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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ครั้งที่ 2/๒๕64 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์  ๒๕64 เวลา 09.30 น. 
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

 ..................................................................................... 
 

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

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

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 
1.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายณรงค์   แก้วแกมแข  ที่ปรึกษาสภาฯ 
2. นางสาวปฐมพร  อุไรพันธ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา                                 

เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจ านวน 11 คน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 3 คน                                
และผู้ เข้าร่วมประชุม จ านวน 2 คน รวมจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมทั้ งสิ้น 16 คน ดังรายชื่อข้างต้น                                
ครบองค์ประชุมด าเนินการประชุมตามวาระ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  
 วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา กล่าวถึงการจัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ครั้งที่  2/2564 ที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)  
เพ่ือชม ผลงานโครงการของนักศึกษา และดูพ้ืนที่และความคืบหน้าในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่จะด าเนินการก่อสร้างศูนย์วิจัยฯ และเสนอแนวทางในการพัฒนาอาชีพ โดย นักวิชาการของวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ได้น าเสนอเรื่องสมุนไพรเพ่ือเป็นอาชีพให้กับคนพิจิตรต่อไป 
 2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้รับการชมเชยจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง โครงการเด็กรุ่นใหม่ 
มีใบขับขี่ ที่ให้ความรู้กับนักศึกษาเพ่ือลดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นโครงการที่ควรสนับสนุนเพราะเป็นความปลอดภัย 
ในชีวิตของนักศึกษา 
 

 วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการด าเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความร่วมมือ                          

กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีการด าเนิน
กิจกรรม จ านวน 6 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 

 

กิจกรรมที่ 1 โครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ เพื่อลดอุบัติเหตุ 
 วันที่ 20 และ 25 มกราคม 2564 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรอ าเภอโพทะเล  
ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระท าผิดทางจราจร รวมทั้งร่วมกัน
ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาที่มีการดัดแปลง เปลี่ยนแปลงสภาพรถที่เข้าข่ายการกระท าผิดกฎหมาย 
พร้อมว่ากล่าว ตักเตือนให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 2 การท าสัญญาจ้างงานและการปฐมนิเทศ พนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการท าสัญญาจ้างงาน และปฐมนิเทศพนักงาน
จ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์)   
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 3 แนะแนวการศึกษาต่อ 
 วันที่  4 กุมภาพันธ์  2564 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุ งเทพ  
และสถาบันพัฒนาอาชีพเสริมฯ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตรแม่ข่าย และหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ 
ภูมิเขตร) ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตรแม่ข่าย และหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
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กิจกรรมที่ 4 การอบรมให้ความรู้การปลูกพืชสมุนไพร 
 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช
สมุนไพร ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือ กสศ. โดยมีคุณเกสร  
แช่มชื่น และ ดร.จรัญ  ดิษฐไชยวงค์ นักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยเกษตรพิจิตรเป็นวิทยากรให้ความรู้ 
แก่ชาวบ้านต าบลท่านั่ง อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 5 การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศบาล รุ่นที่ 3 ให้แก่เทศบาลต าบลโพทะเล ต าบลบางคลาน ต าบลท่าเสา และต าบลทุ่งน้อย   
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

กิจกรรมที่ 6 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับข่ี 
 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมกับส านักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขา
โพทะเล ได้จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้นักศึกษาที่ยังไม่มี
ใบขับขี่ประเภทรถจักรยานยนต์ของวิทยาลัยได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 1.  ปัจจุบันทางขนส่งมีการอบรมออนไลน์ สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ขอใบขับข่ีได้แล้ว 
 2.  เรื่องพืชสมุนไพร ของโครงการ กสส. เป็นกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูป ในพ้ืนที่ต าบลทางท่านั่ง จะเป็น
ผู้ผลิต และขณะนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการพัฒนาอย่างครบวงจรให้กับชุมชนเช่นกัน 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ     
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วาระที่ 1.2.2  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 1/2564 
 

สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้ งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 20 
มกราคม 2564 มีมติที่ประชุมและได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 
 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 

วาระท่ี 
เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 

การด าเนินงานตามมติที่
ประชุม 

1 วาระท่ี 4.1  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา 

ภาคการศึกษาที่ 1   
ปีการศึกษา 2563 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมเห็นชอบ
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา  ภาคการศึกษาที่ 1  ปี
การศึกษา 2563 จ านวน  41 คน 

แจ้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน   
ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่  
21 มกราคม 2564 

2 วาระท่ี 4.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบรายงาน
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
อนุปริญญา  ประจ าภาคการศึกษา
ที ่2/2563     

มติที่ ประชุม   ที่ประชุม เห็นชอบ
รายงานการจัดการเรี ยนการสอน
หลักสูตรอนุปริญญา  ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2/2563     

แจ้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน   
ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่  
21 มกราคม 2564 

3 วาระท่ี 4.3   เรื่อง พิจารณาเห็นชอบ
แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา  
1. การเขียน  Improvement plan 
ควรเขียนให้บรรลุเป้าหมาย และ
ผู้บริหารตรวจสอบได้ 
2. การเขียนข้อมูลการบริหารความ
เสี่ยง ควรเขียนให้ครบตามล าดับ 
อย่างมีข้ันตอน และชัดเจน 
3. ก า ร ท า  Improvement plan 
ต้องอ้างอิงข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ 
SWOT ที่เขียนไว้และน ามาวิเคราะห์
ด้ านจุ ด อ่อน   น าจุ ด อ่อนที่ มี ม า
ปรับปรุงหาแนวทางแก้ไขต่อไป   
4. มุมมองในการท างาน ได้มีการ
โฟกัสอะไรบ้างในการเขียนกรอบการ
ท างาน  น ามาวิเคราะห์ให้ชัดเจน  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ
แผนพัฒนาคุณภาพ  
(Improvement Plan) ประจ าปี
การศึกษา 2563 

แ จ้ ง ฝ่ า ย อ า น ว ย ก า ร   
ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่  
22 มกราคม 2564 
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ที ่
ระเบียบ 
วาระ 

วาระท่ี 
เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 

การด าเนินงานตามมติที่
ประชุม 

4 วาระท่ี 4.4   เรื่อง พิจารณาอนุมัติการลาออก
ของกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา   
1.  ควรแต่งตั้งกรรมการที่มาแทน
ต าแหน่งที่ว่างลง   
2.  คุณสมบั ติ ขอ งผู้ ที่ จ ะมา เป็ น
ก ร รม ก า ร ส ภ า ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ควรมีการ
พิจารณาตามความเหมาะสม 
3.  ให้ ผู้ อ านวยการ ไปทาบทาม
บุคคลากรที่จะเข้ามาเป็นกรรมการ 
และน าเสนอสภาในคราวต่อไป 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมอนุมัติ ให้   
นางมิ่งขวัญ พุกเปี่ยม ลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น พิ จิ ต ร   แ ล ะ
มอบหมายให้ผู้อ านวยการด าเนินการ
เ สนอร ายชื่ อผู้ มี คุ ณสมบั ติ ต า ม
ข้อบั งคับว่ าด้ วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

