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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ครั้งที่ 3/๒๕63 
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม ๒๕63 เวลา 09.30 น. 

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

 
รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

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

  
รายนามเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นางวิลัย    บุตร์วัตร   เลขานุการ 
 2. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

3. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายมนตรี  พันธ์กสิกร  รองผู้อ านวยการ 
 2.  นายจิระ  ปฐมวณิชกะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

3.  นายณรงค์   แก้วแกมแข  ที่ปรึกษากรรมการสภา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  มีกรรมการสภา                                 

เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 11  คน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 3 คน                       
และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 คน  รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน 1 คน  ดังรายชื่อข้างต้น ครบองค์
ประชุมด าเนินการประชุมตามวาระ  

 

วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.  นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภา แจ้งเรื่องการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรครั้งนี้                                    

เป็นการประชุมที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และ Conferrent ร่วมกับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุมได้เนื่องด้วย
สถานการณ์โรคโควิด - 19  โดยมีผู้เข้าประชุม Coferrent จ านวน 4 คน และในห้องประชุม จ านวน 7 คน  

2.  นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภา  แจ้งเรื่องการไปศึกษาดูงานที่วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู          
และดูงานท่องเที่ยวที่บ้านสีกายเหนือ จังหวัดหนองคาย ท าให้ได้รับความรู้ และได้แนวคิดมาใช้ในการท างาน 

3.  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการประชุมวาระเวียน ในการเสนอ
รายชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นประธานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งได้ด าเนินการส่งไปยังสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเพ่ือด าเนินการต่อไปเรียบร้อยแล้ว 
 
 วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการด าเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความร่วมมือ                          

กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีการด าเนิน
กิจกรรม จ านวน 14 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 

 

กิจกรรมที่ 1 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ 
 วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                       
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ      
ปวส.2 ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา เพ่ือแนวทางการศึกษาต่อไป  ณ หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่ 2  พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน 
 วันที่  20 กุมภาพันธ์  2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมกับธนาคารออมสิน ร่วมท าพิธีเปิดธนาคาร
โรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสินและคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ของวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน             
ในการงานเปิดครั้งนี้ ณ อาคารบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 

กิจกรรมที่ 3  วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ 
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เข้าร่วม                
ลงนามท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านวิชาการ เพ่ือความร่วมมือ ด้านการจัดการเรียน                  
การสอน การพัฒนาบัณฑิต และงานวิจัย ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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กิจกรรมที่ 4  การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมกับบริษัท ซีพี แรม จ ากัด จัดการประชุม                  
เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างนักศึกษา ผู้ปกครอง สถานประกอบการและสถานศึกษา ในการออก                   
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษากับบริษัท ซีพีแรม จ ากัด อ.ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี  ณ วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่ 5 การประชุมและศึกษาดูงานสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2563  นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เข้าร่วม
ประชุมและศึกษาดูงานของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เพ่ือรับฟังความเป็นมาและการด าเนินงาน                   
ของสถาบัน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี 
 

กิจกรรมที่ 6  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 
 วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563  คณะครูอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษา
ทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร) ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ                           
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ าพุทธศักราช 2563 ณ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง อ.ทับคล้อ                
จ.พิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 7  ร่วมงานการแข่งขันกีฬาอาชีวะพิจิตรสัมพันธ์ 
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เข้ าร่วมงานการแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ 
ประจ าปี  2563  ภายในงานมีกิจกรรม การแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคี                                   
และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 8  การน าเสนอผลงานวิจัย 
 วันที่ 1-2 มีนาคม 2563 คณะครู-อาจารย์ สาขางานไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัด
การศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  ในงานมหกรรมวิจัย
ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ล ารางทุ่งกะโล่ จ.อุตรดิตถ์ 
 

กิจกรรมที่ 9  ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ส่งนักศึกษาเพ่ือเดินทาง
ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจ าปี 2563 ได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักซ์                    
(ประเทศไทย) จ ากัด  บริษัท ซีพีแรม จ ากัด และบริษัท แมคไทย จ ากัด ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย)    
และหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่ 10 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 
 วันที่ 3 มีนาคม 2563  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มอบหมายให้ นายมนตรี พันธ์กสิกร               
รองผู้อ านวยการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจ าปี 
2563  ณ หอประชุมที่ว่าการจังหวัดพิจิตร 
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กิจกรรมที่ 11  โครงการปัจฉิมนิเทศ  
 วันที่  2 มีนาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย) ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)  
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย) 
 

