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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ครั้งที่ 10/๒๕63 
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม ๒๕63 เวลา 09.30 น. 

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

 

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

รายนามเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการเข้าร่วมประชุม  
1. นางวิลัย    บุตร์วัตร   เลขานุการ 
2. นางสาวนงลักษณ์  มํวงศรี  ผู๎ชํวยเลขานุการ 
3. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    
2. นายวิชัย   ชวนรักษาสัตย์  กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี    พันธ์กสิกร  รองผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายไพศาล  นุํมนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา เข๎ารํวม

ประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจํานวน 10 คน เลขานุการและผู๎ชํวยเลขานุการ จํานวน 3 คน  และผู๎เข๎ารํวมประชุม 
จํานวน 1 คน รวมจํานวนผู๎เขา๎รํวมประชุมทั้งสิ้น 14 คน ดังรายชื่อข๎างต๎น ครบองค์ประชุมดําเนินการประชุมตาม
วาระ 
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 วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 นายไพศาล  นุํมนาค ประธานสภาฯ แจ๎งเรื่อง การปรับตัวด๎านการเรียนการสอนของนักศึกษาในยุคปัจจุบัน 

ซึ่ ง เด็กจะเรียนรู๎ จากโซเชียลมี เดีย  การเรียนรู๎ จาก google มากกวําที่จะเรียนรู๎ ในห๎องเรียน เนื่ องจาก 
มีองค์ความรู๎มากมายใน google โดยสามารถเรียนรู๎และนํามาประกอบอาชีพได๎ วิทยาลัยควรจัดทําหลักสูตร 
ที่ตรงกับตลาดแรงงาน สอนให๎สามารถประกอบอาชีพได๎ และตอบโจทย์อาชีพของคนพิจิตร 

การเรียนการสอน ระดับ ปวช. ปวส. วิทยาลัยได๎สํงนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ทําให๎เด็กได๎เรียนรู๎ทักษะการทํางาน และการใช๎ชีวิต และยังมีรายได๎เพ่ิม จึงเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน 
  

 

 วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการดําเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความรํวมมือ                          

กับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 มีการดําเนินกิจกรรม 
จํานวน 12 กิจกรรม ประกอบไปด๎วย 
 

กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
 วันที่  26-27 กันยายน 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ ทักษะ
การจัดการเรียนรู๎ของผู๎สอนในศตวรรษที่  21 ประจําปีงบประมาณ 2563 โดยมีกิจกรรม การอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการคุณภาพ เพ่ือองค์ความรู๎ให๎กับบุคลากรของ
วิทยาลัย ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลก 
 

กิจกรรมที่ 2 โครงการการจัดการขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 วันที่ 28 กันยายน 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรรํวมกับองค์การบริหารสํวนตําบลทําบัว ได๎รํวมกัน 
จัดโครงการการจัดการขยะเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิม โดยมีนักศึกษาของวิทยาลัยเข๎ารํวมการอบรมและทํากิจกรรม 
กับประชาชนในชุมชน เพ่ือเป็นการรณรงค์การคัดแยกขยะและการจัดเก็บขยะมูลฝอยในตําบลทําบัว ณ ศาลา 
การเปรียญวัดทําบัว 
 

กิจกรรมที่ 3 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 วันที่ 4-8 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน โดยมีกิจกรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2562 ณ ห๎องประชุมหลวงพํอเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 

กิจกรรมที่ 4 การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร แมํขํายและหนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ (ขุนไผํภูมิเขตร) จัดการประชุมเพ่ือสร๎างความ
เ ข๎ า ใ จ รํ ว ม กั น  ร ะห วํ า ง นั ก ศึ ก ษ า  ผู๎ ป ก ค ร อ ง  ส ถ า น ป ร ะก อบ กา ร แ ล ะส ถ า น ศึ ก ษ า  ใ น ก า ร ออก  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ในบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซู มเมอร์ โปรดักซ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี  
 

กิจกรรมที่ 5 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 
 วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะผู๎บริหารและบุคลากรทางศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎รํวมกิจกรรมน๎อม
รําลึกเนื่องในวันคล๎ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
พิตร ภายในงานมีพิธีทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน๎าพระบรม
ฉายาลักษณ์ เพ่ือน๎อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ หอประชุมอําเภอโพทะเล จ.พิจิตร 
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กิจกรรมที่ 6 ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 วันที่  17 ตุลาคม 2563 วิทยาลั ยชุมชนพิจิตร ได๎ สํ งนั กศึกษาของวิทยาลั ย เ พ่ือ เดินทางไป  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจําปีการศึกษา 2563 ที่บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักซ์  (ประเทศไทย) 
จํากัด ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร แมํขํายและหนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ (ขุนไผํภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่ 7 ประชุมโครงการปลูกพืชสมุนไพร 
 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎จัดการประชุมเพ่ือสร๎างความรํวมมือและความเข๎าใจ
รํ วมกัน  ในโครงการปลูกพืชสมุนไพร เ พ่ือสุ ขภาพสูํ การสร๎ า งอาชีพตามวิ ถีพอเ พียง โดยงบสนับสนุน 
จากกองทุนเสริมสร๎างความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจําตําบลทํานั่ง  
อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 8 วันน้อมร าลึกถึง สมเด็จย่า  
 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรพร๎อมครูอาจารย์ของ
วิทยาลัย ได๎ เข๎ารํวมกิจกรรม เ พ่ือน๎อมรําลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี  
วันคล๎ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห๎องประชุมอําเภอโพทะเล อ.โพทะเล  
จ.พิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 9 วันปิยมหาราช 
 วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและคณะครูอาจารย์
ของวิทยาลัย เข๎ารํวมพิธีทําบุญตักบาตร พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล๎ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พร ะ จุ ล จ อม เ ก ล๎ า เ จ๎ า อ ยูํ หั ว  เ พ่ื อ รํ ว ม รํ า ลึ ก ใ น พ ระม ห าก รุ ณ า ธิ คุ ณ อั น ห าที่ สุ ด มิ ไ ด๎ ข อ ง พ ระอ ง ค์  
ณ หอประชุมอําเภอโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 10 ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 วันที่  24 ตุลาคม 2563 วิทยาลั ยชุมชนพิจิตร ได๎ สํ งนั กศึกษาของวิทยาลั ย เ พ่ือ เดินทางไป 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจําปีการศึกษา 2563 ที่บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด เป็นจํานวนทั้งสิ้น 
53 คน ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร แมํขํายและหนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ (ขุนไผํภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่ 11 ประชุมลงนามโครงการส่งเสริมการผลิต 
 วันที่ 24 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎เข๎ารํวมประชุมลงนามแบบเสนอโครงการกลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลําง 2 กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการสํงเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค๎าเกษตร  ณ 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ (ขุนไผํภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่ 12 งานกฐินพระราชทาน วัดมงคลทับคล้อ 
 วันที่ 25 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ (ขุนไผํภูมิเขตร) นําโดยคณะ
ผู๎บริหารพร๎อมคณะครูอาจารย์  และนักศึกษา ได๎ เข๎ ารํ วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดมงคลทับคล๎อ  
พระอารามหลวง อ.ทับคล๎อ จ.พิจิตร 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ   
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วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่  9/2563 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 
กันยายน 2563 มีมติที่ประชุมและได๎ดําเนินการไปแล๎วดังนี้ 

ที ่
ระเบียบ 
 
      วาระที่ 

เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 
การด าเนินงานตามมติที่

ประชุม 

1. วาระท่ี 4.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับ
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2  
ปีการศึกษา 2563 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ
แผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา
ที่ 2/2563 จํานวน 8 ห๎องเรียน 

สํงเอกสารแผนการเรียน
ไปยังสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนแล๎วเมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2563 

2. วาระท่ี 4.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาฝึกงาน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักศึกษาฝึกงาน 

แจ๎งฝ่ายวิชาการ   
ดําเนินการแล๎ว เมื่อวันที่ 
25 กันยายน 2563 

3. วาระท่ี 4.3   เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการขึ้น
ทะเบียนอาจารย์ผู๎สอน และ
เพ่ิมผู๎สอนหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบการ
ขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์พิเศษ และ
เพ่ิมเป็นอาจารย์ผู๎สอน หลักสูตร
ระดับอนุปริญญาได๎ 

แจ๎งฝ่ายวิชาการ   
ดําเนินการแล๎ว เมื่อวันที่ 
25 กันยายน 2563 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ   
 
วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กันยายน 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได๎สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได๎อ่ืน ๆ เชํน คําบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมีเงินรายได๎สถานศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  มีรายละเอียดดังนี้ 
ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กันยายน 2563   10,204,923.92 
1. ณ วันที่ 30 กันยายน  2563 16,490.00  270,715.00 9,950,698.92 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ   
 
วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน กันยายน 2563 
สรุปเรื่อง 

ณ วันที่ 30 กนยายน 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได๎รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 งวดที่ 11 งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น จํานวน 45,471,148.00 บาท (สี่
สิบห๎าล๎านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร๎อยสี่สิบแปดบาทถ๎วน) ซึ่งมียอดการเบิกจํายงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน  
44,149,689.54 บาท (สี่สิบสี่ล๎านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก๎าพันหกร๎อยแปดสิบเก๎าบาทห๎าสิบสี่สตางค์) และร๎อยละของ
การเบิกจํายอยูํที่ 97.09 ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ   
 
 
 
 
 
 
 

0.00
5,000,000.00

10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00

6,116,520.00 

17,810,044.00 

6,503,510.00 

13,737,950.00 

1,302,500.00 6,116,520.00 

17,809,805.76 

6,503,510.00 

13,505,088.64 

1,240,335.14 100 100 100 98.30 95.23 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน  2563 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย 

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร 
การส ารองเงิน/
ใบสั่งซ้ือ สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 6,116,520.00 - 6,116,520.00 - 100 
งบดําเนนิงาน 17,810,044.00 27,200 17,782,605.76 238.24 100 
งบลงทุน 6,503,510.00 999,000.00 5,504,510.00 - 100 
งบอุดหนุน  
- จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- อุดหนุนโครงการตามพนัธกิจ 

15,041,080.00 
13,737,950.00 

1,302,500.00 

78,000 
78,000 

  - 

14,746,053.78 
13,505,088.64 

1,240,335.14 

217,026.22 
154,861.36 

62,164.86 

96.77 
98.30 
95.23 

รวมทั้งสิ้น (ที่ได๎รับโอน) จํานวน 
11 งวด  

45,470,524.00 1,104,200.00 44,149,689.54 217,264.46 99.52 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54%    
                                ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที่ 4  100%   
                      *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ณ วันที่ 30 กันยายน  2563 เป้าหมายการเบิกจ่าย 
                                อยู่ที่ร้อยละ 100  ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ 99.52%) 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย
0.48% 

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

 9,529,035.71 2,345,450.00 1,923,786.79 9,950,698.92 
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วาระที่ 1.2.5  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎าง

ประสบการณ์ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้ งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563 นั้น   

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได๎ดําเนินการจัดฝึกสอนและอบรมวิชาชีพตําง ๆ ให๎กับประชาชน 
โดยสรุปผลการดําเนินงานทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  
  

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

รวม 415 527 126.99 
 

รายการ จ านวนหลักสูตร 
1. จํานวนหลักสูตรตามแผนการจัดฝึกอบรม (ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน) 13 
 1.1 จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนผู๎เรียนเป็นไปตามแผนการจัดฝึกอบรม 2 
 1.2 จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนผู๎เรียนตํางจากแผนการจัดฝึกอบรม 11 
2. จํานวนหลักสูตรตามแผนการจัดฝึกอบรม (ไมํมีการจัดการเรียนการสอน) - 
3. จํานวนหลักสูตรนอกแผนการจัดฝึกอบรม - 

 

1. จ านวนหลักสูตรตามแผนการจัดฝึกอบรม (ที่มีการจัดการเรียนการสอน) 
1.1   หลักสูตรที่มีจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามแผนการจัดฝึกอบรม 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 

จ านวน
ผู้เรียน 
ตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เรียน 

คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ที่

ลงทะเบียน
เรียน/แผน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษาคิด
เป็นร้อยละ 

1. งานผูกผ๎า 25 25 100 25 100 
2. การทําขนมอบเบเกอรี่ (คุกก้ี) 25 25 100 25 100 

รวม 50 50 100 50 100 
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1.2  จ านวนหลักสูตรที่มีจ านวนผู้เรียนต่างจากแผนการจัดฝึกอบรม  

1.2.1  หลักสูตรที่มีจ านวนผู้เรียนมากกว่าเป้าหมายของแผนการจัดฝึกอบรม 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน 

ตามแผน 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เรียน 

คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ที่

ลงทะเบียน
เรียน/แผน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษาคิด
เป็นร้อยละ 

1. ชํางอะลูมิเนียม 56 60 107.14 60 100 
2. ชํางเฟอร์นิเจอร์จากถังแกลลอน 28 53 189.29 53 100 
3. การทําไม๎กวาดดอกหญ๎าและไม๎

กวาดทางมะพร๎าว 
28 40 

142.86 
 

40 100 

4. การจักสานเส๎นพลาสติกเพ่ือธุรกิจ 25 40 160.00 39 97.50 
5. ชํางตัดโลหะด๎วยแก็ส 50 78 156.00 78 100 
6. เทคนิคการซํอมลําโพงและการ

ประกอบตู๎ลําโพง 
25 42 

168.00  

42 100 

7. งานซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้าภายในบ๎าน 50 100 200.00 100 100 
รวม 262 413 157.63 412 99.76 

 

1.2.2  หลักสูตรที่มีจ านวนผู้เรียนน้อยกว่าเป้าหมายของแผนการจัดฝึกอบรม 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน 

ตามแผน 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน 

คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ที่

ลงทะเบียน
เรียน/แผน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษาคิด
เป็นร้อยละ 

1. การขับรถยนต์ 28 23 82.14 23 100 
2. ชํางปะยาง 25 14 56.00 14 100 
3. การใช๎โปรแกรมตารางคํานวณ 25 14 56.00 14 100 
4. การนวดไทยเบื้องต๎น 25 13 52.00 12 92.31 

รวม 103 64 62.14 63 98.44 
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รายช่ือผู้ฝึกอบรมที่น าความรู้ไปประกอบอาชีพ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล หมู ่ ที่อยู่ เบอรโ์ทร หมายเหต ุ