แ จ้ ง ฝ่ า ย อ า น ว ย ก า ร   
ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่  
22 มกราคม 2564 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน มกราคม 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมีเงินรายได้สถานศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ม.ค. 2564   10,711,933.22 
1 ณ วันที่ 31 ม.ค. 2564 497,745.00  484,480.00 10,725,198.22 

  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน มกราคม 2564 
 

สรุปเรื่อง 
  ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖4 งวดที่ 3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน 29 ,307,170 
บาท ยี่สิบเก้าล้านสามแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 
8,788,424.99  (แปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์) และร้อยละของการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ 29.99 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดงบประมาณ 
 

ได้รับจัดสรร 
 

เบิกจ่าย 
 

คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 3,030,480.00 2,020,320.00 1,010,160.00 66.67 
งบด าเนินงาน 7,679,750.00 3,976,817.69 3,702,932.31 51.78 
งบลงทุน 11,488,700.00 - 11,488,700.00 0.00 
งบอุดหนุน 
- จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- โครงการตามพันธกิจ 

7,108,240.00 
6,491,440.00 

616,800.00 

2,791,287.30 
2,626,438.30 

164,849.00 

4,316,952.70 
3,865,001.70 

451,951.00 

33.59 
40.46 
26.73 

รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน)  
จ านวน 3 งวด  

29,307,170.00 8,788,424.99 20,518,745.01 29.99 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  32%  ไตรมาสที่ 2  54%    
                                ไตรมาสที่ 3  77%  ไตรมาสที่ 4  100%   
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เป้าหมายการเบิกจ่าย
อยู่ท่ีร้อยละ  39.33  ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ีร้อยละ 29.99)  

ต่ ากว่า
เป้าหมาย
9.34% 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

ยกมาจากปี 25๖3 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ  
 9,950,698.92 1,367,411.00 592,911.70 10,725,198.22 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 วาระที่ 1.2.5  เรื่อง รายงานจ านวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ
และคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน มกราคม 2564 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง

ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 งานบริการวิชาการไดร้ายงานผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน มกราคม 2564 ดังนี้ 

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1. ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถังแกลลอน 20 28  ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ 

2. การขยายพันธุ์พืช 20 20  
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6  
ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะล  

3. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  49  หน่วยจัดฯ ทับคล้อฯ อ.ทับคล้อ  
รวม 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

3,030,480.00

7,679,750.00

11,488,700

6,491,440.00

616,800.002,020,320.00

3,976,817.69

0.00

2,626,438.30

164,849.0066.67 51.78 0.00 40.46 26.73

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม  2564

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย
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2. บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1. ช่างตัดโลหะด้วยแก็ส 40 
12  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

24  
ร.ร.บ้านบึงทับจั่น  ”ทศอุปถัมภ์”          
ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง  

2. 
เทคนิคการซ่อมล าโพงและ         
การประกอบตู้ล าโพง 

20 11  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

3. 
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้าน 

40 
12  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

25  
ร.ร.บ้านบึงทับจั่น  ”ทศอุปถัมภ์”          
ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง  

4. 
การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือ
ธุรกิจ 

40 11  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

5. ช่างปะยาง 20 11  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

6. 
การใช้งานโปรแกรมตาราง
ค านวณ 

20 12  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

7. การนวดแผนไทยเบื้องต้น 40 13  วชช.พิจิตร ต.ท่าบัว อ.โพทะเล  

8. น้ าพริกแห้ง 20 20 20 
ร.ร.บ้านบึงทับจั่น  ”ทศอุปถัมภ์”          
ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง 

9. การท าขนมอบเบเกอรี่ (คุกก้ี) 40 25 25 ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ  

10. งานผูกผ้า 40 
25  ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ  

20 20 
ศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านท่านั่ง   
ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล 

11. ขนมไทยแห้ง 40 20 20 
ศูนยเ์รียนรู้กองทุนหมู่บ้านท่านั่ง  
ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล 

รวม 241 85 
 

ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 40 97 242.50 
บริการวิชาการ ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง 360 241 66.67 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



9 
 

วาระท่ี 1.2.6  เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วม “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง  
ปี 2564” 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ยื่นแบบเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564  

ไปยังส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยเสนอขอรับทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อ 
สายอาชีพชั้นสูงจ านวน  60 คน ประกอบด้วย 

1) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล    จ านวน  30  คน 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  จ านวน  30  คน 
บัดนี้ ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ประกาศผลการคัดเลือก

สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้รับการพิจารณารับทุน
นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 จ านวน 30 ทุน คือสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี 1.2.7 เรื่อง รายงานผลการด าเนินโรงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าและพื้นที่ทิ้งดิน ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่อ าเภอทับคล้อ ได้มีโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าและได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มายัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการขุดลอกอ่างเก็บน้ า และทิ้งดินในบริเวณพ้ืนที่ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร (หน่วยจัด
การศึกษาทับคล้อ) ซึ่งในพ้ืนที่ดังกล่าว วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มอบให้คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัย
นเรศวรได้ใช้เป็นพ้ืนที่ด าเนินการโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรฯ จากข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับทราบข้อมูลพร้อมทั้ งแจ้งผ่านมายังวิทยาลัยชุมชนพิจิตรว่า          
ไม่ขัดข้องในส่วนของการขุดลอกอ่างเก็บน้ า ส่วนในเรื่องการด าเนินการทิ้งดินให้ประสานกลับไปยังมหาวิทยาลัย
นเรศวรอีกครั้ง 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 1.2.8  เรื่อง  สรุปผลการด าเนินงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปี  พ.ศ.2563 
 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้สรุปผลการด าเนินงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปี                       
พ.ศ.2563 จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ที่ได้ด าเนินการจัดประชุมไปตาม
ก าหนดการในปี พ.ศ.2563  ได้มีการจัดประชุม 12 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม  
2563 รวมประชุมในปี พ.ศ.2563 จ านวน 12 ครั้ง วาระการประชุม 6 วาระ มีเนื้อหาในการประชุม  
รวมทั้งสิ้น 386 เรื่อง คณะกรรมการที่ เข้าร่วมประชุม จ านวน 12 คน เลขานุการ  จ านวน 1 คน  
และผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 2 คน รับรองรายงาน การประชุม จ านวน 12 ครั้ง  มีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัย จ านวน 311,265 บาท  
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ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
1. ควรสรุปเป็นรายงาน โดยสรุปเฉพาะการด าเนินงานของกรรมการสภาวิทยาลัยตามภาระหน้าที่ 