กิจกรรมที่ 12  ฝึกอบรมการนวดแผนไทย 
 วันที่ 5 มีนาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดโครงการเสริมสร้างและลดความเหลื่อมล้ า                  
ทางการศึกษา โดยมีการจัดการฝึกอบรมการนวดแผนไทย  ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  ณ วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 13  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 วันที่ 6 มีนาคม  2563  คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน                     
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
และร่วมประชุมเพื่อถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การก าหนดนโยบายที่ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษา
รูปแบบวิทยาลัยชุมชน ณ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู จ.หนองบัวล าภู 
 

กิจกรรมที่ 14  เยี่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 วันที่  14 มีนาคม 2563  นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เดินทาง                
ไปเยี่ยมพบปะ ให้ก าลังใจนักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  พร้อมประสานงาน พูดคุยกับสถานประกอบการ
ต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 2/2563 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติที่ประชุมและได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 
วาระท่ี 

เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 
การด าเนินงานตามมติ

ที่ประชุม 

1 4.1 พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ผู้ ส า เ ร็ จ
กา รศึ กษา ระดั บ อนุ ป ริญญา                      
ปีการศึกษา 2562 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบการส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จ านวน 22 
คน  
 

แจ้ งสถาบันวิ ทยาลั ย
ชุมชน  ด าเนินการแล้ว 
เมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 
2563 

2 4.2 พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ แ ผ น จั ด
การศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  ประจ าปี
การศึกษา 2563 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผน
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต ล อด หลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

แจ้ งฝ่ ายวิชาการแล้ ว  
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 
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3 4.3 พิจารณาเห็นชอบการจัดการเรียน
การสอนภาคฤดู ร้ อน  ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และระดับประกาศนียบัตร
วิ ช า ชี พ  ( ป ว ช . )  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2562 

มติที่ประชุม ที่ประชุม เห็นชอบการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ภ า ค ฤ ดู ร้ อ น  ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. )        
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

แจ้ งฝ่ ายวิชาการแล้ ว  
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 

4 4.4 การสรรหากรรมการสภาสถาบัน
ซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 

ที่ประชุม   ที่ ประชุ ม เ ห็นชอบ เสนอ                     
นายแกะ  ลาทอง  ผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้แทน
ภาคเอกชน 

แ จ้ ง ง า น เ ล ข า ส ภ า
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
แ ล้ ว   เ มื่ อ วั น ที่  2 4 
กุมภาพันธ์ 2563 

5 4.5 เห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่ง นายกสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบการเสนอ
ชื่อผู้สมควรด ารง ต าแหน่ง  นายกสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จ านวน หนึ่งคน คือ 
นายปราโมทย์  โชติมงคล ส ารอง 2 คน  
คือ 1. ดร.สิริกร  มณีรินทร์ 2. ดร.กฤษณพงศ ์ 
กีรติกร ตามล าดับ    

ส่งเอกสารไปยังสถาบัน
วิทยาลั ยชุ มชน  แล้ ว     
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
2563 

 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  
 
 วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมีเงินรายได้สถานศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563   9,588,549.97 
1 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์  2563 198,230.00 32,781.00 9,753,998.97 

  
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  

  
 วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2563 
 
 

สรุปเรื่อง 
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2๕๖3 งวดที่  4 งบประมาณที่ ได้ รั บจั ดสรรทั้ งสิ้ น  จ านวน  
14,467,755.00 บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 9,873,653.50 บาท (เก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบสามบาท   
ห้าสิบสตางค์) และร้อยละของการเบิกจ่ายอยู่ที่ 68.25 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระที่ 1.2.5  เรื่อง รายงานจ านวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์     
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน มีนาคม  2563 

 

สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563 งานบริการวิชาการจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ดังนี้ 

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวนผู้เรียน

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 อยู่ระหว่างเรียน 
 หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อฯ   

อ.ทับคล้อ 

2 
ช่างเฟอร์นิเจอร์จาก
ถังแกลลอน 

28 25 25 
 

ร.ร.อนุบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ  

3 
การท าไม้กวาดดอก
หญ้าและไม้กวาด
ทางมะพร้าว 

28 40 40 
 หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับ

ช้าง   
อ.โพธิ์ประทับช้าง   

รวมท้ังสิ้น 125 95  

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 2,999,460.00 2,548,550.00 450,910.00 84.97 
งบด าเนินงาน 7,941,295.00 4,659,575.31 3,281,719.69 58.68 
งบอุดหนุน 3,125,700.00 2,542,195.19 583,504.81 81.33 
รายจ่ายอื่น 401,300.00 123,333.00 277,967.00 30.73 
รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) 
จ านวน 4 งวด  14,467,755.00 9,873,653.50 

