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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ครั้งที่ 2/๒๕63 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสรรพงาย  อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

 ..................................................................................... 
รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายไพศาล   นุ่มนาค   ประธานกรรมการ 
2.  นายวิชัย  ด่านรุ่งโรจน์  กรรมการ 
3.  นายสุธนต์    เทียนเฮง  กรรมการ 
4.  นายบรรเทิง  ศรีนาก   กรรมการ 
5.  นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์  กรรมการ 
6.  ผศ.วไลพร    เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
7.  นายวิเชียร   จุลพันธ์   กรรมการ 
8.  นายวิชัย   ชวนรักษาสัตย์  กรรมการ 

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

3. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  นายประทีป  นากกลัด  รองประธานกรรมการ 
2.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    
3.  นายบรรลือ  เหลืองทองคํา  กรรมการ 
4.  นายธวชัชัย  รัตนพุก   กรรมการ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายณรงค์   แก้วแกมแข 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้ งนี้มีกรรมการสภา                                 
เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจํานวน 8  คน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ  จํานวน  3 คน และผู้เข้าร่วม
ประชุม จํานวน 1 คน  รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จํานวน 12 คน  ดังรายชื่อข้างต้น ครบองค์ประชุมดําเนินการ
ประชุมตามวาระ  
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วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานสภาฯ แจ้งเรื่อง การส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ณ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค                   
คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท แมคไทย จํากัด, บริษัท หลิง หลง การแว่น จํากัด และอีกหลาย
บริษัทที่วิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน เพ่ือให้นักศึกษาได้หาประสบการณ์ และหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน 
รวมถึงสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ที่เข้ามาแนะแนวการศึกษา ให้เป็นทางเลือกของนักศึกษาได้เลือกเรียนวิชาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
  
วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการดําเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความร่วมมือ                          

กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 มีการดําเนินกิจกรรม 
จํานวน 13 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 

 

กิจกรรมที่ 1 การสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
วันที่ 22 มกราคม 2563 นายมนตรี พันธ์กสิกร รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ทําหน้าที่เป็นผู้แทน

จากวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในการคัดเลือกเพ่ือสรรหา นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
กรุงเทพมหานคร 

 

กิจกรรมที่ 2  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
 วันที่ 23 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ร่วมต้อนรับ
สมาชิกวุฒิสภา ที่ เดินทางมาในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ใน พ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง                             
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 วันที่ 30 มกราคม 2563 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เข้าร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ณ ศาลาว่าการจังหวัดพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 4 โครงการปัจฉิมนิเทศ หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 วันที่  30 มกราคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ  (ขุนไผ่ภูมิเขตร)                       
ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.2) ณ หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่ 5 สัมมนาวิชาการ(หน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก) 
วันที่  1 -2 กุมภาพันธ์  2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่ วยจัดการศึกษาสากเหล็ก ได้จัดสัมมนา                   

ทางวิชาการ เรื่องการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสร้างแรง
บันดาลใจ โดย นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์   ผู้ ว่ าราชการจังหวั ดพิษณุโลก ณ วนธารารีสอร์ท อ. วั งทอง                           
จ.พิษณุโลก 
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กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา 
 วันที่ 9 มกราคม และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ
ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 โดยมีสถาบันทางศึกษาเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ เช่น มหาวิทยาลัยนอร์ท    
กรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โรงเรียนจุฬารัตน์บริบาล และสถาบันปัญญาภิวัฒน์  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน  
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

กิจกกรมที่ 7 ประชุมโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย 
 วันที่  4 -5 กุมภาพันธ์  2563 ผู้ อํ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้มอบหมายให้  นายมนตรี                      
พันธ์กสิกร รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และนางสาวนงลักษณ์ ม่วงศรี เข้าร่วมประชุมในโครงการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเครือข่ายบริการการศึกษา โดยมีท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.วิจิตร   ศรีสะอ้าน                  
เป็นผู้เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครสรรค์ 
 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมออกพื้นที่พบชาวบ้าน 
 วันที่  6 กุมภาพันธ์  2563 คณะครูอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดกิจกรรม                
ออกพ้ืนที่พบปะชาวบ้าน เพ่ือนําเสนอโครงการของนักศึกษาในระดับปวช.3 และปวส.2 โดยเสนอโครงการพัฒนา
ระบบบัญชีด้ วยโปรแกรมสํา เร็จรูป และโครงการแปรรูปหน่อไม้  ณ หมู่ที่  1 บ้ านวัดทับทิม ต.ท่ าบัว                                         
อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 9 ประชุมชี้แจงการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (หน่วยการศึกษาแม่ข่าย) จัดประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา 
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ก่อนส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ที่บริษัท
แมคโดนัลด์ และ บริษัทมิตซูบิชิ เลคทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด   ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 10  การแข่งขันกีฬานักศึกษาชุมชนระดับชาติ  
 วันที่  9-13  กุมภาพันธ์  2563  คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                              
เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬานักศึกษาชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มุกดาหารเกมส์” เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี 
เมืองมุกดาหาร  และเ พ่ือการ พัฒนาศักยภาพด้ านสั งคม อารมณ์   ส่ ง เสริม ให้นั กศึกษาได้มี กิจกรรม                            
การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร 
 

กิจกรรมที่ 11 งานมหกรรมวิชาการ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
 วันที่  13 กุมภาพันธ์  2563  วิทยาลั ยชุมชน พิจิตร  ได้ จั ดงานมหกรรมวิชาการ  นวัตกรรม                          
และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 16 ภายในงานมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์                        
งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการของนักศึกษาจากสาขางานต่างๆ เข้าจัดแสดงผลงาน  ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 12  การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 
 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย                      
ความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563 ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
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กิจกรรมที่ 13 งานเปิดโลกวิชาการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน 
 วันที่  17-18 กุมภาพันธ์ 2563  คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                          
เข้าร่วมงานเปิดโลกวิชาการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน  ประจําปี 2563  ภายในงานมีการแข่งขันทักษะ                              
ทางวิชาการ  การแสดงผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนต่าง  ๆ                         
ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ   
 
   วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 1/2563 
 

สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 
มกราคม 2563 มีมติที่ประชุมและได้ดําเนินการไปแล้วดังนี้ 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 
วาระท่ี 

เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 
การดําเนินงานตามมติ

ที่ประชุม 

1 4.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักสูตร
และการเปิดสอนหลักสูตร
พัฒนาทั กษะฯ  ฝึ กอบรม                  
ด้ า น วิ ช า ก า ร   แ ล ะด้ า น
วิชาชีพ จํานวน 2 หลักสูตร 

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติหลักสูตร
และการเปิดสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ 
ฝึกอบรม ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ 
จํ า น ว น  2  ห ลั ก สู ต ร  คื อ  1 . ช่ า ง
อะลูมิเนียม 2. การทําไม้กวาดดอกหญ้า
และไม้กวาดทางมะพร้าว 

