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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ครั้งที่ 5/๒๕63 
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม ๒๕63 เวลา 09.30 น. 

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

 

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายไพศาล   นุ่มนาค   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  ด่านรุ่งโรจน ์  กรรมการ 
10. นายวิชัย   ชวนรักษาสัตย์  กรรมการ 
11. ผศ.วไลพร    เมฆไตรรัตน์  กรรมการ  (conferrent) 
 

รายนามเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการเข้าร่วมประชุม  
1. นางวิลัย    บุตร์วัตร   เลขานุการ 
2. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายจิระ  ปฐมวณิชกะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้ งนี้มีกรรมการสภา                                 

เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจํานวน 11 คน  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จํานวน 3 คน                                
และผู้ เข้ าร่ วมประชุม จํ านวน 1 คน  รวมจํ านวนผู้ เข้ าร่ วมประชุมทั้ งสิ้ น  15  คน ดั งรายชื่ อข้ างต้น                                
ครบองค์ประชุมดําเนินการประชุมตามวาระ  
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วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายไพศาล นุ่มนาค ประธานสภา  ขอบคุณที่วิทยาลัยได้ดําเนินการสอนออนไลน์ ให้กับครูอาจารย์ในช่วง

วันหยุดสถานการณ์โควิด-19 เพ่ือเตรียมความพร้อมการสอนให้กับนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน 
 
วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการดําเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความร่วมมือ                          
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 มีการดําเนินกิจกรรม 
จํานวน 7 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 
 

กิจกรรมที่ 1 ส่งมอบชุดขาตั้งป้ัมส าหรับปั๊มแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 
   วันที่ 17 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารและอาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้มอบชุดขาตั้งปั้มสําหรับ
ปั๊ มแอลกอฮอล์ เจลล้ างมือแบบเหยียบด้ วย เท้ า  ให้ กับหน่ วยงานที่ เ สี่ ย งกับการติด เชื้ อ โ รคโควิด -19                       
ใน พ้ืนที่  เช่น  โรงพยาบาลโพทะเล  โรงพยาบาลบางมูลนาก  วัดท่ าบั ว  และที่ ว่ าการ อํา เภอโพทะเล                                                              
เพ่ือลดความเลี่ยงต่อการสัมผัส การติดเชื้อโควิด 19 ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 

กิจกรรมที่ 2 ส่งนักศึกษากลุ่มเสี่ยงกลับสู่ครอบครัว 
 วันที่ 18 เมษายน 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ
ภายในจังหวัดพิจิตร คณะผู้บริหารและครู อาจารย์ของวิทยาลัยชุมชน ได้ร่วมกันทําพิธีส่งนักศึกษา  กลับสู่ครอบครัว
ทั้ง 28 คน หลังจากที่อยู่สังเกตอาการภายในวิทยาลัย ครบกําหนดตามมาตรการเฝ้าระวัง  และกักตัว 14 วัน โดยมี
พระสงฆ์มาร่วมพิธีประพรมน้ําพระพุทธมนต์ เพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจให้กับนักศึกษา ในการนี้สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิจิตรและวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ออกหนังสือรับรองให้กับนักศึกษา ว่าผ่านการกักตัว ตามมาตรการการคัด
กรองเฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโควิด-19 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงเพ่ือหลักฐานยืนยันให้นักศึกษาอีกด้วย 
 

กิจกรรมที่ 3 อบรมการสอนแบบออนไลน์ 
 วันที่  21 เมษายน – 8  พฤษภาคม 2563 ทางวิทยาลั ยชุมชนพิจิตร  ได้ จัดกิจกรรมอบรม                                       
เชิงปฏิบัติการ การสอนแบบออนไลน์ด้วย (โปรแกรม Zoom และ google classroom) ให้กับคณะครูอาจารย์          
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรทุกคน ทุกหน่วยจัดการศึกษา ทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนของตน ในปีการศึกษา 2563 
 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร 
 วันที่  22 เมษายน 2563 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์  ผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เข้าร่วม                  
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร เ พ่ือรับฟังนโยบาย เกี่ยวกับมาตรการ การป้องกัน                         
และเฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 5 ส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
 วันที่  26 เมษายน 2563 คณะครูอาจารย์ และตั วแทนนักศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร                             
ได้ส่งมอบเครื่องสับหญ้าเนเปียร์ แบบประหยัดพลังงาน ตามโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว วัดใหม่ศรีวิชัย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
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กิจกรรมที่ 6 ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตและการวางท่อระบายน้ า 
 วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ตรวจงาน                       
การก่อสร้างถนนคอนกรีตและการวางท่อระบายน้ํา บริเวณหน้าโรงอาหาร ของหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ                
(ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

กิจกรรมที่ 7 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย) ได้รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจําปีการศึกษา 2563 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  
 
 วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 4/2563 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน  2563 มีมติที่ประชุมและได้ดําเนินการไปแล้วดังนี้ 
 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 

วาระท่ี 
เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 

การดําเนินงานตามมติ
ที่ประชุม 

1 วาระที่ 4.1 เร่ือง พิจารณาเห็นชอบผู้สาํเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) และ ระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประจําปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) 

มติที่ประชุม ที่ประชุม เห็นชอบผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสงู (ปวส.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประจําปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) 
จํานวน 30 คน 

แจ้งฝ่ายวชิาการ  
ดําเนินการแลว้ เมื่อวันที่ 
23 เมษายน 2563  

2 วาระที่ 4.2  
 

เร่ือง พิจารณาเห็นชอบแผนจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับ
อนุปริญญา  ภาคการศึกษาที่ 1                     
ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบแผนจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสตูร
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2563  
เพิ่มเติม จํานวน 4 ห้องเรียน 

แจ้งสถาบนัวิทยาลัย
ชุมชนแล้ว  เมื่อวันที่ 
28 เมษายน 2563 

3 วาระที่ 4.3   เร่ือง พิจารณาอนุมัติการใช้เงินรายได้
สถานศึกษา กรณีเงินบริจาคแบบมี
วัตถุประสงค ์

มติที่ประชุม  ที่ประชุมอนุมัติการใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา กรณีเงินบริจาคแบบ
มีวัตถุประสงค์ ซึ่งเปน็เงินสนบัสนุนจาก
นักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2562 ได้มอบเงินสนับสนุน 
ให้กับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ใช้
ประโยชน์ตามความเหมาะสม จาํนวน
ทั้งสิ้น 200,800 บาท   

แจ้งสํานักผู้อํานวยการ  
ดําเนินการแลว้ เมื่อวันที่ 
27 เมษายน 2563  

4 วาระที่ 4.4 เร่ือง พิจารณาอนุญาตให้กรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรปฏบิัติ
หน้าที่ผูส้อนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบใน
หลักการ แต่ให้ดําเนินการตามระเบียบ
และขั้นตอน  

แจ้งฝ่ายวชิาการ  
ดําเนินการแลว้ เมื่อวันที่ 
27 เมษายน 2563  

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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 วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือนเมษายน  2563 
สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมี เงินรายได้สถานศึกษา ตั้ งแต่ปี งบประมาณ 2561 จนถึงวันที่  30 เมษายน 2563                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 เมษายน 2563   9,604,458.97 
1 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 59,640.00 10,781.00 9,653,317.97 

  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน เมษายน  2563 
สรุปเรื่อง 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 งวดที่ 5 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จํานวน 33,204,275 บาท (สามสิบ
สามล้ านสองแสนสี่ พันสองร้อยเจ็ดสิบห้ าบาทถ้วน) ซึ่ งมียอดการเบิกจ่ ายงบประมาณทั้ งสิ้ น  จํ านวน 
18,673,583.24 บาท (สิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) และร้อยละของ
การเบิกจ่ายอยู่ที่ 56.24 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

หมวดงบประมาณ 
 

ได้รับจัดสรร 
 

เบิกจ่าย 
 

คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 6,175,400.00 3,567,970.00 2,607,430.00 57.78 
งบดําเนินงาน 12,206,940.00 7,790,046.49 4,416,893.51 63.82 
งบลงทุน 7,513,500.00 1,411,260 6,102,240.00 18.78 
งบอุดหนุน  
- จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- อุดหนุนโครงการตามพันธกิจ 