 
4,594,101.50 

 
68.25 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54%    
                                ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที่ 4  100%   
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์  2563 เป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 46.67) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 68.25% 

สูงกว่าเป้าหมาย
21.58% 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่  29  กุมภาพันธ์ 2563 
ยกมาจากปี 25๖2 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ  

 9,529,035.71 1,179,945.00 954,981.74 9,753,998.97 
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2. บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวนผู้เรียน

ตามแผน 
จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

จ านวนผู้
ประกอบ
อาชีพ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 การจักสานเส้นพลาสติก
เพื่อธุรกิจ 

25 
12 12  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
13 12  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

2 ช่างตัดโลหะด้วยแกส็ 

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  

3 ช่างปะยาง 25 14 14  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
4 เทคนิคการซ่อมล าโพง

และ การประกอบตู้
ล าโพง 

25 
13 13  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

14 14  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

5 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้าน 

50 

15 อยู่ระหว่างเรียน  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.บรุพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับ

คล้อ  
6 การใช้งานโปรแกรม

ตารางค านวณ 
25 14 14 

 
วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

7 การนวดแผนไทย
เบื้องต้น 

25 13 12 
 

วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

8 
งานผูกผ้า 25 25 25 

 ร.ร.บรุพรัตน์วิทยาคาร  
อ.ทับคล้อ  

รวม 267 250  
 
ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์

ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 140 125 89.29 
บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 275 267 97.09 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 



8 

 

  วาระที่ 1.2.6 เรื่อง รายงานข้อมูลจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563   
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งวิทยาลัย                   
ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครทุกวัน และมีผู้สมัคร ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 มียอดผู้สมัครทุกระดับ                
เข้าศึกษาต่อ ดังนี้ 
 

 
ที ่

 
หลักสูตร/สาขางาน 

หน่วยจัดการศึกษา 
แม่ข่าย ทับคล้อ โพธิ์ประทับช้าง 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1 สาขางานยานยนต์ 52 4 56 67 1 68 0 0 0 
2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 20 4 24 31 13 44    
3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 6 5 11       
4 สาขางานโครงสร้าง 18 1 19       
5 สาขางานการบัญชี 1 13 14 1 22 23    
6 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 21 27 8 36 44 1 0 1 

รวม 103 48 151 107 72 179 1 0 1 
รวมทั้งสิ้น 151 179 1 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 19 0 19 16 0 16 0 0 0 
2 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อม

โครงสร้างโลหะ 

1 0 1       

3 สาขางานไฟฟ้า 3 0 3 15 6 21    
4 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0       
5 สาขางานการบัญชี 1 11 12 2 13 15    
6 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 5 6 6 7 13 0 0 0 

รวม 25 16 41 39 26 65 0 0 0 
รวมทั้งสิ้น 41 65 0 
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ที ่
 

หลักสูตร/สาขางาน 
หน่วยจัดการศึกษา 

แม่ข่าย ทับคล้อ โพธิ์ประทับช้าง 
ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาควันเสาร์ อาทิตย์ 
1 สาขางานการบัญชี 0 4 4       
2 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0       

รวม 0 4 4       
รวมทั้งสิ้น 4   

 
ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

หลักสูตร เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้สมัคร (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 450 331 73.56 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 240 110 45.83 

รวม 69๐ 441 63.91 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  
     

วาระที่ 1.2.7 เรื่อง ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื่อง การก าหนดภาระงานสอน ของผู้สอน
ประจ า วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การก าหนดภาระงานผู้สอนประจ าในสถาบัน พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของผู้สอนประจ าในสถาบันเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  ซึ่งตามประกาศดังกล่าว (ข้อ 7)                    
ในกรณี วิทยาลัยมีภาระงานด้านใดด้านหนึ่งที่มีปริมาณมากจ าเป็นต้องใช้ผู้สอนประจ าปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย ให้วิทยาลัยก าหนดภาระงานของผู้สอนประจ าให้เหมาะสมกับภาระงานที่เพ่ิมขึ้น และให้นับภาระ
งานที่เพ่ิมข้ึนไปทดแทนภาระงานขั้นต่ าด้านใดด้านหนึ่งได้ตามความเหมาะสม และเสนอสภาวิทยาลัยเพื่อทราบ   

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระงานของผู้สอนประจ าของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และเป็นไปตาม
ประกาศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  วิทยาลัยจึงได้ด าเนินการจัดท าประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                         
เรื่อง การก าหนดภาระงานสอนของผู้สอนประจ า วิทยาลัยชุมชนพิจิตร พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
ส าหรับผู้สอนต่อไป  
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  
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ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

เรื่อง  การก าหนดภาระงานสอนของผู้สอนประจ า วิทยาลัยชุมชนพิจิตร พ.ศ. 2563 
………………………………………………….. 

