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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ครั้งที่ 11/๒๕63 
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕63 เวลา 09.30 น. 

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

 

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

รายนามเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการเข้าร่วมประชุม  
1. นางวิลัย    บุตร์วัตร   เลขานุการ 
2. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ   
2.  นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี    พันธ์กสิกร  รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
2. นายประเสริฐ  เฉยดิษ  หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ 
3. นายจิระ ปฐมวณิชกะ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายณรงค์  แก้วแกมแข  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภา 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา                                 

เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจํานวน 10 คน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จํานวน 2 คน                                
และผู้ เข้าร่วมประชุม จํานวน 4 คน รวมจํานวนผู้ เข้าร่วมประชุมทั้ งสิ้น 16 คน ดังรายชื่อข้างต้น                                
ครบองค์ประชุมดําเนินการประชุมตามวาระ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  -ไม่มี- 
  

วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการดําเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความร่วมมือ                          

กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีการดําเนิน
กิจกรรม จํานวน 9 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 

 

กิจกรรมที่ 1 การส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ 
(ขุนไผ่ภูมิเขตร) ได้ส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน เป็นรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ให้กับโรงเรียนวัดสํานัก  
ขุนเณร ณ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เข้าร่วม
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องศุภมิตร โรงแรมรอยัล
ปริ๊นเซสหลานหลวง กรุงเทพมหานคร 
 

กิจกรรมที่ 3 ติดตามการด าเนินการก่อสร้างสถานีวิจัย 
 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะทํางานจากกองจัดทํางบประมาณ สํานักงบประมาณ ได้เดินทางมา
ติดตามผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2564 และเตรียมจัดทําคําของบประมาณ 2565 โดยได้มีการ
ประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตรและภาคประชาชน
อําเภอทับคล้อ พร้อมตรวจเยี่ยมพ้ืนที่การก่อสร้างสถานีวิจัยทางการเกษตร ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัด
การศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่ 4 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย) ได้จัดกิจกรรมชี้แจงและสร้างความเข้าใจ
การเรียนรู้เรื่องพืชผักสมุนไพรที่มีอยู่ในพ้ืนที่  ในการดําเนินโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร 
เพ่ือสุขภาพสู่การเป็นกลุ่มอาชีพตามวิถีพอเพียง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย แกนนําชาวบ้าน และผู้นําชุมชนของตําบล
ท่านั่ง อําเภอโพทะเล จํานวน 30 คน ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลท่านั่ง อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 5 น าเสนอหัวข้อโครงการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 วันที่  9 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่  2  
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร (แม่ข่าย) ได้นําเสนอหัวข้อโครงการ ประจําปีการศึกษา 2/2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 
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กิจกรรมที่ 6 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ สาขางานยานยนต์ 
 วันที่ 16 ตุลาคม และวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2563 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
(แม่ข่าย) และหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ  
และแหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานยังสถานประกอบการต่าง ๆ  
เพ่ือให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริงในปฏิบัติงาน เช่น บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัทชินวา 
อินเทค จังหวัดชลบุรี และสถาบันยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
 

กิจกรรมที่ 7 โครงการค้นหาผู้ด้อยโอกาสเพื่อจัดการเรียนรู้ 
 คณะกรรมการดําเนินการโครงการค้นหาผู้ด้อยโอกาสเพ่ือจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย 
ประจําปีงบประมาณ 2564 เพ่ือค้นหาและจัดเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาสของจังหวัดพิจิตร โดยได้ลงพ้ืนที่สํารวจ
ข้อมูลในเขตอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 8 เยี่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เดินทาง
ไปตรวจเยี่ยม ให้กําลังใจกับนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมพบปะพูดคุยกับสถานประกอบการ    
ณ บริษัท เรียวอินเตอร์เทค ประตูน้ําพระอินทร์ 
 

กิจกรรมที่ 9 ประชุม ครู ผู้ปกครอง และนักศึกษา  
 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง  (ทุ่งใหญ่)  
ได้จัดการประชุม ครู ผู้ปกครอง และนักศึกษา เพ่ือชี้แจงข้อมูล และแนวทางการจัดการเรียนการสอนประจําปี
การศึกษา 2/2563 ณ หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่) 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 10/2563 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
29 ตุลาคม 2563 มีมติที่ประชุมและได้ดําเนินการไปแล้วดังนี้ 
 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 

วาระท่ี 
เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 

การดําเนินงานตามมติที่
ประชุม 

1 วาระท่ี 4.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบ
แผนการจัดฝึกอบรม (หลักสูตร
พัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ
แผนการจัดฝึกอบรม (หลักสูตร
พัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ
ชีวิต) ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 
 
 

 

แจ้งฝ่ายวิชาการดําเนินการ
แล้ว เมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2563 
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ที ่
ระเบียบ 
วาระ 

วาระท่ี 
เรื่องที่พิจารณา มติที่ประชุม 

การดําเนินงานตามมติที่
ประชุม 

2 วาระท่ี 4.2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักสูตร
ใหม่ หลักสตูรพัฒนาทักษะและ
เสริมสรา้งประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิต 

