
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ครั้งที่ 3/๒๕62 
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม ๒๕62 เวลา 09.00 น. 

ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา 
 .....................................................................................  
 
รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายไพศาล   นุํมนาค   ประธานกรรมการ 
2.  นายประทีป  นากกลัด  รองประธานกรรมการ 
3.  นายบรรลือ  เหลืองทองคํา  กรรมการ 
4.  นายบรรเทิง  ศรีนาก   กรรมการ 
5.  นายสุธนต๑    เทียนเฮง  กรรมการ 
6.  นายวิชัย   ชวนรักษาสัตย๑  กรรมการ 
7.  นายสิทธิพงษ๑  เจียมศรีพงษ๑  กรรมการ 
8.  นายธวชัชัย  รัตนพุก   กรรมการ 

 9.  นางวิลัย    บุตร๑วัตร   เลขานุการ 
10.นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู๎ชํวยเลขานุการ 

 
รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ) 

1.  ผศ.วไลพร    เมฆไตรรัตน๑  กรรมการ 
2.  นายวิชัย  ดํานรุํงโรจน๑  กรรมการ 
3.  นายพนม  ปทุมสูติ   กรรมการ    
4.  นายวิเชียร   จุลพันธ๑   กรรมการ 
5.  นางสาวนงลักษณ๑  มํวงศรี  ผู๎ชํวยเลขานุการ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางกมลลักษณ๑  ธนานันท๑เมธี  ประธานกรรมการสํงเสริมฯ 
 2. นายเฉลิมชาติ  พฤกษะวัน  รองประธานกรรมการสํงเสริมฯ 
 3. นายปณิธาน  กันสุข   อนุกรรมการวิชาการ 
 4. นายธีรพจน๑  เครือพานิช  อนุกรรมการวิชาการ 
 5. นางสาวสุวิมล  ธนะผลเลิศ  อนุกรรมการวิชาการ 
 6. นางสาวศิริเพ็ญ  บุญปู่   กรรมการสํงเสริมฯ 
 7. นายประเสริฐ  เฉยดิษ   ผู๎ชํวยเลขานุการคณะกรรมการสํงเสริมฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

นายไพศาล  นุํมนาค ประธานกรรมการสภา เป็นประธาน ในการประชุมครั้ งนี้มีกรรมการสภา                                 
เข๎ารํวมประชุม ดังรายชื่อที่ปรากฏจํานวน 10 คน ที่ประชุมมีมติอนุญาตให๎บุคลากรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จํานวน 7 
คน เข๎ารํวมประชุมดังรายชื่อข๎างต๎น ครบองค๑ประชุมดําเนินการประชุมตามวาระ  



 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  
วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ไมํมี 
 
 วาระท่ี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการดําเนินงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประสานความรํวมมือ                          
กับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 มีการดําเนินกิจกรรม 
จํานวน 11 กิจกรรม ประกอบไปด๎วย 

 
กิจกรรมที่ 1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 

เมื่อวันที่ 22 และ 25 กุมภาพันธ๑ 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนํวยจัดการศึกษา
ทับคล๎อ (ขุนไผํภูมิเขตร) จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎กับนักศึกษา
กํอนออกสูํตลาดแรงงาน ทั้งด๎านการเตรียมตัวกํอนสมัครงาน การเลือกประกอบอาชีพให๎เหมาะสมกับตัวเอง รวมถึง         
การสร๎างบุคลิกภาพที่ดีเพ่ือการทํางาน และการแสดงมุทิตาจิตตํอครู-อาจารย๑  

 
กิจกรรมที่ 2 โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทย และนวดฝ่าเท้า 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดโครงการฝึกอบรมนวดแผนไทย และนวดฝ่าเท๎า 
เพ่ือให๎ความรู๎ และเข๎าใจหลักการนวดแผนไทย และนวดฝ่าเท๎า เสริมทักษะการนวดแผนไทย และนวดฝ่าเท๎า                     
ตามหลักการนวดแผนไทย ณ วัดมงคลทับคล๎อ พระอารามหลวง 

 
กิจกรรมที่ 3 ร่วมโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในชุมชน 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย๑ ผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร รํวมโครงการรณรงค๑
ขับขี่ปลอดภัยในชุมชน เพ่ือสร๎างความปลอดภัยในการขับขี่บนท๎องถนน และลดการเกิดอุบัติ เหตุบนถนน                                     
โดยการตั้งจุดตรวจสัญจรขึ้น ณ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลทําบัว 