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องการก าหนดภาระงานของผู้สอนในสถาบัน         
พ.ศ. 2562  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (3) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                   
จึงให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื่อง การก าหนดภาระงานของผู้สอนประจ า 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร พ.ศ. 2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
“ผู้อ านวยการวิทยาลัย” หมายความว่า ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
“ผู้สอนประจ าในสถาบัน” หมายความว่า  บุคคลซึ่งบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูหรือพนักงาน

ราชการทั่วไป ต าแหน่งอาจารย์ผู้สอน หรือผู้สอนในวิทยาลัยชุมชน 
“หลักสูตรประกาศนียบัตร” หมายความว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
“ภาระงานสอน”  หมายความว่า งานการสอน งานการฝึกอบรม งานการพัฒนาการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ งานพัฒนานักศึกษา และงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษากิจกรรม
เสริมหลักสูตรในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตร และระดับสัมฤทธิบัตร 

“ภาระงานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน” หมายความว่า งานที่บุคลากรของ
วิทยาลัยชุมชน ร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนในการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน จัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนา       
การเรียนรู้เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย การบริการวิชาการ ด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน 
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของชุมชนเพ่ือช่วย
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 

“ภาระงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือชุมชน” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้างานวิจัยชุมชน งานวิจัย
สถาบัน งานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ ค าตอบใหม่ รวมทั้งงานสร้างสรรค์และการประดิษฐ์
คิดค้น เพ่ือช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 

“ภาระงานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน” หมายความว่า งานช่วยวิทยาลัยด าเนินงาน ด้านการ
วางแผน การจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
งานประสานงานชุมชน งานเครือข่ายความร่วมมือ งานระดมทรัพยากรเ พ่ือการบริหารจัดการ  งานทะเบียน
และวัดผล งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งานบุคลากร งานเลขานุการสภาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการวิทยาลัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานก ากับ ติดตามและประเมินผล 

“ภาระงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” หมายความว่า งานหรือกิจกรรมเพ่ือทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
อันเป็นการด ารงไว้ซึ่งคุณค่า อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งปลูกฝังความเป็นชาติลักษณะ
ต่าง ๆ  
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ข้อ 4 ผู้สอนประจ าในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ต้องมีภาระงานขั้นต่ า เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 35 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประกอบด้วย 

(1) ภาระงานสอน  ไม่น้อยกว่า 18  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(2) ภาระงานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ไม่น้อยกว่า 5  ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ 
(3) ภาระงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อชุมชน  ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(4) ภาระงานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(5) ภาระงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

ข้อ 5  กรณีผู้สอนประจ าในวิทยาลัยชุมชนพิจิตรด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสาขางาน 
หัวหน้างาน ให้มภีาระงานขั้นต ่า ดังนี้ 

(1) ภาระงานสอน  ไม่น้อยกว่า 15  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(2) ภาระงานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ไม่น้อยกว่า 5  ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ 
(3) ภาระงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อชุมชน  ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(4) ภาระงานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(5) ภาระงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
(6) เลือกปฏิบัติงานหรือผู้อ านวยการมอบหมายงานตามภาระงาน (1) - (5) อีกไม่น้อยกว่า 3 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ข้อ 6  กรณีผู้สอนประจ าในวิทยาลัยชุมชนพิจิตรด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ที่มิใช่ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

(รองผู้อ านวยการ, ผู้อ านวยการส านัก) ให้มภีาระงานขั้นต ่า ดังนี้ 
(1) ภาระงานสอน  ไม่น้อยกว่า 12  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(2) ภาระงานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ 
(3) ภาระงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อชุมชน  ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(4) ภาระงานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(5) ภาระงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
(6) เลือกปฏิบัติงานหรือผู้อ านวยการมอบหมายงานตามภาระงาน (1) - (5) อีกไม่น้อยกว่า 6 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ข้อ 7  ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาใน

การบังคับใช้ตามประกาศนี้ ให้สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีอ านาจในการตีความ และวินิจฉัยชี้ขาด และถือเป็น
ที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

 

(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
     ผู้อ่านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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  วาระที่ 1.2.8 เรื่อง รายงานผลการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ี สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ก าหนด ให้มีการทดสอบการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษา (V-net) ในวันที่ 25-26 มกราคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการมอบหมายให้เป็น
สนามสอบในพื้นที่ โดยสถานศึกษาท่ีเข้ามาร่วมทดสอบ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ  
และวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย  หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)  และหน่วย
จัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง โดยมีจ านวนนักเรียน นักศึกษาทีเ่ข้าทดสอบในแต่ละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับ จ านวนผู้มีสิทธิ์สอบ จ านวนผู้ขาดสอบ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 333 25 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 193 10 

