
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

         ครั้งที ่1/2562  
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม ๒๕62 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 .....................................................................................  
 
รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายไพศาล   นุ่มนาค   ประธานกรรมการ 
2.  นายประทีป  นากกลัด  รองประธานกรรมการ 
3.  นายวิชัย  ด่านรุ่งโรจน์  กรรมการ 
4.  นายบรรเทิง  ศรีนาก   กรรมการ 
5.  นายสุธนต์    เทียนเฮง  กรรมการ 
6.  นายวิเชียร   จุลพันธ ์   กรรมการ 
7.  นายบรรลือ  เหลืองทองคํา  กรรมการ 

 8. นายวิชัย   ชวนรักษาสัตย์  กรรมการ 
 9. นางวิลัย    บุตร์วัตร   เลขานุการ 

10. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 

1.  ผศ.วไลพร    เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
2.  นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์  กรรมการ 
3.  นายธวชัชัย  รัตนพุก   กรรมการ 
4.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเสรี  พิมพ์มาศ   ประธานกรรมการสภา วชช.นา่น 
2. นายสุเมษ  สายสูง   รองประธานกรรมการสภา วชช.น่าน 
3. นายประยงค์  แก้วประทุม  ผู้อํานวยการ วชช.น่าน 
4. นางโชติกา ณ หนองคาย  รองผู้อํานวยการ วชช.น่าน 
5. นายวัชชิระ  หวั่นท๊อก  รองผู้อํานวยการ/เลขานุการสภา วชช.น่าน 
6. นางเสน่ห์นุช  วิเศษสุข  กรรมการสภา วชช.น่าน 
7. ผศ.ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย  กรรมการสภา วชช.น่าน 
8. นางอมรา  ชัยพินิจ   กรรมการสภา วชช.น่าน 
9. นางกอปกมล  ทบบัณฑิต  อนุกรรมการวิชาการ วชช.น่าน 
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10. นางสาวถลัชนันท์  อ่ินภา  ผู้ช่วยเลขานุการสภา วชช.น่าน 
11. นางสาวปิยะนุช  ดีฤสานต์  นักวิชาการวัดและประเมินผล 
12. นางสาวปวีณา  ผาแสง  หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน 
13. นางสาวฑิมมิกา  ตรุษเกตุ  นักวิชาการเงิน 
14. นายภัทรภูมิ  สารคุณ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
15. นายสุเมธ  จอมศรี   หัวหน้าศูนย์การเรียน/ผช.ผอ.วชช.น่าน 
16. นายมนตรี  พันธ์กสิกร  รองผู้อํานวยการ 
17. นายประเสริฐ  เฉยดิษ  หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
18. นายจิระ  ปฐมวณิชกะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
19. นางสุพิชยกาญจน์  ม้วนทอง  หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายไพศาล  นุ่มนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา                                 
เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจํานวน 11 คน ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
จํานวน 19 คน เข้าร่วมประชุมดังรายชื่อข้างต้น ครบองค์ประชุมดําเนินการประชุมตามวาระ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  

วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพ่ือศึกษาดูงานการประชุม                 

และศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ซึ่งคณะของวิทยาลัยชุมชน่าน ประกอบไปด้วย 3 คณะ คือ คณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน คณะอนุกรรมการวิชาการ และคณะบุคลากรของวิทยาลัย 
 
 วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการดําเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความร่วมมือ                           
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 มีการดําเนิน
กิจกรรม จํานวน 12 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 

 
กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแนะแนวการศึกษาต่อของนักศึกษา 
 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนะแนวการศึกษาต่อของนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) โดยนายประดิษฐ์ บุดดีจีน บรรยายการศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป ณ ห้องประชุม                                  
ขุนไผ่ภูมิเขตร 
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กิจกรรมที่ 2 ประชุมหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้ และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมประชุม
หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้ และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดทํา
แผนการใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชน ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกีฬาภายในหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดกิจกรรมกีฬาภายในหน่วยจัดการศึกษา                    
โพธิ์ประทับช้าง เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และแสดงความสามารถ                  
ทางด้านกีฬา ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
 
กิจกรรมที่ 4 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างบริการชุมชน (Fix it) 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดหน่วยฃ่อมสร้าง
บริการชุมชน (Fix it) บริเวณสี่แยกบึงนาราง และบริเวณสี่แยกเขาทราย โดยมีการซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ 
ตรวจเช็คยางรถยนต์เพ่ือบริการและช่วยเหลือแก่ผู้ที่สัญจรกลับบ้านในช่วงปีใหม่ และผู้ขับขี่ทั่วไป บริการตลอด 
24 ชั่วโมง มีประชาชน มาใช้บริการรถยนต์จํานวน 24 คัน รถจักรยานยนต์ 15 คัน 