1. นายภูชิต มะจันลา  
70 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน  

จ.พิจิตรทํางานอยูํที่ร๎าน
แก๏งค์ แอร์เซอร์วิส 

099-3679476 
ชํางซํอมและบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 

2. นายฤทธิไกล ยอดไชย  
70 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน  

จ.พิจิตรทํางานอยูํที่ร๎าน
แก๏งค์ แอร์เซอร์วิส 

099-3679477 
ชํางซํอมและบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 

3. นายสอาด เกตุทอง  
50 หมูํ 3 ต.ทําบัว   

อ.โพทะเล  จ.พิจิตร 
063-4585949 ชํางอะลูมิเนียม 

4. นายธีรภพ จันทร์มา  
51 หมูํ 3 ต.ทําบัว   

อ.โพทะเล  จ.พิจิตร 
095-0574713 ชํางอะลูมิเนียม 

5. 
นางสาวจันทรา  
ไชยหงษ์ 

117 หมูํ 11 ต.ทุํงใหญํ  
อ.โพธิ์ประทับช๎าง  
จ.พิจิตร 

- การทําไม๎กวาดดอกหญ๎า
และไม๎กวาดทางมะพร๎าว 

6. นางจําปี  นีละพันธ์ 
104 หมูํ 11 ต.ทุํงใหญํ  

อ.โพธิ์ประทับช๎าง  
จ.พิจิตร 

- การทําไม๎กวาดดอกหญ๎า
และไม๎กวาดทางมะพร๎าว 

7. นางบุญมา ประเทศ 
112 หมูํ 11 ต.ทุํงใหญํ  

อ.โพธิ์ประทับช๎าง  
จ.พิจิตร 

- การทําไม๎กวาดดอกหญ๎า
และไม๎กวาดทางมะพร๎าว 

8. นายกาหลง  อินทวงศ์ 
130/2 หมูํ 11 ต.ทุํงใหญํ  

อ.โพธิ์ประทับช๎าง  
จ.พิจิตร 

- การทําไม๎กวาดดอกหญ๎า
และไม๎กวาดทางมะพร๎าว 

9. นางนารี  กมลสินธุ์ 
95 หมูํ 11 ต.ทุํงใหญํ  

อ.โพธิ์ประทับช๎าง  
จ.พิจิตร 

- การทําไม๎กวาดดอกหญ๎า
และไม๎กวาดทางมะพร๎าว 

10. นายฤทธิพร  ไชยหงษ์ 
117 หมูํ 11 ต.ทุํงใหญํ  

อ.โพธิ์ประทับช๎าง  
จ.พิจิตร 

- การทําไม๎กวาดดอกหญ๎า
และไม๎กวาดทางมะพร๎าว 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ   
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วาระที่ 1.2.6 เรื่อง รายงานผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
สรุปเรื่อง   

ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตรได๎ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2562เมื่อวันที่ 
4–7 ตุลาคม 2562  โดยใช๎เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย
ชุมชน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย  ซึ่งได๎ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ประจําปีการศึกษา 2562  ดังนี้  

  

ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับ หลักสูตร 
ผลการตรวจ

ประเมิน  
ปี 2561 

ผลการตรวจ
ประเมิน  
ปี 2562 

เปรียบเทียบ
ผลการตรวจ

ประเมิน 

อนุปริญญา 

การจัดการทั่วไป 1.50 2.29 0.79 
การศึกษาปฐมวัย ไมํผําน 3.03 3.03 
ปกครองท๎องถิ่น ไมํผําน 2.86 2.86 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไมํผําน 2.86 2.86 
คะแนนเฉลี่ยหลักสูตรอนุปริญญา 1.50 2.76 1.26 

ปวช. 

การบัญชี 1.97 2.94 0.97 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.09 2.96 0.87 
อิเล็กทรอนิกส์ 2.57 3.30 0.73 
โครงสร๎าง 2.01 3.43 1.42 
ไฟฟ้ากําลัง 2.23 3.37 1.14 
ยานยนต์ 2.54 3.47 0.93 
คะแนนเฉลี่ยหลักสูตร ปวช. 2.24 3.25 1.01 

ปวส. 

การบัญชี 1.40 3.01 1.61 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.20 2.98 0.78 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม N/A 3.00 3.00 
เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร๎างโลหะ 1.90 3.00 1.10 
ไฟฟ้ากําลัง 1.90 3.34 1.44 
เทคนิคยานยนต์ 1.90 3.45 1.55 
คะแนนเฉลี่ยหลักสูตร ปวส. 1.86 3.13 1.68 
คะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตร 2.02 3.08 1.52 

ผลการประเมินระดับวิทยาลัย 2.92 3.79 0.92 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
สาขาวิชา 

การจัดการ
ทั่วไป 

การปกครอง
ท้องถิ่น 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

การศึกษา
ปฐมวัย 

1. การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
อนุปริญญา 

ผําน ผําน ผําน ผําน 

2. ผู๎สําเร็จการศึกษา 
 
 

2.1 คุณภาพผู๎สําเร็จการศึกษา N/A 5.00 5.00 5.00 
2.2 ผู๎สําเร็จการศึกษาสร๎างอาชีพ
และทําประโยชน์ให๎ชุมชน 

N/A 4.25 4.23 4.26 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 N/A 4.63 4.62 4.63 

3. นักศึกษา 
 
 

3.1 การสํงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

2.00 2.00 2.00 2.00 

3.2 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 1.00 2.00 2.00 2.00 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 1.50 2.00 2.00 2.00 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2.00 2.00 2.00 2.00 

5. หลักสูตร        
การเรียนการสอน 
และประเมินผู๎เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2.00 2.00 2.00 2.00 
5.2 การวางระบบผู๎สอน การ
จัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลผู๎เรียน 

3.00 2.00 2.00 3.00 

5.3  ผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร 

4.00 4.50 4.50 5.00 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 3.00 2.83 2.83 3.33 

6. สิ่งสนบัสนนุการ
เรียนรู ๎

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ๎ 2.00 2.00 2.00 2.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 2.29 2.86 2.86 3.03 
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รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

สาขางาน 

สา
ขา

งา
นย

าน
ยน

ต์ 

สา
ขา

งา
นโ

คร
งส

ร้า
ง 

สา
ขา

งา
นไ

ฟฟ
้าก

 าล
ัง 

สา
ขา

งา
นอิ

เล
็กท

รอ
นิก

ส์ 

สา
ขา

งา
นก

าร
บัญ

ชี 

สา
ขา

งา
นค

อม
พิว

เต
อร

์ธุร
กิจ

 

1. การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ผําน ผําน ผําน ผําน ผําน ผําน 

2. ผู๎สําเร็จการศึกษา 
 
 

2.1 คุณภาพผู๎สําเร็จการศึกษา 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.38 
2.2 ผู๎สําเร็จการศึกษาสร๎างอาชีพและทาํ
ประโยชน์ให๎ชุมชน 

4.26 4.36 4.36 3.67 4.44 4.28 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 4.63 4.68 4.68 4.34 4.72 4.33 
3. นักศึกษา 
 
 

3.1 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 
3.2 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.00 2.00 
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน และ
ประเมินผู๎เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 
5.2 การวางระบบผู๎สอน การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลผู๎เรียน 

4.๐๐ 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 

5.3  ผลการดําเนินงานของหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 3.67 3.67 3.67 3.67 3.00 3.00 

6. สิ่งสนบัสนนุการ
เรียนรู ๎

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ๎ 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 3.47 3.43 3.37 3.30 2.94 2.96 
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รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

สาขางาน 

สา
ขา

งา
นเ

ทค
นิค

ยา
นย

นต
์ 

สา
ขา

งา
นเ

ทค
โน

โล
ยีง

าน
เช

ื่อม
โค

รง
สร

้าง
โล

หะ
 

สา
ขา

งา
นไ

ฟฟ
้าก

 าล
ัง 

สา
ขา

งา
นอิ

เล
็กท

รอ
นิก

ส์อุ
ตส

าห
กร

รม
 

สา
ขา

งา
นก

าร
บัญ

ชี 

สา
ขา

งา
นค

อม
พิว

เต
อร

์ธุร
กิจ

 

1. การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ผําน ผําน ผําน ผําน ผําน ผําน 

2. ผู๎สําเร็จการศึกษา 
 
 

2.1 คุณภาพผู๎สําเร็จการศึกษา 5.00 N/A 5.00 N/A 5.00 4.38 
2.2 ผู๎สําเร็จการศึกษาสร๎างอาชีพและทาํ
ประโยชน์ให๎ชุมชน 

4.07 N/A 4.03 N/A 4.10 4.41 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 4.54 N/A 4.52 N/A 4.56 4.40 
3. นักศึกษา 
 
 

3.1 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 
3.2 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 2.50 2.50 2.50 2.5 2.00 2.00 
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน และ
ประเมินผู๎เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
5.2 การวางระบบผู๎สอน การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลผู๎เรียน 

4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 

5.3  ผลการดําเนินงานของหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 4.00 3.67 3.67 3.67 3.33 3.00 

6. สิ่งสนบัสนนุการ
เรียนรู ๎

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ๎ 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 3.45 3.00 3.34 3.00 3.01 2.98 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมของวิทยาลัย 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได๎มีการวิเคราะห์จุดเดํน และโอกาสในการพัฒนา

ในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให๎หนํวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ดังนี้ 

 

จุดเด่น 
ผู๎บริหารให๎ความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ิมมากขึ้น เปิดโอกาสให๎บุคลากรทุกภาคสํวน 

ได๎มีสํวนรํวมและแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานโดยรับฟังและพร๎อมแก๎ปัญหา จึงสํงผลให๎วิทยาลัยได๎มีการพัฒนา
เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น และเริ่มมีผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานรํวมกันอยํางเป็นรูปธรรม 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. วิทยาลัยควรสร๎างความเข๎าใจในการนําการประกันคุณภาพการศึกษามาเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานปกติ 

ให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ในรอบปีการศึกษาตํอไป วิทยาลัยควรเริ่มต๎นจากการปรับแผนกลยุทธ์ที่แสดงถึง
ภารกิจของวิทยาลัย ให๎ตอบสนองวิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย นําแผนกลยุทธ์ในแตํละภารกิจไปสูํแผนปฏิบัติ
งาน ที่มีตัวบํงชี้วัดความสําเร็จของผลลัพธ์ของแผนและนําไปสูํกิจกรรมโครงการของแตํละภารกิจมีการกํากับติดตาม
โดยใช๎แผนปฏิบัติงานเป็นตัวกํากับ เมื่อดําเนินการตามแผนงานโครงการจะมีติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะสํงผลให๎แผน
กลยุทธ์บรรลุเป้าหมายได๎ 

2. วิทยาลัยควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร 
และวิทยาลัย วิธีการจัดเก็บข๎อมูล การเขียนแบบรายงานประเมินตนเอง การจัดทํากิจกรรมโครงการที่มุํงเน๎นผลลัพธ์
การประเมินปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก๎ไข การให๎ข๎อเสนอแนะเพ่ือนําไปสูํการพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ตอบผลลัพธ์ และทําให๎การดําเนินการตํางๆของวิทยาลัยดียิ่งขึ้นอยํางเป็นระบบ 
และตํอเนื่อง 

3. วิทยาลัยควรให๎ความสําคัญกับการพัฒนานักศึกษาทุกระดับ ให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎จากการปฏิบัติงาน
จริง การเสริมทักษะด๎านการออกแบบกระบวนการทํางาน การคิดแก๎ปัญหา การตัดสินใจอยํางเป็นระบบ ให๎ผู๎เรียน
กล๎าแสดงออก มีความรับผิดชอบ เป็นคนดีของสังคม การจะดําเนินการกิจกรรมเหลํานี้ได๎จะต๎องเปลี่ยนวิธีคิด เทคนิค
การสอนของอาจารย์ที่จะโยงไปสูํการพัฒนาผู๎เรียนมีคุณสมบัติตามที่วิทยาลัยได๎กําหนดไว๎ 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  
 องค์ประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 

การพัฒนานักศึกษายังไมํได๎นําความเชื่อมโยงมาจากแผนกลยุทธ์มาบูรณาการกับกิจกรรมโครงการพัฒนา
นักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการไมํชัดเจน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. จากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรซึ่งประกอบไปด๎วยหลักสูตรอนุปริญญา 4 หลักสูตร 

ระดับ ปวช.และ ปวส. 12 หลักสูตร ผู๎บริหารควรนําผลการประเมินในแตํละหลักสูตรมาพิจารณาวําหลักสูตรใดมี
จุดเดํนหรือมีจุดที่ควรปรับปรุงในประเด็นใดบ๎าง ควรนํามาพิจารณารํวมกัน โดยดูวําหลักสูตรทั้งหมดมีจุดที่ควร
ปรับปรุงในประเด็นเดียวกันหรือไมํ ระดับบริหารควรนําไปหาแนวทางพัฒนาในภาพรวมอยํางเป็นรูปธรรม หลักสูตรใด
ที่มีการดําเนินงานที่ดีเดํนในบางประเด็นควรนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพ่ือจะพิจารณาไปในทิศทางเดียวกัน จะทําให๎
หลักสูตรทั้งหมดจะมีโอกาสพัฒนาคุณภาพการศึกษาได๎ดีขึ้นอยํางเป็นรูปธรรม 
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2. ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาผู๎รับผิดชอบควรนําแผนกลยุทธ์ที่มีตัวบํงชี้ที่แสดงถึงคุณลักษณะผู๎สําเร็จ
การศึกษาที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยชุมชนผนวกกับเกณฑ์การพัฒนานักศึกษาที่ กระทรวง อว.กําหนดและนําประเด็น
ตํางๆเหลํานั้นมาเชื่อมโยงกับการจัดทํากิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาโดยมี ตัวบํงชี้แสดงถึงความสําเร็จของกิจกรรม
โครงการอยํางชัดเจน หากพบปัญหาควรนําไปปรับปรุงละพัฒนากิจกรรมโครงการดังกลําว และนําไปสูํการปรับปรุง
แผนในรอบตํอไป 

 

 องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดที่ควรพัฒนา 

วิทยาลัยขาดการทํางานวิจัยเชิงสหวิทยาการที่สร๎างผลลัพธ์ที่ชัดเจนกับกลุํมเป้าหมาย รวมทั้งการเลือก
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ควรเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจาการค๎นคว๎า การศึกษากิจกรรมหรืองานใหมํ  ๆ ที่เกิดขึ้นไมํใชํงาน
ใหมํของวิทยาลัย 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. วิทยาลัยสามารถนํางานวิจัยของอาจารย์ สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากโครงงานนักศึกษาและอาจารย์จัดทํารํวมกัน 

แตํงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ควรเป็นงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณคําตอบโจทย์ชุมชน สังคม และประเทศ และนําสูํการ
จดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรเพ่ือตํอยอดการสร๎างรายได๎ให๎กับวิทยาลัยในระยะยาว นอกจากนั้นโครงง านที่เกิดจาก
สิ่งประดิษฐ์ควรนําไปบูรณาการกับหลักสูตรตํางๆ เชํน การคิดต๎นทุน การจัดทําบรรจุภัณฑ์ การจัดทํา E-marketting 
ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการจัดทํากิจกรรมที่เบ็ดเสร็จและสมบูรณ์ครบวงจร 

2. วิทยาลัยควรให๎ความสําคัญกับการทํางานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการ โดยทํางานวิจัยกับศาสตร์             
ที่หลากหลายที่ดํา เนินการทําวิจัยรํวมกันระหวํางหลักสูตร สถาบันการศึกษาและหนํวยงานที่ เกี่ยวข๎อง    
โดยรํวมกันเพ่ือจัดหาทุนจากแหลํงทุนภายนอกจะเป็นการสร๎างผลงานวิจัยที่หลากหลาย นอกจากนั้นวิทยาลัยควรให๎
ความสํ าคัญกับการนําผลงานวิจัยของอาจารย์ ไปสูํ การตี พิมพ์ เผยแพรํ  เ พ่ือสร๎ างคุณคํา  ของงานวิจั ย 
ให๎เป็นที่ยอมรับในสังคมอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 