 

บัดนี้  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ไดป้ระกาศผลการทดสอบ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563     

 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  
 
 



15 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562  มีผลการทดสอบ                        
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562   

1.1   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปวช.ชั้นปีที่ 3 
1) รายงานผลความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  

ระดับ 
จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 285 267 39.05 37.24 
สังกัด 1,301 1,478 42.90 41.61 
ภาค 20,989 20,815 44.22 42.03 
ประเทศ 141,322 139,091 43.63 41.63 
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2) รายงานผลการทดสอบแยกตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สังกัด ภาค ประเทศ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 34.90 36.75 39.11 42.00 40.07 42.30 39.91 42.01 
ช่างยนต์ 31.86 33.39 35.31 36.70 35.15 37.65 34.93 37.27 
ช่างเช่ือมโลหะ 28.33 29.77 30.36 33.68 34.66 36.76 34.38 36.88 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 35.46 34.68 39.93 43.50 39.93 42.26 38.94 41.39 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 38.85 44.58 43.07 45.06 41.63 44.41 41.34 43.94 
การบัญชี 37.64 40.56 42.38 43.94 43.73 45.41 42.90 44.38 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 36.58 38.27 38.60 42.77 41.33 42.76 41.07 42.95 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 33.10 27.18 35.48 31.05 36.44 31.34 35.61 30.92 
ช่างยนต์ 31.34 25.24 33.08 26.96 33.30 28.42 32.33 28.12 
ช่างเช่ือมโลหะ 33.33 29.32 31.79 29.56 33.46 28.16 31.83 27.70 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 32.14 27.18 36.97 34.06 37.95 32.91 36.44 32.02 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 33.46 34.17 38.84 34.88 38.12 33.87 37.70 33.32 
การบัญชี 34.04 29.87 37.49 31.97 39.32 34.72 38.33 33.77 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

35.48 25.77 33.96 29.75 36.38 30.56 35.49 30.48 
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ทักษะทางสังคมและการ
ด ารงชีวิต 

47.40 46.89 51.25 50.88 53.24 51.43 52.75 51.09 

ช่างยนต์ 42.78 41.82 46.25 45.67 47.81 47.76 47.33 47.02 
ช่างเช่ือมโลหะ 44.58 50.68 47.86 52.35 48.55 47.67 46.93 47.03 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 48.16 46.37 51.83 52.37 53.50 52.03 52.32 50.00 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 52.50 53.33 55.42 51.67 54.97 52.42 54.33 52.00 
การบัญชี 52.02 51.03 55.64 53.38 57.11 54.65 56.73 54.15 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 49.19 48.06 51.75 52.60 54.52 51.69 53.68 51.42 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 40.80 38.13 45.80 42.49 47.09 43.04 46.23 42.49 
ช่างยนต์ 37.06 33.75 41.46 37.76 41.43 38.04 40.24 37.23 
ช่างเช่ือมโลหะ 36.67 37.27 37.50 39.12 40.67 37.14 39.43 37.09 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 42.19 38.47 46.62 43.19 47.34 43.26 45.72 41.91 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 40.58 45.63 48.08 42.42 49.29 46.36 48.33 45.04 
การบัญชี 41.92 41.72 48.36 45.76 50.95 46.65 49.97 45.76 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 44.67 39.08 46.69 44.97 50.01 45.71 48.84 45.24 

 
 
 
 



18 

 

 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปวส. ชั้นปีที่ 2 

1) รายงานผลความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  
ระดับ จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 156 207 37.44 36.23 
สังกัด 3,124 3,382 41.00 40.42 
ภาค 18,720 19,103 41.34 40.77 
ประเทศ 123,348 116,491 40.75 40.04 