7,736,835.00 
6,064,935.00 
1,243,500.00 

5,904,306.755
5,545,499.75 

358,807.00 

1,404,128.25 
519,435.25  
884,693.00 

80.79 
91.44 
28.85 

รวมทั้งสิ้น(ท่ีได้รับโอน) จํานวน 5 งวด  33,204,275.00 18,673,583.24 14,530,691.76 56.24 
เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54%    
                                ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที่ 4  100%   
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อย
ละ 61.66) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 56.24% 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย
5.42% 

 

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

 9,529,035.71 1,259,565.00 1,135,282.74 9,653,317.97 
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สรุปผลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563  ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

หมวดงบประมาณ 
 

ได้รับจัดสรร 
 

เบิกจ่าย 
 

คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 6,175,400.00 3,567,970.00 2,607,430.00 57.78 
งบดําเนินงาน 12,206,940.00 7,790,046.49 4,416,893.51 63.82 
งบลงทุน 7,513,500.00 1,411,260 6,102,240.00 18.78 
งบอุดหนุน  
- จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- อุดหนุนโครงการตามพันธกิจ 

7,308,435.00 
6,064,935.00 
1,243,500.00 

5,904,306.755
5,545,499.75 

358,807.00 

1,404,128.25 
519,435.25  
884,693.00 

80.79 
91.44 
28.85 

รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) จํานวน 
5 งวด  

33,204,275.00 18,673,583.24 14,530,691.76 56.24 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54%    
                                ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที่ 4  100%   
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 30 เมษายน  2563 เป้าหมายการเบิกจ่าย
อยู่ท่ีร้อยละ 61.66) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 56.24% 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย
5.42% 

 

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

 9,529,035.71 1,259,565.00 1,135,282.74 9,653,317.97 

0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00

10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00

6,175,400.00 

12,206,940.00 

7,513,500.00 
6,064,935.00 

1,243,500.00 
3,567,970.00 

7,790,046.49 

1,411,260 

5,545,499.75 

358,807.00 57.78 63.82 18.78 
91.44 28.85 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย 
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 วาระที่ 1.2.5  เรื่อง รายงานจ านวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต ประจ าเดือน เมษายน  2563 
สรุปเรื่อง 

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

 

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

จ านวนผู้
ประกอบ
อาชีพ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

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

30 30 - 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อฯ   
อ.ทับคล้อ 

2 ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถังแกลลอน 28 25 25 - ร.ร.อนุบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ  

3 
การทําไม้กวาดดอกหญ้าและไม้
กวาดทางมะพร้าว 

28 40 40 - 
หน่วยจัดการศึกษา 
โพธิป์ระทับช้าง อ.โพธ์ิประทับช้าง   

รวมทั้งสิ้น 125 125   
2. บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

จ านวนผู้
ประกอบ
อาชีพ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 
การจักสานเสน้พลาสติก 
เพื่อธุรกิจ 

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

2 ช่างตัดโลหะด้วยแก็ส 50 

14 14 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

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

14 14 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
3 ช่างปะยาง 25 14 14 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

4 
เทคนิคการซ่อมลําโพงและ  
การประกอบตู้ลําโพง 

25 
13 13 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
14 14 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

5 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบา้น 50 

15 15 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

32 32 - 
ร.ร.บ้านบึงทับจั่น”ทศอุปถัมภ์”  
ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง  

14 14 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
25 25 - ร.ร.บรุพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ  

6 การใช้งานโปรแกรมตารางคํานวณ 25 14 14 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
7 การนวดแผนไทยเบื้องตน้ 25 13 12 - วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  
8 งานผูกผ้า 25 25 25 - ร.ร.บรุพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ  

รวม 267 265 - 
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ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิต 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 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 1.2.6 เรื่อง รายงานข้อมูลจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563   
สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ดําเนินการเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปีการศึกษา 2563 ซึ่งวิทยาลัยได้ดําเนินการเปิดรับ
สมัครทุกวัน และมีผู้สมัคร ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มียอดผู้สมัครทุกระดับเข้าศึกษาต่อ ดังนี้ 

หน่วยจัดการศึกษา 
ระดับ 

ปวช. ปวส. รวม 
หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 216 72 288 
หน่วยจัดการศึกษาทบัคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 245 102 347 
หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทบัช้าง 16 22 38 

รวม 477 196 673 
 
 

 
ที ่

 
หลักสูตร/สาขางาน 

หน่วยจัดการศึกษา 
แม่ข่าย ทับคล้อ โพธิ์ประทับช้าง 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1 สาขางานยานยนต์ 74 4 78 98 2 100 8 0 8 
2 สาขางานไฟฟ้ากําลัง 28 5 33 42 13 55    
3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 13 6 19       
4 สาขางานโครงสร้าง 24 1 25       
5 สาขางานการบัญชี 1 20 21 1 29 30    
6 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 29 40 13 47 60 8 7 8 

รวม 151 65 216 154 91 245 9 7 16 
รวมทั้งสิ้น 216 245 16 
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ที ่

 
หลักสูตร/สาขางาน 

หน่วยจัดการศึกษา 
แม่ข่าย ทับคล้อ โพธิ์ประทับช้าง 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 31 0 31 25 0 25 3 0 3 
2 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อม

โครงสร้างโลหะ 

0 0 0       

3 สาขางานไฟฟ้า 2 0 2 24 7 31    
4 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0       
5 สาขางานการบัญชี 1 18 19 3 22 25    
6 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 9 20 7 14 21 2 17 19 

รวม 45 27 72 59 43 102 5 17 22 
รวมทั้งสิ้น 72 102 22 

 

ที ่
 

หลักสูตร/สาขางาน 

หน่วยจัดการศึกษา 
แม่ข่าย ทับคล้อ โพธิ์ประทับช้าง 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาควันเสาร์ อาทิตย์ 
1 สาขางานการบัญชี 1 6 7       
2 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0       

รวม 1 6 7       
รวมทั้งสิ้น 7   

 

ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
หลักสูตร เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้สมัคร (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 450 477 106 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 240 196 81.67 

รวม 69๐ 673 97.54 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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 วาระที่ 1.2.7  เรื่อง รายงานข้อมูลการมอบตัวนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ดําเนินการเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปีการศึกษา 2563 และได้ดําเนินการมอบตัวนักศึกษาในระหว่าง
วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563  โดยมีข้อมูลการมอบตัวนักศึกษาใหม่  ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563) 
 

สาขางาน 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 
จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

ผู้สมัคร รายงานตัว ผู้สมัคร รายงานตัว 
หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 
ยานยนต์/เทคนิคยานยนต์ 78 61 31 30 
ไฟฟ้ากําลัง 33 30 2 2 
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 19 17   
โครงสร้าง/เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างฯ 25 22   
การบัญช ี 21 20 19 17 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธรุกิจดิจิทัล 40 34 20 16 

รวม 216 184 72 65 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขนุไผ่ภูมิเขตร) 
ยานยนต์/เทคนิคยานยนต์ 100 96 25 22 
ไฟฟ้ากําลัง 55 50 31 28 
การบัญช ี 30 24 25 22 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธรุกิจดิจิทัล 60 51 21 20 

รวม 245 221 102 92 
หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
ยานยนต์/เทคนิคยานยนต์ 8 - 3 - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธรุกิจดิจิทัล 8 - 19 9 

รวม 16 - 22 9 
 

หลักสูตร เป้าหมาย 
(คน) 

รายงานตัว  
(คน) 

ผู้มารายงานตัว
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผู้เรียนที่ยังไม่ครบ
ตามเป้าหมาย(คน) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 450 405 90 45 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 240 166 69.17 74 

รวม 69๐  571 82.76 119 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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 วาระที่ 1.2.8 เรื่อง รายงานการจัดโครงการบทเรียนออนไลน์พัฒนาวิชาชีพสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยฯ มีการดําเนินโครงการ บทเรียนออนไลน์พัฒนาวิชาชีพสมรรถนะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 (Education 
4.0) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนให้นักศึกษา สามารถนําองค์ความรู้ที่มีอยู่ ทุกหนแห่งมาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ และ
ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน โดยเป้าหมายการดําเนินโครงการ คือ พัฒนาจัดทําบทเรียนออนไลน์ผ่านสื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ  ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 –3 พฤษภาคม 2563 โดยใช้งบประมาณ
จํานวน 24,800 บาท โดยมีผลการดําเนินงานพอสรุปได้ดังนี้  