 องค์ประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

วิทยาลัยมีการจัดโครงการบริการวิชาการจํานวนมาก โดยสํวนใหญํโครงการที่ดําเนินการเป็นโครงการเดิม  ๆ 
ที่ ดํ า เนินการมาโดยตลอด ไมํ ได๎มี การวิ เคราะห์ความต๎องการใหมํๆ  จึ งสํ งผลให๎การบริการวิ ชาการ 
ไมํเกิดผลลัพธ์เทําที่ควร และกลุํมเป้าหมายไมํครอบคลุมทั้งจังหวัดพิจิตร ให๎ความสําคัญกับกลุํมเป้าหมายเดิมตลอด 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ในการวิ เคราะห์ความต๎องการในการบริการวิชาการควรกํ าหนดกลุํ ม เป้ าหมายที่ หลากหลาย  

และกระตุ๎นให๎ชุมชนได๎มีโอกาสเลือกกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาชีพที่ทันสมัย สามารถนํามาสร๎างรายได๎ในสภาวะปัจจุบัน
เพ่ิมข้ึน นอกจากนั้น การบริการวิชาการควรนําข๎อมูลมาจากแผนกลยุทธ์ มาเป็นหลักในการจัดทําแผนบริการวิชาการที่
ชุมชนมีสํวนรํวม และนําเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ไปเป็นเกณฑ์ของการปฏิบัติงาน และควรให๎ความสําคัญกับผลลัพธ์ที่
แสดงถึงความสําเร็จของโครงการในกรณีที่โครงการมีผลสัมฤทธิ์คํอนข๎างน๎อย ผู๎รับผิดชอบควรพิจารณาควรเปลี่ยน
วิธีการหรือเปลี่ยนโครงการหรือไมํ และเมื่อดําเนินการแตํละโครงการเรียบร๎อยแล๎วควรสรุปประเด็นพิจารณาผลลัพธ์
และติดตามคุณคําของโครงการเมื่อนําใช๎ประโยชน์ จะทําให๎การบริการวิชาการเป็นไปตามของกลุํมเป้าหมายที่ดียิ่งขึ้น  
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 องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดที่ควรพัฒนา 
  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมวิทยาลัยได๎ดําเนินการถูกต๎องในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยพ้ืนบ๎าน แตํ
ยังไมํแสดงผลลัพธ์ที่เกิดจากกิจกรรมเหลํานั้น 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีแผนกลยุทธ์ระบุตัวชี้วัดของ

แผนอยํ า ง ชั ด เ จ น  ผู๎ ป ฏิ บั ติ ค ว รนํ า แผนก ลยุ ท ธ์ แ ล ะตั ว ชี้ วั ด ไป เป็ น แนวท า ง ในกา ร ส ร๎ า ง กิ จ ก ร ร ม 
ด๎านศิลปะและวัฒนธรรมจึงควรให๎ความสําคัญกับผลลัพธ์ของกิจกรรมโครงการดังกลําว จะเป็นการเสริมสร๎างคุณคํา 
ของศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ๎านได๎เป็นอยํางดี รวมทั้งได๎ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยให๎คงอยูํกับจังหวัดสืบตํอไป
และสามารถนําไปสูํการสร๎างมูลคําเพ่ิมเชิงพาณิชย์ให๎กับชุมชนในพื้นท่ีได๎   

 

 องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. การจัดทําแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยยังไมํเป็นไปตามวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ท่ีวิทยาลัยกําหนด และยังไมํได๎มี
การปรับแผนกลยุทธ์จากการกําหนดตัวบํงชี้ประเมินกระบวนการไปสูํรูปแบบการกําหนดตัวบํงชี้ที่เน๎นผลลัพธ์ (OKRs-
Objective Key Results) ซึ่งเป็นการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ประกอบกับมีตัวบํงชี้ผลลัพธ์ที่จํานวน
ไมํมากทําให๎การควบคุมกํากับ ติดตามได๎งําย นอกจากนั้นจะต๎องนําสูํแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สํงผลให๎วิทยาลัย
สามารถจัดสรร และใช๎งบประมาณให๎เป็นไปตามทิศทางของแผนที่วิทยาลัยกําหนด 

2. การคํานวณต๎นทุนตํอหนํวยของนักศึกษารายหัวในแตํละหลักสูตร ควรมีวิธีการจัดเก็บข๎อมูลให๎ถูกต๎อง   
และมีรายละเอียดของข๎อมูลให๎ชัดเจนทั้งของวิทยาลัยและสถาบัน ซึ่งปัจจุบันยังไมํมีข๎อมูลคําใช๎จํายของสถาบันนํามา
คํานวณเป็นต๎นทุนคําใช๎จํายรายหัวของนักศึกษาด๎วย วิทยาลัยควรวางแผนในการจัดเก็บข๎อมูล ตั้งแตํเริ่มต๎นของการจัด
การศึกษาของปีนั้นๆ โดยเก็บข๎อมูลเป็นรายหลักสูตรตั้งแตํเริ่มต๎น จะทําให๎ต๎นทุนตํอหนํวยมีความถูกต๎องและนําไปใช๎
ในการวางแผน ตัดสินใจของฝ่ายบริหารได๎ดียิ่งขึ้น 

3. การดําเนินการจัดทําการบริหารความเสี่ยง ประเด็นที่วิทยาลัยเลือกมาทําแผนบริหารความเสี่ยงบางสํวนไมํ
ชัดเจน การวิเคราะห์โอกาสจะเกิดและความรุนแรงที่เกิดข้ึน ไมํได๎สะท๎อนถึงการดําเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ และความ
เสียงที่กําหนดไว๎ยังไมํนําไปบริหารอยํางเป็นระบบ จึงสํงผลให๎การจัดทําการบริหาร ความเสี่ยงของวิทยาลัยไมํมีผลลัพธ์
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้น ๆ และควรสร๎างความเข๎าใจให๎ผู๎ที่เก่ียวข๎องมีวิธีปฏิบัติในกิจกรรมความเสี่ยงนั้นอยําง
ชัดเจน 

4. การจัดการความรู๎ ผู๎ปฎิบัติยังขาดความรู๎ในการจัดการความรู๎ที่ถูกต๎อง โดยเฉพาะอยํางยิ่งการจัดทํา
แผนการจัดการความรู๎ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การนําความรู๎มาจัดระบบ การนําความรู๎ไปทดลองใช๎ และเกิดองค์
ความรู๎ที่จําเป็นที่นํามาใช๎ประโยชน์สําหรับวิทยาลัย  

5. วิทยาลัยควรให๎ความสําคัญกับการดูแลบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยมีการบริหาร
บุคลากรอยํางเป็นระบบทั้งในสํวนของสวัสดิการ สิ่งจูงใจ และประโยชน์ตอบแทนเทําที่สามารถจัดได๎ เพื่อสํงผลให๎
บุคลากร มีความรัก มีเจตคติที่ดีตํอองค์กร และมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่เริ่มจาก การวิเคราะห์ความต๎องการ
ของบุคลากรนําไปจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ทั้งด๎านการศึกษาตํอ การกําหนดตําแหนํงทางวิชาการ การ
ฝึกอบรมวิชาการ วิชาชีพ เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับบุคลากรโดยนําทิศทางของแผนกลยุทธ์มาเป็นแนวทางในการ
กํากับการพัฒนาบุคลากร โดยตั้งเป้าหมาย วําเป็นแผนระยะยาว 
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รายงานผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ ระดับหลักสูตร (อนุปริญญา)  
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ผู๎บริหารให๎ความใสํใจในการดูแล ผลที่ เกิดขึ้นจากการทํางาน มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงาน  
ของผู๎ใต๎บังคับบัญชาอยํางตํอเนื่อง ให๎ความสําคัญกับการแก๎ไขปัญหา จึงทําให๎การดําเนินงานในสถานศึกษาเกิดการ
พัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรให๎ความสําคัญกับการจัดทําแบบรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือให๎อาจารย์ประจํา

หลักสูตรได๎เข๎าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดไว๎ในทุกตัวบํงชี้ และควรสร๎างความเข๎าใจในประเด็นตัว
บํงชี้แตํละตัวเพ่ือจะได๎ตอบคําถามได๎ชัดเจน ครบถ๎วน ไมํหลงประเด็น และในต๎นปีการศึกษาหลักสูตรควรนํา
ข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแตํเริ่มต๎น จะได๎วางระบบและกลไกในการ
ปฏิบัติงานได๎ชัดเจน และกํากับติดตามให๎ดําเนินการตามที่กําหนดไว๎ 

2. การประเมินหลักสูตร ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรควรให๎ความสําคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู๎ของแตํละกิจกรรม
ในหลักสูตรให๎ชัดเจน ดังนั้นในการปฏิบัติงานในรอบปีตํอไปการดําเนินการในกิจกรรมใดๆ หลักสูตรจะต๎องพิจารณา
วํากิจกรรมนั้น ๆ  
 

รายงานผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
 องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 

-- 
 องค์ประกอบที่ 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ผู๎สําเร็จการศึกษา โดยสํวนใหญํ หรือเกือบทั้งหมดมีงานทําอยูํแล๎ว และมาศึกษาตํอควบคูํไปด๎วยสิ่งที่
อาจารย์ประจําหลักสูตรควรให๎ความสนใจ คือ ผู๎ที่มีงานทําอยูํแล๎วและมาศึกษาตํอเพ่ือพัฒนาศักยภาพให๎นักศึกษา
เหลํานั้น มีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และมีตําแหนํงหน๎าที่สูงขึ้น อันเป็นการแสดงถึงศักยภาพของหลักสูตร 

2. จากผลการประเมินผู๎สําเร็จการศึกษาและสร๎างอาชีพและทําประโยชน์ให๎กับชุมชน ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
ควร นําผลการประเมินของกลุํมเป้าหมายไปวิเคราะห์และสรุปผลวําผู๎สําเร็จการศึกษาทําประโยชน์ให๎กักลุํมเป้าหมาย
ใดมากที่สุด เพ่ือนําข๎อมูลมาวางแผน เพ่ือพิจารณาและหาวิธีการปรับปรุงให๎ผลลัพธ์มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
 

 องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 

การให๎คําปรึกษาวิชาการและการแนะแนวแกํนักศึกษา ควรนําวิธีการดูแลนักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
ดําเนินการมาพิจารณาหาสาเหตุที่เกิดปัญหาจากสภาพความเป็นจริง และวิเคราะห์สาเหตุหาแนวทางปรับปรุงแก๎ไข 
เพ่ือจะทําให๎การพัฒนาผู๎เรียนเกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งการนําผลการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนจากการบูร
ณาการรายวิชา ผลจากการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎มีทักษะในการดํารงชีวิตอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมี
ความสุข และมนุษย์สัมพันธ์พร๎อมที่จะพัฒนาตนเองได๎ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การให๎คําปรึกษาวิชาการและการแนะแนวแกํนักศึกษา ควรนําวิธีการดูแลนักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิด

จากการดําเนินการมาพิจารณาหาสาเหตุที่เกิดปัญหาจากสภาพความเป็นจริง และวิเคราะห์สาเหตุ หาแนวทาง
ปรับปรุงแก๎ไข เพ่ือจะทําให๎การพัฒนาผู๎เรียนเกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งการนําผลการพัฒนาศักยภาพ
ผู๎เรียนจากการบูรณาการรายวิชา ผลจากการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎มีทักษะในการดํารงชีวิตอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข และมนุษยสัมพันธ์พร๎อมที่จะพัฒนาตนเองได๎ 



17 
 

2. อัตราการสําเร็จการศึกษาและอัตราการคงอยูํของนักศึกษา มีจํานวนคํอนข๎างน๎อยแสดงถึงการให๎
ความสําคัญกับการดูแลนักศึกษาท่ีไมํสม่ําเสมอจนสํงผลให๎หลักสูตรไมํสามารถรักษานักศึกษาไว๎ได๎ จึงสํงผลให๎อัตรา
การสําเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยูํของนักศึกษาลดลงอยํางตํอเนื่องเป็นการแสดงถึงปัญหาที่ร๎ายแรงอาจจะเกิด
กับหลักสูตรในอนาคต ผู๎รับผิดชอบควรให๎ความสนใจเป็นกรณีพิเศษ 

 

 องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

การสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ยังไมํมีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ทําให๎อาจารย์ 
ในหลักสูตรไมํเข๎าใจวําตนเองควรจะได๎รับการพัฒนาในประเด็นใด เป็นไปตามความต๎องการของตนเองหรือไมํ  
และจากแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลยังไมํสะท๎อนให๎เห็นวําวิทยาลัยควรจะให๎ความสําคัญกับประเด็นใดเป็นหลัก 
และไมํทราบผลลัพธ์ที่จะเกิดกับวิทยาลัยในอนาคต นอกจากนั้นยังขาดการกํากับติดตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลอยํางเป็นระบบ 

 

 องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. สาระรายวิชาในหลักสูตรยังไมํสะท๎อนให๎เห็นวําการพัฒนาหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตรในรอบปี 
ที่ผํานมากับหลักสูตรปัจจุบันมีจุดเดํน มีประโยชน์ ทันสมัย กวําหลักสูตรเดิมอยํางไรบ๎าง และหลักสูตรควรจัดหาองค์
ความรู๎ที่ทันสมัยที่เกิดขึ้นในปีนั้น ๆ มาเป็นความรู๎และพัฒนาผู๎เรียนให๎มีศักยภาพที่ก๎าวไปสูํประชากรที่มีคุณคํา มี
ประโยชน์ตํอประเทศเพราะได๎รับองค์ความรู๎ใหมํ ๆ ที่ทันสมัยตลอดเวลา 

2. การบริหารจัดการด๎านอาจารย์ผู๎สอนหลักสูตรให๎ความสําคัญกับอาจารย์ผู๎สอน เป็นสํวนใหญํและสิ่งที่เป็น
ปัญหาสําหรับการจัดการเรียนการสอน คือ การทวนสอบรายวิชา ซึ่งมีวิธีการทวนสอบไมํชัดเจน ฝ่ายวิชาการควรสร๎าง
ความเข๎าใจด๎านการทวนสอบทั้งระดับรายวิชา ระดับชั้นปี และผู๎สําเร็จการศึกษาจะทําให๎ผลการทวนสอบบรรลุ
เป้าหมายได๎ดียิ่งขึ้น      

   

 องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎  หลักสูตรให๎การสนับสนุนการเรียนรู๎ทางกายภาพ เชํนห๎องเรียน อุปกรณ์  
ในห๎องเรียนแตํหลักสูตรควรให๎ความสําคัญกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎เชิงวิชาการที่จําเป็น สําหรับหลักสูตร
นั้ น  ๆ  เชํน เอกสารตํ า รา เฉพาะทาง  ซอร์ต์ แวร์ ทางด๎ านวิ ช าชีพ  โปรแกรมประยุ กต์สํ าหรั บวิ ช าชีพ  
และห๎องปฏิบัติการที่จําเป็น ทั้งนี้  อุปกรณ์บางสํวนไมํจําเป็นที่สถานศึกษาจะต๎องล งทุนเองอาจทํา MOU  
โดยรํวมมือกับสถานศึกษา หรือสถานประกอบการตําง ๆ ให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสได๎ใช๎เครื่องมือเหลํานั้นที่จําเป็น 
 

รายงานผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ หลักสูตร ปวส. ปวช.  
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ผู๎บริหารให๎ความใสํใจในการดูแล ผลที่เกิดขึ้นจากการทํางาน มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานของ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาอยํางตํอเนื่อง ให๎ความสําคัญกับการแก๎ไขปัญหา จึงทําให๎การดําเนินงานในสถานศึกษาเกิดการพัฒนา
อยํางตํอเนื่อง 

2. อาจารย์ผู๎สอนในหลักสูตรมีความกระตือรือร๎นให๎ความสนใจกับการดําเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตร ให๎ความใสํใจในการแก๎ปัญหา สํงผลให๎หลักสูตรมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่มีความหลากหลายและเพ่ิมขึ้นจํานวนมากแสดงถึงการให๎ความสําคัญกับข๎อเสนอในการ
ประเมิน และพัฒนาคุณภาพในหลักสูตรนั้น 
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรให๎ความสําคัญกับการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือให๎อาจารย์ประจําหลักสูตรได๎

เข๎าใจเกณฑ์หลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดไว๎ในทุกตัวบํงชี้และควรสร๎างความเข๎าใจในประเด็นตัวบํงชี้แตํ
ละตัวเพื่อจะได๎ตอบคําถามได๎ชัดเจน ครบถ๎วน ไมํหลงประเด็น และในต๎นปีการศึกษา หลักสูตรควรนําข๎อเสนอแนะมา
ปรับปรุงและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแตํเริ่มต๎นจะได๎วางระบบและกลไกในการปฏิบัติงานได๎ชัดเจนและ
กํากับติดตามให๎ดําเนินการตามที่กําหนดไว๎ 

2. ในการดําเนินการจัดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกกิจกรรมควรมีการกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู๎
ให๎ชัดเจน โดยมีการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ หากพบประเด็นปัญหาควรหาแนวทางปรับปรุงแก๎ไข และเสนอแนะ
วิธีการที่เหมาะสม นําข๎อเสนอแนะไปสูํการปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนากิจกรรมที่เกิดข้ึนอยํางตํอเนื่องจะทําให๎ผลลัพธ์จาก
การดําเนินการเกิดขึ้นอยํางเป็นรูปธรรมและสํงผลให๎คุณภาพของการพัฒนาในแตํละปีเกิดผลลัพธ์ที่เป็นระบบชัดเจน 
 

รายงานผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
 องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 

-- 
 

 องค์ประกอบท่ี 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. หลักสูตรควรวางแผนในการกํากับติดตามผู๎สําเร็จการศึกษา โดยพิจารณาวําผู๎ที่สําเร็จการศึกษามีงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ ร๎อยละเทําไหรํ และผู๎ศึกษาตํอโดยตรงร๎อยละเทําไหรํ เพ่ือวางแผนในการพัฒนาผู๎เรียนให๎
เป็นไปตามความต๎องการของกลุํมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 

2. หลักสูตรควรพิจารณากลุํมเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามมาจากกลุํมใดบ๎าง หลักสูตรควรสร๎างความสมดุล
ของกลุํมเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามให๎สมดุลกันทั้ง 3 กลุํม เพ่ือสํงผลให๎ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับ และนํามา
เป็นข๎อมูลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาตํอไป 

 

 องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. หลักสูตรมีการรายงานการให๎คําปรึกษาด๎านวิชาการ และการใช๎ชีวิตกับผู๎เรียนมีการกําหนดกระบวนการ
ชัดเจน มีการพิจารณาสาเหตุของปัญหาและหลักสูตรยังไมํมีการนําผลลัพธ์ที่พบจากการดําเนินการไปปรับปรุงและ
พัฒนาอยํางเป็นรูปธรรม 

2. การพัฒนานักศึกษาการนําผลการพัฒนานักศึกษาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน เพ่ือสร๎างทักษะการ
เรียนรู๎ประเด็นที่ทําได๎ดี คือ การพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหมํๆ แตํหลักสูตรควรนํากิจกรรมพัฒนานักศึกษาไป
พัฒนานักศึกษา และสามารถแสดงถึงผลลัพธ์จากการดําเนินการได๎ 

3. ผลที่เกิดกับนักศึกษาท้ังด๎านการคงอยูํ การสําเร็จการศึกษา และความพึงพอใจยังไมํสะท๎อนถึงภาพของ
แนวโน๎มของการพัฒนาให๎ชัดเจน เนื่องจากผลการประเมินไมํมีแนวโน๎มที่ดีข้ึนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและการ
ประเมินความพึงพอใจอยํางน๎อย 3 ปีตํอเนื่อง เพ่ือมีแนวโน๎มที่ดีข้ึนเชํนเดียวกัน 

 

 องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกด๎านการรับและแตํงตั้งอาจารย์ในหลักสูตร รวมทั้งการบริหารอาจารย์แตํยังขาด
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่ชัดเจน ดังนั้นหลักสูตรควรเริ่มต๎นจากการวิเคราะห์ความต๎องการของอาจารย์ใน
หลักสูตรมาจัดทําแผนพัฒนา 3 – 5 ปี ตามแผนกลยุทธ์ โดยแผนพัฒนาบุคลากรควรเป็นการตกลงรํวมกันระหวําง 
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ฝ่ายวิชาการ กับอาจารย์ประจําหลักสูตรและนํามาจัดเป็นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยมีแผนตั้งแตํการศึกษาตํอ 
การเข๎าสูํตําแหนํงทางวิชาการ การฝึกอบรมพัฒนาด๎านวิชาชีพและวิชาการ นอกจากนั้นควรมีการติดตามผลลัพธ์ที่เกิด
จากการพัฒนาอาจารย์ที่ตรงกับแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว๎ 

 
สาขางานยานยนต์  สาขางานไฟฟ้าก าลัง  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และสาขางานโครงสร้าง 
 องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        การกําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรได๎ดําเนินการรายงานในภาพรวมกว๎าง  ๆ รวมทั้ง 
การพัฒนาประเด็นความรู๎ที่ทันสมัยที่นํามาใช๎ในหลักสูตรนั้นๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให๎มีความพร๎อมก๎าวสูํโลกอาชีพ 
ขณะเดียวกันกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีการรายงานผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกัน ทําให๎กระบวนการทั้งหมดที่
กลําวมาท้ังหมดยังไมํได๎นําหลัก PDCA มาประยุกต์ใช๎ให๎ชัดเจน 
 

 องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและสิ่งสนับสนุนทางวิชาการที่ชัดเจน รวมทั้งการวางแผนให๎ผู๎เรียนได๎มี
โอกาสได๎เรียนรู๎สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ทางวิชาการจากแหลํงอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่หลักสูตรกําหนดโดยจัดทําใน
รู ป แบบ  MOU ห รื อ ฝึ กปฏิ บั ติ ก า รนอก สถานที่  ใ ห๎ ผู๎ เ รี ย น ได๎ ป ฏิ บั ติ ต า ม เ กณฑ์ ที่ ห ลั ก สู ต ร กํ า หน ด  
แตํหลักสูตรยังขาดการนําผลจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาไปปรับปรุงและพัฒนาให๎เป็นรูปธรรมในรอบตํอไป 
 
สาขางานการบัญชี 
 องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. การกําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรได๎ดําเนินการรายงานในภาพรวมกว๎าง  ๆ รวมทั้งการ
พัฒนาประเด็นความรู๎ที่ทันสมัยที่นํามาใช๎ในหลักสูตรนั้นๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให๎มีความพร๎อมก๎าวสูํโลกอาชีพ 
ขณะเดียวกันกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีการรายงานผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกัน ทําให๎กระบวนการทั้งหมดที่
กลําวมาท้ังหมดยังไมํได๎นําหลัก PDCA มาประยุกต์ใช๎ให๎ชัดเจน 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการเขียนรายงานประเมินตนเองควรครอบคลุมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนทั้ งหมดที่หลักสูตรดํ า เนินการไมํ ใชํ เฉพาะประเด็นใ ดประเด็นหนึ่ ง เทํานั้น  ตั วอยําง เชํน  
การกําหนดอาจารย์ผู๎สอน การจัดทําแผนการสอนและสรุปผลการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาทฤษฎี
และปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติงาน การประเมินผู๎เรียน การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน เป็นต๎น 

 

 องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและสิ่งสนับสนุนทางวิชาการที่ชัดเจน รวมทั้งการวางแผนให๎ผู๎เรียนได๎มี
โอกาสได๎เรียนรู๎สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ทางวิชาการจากแหลํงอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่หลักสูตรกําหนดโดยจัดทําใน
รู ป แบบ  MOU ห รื อ ฝึ กปฏิ บั ติ ก า รน อกสถา นที่  ใ ห๎ ผู๎ เ รี ย น ได๎ ปฏิ บั ติ ต า ม เ กณฑ์ ที่ ห ลั ก สู ต ร กํ า หน ด  
แตํหลักสูตรยังขาดการนําผลจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาไปปรับปรุงและพัฒนาให๎เป็นรูปธรรมในรอบตํอไป 
นอกจากนั้นเครื่องมือทางบัญชีที่จําเป็นและมีมูลคําไมํสูงมากหลักสูตรควรลงทุนจัดหามาให๎ผู๎เรียนได๎ใ ช๎ประโยชน์
โดยตรงบางสํวน มิฉะนั้น ผู๎สําเร็จการศึกษาทางด๎านบัญชีจะไมํสามารถแขํงขันในตลาดได๎เลย 
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สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. การกําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรได๎ดําเนินการรายงานในภาพรวมกว๎าง ๆ รวมทั้งการ
พัฒนาประเด็นความรู๎ที่ทันสมัยที่นํามาใช๎ในหลักสูตรนั้นๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให๎มีความพร๎อมก๎าวสูํโลกอาชีพ 
ขณะเดียวกันกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีการรายงานผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกัน ทําให๎กระบวนการทั้งหมดที่
กลําวมาท้ังหมดยังไมํได๎นําหลัก PDCA มาประยุกต์ใช๎ให๎ชัดเจน 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการเขียนรายงานประเมินตนเองควรครอบคลุมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนทั้งหมดที่หลักสูตรดําเนินการไมํใชํเฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่งเทํานั้น ตัวอยํางเชํน การกําหนด
อาจารย์ผู๎สอน การจัดทําแผนการสอนและสรุปผลการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ 
การฝึกปฏิบัติงาน การประเมินผู๎เรียน การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน เป็นต๎น 

 

 องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและสิ่งสนับสนุนทางวิชาการท่ีชัดเจน รวมทั้งการวางแผน 
ให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสได๎เรียนรู๎สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ทางวิชาการจากแหลํงอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่หลักสูตรกําหนดโดย
จัดทําในรูปแบบ MOU หรือฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ ให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรกําหนด แตํหลักสูตรยัง
ขาดการนําผลจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาไปปรับปรุงและพัฒนาให๎เป็นรูปธรรมในรอบตํอไป ขณะเดียวกัน
หลักสูตรควรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ด๎านสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับบริหารธุรกิจมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
บูรณาการการใช๎ ซอฟแวร์ กับงานด๎านบริหารธุรกิจ เพื่อนักศึกษาสามารถทํางานในภาคธุรกิจเอกชนได๎ 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา   
 1. การทํา KM จัดการองค์ความรู๎ ในการสอนของครู ควรทําให๎เด็กสนใจในการเรียนการสอน 
 2. การสะท๎อนความคิดในการทํากิจกรรมที่ทํามาแล๎ว ควรสะท๎อนให๎ครูอาจารย์ได๎รับข๎อมูล วําต๎องการอะไร 
จากการคิด การทํา การพูดที่ทํางานแบบ PDCA เนื่องจากครูมีความแตกตํางกัน รู๎ไมํเทํากัน ควรย๎อนกลับไปดูวําครู
ขาดเรื่องอะไร  และควรพัฒนาอยํางไร 
 3. ให๎รวบรวมข๎อเสนอแนะตําง ๆ  ไปปรับใช๎ในการทําแผนปฏิบัติราชการตํอไป 
 4. การจัดการความรู๎ ในเรื่องท่ีครูอาจารย์ที่เป็นต๎นแบบ ที่ประสบความสําเร็จการทํางาน มีการถอดบทเรียน
จากการทํางานของครูผู๎นั้นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนําไปใช๎ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระที่  1.2.7  เรื่อง รายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ไดด๎ําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจํ าปี งบประมาณ พ .ศ .  256 3 ตามแบบรายงานผลการปฏิบั ติ ร าชการระดับ วิ ทย าลั ยชุ มชน  
โดยระบุแหลํงข๎อมูลหลักฐานอ๎างอิงที่สามารถตรวจสอบได๎ พร๎อมแนบหลักฐานอ๎างอิงประกอบตัวชี้วัด  
ไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัด และผลการดําเนินงานจํานวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ เรื่อง ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ผู้ก ากับดูแล / 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ 1 

ร๎อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
ระดับผลผลิต/โครงการ และระดับรายการที่ได๎รับ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ   พ.ศ. 2563 

ร๎อยละ 
85.71 

0.536 
นายประเสริฐ   เฉยดิษ 
น.ส.ชฎานันท์  กลิ่นหอม 

ตัวชี้วัดที่ ๒ 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําบทเรียนออนไลน์ที่
วิทยาลัยชุมชนผลิตได๎พร๎อมใช๎ภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ระดับ 
5 

0.750 
นายมนตรี  พันธ์กสิกร 
น.ส.สภุาวดี  มาศบาง 

ตัวชี้วัดที่ 3 
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาลัยชุมชน 

ระดับ 
5 

1.500 
นายมนตรี  พันธ์กสิกร 
น.ส.สภุาวดี  มาศบาง 

ตัวชี้วัดที่ 4 
ร๎อยละของการเบิกจํายเงินงบประมาณภาพรวม
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ของวิทยาลัยชุมชน 

ร๎อยละ 
97.09 

0.431 
นายประเสริฐ   เฉยดิษ 
นางสุภาวดี  เมืองทอง 

ตัวชี้วัดที่ 5 
ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับวิทยาลัยชุมชน 

ระดับ 
5 

0.500 
น.ส.ทิวา       เอมธานี 
น.ส.กัลยาณี   แทํงทอง 

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู๎ 
ระดับ 

5 
0.500 

นายวิชาญ  ชุํมม่ัน 
น.ส.สภุาวดี  มาศบาง 

รวม 4.217  
 

สรุปผลคะแนน น้ าหนักร้อยละ ค่าคะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 
ผลคะแนนถ่วงน ้าหนักตามตัวช้วัดของวิทยาลัยชุมชน 100 4.217 84.34 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
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 วาระท่ี  1.2.8  เรื่อง รายงานผลรายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการพิจารณาของ
กรรมมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได๎ เสนอของบลงทุนคําครุภัณฑ์และสิ่ งกํอสร๎างประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 นั้น รายการที่ผํานการพิจารณาของคณะกรมมาธิการพิจารณารํางพระราชบัญญัติงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มีดังนี ้
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได๎มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 
๒๕63 ณ ห๎องประชุมสรรพงาย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝ่ายเลขานุการได๎จัดทํารายงาน การประชุมเรียบร๎อยแล๎ว และ
ขอให๎คณะกรรมการสภาได๎ตรวจสอบความถูกต๎อง หากประสงค์จะแก๎ไข ให๎แจ๎งฝ่ายเลขานุการดําเนินการตํอไป 