 
กิจกรรมที่ 5 ประชุมขอใช้พื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร 
 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)                      
ประชุมขอใช้พ้ืนที่ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร และนวัฒกรรมการเกษตร โดยได้ชี้แจงการขอใช้พ้ืนที่
จํานวน 300 ไร่ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพิธีท าบุญกลางวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดกิจกรรมทําบุญกลางวิทยาลัย ซึ่งเป็นการทําบุญ
กลางบ้านแบบโบราณ เพ่ือความเป็นสิริมงคลกับคณะครู-อาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพศาล นุ่มนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเป็นประธานใน พิธี                             
และรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อความสมานสามัคคี รักใคร่ปรองดอง ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
กิจกรรมที่ 7 ประชุมแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ 
 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดประชุมวิทยาลัยชุมชนเครือข่ายภาคเหนือ                     
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยชุมชน
ตาก วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  ณ ห้องประชุมสรรพงาย 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมวันครู 
 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมกิจกรรมวันครูประจําปี 2562 เพ่ือให้เป็น              
การรําลึกถึงความสําคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพ่ือประโยชน์การเรียนของชาติ 
และประชาชนเป็นอย่างยิ่ง และได้ทําพิธีปฏิญานตน รวมไปถึงการกล่าวระลึกถึงพระคุณของครู ณ โรงเรียน             
โพธิธรรมสุวัฒน์ และในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และเลี้ยงสังสรรค์กับสถาบันอาชีวะศึกษาในจังหวัด
พิจิตร ณ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีพิจิตร 
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กิจกรรมที่ 9 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับข่ี 
 เมื่อวันที่ 18 - 19 มกราคม 2562 สํานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเลร่วมกับวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดยนํานักศึกษาเข้ารับการอบรมทําใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ และข้อเขียน มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจํานวน 84 คน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 10 วันยุทธหัตถึของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ประจําปี 2562 เพ่ือเป็นการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และคนไทย                       
ทุกคน มีความสามัคคี สังคมไทยของเราก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข ปราศจากความแตกแยกทั้งปวง ณ ห้องประชุม
จังหวัดพิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 11 ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง (หนองโสน) 
 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อํานวยการวิทยาลับชุมชนพิจิตร                                    
เยี่ยมชมหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง (หนองโสน) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหาร ส่วนตําบลหนองโสน 
 
กิจกรรมที่ 12 ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนดําเนินการทดสอบนักศึกษาระดับ ปวช. 
ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 และระดับ ปวส. วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสรรพงาย 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
กิจกรรมที่ 13 พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรผู้สูงอายุ 

เมื่อวันที่ 22 - 23 มกราคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนา                                
และจัดการความรู้ผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ องค์การบริหารส่วนตําบลวังหว้า                            
และตําบลทุ่งน้อย อําเภอโพทะเล 

 
กิจกรรมที่ 14 ฝึกอบรมหลักสูตรท าขนมไทย 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรเปิดหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรทําขนมไทย                              
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะอาชีพ อาทิเช่น ทองหยอด ทองหยิบ ฝอยทอง และเม็ดขนุน ณ ตําบลบางคลาน                    
อําเภอโพทะเล 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ   
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  วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 13/2561  
 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
20 ธันวาคม   2561 มีมติที่ประชุมและได้ดําเนินการไปแล้วดังนี้ 

 

ที ่
ระเบียบ 
วาระ 
วาระท่ี 

เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 
การดําเนินงานตามมติที่

ประชุม 

1 4.1   พิจารณาอนุมัติหลักสูตร
และการเปิดสอนหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านวิชาการและ
ด้านวิชาชีพ 

ที่ประชุมอนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน
หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการและด้าน
วิชาชีพ  จํานวน 8 หลักสูตรตามท่ีเสนอ 
 

แจ้งสํานักวิชาการ 
ดําเนินการจัดการเรียน
การสอนแล้ว เมื่อวันที่  
21 ธันวาคม 2561 

2 4.2 เรื่องพิจารณากําหนดการ
ประชุมประจํา เดือนของ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ประจําปี พ.ศ. 
2562 

ที่ประชุมเห็นชอบปฏิทินการประชุมของ
คณะกรรมการสภาประจําปี พ.ศ.2562 

แจ้งกรรมการสภาแล้ว
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2561 

3 4.3 ทําแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร เกี่ยวกับการ
ปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของกรรมการสภาวิทยาลัย 
ประจําปี พ.ศ.2561 

ที่ประชุมรับทราบและดําเนินการประเมิน
ตนเองประจําปี พ.ศ.2561 

แจ้งคณะกรรมการสภา 
ดําเนินการตอบแบบ
ประเมินตนเอง วันที่ 
20 ธันวาคม 2561 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 

สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมีเงินรายได้สถานศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 



 
 

6 
ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2559   7,936,570.22 
1. ณ วันที่ 15 ต.ค.2559  105,490.00 - 8,042,060.22 
2. ณ วันที่ 15 พ.ย.2559 411,672.00 1,500.00 8,452,232.22 
3. ณ วันที่ 15 ธ.ค.2559 189,895.00 - 8,642,127.22 
4. ณ วันที่ 15 ม.ค.2560 62,085.00 1,500.00 8,702,712.22 
5. ก.พ.2560 - - 8,702,712.22 
6. ณ วันที่ 20 มี.ค.2560 370,741.00 1,300.00 9,072,153.22 
7. ณ วันที่ 20 เม.ย.2560 12,976.00 - 9,085,129.22 
8. ณ วันที่ 18 พ.ค.2560 106,095.00  9,191,224.22 
9. ณ วันที่ 15 มิ.ย.2560 448,285.00 50,000.00 9,589,509.22 