จัดทําโครงการและขออนุมัติการดําเนินการกิจกรรมโครงการฯ วันที่  10 เมษายน 2563                                
และดําเนินกิจกรรม ที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสอน Active Learning ด้วยกระบวนการแบบ Online โดยให้ความรู้ 
การจัดทําสื่อและบทเรียนออนไลน์ โดย Google  Classroom จัดทําแบบประเมินผลการเรียนรู้ โดย Google Froms  
และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย โปรแกรม Zoom meeting รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการจัดการผ่าน
ระบบออนไลน์ โดย Domain  ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และ การจัดทําบทเรียนออนไลน์ตามรูปแบบ หรือ 
แพลตฟอร์มรายวิชาออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ( ICCS SPOC Platform) กลุ่มเป้าหมายผู้สอนระดับ
อนุปริญญา และระดับปวส. ปวช จัดอบรมดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1. วันที่ 14 เมษายน 2563 ณ ห้องเรียนโรงเรียนหนองโสน หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง  
ผู้รับการอบรมเป็นผู้สอนระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษา 2/2562  และคณะวิทยากร รวมทั้งหมด 11 คน 

2. วันที่ 21 เมษายน  2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ผู้รับการอบรม 
เป็นผู้สอนระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2/2562  และคณะวิทยากร รวมทั้งหมด 20 คน 

3. วันที่ 30 เมษายน 2563  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ผู้รับการอบรม 
เป็นผู้สอนระดับ ปวส. ปวช และคณะวิทยากร รวมทั้งหมด 28 คน 

4. วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ผู้รับการอบรม 
เป็นผู้สอนระดับ ปวส. ปวช และคณะวิทยากร รวมทั้งหมด 25 คน 

5. วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ณ หน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก  ผู้รับการอบรมเป็นผู้สอนระดับ 
อนุปริญญา ภาคการศึกษา 2/2562 และคณะวิทยากร รวมทั้งหมด 18 คน 

6. วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ณ หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า (โรงเรียนวัด
ขนุน)  ผู้รับการอบรมเป็นผู้สอนระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 2/2562  และคณะวิทยากร รวมทั้งหมด 34 คน  

 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1. วิทยาลัยควรทําแบบสํารวจความพึงพอใจหลังจากอบรมไปแล้วไดน้ํามาใช้ประโยชน์หรือไม่อย่างไร 
 2. การสอนออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ มีความสะดวกรวดเร็วหรือไม่ อย่างไร วิทยาลัยควรทําแบบสํารวจ
ความพึงพอใจ และความสะดวกในการใช้งาน รวมถึงการบริการต่าง ๆ มีการให้คําแนะนําเพ่ิมเติมอย่างไร 
 3. วิทยาลัยควรเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ เรียนว่ามีผลการใช้อย่างไร มีปัญหาอุปสรรค                             
และจะแก้ไขอย่างไร 
 4. วิทยาลัยควรมีการเก็บข้อมูลความพร้อม การทําแผนการสอน  มีการวางแผนหรือไม่ อย่างไร เสนอ
ให้สภาวิทยาลัยทราบด้วย 
 5. ในการสอนผู้สอนมีการใช้สื่อหลากหลาย ตามบริบทของแต่ละคน ทั้งนี้ควรให้ความรู้                        
กับผู้ปกครองทีต่้องดูแลนักศึกษาด้วย 
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 6. การสอนออนไลน์ควรมีการทดสอบสอบทันที ผู้สอนต้องมีการจัดกิจกรรมสําหรับผู้เรียน                        
มีการเตรียมการสอนอย่างเป็นขั้นตอน ควรมีการจัดอบรมผู้ปกครองร่วมด้วย และการเรียนออนไลน์ผู้สอน                   
ควรมีการประเมินผลหลังเรียน ผู้เรียนได้อะไร ผู้เรียนประยุกต์ได้หรือไม่ อย่างไร ควรทําหลักสูตรอย่างไรให้เกิดการ
พัฒนา และทําวิจัยประกอบการสอนแบบออนไลน์ร่วมด้วย  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 
๒๕63 ณ ห้องประชุมสรรพงาย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว และ
ขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขานุการดําเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้ งที่  4/2563                    
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน ๒๕63  จํานวน  18  หน้า 
 

  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการศึกษาข้อมูล คณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการท างาน 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้
มีส่วนร่วมในการท างาน นั้น ในขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการสรุปผลข้อมูล  

 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา ครั้งที่ 4/2563 
นายประทีป  นากกลัด แจ้งว่า การปฏิบัติงานในครั้งนี้คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการสรุปข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง และมีคุณภาพ เพ่ีอนําไปสู่การวิจัยการทํางาน และจะสรุปผล   โดย
ละเอียดอีกครั้ง 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 นายประทีป นากกลัด ได้แจ้งว่า ขณะนี้การดําเนินงานอยู่ที่กรรมการสภา 3 ท่าน ที่คณะกรรมการสภา
วิทยาลัยฯได้แต่งตั้ งปฏิบัติหน้าที่  ดําเนินการศึกษาข้อมูลเ พ่ือนํามากําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร                   
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการทํางาน ยังไม่สามารถประชุมร่วมได้เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการเฝ้ าระวังการแพร่
ระบาดของ โ ร ไว รั ส โค โ รน่ า ( โควิ ด -19)  เมื่ อสถานการณ์ ดั ง กล่ า ว ได้ คลี่ ค ลายแล้ วคณะกรรมการฯ  
ได้ทําการกําหนดให้มีการจัดประชุม ขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสรรพงาย และเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการประชุมคณะทํางาน ขอให้ที่ประชุมเสนอประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการสภาฯ ทุกท่านเพ่ือหา
แนวทางการสรุปการทํางาน พร้อมกันนี้ได้สอบถามผู้อํานวยการถึงขั้นตอนการดําเนินการ  มีวิธีการอย่างไร  และ
ในตอนนี้วิทยาลัยมีสถานการณ์อย่างไร  
 1. นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ แจ้งว่า ยังมีบุคลากรบางกลุ่มทําการร้องเรียนไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน                    
อยู่ ในส่วนการบริหารงานบุคลากรในภาพรวมได้มีการเชิญคณะครูอาจารย์มาร่วมพูดคุยปรึกษาหารือ                               
ในการปฏิบัติงาน  และในทุกๆเดือนจัดให้มีการประชุมประจําเดือนเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดง
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ความเห็น และนําข้อคิดเห็นไปปรับปรุงพัฒนาเพ่ือกําหนดเป็นแนวทางร่วมกัน เป็นการพัฒนาด้านจิตใจคน                 
ให้มีแนวทางเดียวกัน     
 2.  นายประทีป นากกลัด สอบถามไปยังประธานสภาฯว่าบุคลากรกลุ่มนี้มีความต้องการอะไร                      
ขอให้ประธานสภาฯ แสดงความเห็นว่าจะมีวิธีการดําเนินการยุติเรื่องนี้อย่างไร 
 3.  นายไพศาล นุ่มนาค ประธานสภาฯ เสนอว่าควรมีการตัดสินใจเชิงจริยธรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
ผู้อํานวยการต้องกล้าตัดสินใจในการแก้ปัญหาและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการ  
 4 . นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงศ์ เสนอว่า วิทยาลัยควรศึกษากรอบภาระงานของบุคลากรว่า                           
การบริหารงานแต่ละบุคคลเป็นอย่างไร มีการจัดคนให้เหมาะสมกับงานหรือไม่ ควรมีการ ศึกษาพฤติกรรม                  
ของบุคลากรแต่ละคน ผู้บริหารต้องมีความชัดเจน และวาระการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
ซ่ึงอยู่เป็นวาระ 4 ปี  นั้น มีนโยบายอย่างไร   
 5. นายบรรลือ เหลืองทองคํา เสนอว่า วิทยาลัยมีปัญหาจริง และหาทางแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา  
 6. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ เสนอว่า ให้ดําเนินการสอบถามแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพราะบุคลากรแต่ละคนมี
ความสามารถ และมีเหตุมีผล ควรมีความชัดเจน 
 7. นายวิเชียร จุลพันธ์ เสนอว่า หากบุคลากรกลุ่มดังกล่าวยังไม่หยุดร้องเรียน  หรือไม่ปรับปรุงตนเอง  
วิทยาลัยควรมีมาตรการในการดําเนินการลงโทษอย่างเป็นรูปธรรม  
 8. นายบรรเทิง  ศรีนาก เสนอว่า ควรมีการบริหารงานให้เป็นเชิงบวก ผู้อํานวยการควรมีการศึกษาข้อมูลของ
บุคคลว่า แต่ละคนมีนิสัยอย่างไร มีมาตรการอย่างไรในการดูแล  หากมีปัญหาจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร  และมี
ความยุติธรรม ให้มีความเท่าเทียม ไม่มีความเหลื่อมล้ํา การมอบหมายหน้าที่ควรมอบหมายหน้าที่ให้ตรงกับความรู้
ความสามารถของบุคคล 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และนัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือทําข้อมูลให้สําเร็จ ในวันที่ 4 มิถุนายน  2563  
เวลา 9.00 น. ห้องประชุมสรรพงาย 
 