  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 9/2563                     
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน ๒๕63  จํานวน 20 หน๎า 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไมํมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนการจัดฝึกอบรม (หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 ด๎วยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎ดําเนินการจัดทําแผนการจัดฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎าง
ประสบการณ์ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช๎ในการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอน และฝึกอบรมให๎กับประชาชนที่สนใจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได๎จัดทําแผนการจัดฝึกอบรม ทั้งในด๎าน
บริการวิชาการ และพัฒนาอาชีพ คือ 

1. แผนบริการวิชาการ หลักสูตรต่ํากวํา 45 ชั่วโมง จํานวน 12 หลักสูตร  
2. แผนการจัดฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาอาชีพตั้ งแตํ  45 ชั่วโมงขึ้นไป  จํานวน 2 หลักสูตร  

โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารดังแนบ 
  

ทั้งนี้ ได๎ผํานการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 15 ตุลาคม  
2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดฝึกอบรม (หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน๎าที่                                    
ให๎ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน                                  
เพ่ือสนองตํอความต๎องการและเสริมสร๎างองค์ความรู๎ของชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดฝึกอบรม (หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์ 
ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แผนการจัดฝึกอบรม (หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต) 

: บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 
 

 
ที ่

 
หลักสูตร 

รวมทั้งสิ้น 
จ านวนผู้รับบรกิาร 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
จ านวน

ผูร้ับบรกิาร 
จ านวน
กลุ่ม 

จ านวน
ชม./กลุ่ม 

จ านวน 
ชม. รวม 

รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมทั้งสิน้ 360 18 353 545 220  140 80 60 60   80  60 20     
1. การทําขนมอบเบเกอรี่ (คุกกี้) 40 2 21 42 20   20 20 20           
2. งานผูกผ๎า 40 2 42 84 20   20 20 20           
3. น้ําพริกแห๎ง 20 1 20 20 20   20             
4. ขนมไทยแห๎ง 20 1 30 30     20 20           
5. ชํางปะยาง 20 1 30 30 20  20              
6. การจักสานเส๎นพลาสติกเพื่อธรุกิจ 40 2 40 80 20  20      20  20      
7. อาหารไทยภาคกลางประเภทแกง 20 1 21 21         20   20     
8. การใช๎งานโปรแกรมตารางคาํนวณ 20 1 30 30 20  20              
9. ชํางตัดโลหะด๎วยแก๏ส 40 2 30 60 20  20      20  20      
10. เทคนิคการซํอมลาํโพงและการ

ประกอบตูล๎ําโพง 
20 1 30 30 20  20              

11. งานซํอมเครื่องใช๎ไฟฟา้ภายในบ๎าน 40 2 36 72 20  20      20  20      
12. การนวดแผนไทยเบื้องต๎น 40 2 23 46 40  20 20             
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แผนการจัดฝึกอบรม (หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต) 

: พัฒนาอาชีพตั้งแต่ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 
 

 
ที ่

 
หลักสูตร 

รวมทั้งสิ้น 
จ านวนผู้รับบรกิาร 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
จ านวน

ผูร้ับบรกิาร 
จ านวน
กลุ่ม 

จ านวน
ชม./กลุ่ม 

จ านวน 
ชม. รวม 

รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมทั้งสิ้น 40 2 145  20   20 20 20           
1. ชํางเฟอร์นิเจอร์จากถังแกลลอน 20 1 45 45 20   20             
2. การขยายพันธุ์พืช 20 1 100 100     20 20           
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 วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักสูตรใหม่ หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหมํ  หลักสูตรพัฒนาทักษะเสริมสร๎าง
ประสบการณ์ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต เพ่ือตอบสนองตอบความต๎องการของชุมชน และนําไปใช๎ในการ
อบรมวิชาชีพให๎กับประชาชนหรือผู๎ที่ต๎องการพัฒนาความรู๎   ไปใช๎ในการประกอบอาชีพและสร๎างรายได๎ตํอไป
ในอนาคต   ซึ่งหลักสูตรฯ ดังกลําวได๎ผํานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และวิพากษ์หลักสูตรโดยผู๎เชี่ยวชาญ
เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 จํานวน 2 หลักสูตร   ประกอบด๎วย   
 1.  หลักสูตร วชิาระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  จํานวน   48  ชั่วโมง 
 2.  หลักสูตร วชิาการใช๎งาน Google Application     จํานวน   36  ชั่วโมง   
 

ทั้งนี้ ได๎ผํานการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 15 
ตุลาคม  2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรใหมํ หลักสูตรพัฒนาทักษะเสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านอาชีพ
และคุณภาพชีวิต จํานวน 2 หลักสูตรตามที่เสนอ 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (6) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน๎าที่ 
อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด๎านวิชาการหรือด๎านวิชาชีพตามความต๎องการของท๎องถิ่น  
ชุมชน  และกลุํมอาชีพ                                    
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนไปแล๎ว ควรมีการเปรียบเทียบด๎านการคุ๎มทุน 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติหลักสูตรใหมํ หลักสูตรพัฒนาทักษะเสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านอาชีพ 
และคุณภาพชีวิต จํานวน 2 หลักสูตรตามที่เสนอ 
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รายละเอียดหลักสูตร 
 

ชื่อวิชา  ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร             เวลาเรียนรู้  48 ชั่วโมง 
รหัสวิชา 66100708     หมู่วิชา ไฟฟ้ากําลัง       หมวดวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าเบื้องต๎น ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และความ

ปลอดภัยในการทํางาน 
2. มีทักษะเกี่ยวกับการใช๎เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การติดตั้ง การใช๎งาน การบํารุงรักษา และการ

บริหารจัดการระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยเ์พ่ือการเกษตร 
3. สามารถติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยเ์พ่ือการเกษตรได๎ 
4. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าเบื้องต๎น ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และความปลอดภัยในการทํางาน 

การใช๎เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การบํารุงรักษา และการบริหารจัดการระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือ
การเกษตร 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การติดตั้ง อุปกรณ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์  การติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงาน 
แสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  

  

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. มี ความสนใจ ความพร๎อมและสามารถเข๎ารับการฝึกได๎ตลอดหลักสูตร 
2. มีอายุตั้งแตํ 15 ปีขึ้นไป และ สามารถอําน ออก เขียนได๎ 

 

สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
1.  ออกแบบ ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตรได๎ 
2.  สามารถติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรได๎ 

 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน 
1. ชํางติดตั้ง และซํอมบํารุง ระบบสูบน้ําด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร 
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2 
โครงสร้างหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 

 

ชื่อวิชา  ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร          เวลาเรียนรู้  48  ชั่วโมง 
รหัสวิชา 66100708 หมู่วิชา ไฟฟ้ากําลัง         หมวดวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หน่วยที่ หัวข้อเรื่อง 
ชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 
1 ความรู้เกี่ยวกับพลังงานเบื้องต้น และความปลอดภัยในการท างาน 

1. ความรู๎เกี่ยวกับพลังงานเบื้องต๎น 
- แหลํงที่มาของพลังงานและการจําแนกชนิดของพลังงานแบบ   

ตําง ๆ 
- ความสําคัญของพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและกฎหมายที่

เกี่ยวข๎อง 
- การสร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม 
- พลังงานแสงอาทิตย์ 

- ดวงอาทิตย์ : แหลํงกําเนิดพลังงาน 
- ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 
- การนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช๎ประโยชน์ 

2. ความปลอดภัยในการทํางาน 
- ประเภทและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
- การแก๎ไขป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและสารเคมี 
- การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 
- กฎเกณฑ์และข๎อกําหนดตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัย
ทางด๎านไฟฟ้า 

- การรักษาสิ่งแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน 
 

3 - 3 

2 ความรู้เบื้องต้นด้านไฟฟ้า 
1. แหลํงกําเนิดของระบบไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ ฉนวน 

ตัวนํา ตัวต๎านทาน แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถ่ี  
2. การคํานวณคําพลังงานไฟฟ้า 
3. การใช๎พลังงานไฟฟ้า 
4. คุณสมบัติของวงจรไฟฟ้า 
5. การคํานวณพ้ืนฐาน 

 

1 5 6 

3 การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น 
1. การใช๎เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

- ชนิด สํวนประกอบ วิธีการใช๎งาน การอํานคําเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้า 

2. การบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
 

1 2 3 
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หน่วยที่ หัวข้อเรื่อง 
ชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 
4 ความรู้เกี่ยวกับระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 

1. ระบบน้ําที่ใช๎งานสําหรับการเกษตร (การสํารองน้ํา การกระจาย
น้ํา การหาขนาดทํอเพ่ือใช๎งานการเกษตร) 

2. ลักษณะปั๊มน้ําชนิดตําง ๆ ที่ใช๎ในการเกษตร (บํอบาดาล และ
แหลํงน้ําผิวดินตําง ๆ) 

3. อินเวอร์เตอร์กับงานการเกษตร 
4. ชนิดของสายไฟและการเลือกใช๎ในงานโซลําเซลล์ 
5. อุปกรณ์ตู๎ควบคุมระบบ 
6. การประยุกตใ์ช๎พลังงานแสงอาทิตย์แบบตําง ๆ ที่นํามาใช๎กับงาน

ภาคเกษตร 

1 2 3 

5 อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
เพื่อการเกษตร 
1. แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 

- หลักการทํางานทั่วไปของพลังงานแสงอาทิตย์ 
- ชนิดของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 
- ชนิดของอุปกรณ์ยึดและติดตั้งแผง 

2.  อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 
- เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 
- เครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้า 
- แบตเตอรี่ 

- ระบบของแบตเตอรี่ 
- อุปกรณ์ควบคุมการประจุ 
- ระดับการถําย และการเก็บประจุ 
- ความปลอดภัยในการใช๎แบตเตอรี่  

3.  เครื่องสูบน้ํา 

1 2 3 

6 การติดตั้งและใช้งานระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
1. ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ 

- หลักการพื้นฐานของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ 
- ประเภทของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ 
- สํวนประกอบระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ 

2. การออกแบบและเลือกใช๎อุปกรณ์ 
- การออกแบบและเลือกใช๎อุปกรณ์ระบบสูบน้ํา 
- การออกแบบและการเลือกใช๎อุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

3. การติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ 
- การติดตั้งระบบ 
- การตํอแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบขนาน,แบบอนุกรม  
- การติดตั้งตัวควบคุม 

2 16 18 

3 
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หน่วยที่ หัวข้อเรื่อง 
ชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 
 - การติดตั้งแบตเตอรี่ 

- การเดินสายไฟ จุดเชื่อมตํอ การคํานวณขนาดสาย การติดตั้ง
สวิตช์ หลอดไฟ การเชื่อมตํอเครื่องใช๎ไฟฟ้า การจัดการโหลด 

4. การตรวจสอบและแก๎ไขปัญหาในการติดตั้ง 
5. การใช๎งานระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ 

   

7 การบ ารุงรักษาระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์และการบริหาร
จัดการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
1. การบํารุงรักษาระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ 

- การบํารุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
- การบํารุงรักษาระบบควบคุมและเครื่องสูบน้ําชนิดจุํมใต๎น้ํา 
- การบํารุงรักษายํอบาดาลและระบบทํอสํงน้ํา 

2. การบริหารจัดการระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ 
- การประเมินความต๎องการใช๎น้ํา 
- ข๎อบังคับกลุํมผู๎ใช๎น้ํา 
- การวิเคราะห์ต๎นทุน 

1 11 12 

รวม 10 35 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

รหัสวิชา 6100708         ชื่อหลักสูตร ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือการเกษตร     จ านวน  3  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1   ความรู๎เกี่ยวกับพลังงานเบื้องต๎น และความ

ปลอดภัยในการทํางาน 
เวลาในการฝึกอบรม  3  ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 
เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู๎
เกี่ยวกับพลังงาน
เบื้องต๎น และความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานด๎านไฟฟ้า 
 

1. ความรู๎เกี่ยวกับพลังงานเบื้องต๎น 
- แหลํงที่มาของพลังงานและ

การจําแนกชนิดของพลังงาน
แบบตําง ๆ 

- ความสําคัญของพลังงาน การ
อนุรักษ์พลังงานและกฎหมาย
ที่เก่ียวข๎อง 

- การสร๎างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม 

- พลังงานแสงอาทิตย์ 
- ดวงอาทิตย์ : แหลํงกําเนิด
พลังงาน 

- ศักยภาพพลังงาน
แสงอาทิตย์ของประเทศไทย 

- การนําพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช๎ประโยชน์ 

2. ความปลอดภัยในการทํางาน 
- ประเภทและสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุ 

- การแก๎ไขป้องกันอันตราย
จากไฟฟ้าและสารเคมี 

- การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 
- กฎเกณฑ์และข๎อกําหนดตาม
มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัย
ทางด๎านไฟฟ้า 

- การรักษาสิ่งแวดล๎อมในการ
ปฏิบัติงาน 

1. บรรยายเกี่ยวกับ 
ความรู๎เกี่ยวกับพลังงาน
เบื้องต๎น และความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

2. ทําแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 

5 
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รหัสวิชา 66100708          ชื่อหลักสูตร ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร       จ านวน  9  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  ความรู้เบื้องต้นด้านไฟฟ้า เวลาในการฝึกอบรม  6  ชั่วโมง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู๎ 
เบื้องต๎นด๎านไฟฟ้า  

 

1. แหลํงกําเนิดของระบบไฟฟ้า
กระแสตรง และกระแสสลับ 
ฉนวน ตัวนํา ตัวต๎านทาน 
แรงเคลื่อนไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า ความถี่  

2. การคํานวณคําพลังงานไฟฟ้า 
3. การใช๎พลังงานไฟฟ้า 
4. คุณสมบัติของวงจรไฟฟ้า 
5. การคํานวณพ้ืนฐาน 
 

1. บรรยายเกี่ยวกับ แหลํงกําเนิดของ
ระบบไฟฟ้ากระแสตรง และ
กระแสสลับ ฉนวน ตัวนํา ตัว
ต๎านทาน แรงเคลื่อนไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า ความถี่ การใช๎และ
คํานวณคําพลังงานไฟฟ้า 
คุณสมบัติของวงจรไฟฟ้า การ
คํานวณพื้นฐาน 

2. ปฏิบัติเกี่ยวกับการคํานวณพ้ืนฐาน
ด๎านไฟฟ้า 

3. ทําแบบทดสอบ/แบบฝึกปฏิบัติ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบทดสอบ/

แบบฝึกปฏิบัติ 

 

 
 
รหัสวิชา 66100708          

 
 
ชื่อหลักสูตร ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร      จ านวน  12  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่  3   การใช๎เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต๎น    เวลาในการฝึกอบรม  3  ชั่วโมง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู๎ 
ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้า และสามารถใช๎
งานเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้าได๎ 
 