10. ณ วันที่ 20 ก.ค.2560 148,265.00 70,650.00 9,667,124.22 
11. ณ วันที 31 ก.ค. 2560 55,820.00 543,114.50 9,179,829.72 
12. ณ วันที่ 15 ก.ย. 2560 214,810.00 430,737.00 8,963,902.72 
13. ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 287,821.42 355,834.42 8,895,889.72 
14. ณ วันที่ 15 พ.ย. 2560 697,575.00 - 9,593,464.72 
15. ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2560 174,945.00 - 9,768,409.72  
16. ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 29,640.00 38,840.00 9,759,209.72 
17. ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561 12,900.00 - 9,772,109.72 
18. ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561 196,254.00 126,000.00 9,842,363.72 
19. ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561 105,096.00 165,345.00 9,782,114.72 
20. ณ วันที่ 30 เม.ย.2561 118,840.00 449,632.00 9,451,322.72 
21. ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561 363,335.00 97,200.00 9,717,457.72 
22. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2561 295,160.00 119,031.00 9,893,586.72 
23.  ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 31,896.00 17,284.00 9,908,198.72 
24. ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561 259,829.00 188,400.00 9,979,627.72 
25. ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561 71,635.00 73,727.00 9,977,535.72 
26. ณ วันที่ 31 ต.ค. 2561 212,100.00 - 10,189,635.72 
27. ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561 289,259.00 - 10,478,894.72 
28. ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 106,494.00 - 10,585,388.72 

 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ  
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   วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 
 

สรุปเรื่อง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒ งวดที่ 3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จํานวน 17,859,760.00 
บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
จํานวน 5,166,356.46 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์) และร้อย
ละของการเบิกจ่ายอยู่ที่ 28.93 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2.5 เรื่อง การจัดงานมหกรรมวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะดําเนินงานจัดงานมหกรรมวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจําปี
การศึกษา 2561 รวมทั้งได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ของวิทยาลัยชุมชน
กลุ่มภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัย
ชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีกําหนดการดําเนินงานในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2562 รายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้ 

1) นิทรรศการผลงานของวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ 
2) นิทรรศการของสถานศึกษาและหน่วยงานราชการ 
3) นิทรรศการผลงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย 
งบบุคลากร 2,968,900.00 1,470,330.00 1,498,570.00 49.52 
งบดําเนินงาน 7,660,235.00 3,250,379.46 4,409,855.54 42.43 
งบลงทุน 67,700.00 67,700.00 0.00      100.00 
งบเงินอุดหนุน    ,898,205.00 279,680.00 300,000.00 4.74 
งบรายจ่ายอื่น 1,264,720.00 45,267.00 820,053.00 7.77 
รวมทั้งสิ้น (ท่ีได้รับโอน) 
จํานวน 3 งวด  

17,859,760.00 5,166,356.46 12,693,403.54 28.93 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  30.29%  ไตรมาสที่ 2  22%    
                                 ไตรมาสที่ 3  22%      ไตรมาสที่ 4  21.71%  รวม 96%  
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม 2561 เป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 30.29) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 28.93% 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
1.36% 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่  3๑ ธันวาคม 2561 
ยกมาจากปี 25๖1 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ  

 9,977,535.72 607,853.00 - 10,585,388.72 
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4) นิทรรศการผลงานของนักเรียน นักศึกษา 
5) กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ 
6) กิจกรรมนันทนาการ/ดนตรี 
7) การแข่งขันทักษะวิชาการ 

- การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย (ระดับอนุปริญญา) 
- การเล่านิทานประกอบสื่อ (ระดับอนุปริญญา) 
- การออกแบบโปสเตอร์โดยใช้โปรแกรม Photo shop (ระดับอนุปริญญา ปวส. ปวช.) 
- การนําเสนอโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน (ระดับอนุปริญญา ปวส. ปวช.) 
- การแข่งขันทักษะทางการบัญชี (ระดับอนุปริญญา ปวส. ปวช.) 

          

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่  1.2.6  เรื่อง รายงานจ านวนผู้ เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 
 

สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562 งานบริการวิชาการจึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

 

1. หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ (พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชม. ขึ้นไป) 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ผู้เรียน

ตามแผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 
การทําไม้กวาดดอกหญ้าและไม้
กวาดทางมะพร้าว 

84 
28 28 ม.7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
28 28 ม.6 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
28 28 วัดเขื่อน ม.9 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 

2 นวดไทยเพ่ือสุขภาพ 28 20 20 วัดมงคลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

3 ช่างบริการรถจักรยานยนต์  56 28 28 
หน่วยจัดฯโพธิ์ประทับช้าง ต.ทุ่งใหญ่   
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 

4 อาหารเชื่อมและแช่อ่ิม 28 28 28 
ม.11 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง   
จ.พิจิตร 

5 การขยายพันธุ์พืช 28 28 28 ม.9 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 

6 การเสริมสวยทรงผมสตรี 56 28 28 
ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง                  
จ.พิจิตร 

7 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

28 30 0 
ห้องประชุม อบต.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก    
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 

รวมทั้งสิ้น 246 216 
 



 
 

9 

2. หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ (การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนต่ ากว่า 45 ชั่วโมง) 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 

จ านวน
ผู้เรียน
ตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 การถักเปลญวน 50 
25 25 

วัดสมาบาป ม.5 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.
พิจิตร 

25 25 วัดท่าข่อย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 

2 
การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือ
ธุรกิจ 

75 

25 25 วัดเขื่อน ม.9 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
11 0 วชช.พิจิตร  
25 25 ม.7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
25 25 ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 

3 ช่างตัดโลหะด้วยแก็ส 25 11 0 วชช.พิจิตร  
4 ช่างปะยาง 25 10 0 วชช.พิจิตร  

5 
เทคนิคการซ่อมลําโพงและ 
การประกอบตู้ลําโพง 

25 11 0 วชช.พิจิตร  

6 
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้าน 

25 11 0 วชช.พิจิตร  

7 การใช้โปรแกรมตารางคํานวณ 25 10 0 วชช.พิจิตร  

8 ขนมไทยใบตองห่อ 75 25 25 
หน่วยจัดฯโพธิ์ประทับช้าง ต.ทุ่งใหญ่         
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 