 วาระที่ 3.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 
สรุปเรื่อง 

 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 4.4 เรื่อง พิจารณาอนุญาตให้
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมีข้อเสนอแนะให้ผ่านขั้นตอนดังนี้คือ 
 1.  จัดให้มีบันทึกจากสาขาวิชา หรือเอกสารที่แสดงถึงความจําเป็นในการขอให้มีอาจารย์พิเศษสอนเพ่ิมเติม   
 2.  ข้อมูลการนําเสนอยังไม่ผ่านคณะอนุกรรมการวิชาการ ควรมีการดําเนินการตามขั้นตอน 
 3.  ควรทําตามกระบวนการของข้อบังคับของสถาบัน ให้ดําเนินการตามกระบวนการตามระเบียบ                  
ของอาจารย์พิเศษ และมีมติของกรรมการ และผ่านผู้อํานวยการ อนุกรรมการวิชาการ และสภาวิทยาลัยตามลําดับ 
 ในการนี้ ทางวิทยาลัยได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
  สาขางานการบัญชีได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานบัญชี มาปฏิบัติงานสอน คือ นายบรรลือ  เหลือง
ทองคํา วุฒิการศึกษา บธ.บ.การบัญชี ประสบการณ์การทํางาน มีดังนี้ 

1. พนักงานบัญชี  ธนาคารกสิกรไทย (สํานักงานใหญ่) 
2. อดีตกํานันตําบลท่าเสา   
3. เจ้าของกิจการร้านเคมีภัณฑ์  
4. อาจารย์ผู้สอนสาขางานการบัญชีของวิทยาลัยการอาชีพโพทะเล และวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มากกว่า 15 ปี   
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แต่เนื่องด้วย นายบรรลือ  เหลืองทองคํา ปัจจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพ่ือมิให้
ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (หมวด 9 การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม) ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการประสานฝ่ายวิชาการ ดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะไว้เรียบร้อยแล้ว  จึงขอความเห็นชอบให้ นายบรรลือ   
เหลืองทองคํา ตําแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนสาขางานการบัญชีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ได ้
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (6) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่อนุมัติ
หลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และ
กลุ่มอาชีพ 
 2. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 
 3. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา                
ซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายบันลือ เหลืองทองคํา กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้สอน 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  วาระที่ 4.1  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3)  
 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา ซึ่งในเดือน พฤษภาคม 2563  มีผู้สําเร็จ
การศึกษา จํานวน 44 คน ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จํานวน  ๔3   คน 
 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จํานวน    ๑   คน 
 งานทะเบียนได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว เป็นนักศึกษาท่ีเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร สามารถ
สําเร็จการศึกษาได้ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 หมวด 3 
การประเมินผลการเรียน ส่วนท่ี 3 การตัดสินผลการเรียน ข้อ 55 การตัดสินผลการเรี ยนเพื่อสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปน้ี 
 1.  ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา และ
สาขาวิชา 
 2.  ได้จํานวนหน่วยกิตสะสม ครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา                       
และสาขาวิชา 
 3.  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีกําหนด 
 4.  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน  
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ท้ังนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 5/๒๕62 วันพฤหัสบดีท่ี 15 
พฤษภาคม ๒๕63  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ การสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 
43 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จํานวน 1 คน ซึ่งในเดือน พฤษภาคม 2563 มีผู้สําเร็จ
การศึกษา ภาคฤดูร้อน รวมจํานวน  44  คน   
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (7) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าท่ีอนุมัติการให้

ประกาศนียบัตร  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ การสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 43 คน และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 1 คน ซึ่งในเดือน พฤษภาคม 2563 มีผู้สําเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน 
รวมจํานวน  44  คน   
 
 วาระที่ 4.2  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการขึ้นทะเบียนครูผู้สอนพิเศษ เป็นครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สรุปเรื่อง 
 ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 ข้อ 4 
และ ข้อ 5 ให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ประเมินสมรรถนะ และคัดเลือกผู้สอนพิเศษ 
(กรณีสมัครเป็นผู้สอนใหม่) เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอนในหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยและนําเสนอต่อสภา
วิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ โดยในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีผู้สมัครเป็นผู้สอนในหลักสูตร
อนุปริญญา จํานวน 8 คน คือ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา สอนประจ าสาขาวิชา 
1 นางพรีเพชร    แสงเทียน กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย 

คบ.ภาษาไทย 
การศึกษาปฐมวัย 

2 นางสาววราภรณ์  จักขุจันทร์ บธ.บ. การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3 นางรุ่งนภา  วงษ์รักษ์ กศ.ม.บริหารการศึกษา 

กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัย 

4 ดร.เกรียงศักดิ์  สุวรรณรัตน์ กศ.ด. การบริหารการศึกษา 
กศ.ม.การวัดผลการศึกษา 
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

5 นางสาวรุจิรา    แก้วพินิจ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน                  
อนุปริญญาการศึกษาปฐมวัย                    
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การศึกษาปฐมวัย 

6 นางสาวกัญญา อินทร์กอง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

7 นายสุวิชัย  แก้วเดียวแสง รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์  
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์    
อ.ศศ.การปกครองท้องถิ่น 

การปกครองท้องถิ่น 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

8 นายชูเกียรติ  รบมีชัย รป.ม.นโยบายสาธารณะ 
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 

การปกครองท้องถิ่น 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
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โดยผู้สอนพิเศษระดับอนุปริญญา มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ (ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยคุณสมบัติ 
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558)   

1.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน 
จากสถาบันการศึกษาท่ีสภาสถาบันรับรอง หรือ 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา                 
ที่สอน จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และมีประสบการณ์ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน                
ไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 

3.  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีผลงาน และประสบความสําเร็จจนเป็นที่ยอมรับในสาขาอาชีพ
ใดอาชีพหนึ่ง  

ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรอง ประเมินสมรรถนะและคัดเลือกผู้สอนพิเศษ                              
ตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ.2558 เมื่อคราว
ประชุมวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ผู้สมัครมีวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์
การทํางานที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะสอน จึงมีมติเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอนพิเศษ  ในหลักสูตรอนุปริญญา ของ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 เป็นต้นไป 

และไดผ้่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 15 พฤษภาคม  
2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการข้ึนทะเบียนครูผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญาภาคการศึกษาที่ 1/2563 จํานวน 8 คน 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่                                    
ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน                                  
เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 2. ข้อบั งคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่ าด้ วยคุณสมบัติแล ะหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ                        
พ.ศ. 2558   
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1. ควรมีการทดสอบเรื่องทัศนคติของครูผู้สอน ว่ามีจิตอาสาหรือไม ่มีความรู้ความเข้าใจ และความรู้อย่างไร  
 2.  บุคลากรภายในควรทําแบบทดสอบเรื่องทัศนคติของครูผู้สอน เพ่ือปรับจูนความรู้สึกในการทํางานร่วมกัน 
 

