระยะเวลา 5 ปี ตามแผนกลยุทธ์และมีการก ากับติดตาม ให้เป็นไปตาม
แผน หากมีปัญหาจะได้เสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข 
 
 องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนสอน การประเมินผู้เรียน 

  ข้อ 5.1  
  - ควรมีการออกแบบหลักสูตรที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลได้ชัดเจน   
  - ควรมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยตามองค์ความรู้                         
ของศาสตร์นั้น ๆ  
  ข้อ 5.2   
  - การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน ควรคัดเลือกจากบุคคลภายในก่อน โดยจะต้องค านึงถึงภาระงานสอน
เดิม และสถานที่สอน หากภาระงานสอนเดิมมาก จึงพิจารณาจากบุคคลภายนอก  ส่วนการมอบหมายรายวิชา                        
ให้สอนควรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม โดยจะต้องค านึงถึงคุณวุฒิ ศักยภาพ ประสบการณ์ของผู้สอน
เป็นหลัก  
  - ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาชีพ
เฉพาะ 
  - ควรมีการก าหนดวิธีการด าเนินการของการจัดการเรียนการสอนที่มีโครงงาน หรือ งานวิจัยที่ให้
เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานควรก าหนดวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจน 
  ข้อ 5.3  
  - อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร  
เช่น การเขียน มคอ.3  มคอ. 5 การคัดเลือกผู้สอนการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล  
  - ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  - อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้าอบรมพัฒนาตนเองด้านใด เรื่องใดบ้าง ควรแสดงรายละเอียด 
  - ผลการด าเนินงานขอหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 12 ข้อ ที่หลักสูตรก าหนด หลักสูตรควรเขียน
รายละเอียดของการด าเนินการที่ระบุไว้ ในตัวบ่งชี้แต่ละตัวให้ชัดเจน และเห็นภาพของการปฏิบัติงานจริง 
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 องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ข้อ 6.1  

  - ควรมีซอฟต์แวร์ทางด้านวิชาชีพเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ หรือน าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน               
หรือธุรกิจของนักศึกษา 
  - หลักสูตรควรน าผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา ที่มีต่อสิ่งสนับสนุน                          
การเรียนรู้มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาเพ่ือให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะวิชาชีพของหลักสูตรเหล่านั้น 
 
2.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน รับ นศ. ปีการศึกษา 2561 โดยใช้หลักสูตร ปี 2556  
 องค์ประกอบที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่มีการประเมิน ข้อ 2.1 และ 2.2 เนื่องจาก เปิด ปกศ. 2561 
ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
 องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
  ข้อ 3.1  

-  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นที่ปรึกษา (เห็นควรตั้งเป้าหมายการรับ
นักศึกษาให้ชัดเจน เพ่ือที่จะสามารถน ามาวางแผนการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ปรึกษา และให้มีความเหมาะสม
ระหว่างสัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา เพ่ือให้บริการได้อย่างทั่วถึงและสร้างประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน) 
  -  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จะต้องระบุกิจกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาตามลักษณะที่พึงประสงค์ใน มคอ. 3 และ มคอ. 5 และควรน ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดโดย
งานกิจการนักศึกษา โดยน าโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการมาเป็นข้อมูลในพัฒนานักศึกษาร่วมด้วย สามารถสอดแทรก
การเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ได้ 
  ข้อ 3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษา  ไม่มีการประเมิน เนื่องจาก ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
 องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์
  ควรมีกระบวนการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือควบคุม ติดตาม การด าเนินงาน และควรมีสวัสดิการและบริการอ่ืน  ๆ ต่ออาจารย์ที่เป็นขวัญและ
ก าลังใจในการด าเนินงาน ระบบบริหารอาจารย์ยังไม่มีการด าเนินงานหลักสูตรควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ซึ่งเป็นแผนระยะเวลา 5 ปี ตามแผนกลยุทธ์และมีการก ากับติดตาม ให้เป็นไปตามแผน หากมีปัญหาจะ
ได้เสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข 
 องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
  ข้อ 5.1   
  - ควรมีการออกแบบหลักสูตรที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลได้ชัดเจน   
  - ควรมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยตามองค์ความรู้                    
ของศาสตร์นั้น ๆ  
  ข้อ 5.2   
  - การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน ควรคัดเลือกจากบุคคลภายในก่อน โดยจะต้องค านึงถึงภาระงานสอน
เดิม และสถานที่สอน หากภาระงานสอนเดิมมาก จึงพิจารณาจากบุคคลภายนอก ส่วนการมอบหมายรายวิชาให้
สอนควรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม โดยจะต้องค านึงถึงคุณวุฒิศักยภาพ ประสบการณ์ของผู้สอนเป็น
หลัก  
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  - ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาชีพ
เฉพาะ 
  - ควรมีการก าหนดวิธีการด าเนินการของการจัดการเรียนการสอนที่มีโครงงาน หรือ งานวิจัยที่ให้
เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานควรก าหนดวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจน 
  ข้อ 5.3  
  - อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 
เช่น การเขียน มคอ.3 มคอ. 5  การคัดเลือกผู้สอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เป็นต้น 
  - ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  - อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้าอบรมพัฒนาตนเองด้านใด เรื่องใดบ้าง ควรแสดงรายละเอียด 
  - ผลการด าเนินงานขอหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 12 ข้อ ที่หลักสูตรก าหนด หลักสูตรควรเขียน
รายละเอียดของการด าเนินการที่ระบุไว้ ในตัวบ่งชี้แต่ละตัวให้ชัดเจน และเห็นภาพของการปฏิบัติงานจริง 
          (NA ข้อ 8, 10, 11, 12)   (ได้ 7 ข้อ จาก 8 ข้อ 87.5 = 4.00) 
 องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ข้อ 6.1  
  - ควรมีซอฟต์แวร์ทางด้านวิชาชีพเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ หรือน าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน     
หรือธุรกิจของนักศึกษา 

  - หลักสูตรควรน าผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาเพ่ือให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะวิชาชีพของหลักสูตรเหล่านั้น 

 