11 ข้อ   
2. ไมค่วรใส่ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
3. ในเอกสารสรุปผลการด าเนินงานควรใส่สาส์นของประธานกรรมการสภาด้วย 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และให้มีการปรับตามข้อเสนอแนะกรรมการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม  
๒๕64 ณ ห้องประชุมสรรพงาย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการด าเนินการ
ต่อไป 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงาน การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 1/2564  
เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม  ๒๕64  จ านวน 20 หน้า  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี  3.1  เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน หลักสูตรอนุปริญญา 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา  

และด าเนินการจัดประชุมครูผู้สอนประจ าภาคเรียน พร้อมกับได้ติดตามการท า   มคอ.3 และ มคอ.5  
ของอาจารย์ผู้สอนซึ่งยังไม่ครบทุกรายวิชาหลังเปิดเรียน ซึ่งทางคณะกรรมการสภาวิทยาลัย เสนอแนะให้จัดท า
ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานหลักสูตรอนุปริญญา เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามผลการปฏิบัติงานของงาน
หลักสูตรอนุปริญญา 

บัดนี้ทางงานหลักสูตรอนุปริญญา ได้ด าเนินการจัดท าปฏิทินการปฎิบัติงานหลักสูตรอนุปริญญา
เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดดังนี้ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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รายการ ภาคการศึกษาท่ี 1 
เดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
เดือน ธันวาคม – พฤษภาคม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร   งานหลักสูตรอนุปรญิญา/
หน่วยจัดการศึกษา/อาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

    1.1. จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา 3 เดือน กุมภาพันธ ์ สิงหาคม 
    1.2 เสนอคณะอนุกรรมการวชิาการเห็นชอบ/สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเห็นชอบ มีนาคม กันยายน 
    1.3 ส่งแผนการเรยีนไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีนาคม  กันยายน 
2. จัดท าตารางเรียนตารางสอนศักยภาพผู้สอน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 เดือน   หน่วยจัดการศึกษาทุกหน่วย

จัด จัดท าตารางสอนศักยภาพ
ครูผูส้อน  
งานหลักสูตรรวบรวม
ตรวจสอบกลั่นกรอง จัดพิมพ์ 

    2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าตารางสอน/ คณะกรรมการกลัน่กรองตารางสอนและศักยภาพผูส้อน เมษายน ตุลาคม 
   2.2 จัดท าตารางเรียนตารางสอน ศักยภาพครผูู้สอนประจ าภาคการศึกษา พฤษภาคม พฤศจิกายน 
   2.3 ประชุมกลั่นกรองตารางสอนและศักยภาพผูส้อน พฤษภาคม พฤศจิกายน 
    2.4 เสนอคณะอนุกรรมการวชิาการเห็นชอบ/สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเห็นชอบ พฤษภาคม พฤศจิกายน 
3. จัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอนหลังเปิดภาคการศึกษา 15 วัน   งานหลักสูตรอนุปรญิญา 
    3.1 คีย์ข้อมูลรายงานการจัดการศึกษาหลังเปิดภาคการศึกษา 15 วัน มิถุนายน ธันวาคม 
    3.2 เสนอคณะอนุกรรมการวชิาการเห็นชอบ/สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเห็นชอบ กรกฎาคม มกราคม 
    3.3 เสนอสถาบันวิทยาลยัชุมชนเพื่อขออนุมัติงบประมาณ กรกฎาคม มกราคม 
4.  จัดประชุมครูผู้สอนประจ าภาคการศึกษา   งานหลักสูตรอนุปรญิญา 
   4.1 จัดท าโครงการ ขออนุมัติ จัดประชุม พฤษภาคม พฤศจิกายน 
   4.2 ติดตาม มคอ.3 หลังจากท่ีประชุมครรูับทราบตารางสอนเรยีบร้อยภายใน 1 เดือน มิถุนายน ธันวาคม 
   4.3  ติดตาม มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ธันวาคม มิถุนายน 
5.  เปิดภาคการศึกษา    
    5.1  เปิดภาคการศึกษา / รับลงทะเบียน มิถุนายน ธันวาคม งานทะเบียน /หน่วยจัดฯ 
    5.2  ท าการเรยีนการสอน 15 สัปดาห์ / สอบปลายภาคการศึกษา สัปดาห์ที่ 16 มิถุนายน – พฤศจิกายน ธันวาคม – พฤษภาคม ครูผูส้อน 
    5.3  ส่งผลการเรียนลงในระบบ และที่งานวัดผล หลังสอบปลายภาค 1 สปัดาห์ พฤศจิกายน พฤษภาคม งานวัดผล 
    5.4  ครู ส่ง มคอ.5  หลังสิ้นภาคการศึกษา 30 วัน ธันวาคม มิถุนายน สาขาวิชา / งานอนุปริญญา 
6.  ติดตาม ตรวจสอบชุดการเบิกจ่ายค่าสอน  ค่าธุรการ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน งานหลักสูตรอนุปรญิญา 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

สรุปเรื่อง 
    ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีก าหนดเปิด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในเดือน 
พฤษภาคม 2564 นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนด คือ ส่งแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
ก่อนล่วงหน้า 3 เดือน และ ส านักวิชาการได้ด าเนินการประชุมหัวหน้าสาขางาน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ของทุกหน่วยจัดการศึกษาเพ่ือพิจารณาแผนตลอดหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  
และได้ด าเนินการจัดท าแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ส าหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2564 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
2. สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
4. สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 
5. สาขางานการบญัชี 
6. สาขางานธุรกิจดิจิทัล 

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

 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่  2/๒๕64  
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์  ๒๕64  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2564   
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 
1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (2) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่                        

ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนอง                 
ต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชน ให้เข้มแข็ง 

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการจัดการศึกษาและการประ เมินผลการเรียน 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557   

3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556   
        

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบแผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2564 
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 วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

สรุปเรื่อง 

 ด้วยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
เพ่ือเปิดโอกาสให้ศึกษาในรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน รวมทั้ งเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสส าเร็จการศึกษา 
ตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564  
ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556   
“ภาคเรียนฤดูร้อน “ หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอนในช่วงปิดภาคเรียน ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงปิด
ภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม และ หมวด 2 การจัดการเรียนการสอน ส่วนที่ 2 การลงทะเบียนรายวิชา ข้อ 29 
การลงทะเบียนรายวิชาในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละ
ภาคเรียนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ ๓๕ ชั่วโมง ทั้งนี้ นับรวมกิจกรรม ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียนด้วยหรือไม่
เกินจากท่ีก าหนดไว้ในแผนการเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา  