 

มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมมีมติ อนุมัติ
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรพัฒนาทักษะ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ
และคุณภาพชีวิต จํานวน 2 
หลักสูตรตามที่เสนอ 

แจ้งฝ่ายวิชาการดําเนินการ
แล้ว เมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2563 

3 วาระท่ี 4.3   เรื่อง พิจารณาอนุมัติการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตร
พัฒนาทักษะเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
พัฒนาทักษะเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต จํานวน 
7 หลักสูตรตามท่ีเสนอ 

แจ้งฝ่ายวิชาการดําเนินการ
แล้ว เมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2563 

4 วาระท่ี 4.4   เรื่องพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ   
และรองผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน 
 

ข้อเสนอ     
    แต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาลัยเป็น
กรรมการประเมินผู้อํานวยการ และ
รองผู้อํานวยการจํานวน 3 คน คือ 
 1. นายประทีป  นากกลัด 
 2. นายวิเชียร  จุลพันธ ์
 3. ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ คัดเลือก
รายชื่อกรรมการ จํานวน 3 คน 
ตามท่ีเสนอ 

แจ้งสํานักผู้อํานวยการ  
ดําเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 
2 พฤศจิกายน 2563 

5 วาระท่ี 4.5   เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

แจ้งสํานักผู้อํานวยการ  
ดําเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 
2 พฤศจิกายน 2563 

6 วาระท่ี 4.6   เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ
แผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แจ้งสํานักผู้อํานวยการ  
ดําเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 
2 พฤศจิกายน 2563 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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 วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมีเงินรายได้สถานศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563   9,950,698.92 
1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 19,470.00  - 9,970,168.92 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 
สรุปเรื่อง 
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖4 งวดที่ 1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จํานวน 4,127,970 บาท 
(สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 
496,110 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) และร้อยละของการเบิกจ่ายอยู่ที่ 12.02  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 

หมวดงบประมาณ 
 

ได้รับจัดสรร 
 

เบิกจ่าย 
 

คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 1,939,200.00 490,110.00 1,449,090.00 25.27 

งบดําเนินงาน 2,188,770.00 6,000.00 2,182,770.00 0.27 

รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) จํานวน 1 งวด  4,127,970.00 
 

496,110.00 
 

3,631,860 12.02 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54%    
                                ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที่ 4  100%   
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2563 เป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่ 
ร้อยละ 10.67  ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ 12.02% 

สูงกว่า
เป้าหมาย
1.35% 

 

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

 9,950,698.92 19,470.00 9,970,168.92 9,970,168.92 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 1.2.5 เรื่อง รายงานผลการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ วิทยาลัย ได้ดําเนินการจัดการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน ซึ่งเป็นการดําเนินงานตามแนวทางการจัดซื้อจัดหาหนังสือของโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่หลักสูตรอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ 22 ตุลาคม 2563 ได้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ดังนี้  
  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ประธานกรรมการ 
2. นายมนตรี  พันธ์กสิกร  รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร รองประธานกรรมการ 
3. นายบรรลือ  เหลืองทองคํา ผู้แทนสภาวิทยาลัยฯ/ผู้แทนชุมชน  กรรมการ 
4. นางวิลัย  บุตร์วัตร  ผู้แทนอาจารย์ผู้สอน   กรรมการ 
5. นายประเสริฐ  เฉยดิษ  ผู้แทนอาจารย์ผู้สอน   กรรมการ 
6. ว่าที่ ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว  ผู้แทนอาจารย์ผู้สอน   กรรมการ 
7. นายกนกศักดิ์  นครประสาท     ผู้แทนอาจารย์ผู้สอน   กรรมการ 
8. น.ส.ณัชนก  สอนใย  ผู้แทนอาจารย์ผู้สอน   กรรมการ 
9. นายสมยศ  โตมี   ผู้แทนชุมชน    กรรมการ 
10.  นางสาวณัฐนิชา  บุญทา  ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา   กรรมการ 
11.  นายชลชัย  สัญชัยชาต ิ  ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา   กรรมการ 
12.  นายสมพงษ์  ทองแจ่ม  ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
13.  นางวิลัยพร  นาคอินทร์  ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
14.  นางขนิษฐา  นครประสาท ผู้แทนอาจารย์ผู้สอน   กรรมการ 
15.  นางณชาภรรค  พึงไชย          เจ้าหน้าที่ธุรการสํานักวิชาการ         กรรมการและเลขานุการ 

 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.20 น. 