3.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

1. อ.จิระ ปฐมวาณิชกะ วุฒิการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ได้จบคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยตรง                          
ซึ่งจะต้องเรียนทางด้านการบริหารธุรกิจอย่างน้อย 30 หน่วยกิต หรือไม่มีหลักฐานประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ                            
หรือมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ ซึ่งสามารถศึกษาเพ่ิมเติมหรือเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร                             
ด้านการบริหารธุรกิจเพ่ิมเติม  

2. อ.อุเทน โค้งนอก เป็นข้าราชการครู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ตามเกณฑ ์

3. สามารถสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จากการท าสัญญาจ้าง หรือรับบรรจุอาจารย์                          
ตามสาขาวิชาที่เปิด 
 องค์ประกอบท่ี 2 ผู้ส าเร็จการศึกษา 

1. มีผู้ส าเร็จการศึกษา 16 คน มีงานท าอยู่แล้ว 13 คน มีงานท าเพ่ิมขึ้น 3 คน ท างานตรงตาม
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 3 คน สรุปได้ 100% ได้คะแนนเท่ากับ 5 

2. ควรพิจารณาคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น เพ่ือการน าข้อมูลไปใช้                    
ในการปรับปรุงครั้งต่อไป 

3. ให้มีการปรับแบบประเมินใหม่ในปีหน้า 
 องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
  ข้อ 3.1 ให้อาจารย์พิเศษเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ                   
แก่ผู้เรียนได้ระดับหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง เนื่องจากอาจารย์พิเศษอาจจะไม่มี
เวลาให้แก่นักศึกษาอย่างเต็มที่ 
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  ข้อ 3.2 มีผู้ส าเร็จการศึกษาและอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ไม่ถึงร้อยละ 50 บ่งถึงการไม่
สามารถรักษาผู้เรียนไว้ได้ หลักสูตรควรหาสาเหตุที่ผู้เรียนไม่สามารถรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้ได้                      
และช่วยกันแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน  (งานกิจการนักศึกษา ควรจะส่งผลการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสาขาวิชาให้แก่
งานหลักสูตร (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) ทราบผล เพ่ือจะได้น ามาเขียนในรายงานการจัดการเรียนการสอน                             
ในสาขาวิชาของตนเองได้  2 คะแนน 
 องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์

๑. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรมีแนวทางการรับอาจารย์ และการสรร
หาอาจารย์ทดแทน กรณีอาจารย์เดิมลาออกหรือไม่สามารถท าการสอนได้ 

๒. ระบบการบริหารอาจารย์ 
๓. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
  ข้อ 5.1   

-  ควรมีการออกแบบหลักสูตรที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลได้ชัดเจน   
    -  ควรมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยตามองค์ความรู้                      

ของศาสตร์นั้น ๆ  
   ข้อ 5.2   

-  การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน ควรคัดเลือกจากบุคคลภายในก่อน โดยจะต้องค านึงถึงภาระงาน
สอนเดิม และสถานที่สอน หากภาระงานสอนเดิมมาก จึงพิจารณาจากบุคคลภายนอก ส่วนการมอบหมายรายวิชา
ให้สอน ควรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม โดยจะต้องค านึงถึงคุณวุฒิศักยภาพ ประสบการณ์ของผู้สอน
เป็นหลัก  
   -  ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ในราย
วิชาชีพเฉพาะ 
          -  ควรมีการก าหนดวิธีการด าเนินการของการจัดการเรียนการสอนที่มีโครงงาน หรือ งานวิจัย                     
ที่ให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานควรก าหนดวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจน 
  ข้อ 5.3  
          - อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 
เช่น การเขียน มคอ.3 มคอ. 5  การคัดเลือกผู้สอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เป็นต้น 
  - ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  - อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้าอบรมพัฒนาตนเองด้านใด เรื่องใดบ้าง ควรแสดงรายละเอียด 
  - ผลการด าเนินงานขอหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 12 ข้อ ที่หลักสูตรก าหนด หลักสูตรควรเขียน
รายละเอียดของการด าเนินการที่ระบุไว้ ในตัวบ่งชี้แต่ละตัวให้ชัดเจน และเห็นภาพของการปฏิบัติงานจริง 
          (NA ข้อ 8, 10)  (ได้ 9 ข้อ จาก 10 ข้อ ได้ 90 = 4.50) 

 องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ข้อ 6.1  
           - ควรมีซอฟต์แวร์ทางด้านวิชาชีพเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ หรือน าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน
หรือธุรกิจของนักศึกษา 
           - หลักสูตรควรน าผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา ที่มีต่อสิ่งสนับสนุน                            
การเรียนรู้ มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาเพ่ือให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะวิชาชีพของหลักสูตรเหล่านั้น 
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4.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 องค์ประกอบท่ี 1   การก ากับมาตรฐาน 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 ท่าน (นางปริญญา และ น.ส.สุภาพร)  เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีภาระ
ผูกพันกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงกับเกณฑ์ที่ก าหนด ส่วน น.ส.นงลักษณ์ ม่วงศรี เป็นบุคคลภายใน 
วชช.พิจิตร มีคุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีสัญญาจ้างเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ควรด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยเร่งด่วน 
 องค์ประกอบท่ี 2  ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ข้อ 2.1  n/a  เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปี 60 จึงไม่มีการประเมินข้อนี้ 
  ข้อ 2.2 n/a  เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปี 60 จึงไม่มีการประเมินข้อนี้ 

 องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
ข้อ 3.1  กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษายังไม่ชัดเจน ยังไม่มีการด าเนินงานจนเห็น

ผลลัพธ์ ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษา และหลักสูตร
ต้องสร้าง ความมั่นใจได้ว่า การจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน จะมีมาตรฐานเดียวกัน 

ข้อ 3.2 การพัฒนานักศึกษาตามศตวรรษที่ 21 หลักสูตรควรน าไปบูรณาการกับการเรียน                   
การสอน โดยสรุปไว้ใน มคอ. 3 และ มคอ. 5 และควรน าผลลัพธ์จากโครงการพัฒนานักศึกษาที่จัดท าโดย                       
ส านักกิจการนักศึกษามาบูรณาการร่วมด้วย ข้อ 3.2 ไม่มีแนวโน้มผู้ส าเร็จการศึกษาเนื่องจากเพ่ิงเปิดในปี 59                     
ไม่มีรายงานความพึงพอใจ ตาม 3.1  
 องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย ์