 
2) รายงานผลการทดสอบแยกตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สังกัด ภาค ประเทศ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 36.96 36.24 41.57 40.70 42.34 41.49 41.83 41.01 
เทคนิคเครื่องกล 35.04 30.75 37.38 35.46 38.49 35.79 37.98 35.58 
เทคนิคโลหะ 37.50 - 40.74 - 37.28 - 37.83 - 
ไฟฟ้า 39.87 34.88 40.67 40.14 42.21 40.58 40.90 38.90 
การบัญชี 38.09 40.19 43.26 44.48 45.07 46.10 44.02 44.55 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 36.22 41.03 41.68 41.70 43.09 43.61 42.15 42.43 
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ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 30.32 28.53 32.58 31.56 32.70 31.63 31.80 30.56 
เทคนิคเครื่องกล 29.15 24.44 30.37 27.90 31.16 28.72 30.60 28.26 
เทคนิคโลหะ 27.81 - 31.54 - 29.66 - 29.88 - 
ไฟฟ้า 34.28 31.49 34.42 33.17 34.91 33.15 33.45 31.43 
การบัญชี 29.41 29.18 33.10 32.60 33.99 33.79 32.92 32.40 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28.99 31.03 30.41 29.81 31.22 31.08 30.62 29.89 
ทักษะทางสังคมและการ
ด ารงชีวิต 

48.86 47.58 52.73 51.53 52.95 51.84 52.20 51.21 

เทคนิคเครื่องกล 47.10 42.57 49.35 46.70 50.02 47.41 49.14 46.80 
เทคนิคโลหะ 47.81 - 52.54 - 48.35 - 49.02 - 
ไฟฟ้า 50.33 45.89 52.73 51.26 53.46 51.69 52.02 50.18 
การบัญชี 51.91 51.49 54.69 55.26 55.20 56.47 54.48 55.07 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 48.85 52.01 50.82 51.66 53.08 53.08 51.98 51.54 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 33.62 32.58 37.09 37.88 37.33 38.08 37.14 37.33 
เทคนิคเครื่องกล 30.80 25.75 32.77 31.78 33.39 32.76 32.72 31.84 
เทคนิคโลหะ 34.38 - 36.51 - 32.08 - 32.40 - 
ไฟฟ้า 35.07 31.55 35.60 36.18 36.84 36.91 35.59 35.03 
การบัญชี 37.65 38.37 39.21 42.20 39.86 42.39 39.33 41.04 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34.39 36.96 39.57 39.07 40.91 41.72 40.02 40.17 
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2. ข้อเสนอแนะจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
สถานศึกษาความเร่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากผลคะแนนการทดสอบของวิทยาลัยต่ ากว่าคะแนนทั้งระดับสังกัด  ระดับภาค และระดับปร ะเทศ 

โดยเรื่องพัฒนา  
1.  ด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ   
2.  ด้านการแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
3.  ด้านการประยุกต์ใช้หลักศีลธรรม จริยธรรม สิทธิ หน้าทีพ่ลเมือง เศรษฐกิจ และค่านิยมที่พึงประสงค์ในงานอาชีพและสังคม  
4.  ด้านการประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การและเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การและกิจกรรมบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต การเพ่ิมประสิทธิภา พ                    

การท างานในการจัดการงานอาชีพ   
5.  ด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ                                 

เพ่ือการจัดการอาชีพ 
6.  ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง  
  ตามท่ีได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 
๒๕63 ณ ห้องประชุมสรรพงาย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว              
และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการด าเนินการต่อไป 
  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕63  จ านวน  29  หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการศึกษาข้อมูล คณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร              
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที คณะกรรมการสภาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก่าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพื อให้
มีส่วนร่วมในการท่างาน นั้น ในขณะนี้อยู่ระหว่างด่าเนินการสรุปผลข้อมูล  

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต  
 

สรุปเรื่อง    

  ตามที่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และวิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ท าความร่วมมือการจัด
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะบ บ ท ด ล อ ง ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะแ ร ง ง า น ที่ ข า ด แ ค ล น ทุ น ท รั พ ย์ แ ล ะด้ อ ย โ อก า ส   
โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาทักษะแรงงานขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน นั้น วิทยาลัยชุมชน
ได้เล็งเห็นความส าคัญของหลักสูตรดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะน าความรู้มาประกอบเป็นอาชีพได้ 
ส านักวิชาการจึงได้น าหลักสูตรดังกล่าว  เสนอต่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเพ่ือพิจารณาเห็นชอบในการจัด
เรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต  รุ่นที่ 2 จ านวน 2 
หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ  จ านวน  150  ชั่วโมง 
2. หลักสูตรการท าลูกประคบ  จ านวน   12  ชั่วโมง  

  ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการแล้วเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕63 วันศุกร์ที่ 20 
มีนาคม ๒๕63 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯทั้ง 2 หลักสูตร  
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (6) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่อนุมัติ
หลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และ
กลุ่มอาชีพ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมอนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯทั้ง 2 หลักสูตร 
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   วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) 
 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งในเดือน มีนาคม 2563 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 362 คน ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน   196  คน 
 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน   166  คน 
 งานทะเบียนได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว เป็นนักศึกษาที่เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร สามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยน                      
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 หมวด 3 การประเมินผลการเรียน ส่วนที่ 3 การตัดสินผลการเรียน ข้อ 55 การตัดสินผลการเรียนเพ่ือส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 1.  ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา 
และสาขาวิชา 
 2.  ได้จ านวนหน่วยกิตสะสม ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา                         
และสาขาวิชา 
 3.  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีก าหนด 
 4.  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน  
 

ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕62 วันศุกร์ที่ 20 
มีนาคม ๒๕63  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
จ านวน 166 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 196 คน ซึ่งในเดือน มีนาคม 2563  มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา รวมจ านวน  362  คน   
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (7) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่อนุมัติการให้

ประกาศนียบัตร  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ การส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 
166 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 196 คน ซึ่งในเดือน มีนาคม 2563 มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
รวมจ านวน  362  คน   
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  วาระที่ 4.3  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 

 ด้วยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีผู้ประสงค์เรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ตามกระแสสังคมที่ต้องการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและศาสตร์ใหม่ ๆ ดังนั้นวิทยาลัย
จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนก าหนด และ ได้ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ซึ่งได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้               
ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ 
อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก  5 ปี และได้มอบหมายให้วิทยาลัย
ชุมชนด าเนินการน าหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไปใช้ในการจัดการ
เรียน      การสอนกับนักศึกษาใหม่ระดับอนุปริญญา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยให้วิทยาลัยด าเนินการ 
ดังนี้ 

1. จัดท าเล่มเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ในสาขาวิชาที่จะเปิดการเรียนการสอน                
ตามแบบฟอร์มที่สถาบันก าหนด 

2. เสนอรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)  ต่อสภาวิทยาลัยชุมชน เ พ่ือให้ความเห็นชอบหลักสูตร                                                 
และแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 

3. ด าเนินการส่งเล่มเอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ที่ผ่านการให้ความเห็นชอบหลักสูตร              
และแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  จากสภาวิทยาลัยชุมชนแล้ว ไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน                 
เพ่ือเสนอสภาวิชาการ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้ความเห็นชอบหลักสูตร เสนอส านักงานคณะกรรมการ                            
การอุดมศึกษาเพ่ือรับรอง/รับทราบหลักสูตร และเสนอส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิผู้ส าเ ร็จการศึกษา                                    
เป็นรายวิทยาลัย 

ดังนั้น งานหลักสูตรอนุปริญญา ส านักวิชาการ ได้ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)  
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการกลั่นกรอง                         
จากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕63 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม ๒๕63 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หลักสูตรทั้งสองสาขาวิชา เพ่ือน าเสนอรายละเอียดหลักสูตรดังกล่าว ต่อสภาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนต่อไป 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 มาตรา 37 (2) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษา                  
และแผนปฎิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้ งแผนพัฒนาชุมชน เ พ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้าง                    
องค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาทั้งสองสาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                    
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
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  วาระที่  4 .4 เ รื่ อง  พิจารณาเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร  ระดับอนุปริญญา                      
ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
 

สรุปเรื่อง 
    ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา และมีก าหนดเปิด                           
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในเดือน มิถุนายน 2563 นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนด                 
คือ ส่งแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรก่อนล่วงหน้า 3 เดือน ดังนั้น  วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ด าเนินการจัดท าแผน                
จัดการศึกษาตลอดหลักสูตรและเปิดห้องเรียนใหม่ จ านวน 10 ห้องเรียน ประกอบด้วย 

1. แม่ข่าย จ านวน  3 ห้อง  
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน     1 ห้อง 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน     1 ห้อง 
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จ านวน     1  ห้อง    

         2.  อบต.เมืองเก่า จ านวน  1 ห้อง 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน     1 ห้อง 

         3. อ าเภอสากเหล็ก จ านวน  2 ห้อง 
   สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน     1 ห้อง 
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน     1     ห้อง 

         4.  อบต.ปากทาง จ านวน  1  ห้อง 
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จ านวน     1  ห้อง 

         5.  วัดสามง่าม จ านวน  1  ห้อง 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน     1 ห้อง 

          6.  โพธิ์ประทับช้าง จ านวน  2 ห้อง 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน     1     ห้อง  

  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จ านวน     1  ห้อง 
  

ทั้งนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มีนาคม  
2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2563  
จ านวน 10 ห้องเรียน 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่                                    
ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน                                  
เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2563  
จ านวน 10 ห้องเรียน 
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  วาระที่ 4.5  เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) พุทธศักราช 2563  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ได้มีการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13  กุมภาพันธ์  