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

งบบุคลากร งบด าเนินงาน 

1,939,200.00 2,188,770.00 

490,110.00 6,000.00 25.27 0.27 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 ตุลาคม  2563 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย 
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วาระการประชุม มติที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1  การจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2563 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงาน  
การประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
๒563 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 จํานวน 5 หน้า 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง - 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ 
วาระที่ 4.1 การใช้เงินเหลือจ่ายจากการซื้อ
หนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

กิจกรรม 
งบประมาณ
ด าเนินงาน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรม
ศึกษาดูงาน 
- บริษัท MRP Engineering 

CO.LTD. Mail จ.ชลบุรี  
- บริษัท ชินวา อินเทค Mail        

จ.ชลบุรี 
- สถาบันทดสอบยานยนต์                 

จ.สมุทรปราการ 

120,000 

จัดซื้อสื่อ/วัสดุฝึกประกอบการเรียน
การสอน 

493,553.25 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา 
วาระที่ 5.1 พิจารณาคัดเลือกรายการหนังสือ
เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ข้อเสนอ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควร ดําเนินการ 
ดังนี ้
1. ให้ตัดรายการหนังสือเสริม สาขางานการบัญชี สมุดบัญชี

รายรับ รายจ่าย เห็นสมควรให้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ค่าอุปกรณ์การเรียน 

2. การจัดซื้อหนังสือเสริมให้ดําเนินการหลังจากการจัดซื้อ
หนังสือเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  

3. ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของ
ข้อมูลรายการหนังสือแต่ละรายการ และสํารวจจํานวน
ผู้เรียนคงเหลือท่ีแท้จริง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ 
ในการจัดซื้อหนังสือเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบรายการหนังสือเรียน  
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 2            
ปีการศึกษา 2563  จํานวน 101 รายการ 
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วาระการประชุม มติที่ประชุม 
วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ กรณีเงินเหลือ
จ่าย จากการซื้อหนังสือเรียนตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
หลักสูตรอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อหนังสือเรียน และมีเงิน
เหลือจ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แล้ว ให้ดําเนินการแจ้งให้คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
ได้รับทราบแเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินคงเหลือดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ  
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ    

 
1. กรณีอาจารย์ผู้ สอนจัดทําสื่อประกอบการเรียน       

การสอนรายวิชา ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจาก
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ได้ 
เป็ นการสนั บสนุนอาจารย์ ผู้ ส อน ให้ จั ดทํ าสื่ อ
ประกอบการเรียนการสอน 

2. ควรมีการปรับปรุงห้องสมุดเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักศึกษา 

3. กรณีมี เงินเหลือจ่ ายจากการจัดซื้ อหนั งสือตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ อาจ
ดําเนิน ดังนี้ 
- จัดทําห้อง Self Access ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์

ให้บริการสําหรับนักศึกษา โดยให้ดําเนินการ
กําหนดพ้ืนที่ และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 

- จัดซื้อ E-book ประกอบการเรียนการสอน 
- จัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจัดการเรียน

การสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 1.2.6 เรื่อง รายงานผลการหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปี
การศึกษา 2563 ของคณะอนุกรรมการวิชาการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและได้ให้อนุกรรมการวิชาการได้รับ
ทราบ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 10/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม ๒๕63 โดยคณะกรรมการฯ  
ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของวิทยาลัย และระดับหลักสูตร (อนุปริญญา, 
ปวส., ปวช.) เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น  
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ในการนี้ ทางคณะอนุกรรมการวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นการพัฒนาผลการดําเนินงาน 
แต่ละตัวบ่งชี้ ให้มีผลการประเมินที่ดีข้ึนในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. เพ่ิมเติมการดําเนินงานเกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะฯ เพ่ือตอบเป้าประสงค์การมีงานทําของผู้เรียน :
พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน 

2. เพ่ิมเติมกระบวนการประเมินผล และการติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร และฝ่ายบริหาร (อนุกรรมการวิชาการ, สภาวิทยาลัยฯ) 

3. ให้มีการรายงานผลการดําเนินงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
4. ตัวบ่งชี้บางประเด็น ไม่สามารถดําเนินการได้ในทุกหลักสูตร เสนอให้นําประเด็นปัญหา เสนอต่อ  

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ให้เหมาะสมกับการดําเนินงาน 
5. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอ  

ในที่ประชุมคราวถัดไป 
 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมของวิทยาลัย 
จุดเด่น 

ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจเพิ่มมากขึ้น เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานโดยรับฟังและพร้อมแก้ปัญหา จึงส่งผลให้วิทยาลัยได้มีการพัฒนาเป็นไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น และเร่ิมมีผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. วิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจในการนําการประกันคุณภาพการศึกษามาเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานปกติ 

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ในรอบปีการศึกษาต่อไป วิทยาลัยควรเริ่มต้นจากการปรับแผนกลยุทธ์ที่แสดงถึง
ภารกิจของวิทยาลัย ให้ตอบสนองวิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย นําแผนกลยุทธ์ในแต่ละภารกิจไปสู่แผนปฏิบัติ
งาน ที่มีตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จของผลลัพธ์ของแผนและนําไปสู่กิจกรรมโครงการของแต่ละภารกิจ มีการกํากับติดตาม
โดยใช้แผนปฏิบัติงานเป็นตัวกํากับ เมื่อดําเนินการตามแผนงานโครงการจะมีติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้แผน
กลยุทธ์บรรลุเป้าหมายได้ 

2. วิทยาลัยควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร  
และวิทยาลัย วิธีการจัดเก็บข้อมูล การเขียนแบบรายงานประเมินตนเอง การจัดทํากิจกรรมโครงการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
การประเมินปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข การให้ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปสู่การพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ตอบผลลัพธ์ และทําให้การดําเนินการต่าง ๆ ของวิทยาลัยดียิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3. วิทยาลัยควรให้ความสําคัญกับการพัฒนานักศึกษาทุกระดับ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
จริง การเสริมทักษะด้านการออกแบบกระบวนการทํางาน การคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียน
กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ เป็นคนดีของสังคม การจะดําเนินการกิจกรรมเหล่านี้ได้จะต้องเปลี่ยนวิธีคิด เทคนิค
การสอนของอาจารย์ที่จะโยงไปสู่การพัฒนาผู้เรียนมีคุณสมบัติตามที่วิทยาลัยได้กําหนดไว้ 
 

รายงานผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ ระดับหลักสูตร (อนุปริญญา)  
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ผู้บริหารให้ความใส่ใจในการดูแล ผลที่เกิดขึ้นจากการทํางาน มีการกํากับติดตามการปฏิบั ติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหา จึงทําให้การดําเนินงานในสถานศึกษาเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรให้ความสําคัญกับการจัดทําแบบรายงานการประเมินตนเอง เพื่อให้อาจารย์ประจําหลักสูตร

ได้เข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดไว้ในทุกตัวบ่งชี้ และควรสร้างความเข้าใจในประเด็นตัวบ่งชี้แต่ละตัว
เพื่อจะได้ตอบคําถามได้ชัดเจน ครบถ้วน ไม่หลงประเด็น และในต้นปีการศึกษาหลักสูตรควรนําข้อเสนอแนะ  
มาปรับปรุงและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น จะได้วางระบบและกลไกในการปฏิบัติงานได้ชัดเจน 
และกํากับติดตามให้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ 

2. การประเมินหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรให้ความสําคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละกิจกรรม  
ในหลักสูตรให้ชัดเจน ดังนั้นในการปฏิบัติงานในรอบปีต่อไปการดําเนินการในกิจกรรมใดๆ หลักสูตรจะต้องพิจารณาว่า
กิจกรรมนั้น ๆ  
 

รายงานผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ หลักสูตร ปวส. ปวช.  
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความใส่ใจในการดูแล ผลที่เกิดขึ้นจากการทํางาน มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหา จึงทําให้การดําเนินงานในสถานศึกษาเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

2. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจกับการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตร ให้ความใส่ใจในการแก้ปัญหา ส่งผลให้หลักสูตรมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่มีความหลากหลายและเพิ่มขึ้นจํานวนมากแสดงถึงการให้ความสําคัญกับข้อเสนอในการ
ประเมิน และพัฒนาคุณภาพในหลักสูตรนั้น 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรให้ความสําคัญกับการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อให้อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ได้เข้าใจเกณฑ์หลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดไว้ในทุกตัวบ่งชี้และควรสร้างความเข้าใจในประเด็นตัวบ่งชี้
แต่ละตัวเพื่อจะได้ตอบคําถามได้ชัดเจน ครบถ้วน ไม่หลงประเด็น และในต้นปีการศึกษา หลักสูตรควรนําข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจะได้วางระบบและกลไกลในการปฏิบัติงานได้ชัดเจน
และกํากับติดตามให้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ 

2. ในการดําเนินการจัดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกกิจกรรมควรมีการกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
ให้ชัดเจน โดยมีการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ หากพบประเด็นปัญหาควรหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะ
วิธีการที่เหมาะสม นําข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนากิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทําให้ผลลัพธ์  
จากการดําเนินการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลให้คุณภาพของการพัฒนาในแต่ละปีเกิดผลลัพธ์ที่เป็นระบบ
ชัดเจน 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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 วาระที่ 1.2.7 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาอนุมัติเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้จัดทําแผนเงินรายได้สถานศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบ งบรายจ่ายประจํา และรายการงบลงทุน ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างตามภารกิจของวิทยาลัย มีวงเงินรายได้สถานศึกษาทั้งสิ้น 2 ,494,180 บาท (สองล้านสี่แสนเก้า
หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) นั้น งานแผนและงบประมาณได้จัดทํารายละเอียดแผนเงินรายได้  
เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ ประกอบด้วย 

เดิมรายจ่ายประจ า    
ประกอบด้วย 2 รายการ 14 โครงการ จํานวนทั้งสิ้น  1,928,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่น

แปดพันบาทถ้วน)  
ผลการพิจารณา อนุมัติ 1 รายการ 14 โครงการ ไม่อนุมัติ 1 รายการ ได้แก่ ชดเชยราคากลาง

โครงการก่อสร้างและงานปรับปรุงหอประชุมพร้อมครุภัณฑ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
เดิมรายจ่ายงบลงทุน 
ประกอบด้วย จํานวน 10 รายการ จํานวนทั้งสิ้น 566,180.00 บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันหนึ่ง

ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
ผลการพิจารณา อนุมัติทั้ง 10 รายการ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 1.2.8 เรื่อง รายงานผลการประเมินผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนชุมชน

พิจิตร ในรอบปี เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่ และนํามาใช้เป็นข้อมูลด้านบริหารจัดการ                
โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จํานวน 3 คน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ อํานวยการ จํานวน 1 คน คือ นายประทีป นากกลัด และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
จากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จํานวน 2 คน เป็นกรรมการ ประกอบด้วย ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ 
และนายวิเชียร จุลพันธ์ เพ่ือประเมินรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร บัดนี้วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 

1. นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์    ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65   อยู่ในระดับ ดีมาก 
2. นายมนตรี  พันธ์กสิกร ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับ ดี 
3. นางวิลัย  บุตร์วัตร  ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับ ดี 
4. นางสาวปฐมพร  อุไรพันธ์ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับ ดี 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 
ตุลาคม ๒๕63 ณ ห้องประชุมสรรพงาย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงาน                       
การประชุมเรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไข                            
ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการดําเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 10/2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม ๒๕63 ณ ห้องประชุมสรรพงาย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จํานวน 53 หน้า 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี 4.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพัฒนาทักษะเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต   
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของท้องถิ่นชุมชน และกลุ่มอาชีพ ในเดือน 
ธันวาคม 2563 จึงขอความเห็นชอบในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ จํานวน 5 หลักสูตร 
ประกอบด้วย 
 1.  การบริการวิชาการ (ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง) 

1.1  งานผูกผ้า    จํานวน  42  ชัว่โมง 
1.2  งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จํานวน  36  ชัว่โมง  
1.3  ช่างตัดโลหะด้วยแก๊ส   จํานวน  30  ชัว่โมง 
1.4  การทําขนมอบเบเกอรี่ (คุกกี้)    จํานวน  21  ชัว่โมง   

       1.5  น้ําพริกแห้ง    จํานวน  20  ชัว่โมง  
 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพัฒนาทักษะเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต จํานวน 5 หลักสูตร  

  

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

อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น  
ชุมชน และกลุ่มอาชีพ        

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ จํานวน 5 หลักสูตร ตามท่ี
เสนอ ได้แก่ 
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02080201 งานผูกผ้า 42  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับผ้า การเลือกใช้ผ้า การจับจีบผ้า และการจับดอก มีทักษะในการจับจีบผ้า  
และการจับผ้าให้เป็นแบบต่าง ๆ สามารถจับผ้าประดับในงานแต่ละประเภท ตลอดจนมีทักษะในการใช้ผ้า
ประดับและตกแต่งในงานแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม มีความสามัคคีในกลุ่ม มีจิตสาธารณะและมีความ
รับผิดชอบ  

 

00107001 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ๓๖  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ความปลอดภัยในการทํางาน หลักการทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้แก่ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
กระทะไฟฟ้า หม้อต้มอาหารไฟฟ้า กาต้มน้ําไฟฟ้า หม้อชงกาแฟไฟฟ้า พัดลมไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องทํา
น้ําอุ่นไฟฟ้า การประมาณราคา ค่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ปฏิบัติการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 

00101304 ช่างตัดโลหะด้วยแก๊ส ๓0  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ความปลอดภัยในการทํางาน การใช้อุปกรณ์การตัดแก๊ส การปรับตั้งแรงดันตัด การตัดโลหะแผ่น  
และท่อ การตัดตรงและตัดวงกลมโค้ง การตรวจสอบรอยตัดแก๊ส  
 

00080129 การท าขนมอบเบเกอรี่ (คุ้กกี้) 21  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุ้กกี้ วิธีการใช้ การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุในการปฏิบัติงาน 
หลักการ วิธีการใช้ ขั้นตอน กระบวนการทําคุ้กกี้ การบรรจุ ตกแต่งผลิตภัณฑ์ การประมาณราคาขาย และจัด
จําหน่าย   
 

00080108 น้ าพริกแห้ง 20  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ความหมายและคุณลักษณะของน้ําพริกแห้ง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทําน้ําพริกแห้ง วิธีการ
และการบํารุงรักษา วิธีการเลือกซื้อ เก็บรักษา วัตถุดิบที่ใช้ประกอบน้ําพริกแห้ง และเทคนิคการทําพริกแห้ง 
การจัดตกแต่งและบรรจุภัณฑ์ การคิดต้นทุน กําไร ราคาขาย คุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน   
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ที ่
ชื่อหลักสูตร/ 

รหัสวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
ผู้เรียน 

วันที่เปิด-ปิด ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ สถานที่ฝึกอบรม 

1. งานผูกผ้า 42  
ช่ัวโมง 

25  คน 15 ธ.ค. 63 - 
16 มี.ค. 64 

วันอังคาร 
12.30-15.30 น. 

นายสมนึก 
ติดเหมาะ 

- ศศ.บ. บรรณารักษ์   
- ประสบการณ์  วิทยากรการผูกผา้ และการทํา  
เบเกอรี่และขนมตา่ง ๆ  7 ปี 

โรงเรียนบุรพรตัน ์
วิทยาคาร หมู่  1   
ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ 
จ.พิจิตร 

2. งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้าน 
 

36  
ช่ัวโมง 

25  คน 4 ธ.ค. 63 - 
19 ก.พ. 64 

วันศุกร์   
12.30-15.30 น. 