   ข้อ 4.1 ควรมีกระบวนการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน  และมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือควบคุม ติดตาม การด าเนินงาน และควรมีสวัสดิการและบริการอ่ืน ๆ ต่ออาจารย์
ที่เป็นขวัญ และก าลังใจในการด าเนินงาน ระบบบริหารอาจารย์ยังไม่มีการด าเนินงานหลักสูตรควรมีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งเป็นแผนระยะเวลา 5 ปี ตามแผนกลยุทธ์และมีการก ากับติดตาม ให้เป็นไปตาม
แผน หากมีปัญหาจะได้เสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข 
 องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 

  ข้อ 5.1   
  - ควรมีการออกแบบหลักสูตรที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลได้ชัดเจน   
  - ควรมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยตามองค์ความรู้                           

ของศาสตร์นั้น ๆ  
  ข้อ 5.2   
  - การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน ควรคัดเลือกจากบุคคลภายในก่อน โดยจะต้องค านึงถึงภาระงานสอน

เดิม และสถานที่สอน หากภาระงานสอนเดิมมาก จึงพิจารณาจากบุคคลภายนอก ส่วนการมอบหมายรายวิชา                       
ให้สอนควรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม โดยจะต้องค านึงถึงคุณวุฒิ ศักยภาพ ประสบการณ์ของผู้สอน       
เป็นหลัก  

  - ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาชีพ
เฉพาะ 

  - ควรมีการก าหนดวิธีการด าเนินการของการจัดการเรียนการสอนที่มีโครงงาน หรือ งานวิจัยที่ให้
เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานควรก าหนดวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจน 
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  ข้อ 5.3  
  - อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร  

เช่น การเขียน มคอ.3 มคอ. 5  การคัดเลือกผู้สอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เป็นต้น 
  - ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  - อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้าอบรมพัฒนาตนเองด้านใด เรื่องใดบ้าง ควรแสดงรายละเอียด 
  - ผลการด าเนินงานขอหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 12 ข้อ ที่หลักสูตรก าหนด หลักสูตรควรเขียน

รายละเอียดของการด าเนินการที่ระบุไว้ ในตัวบ่งชี้แต่ละตัวให้ชัดเจน และเห็นภาพของการปฏิบัติงานจริง 
 องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  ข้อ 6.1  
  - ควรมีซอฟต์แวร์ทางด้านวิชาชีพเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ หรือน าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน          

หรือธุรกิจของนักศึกษา 
  - หลักสูตรควรน าผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา ที่มีต่อสิ่งสนับสนุน                           

การเรียนรู้ มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาเพ่ือให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะวิชาชีพของหลักสูตรเหล่านั้น 
 

 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 
1. เนื่องจากผู้เรียนหลักสูตรมีจ านวนน้อย เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยไม่เกิดความคุ้มค่าต่อหลักสูตรนั้น 

หลักสูตรควรหาวิธีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมหรือหลักสูตร Non degree เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน 
2. หลักสูตรควรท า MOU กับสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรช่างฝีมือที่อยู่ใน

สถานประกอบการให้เข้าพัฒนาโดยหลักสูตรด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรร่วมกัน 

  องค์ประกอบท่ี 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรควรหาสาเหตุที่นักศึกษามีงานท าไม่ตรงสาขา หรือในกรณีที่นักศึกษาไม่มีงานท า เพ่ือหาแนวทาง                    

ในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป  
  องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 

 1.  หลักสูตรมีระบบของการดูแลนักศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของการให้ค าปรึกษา                                
ระหว่างเรียน การดูแลนักศึกษาหน้าเสาธง การพบนักศึกษาตอนเช้า – เย็น ในชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา และ Home 
Room ตามที่ก าหนดไว้ และมีการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่ยังไม่ได้น า
ผลการด าเนินงานไปวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 2.  ระบบการพัฒนานักศึกษา ในส่วนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หลักสูตรยังไม่น ามา
วิเคราะห์หรือพิจารณาว่า จะส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในหลักสูตรมากน้อยเพียงใด หลักสูตรควรมีการก ากับติดตามผล
การด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 3.  ในการประเมินความพึงพอใจในข้อ 3.2 จะต้องน าผลการประเมินกิจกรรมในข้อ 3.1 ทั้ง 2 กิจกรรม                     
คือ ผลการประเมินความพึงพอใจของกระบวนการให้ค าปรึกษาจากนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและความพึงพอใจ                    
จากการพัฒนานักศึกษาในโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาและในรายวิชาที่มีการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา                       
มารวมกัน และน าผลการประเมินทั้ง 2 ข้อมาหาค่าเฉลี่ย โดยมีการเก็บข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง เพ่ือให้เห็นแนวโน้ม                    
ของการท างาน 
 
 



19 
 

 องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 
 1.  หลักสูตรมีกระบวนรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน แต่เนื่องจากบุคลากรของหลักสูตร                   
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมนี้ส่วนใหญ่จึงไม่ได้ด าเนินการ 
 2.  การบริหารจัดการด้านบุคลากร ระบบและกลไกของการธ ารงรักษาบุคลากร การสร้างสิ่งจูงใจ 
ประโยชน์และบริการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
 3.  หลักสูตรยังขาดการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 5 ปี อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้หลักสูตร                     
ทราบว่า ทิศทางของการพัฒนาบุคลากรจะมีทิศทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยหรือไม่ หรือสามารถสร้าง
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพแต่ละด้านของหลักสูตรได้หรือไม่ 
 องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 1.  ควรมีการเปรียบเทียบสาระหลักสูตรและสาระรายวิชาว่า มีความทันสมัยและแตกต่างจากหลักสูตร
เดิมอย่างไร   
 2.  ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาการสอนที่ส าคัญและเป็นศาสตร์สมัยใหม่ในสาขาวิชา และแสดงใน             
แผนการสอน และ บันทึกหลังการสอน 
 3.  การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน ควรคัดเลือกจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ภาระงาน (Teacher Load) 
 4.  ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาชีพ
เฉพาะ 
 5.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร  เช่น                          
การเขียนแผนการสอน และ บันทึกหลังการสอน การคัดเลือกผู้สอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล เป็นต้น 
 6.  ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาให้เป็นไปตามเป้าหมายของรายวิชาที่ก าหนด 
 7.  หลักสูตรควรเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริงมากกว่าทฤษฎี 
 องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 1.  ควรมีเครื่องมือทางด้านวิชาชีพที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ หรือน าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน                    
หากวิทยาลัยไม่สามารถจัดหาได้ ควรท า MOU กับสถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้งานจริง 
 2.  ควรน าผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษามาวิเคราะห์และน าไปแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
. 
 