แจ้ งฝ่ ายวิ ช าการ ให้
ดํา เนินการแล้ว  เมื่อ
วั น ที่ 2 4  ม ก ร า ค ม 
2563 

2 4.2 เ รื่ อ ง  พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ว า ม
เห็นชอบกําหนดการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจําปี 
2563 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ
กําหนดการดํา เนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ประจําปี 2563 และกําหนดกลุ่มเป้าหมาย 
คือสภาทั้ง 3 สภา สถานที่ คือวิทยาลัย
ชุมชนหนองบัวลําภู กําหนดการวันที่ 7-9 
มีนาคม 2563 

แจ้ ง งาน อํานวยการ
แล้ ว   เมื่ อ วั นที่  24 
มกราคม 2563 

3 4.3 เ รื่ อ ง  พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ว า ม
เห็นชอบการปรับแผนการจัด
ฝึ กอบรมด้ านอาชีพ และ
แผนการศึกษา การบริการ
วิชาการหลักสูตรฝึกอบรม 
ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการปรับ
แผนการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพ และ
แผนการศึกษา การบริการวิชาการ
หลักสูตรฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

แจ้ งฝ่ ายวิ ช าการ ให้
ดํา เนินการแล้ว เมื่อ
วั น ที่ 2 4  ม ก ร า ค ม 
2563 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ   
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 วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มกราคม 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมี เงินรายได้สถานศึกษา ตั้ งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงวันที่  3 1 มกราคม 2563                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563   10,397,949.97 
1 ณ วันที่ 31 มกราคม  2563 50,600.00 860,000.00 9,588,549.97 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ   
 
    วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน มกราคม 2563 
 

สรุปเรื่อง 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 งวดที่ 4 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จํานวน 14,467,755.00 บาท              
(สิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 
8,030,301.60 บาท (แปดล้านสามหมื่นสามร้อยเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) และร้อยละของการเบิกจ่ายอยู่ที่ 55.50 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ   

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 2,999,460.00 2,038,840.00 960,620.00 67.97 
งบดําเนินงาน 7,941,295.00 3,898,381.45 4,042,913.55 49.09 
งบอุดหนุน 3,125,700.00 2,055,757.15 1,069,942.85 65.77 
รายจ่ายอื่น 401,300.00 37,343.00 363,957.00 9.31 
รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) 
จํานวน 4 งวด  

14,467,755.00 8,030,321.60 6,437,433.40 55.50 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54%    
                                ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที่ 4  100%   
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เป้าหมาย                  
การเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 39.34 ) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ 55.50% 

สูงกว่าเป้าหมาย
16.16% 

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

 9,529,035.71 981,715.00 922,200.74 9,588,549.97 
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   วาระที่ 1.2.5  เรื่อง รายงานจ านวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2563 
 

สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25 62 – 30 
กันยายน 2563 งานบริการวิชาการจึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 
 

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

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

30 อยู่ระหว่าง
เรียน 

หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อฯ   
อ.ทับคล้อ 

2 ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถังแกลลอน 28 25 อยู่ระหว่าง
เรียน 

ร.ร.อนุบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ  

3 
การทําไม้กวาดดอกหญ้าและไม้
กวาดทางมะพร้าว 

28 40 
อยู่ระหว่าง

เรียน 
หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง   
อ.โพธิ์ประทับช้าง   

รวมทั้งสิ้น 125 30 
 

2. บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือธุรกิจ 25 
12 อยู่ระหว่าง

เรียน วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

13 อยู่ระหว่าง
เรียน วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

2 ช่างตัดโลหะด้วยแก็ส 50 

14 อยู่ระหว่าง
เรียน วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

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

14 14 วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

3 ช่างปะยาง 25 14 อยู่ระหว่าง
เรียน วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

4 
เทคนิคการซ่อมลําโพงและ  
การประกอบตู้ลําโพง 

25 
13 อยู่ระหว่าง

เรียน วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

14 14 วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

5 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 50 
15 อยู่ระหว่าง

เรียน วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

32 32 
ร.ร.บ้านบึงทับจั่น”ทศอุปถัมภ์”            
ต.แหลมรัง  อ.บึงนาราง  
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14 อยู่ระหว่าง
เรียน วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

25 อยู่ระหว่าง
เรียน ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ  

6 การใช้งานโปรแกรมตารางคํานวณ 25 14 อยู่ระหว่าง
เรียน วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

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

8 งานผูกผ้า 25 25 อยู่ระหว่าง
เรียน ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ  

รวม 267 107 
 

ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์                  
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 

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

 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
  1. การจักสานเส้นพลาสติก ควรพัฒนาให้มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สามารถ
นําไปใช้งานได้ เช่น ถังขยะ ตะกร้าผ้า 

2. ให้เพ่ิมข้อมูล ระยะเวลาที่เรียน หรือหมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค  
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ   
 
   วาระท่ี 1.2.6 เรื่อง ก าหนดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้กําหนดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปี
การศึกษา 2562 โดยมีร่างกําหนดการดําเนินงาน ดังนี้ 

- วันที่ 9 เมษายน  2563 ซ้อมย่อย (ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. และ ปวช.)  
- วันที่ 10 เมษายน  2563 ซ้อมใหญ่ (ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา, ปวส. และ ปวช.)  
- วันที่ 11 เมษายน  2563 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร 
  

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
  ในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ผู้ที่เกี่ยวข้องควรใส่ชุดครุย เพ่ือให้เกียรติกับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา        
แต่ถ้าไม่มี ให้ใส่สูท 
    

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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   วาระท่ี 1.2.7 เรื่อง รายงานผลการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กําหนด ให้มีการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-net) ในวันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการมอบหมายให้เป็นสนามสอบใน
พ้ืนที่ โดยสถานศึกษาที่เข้ามาร่วมทดสอบ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ  และวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย  หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)  และหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์
ประทับช้าง โดยมีจํานวนนักเรียน นักศึกษาทีเ่ข้าทดสอบในแต่ละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ จํานวนผู้ขาดสอบ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 333 25 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 193 10 

 

  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจะประกาศผลการทดสอบในวันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2563 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 
   วาระที่  1.2.8  เรื่อง รายงานผลโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับข่ี 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ร่วมกับ สํานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร  สาขาอําเภอโพทะเล ได้ดําเนินโครงการ 

“นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” เมื่อวันที่ 17, 18, 25 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนและ
นักศึกษา อายุตั้งแต่ 15  ปีขึ้นไป ให้มีจิตสํานึกในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ ทางถนน โดยมีผลการดําเนินงานโครงการ  ดังนี้ 
 

ผู้เข้ารับการอบรม ผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม 
ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่

รถจักรยานยนต์ 
114 คน 114 คน 114 คน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
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        วาระท่ี 1.2.9 เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปี  พ.ศ.2562  
 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ สรุปผลการดําเนินงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจําปี                       
พ.ศ.2562 จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ที่ได้ดําเนินการจัดประชุมไปตามกําหนดการ                      
ในปี พ.ศ.2562  ได้มีการจัดประชุม 13 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม  2562 มีวาระ
ประชุมวิสามัญ เพ่ิมเติม จํานวน 1 ครั้ง ในเดือน พฤศจิกายน จํานวน 1 ครั้ง รวมประชุมในปี พ.ศ.2562 จํานวน 
13 ครั้ง วาระการประชุม 6 วาระ มีเนื้อหาในการประชุม รวมทั้งสิ้น 398 เรื่อง คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
จํานวน 12 คน เลขานุการ จํานวน 1 คน และผู้ช่วยเลขานุการ จํานวน 2 คน รับรองรายงาน การประชุม จํานวน 
13 ครั้ง ประชุมระหว่างเดือน มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562 มีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการสภา
วิทยาลัย จํานวน 310,775 บาท  