โดยมีค่าลงทะเบียนรายวิชา (ค่าหน่วยกิต) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2561 ค่าลงทะเบียนรายวิชา            
(ค่าหน่วยกิต) ภาคเรียนฤดูร้อน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หน่วยกิตละ 50 บาท 

 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่  2/๒๕64  
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕64 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2538 

2.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่ าด้ วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ เรียน  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  

3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556   

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2563 
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การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 

ชื่อรายวิชา ท-ป-น 
ระยะเวลา 

การจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอน 

20100-1005   
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  

1-3-2 24 มี.ค.64 – 7 เม.ย.64 
08.30 – 16.30 น. 

นายประพจน์  ทับทอง 

2001-1001  
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  

2-0-2 9 เม.ย.64 – 30 เม.ย.64 
08.30 – 11.30 น. 

น.ส.นาฏญา  อาทธสอน 

2101-2009  
งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล  

1-3-2 24 มี.ค.64 – 7 เม.ย.64 
08.30 – 16.30 น. 

นายเชิดพงษ์  องอาจ 

20204-2001 
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น  

2-2-2 9 เม.ย.64 – 11 พ.ค.64 
08.30 – 11.30 น. 

นายจตุรนต์  หมีอ่ิม 

2100-1005 
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  

1-3-2 26 เม.ย.64 – 11 พ.ค.64 
08.30 – 16.30 น. 

นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง 

20100-1004 
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  

1-3-2 26 เม.ย.64 – 11 พ.ค.64 
08.30 – 16.30 น. 

นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง 

2100-1008 
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  

1-3-2 24 มี.ค.64 – 22 เม.ย.64 
12.30 – 16.30 น. 

นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง 

20100-1007 
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  

1-3-2 24 มี.ค.64 – 22 เม.ย.64 
12.30 – 16.30 น. 

นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง 

2101-2005 
งานไฟฟ้ารถยนต์  

2-3-2 7 เม.ย.64 – 28 เม.ย.64 
08.30 – 16.30 น. 

นายเชิดพงษ์  องอาจ 

2101-2008 
เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ  

1-3-2 7 เม.ย.64 – 26 เม.ย.64 
08.30 – 16.30 น. 

นายประพจน์  ทับทอง 

3100-0125 
การจัดการความปลอดภัย  

1-2-2 24 มี.ค.64 – 22 เม.ย.64  
08.30 – 11.30 น. 

นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง 

3001-2001 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
อาชีพ  

2-2-3 24 มี.ค.64 – 22 เม.ย.64 
12.30 – 16.30 น. 

น.ส.สุนิสา  นิ่มเกตุ 

2204-2105 
โปรแกรมกราฟิก  

2-2-2 24 มี.ค.64 – 30 เม.ย.64 
08.30 – 11.30 น. 

น.ส.สุนิสา  นิ่มเกตุ 

20204-2005 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

2-2-3 23 เม.ย.64 – 14 พ.ค.64 
12.30 – 16.30 น. 

น.ส.สุนิสา  นิ่มเกตุ 

20204-2009 
จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 

2-0-2 3 พ.ค.64 – 14 พ.ค.64 
12.30 – 16.30 น. 

นายจตุรนต์  หมีอ่ิม 
 

20000-1404 
คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ  

2-0-2 24 มี.ค.64 – 9 เม.ย.64 
12.30 – 16.30 น. 
 

น.ส.นาฏญา  อาทธสอน 
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ชื่อรายวิชา ท-ป-น 
ระยะเวลา 

การจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอน 

2000-1502 
ทักษะชีวิตและสังคม  

2-0-2 9 เม.ย.64 – 30 เม.ย.64 
12.30 – 16.30 น. 

น.ส.อัญชลี  กาแดง 

20000-1601 
ทักษะการด ารงชีวิตเพ่ือสุขภาวะ  

1-0-1 9 เม.ย.64 – 22 เม.ย.64 
12.30 – 16.30 น. 

น.ส.นาฏญา  อาทธสอน 

2000-1101 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน  

2-0-2 24 มี.ค.64 – 9 เม.ย.64 
08.30 – 11.30 น.  

นายจตุรนต์  หมีอ่ิม 

20000-1101 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน  

2-0-2 24 มี.ค.64 – 9 เม.ย.64  
08.30 – 11.30 น. 

นายจตุรนต์  หมีอ่ิม 
 

2000-1301 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  

1-2-2 24 มี.ค.64 – 22 เม.ย.64 
08.30 – 11.30 น. 

น.ส.อัญชลี  กาแดง 

2000-1102 
ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ  

1-0-1 24 มี.ค.64 – 31 มี.ค.64 
08.30 – 11.30 น. 

น.ส.นาฏญา  อาทธสอน 

2000-1401 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  

2-0-2 24 มี.ค.64 – 9 เม.ย.64 
12.30 – 16.30 น. 

น.ส.อัญชลี  กาแดง 

2000-1207 
ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง  

2-0-2 3 พ.ค.64 – 14 พ.ค.64 
08.30 – 11.30 น. 

น.ส.นาฏญา  อาทธสอน 

2000-1504 
อาเซียนศึกษา  

1-0-1 3 พ.ค.64 – 10 พ.ค.64 
12.30 – 16.30 น. 

น.ส.อัญชลี  กาแดง 

2000-1402 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ 

2-0-2 9 เม.ย.64 – 30 เม.ย.64 
08.30 – 11.30 น. 

น.ส.อัญชลี  กาแดง 

2000-2002 
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2  

2-0-0 27 มี.ค.64 – 11 เม.ย.64 
08.30 – 16.30 น. 

นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง 

2000-2001 
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 

2-0-0 17 เม.ย.64 – 2  พ.ค..64 
08.30 – 16.30 น. 

นายประพจน์  ทับทอง 

 

หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

ชื่อรายวิชา 
 ระยะเวลา 

การจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอน 

2000-1504 
อาเซียนศึกษา 

1-0-1 24 -31 มี.ค. 64 
08.30 - 11.30 น. 

นายภูวดล  หนูจิ๋ว 

2001-1001 
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 

2-0-2 2 – 21 เม.ย. 64 
12.30 - 15.30 น. 

นายภูวดล  หนูจิ๋ว 

2000-1102 
ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 

1-0-1 24– 26 มี.ค. 64 
08.30 - 15.30 น. 