นายณัฐพงษ์  
กลั่นหวาน 

- วท.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (แขนงการผลติ)   
- ประสบการณ์  อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 10 
ปี  พนักงานราชการ 5 ปี 

โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 
“ทศอุปถัมภ์” 125  
หมู่ 3 ต.แหลมรัง   
อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 

3. ช่างตัดโลหะด้วยแกส็ 
 

30  
ช่ัวโมง 

25  คน 4 ธ.ค. 63 - 
10 ก.พ. 64 

วันศุกร์   
12.30-15.30 น. 

นายณัฐพงศ ์
ปั้นเพ็ง 

- กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 
- วท.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (แขนงการผลติ)   
- ประสบการณ์  อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 14 
ปี 

โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 
“ทศอุปถัมภ์” 125  
หมู่ 3 ต.แหลมรัง   
อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 

4. การทําขนมอบเบเกอรี่ 
(คุ๊กกี้) 
 

21 
ช่ัวโมง 

25  คน 15 ธ.ค. 63 - 
20 ม.ค. 64 

วันพุธ 
12.30-16.30 น. 

นายสมนึก 
ติดเหมาะ 

- ศศ.บ. บรรณารักษ์   
- ประสบการณ์  วิทยากรการผูกผา้ และการทํา  
เบเกอรี่และขนมตา่ง ๆ  7 ปี 

โรงเรียนบุรพรตัน ์
วิทยาคาร หมู่  1   
ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ 
จ.พิจิตร 

5. น้ําพริกแห้ง 20  
ช่ัวโมง 

20  คน 4 ธ.ค. 63 - 
15 ม.ค. 64 

วันศุกร์   
12.30-15.30 น. 

นางกุหลาบ 
ฝูงชมเชย 

- ประถมศึกษาปีท่ี 4    
- ประสบการณ์ ทําน้ําพริก และขนมไทย 30 ปี 

โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 
“ทศอุปถัมภ์” 125  
หมู่ 3 ต.แหลมรัง   
อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 
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 วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งในเดือน พฤศจิกายน 2563 มีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 35  
คน ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จํานวน    1  คน 

2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จํานวน  34  คน 
     

 งานทะเบียนได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว เป็นนักศึกษาที่เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
สามารถสําเร็จการศึกษาได้ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่ าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล       
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 หมวด 3 การประเมินผลการเรียน ส่วนที่ 3 การตัดสินผลการเรียน ข้อ 55 การตัดสิน     
ผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 1.  ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละ
ประเภทวิชา และสาขาวิชา 
 2.  ได้จํานวนหน่วยกิตสะสม ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา  
และสาขาวิชา 
 3.  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามที่
กําหนด 
 4.  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน โดยมีเวลา 
เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน  
 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จํานวน 1 คน  และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2563  จํานวน 34 คน 

  

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาของ

วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 5 การสําเร็จการศึกษา 
2. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (7) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่

อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ตามท่ีเสนอ 
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 วาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้มีกําหนดการเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 
16 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ สํานักวิชาการ หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา และหัวหน้าสาขางาน ได้ดําเนินการ
จัดทําตารางการจัดการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

ทั้งนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตารางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่                                
ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้ง แผนการพัฒนาชุมชน  
เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง  
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามท่ีเสนอ  
 
วาระท่ี 4.4 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มีนักเรียน นักศึกษาไม่ผ่านการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 แจ้งความประสงค์จะขอลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างของ
หลักสูตร จํานวน 3 หน่วยจัด คือ หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย จํานวน  16 วิชา หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ 
จํานวน 14 วิชา  และหน่วยจัดการศึกษาทุ่งใหญ่ จํานวน 17 วิชา ดังนั้น จึงขอนุญาตลงทะเบียนเรียนกรณี
พิเศษให้กับ นักเรียน นักศึกษาในกรณีต่อไปนี้  

(1) รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาวิชา
ใกล้เคียงกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 และมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร  

(2) รายวิชาที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยให้สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนไปยังหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ได้เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตร  

ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2557 ส่วนที่ ๔ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ข้อ ๖๓ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอ่ืนของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ สถานศึกษาเอกชน  
หรือหน่วยงานของราชการ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ตามเงื่อนไข คือ  
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เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และมีจํานวนหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่                                
ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้ง  แผนการพัฒนาชุมชน  
เพ่ือสนองต่อ ความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง มาตรา 37 (6) อนุมัติหลักสูตร 
และการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่ม
อาชีพ 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามท่ีเสนอ 
 

รายวิชาลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อ-สกุลนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
1. 2101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์ นายวิษณุ   เกิดสกุล นายพิพัฒน์   คงน่วม 
2. 2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์ นายวิษณุ   เกิดสกุล นายกนกศักดิ์  นครประสาท 
3. 2100-1009 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

เบื้องต้น 
นายวิษณุ   เกิดสกุล 
 

นายพิษณุ สินสมุทร์ 

4. 2101-2003 งานส่งกําลังรถยนต์ นายวิษณุ   เกิดสกุล นายทชภณ  เมืองฤทธิ์ 
5. 2000-1502 ทักษะชีวิตและสังคม นายณัฐชาติ   ท้าวสิน 