 
กิจกรรมที่ 4 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ดร.ไพศาล นุํมนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และนายวิชัย ชวนรักษา
สัตย๑ ผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร รํวมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนนําน ประจําปีการศึกษา 2561              
เพ่ือมอบประกาศนียบัตรแกํนักศึกษาผู๎สําเร็จการศึกษาประจําปีอยํางเป็นทางการ ณ อาคารสิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนนําน 
 
กิจกรรมที่ 5 ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย๑ ผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร รํวมลงนามบันทึก       
ความรํวมมือโครงการรณรงค๑ป้องกัน และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  เพ่ือพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือขํายผู๎ปฏิบัติงาน                 
ในโครงการ TO BE NUMBER ONE และผู๎เกี่ยวข๎องให๎สามารถดําเนินงานป้องกัน และแก๎ไขปัญหายาเสพติดภายใต๎
โครงการ TO BE NUMBER ONE ได๎อยํางเข๎มแข็งและมีประสิทธิภาพ ณ ห๎องประชุมหลวงพํอเพชร 
 
 



 
 

กิจกรรมที่ 6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าขนมพื้นเมืองข้าวโปง 
 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทําขนมพ้ืนเมืองข๎าวโปง                 
เพ่ือเป็นการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมขนมโบราณ โดยมีผู๎สนใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการทําขนมพ้ืนเมืองข๎าวโ ปง 
จํานวน 30 คน ณ บ๎านทําเตย ตําบลบ๎านน๎อย อําเภอโพทะเล 
 
กิจกรรมที่ 7 ประชุมโครงการแลกเปลี่ยนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได๎เข๎ารํวมประชุมโครงการแลกเปลี่ยนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวํางเครือขํายวิทยาลัยชุมชน เรื่องเกณฑ๑และตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ วิทยาลัยชุมชนแมํฮํองสอน 

 
กิจกรรมที่ 8 โครงการอบรมการท าโคมไฟฟ้าส่องสว่างนอกอาคารโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
 เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดโครงการอบรมการทําโคมไฟฟ้าสํองสวํางนอกอาคาร
โดยใช๎พลังงานแสงอาทิตย๑ เพ่ือให๎ความรู๎ ความเข๎าใจในการประดิษฐ๑โคมไฟนอกอาคารด๎วยพลังงานทดแทน                           
จากแสงอาทิตย๑ ณ ศูนย๑การเรียนรู๎บ๎านหนองแขม 
 
กิจกรรมที่ 9 วิพากษโ์ครงการนักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรดําเนินการวิพากษ๑โครงการนักศึกษาระดับอนุปริญญา 
สาขาวิชาปกครองท๎องถิ่น และสาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ เพ่ือนําเสนอผลงาน และข๎อสรุปโครงการนักศึกษา                       
กํอนสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรหนํวยจัดการศึกษาเมืองเกํา 
 
กิจกรรมที่ 10 โครงการอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดโครงการอบรมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน            
เพ่ือพัฒนาการสร๎างงานวิจัยในการเรียนการสอน แนะนําหัวข๎องานวิจัย และการดําเนินงานวิจัยอยํางไร                             
ให๎มีประสิทธิภาพ ณ ห๎องประชุมหลวงพํอเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
กิจกรรมที่ 11 ออกหน่วยศูนย์ซ่อมสร้างบริการชุมชน 
 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ (ขุนไผํภูมิเขตร) รํวมกับอําเภอ
ทับคล๎อ ออกหนํวยศูนย๑ซํอมสร๎างบริการชุมชน โดยคณะครู -อาจารย๑ และนักศึกษา บริการซํอมเครื่องมือการเกษตร 
และอุปกรณ๑เครื่องใช๎ไฟฟ้า ให๎แกํประชาชนในชุมชน ณ ชุมชนวัดสวนโพธิ์ อําเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร 
  
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 2/2562 
 

สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร๑ที่ 15 กุมภาพันธ๑   
2562 มีมติที่ประชุมและได๎ดําเนินการไปแล๎วดังนี้ 

 

ที ่
ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่องท่ีพิจารณา มติที่ประชุม 
การดําเนินงานตามมติที่

ประชุม 

1 4.1 พิจารณาเห็นชอบตารางการ
จัดการเรียนการสอนและ
ศักยภาพอาจารย๑ผู๎ ส อน                              
ร ะ ดั บ อนุ ป ริ ญ ญา  ภ า ค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 

ที่ประชุม เห็นชอบตารางการจัดการเรียน
การสอนและศักยภาพอาจารย๑ผู๎ สอน 
หลักสูตรระดับอนุปริญญา  ภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 24 
ห๎องเรียน และอนุญาตให๎ดําเนินการเปิด
ห๎องเรียนเพ่ิมเติมได๎    