นายบุญเสริม บุษยา  

2000-1201 
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 

2-0-2 1 – 23 เม.ย. 64 
08.30 - 11.30 น. 
 

น.ส.ชาลิน ีม่วงแจ่ม 
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ชื่อรายวิชา ท-ป-น 
ระยะเวลา 

การจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอน 

2000-1202 
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 

2-0-2 24– 31 มี.ค. 64 
08.30 – 15.30 น. 

น.ส.ชาลิน ีม่วงแจ่ม 

2000-1203 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 

2-0-2 29 มี.ค. – 5 เม.ย. 64 
08.30 - 16.30 น. 

นางศิรินาถ วิวัฒธนมงคล 

2000-1207 
ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 

2-0-2 5-13 พ.ค.64 
08.30 – 15.30 น. 

น.ส.ชาลิน ีม่วงแจ่ม 

2000-1402 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

2-0-2 5- 13 พ.ค.64 
08.30 - 15.30 น. 

นางดวงใจ  คุณสมบัติ 

2001-1002 
การเป็นผู้ประกอบการ 

2-0-2 26 เม.ย.- 7 พ.ค. 64 
12.30 - 16.30 น. 

น.ส.ภุมรินทร์ นิลขาว 

2000-1101 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 

2-0-2 26  เม.ย.- 13 พ.ค. 64 
08.30 - 11.30 น. 

นายบุญเสริม บุษยา 

2001-2001 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพ 

1-2-2 24 มี.ค. – 23 เม.ย. 64 
08.30 - 11.30 น. 

น.ส.ณฤมล  อิทธอินทร์ 

2104-2009 
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

2-2-2 24 มี.ค. – 30 เม.ย. 64 
12.30 - 16.30 น. 

นายภิญโญ ม่วงแก้ว 

2104-2003 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 

2-2-2 24 มี.ค. – 23 เม.ย. 64 
12.30 - 16.30 น. 

นายสรศักดิ์ ทิมทอง 

2104-2102 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

2-2-2 26 เม.ย. – 12 พ.ค. 64 
08.30 - 16.30 น. 

นายสรศักดิ์ ทิมทอง 

2000-2003 
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 

2-0-0 24 มี.ค. – 9 เม.ย. 64 
08.30 - 11.30 น. 

นายสมพงษ์ บุญเกิด 

2100-1007 
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 

1-3-2  26 เม.ย.- 13 พ.ค. 64 
11.30 – 16.30 น. 

นายจีระวัฒน์ โชติธนบูรณ์ 

3104-2202 
การประมาณการระบบไฟฟ้า 

1-3-2 24 มี.ค. – 19 เม.ย. 64 
12.30 – 16.30 น. 

นายสมพงษ์ บุญเกิด 

2000-1207 
ภาษาอังกฤษส าหรับงานช่าง 

2-0-2 7 - 20 เม.ย.64  
08.30 – 16.30 น. 

นางศิรินาถ วิวัฒนะมงคล 

2000-1207 
ภาษาอังกฤษส าหรับงานช่าง 

2-0-2 5 - 13 พ.ค. 64  
08.30 – 15.30 น. 

น.ส.ชาลิน ีม่วงแจ่ม 

2000-1202 
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 

2-0-2 24 - 31 มี.ค.64  
08.30 – 1๕.30 น. 

นางศิรินาถ วิวัฒนะมงคล 

2000-1203 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 

2-0-2 5 - 13 พ.ค.64 
08.30 – 1๕.30 น. 
 

นางศิรินาถ วิวัฒนะมงคล 
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ชื่อรายวิชา 
ท-ป-น ระยะเวลา 

การจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอน 

2001-1001 
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 

2-0-2 7 - 20 เม.ย. 64  
08.30 – 16.30 น. 

น.ส.นิภาวรร พงศ์ศิริวรรณ 

2000-1607 
เพศวิถีศึกษา 

1-0-1 26 - 28 เม.ย.64 
08.30 – 1๕.30 น. 

นายภูวดล หนูจิ๋ว 

2000-1502 
ทักษะชีวิตและสังคม 

2-0-2 29 เม.ย. – 7 พ.ค. 64 
 08.30 – 16.30 น. 

นายภูวดล หนูจิ๋ว 

2101-2102 
งานจักรยานยนต์ 

1-4-3 24 มี.ค. – 23 เม.ย.64  
08.30 – 16.30 น. 

นายคมสันต์ จูมี 

2100-1009 
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

1-3-2 26 เม.ย. – 12 พ.ค. 64  
08.30 – 16.30 น. 

นายคมสันต์ จูมี 

2101-2007 
กลศาสตร์เครื่องกล 

3-0-2 24 มี.ค. – 2 เม.ย. 64 
08.30 – 16.30 น. 

นายอภิชาติ  อินคล้าย 

2101-2002 
งานเครื่องยนต์ดีเซล 

2-3-3 9 เม.ย. – 3 พ.ค. 64 
08.30 – 16.30 น. 

นายอภิชาติ  อินคล้าย 

2101-2115 
งานบริการรถยนต์ 1 

1-9-4 24 มี.ค. – 6 พ.ค. 64  
08.30 – 16.30 น. 

นายนิรันดร์ เดือนพงษ์ 

2100-1001 
งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 

1-3-2 24 มี.ค.– 8 เม.ย. 64  
08.30 – 16.30 น. 

นายปริวัตร แก้วเปี้ย 

2100-1006 
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

1-3-2 9 – 29 เม.ย. -64  
08.30 – 16.30 น. 

นายปริวัตร แก้วเปี้ย 

2101-2113 
งานประดับยนต์ 

1-3-2 24 มี.ค.– 8 เม.ย. 64  
08.30 – 16.30 น. 

นายพรเทพ แก้วตา 

2101-2005 
งานไฟฟ้ารถยนต์ 

2-3-3 9 เม.ย. – 3 พ.ค.64  
08.30 – 16.30 น. 

นายพรเทพ แก้วตา 

2000-1402 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ 

2-0-2 29 มี.ค. – 5 เม.ย. 64  
08.30 – 16.30 น. 

นางดวงใจ คุณสมบัติ 

2101-2006 
งานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 

2-0-2 5 – 13 พ.ค. 64  
08.30 – 16.30 น. 

นายอภิชาติ  อินคล้าย 

2000-2001 
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 

2-0-0 29 มี.ค. - 5 เม.ย. 64  
08.30 – 16.30 น. 

นายบุญเสริม บุษยา 

2000-1406 
คณิตศาสตร์พณิชยกรรม 

2-0-2 25 มี.ค. – 1 เม.ย.64 
08.30 - 16.30 น. 