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
   
   วาระท่ี 1.2.10 เรื่อง เป้าหมายการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีเป้าหมายการรับนักศึกษา ทุกระดับการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563                  

ซึ่งฝ่ายวิชาการได้ดําเนินการกําหนดเป้าหมายการรับนักศึกษา ดังนี้    
 

สาขางาน/สาขาวิชา 
จ านวน (คน) 

รวม 
ปวช.  ปวส. อนุปริญญา 

การปกครองท้องถิ่น   30 30 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   25 25 
การศึกษาปฐมวัย   55 55 
เทคโนโลยีสารสนเทศ   30 30 
รัฐประศาสนศาสตร์   60 60 
ยานยนต์/เทคนิคยานยนต์ 150 60  210 
ไฟฟ้ากําลัง 90 40  130 
อิเล็กทรอนิกส์ 30 20  50 
โครงสร้าง/เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 30 20  50 
การบัญชี 60 40  100 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90 40  130 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  20  20 

รวม 450 240 200 890 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1. งานสหกิจศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ควรไปศึกษางานที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เพ่ือหาแนวทาง                    
ในการส่งต่อนักศึกษา ไปเรียนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และทํางานที่โรงงานน้ําตาล ซึ่งวิทยาลัยควรมีการจัดทํา
หลักสูตรร่วมกัน 
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 2. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะไปร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  กับหน่วยงานและสถานประกอบการในประเทศและต่างประเทศ เวลา 09.00 น. 
โดยเป็นการจัดการศึกษาท่ีเป็นการส่งต่อการศึกษา ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 

  วาระท่ี 1.2.11 เรื่องรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 ต ามที่ วิ ท ย าลั ย ชุ ม ชนภ าค เหนื อ  ไ ด้ จั ด ก า ร แข่ ง ขั นทั กษะวิ ช า กา ร  เ พ่ื อ ยกร ะดั บ คุณภ าพ                                       

การจัดการศึกษา ประจําปี 2563 โดยมีวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งงานได้จัดเป็น               
2 วันคือวันที่ 17 -18 กุมภาพันธ์ 2563 ในงานจะมีการจัดนิทรรศการ เปิดโลกวิชาการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุม
ชุมชน ประชุมสัมมนาเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ส่งนักศึกษาระดับ อนุปริญญา และ ปวส.เข้าร่วมแข่งขันทักษะ                      
6 ประเภท จึงขอรายงานผลการแข่งขันดังนี้     

 

ที ่ ประเภทการแข่งขันทักษะ รางวัลล าดับที่ ชื่อวิทยาลัย 
1 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  รางวัลชนะเลิศ วชช.ตาก  

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วชช.อุทัยธานี  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วชช.พิจิตร  

2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศ วชช.น่าน 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วชช.พิจิตร  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วชช.แพร่  

3 การแข่งขันทักษะทางการบัญชี รางวัลชนะเลิศ วชช.น่าน 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วชช.ตาก  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วชช.แพร ่

4 การออกแบบโปสเตอร์โดยใช้โปรแกรม 
Photo Shop 

รางวัลชนะเลิศ วชช.ตาก  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วชช.อุทัยธาน ี
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วชช.แม่ฮ่องสอน 

5 การนําเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชน รางวัลชนะเลิศ วชช.ตาก 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วชช.แม่ฮ่องสอน 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วชช.พิจิตร 

6 การเล่านิทานประกอบสื่อ รางวัลชนะเลิศ วชช.พิจิตร 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วชช.แพร ่
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วชช.แม่ฮ่องสอน 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 
๒๕63 ณ ห้องประชุมสรรพงาย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว                     
และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการดําเนินการต่อไป 
  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้ งที่  1/2563                      
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม ๒๕63  จํานวน 18  หน้า 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการศึกษาข้อมูล คณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร                 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้
มีส่วนร่วมในการท างาน นั้น ในขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการสรุปผลข้อมูล  และรอข้อมูลจากนายประทีป นาคกลัด 
ประธานคณะกรรมการ การทํางาน เนื่องจากติดภารกิจ จะนําเสนอข้อมูลในคราวต่อไป 
  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2562 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ วิ ทยาลั ยชุ มชน พิจิ ตร ได้ ดํ า เนิ นการจั ดการ เ รี ยนการสอน หลั กสู ตร  ระดับอนุปริญญา                              
และปีการศึกษา 2562  เดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จํานวน 22 คน 
ประกอบด้วย 
 

หน่วยจัดการศึกษา 
สาขาวิชา 

การปกครองท้องถิ่น 
สาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชา 

การศึกษาปฐมวัย รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

แม่ข่าย - 1 - - - 6 7 
วัดสามง่าม - - 2 5 - - 7 
อบต.เมืองเก่า 2 4 - - - - 6 
อําเภอสากเหล็ก - 2 - - - - 2 

รวม 2 7 2 5 - 6 22 
  

  งานทะเบียนได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว เป็นนักศึกษาที่เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร สามารถ
สําเร็จการศึกษาได้ ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา                
ของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 5 การสําเร็จการศึกษา ข้อ 21 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
ของวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
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 1.  ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร และเกณฑ์ขั้นต่ํา
ของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 2.  ไม่มีพันธะทางการเงินหรือพันธะอ่ืน ๆ ต่อวิทยาลัย 
 3.  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยกําหนด 
 4.  สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่วิทยาลัยกําหนด 

         

ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดี                  
ที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จํานวน 22 คน  
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (7) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่อนุมัติการให้

ประกาศนียบัตร  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จํานวน 22 คน  
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  วาระที่ 4.2  เรื่อง  พิจารณาเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                     

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีกําหนดเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในเดือน พฤษภาคม 
2563 นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามที่สถาบันกําหนด คือ ส่งแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ก่อนล่วงหน้า 3 เดือน                    
โดย สํานักวิชาการได้ดําเนินการประชุมหัวหน้าสาขางาน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ของทุกหน่วยจัดการศึกษา                    
เพ่ือพิจารณาแผนตลอดหลักสูตรดังกล่าว พร้อมกับนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2563 จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                        
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาฯ ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
2. สาขางานไฟฟ้ากําลัง 
3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
4. สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 
5. สาขางานการบัญชี 
6. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
7. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. สาขางานยานยนต์ 
2. สาขางานไฟฟ้ากําลัง 
3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
4. สาขางานโครงสร้าง 
5. สาขางานการบัญชี 
6. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 

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

ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนอง                 
ต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชน ให้เข้มแข็ง 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2563 
  
  วาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

สรุปเรื่อง 

 ด้วยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ให้แก่นักเรียน นักศึกษาใน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา  เพ่ือเปิด
โอกาสให้ศึกษาในรายวิชาที่ สอบไม่ผ่ าน  รวมทั้ ง เ พ่ือให้นัก เรี ยน นักศึกษามี โอกาสสํ า เร็จการศึกษา                                               
ตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่กําหนดไว้ โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563                    
ทั้ งนี้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน                         
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย        
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  การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556                  
“ภาคเรียนฤดูร้อน “ หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทําการสอนในช่วงปิดภาคเรียน ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และในช่วง                       
ปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม และ หมวด 2 การจัดการเรียนการสอน ส่วนที่ 2 การลงทะเบียนรายวิชา                   
ข้อ 29 การลงทะเบียนรายวิชาในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต การลงทะเบียนรายวิชา               
ในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ ๓๕ ชั่วโมง ทั้งนี้ นับรวมกิจกรรม ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่เกิน                    
จากที่ก าหนดไว้ในแผนการเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา  

โดยมีค่าลงทะเบียนรายวิชา (ค่าหน่วยกิต) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.  2561 ค่าลงทะเบียนรายวิชา                                                  
(ค่าหน่วยกิต) ภาคเรียนฤดูร้อน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หน่วยกิตละ 50 บาท 

ทั้ งนี้ ได้ ผ่ านการกลั่ นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ  เมื่ อคราวประชุมครั้ งที่  2/๒๕63                            
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  13 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2538 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุม เห็นชอบการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)        
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2562 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอนภาคฤดรู้อน ปีการศึกษา 2562 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระยะเวลา ท-ป-น อ.ผู้สอน 

หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชา้ง 
หมวดวิชาทักษะชีวิต 

1 2000-1302 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 
3 – 17 เม.ย.63 

08.30 – 15.30 น. 
0-2-1  
(36) 

นายสุภกิจ   
กรีอินทอง 

2 2000-1502 ทักษะชีวิตและสังคม 
5 – 13 พ.ค.63 

08.30 – 15.30 น. 
2-0-2  
(36) 

นายสุภกิจ   
กรีอินทอง 

3 2000-1301 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

2 – 11 มี.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

1-2-2  
(54) 

น.ส.อัญชลี   
กาแดง 

4 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 
17 – 24 เม.ย.63 

08.30 – 15.30 น. 
2-0-2  
(36) 

นายสุภกิจ   
กรีอินทอง 

5 2000-1101 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
 

24 เม.ย. – 1 พ.ค.63 
08.30 – 15.30 น. 

2-0-2  
(36) 

น.ส.อัญชลี   
กาแดง 

6 20000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
24 เม.ย. – 1 พ.ค.63 
08.30 – 15.30 น. 

2-0-2  
(36) 

น.ส.อัญชลี   
กาแดง 

7 2000-1607 เพศวิถีศึกษา 
13 – 15 พ.ค.63 

08.30 – 15.30 น. 
1-0-1  
(18) 

น.ส.อัญชลี   
กาแดง 
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8 2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 
24 – 31 มี.ค.63 

08.30 – 15.30 น. 
2-0-2  
(36) 

น.ส.นาฏญา    
อาทธสอน 

9 20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ  
24 – 31 มี.ค.63 

08.30 – 16.30 น. 
2-0-2  
(36) 

น.ส.สุนสิา 
นิ่มเกต ุ

10 2000-1601 
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 3 – 10 เม.ย.63 

08.30 – 15.30 น. 
0-2-1  
(36) 

นายจตุรนต์   
หมีอิ่ม 

11 2000-1303 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
ธุรกิจและบริการ 

11 – 20 มี.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

1-2-2  
(54) 

น.ส.อัญชลี   
กาแดง 

12 20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
17 – 19 มี.ค.63 

08.30 – 15.30 น. 
1-0-1  
(18) 

นายสุภกิจ   
กรีอินทอง 

13 20000-1601 ทักษะการดํารงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 
20 – 24 มี.ค.63 

08.30 – 15.30 น. 
1-0-1  
(18) 

นายสุภกิจ   
กรีอินทอง 

14 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
5 – 8 พ.ค.63 

08.30 – 15.30 น. 
1-0-1  
(18) 

น.ส.อัญชลี   
กาแดง 

15 2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 
7 – 22 มี.ค.63 

08.30 – 15.30 น. 
0-2-0  
(36) 

นายสมชาติ   
เที่ยงธรรม 

16 
2000-2001 
2000-2002 

กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 2 

28 มี.ค. – 12 เม.ย.63 
08.30 – 15.30 น. 

0-2-0   
(36) 

นายบุญช่วย   
หมีอิ่ม 

17 2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 7 – 22 มี.ค.63 
0-2-0   
(36) 

น.ส.นาฏญา   
อาทธสอน 

สาขางานยานยนต์ 

18 2101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล 
2 - 11 มี.ค.63 

08.30 – 16.30 น. 
3-0-3 
(54) 

นายคัณฑสรวง   
กริ่งทอง 

19 2100-1006 
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 

12 – 26 มี.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

1-3-2 
(72) 

นายเชิดพงษ์   
องอาจ 

20 2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 
27 มี.ค. – 3 เม.ย.63 
08.30 – 15.30 น. 

2-0-2 
(36) 

นายสมชาติ   
เที่ยงธรรม 

21 2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
17 – 30 เม.ย.63 

08.30 – 17.30 น. 
1-3-2 
(72) 

นายเชิดพงษ์   
องอาจ 

22 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
1 – 13 พ.ค.63 

08.30 – 17.30 น. 
1-3-2 
(72) 

นายเชิดพงษ์  
องอาจ 

23 2101-2116 งานบริการรถยนต์ 2 
12 มี.ค. –17 เม.ย.63 
08.30 – 17.30 น. 

1-9-4 
(180) 

นายประพจน์   
ทับทอง 

24 2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต ์
20 เม.ย. – 13 พ.ค.63 

08.30 – 17.30 น. 
1-6-3 
(126) 

นายประพจน์   
ทับทอง 

25 2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
12 – 26 มี.ค.63 

27 มี.ค. – 10 เม.ย.63 
08.30 – 17.30 น. 

1-3-2 
(72) 

นายคัณฑสรวง   
กริ่งทอง 

26 2101-2006 งานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  
2 – 9 มี.ค.63 

08.30 – 15.30 น. 
2-0-2 
(36) 

นายสมชาติ   
เที่ยงธรรม 

27 2101-2009 
งานเขียนแบบและอ่านแบบ
เครื่องกล 

27 มี.ค. – 10 เม.ย.63 
08.30 – 16.30 น. 

1-3-2 
(72) 

นายเชิดพงษ์  
องอาจ 
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สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

28 2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 
2 - 11 มี.ค.63 

08.30 – 16.30 น. 
1-2-2  
(54) 

น.ส.นาฏญา   
อาทธสอน 

29 2200-1005 การขายเบื้องต้น 2 
12 – 23 มี.ค.63 

08.30 – 16.30 น. 
1-2-2  
(54) 

น.ส.นาฏญา   
อาทธสอน 

30 2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคาํ 
24 มี.ค. – 2 เม.ย.63 
08.30 – 16.30 น. 