แจ๎งสํานักวิชาการ
ดําเนินการจัดการเรียน
การสอนแล๎ว เมื่อวันที่  
18 กุมภาพันธ๑  2562  

2 4.2 พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ก า ร
จัดการเรียนการสอนภาคฤดู
ร๎อน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบั ตรวิ ชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 
2561 (เพ่ิมเติม) 

ที่ประชุมเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน
ภาคฤดูร๎อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561 
 

แจ๎งสํานักวิชาการ
ดําเนินการจัดการเรียน
การสอนแล๎ว เมื่อวันที่  
18 กุมภาพันธ๑  2562  

3 4.3 พิจารณาอนุมัติการจัดการ
เ รี ยนก ารสอนหลั กสู ต ร
พัฒนาทักษะและเสริมสร๎าง
ประสบการณ๑ด๎านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต 

ที่ประชุมอนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน
หลักสูตรฝึกอบรม ด๎านวิชาการ และด๎าน
วิชาชีพ จํานวน 7 หลักสูตร ให๎ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนได๎ 
 

แจ๎งสํานักวิชาการ
ดําเนินการจัดการเรียน
การสอนแล๎ว เมื่อวันที่  
18 กุมภาพันธ๑  2562  

4 4.4 พิจารณาเห็นชอบผู๎สําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา 

ที่ประชุมเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา
ห ลั ก สู ต ร อ นุ ป ริ ญ ญ า  ป ร ะ จํ า เ ดื อ น
กุมภาพันธ๑ 2562 จํานวน 59  คน 

สํ ง เ รื่ อ ง ไ ป ยั ง ส ถ า บั น
วิทยาลัยชุมชนแล๎ว เมื่อวันที่ 
4 มีนาคม 2562 

5 4.5 การประสาทอนุปริญญา
บัตรและประกาศนียบัตร
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ที่ประชุม เห็นชอบการจัด พิธีประสาท
อนุปริญญาบั ตร  ปีการศึ กษา  2561                  
ในเดือนเมษายน 2562 ตามข๎อเสนอ 

สํ ง เ รื่ อ ง ไ ป ยั ง ส ถ า บั น
วิทยาลัยชุมชนแล๎ว เมื่อวันที่ 
28 กุมภาพันธ๑ 2562 

6 4.6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

ที่ประชุมเห็นชอบการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ระหวําง
วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562   

ดําเนินการจัดกิจกรรม
ในวันที่  15 -18 มีนาคม 
2562 ณ วิทยาลัย
ชุมชนพังงา  

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



 
 

วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
 

สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายได๎สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียน และรายได๎อ่ืน ๆ เชํน คําบริการสถานที่                                                 
เงินบริจาค ริบหลักประกันสัญญา เงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนการศึกษา 
  วิทยาลัยมี เงินรายได๎สถานศึกษา ตั้ งแตํปีงบประมาณ 2561 จนถึงวันที่  28 กุมภาพันธ๑  2562                                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
ที ่ ประจ าเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2561   10,585,388.72 
1. ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562 237,661.00 20,000.00 10,803,049.72 
2 ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562 97,135.00  10,900,184.72 

  
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
  

วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2562 
 

สรุปเรื่อง 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ๑ 256๒ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได๎รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒ งวดที่ 4 งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น จํานวน 24,145,460.00 บาท (ยี่สิบ                   
สี่ล๎านหนึ่งแสนสี่หมื่นห๎าพันสี่ร๎อยหกสิบบาทถ๎วน) ซึ่งมียอดการเบิกจํายงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 13 ,297,983.72 
บาท (สิบสามล๎านสองแสนเก๎าหมื่นเจ็ดพันเก๎าร๎อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค๑) และร๎อยละของการเบิกจําย               
อยูํที่ 55.07 ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ

หมวดงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย 
งบบุคลากร 5,937,800.00 2,450,550.00 3,487,250.00 41.27 
งบดําเนินงาน 10,233,405.00 6,002,610.07 4,230,794.93 58.66 
งบลงทุน 67,700.00 67,700.00 0.00 100.00 
งบเงินอุดหนุน     5,898,205.00 4,466,480.02 1,431,724.98 75.73 
งบรายจํายอื่น 2,008,350.00 310,643.63 1,697,706.37 15.47 
รวมทั้งสิ้น (ท่ีได๎รับโอน) 
จํานวน 4 งวด  

24,145,460.00 13,297,983.72 10,847,476.28 55.07 

เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไว้ ไตรมาสที่ 1  36%  ไตรมาสที่ 2  21%    
                                ไตรมาสที่ 3  23%  ไตรมาสที่ 4  20%  รวม 100%  
         *** ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 50.00) ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท่ี 55.07% 