นางดวงใจ คุณสมบัติ 

2001-2001 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพ 
 

1-2-2 19 เม.ย. – 28 เม.ย 64 
08.30 - 16.30 น. 
 

นายธวัชชัย ค าภาอินทร์ 
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ชื่อรายวิชา ท-ป-น 
ระยะเวลา 

การจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอน 

2204-2112 
กฎหมายคอมพิวเตอร์ 

2-0-2 2 เม.ย. – 16 เม.ย 64 
08.30 - 16.30 น. 

น.ส.ปิยธิดา บ ารุงศรี 

2200-1002 
การบัญชีเบื้องต้น 1     

2-2-2 29 เม.ย.-12 พ.ค. 64 
08.30 - 16.30 น. 

น.ส.ภาวิณี จันทรมณี 

3001-1001 
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 

3-0-3 25 มี.ค. – 5 เม.ย.64 
08.30 - 16.30 น. 

นางสุพิชยกาญจน์ ม้วนทอง 

3000-2003 
หลักการจัดการ 

3-0-3 7 เม.ย. – 26 เม.ย. 64 
08.30 - 16.30 น. 

นางสุพิชยกาญจน์ ม้วนทอง 

2203-2009 
การพัฒนาบุคลิกภาพ 

3-0-2 24 มี.ค. – 2 เม.ย.64 
08.30 - 16.30 น. 

น.ส.ปฐมพร  อุไรพันธ์ 

2200-1003 
การบัญชีเบื้องต้น 2 

2-2-2 5 เม.ย. – 21 เม.ย.64 
08.30 - 16.30 น. 

นางอรุณรัตน์  หนูจิ๋ว 

2203-2004 
งานสารบรรณ 

2-0-2 22 เม.ย. – 5 พ.ค.64 
08.30 - 16.30 น. 

นางอรุณรัตน์  หนูจิ๋ว 

2000-1601 
พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

1-0-1 1 เม.ย. – 9 เม.ย. 64 
08.30 - 16.30 น. 

นายภูวดล  หนูจิ๋ว 

2000-1205 
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน 

1-0-1 16 เม.ย. – 23 เม.ย. 64 
08.30 - 16.30 น. 

น.ส.ชาลิน ี ม่วงแจ่ม 

2201-2008 
กระบวนการจัดท าบัญชี 

1-3-2 24 มี.ค. – 31 มี.ค. 64 
12.30 – 16.30 น. 
26 เม.ย. – 12 พ.ค. 64 
08.30 - 16.30 น. 

นายจักรพันธ์   อิ่มนรัญ 

2201-2101 
การบัญชีสินค้าและระบบใบส าคัญ 

2-2-2 24 มี.ค. – 23 เม.ย.64 
08.30 – 12.30 น. 

น.ส.ภุมรินทร์  นิลขาว 

2202-2004 
การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม 

1-2-2 24 มี.ค. – 23 เม.ย.64 
13.30 - 16.30 น. 
26 เม.ย. – 5 พ.ค. 64 
08.30 – 11.30 น. 

น.ส.ภุมรินทร์  นิลขาว 

2001-1002 
การเป็นผู้ประกอบการ 

2-0-2 26 เม.ย.- 7 พ.ค. 64 
12.30 - 16.30 น. 

น.ส.ภุมรินทร์ นิลขาว 

2001-1001  
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 

2-0-2 7-20 เม.ย. 64  
08.30 – 16.30 น. 

น.ส.นิภาวรรณ  พงศ์ศิริวรรณ 

2000-1502 
ทักษะชีวิตและสังคม 

2-0-2 29 เม.ย. – 7 พ.ค. 64 
 08.30 – 16.30 น. 

นายภูวดล หนูจิ๋ว 

2101-2102 
งานจักรยานยนต์ 

1-4-2 24 มี.ค. – 23 เม.ย.64  
08.30 – 16.30 น. 

นายคมสันต์ จูมี 
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ชื่อรายวิชา ท-ป-น 
ระยะเวลา 

การจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอน 

2100-1009 
งานนิวเมติกส์อและไฮดรอลิกส์ฯ 

1-3-2 26 เม.ย. – 12 พ.ค. 64  
08.30 – 16.30 น. 

นายคมสันต์ จูมี 

2101-2007 
กลศาสตร์เครื่องกล 

3-0-2 24 มี.ค. – 2 เม.ย. 64 
08.30 – 16.30 น. 

นายอภิชาติ  อินคล้าย 

2101-2002 
งานเครื่องยนต์ดีเซล 

2-3-3 9 เม.ย. – 3 พ.ค. 64 
08.30 – 16.30 น. 

นายอภิชาติ  อินคล้าย 

2101-2115 
งานบริการรถยนต์ 1 

1-9-4 24 มี.ค. – 6 พ.ค. 64  
08.30 – 16.30 น. 

นายนิรันดร์ เดือนพงษ์ 

2100-1001 
งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 

2-2-2 24 มี.ค.– 8 เม.ย. 64  
08.30 – 16.30 น. 

นายปริวัตร แก้วเปี้ย 

2100-1006 
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

1-3-2 9 – 29 เม.ย. -64  
08.30 – 16.30 น. 

นายปริวัตร แก้วเปี้ย 

2101-2113 
งานประดับยนต์ 

1-3-2 24 มี.ค.– 8 เม.ย.  64  
08.30 – 16.30 น. 

นายพรเทพ แก้วตา 

2101-2005 
งานไฟฟ้ารถยนต์ 

1-3-2 9 เม.ย. – 3 พ.ค.64  
08.30 – 16.30 น. 

นายพรเทพ แก้วตา 

2000-1402 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ 

2-0-2 29มี.ค. – 5 เม.ย.64  
08.30 – 16.30 น. 

นางดวงใจ คุณสมบัติ 

2101-2006 
งานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 

2-0-2 5 – 13 พ.ค. 64  
08.30 – 16.30 น. 

นายอภิชาติ  อินคล้าย 

2000-2001 
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 

2-0-0 29 มี.ค. -5 เม.ย. 64  
08.30 – 16.30 น. 

นายบุญเสริม บุษยา 

3000-2001 
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 

2-0-0 24-31 มี.ค. 64  
08.30 – 16.30 น. 

น.ส.นิภาวรรณ  พงศ์ศิริวรรณ 

3000-2002 
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2  

2-0-0 24-31 มี.ค.64  
08.30 – 16.30 น. 

นายทะนงศักดิ์ ยาดี 

3101-2103 
งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 

1-6-3 19 เม.ย.-14 พ.ค. 64  
08.30 – 16.30 น. 