นายรัชชานนท์  บุญชื่น 
นายสง่า  ศรีรักษ์ 

6. 2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1 นายวิษณุ   เกิดสกุล 
นายณัฐชาติ   ท้าวสิน 
นายธนพล   จุลพันธ์ 
นายพชร  สง่างาม 
นายรัชชานนท์  บุญชื่น 

นายพิษณุ  คําอินทร์ 
 
 
 
 

7. 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น นายชัชชัย  สุขจิตร 
นายพชร  สง่างาม 

ว่าที่ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว 

8. 2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น นายชัชชัย  สุขจิตร ว่าที่ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว 
9. 2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ นายวีรวัฒน์  ยอดยิ่ง 

นายพชร  สง่างาม 
นายรัชชานนท์  บุญชื่น 

น.ส.ทิวา  เอมธานี 

10. 2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
ในอุตสาหกรรม 

นายวีรวัฒน์  ยอดยิ่ง 
นายรัชชานนท์  บุญชื่น 

น.ส.สุนิสา  พรหมอยู่ 
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11. 2100-1007 งานถอดประกอบเครื่องกล
เบื้องต้น 

นายพชร  สง่างาม นายพิษณุ  คําอินทร์ 

12. 2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง นายพชร  สง่างาม นายเกยีรติชัย  ธาราวิกรัยรัตน์ 

13. 2104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ นายพชร  สง่างาม นายกฤชเทพ ตะเภาทอง 
14. 2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ

วงจร 
นายพชร  สง่างาม นายกฤชเทพ ตะเภาทอง 

15. 2100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม นายรัชชานนท์  บุญชื่น นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน 
16. 2000-1607 เพศวิถีศึกษา นายรัชชานนท์  บุญชื่น นายสง่า  ศรีรักษ์ 

 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อ-สกุลนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
1. 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 นายชาญเดช แก้วบัวระภา น.ส.ชาลิน ี ม่วงแจ่ม 
2. 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 นายสิทธิเดช เขียวชมพู นางศิรินาถ วิวัฒนะมงคล 
3. 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น นายคณัตถ์ พงษ์เสมา นางศิรินาถ วิวัฒนะมงคล 
4. 2100-1007 งานถอดประกอบ

เครื่องกลเบื้องต้น 
นายคณัตถ์ พงษ์เสมา นายจีระวัฒน์ โชติธนบูรณ์ 

5. 3101-8501 โครงการ นายณัฐพงษ์ เพียรโคตรแก้ว นายนิรันดร์ เดือนพงษ์ 
6. 2101-8501 โครงการ นายประณต โพธิ์สุวรรณ 

นายอภิสิทธิ์ บุญหนุน 
นายพรเทพ แก้วตา 
นายปริวัตร แก้วเปี้ย 

7. 2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น น.ส.วลิัยพรรณ 
เกียรติวิไลรัตน์ 

น.ส.ภาวิณี  จันทรมณี 

8. 2201-2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี 

น.ส.พรชิตา สุมาลัย นายจักรพันธ์  อ่ิมนรัญ 

9. 2201-2003 การบัญชีบริษัทจํากัด น.ส.พรชิตา สุมาลัย น.ส.ภุมรินทร์ นิลขาว 
10. 2201-2004 การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น น.ส.พรชิตา สุมาลัย นางอรุณรัตน์ หนูจิ๋ว 
11. 2201-2006 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับ

การบัญชี 
น.ส.พรชิตา สุมาลัย น.ส.ภุมรินทร์ นิลขาว 

12. 2201-2101 การบัญชีสินค้าและระบบ
บัญชีเดี่ยว 

น.ส.พรชิตา สุมาลัย น.ส.ภาวิณี  จันทรมณี 

13. 2201-8501 โครงการ น.ส.พรชิตา สุมาลัย นางสุพิชยกาญจน์ ม้วนทอง 
น.ส.ภาวิณี  จันทรมณี 

14. 2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 น.ส.พรชิตา สุมาลัย นางสุพิชยกาญจน์ ม้วนทอง 
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หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประท้บช้าง 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อ-สกุลนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
1. 2101-2004

  
งานเครื่องล่างรถยนต์ นายปิยะพงษ์  นวดแก้ว 

นายปัญญาวุฒิ  นวดแก้ว 
นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง 

2. 2101-2003
  

งานส่งกําลังรถยนต์ นายปิยะพงษ์  นวดแก้ว 
นายปัญญาวุฒิ  นวดแก้ว 

นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง 

3. 2100-1006
  

งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

นายปิยะพงษ์  นวดแก้ว 
นายปัญญาวุฒิ  นวดแก้ว 

นายเชิดพงษ์ องอาจ 

4. 2101-2005
  

งานไฟฟ้ารถยนต์ นายปิยะพงษ์  นวดแก้ว 
นายปัญญาวุฒิ  นวดแก้ว 

นายเชิดพงษ์ องอาจ 

5. 2000-1102
  

ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ นายปิยะพงษ์  นวดแก้ว 
นายปัญญาวุฒิ  นวดแก้ว 