สูงกว่าเป้าหมาย 
5.07% 

***รายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ยอด ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562 
ยกมาจากปี 25๖1 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ  

 9,977,535.72 942,649.00 20,000.00 10,900,184.72 



 
 

   วาระที่  1.2.5  เรื่อง รายงานจ านวนผู้ เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 256๒ 

 

สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎าง
ประสบการณ๑ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562 งานบริการวิชาการจึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 256๒ ดังนี้ 

1. พัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน

ผู้เรียนตาม
แผน 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1 
การทําไมก๎วาดดอกหญ๎า
และไม๎กวาดทางมะพร๎าว 

84 
28 28 ม.7 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 
28 28 ม.6 ต.ทุํงน๎อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
28 28 วัดเขื่อน ม.9 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 

2 นวดไทยเพ่ือสุขภาพ 28 20 20 วัดมงคลทับคล๎อ อ.ทับคล๎อ จ.พิจิตร 

3 
ชํางบริการ
รถจักรยานยนต๑  

56 28 28 
หนํวยจัดฯโพธิ์ประทับช๎าง ต.ทุํงใหญํ   
อ.โพธิ์ประทับช๎าง จ.พิจิตร 

4 อาหารเชื่อมและแชํอ่ิม 28 28 28 ม.11 ต.ทุํงใหญํ อ.โพธิ์ประทับช๎าง จ.พิจิตร 
5 การขยายพันธุ๑พืช 28 28 28 ม.9 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 
6 การเสริมสวยทรงผมสตรี 56 28 28 ม.5 ต.ทุํงใหญํ อ.โพธิ์ประทับช๎าง จ.พิจิตร 

7 
การจัดการเรียนรู๎เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุ 

112 

30 
อยูํ

ระหวําง
เรียน 

ห๎องประชุม อบต.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก                   
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 

28 
อยูํ

ระหวําง
เรียน 

ที่ท าการผู้สูงอายุต าบลคลองคูณ อ.ตะพานหิน          
จ.พิจิตร 

59 
อยูํ

ระหวําง
เรียน 

รพ.สต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 

8 นวดฝ่าเท๎าเพื่อสุขภาพ  20 20 วัดมงคลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

9 ชํางซํอมเครื่องยนต๑เล็ก 56 28 
อยูํ

ระหวําง
เรียน 

หน่วยจัดฯ โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง       
จ.พิจิตร 

10 การขับรถยนต๑ 56 28 
อยูํ

ระหวําง
เรียน 

หน่วยจัดฯทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

11 การผลิตเห็ดเพื่อการค๎า 28 28 28 ม.๔ ต.ทํานั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
รวมทั้งสิ้น 437 26๔ 

 



 
 

2. บริการวิชาการ ต่ 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.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 
25 25 วัดทําขํอย ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 

2 
การจักสานเส๎นพลาสติกเพ่ือ
ธุรกิจ 

75 

25 25 วัดเขื่อน ม.9 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 

11 
อยูํ

ระหวําง
เรียน 

วชช.พิจิตร  

25 25 ม. 7 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 
25 25 ม. 3 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 
25 25 ม. 12 ต.กําแพงดิน อ.สามงําม  จ.พิจิตร 

3 ชํางตัดโลหะด๎วยแก็ส 25 11 11 วชช.พิจิตร  
4 ชํางปะยาง 25 10 10 วชช.พิจิตร  

5 
เทคนิคการซํอมลําโพงและ 
การประกอบตู๎ลําโพง 

25 11 11 วชช.พิจิตร  

6 
งานซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้าภายใน
บ๎าน 

25 11 11 วชช.พิจิตร  

7 การใช๎โปรแกรมตารางคํานวณ 25 10 10 วชช.พิจิตร  

8 ขนมไทยใบตองหํอ 75 
25 25 

หนํวยจัดฯโพธิ์ประทับช๎าง ต.ทุํงใหญํ                
อ.โพธิ์ประทับช๎าง จ.พิจิตร 

25 25 ม.1 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 
9 การแตํงหน๎า 50 25 25 ม.4 ต.ทําบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

10 ขนมไทยแห๎ง 25 25 25 ม. 5 ต.ทุํงใหญํ อ.โพธิ์ประทับช๎าง จ.พิจิตร 

11 งานผูกผ๎า 50 
42 

อยูํ
ระหวําง
เรียน 

ร.ร.บุรพรัตน๑วิทยาคาร อ.ทับคล๎อ จ.พิจิตร 

25 25 อบต.ทําขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

12 
งานซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้าภายใน
บ๎าน 

50 25 25 ร.ร.อนุบาลทับคล๎อ อ.ทับคล๎อ จ.พิจิตร 

13 คอมพิวเตอร๑เบื้องต๎น 25 25 25 
หนํวยจัดฯโพธิ์ประทับช๎าง ต.ทุํงใหญํ  
อ.โพธิ์ประทับช๎าง จ.พิจิตร 