9 การแต่งหน้า 50 25 25 ม.4 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
10 ขนมไทยแห้ง 25 25 25 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 
11 งานผูกผ้า 50 42 0 ร.ร.บุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

12 
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้าน 

50 25 0 ร.ร.อนุบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

13 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 25 25 25 
หน่วยจัดฯโพธิ์ประทับช้าง ต.ทุ่งใหญ่  
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 

14 อาหารว่างประเภททอด 25 25 25 วัดนครชุม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร 
รวม 381 250 

 

ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์                     
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
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หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เรียน (คน) เป้าหมายที่ต้อง

ด าเนินการต่อไป    
พัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 672 246 426 
บริการวิชาการ ต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 800 381 419 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 13/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 
ธันวาคม  ๒๕61 ณ ห้องประชุมสรรพงาย อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝ่ายเลขานุการ                             
ได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการสภาได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากประสงค์
จะแก้ไข ให้แจ้ง ฝ่ายเลขานุการดําเนินการต่อไป 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 13/๒๕61                        
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม  ๒๕61 จํานวน 22 หน้า 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  

วาระท่ี 3.1 เรื่อง ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ในพื้นที่วิทยาลัยชุมชน วิทยาเขตทับคล้อ 

 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ ได้มีการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ในพ้ืนที่ของหน่วยจัด

การศึกษาทับคล้อ เพ่ือขุดอ่างเก็บน้ํา และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 
12/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ดําเนินการตามระเบียบ นั้น วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ ได้รับข้อมูลว่าการดําเนินการขุดอ่างเก็บน้ําบริเวณ
หลังที่ว่าการอําเภอ เป็นการขุดลอกอ่างเก็บน้ําเดิมมิได้ใช้พ้ืนที่ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษา                  
ทับคล้อ เพียงแต่จะขอนําดินที่ได้จากการขุดลอกอ่างเก็บน้ําในพ้ืนที่เดิม มาถมในเขตพ้ืนที่ของวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อแทน ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ สามารถนําดินที่ได้
จากการขุดลอกอ่างเก็บน้ํามาปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อได้ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้ดําเนินการตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ฝึกอบรม                  
ด้านวิชาการ  และด้านวิชาชีพ 

 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของท้องถิ่นชุมชน และกลุ่มอาชีพ ในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2562 จึงขออนุมัติหลักสูตรและเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ การฝึกอบรม                   
ด้านวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. พัฒนาอาชีพ (ตั้งแต่ 45 ชั่วโมงขึ้นไป) 
1.1  การผลิตเห็ดเพื่อการค้า    จํานวน   90  ชั่วโมง 

 2.  การบริการวิชาการ (ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง) 
2.1  งานผูกผ้า     จํานวน   42  ชั่วโมง 
2.2  การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือธุรกิจ  จํานวน   40  ชั่วโมง 
2.3  การถนอมอาหาร    จํานวน   30  ชั่วโมง 
2.4  ขนมใบตองห่อ     จํานวน   30  ชั่วโมง 
2.5  อาหารว่างประเภทน้ํา    จํานวน   30  ชั่วโมง 
2.6  การผลิตดินผสมพร้อมปลูก   จํานวน   30  ชั่วโมง 
2.7  การทําขนมอบเบเกอรี่ (คุ้กกี้)   จํานวน   21  ชั่วโมง 
2.8  การนวดมือและฝ่าเท้า    จํานวน   36  ชั่วโมง 
 

  ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 17 
มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการ                  
และด้านวิชาชีพ จํานวน 9 หลักสูตร 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (6) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่อนุมัติ
หลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน                                                                 
และกลุ่มอาชีพ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัตหิลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ จํานวน 9 
หลักสูตร
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      หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ  (พัฒนาอาชีพ ต้ังแต่  45  ชั่วโมงขึน้ไป) 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
ผู้เรียน 

วันที่เปิด-ปิด ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ สถานที่ฝึกอบรม 

1 การผลิตเห็ดเพื่อการค้า 
90  

ช่ัวโมง 28 คน 
1–15  

ก.พ. 62 
จันทร์-อาทิตย ์

8.30-15.30 น. 
นายเสน่ห ์

จํารัสประเสริฐ 
- ประถมศึกษา  
- ประสบการณเ์พาะเหด็เพื่อจําหน่าย 20 ปี 

หมู่ 4 ต.ท่านั่ง   
อ.โพทะเล  จ.พิจิตร 

 
หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ (การใหบ้ริการวชิาการแก่ชมุชน ต่ ากว่า  45  ชั่วโมง) 

ที ่
ชื่อหลักสูตร/ 

รหัสวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
ผู้เรียน 

วันที่เปิด-ปิด ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ สถานที่ฝึกอบรม 

1 งานผูกผ้า 
 

42 
ชั่วโมง 

25 คน 1-7   
ก.พ. 62 

ศุกร์–พฤหัสบดี 
8.30-15.30 น. 

นายด่วน   
รุ่งแจ้ง 

- ประถมศึกษา  
- ประสบการณ์ด้านงานผูกผ้า  20  ปี 

วัดเขื่อน ต.เมืองเก่า   
อง.เมือง จ.พิจิตร 

2 การจักสานเส้น
พลาสติกเพ่ือธุรกิจ 

40  
ชั่วโมง 

25 คน 1-7   
ก.พ. 62 

 จันทร์-อาทิตย์ 
8.30-16.30 น. 