น.ส.อัญชลี  กาแดง 

6. 2000-2002
  

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 นายปิยะพงษ์  นวดแก้ว 
นายปัญญาวุฒิ  นวดแก้ว 

นายประพจน์  ทับทอง 

7. 2101-2007
  

กลศาสตร์เครื่องกล นายปิยะพงษ์  นวดแก้ว 
นายปัญญาวุฒิ  นวดแก้ว 
นายจิรายุส  สุระมนต์ 

นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง 

8. 2100-1009
  

งานนิวเมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์เบื้องต้น 

นายร่มฟ้า  บุษดี 
นายจิรายุส  สุระมนต์ 

นายเชิดพงษ์ องอาจ 

9. 2000-1401
  

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน นายร่มฟ้า  บุษดี 
นายอลงกรณ์  เภตรา 

น.ส.อัญชลี  กาแดง 

10. 2100-1002
  

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม นายร่มฟ้า  บุษดี 
นายจิรายุส  สุระมนต์ 

นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง 

11. 2000-2002
  

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 นายร่มฟ้า  บุษดี 
นายจิรายุส  สุระมนต์ 
นายอลงกรณ์  เภตรา 

นายเชิดพงษ์ องอาจ 

12. 2001-2001 คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  

นายร่มฟ้า  บุษดี 
 

นายจตุรนต์  หมีอ่ิม 

13. 2101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก นายร่มฟ้า  บุษดี นายประพจน์  ทับทอง 
14. 2101-2106 งานวัดละเอียดช่างยนต์ นายร่มฟ้า  บุษดี นายประพจน์  ทับทอง 
15. 2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1 นายร่มฟ้า  บุษดี นายประพจน์  ทับทอง 
16. 2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิค

สําหรับงานช่าง  
นายร่มฟ้า  บุษดี 
 

น.ส.นาฏญา  อาทธสอน 

17. 2000-1101   ภาษาไทยพ้ืนฐาน นายอลงกรณ์  เภตรา น.ส.อัญชลี  กาแดง 
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วาระที่ 4.5  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนการจัดฝึกอบรม (หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ดําเนินการจัดทําแผนการจัดฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะ 
และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นําเสนอผ่าน 
สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ไปแล้วนั้น วิทยาลัยฯ  
ได้มีการสํารวจความต้องการของประชาชนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความต้องการฝึกอบรม พบว่าประชาชนในตําบล  
ท่านั่งมีความประสงค์ที่จะฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มเติมดังนี้ คือ  

1. การขยายพันธ์พืช จํานวน 100 ชั่วโมง 
2. ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จํานวน 48 ชั่วโมง 
3. การทําลูกประคบ  จํานวน 12 ชั่วโมง 

  

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

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดฝึกอบรม (หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ตามที่เสนอ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

1. นายไพศาล  นุ่มนาค เสนอแนะให้มีการเก็บหลักฐานร่องรอยการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของกรรมการสภาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการวิทยาลัย บุคลากรและฝ่ายบริหาร  

2. ผศ.ดร.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ เสนอให้มีการดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่กําหนดไว้ 
และควรนําตารางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) เสนอให้สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรพิจารณาเห็นชอบก่อนเปิดภาคเรียน 

3. นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 - ให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมเกีย่วกับ ศูนย์บ่มเพาะฯ เพื่อตอบโจทย์การมีงานทําของผู้เรียนให้มาก

ขึ้น โดยคํานึงถึงองค์ประกอบ 3Ps ได้แก่ Purpose , Process , Performance และให้มีความสอดคล้อง
กับบริบของพ้ืนที่ และศักยภาพหรือต้นทุนของวิทยาลัย ศักยภาพของบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ของวิทยาลัย  

 - การเขียนโครงการศูนย์บ่มเพาะควรใฝห้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านความรู้ (IQ) และความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  

 - ควรมีการชี้แจง Job description ของงานให้บุคลากรที่รับผิดชอบเข้าใจอย่างชัดเจน  
โดยเฉพาะงานที่เพ่ิมข้ึนใหม่ เช่น ศูนย์บ่มเพาะฯ เป็นต้น 
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4. นายบรรลือ  เหลืองทองคํา เสนอแนะให้นําข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินการประกันคุณภาพ
ไปสู่การปฏิบัติ เช่น องค์ประกอบที่ 2 ด้านการวิจัย ควรเน้นให้มีการบูรณาการมากขึ้น ไม่เพียงแต่สอน
นักศึกษาให้ทําได้เท่านั้น แต่ควรขยายผลให้สามารถขายได้ด้วย โดยยกตัวอย่าง ไม้ตียุงซึ่งเป็นสินค้าของจีน  
แม้จะไมม่ี มอก. แต่ก็สามารถขายได้ 

 
วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 11/๒๕63 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 12/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม                     
๒๕63 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมติ จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 12/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม ๒๕63 เวลา 
09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
  เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

 
 
 

(นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์) 
ผู้จัดทําวาระการประชุม 

 
 
 

(นายประเสริฐ  เฉยดิษ) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางวิลัย  บุตร์วัตร) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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