14 อาหารวํางประเภททอด 25 25 25 วัดนครชุม ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 

15 การถนอมอาหาร 25 
25 25 วัดเขื่อน ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 
25 25 ม.6 ต.ท๎ายน้ํา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

16 ขนมไทย(ลูกคุณทองแดง) 50 25 25 ม.1 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
17 ขนมไทยในพิธีมงคล 25 25 25 ม.1 ต.บ๎านน๎อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 



 
 

18 
เทคนิคการซํอมประกอบ
คอมพิวเตอร๑ 

50 20 
อยูํ

ระหวําง
เรียน 

หนํวยจัดฯ อําเภอสากเหล็ก อ.สากเหล็ก          
จ.พิจิตร 

19 การผลิตดินผสมพร๎อมปลูก 25 25 25 ม.6 ต.บ๎านน๎อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
20 อาหารวํางประเภทน้ํา 25 25 25 ม.1 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.พิจิตร 
21 การทําขนมอบเบเกอรี่ (ค๎ุกก้ี) 25 25 25 ม.4 ต.ทํานั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

22 การนวดมือและฝ่าเท๎า 25 25 25 
ศาลาเอนกประสงค๑ ต.ทํานั่ง อ.โพทะเล             
จ.พิจิตร 

รวม 701 628 
 
ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีเป้าหมายการรับผู๎เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ๑

ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ เป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เรียน (คน) คงเหลือ 
พัฒนาอาชีพ ตั้งแตํ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป 672 437 235 
บริการวิชาการ ต่ํากวํา 45 ชั่วโมง 800 701 99 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 
   วาระท่ี 1.2.6 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานมหกรรมวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
ประจ าปีการศึกษา 2561  
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎ดําเนินโครงการมหกรรมวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ๑ ครั้งที่ 15                           
เมื่อวันศุกร๑ที่ 8 กุมภาพันธ๑ 2562 โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ๑ นวัตกรรม งานสร๎างสรรค๑
ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรให๎สาธารณชนได๎รับทราบ  บัดนี้ โครงการดังกลําวได๎ดําเนินการ   
เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลให๎คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรได๎รับทราบดังนี้ 

รายงานผลการด าเนินงานมหกรรมวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  1,001 คน 
2. กิจกรรมด าเนินการ 

การดําเนินกิจกรรมมหกรรมวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือจัดแสดงและนําเสนอ 
ผลงาน สิ่งประดิษฐ๑ /งานสร๎างสรรค๑/นวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษาโดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1)   นิทรรศการจัดแสดงผลงานโครงการสิ่งประดิษฐ๑ /งานสร๎างสรรค๑/นวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา 
2)   การแขํงขันทักษะวิชาการวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ 
๓)   นิทรรศการผลงานนักเรียน นักศึกษา และหนํวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
4)   แสดงผลงานการจัดการเรียนการสอนของสาขางาน 
๕)   นิทรรศการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ 

3. หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน จ านวน  12 แห่ง ประกอบด้วย 



 
 

1) วิทยาลัยชุมชนนําน 
2) วิทยาลัยชุมชนตาก 
3) สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพิจิตร สาขาโพทะเล 
4) สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑ จังหวัดพิจิตร 
5) ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล 
6) ธนาคารออมสิน สาขาโพทะเล 
7) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
8) โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลทําบัว 
9) โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลทุํงน๎อย 
10) โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลทะนง 
11) กลุํมวิสาหกิจชุมชนบ๎านหนองแขม อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
12) กลุํมวิสาหกิจชุมชนบ๎านวังหว๎า อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

4. สถานศึกษาที่เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงาน จ านวน 7 โรงเรียน 
1) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
2) โรงเรียนบ๎านน๎อย “ปรึกอุทิศ” 
3) โรงเรียนวัดโพทะเล 
4) โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 
5) โรงเรียนบ๎านบึงทับจั่น 
6) โรงเรียนชุมชนบ๎านทุํงน๎อย “พิพัฒน๑โสภณวิทยา” 
7) โรงเรียนวัดพร๎าว 

5. การแข่งขันทักษะวิชาการวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ มีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 
- รางวัลระดับยอดเยี่ยม  80 - 100 คะแนน 
- รางวัลระดับดีมาก   70 – 79  คะแนน 
- รางวัลระดับดี     60 – 69  คะแนน 
- หากไมํถึงเกณฑ๑   60 คะแนน ไมํได๎รางวัล 
 