นางศรีนวล  
ช้างทอง 

- ประถมศึกษา  
- ประสบการณว์ิทยากรฝึกอบรม ของ กศน.   ด้าน
การจักสานเส้นพลาสติก, การทําขนม  15  ปี 

ม. 12 บ้านท่าทอง  
ต.กําแพงดิน  
อ.สามง่าม  จ.พิจิตร 

3 การผลิตดินผสม 
พร้อมปลูก 
 

30 
ชั่วโมง 

 

25 คน 1-5 
ก.พ. 62 

ศุกร์-อังคาร 
8.30-16.30 น. 

นายชาญ   
เรืองดิษฐ์ 

- ประถมศึกษา  
- ประสบการณ์ด้านการผลิตดินสําหรับปลูกพืช  
25  ปี 

ม.6  บ้านน้อย  
ต.บ้านน้อย  อ.โพทะเล  
จ.พิจิตร 

4 การถนอมอาหาร 
 

30  
ชั่วโมง 

 

25 คน 1-5 
ก.พ. 62 

ศุกร์-อังคาร 
8.30-16.30 น. 

น.ส.สชุารัตน์ 
ภักด ี

- อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
- ประสบการณ์ด้านการทําอาหารคาว อาหาร
หวานและการถนอมอาหาร  17  ปี 

ม.6  ต.ท้ายน้ํา   
อ.โพทะเล  จ.พิจิตร 

5 อาหารว่างประเภทน้ํา 30  
ชั่วโมง 

25 คน 1-5 
ก.พ. 62 

ศุกร์-อังคาร 
8.30-16.30 น. 

นางสุมารี 
ครุธทิน 

- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- ประสบการณ์ด้านการทําอาหารว่าง  15  ป ี

ม.1  ต.เมืองเก่า   
อ.เมือง  จ.พิจิตร 

6 ขนมไทยใบตองห่อ 
 

30 
ชั่วโมง 

 

25 คน 1-5 
ก.พ. 62 

ศุกร์-อังคาร 
8.30-16.30 น. 

นางนันทา   
จิตตะระ 

- ประถมศึกษา  
- ประสบการณ์ทําอาหารและขนมประเภทต่าง ๆ  
40  ปี 

ม.1  ต.เมืองเก่า   
อ.เมือง  จ.พิจิตร 



 
 

7 การทําขนมอบเบเกอรี่ 
(คุ้กกี้) 

๒๑  
ชั่วโมง 

2๕ คน 1–๔  
ก.พ. 62 

ศุกร์-จันทร์ 
8.30-15.30 น. 

น.ส.โสวล ี
พูนสวัสดิ์ 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
- ประสบการณก์ารทําขนมเบเกอรี่ชนิดต่าง ๆ เพ่ือ
จําหน่าย ๕ ปี  (เจ้าของกิจการขนมหวานบ้านน้อง
ใบเตย) 

หมู่ 4 ต.ท่านั่ง   
อ.โพทะเล  จ.พิจิตร 

8 การนวดมือและฝ่าเท้า 39  
ชั่วโมง 

2๕ คน 1–๗  
ก.พ. 62 

ศุกร์-พฤหัสบดี 
8.30-15.30 น. 

น.ส.ดาวรุ่ง 
จั่นมา 

- ประถมศึกษา  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการนวดไทย (สมาคม
แพทย์แผนไทย) 
- ประสบการณก์ารนวดแผนไทย  10 ป ี  
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่านั่ง 

หมู่ 4 ต.ท่านั่ง   
อ.โพทะเล  จ.พิจิตร 
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 วาระที่ 4.2  พิจารณาเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561 

 

สรุปเรื่อง 

 ด้วยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะเปิดการเรียนการสอนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียน                 
ฤดูร้อน) ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษาในรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน รวมทั้งเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาส
สําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่กําหนดไว้ โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – 
พฤษภาคม 2562  

ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 17 มกราคม 
2562 ที่ประชุมมีมติ พิจารณาเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561  

 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา                            
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา   
 1. ตรวจสอบชั่วโมงกับหน่วยกิต และของทับคล้อที่นําวิชาหลักมาปรับผลการเรียน จะทําให้การเรียนที่หนักไป 
 2. ผู้สอนของวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นอัตราจ้าง ในภาคฤดูร้อนจึงต้องมีภาระการสอน และช่วยให้นักศึกษาที่จะ
สําเร็จการศึกษาได้สําเร็จได้ทันเวลาในปีการศึกษานั้น ๆ   
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15 
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชม. นก. อ.ผู้สอน 

หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
หมวดวิชาทักษะชีวิต 

1 2000-1502  ทักษะชีวิตและสังคม 2 2 อ.บุญช่วย หมีอ่ิม 
2 2000-1607 เพศวิถีศึกษา  1 1 อ.ศุภกิจ  กรีอินทอง 
3 2000-1205 อาเซียนศึกษา   1 1 อ.อัญชลี  กาแดง 
4 2000-1105 การเขียนในงานอาชีพ  1 1 อ.บุญช่วย หมีอ่ิม 
5 2000-1302  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรม 3 2 อ.อัญชลี  กาแดง 
6 2000-1202  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2                   2 2 อ.ศุภกิจ  กรีอินทอง 
7 2000-1101  ภาษาไทยพ้ืนฐาน                                  2 2 อ.อัญชลี  กาแดง 
8 2000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 1 อ.อัญชลี  กาแดง 
9 2000-1203  ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 2 1 อ.ศุภกิจ  กรีอินทอง 

10 2000-1402  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ                    2 2 อ.อัญชลี  กาแดง 
สาขางานยานยนต์ 
11 2100-1009  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 4 2 อ.สมชาติ  เที่ยงธรรม 

12 2101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์ 5 3 
อ.สมชาติ  เที่ยงธรรม 
อ.เชิดพงษ์  องอาจ 