1. ชนิด สํวนประกอบ 
วิธีการใช๎งาน การอํานคํา
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

2. การบํารุงรักษาเครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้า 

 

1. บรรยายเกี่ยวกับ ชนิด 
สํวนประกอบ วิธีการใช๎งาน การ
อํานคําและการบํารุงรักษา
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช๎งาน การ
อํานคําเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  

3. ทําแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบทดสอบ/

แบบฝึกปฏิบัติ 
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รหัสวิชา 6100708 ชื่อหลักสูตร ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร       จ านวน  15  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4   ความรู๎เกี่ยวกับระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ

การเกษตร 
เวลาในการฝึกอบรม  3  ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 
เพื่อใหผ๎ู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู๎ 
ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ระบบสูบนํ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร 

1. ร ะ บ บ น้ํ า ท่ี ใ ช๎ ง า น สํ า ห รั บ
การเกษตร (การสํารองน้ํา การ
กระจายน้ํา การหาขนาดทํอเพื่อใช๎
งานการเกษตร) 

2. ลักษณะปั๊มน้ําชนิดตําง ๆ ท่ีใช๎ใน
การเกษตร (บํอบาดาล และแหลํง
น้ําผิวดินตําง ๆ) 

3. อินเวอร์เตอร์กับงานการเกษตร 
4. ชนิดของสายไฟและการเลือกใช๎ใน

งานโซลําเซลล์ 
5. อุปกรณ์ต๎ูควบคุมระบบ 
6. การต้ังคําอินเวอร์เตอร์สําหรับป๊ัม

น้ําชนิดตําง ๆ  
7. การประยุกต์ใช๎พลังงาน

แสงอาทิตยแ์บบตําง ๆ ท่ีนํามาใช๎
กับงานภาคเกษตร 

1. บรรยายเกี่ยวกับ ระบบน้ําท่ีใช๎
ในงานการ เกษตร, ลักษณะ
ปั๊มน้ําชนิดตําง ๆ, 
อินเวอร์เตอร์กับงาน
การเกษตร, ชนิดของสายไฟ
และการเลือกใช๎ในงานโซลํา
เซลล์, อุปกรณ์ต๎ูควบคุมระบบ 
และการประยุกต์ใช๎พลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบตําง ๆ ท่ี
นํามาใช๎กับงานภาคเกษตร 

2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการต้ังคํา
อินเวอร์เตอร์ 

3. ทําแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบทดสอบ/

แบบฝึกปฏิบัติ 

 
รหัสวิชา 66100708    ชือ่หลักสูตร ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร      จ านวน  18  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  อุปกรณ์ในการติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์      เวลาในการฝึกอบรม  3  ชั่วโมง 
                            เพื่อการเกษตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 
เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู๎ 
ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ในการติดต้ัง
ระบบสูบนํ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร 
 

1. แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 
- หลักการทํางานท่ัวไปของพลังงาน

แสงอาทิตย์ 
- ชนดิของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 
- ชนิดของอุปกรณ์ยึดและติดต้ังแผง 

2. อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 
- เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 
- เครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้า 
- แบตเตอรี่ 

- ระบบของแบตเตอรี่ 
- อุปกรณ์ควบคุมการประจ ุ
- ระดับการถําย และการเก็บประจุ 
- ความปลอดภัยในการใช๎แบตเตอรี่  

3. เครื่องสูบนํ้า 

1. บรรยายเกี่ยวกับ แผง
พลังงานแสงอาทิตย์, 
อุปกรณ์ควบุคมไฟฟ้าและ
เครื่องสูบนํ้า 

2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแผง
พลังงานแสงอาทิตย์และ
อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 

3. ทําแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบทดสอบ/

แบบฝึกปฏิบัติ 
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รหัสวิชา 66100708  ชื่อหลักสูตร ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร          จ านวน  36  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  การติดตั้งและใช๎งานระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์      เวลาในการฝึกอบรม  18  ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 
เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมสามารถติดตั้ง
และใช๎งานระบบสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์ได๎ 

1. ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ 
- หลักการพื้นฐานของระบบสูบน้ํา

พลังงานแสงอาทิตย์ 
- ประเภทของระบบสูบน้ําพลังงาน

แสงอาทิตย์ 
- สํวนประกอบระบบสูบน้ํา

พลังงานแสงอาทิตย์ 
2. การออกแบบและเลือกใช๎อุปกรณ์ 

- การออกแบบและเลือกใช๎อุปกรณ์
ระบบสูบน้ํา 

- การออกแบบและการเลือกใช๎
อุปกรณร์ะบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

3. การติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
- การติดตั้งระบบ 
- การตํอแผงพลังงานแสงอาทิตย์

แบบขนาน,แบบอนุกรม  
- การติดตั้งตัวควบคุม 
- การติดตั้งแบตเตอรี่ 
- การเดินสายไฟ จุดเชื่อมตํอ การ

คํานวณขนาดสาย การติดตั้ง
สวิตช์ หลอดไฟ การเชื่อมตํอ
เครื่องใช๎ไฟฟ้า การจัดการโหลด 

4. การตรวจสอบและแก๎ไขปัญหาใน
การติดตั้ง 

5. การใช๎งานระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

1. อธิบายเกี่ยวกับ ระบบ
สูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย์, การ
ออกแบบและเลือกใช๎
อุปกรณ์, การติดตั้ง
ระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย์,  

2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ติดต้ัง, การตรวจสอบ
และแก๎ไขปัญหาในการ
ติดต้ัง, การใช๎งาน
ระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

1. ทําแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบทดสอบ/

แบบฝึกปฏิบัติ 
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รหัสวิชา 66100708   ชื่อหลักสูตร ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร    จ านวน  48  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  7  การบํารุงรักษาระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์และการบริหารจัดการ 
                            ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์                        เวลาในการฝึกอบรม  12  ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 
เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู๎ ความ
เขา๎ใจ และสามารถ
บํารุงรักษาระบบสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์และ
สามารถบริหารจัดการ
ตนเองทางด๎านพลังงาน 
และนําไปสูํการลด
ต๎นทุนการใช๎พลังงาน
เพ่ือการเกษตรได๎  
 

1. การบํารุงรักษาระบบสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์ 
- การบํารุงรักษาแผงเซลล์

แสงอาทิตย์  
- การบํารุงรักษาระบบควบคุม

และเครื่องสูบน้ําชนิดจุํมใต๎น้ํา 
- การบํารุงรักษาบํอบาดาลและ

ระบบทํอสํงน้ํา 
2. การบริหารจัดการระบบสูบน้ํา

พลังงานแสงอาทิตย์ 
- การประเมินความต๎องการ

ใช๎น้ํา 
- ข๎อบังคับกลุํมผู๎ใช๎น้ํา 
- การวิเคราะห์ต๎นทุน 

1. บรรยายเกี่ยวกับ การ
บํารุงรักษาระบบสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์
และการบริหารจัดการ
ระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การ
บํารุงรักษาระบบสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์
และการบริหารจัดการ
ระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

3. ทําแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบทดสอบ/

แบบฝึกปฏิบัติ 
 

 

การประเมินผลการเรียน 
1. ประเมินจากการให๎คะแนนในแตํละหนํวย (7 หนํวย)  80  คะแนน 
2. ประเมินจากความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  ความรับผิดชอบ ตรงตํอเวลา   20 คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
      ช่วงคะแนน   เกรด 
  คะแนน  80 - 100  4 
  คะแนน  70 - 79  3 
  คะแนน  60 - 69  2 
  คะแนน  50 - 59  1 
  คะแนน   0 - 49  0 
 

หมายเหตุ  เวลาเรียนต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  
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รายละเอียดหลักสูตร 
 

ชื่อวิชา  การใช๎งาน Google Application เบื้องต๎น            เวลาเรียนรู้  36 ชั่วโมง 
รหัสวิชา  66071119    หมู่วิชา คอมพิวเตอร์  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎งาน Google Application  
2. มีทักษะเกี่ยวกับการใช๎งาน Google Application   
3. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษา โครงสร๎างองค์ประกอบ และรูปแบบของ  Google Application  การใช๎งาน Google Mail 
การใช๎งาน Google Drive การใช๎งาน Google Doc  การใช๎งาน Google Sheet  การใช๎งาน Google Slide  
การใช๎งาน Google Hangout การใช๎งาน Google Calendar การใช๎งาน Google From และคุณธรรม 
จริยธรรมในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช๎งาน  Google Mail ,Google Drive,  Google Doc, Google Sheet, Google 
Slide    Google Hangout,   Google Calendar,   Google From 

 
คุณสมบัติพื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. มีความรู๎พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช๎งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต๎น  
2. มีความพร๎อมและสามารถเข๎ารับการฝึกได๎ตลอดหลักสูตร 

 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 

1. ใช๎งาน Google Application ได๎ 
 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน 

 1.  ทํางานสํานักงานธุรการด๎านคอมพิวเตอร์ 
 2.  ทําธุรกิจการขาย แบบ ออนไลน์   
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โครงสร้างหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 

ชือ่วิชา  การใช๎งาน Google Application  เบื้องต๎น           เวลาเรียนรู้  36  ชั่วโมง 
รหัสวิชา 66071119        หมู่วิชา คอมพิวเตอร์     สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่ หัวข้อเรื่อง 
ชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
1 โครงสร้างและองค์ประกอบของ Google Application 

1) โครงสร๎างของ Google Application 
2) องค์ประกอบของ Google Application 
3) รูปแบบของ Google Application 
4) การสมัครบัญชี Google 
5) การนําบัญชี Google เข๎าสูํระบบเพื่อใช๎งาน 

2 
 

- 2 
 

2 การใช้งาน Google Mail และ การใช้งาน Google Drive  
1) การใช๎งาน Google Mail  

- องค์ประกอบของ Gmail 
- การสํงจดหมาย และแนบไฟล์ด๎วย Gmail 
- การเปิดจดหมายและดาวน์โหลดข๎อมูลใน Gmail 
- การต้ังคํา Gmail 

2) การใช๎งาน Google Drive 
- องค์ประกอบของ Google Drive 
- การอัพโหลดไฟล์บน Google Drive 
- การสร๎างโฟลเดอร์บน Google Drive 
- การค๎นหา และเลือกไฟล์ในไดร์ฟ 
- การกําหนดสิทธิ์ เพื่อใช๎ข๎อมูลรวํมกันบน Google Drive 

1 5 6 

3 การใช้งาน Google Docs  
1) องค์ประกอบของ Google Docs 
2) การสร๎างไฟล์ Google Docs  
3) การแทรกรูปภาพลง Google Docs 
4) การจัดรูปแบบเอกสารใน Google Docs 

- การตกแตํงรูปภาพ 
- การใสํ Equation 
- การ Insert Drawing 
- การแทรกตาราง 
- การแทรกหมายเลขหน๎า 
- การเพิ่มสารบัญ 
- การใช๎งานลําดับตัวเลข 
- Paint Fofmat 
- การแชร์ไฟล ์
- การแก๎ไขเอกสาร และใสํคอมเมนท์ 

5) การใสํ link 

1 5 6 

2
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หน่วยที่ หัวข้อเรื่อง 
ชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 
4 การใช้งาน Google Sheet 

1) การจัดการไฟล์ข๎อมูล 
- การเปิดไฟล์ใหมํจาก Template 
- การนํา Google Sheet มาใช๎งาน 

2) การกําหนดรูปแบบและปรับแตํงข๎อมูล 
- การป้อนข๎อมูลในตาราง Sort List 
- การเรียงลําดับอัตโนมัติ 
- การเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข 
- การเพ่ิม Work Sheet 

3) การใช๎งานฟังก์ชั่น 
- การใช๎งานฟังก์ชั่น 
- การกรองและคัดเลือกข๎อมูล 
- การเปิด ปิด Grid Line Data Validation 
- ตัวเลือกรายการ 
- การ Remove Validation  

4) การสร๎างกราฟ 

1 5 6 

5 การใช้งาน Google Slide 
1) การสร๎างและตกแตํง Slide 

- การเพ่ิม Slide 
- การเลือก Layout 
- การใสํ Slide animation 
- การใสํภาพใน Slide 
- การใสํ Slide Transition 
- การเปลี่ยน Template 

2) การสร๎างกลุํมใน Google Application 

1 2 3 

6 การใช้งาน Google Meet 
1) การเข๎าใช๎งาน Google Meet 
2) การสร๎างห๎องประชุม และการสํงลิงค์การประชุม  
3) การปรับแตํงหน๎าจอการประชุม  
4) การแชร์ไฟล์เพื่อนําเสนอเอกสารประกอบการประชุม  
5) การใช๎ตั้งคําตําง ๆ ในระบบ Google Meet 

 

1 2 3 

7 การใช้งาน Google Calendar 
1) การเข๎าใช๎งาน Google Calendar และเมนูการใช๎งาน 
2) การสร๎างบันทึกกิจกรรม กําหนดวันเวลา 
3) การแก๎ไข และปรับแตํง  
4) การบันทึก และแชร์ 

1 2 3 

3
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หน่วยที่ หัวข้อเรื่อง 
ชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 
8 การใช้งาน Google From 

1) การใช๎งาน Google From 
- การเข๎าสูํระบบ Google From 
- การสร๎างเอกสาร Google From 
- การเลือกรูปแบบคําถาม 
- การเลือกธีมของฟอร์ม  
- การดูตัวอยํางข๎อมูล  
- การตั้งคําเพ่ือประกาศฟอร์มเป็นสาธารณะ  

2) การทําลิงค์ให๎สั้นด๎วย QR Code 

1 5 6 

9 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ความหมายและความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมในการใช๎

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) ทรัพย์สินทางปัญญาที่เผยแพรํทางอินเตอร์เน็ต 
3) การรักษาความปลอดภัยในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 - 1 

รวม 10 26 36 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

รหัสวิชา  66071119   ชือ่หลักสูตร การใช๎งาน Google Application เบื้องต๎น           จ านวน  2  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 โครงสร๎างและองค์ประกอบของ Google Application   เวลาในการฝึกอบรม  2 ชั่วโมง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
อธิบายโครงสร๎าง
และองค์ประกอบ
ของ Google 
Application ได ๎
 

1. โครงสร๎างของ Google 
Application 

2. องค์ประกอบของ Google 
Application 

3. รูปแบบของ Google 
Application 

4. การสมัครบัญชี Google 
5. การนําบัญชี Google เข๎าสูํระบบ

เพ่ือใช๎งาน 

1. บรรยายเกี่ยวกับ 
โครงสร๎าง, 
องค์ประกอบ, รูปแบบ
ของ Google 
Application  

2. ทําแบบทดสอบ 
3. ฝึกปฏิบัติการสมัครบัญชี 

Google และเข๎าใช๎
ระบบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบทดสอบ 

 
รหัสวิชา  66071119   ชือ่หลักสูตร การใช๎งาน Google Application  เบื้องต๎น           จ านวน  8  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 การใช๎งาน Google Mail และ การใช๎งาน Google Drive  เวลาในการฝึกอบรม 6 ชัว่โมง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมสามารถใช๎
งาน Google Mail 
และGoogle Drive 
ได๎  

 