มติที่ ประชุม   ที่ ป ระชุ มมีมติ เห็นชอบ ให้ ครู ผู้ ส อนพิ เศษขึ้ นทะเบี ยนครู ผู้ สอน  หลั กสู ตรอนุปริญญา                             
ภาคการศึกษาท่ี 1/2563  จํานวน 8  คน 
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วาระท่ี 4.3  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 
1/2563 
สรุปเรื่อง 
    ตามที่ วิ ทยาลั ยชุ มชน พิจิ ต ร  ดํ า เ นิ นการจั ดการ เ รี ยนการสอนหลั กสู ตรระดั บอนุ ปริญญา                         
และมีกําหนดเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2463 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 นั้น โดยหน่วยจัดการศึกษาได้
ดําเนินการจัดทําตารางการจัดการเรียนการสอน เรียบร้อยแล้ว จํานวน 28 ห้องเรียน ประกอบด้วย   

1. หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร แม่ข่าย  จํานวน  8  ห้องเรียน 
2. หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า จํานวน  6  ห้องเรียน 
3. หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลปากทาง จํานวน  1  ห้องเรียน 
4. หน่วยจัดการศึกษาวัดสามง่าม    จํานวน  1  ห้องเรียน 
5. หน่วยจัดการศึกษาอําเภอสากเหล็ก   จํานวน  8  ห้องเรียน 
6. หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง    จํานวน  4  ห้องเรียน 

 

ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรอง ประเมินสมรรถนะและคัดเลือกผู้สอนพิเศษ                              
ตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558  เมื่อคราว
ประชุมวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

และได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕63 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 
พฤษภาคม ๒๕63 ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ระดับอนุปริญญา                    
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ให้ความ

เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้ง แผนการพัฒนาชุมชนเพ่ือสนองต่อความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

2. ข้อบั งคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่ าด้ วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ                 
พ.ศ.2558 
 

มติที่ประชุม  ประชุมมีมติ เห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 
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 วาระท่ี 4.4  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรระดับอนุปริญญาภาคการศึกษา  
ที่ 1/2563 
สรุปเรื่อง 
    ตามที่ วิ ทยาลั ยชุ มชน พิจิ ต ร  ดํ า เ นิ นการจั ดการ เ รี ยนการสอนหลั กสู ตรระดั บอนุ ปริญญา                         
และมีกําหนดเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2463 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 นั้น โดยหน่วยจัดการศึกษาได้
ดําเนินการจัดทําตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู้สอนเรียบร้อยแล้วโดยมีอาจารย์ผู้สอนทั้งสิ้น
จํานวน 28 ห้องเรียน ประกอบด้วย   

1. หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร แม่ข่าย จํานวน  8  ห้องเรียน 
2. หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า จํานวน  6  ห้องเรียน 
3. หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลปากทาง จํานวน  1  ห้องเรียน 
4. หน่วยจัดการศึกษาวัดสามง่าม   จํานวน  1  ห้องเรียน 
5. หน่วยจัดการศึกษาอําเภอสากเหล็ก  จํานวน  8  ห้องเรียน 
6. หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง   จํานวน  4  ห้องเรียน 

 

ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรอง ประเมินสมรรถนะและคัดเลือกผู้สอนพิเศษ                              
ตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558  เมื่อคราว
ประชุมวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

และได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕63 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 
พฤษภาคม ๒๕63 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ให้ความ

เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้ง แผนการพัฒนาชุมชน  เพ่ือสนองต่อความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

2. ข้อบั งคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่ าด้ วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับผู้สอนพิ เศษ                 
พ.ศ.2558 

 

มติที่ประชุม  ประชุมมีมติ เห็นชอบศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 
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  วาระที่ 4.5  พิจารณาเห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และ หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้มีกําหนดการเปิดการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 
2563 ทั้งนี้ สํานักวิชาการ หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา และหัวหน้าสาขางาน ได้ดําเนินการจัดทําตารางการจัดการ
เรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จํานวน 65 ห้องเรียน ประกอบด้วย 

1. หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย    
1.1  ระดับ ปวส.  จํานวน   7  ห้องเรียน 
1.2  ระดับ ปวช.  จํานวน  24  ห้องเรียน 

2. หน่วยจัดการศึกษทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)    
2.1  ระดับ ปวส.  จํานวน   8  ห้องเรียน 
2.2  ระดับ ปวช.  จํานวน  18  ห้องเรียน 

3. หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง     
2.1  ระดับ ปวส.  จํานวน   2  ห้องเรียน 
2.2  ระดับ ปวช.  จํานวน    6  ห้องเรยีน 

       และได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้ งที่  5/๒๕63                  
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม ๒๕63 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์
ผู้สอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ให้ความ

เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้ง แผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตารางการจัดการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 
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ตารางสรุปภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอน   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563 
หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง รายวิชาท่ีสอน ชั่วโมงสอน 
หมวดวิชาทักษะชีวิต 
นายวิชาญ  ชุ่มมั่น ครูชํานาญการ 20000-1301 

20001-1002 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

17 ชม. 

นายประเสริฐ  เฉยดิษ ครูชํานาญการ 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 12 ชม. 
  30000–1201 

30000-1610 
20000-1603 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

 

น.ส.นงลักษณ์  ม่วงศร ี ครูชํานาญการ 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย 17  ชม. 
น.ส.สุนสิา  พรหมอยู่   พนักงานราชการ 20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรม 12 ชม. 
  2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
น.ส.ณัชนก สอนใย พนักงานราชการ 20000–1201 

20000-1210 
20000-1202    
20000–1205 
2000-1205 

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
ภาษาอังกฤษสําหรับธรุกิจ 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน 

28 ชม. 

น.ส.วินิดา  เจมิรอด อาจารย์พิเศษ 20000-1402  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 21 ชม. 
  20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ  
  20000-1601 ทักษะการดํารงชีวิตเพื่อสุขภาวะ  
  20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  
  30000-1404 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  
น.ส.ปรารถนา  จันทร์อ่ํา อาจารย์พิเศษ 20000-1101  ภาษาไทยพ้ืนฐาน 25 ชม. 
  20000-1102   ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  
  20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  
นายสง่า  ศรีรักษ์   อาจารย์พิเศษ 20000-1501 

20000-1502 
20000-1601 
20000-1507 
20000-1603 
2000-1504    

หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
ทักษะการดํารงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 
วัฒนธรรมอาเซยีน 
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 
อาเซียนศึกษา 

20 ชม. 

สาขางานยานยนต์/สาขางานเทคนิคยานยนต์   
นายพิษณุ   สินสมุทร ์ ครูชํานาญการ 20101–2007 กลศาสตร์เครื่องกล 25 ชม. 
  20101-2002 งานเครื่องยนต์ดเีซล  
  30101-2002 เทอรโ์มไดนามิกส ์  
  3100-0002 เขียนแบบเทคนิค  
  3101-2108 งานเครื่องล่างและส่งกําลังยานยนต์  
นายทชภณ  เมืองฤทธิ์ พนักงานราชการ 20101-2002 งานเครื่องยนต์ดเีซล 20 ชม. 
  20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต ์  
  3101-0002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 
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ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง รายวิชาท่ีสอน ชั่วโมงสอน 
นายกนกศักดิ์   
นครประสาท 

พนักงานราชการ 20101-2106 
2101-2008 
2101-2115 
30101-2303 
3101-2111 

บํารุงรักษารถยนต ์
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
งานบริการรถยนต์ 1 
เทคโนโลยีงานซ่อมสีรถยนต ์
งานตัวถังและพ่นสียานยนต ์

32 ชม. 

นายพิพัฒน์  คงน่วม อาจารย์พิเศษ 20101-2501 
20100-1002 

งานความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต ์
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 

28 ชม. 