 

ประเภทการแข่งขัน ชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขัน สถานศึกษา ผลการแข่งขัน 
การเลํานิทาน นางสาวบงกชกร  เปียงอ๎น วชช.แพร ํ ยอดเยี่ยม อันดับ 1 
ประกอบสื่อ นางสาวชนาภรณ๑  พลอินต๏ะ วชช.แพร ํ (92.75 คะแนน) 
  นางสาวจินตนา  ศรีตะลหฤทัย วชช.แพร ํ   
  นางกาญจนา  ธนูทอง วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 2 
  นางสาวมะลิวัลย๑  ฉิมพาลี วชช.พิจิตร (87.25 คะแนน) 
  นางสาวณัฐภัทร  ฉัตรารักษ๑ วชช.พิจิตร   
  นางสาวลักขนา  ชุํมเย็น วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 3 
  นางสาวรุจิรา  แก๎วพินิจ วชช.พิจิตร (86.25 คะแนน) 
  นางสาวรุํงฤดี  สาแสน วชช.พิจิตร   
  นางชวัลนุช  สายฟ่ัน วชช.นําน ยอดเยี่ยม อันดับ 4 



 
 

  นางสาวเวียงศิริ  จันอุดม วชช.นําน (83.25 คะแนน) 
  นางสาวพัชรีพร  จักรอะโน วชช.นําน   
  นางสาวธนกานต๑  โชครัศมี วชช.ตาก ยอดเยี่ยม อันดับ 5 
  นางสาวสุธีธิดา  สุวรรณจักร๑ วชช.ตาก (81.25 คะแนน) 
  นางสาวจันจิรา  ใจยา วชช.ตาก   
การกลําวสุนทรพจน๑ นายชนน  สนหา วชช.นําน ยอดเยี่ยม อันดับ 1 
ภาษาไทย     (82.00 คะแนน) 
  นางสาวพัชรา  ศักดิ์เจริญชัยกุล วชช.แพร ํ ดีมาก อันดับ 1 
      (77.00 คะแนน) 
  นางสาววรรณรุํง  ปัจฉิมมา วชช.แพร ํ ดีมาก อันดับ 1 
      (77.00 คะแนน) 
  ด.ต.ประเสริฐสุทธิ ์ ดอกคํา วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 2 
      (75.00 คะแนน) 
  นายธนวัฒน๑  แก๎วทอง วชช.ตาก ดี  อันดับ 1 
      (68.00 คะแนน) 
การสร๎างโปสเตอร๑ นางสาวเก๐งคํา   วชช.แมํฮํองสอน ยอดเยี่ยม  อันดับ 1 
ด๎วยโปรแกรม  นางสาวณิชกานต๑  ปิยวงค๑ภัคดี วชช.แมํฮํองสอน (95.30 คะแนน) 
Photoshop นายละพล  พัฒนะ วชช.แมํฮํองสอน ยอดเยี่ยม  อันดับ 2 
  นางสาวนภา วชช.แมํฮํองสอน (92.30 คะแนน) 
  นายนภดล  จี๋เอ๎ย วชช.แพร ํ ยอดเยี่ยม  อันดับ 3 
  นางสาวกัญจนาพร  เกี๋ยงพา วชช.แพร ํ (89.60 คะแนน) 
  นายทดธะวิน  ขัติวงษ๑ วชช.แพร ํ ยอดเยี่ยม  อันดับ 4 
  นางสาวกรรณิการ๑  วันชัย วชช.แพร ํ (87.60 คะแนน) 
  นายวรกฤช  ไชยมงคล วชช.นําน ยอดเยี่ยม  อันดับ 5 

  

นายธนวัฒน๑  ใจคํา วชช.นําน (86.00  คะแนน) 
นางสาวฐิติยา  พรมมา วชช.ตาก ยอดเยี่ยม  อันดับ 6 
นางสาวฐิติพร  พะกาอุดม วชช.ตาก (84.60  คะแนน) 