 วาระท่ี  2.1.11 เรื่อง รายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน โดยระบุ
แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบได้ พร้อมแนบหลักฐานอ้างอิงประกอบตัวชี้วัด ไปยังสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัด และผลการด าเนินงานจ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดที ่ เรื่อง 
ผล 

การด าเนินงาน 

 

ผลการประเมิน 
ผู้ก ากับดูแล / 
ผู้จัดเก็บข้อมลู 

ตัวช้ีวัดที่ 1 

ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ และระดับ
รายการที่ ได้ รับจั ดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (19 ตัวช้ีวัด) 

ร้อยละ  94.74 
(18 ตัวช้ีวัด) 

 
 

0.99 

นางวิลัย  บุตร์วัตร 
น.ส.ชฎานันท์  กลิ่นหอม 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน ระดับ 5 

1.25 นายประเสริฐ   เฉยดิษ 
น.ส.สภุาวดี  มาศบาง 

ตัวช้ีวัดที่ 3 
ระดับความส าเร็จของงานวิจัย นวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน    ระดับ 5 

 
0.50 

นายวิชาญ  ชุ่มมั่น 
นางอุมาพร  ศรีรักษ์ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 
ระดับความส าเร็จของน าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนไปสู่การปฏิบัติ 

ระดับ 5 
 

0.50 
นายประเสริฐ   เฉยดิษ 
นายจิระ  ปฐมวณิชกะ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเ งินงบประมาณ
ภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยชุมชน 

ร้อยละ 99.99 

 
 

0.80 

นายประเสริฐ   เฉยดิษ 
นางสุภาวดี  เมืองทอง 

ตัวช้ีวัดที่ 6 

 
ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับวิทยาลัยชุมชน ระดับ 5 

 
 

0.50 

นายประเสริฐ  เฉยดิษ 
น.ส.ทิวา  เอมธานี    
น.ส.กัลยาณี  แท่งทอง 
น.ส.สุนสิา พรหมอยู ่

 รวม  4.54  
 

 

สรุปผลคะแนน 
น้ าหนัก 
ร้อยละ 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

 

คิดเป็นร้อยละ 

ผลคะแนนถ่วงน้ าหนักตามตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชน 100 4.54 90.80 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 2.1.12 เรื่อง การยื่นแบบเสนอโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
 
สรุปเรื่อง 
 โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสกองทุน                  
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีเป้าหมายพัฒนาทักษะแรงงานขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และแรงงานฝีมือโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน วัตถุประสงค์ของโครงการ มีดังนี้ 

1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือกลุ่มประชากรวัยแรงงานซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์                                    
และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด                           
และพ่ึงพาตนเองในการด ารงชีวิตได้ 
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2) เพ่ือพัฒนาระบบทดลองที่เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการประกอบ
อาชีพ โดยใช้ชุมชน ท้องถิ่น หรือพ้ืนที่การเรียนรู้เป็นฐานของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือค้นหานวัตกรรมชุมชน และถอดความรู้จากการปฏิบัติ และจัดท าเป็นคู่มือหรือแนวทางของการ
ขยายผลไปสู่พ้ืนที่อ่ืนต่อไป 
 โดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ยื่นแบบเสนอโครงการ คือ “โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทย                        
ของแรงงานสูงอายุและผู้ด้อยโอกาส” เพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้ผ่านการพิจารณาจากกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการทบทวนแผนปฏิบัติการ และเสนอโครงการ                   
ที่ปรับปรุงแก้ไขส่งไปยังกองทุนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 
แบบเสนอ โครงการพัฒนาระบบทดลอง 

การพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

 
ชื่อโครงการ  :  พัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทยของแรงงานสูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นายมนตรี พันธ์กสิกร 
ผู้ร่วมโครงการ 1. นายประเสริฐ   เฉยดิษ 
   2. น.ส.สุภาวดี   มาศบาง 
งบประมาณที่เสนอขอ : 1,522,200 ( หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน ) 
ระยะเวลาด าเนินงาน : พฤศจิกายน 2562 – เมษายน 2563 (6 เดือน)  
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์  :  จ านวนรวม 60 คน 
 
วัตถุประสงค์     

1.  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพและความต้องการของชุมชนพัฒนาอาชีพนวดแผนไทยของแรงงานสูงอายุ                          
และแรงงานด้อยโอกาส  

2.  เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทยและยกระดับฝีมือแรงงานสูงอายุและแรงงานด้อยโอกาส 
3.  เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากอาชีพนวดแผนไทยในชุมชน  

 

เป้าประสงค์  
สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือ

แรงงานที่มีคุณภาพ สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนา
ยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ ผลผลิต แรงงานสูงอายุและแรงงานด้อยโอกาสนอกภาคการศึกษา  มีทักษะฝีมือ
แรงงาน นวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองทักษะฝีมือ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  

ผลลัพธ์ : รายได้และเศรษฐกิจของชุมชนเพิ่มขึ้น  
ผลกระทบ : แรงงานสูงอายุและแรงงานด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลต่อการพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิต

และเศรษฐกิจครัวเรือน 
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พื้นที่ด าเนินงานและกลุ่มเป้าหมาย  
1.  ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอโพธิ์ประช้าง จังหวัดพิจิตร  
2.  ต าบลท่าบัว อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  