13 2101-2004  งานเครื่องล่างรถยนต์ 5 3 อ.ประพจน์  ทับทอง 
14 2000-2005  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 2 0 อ.จาตุรนต์  หมีอ่ิม 
15 2101-2115   งานบริการรถยนต์ 1 10 4 อ.ประพจน์  ทับทอง 
16 2101-2114  งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ 7 3 อ.เชิดพงษ์  องอาจ 
17 2101-2006  งานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2 2 อ.คัณฑสรวง  กริ่งทอง 
18 2100-1006  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4 2 อ.สมชาติ  เที่ยงธรรม 
19 2101-2007  กลศาสตร์เครื่องกล 3 3 อ.คัณฑสรวง  กริ่งทอง 
20 2101-2009   งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 3 2 อ.สมชาติ  เที่ยงธรรม 
21 2101-8001  ฝึกงาน 320 4 อ.คัณฑสรวง  กริ่งทอง 
22 3101-8001 ฝึกงาน 320 4 อ.ศุภกิจ  กรีอินทอง 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
23 2204-2111  อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 3 2 อ.ธันยบูรณ์  รอดมณี 
24 2204-2006  พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 3 อ.ธันยบูรณ์  รอดมณี 
25 2204-2102  ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์             4 3 อ.ศุภกิจ  กรีอินทอง 
26 2200-1005  การขายเบื้องต้น 2 3 2 อ.นาฎญา  อาทธสอน 
27 2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 3 2 อ.นาฎญา  อาทธสอน 
28 2204-2004  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3 2 อ.นาฎญา  อาทธสอน 
29 2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคํา  3 2 อ.นาฎญา  อาทธสอน 
30 2204-2003  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 2 อ.ธัญยบูรณ์ รอดมณี 



 
 

31 2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น                     4 3 อ.สุนิสา  นิ่มเกตุ 
32 2000-2004  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 2 0 อ.จาตุรนต์  หมีอ่ิม 
33 2204-8001  ฝึกงาน 320 4 อ.สุนิสา  นิ่มเกตุ 
34 3000-2001  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 2 0 อ.ศุภกิจ  กรีอินทอง 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
หมวดวิชาทักษะชีวิต 
35 2204-2102 ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   3 2 อ.ศิรินาถ  วิวัฒนะมงคล 
36 2000-1205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน   2 1 อ.ศิรินาถ วิวัฒนะมงคล 
37 2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ  3 2 อ.นิภาวรรณ  พงษ์ศิริวรรณ 
38 2000-1504 อาเซียนศึกษา  1 1 อ.ภูวดล หนูจิ๋ว 
39 2000-1607 เพศวิถีศึกษา    1 1 อ.ภูวดล หนูจิ๋ว 
40 2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  2 2 อ.นิภาวรรณ  พงษ์ศิริวรรณ 
41 2000-1401 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 2 อ.ดวงใจ  คุณสมบัติ 
42 2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  2 0 อ.ธวัชชัย คําภาอินทร์ 
43 2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม 3 2 อ.นิภาวรรณ  พงศ์ศิริวรรณ 

44 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2 2 
อ.ชาลินี  ม่วงแจ่ม 
อ.ศิรินาถ  วิวัฒนะมงคล 

45 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2    2 2 อ.ศิรินาถ  วิวัฒนะมงคล 
46 2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานช่าง 2 1 อ.ศิรินาถ  วิวัฒนะมงคล 
47 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1   2 1 อ.ศิรินาถ  วิวัฒนะมงคล 
48 2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  2 2 อ.ภูวดล หนูจิ๋ว 
49 3000-1314 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  4 3 อ.นิภาวรรณ  พงษ์ศิริวรรณ 
50 3000-1206 สนทนาภาษาอังกฤษ 1   3 3 อ.ศิรินาถ  วิวัฒนะมงคล 
51 3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  2 1 อ.สมบัติ บุญเรืองฤทธิ์ 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
52 2204-2110   ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร  3 2 อ.ภูวดล หนูจิ๋ว 
53 2204-2101 องค์ประกอบศิลป์สําหรับงานคอมพิวเตอร์  3 2 อ.ปิยธิดา บํารุงศรี 
54 2204-2005 คอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา  4 3 อ.ธวัชชัย คําภาอินทร์ 
55 2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น   3 2 อ.ธวัชชัย คําภาอินทร์ 
56 2200-1004 การขายเบื้องต้น 1   2 2 อ.ภาวิณี จันทรมณี 
57 3100-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ   4 3 อ.สมบัติ  บุญเรืองฤทธิ์ 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
58 2104-2106 เครื่องปรับอากาศ 7 3 อ.สุริยา ม้วนทอง 
58 2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 4 2 อ.ภิญโญ ม่วงแก้ว 
60 2104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 5 3 อ.สมพงษ์ บุญเกิด 
61 2104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า 4 2 อ.สรศักดิ์ ทิมทอง 
62 2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1 6 2 อ.ศักดิ์ดา  ฉลาดธัญกิจ 
63 2101-2008 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 4 2 อ.ศักดิ์ดา  ฉลาดธัญกิจ 
64 2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 2 อ.สรศักดิ์ ทิมทอง 
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65 2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 4 2 อ.สรศักดิ์ ทิมทอง 