 นายสารวี  อ๎นกลิ้ง วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม  อันดับ 7 
  นายพิพัฒน๑  อ่ิมเอ็ม วชช.พิจิตร (83.60  คะแนน) 
  นายธีทัต  พลอยศรี วชช.ตาก ยอดเยี่ยม  อันดับ 8 
  นางสาวสุภัสสร  วีระพันธ๑ วชช.ตาก (83.00  คะแนน) 
  นายณัฐพงศ๑  กันใจมา วชช.นําน ยอดเยี่ยม  อันดับ 9 
  นางสาวนิศากานต๑  กระกัน วชช.นําน (82.00  คะแนน) 
  นางสาวภัทรา  แก๎วเกตุศรี วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม  อันดับ 10 
  นายอภิชาติ  นามแดง วชช.พิจิตร (80.00  คะแนน) 
การแขํงขันทักษะ นางสาวกรรณิการ๑  ทนัญชัย วชช.แพร ํ ดีมาก  อันดับ 1 
ทางการบัญชี นายธีนิกร  กิติค๎ู วชช.แพร ํ (72.55  คะแนน) 
  นางสาวคติกานต๑  แก๎วงาม วชช.พิจิตร ดี  อันดับ 1 
  นางสาวขวัญฤทัย  แสงแก๎ว วชช.พิจิตร (68.84  คะแนน) 
  นางสาวรุํงนภา  ชํวยดร วชช.นําน ดี  อันดับ 2 



 
 

  นายศิริพงษ๑  วัฒนะ วชช.นําน (61.06  คะแนน) 
  นางสาวสุพัตรา  สุวรรณศิริ วชช.ตาก (23  คะแนน) 
  นางสาวอรณี  นนทะโคตร วชช.ตาก   
การนําเสนอโครงการ วําที่ร๎อยตรีหญิงรักชนก  วัชรรัศมี วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 1 
เพ่ือพัฒนาชุมชน นางสาวปวีณา  จันทร๑ไว วชช.พิจิตร (90  คะแนน) 
(อนุปริญญา) ด.ต.ประเสริฐสุทธิ ์ ดอกคํา วชช.พิจิตร   
  นายณรงค๑ฤทธิ์  แสนเฉลียว วชช.แมํฮํองสอน ยอดเยี่ยม อันดับ 2 
  นายอุเทน  เจริญกิจ วชช.แมํฮํองสอน (86  คะแนน) 
  นางสาวรัชฏาภรณ๑  มหาจิตต๑ วชช.แมํฮํองสอน   
  นางสาวเกตวลี  จุํมธิ วชช.แมํฮํองสอน ยอดเยี่ยม อันดับ 2 
  นางสาววรินทร๑ดา  กอบแก๎ว วชช.แมํฮํองสอน (86  คะแนน) 
  นายอดิศักดิ์  ป๋านมอย วชช.แมํฮํองสอน   
  นางสาวเนตรนารี  กันรักษา วชช.ตาก ดี  อันดับ 1 
  นางกัลยาณี  จิโน วชช.ตาก (71  คะแนน) 
  นายธนพัต  แซํลี วชช.ตาก   
 นายวรวุฒ ิ ปัญญาภู วชช.นําน ดี  อันดับ 2 
 นางสาวนิชดา  ปัญญาภู วชช.นําน (70  คะแนน) 
 นางสาวเขมิกา  ดวงพันธ๑ วชช.นําน   
  นางอัจฉราพรรณ  วันมูล วชช.แพร ํ ดี  อันดับ 2 
  นางสาวเกสรี  อินทรรักษ๑ วชช.แพร ํ (70  คะแนน) 
  
การนําเสนอโครงการ 
เพ่ือพัฒนาชุมชน 

นางสาวธันยนันท๑  สกุลโรจนรัตน๑ วชช.แพร ํ   
นายฤทธิไกร  ยอดชัย วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 1 
นายเอก  นนทราช วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 1 

(ปวช. ปวส.) นายปฏิพล  พํวงพร วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 1 
  นายอุทัย  พํุมศิริ วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 1 
  นางสาววศินี  เฉลิมเชื้อ วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 1 
  นางสาวจตุพร  เกตุชิต วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 2 
  นางสาวอภิญญา  ปั้นไล๎ วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 2 
  นางสาววรรณวนัช  เอ่ียมจุ๎ย วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 2 
  นางสาวพิชามญชุ๑  นวลสิงห๑ วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 2 
  นายจิรพัทธ๑  พวงสุข วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 3 
  นางสาววรรนิสา  โสดา วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 3 
  นายพิสิษฐ๑  ยาสุข วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 3 
  นายเอกภพ  วัดสา วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 3 
  นายอิทธิพล  ประสงค๑สิน วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 4 
  นายปริญญา  โตกราน วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 4 
  นางสาวพจมาลย๑  พัทธนสาร วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 4 
  นางสาวทิพย๑ติยา  แหยมสา วชช.พิจิตร ยอดเยี่ยม อันดับ 4 

  
 
นางสาวนพรดา  จอมทุม 

 
วชช.พิจิตร 

 
ดีมาก อันดับ 1 



 
 

  นายณรงค๑ศักดิ์  แสงจันทร๑ วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 1 
  นายธนพล  เรืองรุํง วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 1 
 นายเนวิล  วิมล วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 1 
 นายศราวุฒิ  ไกรสร วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 1 
 นายสราวุฒิ  เจียมพลับ วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 1 
  นายณัฐพงษ๑  นิลพัฒน๑ วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 1 
  นายธนวัฒน๑  แปรสนม วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 1 
  นายศุภกร  บัวน๎อย วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 1 
  นายวรพล   ทองสุข วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 1 
  นายสุพจน๑  มาลา วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 1 

 
นายชลชาติ  บุญธรรม วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 1 
   

การนําเสนอโครงการ 
เพ่ือพัฒนาชุมชน 
(ปวช. ปวส.) 
  