  3101-2107 งานเกียร์อัตโนมัต ิ  
  30101-2101 งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วย

อิเล็กทรอนิกส ์
 

  30100-0001 งานเทคนิคเบื้องต้น  
  3101-0003 งานเครื่องล่างและส่งกําลังรถยนต ์  
นายปฐมพงษ์  เกิดเข้ม อาจารย์พิเศษ 20101-2502 งานเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค ์ 32 ชม. 
  20101-2102 งานจักรยานยนต ์  
  3101-0001 งานจักรยานยนต์และเครื่องยนตเ์ล็ก  
  30101-0001 งานวัดละเอียดช่างยนต ์  
นายพัฒนพรรณ  อาจารย์พิเศษ 2101-2115 งานบริการรถยนต์ 1 28 ชม. 
พิมพ์สอนภา  20101-2106 บํารุงรักษารถยนต ์  
  20101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล  
  2101-2008 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ  
  30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล  
  30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม  
นายพิษณุ  คําอินทร์   อาจารย์พิเศษ 20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 26 ชม. 
  20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  
  30101-0003 งานเครื่องล่างและส่งกําลังรถยนตเ์บื้องต้น  
  3101-2005 งานทดลองเครื่องกล  
สาขางานไฟฟ้าก าลัง   
นายเกียรติชัย   พนักงานราชการ 20104-1008 งานนิวเมตริกและไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 20 ชม. 
ธาราวิกรัยรัตน ์  20104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  
  20104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  
  2104-2106 เครื่องปรับอากาศ  
นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน พนักงานราชการ 20104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า 22 ชม. 
  20104-2008 มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับ  
  2104-2111 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
  20104-2105 หม้อแปลงไฟฟ้า  
  20104-2104 เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
นายมนตรี  พันธ์กสิกร ครูชํานาญการ 20100-1002 

2105-2103 
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
ระบบภาพ 

9 ชม. 

  3105-2010 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสด์้วย
คอมพิวเตอร ์
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ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง รายวิชาท่ีสอน ชั่วโมงสอน 
นายพรศักดิ์  อยู่สอาด อาจารย์พิเศษ 20105-2004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส ์ 25 ชม. 
  20105-2010 เครื่องส่งวิทย ุ  
  2105-2114 โทรศัพท ์  
  20105-2008 เครื่องเสยีง  
  3105-9007 ระบบโทรศัพท ์  
  02100803 เทคนิคการซ่อมลําโพงและการประกอบ     

ตู้ลําโพง 
 

ว่าท่ีร้อยตรีธนติศักดิ์   พนักงานราชการ 2105-2102 ระบบเสียง 21 ชม. 
อัครวิมลนันท์  20105-2006 วงจรพัลส์และสวิตซิ่ง  
  20105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  
  20105-2113 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  
  3105-2008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์  
นายชัยชนะ  นงนุช อาจารย์พิเศษ 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 22 ชม. 
  20105-2009 เครื่องรับวิทย ุ  
  3105-2003 การวิเคราะห์วงจร  
  3105-2202 ระบบโทรทัศน์ CCTV,CATV,MATV  
  3105-2111 ประดิษฐ์กรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  
สาขางานโครงสร้าง  
ว่าท่ีร.ต.ฑฆีายุ  ชูบัว ครูชํานาญการ 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 24 ชม. 
  20103-2007 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ  
  2103-2114 งานเชื่อมซ่อมบํารุง  
นายวีรธรรม  ทับทิมเกิด พนักงานราชการ 20103-1001 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 24 ชม. 
  20103-2002 เชื่อมอาร์กด้วยเชื่อมหุม้ฟลักซ์ 2  
  2103-2113 งานเชื่อมไฟฟ้า 3  
  20103-2111 วัสดุช่างเชื่อม  
  20103-2008 กระบวนการเชื่อม  
นายจาตรุงค์  ทองมี อาจารย์พิเศษ 20103-2011 

20100-1007 
20100-1002 

งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1 
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
วัสดุงานช่างเชื่อมอุตสาหกรรม 

24 ชม. 

  20100-1003 
00101304 

งานฝึกฝีมือ 
ช่างตัดโลหะด้วยแกส๊ 

 

นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง อาจารย์พิเศษ 2103-2105 งานท่อภายในอาคาร 30 ชม. 
  20100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  
  2103-2003 งานทดสอบแบบทําลายสภาพ  
  20103-2016 โลหะวิทยาเบื้องต้น  
  2103-2005 งานเชื่อมอาร์กถังสเตนแก๊สคลมุ 1  
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ/สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทลั 
นายอรรถนิติ   ครูชํานาญการ 20204-2009 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 18 ชม. 
กมเลศรังสรรค์    30204-2004 หลักการคดิเชิงออกแบบและนวัตกรรมธรุกิจ

ดิจิทัล 
 

  30204-2001 พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล  
  30204-2002 ระบบฐานข้อมลู 
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ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง รายวิชาท่ีสอน ชั่วโมงสอน 
นางขนิษฐา   ครูชํานาญการ 20204-2103 โปรแกรมตารางงาน 18 ชม. 
นครประสาท    30001-2003 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจดัการอาชีพ  
  30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ  
นายพีระพล  สิงห์ลอ อาจารย์พิเศษ 20204-2107 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ์ 24 ชม. 
  20204-2005 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
  30204-0001 หลักการเขียนโปรแกรม  
  30204-2104 

30204-2007 
อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสําหรับธุรกิจดิจิทัล 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
สําหรับธรุกิจดิจิทลั 

 

น.ส.ฐิภาพรรณ  งอกผล อาจารย์พิเศษ 20204-2110 โปรแกรมมัลติมีเดีย 22 ชม. 
  20204-2001 ระบบปฏิบตัิการเบื้องต้น  
  30204-0002 ระบบปฏิบตัิการเบื้องต้น  
น.ส.พินนะรัฐ  คงศิลป ์ อาจารย์พิเศษ 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 28 ชม. 
  20204-2102 โปรแกรมประมวลผลคาํ  
  02080514 การจักสานเส้นพลาสติกเพื่อธุรกิจ  
สาขางานการบัญชี     
นายอนุศักดิ์  นาคไพจติร ครูชํานาญการ 20001-1005 กฎหมายพาณิชย ์ 24 ชม. 
 พิเศษ 20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ  
  20001-1004 กฎหมายแรงงาน  
  20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ  
  20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  
  3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ  
  30200-1002 หลักการตลาด  
นางวิลัย  บุตร์วัตร ครูชํานาญการ 20201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 14 ชม. 
  20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น  
  2201-2104 ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดากับการบญัชี  
น.ส.ทิวา เอมธานี ครูชํานาญการ 20200-1004  พิมพ์ไทยเบื้องต้น 24 ชม. 
  20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น  
  30200-1001  หลักเศรษฐศาสตร ์  
นางธัญยธรณ์  ตันโน ครูชํานาญการ 2201-2104 การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสําคญั 19 ชม. 
  20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  
  20201-2106 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องาน

บัญช ี
 

  30200-0001 การบัญชีเบื้องต้น 1  
น.ส.ปณิชา  จันทร์คาํ คร ู 20201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 15 ชม. 
  30201-2001 การบัญชีช้ันกลาง 1  
  30201-2007 การบัญชีต้นทุน 1  
นายบรรลือ  เหลืองคํา อาจารย์พิเศษ 2201-2008 กระบวนการจดัทําบัญช ี 5 ชม. 
น.ส.มณิอร  สดีา อาจารย์พิเศษ 20201-2102 

2201-2102 
20201-2102 
30201-2007 

การบัญชีสินคา้และระบบใบสําคญั 
การบัญชีเช่าซื้อ/ฝากขาย 
การบัญชีตั๋วเงิน 
การบัญชีภาษีอากร 
 
 

20 ชม. 
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ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง รายวิชาท่ีสอน ชั่วโมงสอน 
น.ส.สุวรรณา สุขเหม อาจารย์พิเศษ 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 25 ชม. 
  20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  
  20200-1003 การขายเบื้องต้น  
  30200-0002 การขายเบื้องต้น  
 

หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง รายวิชาท่ีสอน ชั่วโมงสอน 

หมวดวิชาทักษะชีวิต 
น.ส.ปฐมพร  อุไรพันธ ์ ครูชํานาญการ 20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 14 ชม. 
  30000-1501 

30000-1604 
ชีวิตกับสังคมไทย 
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน 

 