66 3104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 5 3 อ.ภิญโญ ม่วงแก้ว 
67 3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 2 0 อ.สุริยา ม้วนทอง 
68 3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 2 0 อ.สุริยา ม้วนทอง 
สาขางานยานยนต์ 
69 2101-2116 งานบริการรถยนต์ 2 10 4 อ.จักรพันธ์ สุวรรณพราม 
70 2101-2003 งานส่งกําลังรถยนต์ 5 3 อ.นิรันดร์ เดือนพงษ์ 
71 2101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล  3 3 อ.นิรันดร์ เดือนพงษ์ 
72 2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1   6 2 อ.อภิชาติ  อินคล้าย 
73 2101-2115 งานบริการรถยนต์ 1   10 4 อ.อภิชาติ  อินคล้าย 
74 2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  4 2 อ.พงษ์เทพ  แก้วตา 
75 2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล  4 2 อ.พงษ์เทพ  แก้วตา 
76 2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น   4 2 อ.คมสันต์ จูมี   
77 2101-2102 งานจักรยานยนต์  7 3 อ.คมสันต์ จูมี 
78 2101-2114 งานทดสอบปั้มและหัวฉีดเครื่องยนต์  7 3 อ.คมสันต์ จูมี   
79 2100-1001 งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  4 2 อ.ปริวัตร  แก้วเปี้ย 
80 2101-2006 งานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  2 2 อ.ปริวัตร  แก้วเปี้ย 
81 2101-2105 การขับรถยนต์  4 2 อ.ปริวัตร  แก้วเปี้ย 
82 2101-9005 งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น 4 2 อ.จิรวัฒน์  โชตธินบูรณ์ 
83 2101-2110 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ 4 2 อ.จิรวัฒน์  โชตธินบูรณ์ 
84 2101-2107 คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 2 2 อ.จิรวัฒน์  โชตธินบูรณ์ 
สาขางานการบัญชี 
85 2201-2111 โปรแกรมระบบบัญชแียกประเภทสําหรับสหกรณ์  4 3 อ.จักรพันธ์  อ่ิมนรัญ 
86 2201-8001 ฝึกงาน 320 4 อ.จักรพันธ์  อ่ิมนรัญ 
87 3201-2003 การบัญชีต้นทุน  1 4 3 อ.อรุณรัตน์  หนูจิ๋ว 
88 3200-0004 หลักการบัญชีเบื้องต้น 2 4 3 อ.อรุณรัตน์  หนูจิ๋ว 
89 3201-2005 การบัญชีชั้นสูง  1 4 3 อ.จักรพันธ์  อ่ิมนรัญ 
หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 
หมวดวิชาทักษะชีวิต 
90 2000-1607 เพศวิถีศึกษา  1 1 อ.สิทธิศักดิ์  ศรีสง่า 
91 2000-1601 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ  2 1 อ.สิทธิศักดิ์ ศรีสง่า 
92 2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพและบริการ  3 2 อ.สุนิสา  พรหมอยู่ 
93 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  3 2 อ.สุนิสา  พรหมอยู่ 
94 2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรม  2 2 อ.สุนิสา  พรหมอยู่ 
95 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2   2 2 อ.ณัชนก  สอนใย 
96 2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานช่าง 2 1 อ.ประเสริฐ  เฉยดิษ 
97 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1  2 2 อ.ณัชนก  สอนใย 
98 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1  2 1 อ.ณัชนก  สอนใย 
99 2000-1205 อาเซียนศึกษา   1 1 อ.สง่า  ศรีรักษ์ 
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100 2000–1502  ทักษะชีวิตและสังคม 2  2 2 อ.สง่า  ศรีรักษ์ 
101 2000-1503 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย  2 2 อ.สง่า  ศรีรักษ์ 
102 2000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ  1 1 อ.ปรารถนา  จันทร์อ่ํา 
103 2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  2 2 อ.ปรารถนา  จันทร์อ่ํา 
104 2000-1105 การเขียนในงานอาชีพ  1 1 อ.ปรารถนา  จันทร์อ่ํา 
105 2000-1401 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1  2 1 อ.วินิดา  เจิมรอด 

106 2000-1402 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ  2 2 อ.วินิดา  เจิมรอด 
107 3000-1314 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต   4 3 อ.วิชาญ  ชุ่มม่ัน 