 
แผนปฏิบัติการ  
ล าดับ ผลผลิตส าคัญ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

1 1) ข้อมูลสภาพชุมชน 
2) ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
3) เครือข่ายในการหา
ข้อมูลและได้ข้อมูล 
4) เครือข่ายเข้าใจการ
ด าเนินการโครงการ 
5) แนวทางการค้นหา
และคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย 

1)  ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ก า ร
ด าเนินงานของหน่วยพัฒนา
อาชีพแก่หน่วยงานในพื้นท่ี 

พ.ย. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบล
ในพ้ืนที่, รพสต. ในพ้ืนที่
เป้าหมาย, ผู้น าชุมชน, 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 2) ส ารวจสภาพชุมชนและ

ความต้องการพัฒนาทักษะ
อาชีพ 

พ.ย.-ธ.ค. 2562 

3) ประชุมสรุปผลการส ารวจ
ชุมชนและวางแผนค้นหาและ
คัดเลือก และก าหนดเกณฑ์
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และ
ก าหนดแผนการพัฒนาทักษะ
อาชีพ 

ธ.ค. 2562 

2 กลุ่ ม เป้ าหมาย และ
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 

ค้ น ห า แ ล ะ คั ด เ ลื อ ก
กลุ่มเป้าหมาย โดยเครือข่าย
และหน่วยพัฒนาอาชีพ ใน 2 
พ้ืนที่  

ธ.ค. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบล
ในพ้ืนที่, กศน.ต าบล, ผู้น า
ชุมชน, วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร, อุตสาหกรรมจังหวัด 
พัฒนาชุมชน, ส านักงาน
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

ประชุมเตรียมความพร้อมและ
ชี้แจงแผนการด าเนินงานแก่
กลุ่มเป้าหมาย  

ธ.ค. 2562 

   3 - พัฒนาทักษะอาชีพ
นวดแผนไทย 
- เกิดทักษะอาชีพนวด
แผนไทยตามหลักสูตรที่
ฝึกอบรม 

ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ
นวดแผนไทยกับกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ 
1) การนวดแผนไทยเบื้องต้น 
2) การนวดแผนไทยประยุกต์ 
3) การอบตัวหลังการนวด 
4) การท าลูกประคบสมุนไพร 
5) การนวดประคบสมุนไพร 

ม.ค.- ก.พ 2563 

   4 - กลุ่ ม เป้ าหมาย เข้ า
ทดสอบฝีมือแรงงาน/
ผ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ
มาตรฐานอาชีพนวด
แผนไทย 

กลุ่มเป้าหมายฝึกทักษะและ
รับการทดสอบมาตรฐานการ
ประกอบอาชีพนวดแผนไทย 

ก.พ. 2563 
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ล าดับ ผลผลิตส าคัญ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
5 - แนวทางการประกอบ

อาชีพนวดแผนไทย 
 

ประชุมจัดท าแผนและการ
ก าหนดแนวทางการประกอบ
อาชีพนวดแผนไทย และการ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การนวดแผน
ไทยฯ 

ก.พ.-มี.ค. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบล
ในพ้ืนที่, กศน.ต าบล, ผู้น า
ชุมชน, วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร, อุตสาหกรรมจังหวัด 
พัฒนาชุมชน, ส านักงาน
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

จัดตั้ งศูนย์ เรี ยนรู้ การนวด  
แผนไทยฯ 

มี.ค.-เม.ย 2563 พ้ืนที่เป้าหมาย 

   6 1) ประเมินผลและสรุป
การด าเนินการพัฒนา
ทักษะอาชีพ 
2) รายงานสรุปก าหนด
แนวทาง  จั ดท า เป็ น
ข้อเสนอเชิงนโยบายส่ง
ต่ อหน่ วยงานพัฒนา
อาชีพในชุมชน 

1) ประชุมเพ่ือสรุปและ
ประเมินผลการด าเนินการ 
2) ถอดบทเรียนกับชุมชนเพ่ือ
สรุปและจัดท าแนวทางจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 

 

มี.ค.-เม.ย 2563 องค์การบริหารส่วนต าบล
ในพ้ืนที่, กศน.ต าบล, ผู้น า
ชุมชน, วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร, อุตสาหกรรมจังหวัด 
พัฒนาชุมชน, ส านักงาน
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

 
เครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินโครงการ 

องค์กรภาคีเครือข่าย บทบาท เกี่ยวข้องกับกลุ่มป้าหมาย 
องค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ วนต าบล                   
ท่าบัว และ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ่ 

สนับสนุนการส ารวจค้นหา ร่ วมคิด                   
ร่วมท า ร่วมวางแผน และร่วมประเมินผล
ในพ้ืนที่กับชุมชนเพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือ 
และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน การ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่ ง เส ริ ม  สนั บสนุนการด า เนิ นการ                  
ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและการสร้าง
อาชีพ  

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอ/
ต าบล 

สนับสนุนให้ค าปรึกษาการด าเนินการ 
ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือและการสร้าง
โอกาสให้กับแรงงาน วิทยากร และ
หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพ 
 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ 

สาธารณสุข สนับสนุนให้ค าปรึกษาด้านหลักสูตรและ
วิทยากรการฝึกอบรม และ การทดสอบ
มาตรฐานทักษะ การจัดตั้ งศูนย์การ
เรียนรู้ฯ 
 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ 
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องค์กรภาคีเครือข่าย บทบาท เกี่ยวข้องกับกลุ่มป้าหมาย 
โรงเรียนผู้สูงอายุ สนับสนุนการส ารวจค้นหา ร่วมคิด ร่วม

ท า ร่วมวางแผน และร่วมประเมินผลใน
พ้ืนที่กับชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ และ
สร้ างการมีส่วนร่ วมในชุมชนส ารวจ 
ค้นหา ประสานกลุ่ มเป้ าหมาย เ พ่ือ
ยกระดับคุณภาพทักษะฝีมือแรงงาน และ
การพัฒนาสินค้าและบริการ 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทุ่งใหญ่ และ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าบัว 