1. การใช๎งาน Google Mail 
- องค์ประกอบของ Gmail 
- การสํงจดหมาย และแนบไฟล์ด๎วย 

Gmail 
- การเปิดจดหมายและดาวน์โหลด

ข๎อมูลใน Gmail 
- การตั้งคํา Gmail 

2. การใช๎งาน Google Drive 
- องค์ประกอบของ Google Drive 
- การอัพโหลดไฟล์บน Google 

Drive 
- การสร๎างโฟลเดอร์บน Google 

Drive 
- การค๎นหา และเลือกไฟล์ในไดร์ฟ 
- การกําหนดสิทฺธิ์ เพ่ือใช๎ข๎อมูล

รํวมกันบน Google Drive 

1. บรรยายเกี่ยวกับ การ
ใช๎งาน Google Mail 
และ การใช๎งาน 
Google Drive  

2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การ
ใช๎งาน Google Mail 
และ การใช๎งาน 
Google Drive 

3. ทําแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 
3. แบบทดสอบ 
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รหัสวิชา  66071119   ชือ่หลักสูตร การใช๎งาน Google Application  เบื้องต๎น        จ านวน  14 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3   การใช๎งาน Google Doc  เวลาในการฝึกอบรม  6  ชั่วโมง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมสามารถใช๎
งาน Google Doc 
ได๎  
 

1. องค์ประกอบของ Google Docs 
2. การสร๎างไฟล์ Google Docs  
3. การแทรกรูปภาพลง Google Docs 
4. การจัดรูปแบบเอกสาร 

- การตกแตํงรูปภาพ 
- การใสํ Equation 
- การ Insert Drawing 
- การแทรกตาราง 
- การแทรกหมายเลขหน๎า 
- การเพ่ิมสารบัญ 
- การใช๎งานลําดับตัวเลข 
- Paint Fofmat 
- การแชร์ไฟล์ 
- การแก๎ไขเอกสาร และใสํคอมเมนท์ 

5. การใสํ link 

1. บรรยายเกี่ยวกับ 
การใช๎งาน 
Google Doc  

2. ฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับ         
การใช๎งาน 
Google Doc  

3. ทําแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 
3. แบบทดสอบ 

 
 
รหัสวิชา  66071119   ชือ่หลักสูตร การใช๎งาน Google Application  เบื้องต๎น     จ านวน  20  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4   การใช๎งาน Google Sheet เวลาในการฝึกอบรม  6  ชั่วโมง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 
เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ใช๎งาน Google 
Sheet ได๎  
 

1. การจัดการไฟล์ 
- การเปิดไฟล์ใหมํจาก Template 
- การนํา Google Sheet มาใช๎งาน 

2. การกําหนดรูปแบบและปรับแตํงข๎อมูล 
- การป้อนข๎อมูลในตาราง Sort List 
- การเรียงลําดับอัตโนมัติ 
- การเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข 

3. การใช๎งานฟังก์ชั่น 
- การใช๎งานฟังก์ชั่น 
- การกรองและคัดเลือกข๎อมูล 
- การเพ่ิม Work Sheet 
- การเปิด ปิด Grid Line Data Validation 
- ตัวเลือกรายการ 
- การRemove Validation  

4. การสร๎างกราฟ 

1. บรรยาย
เกี่ยวกับ       
การใช๎งาน 
Google Sheet 

2. ฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับ      
การใช๎งาน 
Google Sheet 

3. ทําแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 
3. แบบทดสอบ 
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รหัสวิชา  66071119   ชือ่หลักสูตร การใช๎งาน Google Application  เบื้องต๎น    จ านวน  23  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5   การใช๎งาน Google Slide เวลาในการฝึกอบรม  3  ชั่วโมง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมสามารถใช๎
งาน Google Slide 
ได๎  
 

1. การสร๎างและตกแตํ Slide 
- การเพ่ิม Slide 
- การเลือก Layout 
- การใสํ Slide animation 
- การใสํภาพใน Slide 
- การใสํ Slide Transition 
- การเปลี่ยน Template 

2. การสร๎างกลุํมใน Google 
Application 

1. บรรยายเกี่ยวกับ การใช๎
งาน Google Slide 

2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การ
ใช๎งาน Google Slide 

3. ทําแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 
3. แบบทดสอบ 

   
รหัสวิชา  66071119   ชือ่หลักสูตร การใช๎งาน Google Application เบื้องต๎น        จ านวน  26  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6   การใช๎งาน Google Meet    เวลาในการฝึกอบรม  3  ชั่วโมง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมสามารถใช๎ 
Google Meet ได๎  
 

1. การเข๎าใช๎งาน Google Meet 
2. การสร๎างห๎องประชุม และการสํง

ลิงค์การประชุม  
3. การปรับแตํงหน๎าจอการประชุม  
4. การแชร์ไฟล์เพื่อนําเสนอเอกสาร

ประกอบการประชุม  
5. การใช๎ตั้งคําตําง ๆ ในระบบ 

Google Meet 

1. บรรยายเกี่ยวกับ การใช๎
งาน Google Meet 

2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การ
ใช๎งาน Google Meet 

3. ทําแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 
3. แบบทดสอบ 

 
 
รหัสวิชา  66071119  ชื่อหลักสูตร การใช๎งาน Google Application เบื้องต๎น     จ านวน  29  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  7   การใช๎งาน Google Calendar เวลาในการฝึกอบรม  3  ชั่วโมง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมสามารถใช๎ 
Google Calendar 
ได๎  
 

1. การเข๎าใช๎งาน Google Calendar 
และเมนูการใช๎งาน 

2. การสร๎างบันทึกกิจกรรม กําหนดวัน
เวลา 

3. การแก๎ไข และปรับแตํง  
4. การบันทึก และแชร์ 

1. บรรยายเกีย่วกับ การ
ใช๎งาน Google 
Calendar 

2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การ
ใช๎งาน Google 
Calendar 

3. ทําแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 
3. แบบทดสอบ 
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รหัสวิชา  66071119    ชื่อหลักสูตร การใช๎งาน Google Application เบื้องต๎น    จ านวน  35  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  8   การใช๎งาน Google From เวลาในการฝึกอบรม  6  ชั่วโมง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมสามารถใช๎ 
Google From ได๎  
 

1. การใช๎งาน Google From 
- การเข๎าสูํระบบ Google From 
- การสร๎างเอกสาร Google 

From 
- การเลือกรูปแบบคําถาม 
- การเลือกธีมของฟอร์ม  
- การดูตัวอยํางข๎อมูล  
- การตั้งคําเพ่ือประกาศฟอร์มเป็น

สาธารณะ  
2. การทําลิงค์ให๎สั้นด๎วย QR Code 

1. บรรยายเกี่ยวกับ การ
ใช๎งาน Google From 

2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การ
ใช๎งาน Google From 

3. ทําแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 
3. แบบทดสอบ 

 
รหัสวิชา  66071119    ชื่อหลักสูตร การใช๎งาน Google Application เบื้องต๎น         จ านวน  36 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  9  คุณธรรม จริยธรรมในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ      เวลาในการฝึกอบรม  1  ชั่วโมง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู๎ 
ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม
ในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ความหมายและความสําคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรมในการ
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ทรัพย์สินทางปัญญาที่เผยแพรํ
ทางอินเตอร์เน็ต 

3. การรักษาความปลอดภัยใน
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. บรรยายเกี่ยวกับความหมาย
และความสําคัญของ
คุณธรรม จริยธรรมในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ, 
ทรัพย์สินทางปัญญาที่
เผยแพรํทางอินเตอร์เน็ต, 
การรักษาความปลอดภัยใน
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ทําแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบทดสอบ 

 

การประเมินผลการเรียน 
1. ประเมินจากการให๎คะแนนในแตํละหนํวย (9 หนํวย)  80  คะแนน 
2. ประเมินจากความรับผิดชอบ ตรงตํอเวลา ซื่อสัตย์  20  คะแนน 

 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
      ช่วงคะแนน            เกรด 
  คะแนน  80 - 100    4 
  คะแนน  70 - 79    3 
  คะแนน  60 - 69    2 
  คะแนน  50 - 59    1 
  คะแนน   0 - 49    0 
หมายเหตุ  เวลาเรียนต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  
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วาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพัฒนาทักษะเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต   
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎ าง
ประสบการณ์ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต ตามความต๎องการของท๎องถิ่นชุมชน และกลุํมอาชีพ ในเดือน 
พฤศจิกายน 2563 จึงขออนุมัติ จัดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ จํานวน 7  หลักสูตร 
ประกอบด๎วย 
 1.  การบริการวิชาการ (ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง) 

1.1  การจักสานเส๎นพลาสติกเพ่ือธุรกิจ  จํานวน   40  ชั่วโมง 
1.2  งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  จํานวน   36  ชั่วโมง 
1.3  ชํางตัดโลหะด๎วยแก๏ส    จํานวน   30  ชั่วโมง 
1.4  ชํางปะยาง     จํานวน   30  ชั่วโมง 
1.5  เทคนิคการซํอมลําโพงและการประกอบตู๎ลําโพง จํานวน   30  ชั่วโมง 
1.6  การใช้งานโปรแกรมตารางค้านวณ  จํานวน   30  ชั่วโมง 
1.7  การนวดแผนไทยเบื องต้น   จํานวน   23  ชั่วโมง 

 

ทั้งนี้ ได๎ผํานการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 15 
ตุลาคม  2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพัฒนาทักษะเสริมสร๎าง
ประสบการณ์ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต จํานวน 7 หลักสูตร  

  

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน๎าที่                                    
ให๎ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน                                  
เพ่ือสนองตํอความต๎องการและเสริมสร๎างองค์ความรู๎ของชุมชนให๎เข๎มแข็ง 

2. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (6) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน๎าที่ 
อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด๎านวิชาการหรือด๎านวิชาชีพตามความต๎องการของท๎องถิ่น  
ชุมชน  และกลุํมอาชีพ                                    

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพัฒนาทักษะเสริมสร๎างประสบการณ์
ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต จํานวน 7 หลักสูตรตามท่ีเสนอ 
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13080514 การจักสานเส้นพลาสติกเพื่อธรุกิจ 40  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู๎ เพื่อให๎มีความรู๎เกี่ยวกับ เครื่องมือ และ อุปกรณ์สําหรับการจักสานเส๎น
พลาสติก กรรมวิธีในการสาน การวางรูปแบบการจักสานการออกแบบ การเลือกสีให๎เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การจัก
สานตะกร๎า กระเป๋าแฟชั่น เก๎าอ้ีจากเส๎นพลาสติก เรียนรู๎ประโยชน์และการเก็บรักษา การนําไปใช๎ การตลาด รวมทั้ง
ตระหนักเรื่องการพึ่งพาตนเองและการสร๎างรายได๎ให๎กับครอบครัวเพื่อเป็นแนวทาง ในการประกอบอาชีพเสริมได๎ 

 
00107001 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ๓๖  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักการทํางานของเครื่องใช๎ไฟฟ้าภายในบ๎าน ได๎แกํ หม๎อหุงข๎าวไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม๎อต๎มอาหารไฟฟ้า  
กาต๎มน้ําไฟฟ้า หม๎อชงกาแฟไฟฟ้า พัดลมไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องทําน้ําอํุนไฟฟ้า การประมาณราคา คําซํอม
เครื่องใช๎ไฟฟ้า ปฏิบัติการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้า 
 
00101304 ช่างตัดโลหะด้วยแก๊ส ๓0  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การใช๎อุปกรณ์การตัดแก๏ส การปรับตั้งแรงดันตัด การตัดโลหะแผํนและทํอ การตัดตรงและตัดวงกลมโค๎ง  
การตรวจสอบรอยตัดแก๏ส 
 
00101521 ช่างปะยาง ๓0  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 
 กฎโรงงาน วิธีการทํางานอยํางปลอดภัย โครงสร๎าง หน๎าที่ ชนิด และสํวนประกอบของล๎อและยาง งานถอด
ใสํล๎อและยาง การใช๎เครื่องมือถอดยาง การปะยางแบบสตรีมเย็น สตรีมร๎อน Safety Seal การบํารุงรักษาล๎อและยาง 
และการประมาณราคาคําบริการ 
 
0010๘00๓ เทคนิคการซ่อมล าโพงและการประกอบตู้ล าโพง ๓๐  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การทํางานโครงสร๎าง และคุณสมบัติของลําโพงแบบตําง ๆ สํวนประกอบของลําโพงแบบตําง ๆ หลักการ
ประกอบตู๎ลําโพง การตรวจซํอมอาการเสียของลําโพง และอุปกรณ์ประกอบตู๎ลําโพง การประมาณราคาคําซํอม 
 
00081103 การใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ 30  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับโปรแกรมตารางการคํานวณ การเรียกใช๎งานแถบเครื่องมือ แถบคําสั่ง และวิธีการใช๎
งานในสํวนตําง ๆ ของโปรแกรมตารางคํานวณ การสร๎างและการจัดรูปแบบแผํนงาน การใช๎ฟังก์ชั่นพื้นฐานในการ
คํานวณ การนําไปประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับงานที่ต๎องการ 
 
00071201 การนวดแผนไทยเบื้องต้น 23  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 
 สรีระของรํางกาย การวิเคราะห์ ปัญหาอาการเจ็บป่วยเบื้องต๎น การวางมืออยํางถูกหลักสรีระ การนวดเพื่อ
บําบัดอาการตําง ๆ จากการวิเคราะห์ การประมาณราคา 
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ที ่
ชื่อหลักสูตร/ 

รหัสวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
ผู้เรียน 

วันที่เปิด-ปิด ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ สถานที่ฝึกอบรม 

1. การจักสานเส๎น
พลาสติกเพื่อธุรกิจ 
 

40  ช่ัวโมง 12  คน 12 พ.ย. 63- 
4 มี.ค. 64 

วันพฤหัสบดี   
13.30-15.30 น. 

นายนรงค์   
อํอนจันทร์ 

- มัธยมศึกษาตอนต๎น        
- ประสบการณ์จักสานเส๎นพลาสตกิ  3  ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ทําบัว  อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

2. ชํางตัดโลหะด๎วย
แก็ส 
 

30  ช่ัวโมง 12  คน 12 พ.ย. 63- 
4 มี.ค. 64 

วันพฤหัสบดี   
13.30-15.30 น. 

นายจตุรงค ์
ทองมี 

- กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 
- วท.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (แขนงการผลติ)   
- ประสบการณ์  อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 17 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ทําบัว  อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

3. ชํางปะยาง 
 

30  ช่ัวโมง 11  คน 12 พ.ย. 63- 
25 มี.ค. 64 

วันพฤหัสบดี     
13.30-15.30 น. 

นายพิษณุ  
คําอินทร์ 

- วท.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม   
- ประสบการณ์  อาจารย์พเิศษ วชช.พิจิตร 8 ป ี

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ทําบัว  อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

4. เทคนิคการซํอม
ลําโพงและการ
ประกอบตูล๎ําโพง 
 

30  ช่ัวโมง 12  คน 12 พ.ย. 63- 
8 เม.ย. 64 

วันพฤหัสบดี   
13.30-15.30 น. 

นายพรศักดิ์   
อยูํสอาด 

- อศ.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม   
- ประสบการณ์  อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 9 ปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ทําบัว  อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

5. งานซํอม
เครื่องใช๎ไฟฟ้า
ภายในบ๎าน 
 

36  ช่ัวโมง 12  คน 12 พ.ย. 63- 
4 มี.ค. 64 

วันพฤหัสบดี   
13.30-15.30 น. 