สาขางานการบัญชี 
108 2200-1008 กฎหมายพาณิชย์  2 2 อ.อนุศักดิ์  นาคไพจิตร 
109 2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ  2 2 อ.อนุศักดิ์  นาคไพจิตร 
110 2200-1005 การขายเบื้องต้น  3 2 อ.สุวรรณา  สุขเหม 
111 2203-2103 การใช้เครื่องใช้สํานักงาน 3 2 อ.สุวรรณา  สุขเหม 
112 2200-1004 การขายเบื้องต้น 1  3 2 อ.สุวรรณา  สุขเหม 
113 2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  2 2 อ.ทิวา  เอมธานี 
114 2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  2 2 อ.ทิวา  เอมธานี 
115 2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 3 2 อ.วิลัย  บุตร์วัตร 
116 2203-2202 งานสํานักงาน   4 2 อ.ขวัญเรือน ส่งศรี 
117 3200-0005 การบัญชีห้างหุ้นส่วน  4 2 อ.ขวัญเรือน ส่งศรี 
118 3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1     4 2 อ.ขวัญเรือน ส่งศรี 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
119 2204-2101 องค์ประกอบศิลป์สําหรับงานคอมพิวเตอร์  3 2 อ.อํานาจ  สุขอํ่า 
120 2204-2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  4 3 อ.พินนะรัฐ  คงศิลป์ 
121 2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคํา  3 2 อ.พินนะรัฐ  คงศิลป์ 
122 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  3 2 อ.พินนะรัฐ  คงศิลป์ 
123 2204-2111 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ  3 2 อ.อรรถนิติ  กมเลศรังสรรค์ 
124 2204-2112 กฎหมายคอมพิวเตอร์  2 2 อ.อรรถนิติ  กมเลศรังสรรค์ 
125 2204-2009 การสร้างเว็บไซต์   4 3 อ.จิระ  ปฐมวณิชกะ 
126 2204-2105 โปรแกรมกราฟิก  4 3 อ.อํานาจ  สุขอํ่า 
127 2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2  2 0 อ.อรรถนิติ  กมเลศรังสรรค์ 
128 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 3 4 อ.ขนิษฐา นครประสาท 
สาขางานยานยนต์ 
129 2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  4 2 อ.ปฐมพงษ์  เกิดเข้ม 
130 2100-1009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น       4 2 อ.ปฐมพงษ์  เกิดเข้ม 
131 2101-2003 งานส่งกําลังรถยนต์  5 3 อ.ทชภณ  เมืองฤทธิ์ 
132 2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์    5 3 อ.พิษณุ  คําอินทร์ 
133 2101-2008 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ  3 2 อ.ทชภณ  เมืองฤทธิ์ 
134 2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  4 2 อ.พิพัฒน์ คงน่วม 
135 2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์        7 2 อ.พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา 
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136 2101-2116 งานบริการรถยนต์ 2 10 4 อ.พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา 
137 2101-8001 ฝึกงาน  320 4 อ.กนกศักดิ์  นครประสาท 
138 2100-1007 งานถอดประกอบเครื่องมือกลเบื้องต้น   4 2 อ.พิษณุ คําอินทร์ 
139 3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ  3 3 อ.ขนิษฐา  นครประสาท 
140 3101-8001 ฝึกงาน  320 4 อ.กนกศักดิ์  นครประสาท 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
141 3104-0004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร   7 3 อ.ณัฐพงษ์ กลั่นหวาน 
142 3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า 2    5 3 อ.ณัฐพงษ์ กลั่นหวาน 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
143 2105-2005 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร   5 3 อ.พรศักดิ์ อยู่สอาด 
144 2105-2108 ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์  4 2 อ.พรศักดิ์ อยู่สอาด 
สาขางานโครงสร้าง 
145 2100-1003 งานฝึกฝีมือ  6 2 อ.จาตุรงค์   ทองมี 
146 2103-2011 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 4 2 อ.ณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง 

 
 วาระที่ 4.3 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
 

สรุปเรื่อง 

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอให้วิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ                     
จากบุคคลภายนอกสถาบัน จํานวน 1 ตําแหน่ง ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์                
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ.2558 ซึ่งกรรมการสรรหา               
ตามข้อบังคับดังกล่าว กําหนดให้ดําเนินการโดยวิธีการรับสมัคร และการเสนอรายชื่อจากกรรมการสภาสถาบัน  
สํานักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้ออกประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน                 
เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว วิทยาลัยได้จัดให้บุคลากรประจําทุกประเภทมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ไม่มีผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหา จึงใคร่ขอให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ในการเสนอรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุติจากบุคคลภายนอก 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ.2558 
 
มติที่ประชุม   ไม่มีผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหา  
 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

 

ไม่มี 
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20 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
     1. การปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ต้องรู้คน รู้งาน ปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
รวมถึงคณะกรรมการแต่ละชุดที่แต่งตั้งขึ้น มีกฎหมายที่ต้องปฏิบัติแตกต่างกัน มีความหลากหลาย มีคุณลักษณะเฉพาะ
ของงานที่ต่างกัน แต่ทั้งหมดสามารถทํางานร่วมกันได้  
  2. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ฝึกอบรมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ ผู้สอน                  
ไม่จําเป็นต้องปรับเวลาเรียน แต่ควรใช้วิธีการสอนทฤษฎีแทรกเนื้อหา และนําไปสู่การปฏิบัติจริง ตามจํานวนชั่วโมง               
ที่กําหนดในหลักสูตร ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนควรมีประสานกับสถานประกอบการเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่ วมมือในการ
จัดการเรียนการสอนอีกทางหนึ่ง 
  3. การจัดแผนการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ควรหาแนวทางต่อยอดทางการศึกษาให้กับนักศึกษา               
เพ่ือศกึษาต่อในระดับปริญญาตรี และเพ่ือเป็นการตอบสนองที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
  4. วิทยาลัยชุมชน จะมีวิธีการสอนนักศึกษาอย่างไรให้ทันต่อระบบดิจิตอล ตามนโยบายของรัฐบาลที่
เน้นให้เรียนด้านวิชาชีพ โดยวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนในโรงงาน มีเงินค่าตอบแทนสนับสนุน
ระหว่างเรียน  และจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพใน 1 ภาคการศึกษา 
  5.  อาจารย์ที่ปรึกษามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อผู้เรียน จึงควรส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้สร้างความ
ใกล้ชิดกับผู้เรียน และดูแลผู้เรียนเพ่ือรับรู้รับทราบถึงปัญหาของผู้เรียน 
  6.  วิทยาลัยชุมชนควรมีการหาทางออกร่วมกัน เกี่ยวกับการเช็คเวลาเรียนของผู้เรียน เนื่องจาก                 
ยังมีผู้เรียนบางกลุ่มที่ไม่สามารถมาเรียนได้ครบ 80% ซึ่งปัจจุบันยังเป็นปัญหาที่ทําให้ผู้เรียนต้องออกกลางคัน 
   

วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 2/๒๕62 
 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕62        
เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา 09.30 น.               
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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   เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 

 
 
 
 

 (นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)        (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี) 
   ผู้จัดทําวาระการประชุม                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
 

(นางวิลัย  บุตร์วัตร) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  
  
 

(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 