สนับสนุนการส ารวจค้นหา ร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมวางแผน และร่วมประเมินผลใน
พ้ืนที่กับชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ และ
สร้ างการมีส่ วนร่ วมในชุมชนส ารวจ 
ค้นหา ประสานกลุ่ มเป้ าหมาย เ พ่ือ
ยกระดับคุณภาพทักษะฝีมือ และการ
พัฒนาสินค้าและบริการ  การจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ฯ 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ 

พัฒนาการจังหวัด/พัฒนาชุมชน
อ าเภอ 

สนับสนุนการสร้างอาชีพ การยกระดับ
ทักษะ โดย ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน 
และร่วมประเมินผลในพ้ืนที่กับชุมชนเพ่ือ
พัฒนาทักษะฝีมือ และสร้างการมีส่วน
ร่วมในชุมชน การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ 

ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม อุ ตสาหกร รม
จังหวัด 

สนับสนุนให้ค าปรึกษาด้านบริหารทุน
และการจัดการวัสดุอุปกรณ์ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ วางแผนการตลาด 
การจัดหาวิทยากรด้านออกแบบการท า
การตลาดและส่งเสริมการขายและการ
ให้บริการ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ 

ประชาสัมพันธ์ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า  ก า ร
ประชาสัมพันธ์การให้บริการและการ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ฯ 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ 
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  วาระที่  2.1.13  เรื่อง รายงานผลการติดตามการด าเนินโครงการตามพันธกิจและภารกิจ                                           
ณ ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562                                  
ซึ่งงานนโยบายและแผนได้ก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินโครงการตามกรอบเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ                      
และงบประมาณโครงการไตรมาสที่ 4  ณ วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
 

ล าดับ โครงการ 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 
ด าเนินการ

แล้ว 

ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการตามพันธกิจ 
1.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพคน  
(ล าดับท่ี 1 -11) 

- โครงการใหญ่  
- กิจกรรมย่อย   

1.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาเพื่อความยั่งยืน  

- โครงการใหญ่  
- กิจกรรมย่อย   

1.3 แผนงานบูรณาการ  
       -     โครงการใหญ่  

- กิจกรรมย่อย   

 
 
 
 
 
 
 

13 
12 

 
 

1  
5 
 

3 
2 

 

 
 
- 
- 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 
 

 

- 
- 
 
 

- 
- 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

13 
12 

 
 

1 
5 
 

3 
2 

 
 

 
100 

 
 
 

100 
 
 

100 

 

2 โครงการตามภารกิจ  
     - แผนงานพื้นฐานด้านการ   
       พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน      
      

19 - - 

 
 

19 100 
 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง  
  ตามท่ีได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน                   
๒๕62 ณ ห้องประชุมสรรพงาย อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน                    
การประชุมเรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้งฝ่าย
เลขานุการด าเนินการต่อไป 
   
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้ งที่  9/2562                                     
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน ๒๕62 จ านวน  18 หน้า 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                        
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2562  
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                         
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งในเดือน ตุลาคม 2562 ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  16  คน ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน   15  คน 
 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน     1  คน 
 งานทะเบียนได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว เป็นนักศึกษาที่เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล การเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 หมวด 3 การประเมินผลการเรียน ส่วนที่ 3 การตัดสินผลการเรียน ข้อ 55 การตัดสิน ผลการเรียน                           
เพ่ือส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 1.  ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรี ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียน ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 2.  ได้ค่าหลักสูตรคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 3.  ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.  ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕62 วันอังคาร               
ที่ 15 ตุลาคม ๒๕6๒ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  จ านวน 1 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 15 คน ซึ่งในเดือน ตุลาคม 2562                        
มีผู้ส าเร็จการศึกษา รวมจ านวน  16  คน   
 
 

กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติ   
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (7) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่อนุมัติ                

การให้ประกาศนียบัตร 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน                 
1 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 15 คน ซึ่งในเดือน ตุลาคม 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษา                 
รวมจ านวน  16  คน   
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  วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนการจัดฝึกอบรม (หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ซึ่งด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจ                              
งานบริการวิชาการ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดฝึกอบรม (หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์             
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้ในการจัดฝึกอบรมให้กับประชาชนที่สนใจใน
ปีงบประมาณ 2563 ต่อไป   

ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕62 วันอังคาร                   
ที่ 15 ตุลาคม ๒๕6๒ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ จ านวน 11 
หลักสูตร  

 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ให้ความ
เห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมอนุมัติแผนการจัดฝึกอบรม (หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ
และคุณภาพชีวิต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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 หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ  (พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชม. ขึน้ไป) 
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 หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ  (บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชม.) 
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  วาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของท้องถิ่นชุมชน และกลุ่มอาชีพ ในเดือน พฤศจิกายน 
2562 จึงขออนุมัติหลักสูตรเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ จ านวน 11 หลักสูตร 
ประกอบด้วย 

1. พัฒนาอาชีพ (ตั้งแต่ 45 ชั่วโมงขึ้นไป) 
1.1  ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถังแกลลอน   จ านวน   45  ชั่วโมง 
1.2  การขับรถยนต์     จ านวน 105  ชั่วโมง 
1.3  ช่างอะลูมิเนียม     จ านวน 150  ชั่วโมง 

 2.  การบริการวิชาการ (ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง) 
2.1  งานผูกผ้า     จ านวน   42  ชั่วโมง 
2.2  การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือธุรกิจ  จ านวน   40  ชั่วโมง 
2.3  งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  จ านวน   36  ชั่วโมง 
2.4  ช่างตัดโลหะด้วยแก๊ส    จ านวน   30  ชั่วโมง 
2.5  ช่างปะยาง     จ านวน   30  ชั่วโมง 
2.6  เทคนิคการซ่อมล าโพงและการประกอบตู้ล าโพง จ านวน   30  ชั่วโมง 
2.7  การใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ  จ านวน   30  ชั่วโมง 
2.8  การนวดแผนไทยเบื้องต้น   จ านวน   23  ชั่วโมง 

 
ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕62 วันอังคาร ที่ 15 

ตุลาคม ๒๕6๒ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ จ านวน 11 หลักสูตร  
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (6) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่อนุมัติ
หลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน                                                                 
และกลุ่มอาชีพ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมอนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 จ านวน 
11 หลักสูตร 
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1.  หลักสูตรบริการวิชาการแก่ชุมชน (กลุ่มฝึกอบรม น้อยกว่า 45 ชั่วโมง) 

ที ่
ชื่อหลักสูตร/ 

รหัสวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
ผู้เรียน 

วันที่ 
เปิด-ปิด 

ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ สถานที่ฝึกอบรม 

1 การจักสานเส้น
พลาสติกเพ่ือธุรกิจ 

40  
ชั่วโมง 

12 คน 14 พ.ย. 62 -   
26 มี.ค. 63 

วันพฤหัสบดี   
13.30-15.30 น. 