นายณัฐพงษ์   
กลั่นหวาน 

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

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ทําบัว  อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

6. การใช๎งาน
โปรแกรมตาราง
คํานวณ 
 

30  ช่ัวโมง 11  คน 12 พ.ย. 63- 
4 มี.ค. 64 

วันพฤหัสบดี   
13.30-15.30 น. 

น.ส.ฐิภาพรรณ 
งอกผล 

- ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
- ประสบการณ์  อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 2 ปี  

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ทําบัว  อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 

7. การนวดแผนไทย
เบื้องต๎น 
 

23  ช่ัวโมง 
 

 

12  คน 12 พ.ย. 63- 
11 ก.พ. 64 

วันพฤหัสบดี   
13.30-15.30 น. 

น.ส.สรุิยา 
ชํุมมั่น 

- ค.บ. เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา  
- ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย  
   (เภสัชกรรมไทย)  
- ผํานการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงานแหํงชาติ
สาขาการแพทย์แผนไทย  ประเภทการนวดไทย  

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
ต.ทําบัว  อ.โพทะเล   
จ.พิจิตร 
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วาระที่ 4.4  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 

ด๎วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได๎กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน๎าที่ของ
ผู๎อํานวยการและรองผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชน สําหรับใช๎ในการประเมินความสามารถและผลการดําเนินงาน
ในรอบปี เพ่ือนําไปใช๎ในการพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติหน๎าที่ และนํามาใช๎เป็นข๎อมูลด๎านบริหารจัดการ                
โดยให๎สภาวิทยาลัยชุมชนแตํงตั้ งคณะกรรมการจากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 3 คน                           
เป็นผู๎ประเมินผลผลการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎อํานวยการ และให๎ผู๎อํานวยการแตํงตั้งคณะกรรมการจากกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 2 คน เป็นกรรมการ เพื่อประเมินรองผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (9) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน๎าที่
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและการดําเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือเสนอตํอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ เสนอรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเพ่ือแตํงตั้งเป็นกรรมการประเมิน
ผู๎อํานวยการ และรองผู๎อํานวยการ จํานวน 3 คน ซึ่งประกอบไปด๎วย  

1. นายประทีป  นาคกลัด 
 2. นายวิเชียร   จุลพันธ์ 
 3. ผศ.วไลพร   เมฆไตรรัตน์ 
 
วาระท่ี 4.5  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยได๎มีการจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุ มชนพิจิตรระยะ 5 ปี 
(2562-2566) สูํการจัดทําแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร นั้น งานแผนและงบประมาณ สํานักงาน
ผู๎อํานวยการ ได๎สรุปผลการจัดทําแผนสูํการจัดทําแผนงาน/โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต๎ 
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 แผนงาน เรียบร๎อยแล๎วจึงนําเสนอตํอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให๎ความ
เห็นชอบ 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน๎าที่ 
ให๎ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือสนอง  
ตํอความต๎องการและเสริมสร๎างองค์ความรู๎ของชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจําปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 
 
 
 



48 
 

แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร พ.ศ. 2562 – 2566 

 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  

อ.นงลักษณ์ มํวงศรี 
2 โครงการพัฒนาหลักสูตรตามความต๎องการของชุมชนในศตวรรษที่ 21 
3 โครงการพัฒนาทักษะผู๎สอนในศตวรรษที่ 21  

  - โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
  - โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  - โครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมหรือเทคนิคการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
    ของอาจารย์ผู๎สอน 
  - กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจด๎านวิจัย บริการวิชาการและ 
    ศิลปวัฒนธรรม 

 
อ.สุภาวดี มาศบาง 
 
อ.ประจําหลักสูตรทุก
หลักสูตร 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนใน ศตวรรษท่ี 21 
  - โครงการพัฒนาทักษะผู๎เรียนพร๎อมรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐาน 
    ระดับชาติ 
  - โครงการพัฒนาผู๎เรียนเพื่อรับการทดสอบมาตรฐานพร๎อมรับทดสอบมาตรฐาน  
    ระดับหลักสูตร และระดับชาติ 
  - โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหลํงเรียนรู๎ที่ทันสมัยเพ่ือพัฒนาทักษะผู๎เรียนใน 
    ศตวรรษท่ี 21 
  -  โครงการพัฒนาทักษะผู๎เรียนด๎านการประกันคุณภาพให๎มีลักษณะพ่ึงประสงค์ 
     สมรรถนะพ้ืนฐานในการเป็นผู๎เรียนรู๎ตลอดชีวิต 
  - โครงการติดตามผู๎สําเร็จเพื่อการมีงานทําและการเรียนศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 
  - โครงการนิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  - กิจกรรมจัดหา/ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ให๎เพียงพอและเหมาะสมกับ  หลักสูตร 

 
อ.มนตรี พันธ์กสิกร 
อ.ขนิษฐา 
นครประสาท 
อ.สุภาวดี มาศบาง 
อ.พีระพล สิงห์ลอ 
อ.ริญญาภัทร์ บุษดี 
อ.จันจิรา  เคยอาษา 
 
 
 

5 โครงการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
  - โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
  - โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
  - โครงการพัฒนา PHICHIT  
  - โครงการกีฬาสงเสริมสุขภาพ 
  - โครงการอบรมนักใหมํ สร๎างวินัยปรับพฤติกรรม 
  - โครงการวิทยาลัยสีขาว 
- พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 
  - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ 
- ไหว๎ครูประจําปี 
  - ปัจฉิมนิเทศ 
  - ศึกษาดูงานเสริมสร๎างทักษะพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

อ.วีรธรรม ทับทิมเกิด 
อ.นิรันดร์  เดือนพงษ์ 
อ.คัณฑสรวง กริ่งทอง 
อ.ริญญาภัทร์ บุษดี 
อ.กนกศักดิ์  
นครประสาท 
 

1 
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  - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญา 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและสร้างคุณภาพชีวิตในชุมชน 
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการวิจัยเพ่ือเสริมสร๎างทักษะการวิจัยสูํชุมชน อ.วิชาญ ชุํมม่ัน 
7 โครงการพัฒนาเครือขํายความรํวมมืองานวิจัย อ.สงํา  ศรีรักษ์ 
8 โครงการการพัฒนางานวิจัยเพ่ือขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์  

อ.วิชาญ ชุํมม่ัน 9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการนําเสนอหัวข๎อวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
10 โครงการเตรียมความพร๎อมของนักศึกษาในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 
11 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ (38 โครงการ) อ.ขนิษฐา นครประสาท 
12 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก๎ปัญหาความยากจนเพ่ือแก๎ปัญหา COVID 19 อ.สุนิสา  พรหมอยูํ 
13 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติ อ.วิชาญ ชุํมม่ัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างย่ังยืน 
14 โครงการสํงเสริมการยกระดับความรํวมมือวิทยาลัยชุมชนกับภาคีเครือขํายทั้งภาครัฐและ

เอกชนเพื่อการวิจัยและพัฒนาอาชีพสูํชุมชน 
อ.สงํา ศรีรักษ์ 

15 โครงการสํงเสริมอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจชุมชน 
  - โครงการ 1 ตําบล 1 มหาลัย 

สํานักอํานวยการ/สํานัก
วิชาการ/ศูนย์วิจัยฯ 

16 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 
  - โครงการพัฒนาทักษะอาชีพชุมชนและแรงงานใหมํสูํมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
  - โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ (ฝึกอบรม) 

 
 
อ.สุภาวดี มาศบาง 
อ.สุนิสา  พรหมอยูํ 

17 โครงการจัดการความรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสุขและความเข๎มแข็งของชุมชน 
  - โครงการจัดการความรู๎พัฒนาสํงเริมผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพด๎วยภูมิ 
    ปัญญาท๎องถิ่นสูํการเป็นกลุํมอาชีพชุมชน ต.ทํานั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
  - โครงการค๎นหากลุํมเป้าหมายเพื่อการจัดการเรียนรู๎ให๎ตอบสนองกลุํมเป้าหมาย 
    ผู๎ด๎อยโอกาส 

 
อ.สุภาวดี มาศบาง 
 
อ.สุนิสา  พรหมอยูํ 

18 โครงการออกหนํวยบริการบริการชุมชน อ.กนกศักดิ์ นครประสาท 
19 โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน  อ.สุภาวดี มาศบาง 
20 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย อ.ทิวา  เอมธานี 
3. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
21 โครงการจัดการความรู๎เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ อ.นงลักษณ์  มํวงศรี 

 

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสาน ท านุ-บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
22 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการด๎านศิลปวัฒนธรรม อ.ประจําหลักสูตรทุก

หลักสูตร 
23 โครงการจัดการความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น :          
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  - กิจกรรมการจัดการความรู๎วัฒนธรรมการแตํงกายชนเผําในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร               
  - กิจกรรมเสริมสร๎างทักษะเพ่ือพัฒนาอาชีพเสริมการประดิษฐ์เรื่อจิ๋วเพ่ือเป็นของที่ 
    ระลึกจังหวัดพิจิตร 

อ.พิษณุ สินสมุทร์ 
อ.สุพิชยกาญจน์  
ม๎วนทอง 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
24 โครงการวิจัย : พัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการสร๎างเศรษฐกิจ

ฐานรากของชุมชนอยํางยั่งยืน 
อ.วิชาญ  ชุํมม่ัน 

25 โครงการเสริมบุญ สร๎างบารมี ประเพณีถวายเทียนพรรษา  
อ.วีรธรรม ทับทิมเกิด 26 โครงการจัดการขยะเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิม 

4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการเชิงรุก ธรรมาภิบาล สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
27 โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานที่มุํงเน๎นผลลัพธ์ อ.อนุศักดิ์  นาคไพจิตร 
28 พัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการสภาวิชาการ กรรมการสํงเสริมกิจการ

วิทยาลัยชุมชน 
อ.นงลักษณ์  มํวงศรี 

29 โครงการพัฒนาการทํางานโดยใช๎กระบวนการ SOP  
- อบรมสร๎างความเข๎าใจการพัฒนางานด๎วยกระบวนการ SOP 
- จัดทําคูํมือการทํา SOP ของแตํละงานภายในกลุํมงาน 
- ประเมินการปฏิบัติงานตามกระบวนการ SOP ที่กําหนด 

อ.ประเสริฐ  เฉยดิษ 

30 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อ.ทชภณ เมืองฤทธิ์ 
31 โครงการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการของวิทยาลัย อ.จิระ  ปฐมวณิชกะ 
32 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร๎างความเข๎าใจกับระบบงานในรูปแบบวิทยาลัยและการ

พัฒนาวิทยาลัย 
 - พัฒนาฉันทะรํวมในการทํางาน (Share Vision)  
 - พัฒนาพฤติกรรมการให๎บริการ 
 - พัฒนาสุนทรีย-สนทนา 

อ.อนุศักดิ์  นาคไพจิตร 

33 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก อ.ปรารถนา จันทร์อํ่า 
 
 
วาระที่ 4.6  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนให๎วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดทําแผนเงินรายได๎สถานศึกษาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เป็นงบรายจํายประจํา และรายการงบลงทุน ครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎างตามภารกิจ
ของวิทยาลัยเพื่อให๎การดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุเป้าหมาย
ผลผลิต ซึ่งมีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,494,180 บาท (สองล๎านสี่แสนเก๎าหมื่นสี่พันหนึ่งร๎อยแปดสิบบาท
ถ๎วน) เพ่ือขอความเห็นชอบเงินรายได๎สถานศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรนั้น งานแผนและงบประมาณ  
ได๎จัดทํารายละเอียดแผนเงินรายได๎ เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ ประกอบด๎วย 

รายจ่ายประจ า    
ประกอบด๎วย 2 รายการ 14 โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 1,928,000 บาท (หนึ่งล๎านเก๎าแสนสองหมื่น

แปดพันบาทถ๎วน)  

1
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รายจ่ายงบลงทุน 
ประกอบด๎วย จํานวน  10 รายการ จํานวนทั้งสิ้น 566,180.00  บาท (ห๎าแสนหกหมื่นหกพันหนึ่ง

ร๎อยแปดสิบบาทถ๎วน) 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน๎าที่ให๎
ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือสนองตํอ
ความต๎องการและเสริมสร๎างองค์ความรู๎ของชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบแผนการใช๎จํายเงินรายได๎สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

ไมํมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

1. นายประทีป  นากกลัด เสนอ วิทยาลัยควรมุํงเน๎นการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพให๎ตรงกับ
ความต๎องการของคนในท๎องถิ่น และในการบริหารงานบุคลากรควรต๎องพัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพในการ
ทํางานตรงกับความรู๎ที่มีและสํงเสริมให๎มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น 
 2. นายบรรเทิง  ศรีนาก เสนอ ในปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตรยังปฏิบัติงานไมํตรงกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ควรทํางานตามพันธกิจที่สถาบันกําหนด การทํางานต๎องตอบโจทย์ชุมชน ซึ่งอาชีพหลายอาชีพไมํมีแล๎ว
ในปัจจุบัน เชํน อาชีพรับจ๎าง ซึ่งปัจจุบันใช๎เทคโนโลยีมาแทน ทําให๎คนตกงานมากขึ้น วิทยาลัยชุมชนควรสร๎าง
หลักสูตรที่มีความต๎องการอาชีพ และปิดหลักสูตรที่ไมํมีคนเรียน ปรับให๎ทันกับยุคสมัยตลอดเวลา 
 3. นายบรรลือ เหลืองทองคํา เสนอ จังหวัดพิจิตร เป็นเมืองทําข๎าว แตํปัญหาไมํได๎อยูํที่ตัวเกษตรกร 
เพราะเกษตรกรมีความรู๎และทํานาเป็นอาชีพอยูํแล๎ว เพียงแตํเขาเหลํานี้ไมํมีวิธีการแก๎ปัญหาที่เกิดจากการทํา
อาชีพทํานาหรือทําการเกษตร ต๎องอาศัยผู๎เชี่ยวชาญ และมีความรู๎ทางวิชาการมาแนะนํา และชํวยแก๎ปัญหา 
ที่เกิดขึ้น หนํวยงานของรัฐควรให๎ความรู๎ด๎านการวิจัยปัญหาชุมชน เนื่องจากชาวนา มีความรู๎การทํานา แตํไมํรู๎
เรื่องการแก๎ปัญหาในการปฏิบัติ ฉะนั้น ควรทําวิจัยปัญหาด๎านพันธุ์ข๎าว และหรือให๎ความรู๎อยํางครบองค์ 
  
 วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 11/๒๕63 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให๎มีการประชุมครั้งที่ 11/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน                     
๒๕63 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  จัดให๎มีการประชุมครั้งที่  11/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่  26 พฤศจิกายน                     
๒๕63 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 

 
 
 
 
                (นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)           (นางสาวนงลักษณ์  มํวงศรี) 
                   ผู๎จัดทําวาระการประชุม                    ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 
  
 
 
                    (นางวิลัย  บตุร์วัตร)           (นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
                 ผู๎ตรวจรายงานการประชุม                                    ผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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