1-2-2  
(54) 

น.ส.สุนสิา   
นิ่มเกต ุ

31 2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 
2  - 11 มี.ค.63 

08.30 – 16.30 น. 
1-2-2  
(54) 

นายธันยบูรณ์   
รอดมณ ี

32 2200-1004 การขายเบื้องต้น 1 
10 – 24 เม.ย.63 

08.30 – 16.30 น. 
2-0-2 
(36) 

น.ส.นาฏญา   
อาทธสอน 

33 20204-2001 ระบบปฏิบตัิการเบื้องต้น 
2  – 16 มี.ค.63 

08.30 – 16.30 น. 
2-2-3  
(72) 

น.ส.สุนสิา   
นิ่มเกต ุ

34 20200-1003 การขายเบื้องต้น 
9  – 23 เม.ย.63 

08.30 – 16.30 น. 
1-2-2  
(54) 

น.ส.นาฏญา   
อาทธสอน 

35 20001-2001 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ 

5 – 15 พ.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

1-2-2  
(54) 

นายธันยบูรณ์   
รอดมณ ี

36 2204-2112 กฎหมายคอมพิวเตอร ์
2 – 9 มี.ค.63 

08.30 – 15.30 น. 
2-0-2  
(36) 

นายจตุรนต์   
หมีอิ่ม 

37 2204-2102 
ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร ์

2 มี.ค. – 11 มี.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

1-2-2  
(54) 

นายสุภกิจ   
กรีอินทอง 

หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
หมวดวิชาทักษะชีวิต 

38 2000-1504 อาเซียนศึกษา 
2 – 4 มี.ค. 63 

08.30 – 15.30 น. 
1-0-1 
(18) 

นายภูวดล  
หนูจิ๋ว 

39 2000-1502 ทักษะชีวิตและสังคม 
2 – 12 มี.ค.63 
2 – 20 เม.ย.63 

13.30 – 17.30 น. 

2-0-2 
(36) 

น.ส.เจนจริา  
ใบปกทอง 

40 2000-1607 เพศวิถีศึกษา 
21 – 23 เม.ย. 63 
08.30 – 15.30 น. 

1–0-1 
(18) 

นายภูวดล  
หนูจิ๋ว 

41 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 
24 เม.ย.  -1 พ.ค. 63 
08.30 – 15.30 น. 

0-2-1 
(36) 

นางศิรินาถ  
วิวัฒนะมงคล 

42 2000-1301 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

2 - 19 มี.ค. 63 
13.30 – 17.30 น. 

1-2-2 
(54) 

น.ส.นิภาวรรณ  
พงศ์ศิริวรรณ 

43 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 
2 - 12 มี.ค. 63 

13.30 – 17.30 น. 
2-0-2 
(36) 

นางศิรินาถ  
วิวัฒนะมงคล 

44 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 
2 - 12 มี.ค. 63 

13.30 – 17.30 น. 
2-0-2 
(36) 

น.ส.ชาลินี  
ม่วงแจ่ม 

45 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
20- 22 เม.ย. 63 

08.30 – 15.30 น. 
1-0-1 
(18) 

น.ส.เจนจริา  
ใบปกทอง 

46 2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 
2-10 เม.ย. 2563 
08.30 – 15.30 น. 

2-0-2 
(36) 

นางดวงใจ 
คุณสมบัต ิ

47 2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 
24 – 31 มี.ค.63 

08.30 – 16.30 น. 
2–0-2 
(36) 

นายภูวดล  
หนูจิ๋ว 

48 2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ   22 – 29 เม.ย.63 2-0-2  นางศิรินาถ   
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งานช่าง 08.30 – 16.30 น. (36) วิวัฒนะมงคล 

49 2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 1 
2-10 เม.ย. 2563 
08.30 – 15.30 น. 

0–2-0 
(36) 

นายภูวดล  
หนูจิ๋ว 

50 
2000-2003 
2000-2004 
2000-2005 

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 

18 เม.ย. – 3 พ.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

0-2-0 
(36) 

นายภิญโญ   
ม่วงแก้ว 
นายสรศักดิ์  
ทิมทอง 
น.ส.เจนจริา  
ใบปกทอง 

51 
3000-2001 
3000-2002 

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

7 – 22 มี.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

0-2-0 
(36) 

นายสรศักดิ์  
ทิมทอง 

สาขางานยานยนต์ 

52 2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1  
21 เม.ย.– 15 พ.ค. 63 

08.30 - 16.30 น. 
0-6-2   
(108) 

นายคมสันต์  
จูม ี

53 2100-1001 งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  
20 มี.ค.- 20 เม.ย.63 
13.30 – 17.30 น. 

1–3-2 
(72) 

นายคมสันต์  
จูม ี

54 2101-2102 งานจักรยานยนต ์ 
2 มี.ค.- 20 เม.ย.63 
08.30 – 12.30 น. 

1–6-3 
(126) 

นายคมสันต์  
จูม ี

55 
2101-2001 

 
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

2 มี.ค.-  1 เม.ย.63 
13.30 น. – 17.30 น. 

2-3-2 
(90) 

นายปริวัตร  
แก้วเปี้ย 

56 
2101-2101 

 
งานเครื่องยนต์เล็ก 

2 เม.ย. – 1 พ.ค.63 
13.30 – 17.30 น. 

1-3-2 
(72) 

นายปริวัตร  
แก้วเปี้ย 

57 
2101-2115 

 
งานบริการรถยนต์ 1 

2 มี.ค. – 11 พ.ค. 63 
13.30 – 17.30 น. 

0-10-4 
(180) 

นายอภิชาติ  
อินคล้าย 

58 
2100-1002 

 
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 

20 มี.ค.– 1 เม.ย.63 
13.30 – 17.30 น. 

2-0-2 
(36) 

นายนิพัฒน์  
เสนอใจ 

59 
2100-1005 

 
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 

2 – 25 มี.ค. 63 
08.30 – 12.30 น. 

1-3-2 
(72) 

นายนิพัฒน์  
เสนอใจ 

60 
2101-2008 

 
เครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ 

26 มี.ค. – 24 เม.ย. 
08.30 – 12.30 น. 

1-3-2 
(72) 

นายนิพัฒน์  
เสนอใจ 

61 
2101-2116 

 
งานบริการรถยนต์ 2 

2 มี.ค. – 11 พ.ค.63 
08.30 – 12.30 น. 

1-9-4 
(180) 

นายนิรันดร์  
เดือนพงษ ์

62 
2100-1008 

 
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 

24 เม.ย. – 12 พ.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

1-3-2 
(72) 

นายพรเทพ   
แก้วตา 

63 2100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
2 - 12 มี.ค. 63 

08.30 – 12.30 น. 
2-2-2  
(36) 

นายพรเทพ   
แก้วตา 

64 
2101-2002 

 
งานเครื่องยนต์ดเีซล 

13 มี.ค. – 20 เม.ย. 63 
08.30 – 12.30 น. 

2-3-3 
(90) 

นายพรเทพ   
แก้วตา 

65 
2101-2114 

 
งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด
เครื่องยนต ์

2 มี.ค. – 20 เม.ย. 63 
13.30 – 17.30 น. 