น.ส.พินนะรัฐ  คงศิลป์ - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
- อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 10 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล                
จ.พิจิตร 

14 คน 12 พ.ย. 62 - 
18 ก.พ. 63 

วันอังคาร   
9.00-12.00 น. 

น.ส.พินนะรัฐ  คงศิลป์ - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
- อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 10 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล                  
จ.พิจิตร 

2 
 

ช่างตัดโลหะด้วย
แก็ส 
 

30  
ชั่วโมง 

14 คน 14 พ.ย. 62 -
20 ก.พ. 63 

วันพฤหัสบดี   
13.30-15.30 น. 

นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง - วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม          
(แขนงการผลิต)   
- อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 13 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

35  คน 15 พ.ย. 62 -
21 ม.ค. 63 

วันศุกร์   
12.30-15.30 น. 

นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง -วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(แขนงการผลิต)   
- อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 13 ปี 

โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 
“ทศอุปถัมภ์” 125  
อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 

14  คน 12 พ.ย. 62- 
28 ม.ค. 63 

วันอังคาร   
9.00-12.00น. 

นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง -วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(แขนงการผลิต)   
- อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 13 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

3 ช่างปะยาง 
 
 

30  
ชั่วโมง 

14 คน 14 พ.ย. 62 -
20 ก.พ. 63 

วันพฤหัสบดี     
13.30-15.30 น. 

นายพิษณุ ค าอินทร์ - วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
- อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 8 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 
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ที ่
ชื่อหลักสูตร/ 

รหัสวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
ผู้เรียน 

วันที่ 
เปิด-ปิด 

ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ สถานที่ฝึกอบรม 

4 เทคนิคการซ่อม
ล าโพงและการ
ประกอบตู้ล าโพง 

30  
ชั่วโมง 

13 คน 14 พ.ย. 62 -
20 ก.พ. 63 

วันพฤหัสบดี   
13.30-15.30 น. 

นายพรศักดิ ์อยู่สอาด - อศ.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม       
- อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 9 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

14 คน 12 พ.ย. 62 - 
28 ม.ค. 63 

วันอังคาร   
9.00-12.00 น. 

นายพรศักดิ์  อยู่สอาด - อศ.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม       
- อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 9 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

5 งานซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ภายในบ้าน 
 

36  
ชั่วโมง 

 

15  คน 14 พ.ย.62-
12 มี.ค. 63 

วันพฤหัสบดี   
13.30-15.30 น. 

นายณัฐพงษ์   
กลั่นหวาน 

-วท.บ.เทคโนโยลีอุตสาหกรรม  
(การผลิต)   
- อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 10 ปี   
- พนักงานราชการ 5 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

32  คน 15 พ.ย. 62 - 
4 ก.พ. 63 

วันศุกร์     
12.30-15.30 น. 

นายณัฐพงษ์   
กลั่นหวาน 

-วท.บ.เทคโนโยลีอุตสาหกรรม  
(การผลิต)   
- อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 10 ปี  
- พนักงานราชการ 5 ปี 

โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 
“ทศอุปถัมภ์” 125  
อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 

14 คน 12 พ.ย. 62 - 
11 ก.พ. 63 

วันอังคาร   
9.00-12.00 น. 

นายณัฐพงษ์   
กลั่นหวาน 

-วท.บ.เทคโนโยลีอุตสาหกรรม  
(การผลิต)   
- อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 10 ปี   
- พนักงานราชการ 5 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 
 

25 คน 12 พ.ย. 62 - 
11 ก.พ. 63 

วันอังคาร 
12.30-15.30 น. 

นายชัยวัฒน์  
เอ่ียมละออ   

- ทล.บ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 

โรงเรียนบุรพรัตน์ 
วิทยาคาร อ.ทับคล้อ 
จ.พิจิตร 
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ที ่
ชื่อหลักสูตร/ 

รหัสวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
ผู้เรียน 

วันที่ 
เปิด-ปิด 

ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ สถานที่ฝึกอบรม 

6 การใช้งานโปรแกรม
ตารางค านวณ 
 

30  
ชั่วโมง 

14  คน 14 พ.ย.62-
20 ก.พ. 63 

วันพฤหัสบดี   
13.30-15.30 น. 

น.ส.สวุรรณา สุขเหม - ศศ.บ. การตลาด 
- อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 16 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

7 การนวดแผนไทย
เบื้องต้น 
 

23  
ชั่วโมง 

 
 

13  คน 14 พ.ย. 62 -
30 ม.ค. 63 

วันพฤหัสบดี   
13.30-15.30 น. 

นางสุริยา  ชุ่มม่ัน  - ศษ.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- ประกาศนียบัตรการแพทย์     
แผนไทย (เภสัชกรรมไทย)  
- ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ สาขาการแพทย์    
แผนไทย ประเภทการนวดไทย 
จากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
- ประสบการณ์นวดแผนไทย 15 ปี  

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

8 งานผูกผ้า 
 
 

42 
ชั่วโมง 

 

25 คน 12 พ.ย. 62 - 
25 ก.พ. 63 

วันอังคาร 
12.30-15.30 น. 

นายสมนึก  ดิตเหมาะ - ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ 
- ประสบการณ์ผูกผ้า 6 ป ี

โรงเรียนบุรพรัตน์ 
วิทยาคาร อ.ทับคล้อ 
จ.พิจิตร 
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2.  หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (กลุ่มอาชีพตั้งแต่ 45 ชั่วโมงขึ้นไป) 

ที ่
ชื่อหลักสูตร/ 

รหัสวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
ผู้เรียน 

วันที่ 
เปิด-ปิด 

ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ สถานที่ฝึกอบรม 

9 ช่างอะลูมิเนียม 
 

150 
ชั่วโมง 

 

28  
คน 

2 พ.ย. 62- 
25 ม.ค. 63 

เสาร์–อาทิตย์ 
8.30-15.30 น. 