นายสมชาติ เที่ยงธรรม 

3101-2107 
งานเกียร์อัตโนมัติ 

2-3-3 24 มี.ค. – 16 เม.ย. 64  
08.30 – 16.30 น. 

นายสมชาติ เที่ยงธรรม 

3100-0105 
ความแข็งแรงของวัสดุ 

3-0-3 24 มี.ค.– 2 เม.ย. 64  
08.30 – 16.30 น. 

นายทนงศักดิ์ ยาดี 

3101-2111 
งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 

1-6-3 5 เม.ย. – 6 พ.ค. 64  
08.30 – 16.30 น. 

นายทนงศักดิ์ ยาดี 

3101-2108 
งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ 

1-6-3 24 มี.ค.- 23 เม.ย. 64  
08.30 – 16.30 น. 

นายทชภณ เมืองฤทธิ์ 
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หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 

ชื่อรายวิชา ท-ป-น 
ระยะเวลา 

การจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอน 

๒๐๐๐-๑๓๐๑ 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

3-0-2 ๒๔ มี.ค.- ๒ เม.ย.64 
08.30 – 16.30 น. 

นายวิชาญ ชุมม่ัน 

2000-1302 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม 

3-0-2 24 มี.ค.-2 เม.ย.64 
08.30 – 16.30 น. 

น.ส.สุนิสา พรหมอยู่ 

2000-1401 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

2-0-2 24 – 31 มี.ค.64 
08.30 – 15.30 น. 

น.ส.วินิดา เจิมรอด 

5 – 16 เม.ย.64 
08.30 – 15.30 น. 

2000-1402 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ 

2-0-2 19 -26 เม.ย.64 
08.30 – 15.30 น. 

น.ส.วินิดา เจิมรอด 

2000-1501 
อาเซียนศึกษา 

1-0-1 5 – 8 เม.ย.64 
08.30 – 15.30 น. 

อ.สง่า  ศรีรักษ์ 

2000-1101 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 

2-0-2 26 มี.ค. – 2 เม.ย.64 
08.30 – 15.30 น. 

อ.ปรารถนา  จันทร์อ่ า 

22 – 29 เม.ย. 64 
08.30 – 15.30 น. 
30 เม.ย.-10 พ.ค.64 
08.30 – 16.30 น. 

2000-1102 
ภาษาไทยพ้ืนฐานอาชีพ 

2-0-2 5 – 8 เม.ย.64 
08.30 – 15.30 น. 

อ.ปรารถนา  จันทร์อ่ า 

2000-1601 
พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

2-0-2 3 – 10 พ.ค.64 
08.30 – 15.30 น. 

อ.ประเสริฐ  เฉยดิษ 

20000-1603 
พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

2-0-2 3 - 10 พ.ค. 64 
08.30 – 15.30 น. 

2000-1607 
เพศวิถีศึกษา 

1-0-1 19 – 21 เม.ย.64 
08.30 – 15.30 น. 

น.ส.ปรารถนา  จันทร์อ่ า 

2000-1505 
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

2-0-2 8 – 22 เม.ย.64 
08.30 – 15.30 น. 

นายสง่า  ศรีรักษ์ 

2000-1502 
ทักษะชีวิตและสังคม 

2-0-2 23 – 29 เม.ย.64 
08.30 – 15.30 น. 

นายสง่า  ศรีรักษ์ 

2001-1006 
กฎหมายแรงงาน 

1-0-1 5 – 8 เม.ย.64 
08.30 – 15.30 น. 

นายอนุศักดิ์  นาคไพจิตร 

2200-1008 
กฎหมายพาณิชย์ 

2-0-2 24 – 31 มี.ค.64 
08.30 – 15.30 น. 

นายอนุศักดิ์  นาคไพจิตร 
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ชื่อรายวิชา ท-ป-น 
ระยะเวลา 

การจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอน 

2001-1002 
การเป็นผู้ประกอบการ 

2-0-2 1 – 9 เม.ย.64 
08.30 – 16.30 น. 

นางธัญยธรณ์  ตันโน 

2000-1406 
คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 

2-0-2 24 – 31 มี.ค.64 
08.30 – 15.30 น. 

นางวิลัย  บุตร์วัตร 

3001-2001 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการอาชีพ 

2-2-3 24 มี.ค.- 5 เม.ย. 64 
08.30 – 16.30 น. 
 

นางขนิษฐา  นครประสาท 

20204-2101 
อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ 

1-2-2 1 เม.ย. – 5 พ.ค. 64 
08.30 น. – 11.30 น. 

นายอรรถนิติ กมเลศรังสรรค์ 

20204-2004 
หลักการเขียนโปรแกรม 

2-2-2 1 เม.ย. – 5 พ.ค. 64 
12.30 น. – 16.30 น. 

นายจิระ  ปฐมวณิชกะ 

30204-2007 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และความปลอดภัยส าหรับธุรกิจ
ดิจิทัล 

2-2-3 24 มี.ค. – 8 เม.ย. 64 
08.30 น. – 16.30 น. 

นายพีระพล  สิงห์ลอ 
 

30204-0002 
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 

2-2-3 9 เม.ย. – 27 เม.ย. 64 
08.30 น. – 16.30 น. 

น.ส.ฐภิาพรรณ  งอกผล 

30204-2104 
อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งส าหรับธุรกิจ
ดิจิทัล 

2-2-3 28 เม.ย. – 13 พ.ค. 64 
08.30 น. – 16.30 น. 

นายพีระพล  สิงห์ลอ 

2100-2007 
งานเชื่อมและโลหะแผ่นฯ 

1-3-2 9 - 29 เม.ย. 64 
08.30 – 16.30 น. 

นายปฐมพงษ์  เกิดเข็ม 
 

20100-1004 
งานเชื่อมและโลหะแผ่นฯ 

1-3-2 9 - 29 เม.ย. 64 
08.30 – 16.30 น. 

นายปฐมพงษ์  เกิดเข็ม 
 

2100-1001 
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 

1-3-2 9 - 29 เม.ย. 64 
08.30 – 16.30 น. 

นายพัฒนพรรณ  พิมพ์สอนภา 

20100-1001 
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 

1-3-2 9 - 29 เม.ย. 64 
08.30 – 16.30 น. 

นายพัฒนพรรณ  พิมพ์สอนภา 

2100-1002 
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 

2-0-2 30 เม.ย.- 11 พ.ค. 64 
08.30 – 16.30 น. 

นายปฐมพงษ์  เกิดเข็ม 

20100-1002 
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 

2-0-2 30 เม.ย.- 11 พ.ค. 64 
08.30 – 15.30 น. 