1-6-3 
(126) 

นายนิรันดร์  
เดือนพงษ ์

66 
2100-1009 

 
งานนิวเมติกและไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 

20 มี.ค.– 20 เม.ย.63 
08.30 – 12.30 น. 

1-3-2 
(72) 

นายอภิชาติ   
อินคล้าย 

67 
2101-2103 

 
งานปรับอากาศรถยนต ์

2 มี.ค. – 20 เม.ย. 63 
13.30 – 17.30 น. 

1-6-3 
(126) 

นายพรเทพ   
แก้วตา 

68 3100-0004 วัสดุช่าง 27 เม.ย.- 5 พ.ค.63 2-0-2 นายนิพัฒน์  
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 08.30 – 15.30 น. (36) เสนอใจ 

69 
3100-0101 

 
กลศาสตร์วิศวกรรม 

2 - 19 มี.ค. 63 
08.30 – 12.30 น. 

3-0-3 
(54) 

นายอภิชาติ   
อินคล้าย 

70 
3100-0105 

 
ความแข็งแรงของวัสด ุ

5 มี.ค.- 24 มี.ค.63 
08.30 – 12.30 น. 

3-0-3 
(54) 

นายปริวัตร  
แก้วเปี้ย 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

71 2104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า 
2 – 16 มี.ค.63 

08.30 – 16.30 น. 
0–4-2 
(72) 

นายสมพงษ์   
บุญเกิด 

72 2104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
2 – 16 มี.ค.63 

08.30 – 16.30 น. 
1–3-2 
(72) 

นายศักดา   
ฉลาดธัญกจิ 

73 2104-2111 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
2 – 16 มี.ค.63 

08.30 – 16.30 น. 
1–3-2 
(72) 

นายสรศักดิ์  
ทิมทอง 

      

74 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
17 – 31 มี.ค.63 

08.30 – 16.30 น. 
1–3-2 
(72) 

นายภิญโญ   
ม่วงแก้ว 

75 2104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
1 – 28 เม.ย.63 

08.30 – 16.30 น. 
1–5-3 
(108) 

นายสมพงษ์   
บุญเกิด 

76 3104-1003 ดิจิตอลประยุกต ์
17 มี.ค. – 2 เม.ย 63 
08.30 – 16.30 น. 

2-3-3 
(90) 

นายสรศักดิ์  
ทิมทอง 

77 2100-1007 
งานถอดประกอบเครื่องกล
เบื้องต้น 

17 – 31 มี.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

1–3-2 
(72) 

นายจีระวัฒน์   
โชติธนบูรณ ์

78 2100-1003 งานฝึกฝีมือ 
1 – 28 เม.ย.63 

08.30 – 16.30 น. 
1–5-2 
(108) 

นายจีระวัฒน์   
โชติธนบูรณ ์

79 2104-2106 เครื่องปรับอากาศ 
17 มี.ค. – 8 เม.ย.63 
08.30 – 17.30 น. 

1–5-3 
(108) 

นายสุรยิา   
ม้วนทอง 

80 2104-2008 มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับ 
1 – 24 เม.ย.63 

08.30 – 17.30 น. 
1–5-3 
(108) 

นายศักดา   
ฉลาดธัญยกิจ 

81 2104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า 
2 – 16 มี.ค.63 

08.30 – 16.30 น. 
0-4-2 
(72) 

นายสมพงษ์  
บุญเกิด 

สาขางานการบัญช ี

82 2203-2009 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
24 เม.ย.63 – 7 พ.ค.

6308.30 – 16.30 น. 
1-2-2 
(54) 

นายภูวดล   
หนูจิ๋ว 

83 2201-2107 การบัญชีตั๋วเงิน 
2 – 11 มี.ค.6308.30 

– 16.30 น. 
3–0-3 
(54) 

นางอรุณรตัน์  
หนูจิ๋ว 

84 2203-2004 งานสารบรรณ 
12 – 23 มี.ค.63 

08.30 – 16.30 น. 
1-2-2 
(54) 

นายจักรพันธ์  
อิ่มนรัญ 

85 2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 
24 มี.ค. – 2 เม.ย.63 
08.30 – 16.30 น. 

1-2-2 
(54) 

นางอรุณรตัน์  
หนูจิ๋ว 

86 2200-1008 กฎหมายพาณิชย ์
3 – 16 เม.ย.63 

08.30 – 16.30 น. 
2-0-2 
(36) 

นางสาว
ภุมรินทร์ นลิขาว 

87 3201-8001 ฝึกงาน 
2 มี.ค. – 14 พ.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

320 
นางสาวเปรมา  
ประมาพันธ์ 

88 3001-1001 
การบริหารงานคุณภาพใน
องค์การ  

2 มี.ค– 11 มี.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

3–0-3 
(54) 

นางสาวภาวณิี 
จันทรมณ ี
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89 3200-1002 
หลักการจดัการ 11 มี.ค– 25 มี.ค.63 

08.30 – 16.30 น. 
2-2-3 
(72) 

นางเปรมา  
ประมาพันธ์ 

90 3000-2003 
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 25 มี.ค.- 1 เม.ย. 63 

08.30 – 16.30 น. 
0-2-0 
(36) 

นายธวัชชัย  
คําภาอินทร ์

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

91 2204-2002 ระบบปฏิบตัิการเบื้องต้น 
2 มี.ค– 13 มี.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

2-2-3 
(72) 

นายธวัชชัย  
คําภาอินทร ์

92 2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
16 มี.ค– 23 มี.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

2-0-2 
(36) 

นางสาวเจนจริา 
ใบปกทอง 

93 2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 
24 มี.ค.- 2 เม.ย. 63 
08.30 – 16.30 น. 

1-2-2 
(54) 

นางเปรมา  
ประมาพันธ์ 

94 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1  
3 เม.ย.–16 เม.ย.  63 
08.30 – 16.30 น. 

0-2-1 
(36) 

นางศิรินาถ  
วิวัฒนะมงคล 

95 2204-2111 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 
2 มี.ค– 11 มี.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

1-2-2 
(54) 

นางสาวณฤมล 
อุทธอินทร์ 

96 2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 1  
2 มี.ค– 9 มี.ค.63 

08.30 – 16.30 น. 
0-2-0 
(36) 

นางสาวปิยธิดา  
บํารุงศร ี

97 3204-2105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2 มี.ค– 16 มี.ค.63 
2-2-3 
(72) 

นายสมบตัิ  
บุญเรืองฤทธิ ์

98 3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 
17 มี.ค– 24 มี.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

0-2-0 
(36) 

นางสาวณฤมล 
อุทธอินทร์ 

99 2204-2102 
ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร ์

13 มี.ค– 24 มี.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

1-2-2 
(54) 

นางศิรินาถ  
วิวัฒนะมงคล 

100 2204-2006 
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

24 มี.ค. - 9 เม.ย. -63 
08.30 – 16.30 น. 

2-2-3 
(72) 

นางสาวปิยธิดา  
บํารุงศร ี

101 2204-2107 
การเขียนโปรแกรมโดยใช้
เครื่องมือกราฟิกโหมด 

10 มี.ค. – 29 มี.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

2-2-3 
(72) 

นายธวัชชัย   
คําภาอินทร ์

102 2204-2110 
ธรรมาภิบาลเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กร 

2 มี.ค. – 11 มี.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

1-2-2 
(54) 

นายภูวดล   
หนูจิ๋ว 

103 2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 
7 มี.ค. – 11 เม.ย.63 
08.30 – 16.30 น. 