นายดนัย   
ดิวรางกูล 

- บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
- ประสบการณ์ท างานช่าง
อะลูมิเนียม 5 ป ี

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล 
จ.พิจิตร 

10 ช่างเฟอร์นิเจอร์
จากถังแกลลอน 

45 
ชั่วโมง 

25  
คน 

13 พ.ย. 62- 
19 ก.พ.63 

วันพุธ 
12.30-15.30 น. 

นายจีรวัฒน์   
โชติธนบูรณ ์

- ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ 
- ประสบการณ์สอน 2  ปี 

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 
อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

11 การขับรถยนต์ 
 

105 
ชั่วโมง 

 

20  
คน 

4 พ.ย. 62- 
28 ก.พ. 63 

วันจันทร์ 
14.30-16.30 น. 

วันศุกร์ 
12.30-16.30 น. 

นายพัฒนพรรณ   
พิมพ์สอนภา 

- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
- ประสบการณ์ อาจารย์พิเศษ 
วชช.พิจิตร 9 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล 
จ.พิจิตร 
 

 28  
คน 

4 พ.ย. 62- 
26 ก.พ. 63 

วันจันทร์ 
14.30-16.30 น. 

วันพุธ 
12.30-16.30 น. 

นายพัฒนพรรณ   
พิมพ์สอนภา 

- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
- ประสบการณ์ อาจารย์พิเศษ 
วชช.พิจิตร 9 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล 
จ.พิจิตร 
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 วาระท่ี 4.4 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนเงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยจัดท าแผนเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ                            
พ.ศ. 2563 ที่เป็นงบรายจ่ายประจ า และรายการงบลงทุน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ตามภารกิจของวิทยาลัย                          
เพ่ือให้การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บรรลุเป้าหมายผลผลิต ซึ่งมีวงเงิน
จ านวนทั้งสิ้น  1,506,800 บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดมีดังนี้ 

แผนเงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยด าเนินงาน และใช้
จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประกอบด้วย 

 

งบรายจ่ายประจ า      
ประกอบด้วย 1 รายการ 14 โครงการ จ านวนทั้งสิ้น  1,306,800 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกพันแปด

ร้อยบาทถ้วน) 
 

งบลงทุน 1 รายการ 
ปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียนบริหารธุรกิจและอาคารหมวดวิชาทักษะชีวิต  จ านวน 200,000 บาท                      

(สองแสนบาทถ้วน) 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ให้ความ
เห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบแผนเงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วงเงินจ านวนทั้งสิ้น  1,506,800 บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
  
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
 วาระท่ี 5.1 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง  
 ตามที่ได้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 2 -6 ตุลาคม 2562 
นั้น ปรากฎว่าคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะในภาพรวมระดับวิทยาลัย ข้อ 4 ระบบการท างานของวิทยาลัยอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีด าเนินการร่วมกันได้พอสมควร แต่ยังมีบุคลากรบางส่วน ที่ยังไม่ได้มีทัศนคติในการท างานที่เป็นไปทางทิศทาง
เดียวกัน จึงส่งผลให้งานบางอย่างมีอุปสรรค ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร สภาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการช่วย
พัฒนาเพ่ือให้วิทยาลัยสามารถด าเนินการไปได้ด้วยดี ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้มีการจัดประชุมวิสามัญขึ้น                   
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วน าผลการประชุมที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยต่อไป 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมจะจัดประชุมวิสามัญ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หน่วยจัด
การศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
1. นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์ กรรมการสภา ได้น าเสนอ เรื่องที่ไปประชุมที่จังหวัดตาก มีข้อเสนอจาก

แนวคิดของประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตาก ที่ได้น าเสนอเรื่องงานวิจัย คือวิทยาลัยชุมชนต้องปรับตัวเรื่องงานวิจัย 
โดยมีข้อคิดจากโมเดล BCG  ซึ่งรัฐบาลมีแนวคิดที่จะเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้ประสบความส าเร็จ
เร็วขึ้น ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG” B มาจาก bioeconomy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ C มาจาก 
circular conomy ก็คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ G มาจาก green economy นั่นก็คือ เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งรัฐบาล     
มุ่งมั่นจะน าแนวคิดเศรษฐกิจ ทั้ง 3 มาหลอมรวมเพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ      
ภายใต้หลักคิด 3 ประการ ก็คือ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (หรือ BCG) ทั้ง 3 เรื่องนั้น จะสอดรับกับหลักปรัชญา                   
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ เศรษฐกิจ BCG จะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ     
อย่างถ้วนหน้า โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ เศรษฐกิจ BCG เป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG ขององค์การสหประชาชาติ ที่ต้องการร่วมกันพัฒนาความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติ 
และดูแลโลกของเราในทุกมิติ วิทยาลัยจึงควรน าข้อคิดดังกล่าวมาท าวิจัย  

2. วิทยาลัยควรน าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เข้าที่ประชุม
อีกครั้ง หาสาเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือผลการประเมินในปีต่อ ๆ ไป 

3. บุคลากรที่มาท างานมีภารกิจต่อเนื่องหรือไม่ 
4. หลักสูตรที่ท าข้ึนมามีการพัฒนาต่อเนื่องหรือไม่ 
5. ประเมินผลอย่างไรหลังจากท่ีท างานกับชุมชนไปแล้ว และมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไร 
6. วิทยาลัยควรมีระบบการจัดการเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม 
7. หลักสูตรการจักสานเส้นพลาสติก ควรมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร หรือเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ เนื่องจากไม่ใช้

วัสดุจากธรรมชาติ  
 

วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 11/๒๕62 
 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 11/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕62        
 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุม จัดประชุมวิสามัญ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หน่วยจัดการศึกษา
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) และจัดประชุมครั้งที่ 11/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา 09.30 น. 
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
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