๒๕63  วาระท่ี 4.2  พิจารณาเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2563 มติที่ประชุม เห็นชอบเกี่ยวกับแผนจัดการศึกษา
ตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้น  แต่เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2563  ส านักงานคณะกรรมการ                                
การอาชีวศึกษาได้มีการ ปรับแผนการเรียนตลอดหลักสูตรฯ  ตามประกาศหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ส านักวิชาการได้มีการจัด
ประชุมทุกสาขางาน  เพ่ือด าเนินการปรับแผนการเรียนตลอดหลักสูตร.,ฯ และน าเสนอผ่านมายังอนุกรรมการวิชาการ  
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 เพ่ือจัดการเรียน
การสอน ประจ าปีการศึกษา 2563  
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัย 
มีอ านาจหน้าที่ ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนา
ชุ มชน เ พ่ือสนองต่ อความต้ องการและ เสริ มสร้ า งองค์ ความรู้ ของชุ มชนให้ เ ข้ มแข็ ง  ส านั กวิ ช าการ 
จึงเสนอแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563  เพ่ือใช้จัดการ
เรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563  

 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่                                    
ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน                                  
เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1. การจัดรายวิชาในแต่ละภาคเรียน ควรจัดให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
 2. วิชาเลือกที่เป็นวิชาเกี่ยวกับงานวิจัย ควรจัดให้อยู่ในภาคเรียนแรกหรือภาคเรียนที่อยู่ก่อนการจัดท า
โครงการ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะทางด้านการวิจัย สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดท าโครงการได้  
 3. ควรปรับเปลี่ยนรายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเรียนวิชาวิจัยเบื้องต้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 4. นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ เสนอ ขอพิจารณาความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 
2563  เพ่ือจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
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หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
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  วาระที่ 4.6  เรื่อง การเลื่อนพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราวประชุม                            
ครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติก าหนดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 
11 เมษายน 2563 นั้น แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือแจ้ง  เรื่อง ขอความร่วมมือปฎิบัติ                                       
และด าเนินการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรเลื่อนการจัด
พิธีมอบอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ออกไปโดยไม่มีก าหนด                                            
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว 
 

 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1. แนวทางการจัดพิธีรับอนุปริญญาบัตร คือ ระดับ ปวช. และ ปวส. จะจัดภายในวิทยาลัยโดยให้นักศึกษา        
มารับที่งานทะเบียน โดยจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสม มีโต๊ะหมู่บูชา ให้นักศึกษารับใบวุฒิบัตรหน้าโต๊ะหมู่บูชา                 
พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกให้นักศึกษาที่มารับใบวุฒิบัตรเป็นรายบุคคล                          
 2. ส าหรับหลักสูตรอนุปริญญาให้เลื่อนการรับอนุปริญญาบัตรไปเป็นปีการศึกษาต่อไป 
 3. วิทยาลัยควรก าหนดจุดโดยเว้นระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนการรับ
วุฒิบัตร 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  วาระที่ 5.1  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) พุทธศักราช 2563  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุม ในวาระท่ี 4.5 เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563  ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการสภามีมติให้คณะอนุกรรมการวิชาการ
น าแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563  ประจ าปีการศึกษา 
2563 กลับไปทบทวนใหม่อีกครั้ง ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด ตามวาระที่ 4.5  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
1.  จากสถานการณ์โรคโควิด - 19 ที่ก าลังระบาด เราต้องตระหนัก และการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นเรื่อง                     

ที่ใกล้ตัว ที่ต้องรู้จักพฤติกรรมของคน และเรียนรู้ข้อมูลใหม่ ๆ โดยน าข้อมูลมาเป็นแนวทางปฏิบัติตน 3 C ซึ่งประกอบ
ไปด้วย Confuse  Control  Combat 

2.  การท าความร่วมมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ในการต่อยอดทางการศึกษาให้กับนักศึกษาควรมี
เป้าหมายและระยะเวลาที่สั้นและประหยัด  

3.  ควรพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่สร้างอาชีพ ให้เป็นของเราเอง 
4.  วิทยาลัยควรน าประเด็นการไปศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู และหมู่บ้านสีกายเหนือมา

ก าหนดเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาในรูปแบบของวิทยาลัยชุมชน 
 

วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 4/๒๕63 
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้ งที่  4/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่  23 เมษายน                     
๒๕63 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมจะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน ๒๕63 เวลา 09.30 น.                
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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                                                                   เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 
 
 

 
                (นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)           (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี) 
                   ผู้จัดท าวาระการประชุม                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
 
 

(นางวิลัย  บุตร์วัตร) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร             
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