0-2-0 
(36) 

นางสาวปิยธิดา  
บํารุงศร ี

104 2204-8001 ฝึกงาน 
2 มี.ค. – 14 พ.ค.63 
08.30 – 16.30 น. 

320 
นายสมบตัิ   
บุญเรืองฤทธิ ์

105 2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 
7 มี.ค. – 11 เม.ย.63 
08.30 – 16.30 น. 

0-2-0 
(36) 

นายสมบตัิ   
บุญเรืองฤทธิ ์

106 
3001-2001 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการอาชีพ 

2 - 25 มี.ค.63 
13.30 – 17.30 น. 

2-2-3 
(72) 

น.ส.ปิยธิดา   
บํารุงศร ี

หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 
หมวดวิชาทักษะชีวิต 

107 2000-1502 ทักษะชีวิตและสังคม 
2 – 12 มี.ค. 63 

08.30 – 12.30 น. 
2-0-2 
(36) 

นายสง่า   
ศรีรักษ์ 

108 2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
13 – 25 มี.ค. 63 

13.30 – 17.30 น. 
2-0-2 
(36) 

น.ส.ปรารถนา 
จันทร์อ่ํา 

109 2000-1203 ภาษาอังกฤษ ฟัง – พูด 1 
26 มี.ค.  – 8 เม.ย. 63 
08.30 – 12.30 น. 

0-2-1 
(36) 

นายประเสริฐ 
เฉยดิษ 
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110 2002-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 
2 – 12 มี.ค. 63 

13.30 – 17.30 น. 
2-0-2 
(36) 

น.ส.ณัชนก  
สอนใย 

111 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 
26 มี.ค.  – 8 เม.ย. 63 
08.30 – 12.30 น. 

2-0-2 
(36) 

น.ส.ณัชนก  
สอนใย 

112 2200-2102 
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ  
งานช่าง 

26 มี.ค.  – 8 เม.ย. 63 
13.30 – 17.30 น. 

0-2-1 
(36) 

น.ส.ณัชนก  
สอนใย 

113 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
13 – 25 มี.ค. 63 

08.30 – 12.30 น. 
2-0-2 
(36) 

น.ส.วินิดา   
เจิมรอด 

114 2000-1607 เพศวิถีศึกษา 
26 – 30 มี.ค. 63 
17 – 21 เม.ย. 63 
08.30 – 15.30 น. 

1-0-1 
(18) 

นายสิทธิศักดิ์  
ศรีสง่า 

115 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

26 มี.ค.  – 8 เม.ย. 63 
13.30 – 17.30 น. 
23 – 30 เม.ย. 63 
08.30 – 15.30 น. 

0-2-1 
(36) 

นายสิทธิศักดิ์  
ศรีสง่า 

116 2000-1302 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพใน
อุตสาหกรรม 

22 เม.ย. – 5 พ.ค. 63 
08.30 – 16.30 น. 

1-2-2 
(54) 

นายวิชาญ   
ชุ่มมั่น 

117 
2000-1301 

 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

2 – 11 มี.ค. 63 
08.30 – 16.30 น. 

1-2-2 
(54) 

นายวิชาญ   
ชุ่มมั่น 

118 20000-1301 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

30 มี.ค. – 9 เม.ย. 63 
08.30 – 16.30 น. 

1-2-2 
(54) 

น.ส.สุนสิา   
พรหมอยู ่

119 2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2 – 16 เม.ย. 63 

08.30 – 16.30 น. 
1-2-2 
(54) 

น.ส.วินิดา   
เจิมรอด 

120 
2000-2001 
2000-2002 

กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 2 

30 มี.ค. – 7 เม.ย.63 
08.30 – 15.30 น. 

0–2-0 
(36) 

น.ส.ปรารถนา 
จันทร์อ่ํา 
นายพรศักดิ์  
อยู่สอาด 

121 2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 
2 - 6 มี.ค. 63 

08.30 – 16.30 น. 
0–2-0 
(36) 

นายชัยชนะ  
นงนุช 

122 2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 
20 - 26 มี.ค. 63 

08.30 – 16.30 น. 
0–2-0 
(36) 

ว่าท่ีร.ต.ธนิต
ศักดิ์ อัคร
วิมลนันท์ 

123 3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 
2 – 9 มี.ค. 63 

08.30 – 15.30  น. 
0–2-0 
(36) 

นางขนิษฐา   
นครประสาท 

สาขางานการบัญช ี

124 2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 
2 – 12 มี.ค.63 

08.30 - 12.30 น. 
2-0-2  
(36) 

นายอนุศักดิ์   
นาคไพจิตร 

125 2200-1008 กฎหมายพาณิชย ์
13 - 25 มี.ค.63 

08.30 - 12.30 น. 
2-0-2  
(36) 

นายอนุศักดิ์   
นาคไพจิตร 

126 2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 
2 - 12 มี.ค.63 

08.30 - 12.30 น. 
2-0-2  
(36) 

น.ส.สุวรรณา   
สุขเหม 

127 2203-2004 งานสารบรรณ 
26 มี.ค.- 20 เม.ย.63 

08.30-12.30 น. 
1-2-2  
(54) 

น.ส.ทิวา   
เอมธาน ี

128 2201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 
2 – 16 มี.ค.63 

08.30-16.30 น. 
2-2-3  
(72) 

น.ส.ปณิชา   
จันทร์คํา 
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129 2200-1005 การขายเบื้องต้น 2 
13 – 11 เม.ย. 63 
8.30 - 12.30 น. 

1-2-2  
(54) 

น.ส.สุวรรณา   
สุขเหม 

130 2200-1004 การขายเบื้องต้น 1 
13 - 25 มี.ค.63 
13.30-16.30 น. 

2-0-2  
(36) 

น.ส.สุวรรณา   
สุขเหม 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์

131 2105-2006 วงจรพัลส์และสวิตชิง 
9 - 19 มี.ค. 63 

08.30 – 17.30 น. 
1-3-2  
(72) 

นายพรศักดิ์  
อยู่สอาด 

132 2105-2113 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 
20 มี.ค.- 1 เม.ย.63 
08.30 – 17.30 น. 

1-3-2  
(72) 

นายพรศักดิ์  
อยู่สอาด 

133 2105-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
2 - 13 มี.ค. 63 

08.30 – 16.30 น. 
0–2-0 
(72) 

ว่าที่ร.ต.ธนิตศศักดิ์  
อัครวิมลนันท์ 

134 2105-2110 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
30 เม.ย. - 15 พ.ค. 63 

08.30 – 17.30 น. 
1-3-2   
(72) 

นายชัยชนะ  
นงนุช 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

135 2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
2 – 12 มี.ค.63 

08.30–17.30 น. 
1–3-2   
(72) 

นายณัฐพงษ์  
กลั่นหวาน 

136 2104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
22 เม.ย. – 12 พ.ค.63 

08.30 - 17.30 น. 
2-3-3   
(90) 

นายณัฐพงษ์  
กลั่นหวาน 

      
สาขางานยานยนต์ 

137 2101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก 
2 - 12 มี.ค. 63 

08.30 - 17.30 น. 
1-3-2   
(72) 

นายปฐมพงษ์    
เกิดเข้ม 

138 2101-2002 งานเครื่องยนต์ดเีซล 
2 – 17 มี.ค. 63 

08.30 - 17.30 น. 
2-3-3   
(90) 

นายกนกศักดิ์   
นครประสาท 

139 2101-2008 
เครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ  

2 – 12 มี.ค. 63 
08.30 - 17.30 น. 