น.ส.นิภาวรรณ   พนักงานราชการ 20000–1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 23 ชม. 
พงศ์ศิริวรรณ  20000–1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาช่างอุตสาหกรรม  
  20001–1002 พลังงาน ทรัพยากรฯและสิ่งแวดลอ้ม  
นางดวงใจ  คุณสมบัต ิ พนักงานราชการ 20000-1401  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 22 ชม. 
  20000-1402  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  
  30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  
นายภูวดล หนูจิ๋ว อาจารย์พิเศษ 20000-1501  หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 23 ชม. 
  20000-1601  ทักษะการดํารงชีวิตเพื่อสุขภาวะ  
  20000-1603  พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  
  30000-1601  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
นางศิรินารถ   อาจารย์พิเศษ 20000-1210 ภาษาอังกฤษสําหรับธรุกิจ 20 ชม. 
วิวัฒนะมงคล  20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  
  2000-1205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน  
  20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ  
น.ส.เจนจริา  ใบปกทอง อาจารย์พิเศษ 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 20 ชม. 
  20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย  
  20000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
  30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ  
น.ส.ชาลินี  ม่วงแจ่ม อาจารย์พิเศษ 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 24 ชม. 
  30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร ์  
  30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
  30200-1002 หลักการตลาด  
สาขางานยานยนต์/สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
นายนิรันทร์  เดือนพงษ ์ อาจารย์พิเศษ 2101-2115 งานบริการรถยนต์ 1 29 ชม. 
  3101-2108 เครื่องล่างและส่งกําลังยานยนต ์  
  30101-2303 เทคโนโลยีงานซ่อมสีรถยนต ์  
  3101-2111 งานตัวถังและพ่นสียานยนต ์  
นายคมสันต์  จูม ี อาจารย์พิเศษ 20101-2102 งานจักรยานยนต ์ 31 ชม. 
  3101-2105 งานปรับแต่งเครื่องยนต ์  
  3101-2005 งานทดลองเครื่องกล  
  3101-0001 

30101-0001 
งานจักรยานยนต์และเครื่องยนตเ์ล็ก 
งานวัดละเอียดช่างยนต ์
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ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง รายวิชาท่ีสอน ชั่วโมงสอน 
นายปริวัตร  แก้วเปี้ย อาจารย์พิเศษ 20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 31 ชม. 
  2101-2008 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ  
  30101-2101 

 
30100-0101 
3101-2107 

งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์
กลศาสตร์วิศวกรรม 
งานเกียร์อัตโนมัต ิ

 

นายอภิชาติ  อินคล้าย อาจารย์พิเศษ 20101-2106 งานบํารุงรักษารถยนต ์ 30 ชม. 
  20101-2502 งานเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค ์  
  20101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล  
  30101-2001 กลศาสตร์ของไหล  
  3101-0002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล  
นายพรเทพ  แก้วตา อาจารย์พิเศษ 20101-2501 งานความปลอดภัยในจักรยานยนต์ 34 ชม. 
  20101-2002 งานเครื่องยนต์ดเีซล  
  30101-0003 งานเครื่องล่างและส่งกําลังรถยนตเ์บื้องต้น  
  30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส ์  
นายนิพัฒน์ เสนอใจ อาจารย์พิเศษ 20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 30 ชม. 
  20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  
  20100-1001 งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  
  20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  
  30100-0001 งานเทคนิคเบื้องต้น  
  3100-0002 งานเขียนแบบเทคนิค  
สาขางานไฟฟ้าก าลัง   
นายสุรยิา  ม้วนทอง พนักงานราชการ 20104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า 32 ชม. 
  20104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า  
  2104-2106 เครื่องปรับอากาศ  
  30104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า  
  3104-2007 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม  
นายสมพงษ์  บุญเกิด อาจารย์พิเศษ 20104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 27 ชม. 
  30104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า 1  
  3104-2202 การประมาณการระบบไฟฟ้า  
นายอดิศักดิ์  กุตะนันท ์ อาจารย์พิเศษ 20104-2008 มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับ 30 ชม. 
  20104-2105 หม้อแปลงไฟฟ้า  
  20104-2104 เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  
นายภิญโญ  ม่วงแก้ว อาจารย์พิเศษ 20100-1004 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ฯ 28 ชม. 
  30104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าดัวยคอมพิวเตอร์  
  30104-9007 เซลล์แสงอาทิตยฯ์  
  3104-1004 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า  
นายสรศักดิ์  ทิมทอง อาจารย์พิเศษ 20104-2118 หุ่นยนต์เบื้องต้น 29 ชม. 
  20104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  
  2104-2111 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
  30104-1002 วงจรไฟฟ้า 1  
  3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
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ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง รายวิชาท่ีสอน ชั่วโมงสอน 
นายจีรวัฒน์  โชติธนบูรณ ์ อาจารย์พิเศษ 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 27 ชม. 
  20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  
  30100-0002 เขียนแบบเทคนิค  
  3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน  
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ/สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทลั   
น.ส.ปิยธิดา  บํารุงศร ี อาจารย์พิเศษ 20204-2110  โปรแกรมมัลติมีเดีย 22 ชม. 
  20204-2102  โปรแกรมประมวลผลคาํ  
  30204-2001 พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล  
  30204-2002  ระบบจัดการฐานข้อมลู  
  30001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ  
นายสมบตัิ  บุญเรืองฤทธิ์   อาจารย์พิเศษ 20204-2001  ระบบปฏิบตัิการเบื้องต้น 23 ชม. 
  20204-2005  เครือข่ายคอมพิวเตอร ์  
  20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  
  30204-2007 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย

สําหรับธรุกิจดิจิทลั 
 

นายธวัชชัย  คําภาอินทร์ อาจารย์พิเศษ 20204-2009 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 20 ชม. 
  20204-2107 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ์  
  30204-2004  หลักการคดิเชิงออกแบบและนวัตกรรมธรุกิจ

ดิจิทัล 
 

  30204-0001  หลักการเขียนโปรแกรม  
  30204-0002  ระบบปฏิบตัิการเบื้องต้น  
น.ส.ณฤมล อุทธอินทร ์ อาจารย์พิเศษ 20001-2001  คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 22 ชม. 
  20204-2103  โปรแกรมตารางงาน  
  30204-2104 อินเทอร์เน็ตธุรกิจดิจิทัล  
  30001-2001 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจดัการอาชีพ  
สาขางานการบัญช ี
นางสุพิชยกาญจน์   ครูชํานาญการ 2201-2008   กระบวนการจัดทําบัญช ี 19 ชม. 
ม้วนทอง  30201-2001 การบัญชีช้ันกลาง  1  
  3200-1002 หลักการจดัการ  
  3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ  
  30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร ์  
นายจักรพันธ์  อิ่มนรัญ อาจารย์พิเศษ 20201-2106 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญชี 21 ชม. 
  20201-2101 การบัญชีสินคา้และระบบใบสําคญั  
  20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ  
  30201-2007 การบัญชีภาษีอากร  
น.ส.อรณุรัตน์  หนูจิ๋ว อาจารย์พิเศษ 20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 21 ชม. 
  20201-2102 การบัญชีตั๋วเงิน  
  2201-2104 การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสําคญั  
  30200-0001 การบัญชีเบื้องต้น  
  30201-2003 การบัญชีต้นทุน  1  
น.ส.วารินทร์ ปราโมทย ์ อาจารย์พิเศษ 20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น 

 
 

12 ชม. 
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ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง รายวิชาท่ีสอน ชั่วโมงสอน 
น.ส.ภุมรินทร์  นิลขาว อาจารย์พิเศษ 2201-2005 ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดากับการบญัชี 20 ชม. 
  20001-1005 กฎหมายพาณิชย ์  
  20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  
  2201-2102 การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย  
  30200-0002 การขายเบื้องต้น  
น.ส.ภาวณิี จันทรมณ ี อาจารย์พิเศษ 20201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 18 ชม. 
  20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น  
  20200-1003 การขายเบื้องต้น  
 
หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชา้ง 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง รายวิชาท่ีสอน ชั่วโมงสอน 
หมวดวิชาทักษะชีวิต   
นายบุญช่วย  หมีอิ่ม อาจารย์พิเศษ 20000-1501 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 4 ชม. 
  20000-1101   ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
นายสุภกิจ  กรีอินทอง อาจารย์พิเศษ 20000-1502  ประวัติศาสตร์ชาติไทย 17 ชม. 
  20000-1601  ทักษะการดํารงชีวิตเพื่อสุขภาวะ  
  20000-1210 ภาษาอังกฤษสําหรับธรุกิจ  
  20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง    
  20000-1202  ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด  
  20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  
  30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย  
น.ส.อัญชลี  กาแดง อาจารย์พิเศษ 20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 20 ชม. 
  20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  
  20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรม  
  20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  
  20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ  
  30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  
สาขางานยานยนต์   
นายประพจน์  ทับทอง อาจารย์พิเศษ 20101-2002 งานเครื่องยนต์ดเีซล 26 ชม. 
  20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต ์  
  20101-2106 บํารุงรักษารถยนต ์  
  20101-2002 งานเครื่องยนต์ดเีซล  
  2101-2115 งานบริการรถยนต์  1  
  20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  
นายเชิดพงษ์  องอาจ อาจารย์พิเศษ 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 26 ชม. 
  2101-2008 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ  
  20101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล  
  30100-0001 งานเทคนิคเบื้องต้น  
  30101-2101 งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วย

อิเล็กทรอนิกส ์
 

  30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส ์
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ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง รายวิชาท่ีสอน ชั่วโมงสอน 
นายสมชาติ  เที่ยงธรรม อาจารย์พิเศษ 20101-2502 งานเครื่องยนต์เล็กฯ 22 ชม. 
  2101-2115 งานบริการรถยนต์  1  
  20101-2102 งานจักรยานยนต ์  
  20101-2502 งานเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค ์  
  30101-0001 งานวัดละเอียดช่างยนต ์  
นายคัณฑสรวง   อาจารย์พิเศษ 20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 24 ชม. 
กริ่งทอง  20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  
  30101-2303 เทคโนโลยีงานซ่อมสีรถยนต ์  
  30101-0003 งานเครื่องล่างและส่งกําลังรถยนตเ์บื้องต้น  
  30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม  
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ   
นายจตุรนต์  หมีอิ่ม อาจารย์พิเศษ 20204-2009 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 24 ชม. 
  20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น  
  20204-2103 โปรแกรมตารางงาน  
  30204-2004 หลักการคดิเชิงออกแบบและนวัตกรรมฯ  
  30204-0002 ระบบปฏิบตัิการเบื้องต้น  
  30204-2104 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสําหรับธุรกิจดิจิทัล  
น.ส.สุนสิา  นิ่มเกต ุ อาจารย์พิเศษ 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 22 ชม. 
  20204-2002 ระบบปฏิบตัิการเบื้องต้น  
  20204-2110 โปรแกรมมัลติมีเดีย  
  30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ  
  30204-2001 พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล  
น.ส.นาฎญา  อาทธสอน อาจารย์พิเศษ 20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 18 ชม. 
  20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  20001-1005 กฎหมายพาณิชย ์  
  20200-1003 การขายเบื้องต้น  
  20000-1501 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม  
  30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร ์  
นายธัญยบูรณ์  รอดมณี  อาจารย์พิเศษ 20204-2005 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 29 ชม. 
  20204-2102 โปรแกรมประมวลผลคาํ  
  20204-2107 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ์  
  30204-0001 หลักการเขียนโปรแกรม  
  30204-2002 ระบบจัดการฐานข้อมลู  
  30001-2003 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจดัการอาชีพ  
  30204-2007 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยฯ  
 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

ไม่มี 
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วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
1. นายสิทธิพงษ์ เจียมศรีพงศ์ เสนอ ให้วิทยาลัยเตรียมความพร้อมการทํางานหรือจัดทําหลักสูตร                  

ที่มีการทํา เรื่ องความปลอดภัย ที่ เป็นความปลอดภัยจากตน เอง และปลอดภัยจากเครื่องมือที่ทํางาน                         
ผู้สอนควรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ Safety First 

2. นายธวัชชัย  รัตนพุก เสนอว่า สืบเนื่องจากการไปศึกษาดูงานที่หนองบัวลําภู สอบถามความคืบหน้าการ
ทําโครงการเกษตร เนื่องจากเข้าฤดฝูนแล้ววิทยาลัยได้ดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหน อย่างไร   

3. นายบรรลือ เหลืองทองคํา สอบถามกรณี มีผู้มาสมัครเรียนในหลักสูตร ปวส.สาขาบัญชี จํานวน 7 คน สาขา
งานไฟฟ้ากําลัง แม่ข่ายที่มี 2 คน ทั้งในส่วนของหน่วยโพธิ์ประทับช้าง  วิทยาลัยได้จัดทําแผนรองรับ                    
ด้วยหรือไม่ในกรณีที่เปิดเรียนไมไ่ด้ และมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมคือสาขางานเชื่อมโลหะ และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผู้
มาสมัครเรียน วิทยาลัยได้มีการแนะแนวหรือไม่อย่างไร 

4. นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ เสนอว่า การทําโครงการเกษตร ได้คัดเลือกบุคคลผู้รับผิดชอบแล้วที่ทับคล้อ ส่วน
แม่ข่ายกําลังอยู่ในขั้นตอนการดูสถานที่และประสานผู้รับผิดชอบอยู่ วิทยาลัยมีแนวทางในการดําเนินการโครงการใน
ลักษณะโครงการสาธิตการทําการเกษตร  

ในเรื่องของจํานวนผู้เรียน เสาร์อาทิตย์ ของสาขาวิชาการบัญชี ซึ่งตอนนี้มีผู้สมัครเรียน 7 คน ต้องได้ครบ 15 
คน จึงจะสามารถเปิดห้องเรียนได้ ในส่วนของสาขางานไฟฟ้า ที่มีผู้สมัคร 2 คน ได้เชิญอาจารย์ประจําสาขาเข้าร่วม
พูดคุยแล้วขอพิจารณาก่อน สาขางานเชื่อมโลหะ และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผู้สมัคร เนื่องจากผลสัมฤทธิ์
ทางการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ดี ทําให้ไม่มีนักศึกษาเรียนต่อ ในส่วนของหน่วยจัดการศึกษาทุ่งใหญ่ มีนักศึกษาน้อย 
วิทยาลัยขอศึกษาข้อมลูในเรื่องของจุดคุ้มทุนก่อนว่าจะสามารถเปิดได้หรือไม่  

5. นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงศ์  เสนอว่า การแนะแนว ผู้สอนควรฝึกเขียนประวัติตนเอง (resume)   ให้เป็น 
ควรฝึกใหน้ักศึกษามีการเขียน resume ของตนเอง เล่าถึงความต้องการ ความสามารถของตนเองให้ได้ ความพร้อมที่
จะมาเรียน หรืออ่ืน ๆ ให้เป็นขั้นตอน   

6. นายบรรเทิง  ศรีนาก  เสนอว่า การทําเกษตรในสถานการณ์โควิด-19 ควรมีการส่งเสริมการสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร ซึ่งในปัจจุบันมีองค์กรที่ให้การสนับสนุนด้านการเกษตร  โดยมีการสนับสนุนป็นเงินทุนวงเงิน
โดยประมาณ 45,000  บาท มุ่งเน้นกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่  วิทยาลัยควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการให้
ความรู้การจัดการด้านเทคโนโลยีรูปแบบสมาร์ท โดยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานเพ่ือต่อยอดไปสู่ชุมชน
ของตนเอง 

7. นายธวัชชัย  รัตนพุก เสนอว่า การทําเกษตรควรทําเพ่ือเป็นการสาธิตให้กับผู้สนใจในชุมชน ทั้งสองที่คือ
ทั้งโพทะเล และทับคล้อเนื่องจากเรามทีรัพยากรในพ้ืนที่อยู่แล้ว น่าจะทําได้ เสนอให้วิทยาลัยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ๆ เช่น เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนได้ปลูกผักปลอดสารพิษซึ่งเป็นที่การของตลาด 
 

วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 6/๒๕63 
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้ งที่  6/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่  25 มิถุนายน                     
๒๕63 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุม  จะจัดให้มีการประชุมครั้ งที่  6/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่  25 มิถุนายน ๒๕63                         
เวลา 09.30 น. 
 

ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
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                (นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)           (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี) 
                   ผู้จัดทําวาระการประชุม                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
 
 

(นางวิลัย  บุตร์วัตร) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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