นายปฐมพงษ์  เกิดเข็ม 

2001-1001 
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 

2-0-2 30 เม.ย.- 11 พ.ค. 64 
08.30 – 15.30 น. 

นายพิพัฒน์  คงน่วม 

2101-2007 
กลศาสตร์เครื่องกล 

3-0-2 24 มี.ค. – 2 เม.ย. 64 
08.30 – 16.30 น. 

นายพัฒนพรรณ  พิมพ์สอนภา 
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ชื่อรายวิชา ท-ป-น 
ระยะเวลา 

การจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอน 

2101-2115 
งานบริการรถยนต์ 1 

1-9-4 24 มี.ค.- 3 พ.ค. 64 
08.30 – 16.30 น. 

นายกนกศักดิ์ นครประสาท 

2104-2001 
เขียนแบบไฟฟ้า 

1-3-2 19 เม.ย..- 3 พ.ค.64 
08.30 – 16.30 น. 

นายณัฐพงษ์ กลั่นหวาน 

2014-2004 
เครื่องวัดไฟฟ้า 

1-3-2 19 เม.ย..- 3 พ.ค.64 
08.30 – 16.30 น. 

นายกฤชเทพ กรมตะเภา 

2104-2003 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 

1-3-2 19 เม.ย.- 30 เม.ย.64 
08.30 – 16.30 น. 

นายเกียรติชัย  ธาราวิกรัยรัตน์ 

2100 – 1007  
งานถอดประกอบเครื่องมือกล
เบื้องต้น 

1-3-2 5 เม.ย.- 26 เม.ย.64 
08.30 – 16.30 น. 

นายพิษณุ สินสมุทร์ 

2100–1008  
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 

1-3-2 30 เม.ย.- 11 พ.ค.64 
08.30 – 16.30 น. 

นายฑีฆายุ  ชูบัว 

2000–2002  
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 

2-0-0 24 มี.ค. – 31 มี.ค64 
08.30 – 16.30 น. 

น.ส.ณัชนก  สอนใย 

3000–2003  
กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 3 

2-0-0 24 มี.ค. – 31 มี.ค 64 
08.30 – 16.30 น. 

นายชัยชนะ  นงนุช 

3000–2001  
กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 1 

2-0-0 24 มี.ค. – 31 มี.ค64 
08.30 – 16.30 น. 

นายพรศักดิ์  อยู่สอาด 

2001-1001 
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 

2-0-2 9 – 22 เม.ย.64 
08.30 – 16.30 น. 

นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง 

2100-1003 
งานฝึกฝีมือ 1 

0-6-2 16 เม.ย. – 10 พ.ค.64 
08.30 – 16.30 น. 

นายพิษณุ ค าอินทร์ 

0-6-2 9 เม.ย.- 5 พ.ค.64 
08.30 – 16.30 น. 

นายจาตุรงค์  ทองมี 

20100-1003 
งานฝึกฝีมือ 

0-6-2 16 เม.ย. – 10 พ.ค.64 
08.30 – 16.30 น. 

พิษณุ ค าอินทร์ 

2100-1006 
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 

1-3-2 26 เม.ย.- 12 พ.ค.64 
08.30 – 16.30 น. 

นายทชภณ เมืองฤทธิ์ 

2000-2004 
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

2-0-0 24 มี.ค. – 31 มี.ค 64 
08.30 – 16.30 น. 

นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง 

20101-2010 
งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

1-3-2 27 เม.ย. – 12 พ.ค. 64 
08.30 – 16.30 น. 

นายพิษณุ สินสมุทร์ 

3100-0125 
การจัดการความปลอดภัย 

3-0-3 9 เม.ย.- 29 เม.ย. 64 
08.30 – 16.30 น. 

นายพิพัฒน์  คงน่วม 



23 
 

วาระที่  4 .3 เ รื่ อง  พิจารณาเห็นชอบอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขา วิชา 
การปกครองท้องถิ่น 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่นายประเสริฐ มุ้ยแก้ว  อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ได้ขอลาออก 
จากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป  

ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบให้ นางอุมาพร  ศรีรักษ์  วุฒิการศึกษา รป.ม.การบริหารจัดการภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2558, ศศ.บ.การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์  2544 เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรระดับอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น แทนนายประเสริฐ  มุ้ยแก้ว โดยคุณวุฒิ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ที่ต่ ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 ข้อ 12.1 ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 คน 
และต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือผู้ด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญ
การพิเศษ หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวนอย่างน้อย 1 คน อาจารย์
ประจ าหลักสูตรต้องมีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร และการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร  
การติดตามประเมินผลหลักสูตร  
 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่  2/๒๕64  
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์  ๒๕64  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางอุมาพร  ศรีรักษ์ เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรระดับอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาของวิทยาลัย

ชุมชน พุทธศักราช 2560 ข้อ 12 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบให้ นางอุมาพร  ศรีรักษ์ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอนุปริญญา  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
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 วาระที่ 4.4 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อด าเนินการสรรหากรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ซึ่งจะต้องด าเนินการสรรหา
ให้แล้วเสร็จ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ตามข้อ 10(3) และบัญชีรายชื่อ 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 และประกาศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดท าบัญชีสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 
เป็นไปในทางเดียวกัน จึงให้วิทยาลัยด าเนินการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้อ านวยการวิทยาลัยและบุคลากร  
ในวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา โดยเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี  
และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคม จ านวน 2 คน เพ่ือเป็นกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน  
ซึ่งประกอบด้วย 

1. นาวาอากาศโทสุวิทย์  พึ่งกัน 
2. นายปณิธาน  กันสุข 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (10) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่                        

แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมาย
ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ตามท่ีเสนอ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

 นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ เสนอเรื่อง ตอนนี้ทางจังหวัดพิจิตรได้มีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ซึ่งเป็นศูนย์ 
ที่ให้ความรู้ด้านการคัดเมล็ดพันธุ์ มีเครื่องอบที่ได้มาตรฐาน โดยมีศูนย์ใหญ่อยู่ที่ต าบลไผ่รอบ และที่ต าบล 
โรงช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร วิทยาลัยควรไปศึกษาดูงานเพื่อน ามาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เมล็ดพันธุ์ข้าว ของจังหวัดพิจิตร  
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 วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 3/๒๕64 
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/๒๕64 วันพฤหัสบดีที่  25 มีนาคม                     
๒๕64 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

มติที่ประชุม    จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/๒๕64 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม  ๒๕64 เวลา 09.30 น.  
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 
 
 
 
                (นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)           (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี) 
                   ผู้จัดท าวาระการประชุม                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
  
 
 
                    (นางวิลัย  บตุร์วัตร)           (นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