1-3-2   
(72) 

นายพิษณุ    
คําอินทร ์

140 2101-2008 
เครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ  

18 – 30 มี.ค. 63 
08.30 - 16.30 น. 

1-3-2   
(72) 

นายทชภณ    
เมืองฤทธิ ์

141 2100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
13 – 20 มี.ค. 63 
08.30 - 15.30 น. 

2-0-2   
(36) 

นายพัฒนพรรณ  
พิมพ์สอนภา 

142 2101-2102 งานจักรยานยนต ์
23 มี.ค. – 10 เม.ย. 63 

08.30 - 16.30 น. 
1-6-3   
(126) 

นายปฐมพงษ์    
เกิดเข้ม 

143 2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต ์
16 เม.ย. – 11 พ.ค. 63 

08.30 - 17.30 น. 
1-6-3   
(126) 

นายพัฒนพรรณ  
พิมพ์สอนภา 

144 2001-1001 ความรู้ในงานอาชีพ 
10 – 21 เม.ย. 63 

08.30 น. 16.30 น. 
2-0-2   
(36) 

นายพิพัฒน์   
คงน่วม 

145 2100-1009 
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 

22 เม.ย. – 5 พ.ค. 63 
08.30 - 17.30 น. 

1-3-2   
(72) 

นายพิพัฒน์   
คงน่วม 

146 2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
22 เม.ย. - 5 พ.ค. 63 
08.30 - 17.30 น. 

1-3-2   
(72) 

นายปฐมพงษ์    
เกิดเข้ม 

147 2101-2104 งานบํารุงรักษารถยนต ์
22 เม.ย. – 5 พ.ค. 63 
08.30 - 17.30 น. 

1-3-2   
(72) 

นายกนกศักดิ์   
นครประสาท 

148 2100-1006 
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 

30 เม.ย. – 14 พ.ค. 63 
08.30 - 17.30 น. 

1-3-2   
(72) 

นายพิพัฒน์   
คงน่วม 
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สาขางานโครงสร้าง 

149 20100-1003 งานฝึกฝีมือ 
2 – 19 มี.ค. 63 

22 เม.ย. - 15 พ.ค. 63 
08.30 – 17.30 น. 

0–6-2   
(108) 

นายจาตรุงค์   
ทองมี 

150 2103 -1001 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
2 – 21 เม.ย. 63 

22 เม.ย. - 5 พ.ค. 63 
08.30 – 17.30 น. 

1-3-2   
(72) 

นายณัฐพงศ์   
ปั้นเพ็ง 

151 2103 -2011 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 
20 มี.ค.  – 1 เม.ย. 63 
08.30 – 17.30 น. 

1–3-2   
(72) 

นายณัฐพงศ์   
ปั้นเพ็ง 

152 2103 -2007 งานเขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 
17 - 29 เม.ย. 63 
08.30 – 17.30 น. 

1–3-2   
(72) 

ว่าท่ีร.ต.ฑฆีายุ  
ชูบัว 

153 2100 -1001 งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
30 เม.ย. – 14 พ.ค. 63 

08.30 – 17.30 น. 
1–3-2   
(72) 

ว่าท่ีร.ต.ฑฆีายุ  
ชูบัว 

154 2100 -1007 
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
 

17 - 29 เม.ย. 63 
08.30 – 17.30 น. 

1–3-2   
(72) 

นายวีรธรรม  
ทับทิมเกิด 

155 2001 -1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2 – 16 เม.ย. 63 

08.30 – 17.30 น. 
1–2-2   
(54) 

นายวีรธรรม  
ทับทิมเกิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

  วาระท่ี 4.4 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
 

สรุปเรื่อง  
 ตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ อว 0610(1)/509 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การสรรหา
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนขอให้วิทยาลัยชุมชนดําเนินการดังนี้ 
 1. ให้วิทยาลัยชุมชนจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้สภาวิทยาลัยชุมชนเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชนได้แห่งละหนึ่งรายชื่อ 
 2.  การเสนอรายชื่อตามข้อ 1 ให้ผู้เสนอชื่อสืบค้นประวัติและผลงานโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดย
ยังไม่ต้องทาบทาม  ส่งถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 
 
ที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ เสนอ นายแกะ  ลาทอง  ผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนภาคเอกชน 
  
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

1. หน่วยบริการชุมชน  Fixit community และ Project based  เป็นโครงการที่ครู และเด็กต้องทํางานไป
พร้อมกับการเรียนรู้ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติ วิทยาลัยมีการพัฒนาต่ออย่างไร ซึ่งการสร้างอะไรขึ้นมาจะต้องมีหลักการ 
ขั้นตอน นโยบาย บุคลากร ปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ในการทํางาน และมีการอธิบายอย่างชัดเจน วิทยาลัยควรพัฒนา
อย่างต่อเนื่องให้เห็นเป็นรูปธรรม 

2. กรณีที่นักศึกษาขอลงเรียนภาคฤดูร้อน เพ่ือให้เรียนจบก่อนระยะเวลาที่กําหนดตามโครงสร้างหลักสูตร
สามารถทําได้หรือไม่ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้สําเร็จการศึกษาเร็วขึ้น 
 3.  ปัญหาเรื่องครูที่ต้องดูแล ที่สอนภาคทฤษฎี และปฎิบัติ วิทยาลัยจะจัดการระบบให้ครูสอนอย่างไร  
 4.  การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษา ต้องมีรูปแบบวิธีการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้อย่างไร ให้ทันกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และใช้อย่างถูกทาง 

5.  การทําประกันคุณภาพการศึกษา และการเขียน SAR ว่าการที่เขียนรายงาน SAR นั้น ในการบวนการ
เขียน ควรมีการทํา SWOT เพ่ือวิเคราะห์งานทุกงาน ทุกภาคส่วนอย่างไร ในการดําเนินการเขียนประจําทุกปี                           
มีรายงานการทํางานของวิทยาลัยอย่างไร และไตรมาสที่ 2 นี้จะทําอะไรบ้าง รวมทั้งเรื่องการทําบริหารความเสี่ยง 
วิทยาลัยได้ดําเนินการอย่างไร ควรจะมีรายงานนําเสนอให้สภาทราบ 
 

วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 3/๒๕63 
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้ งที่  3/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่  26 มีนาคม                     
๒๕63 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีการประชุมครั้งที่ 3/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม  ๒๕63 เวลา 09.30 น.                           
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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                                                                   เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 

 
 

 
(นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)     (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี) 

                   ผู้จัดทําวาระการประชุม                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
 
 

(นางวิลัย  บุตร์วัตร) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร             
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