นายชัยพร  ปานนุํน วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 1 
นายณกฤช  ชัยศิลา วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 1 
นายณัฐวุฒิ  อินทวงศ๑ วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 1 
นายภูมินทร๑  อินทร๑ขุนทศ วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 1 
นายณัฐวัฒน๑ชัย  ทับทอง วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 1 
นายวีระชัย  จันทร๑เม๎า วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 1 

  
  
  
  

นายธรายศ  มงคล วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 1 
นายเทิดศักดิ์  โพธิ์อํอง วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 2 
นายจักรภัทร  เกตุสุนทร วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 2 
นายพีรพัฒน๑  ลาลี วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 2 

  นางสาวศิราพรรณ  โตเนียม วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 3 
  นางสาวเดือนเพ็ญ  ครุฑโท วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 3 
  นางสาวอมรรัตน๑  ภูํชัย วชช.พิจิตร ดีมาก อันดับ 3 

 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

สรุปโดยภาพรวมความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ๑  ประจําปี
การศึกษา 2561 โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก แสดงให๎เห็นวําในการจัดกิจกรรมจะเป็นประโยชน๑                           
ในทางวิชาการ เป็นเวทีให๎กับนักเรียน นักศึกษาได๎มีโอกาสแสดงความสามารถและทักษะทางวิชาการ                                  
ไมํวําจะเป็นการนําเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชน การกลําวสุนทรพจน๑ภาษาไทย การเลํานิทานประกอบสื่อ                   
การสร๎างโปสเตอร๑ด๎วยโปรแกรม Photo Shop และการแขํงขันทักษะทางการบัญชี รวมทั้งยังเป็น                               
การจัดแสดงผลงานตํอสาธารณชน และชุมชน ให๎สามารถนําสิ่งประดิษฐ๑ งานสร๎างสรรค๑ นวัตกรรมหรือแนวคิด
ในการดําเนินงานไปประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑กับชุมชนของตนเองได๎ 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 



 
 

   วาระท่ี 2.1.7 เรื่อง  แผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประจ าปีการศึกษา 2562   
 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎จัดทําแผนรับนักศึกษาใหมํ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                        
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประจําปีการศึกษา 2562  และดําเนินการเปิดรับสมัครผู๎เข๎าเรียนทุกวัน
ไมํเว๎นวันหยุดราชการ  โดยในปีการศึกษา 2562 มีแผนการรับตามรายละเอียด ดังนี้  

 

สาขางาน 
จ านวนนักศึกษา 

รวม 
ปวส. ปวช. 

เทคนิคยานยนต๑ / ยานยนต๑ 60 150 210 
ไฟฟ้ากําลัง 40 90 130 
อิเล็กทรอนิกส๑อุตสาหกรรม / อิเล็กทรอนิกส๑ 20 30 50 
เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร๎างโลหะ / โครงสร๎าง 20 20 40 
การบัญชี 40 90 130 
คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 40 90 130 

รวม 220 470 690 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
   วาระท่ี  2.1.8  เรื่องรายงานผลการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง   
 ตามที่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ได๎ดําเนินการจัดสอบระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖1 เรียบร๎อยแล๎ว  และได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ผลการทดสอบของนักเรียน นักศึกษา หลังจาก                       
มีการประกาศผลการทดสอบระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา  (V-NET) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑                                             
บัดนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (องค๑การมหาชน) ได๎ประกาศผลการทดสอบเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว                        
จึงขอแจ๎งใหค๎ณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรได๎รับทราบดังนี้ 
   

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลการเปรียบเทียบ 
2560 2561 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถานศึกษา 34.18 36.23 2.05 
ขนาดสถานศึกษา 36.92 39.54 2.62 
ประเภทสถานศึกษา 37.67 40.93 3.26 
จังหวัด 35.93 38.38 2.45 
สังกัด 37.81 40.42 2.61 



 
 

ภาค 37.74 40.77 3.03 
ประเทศ 37.11 40.04 2.93 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สถานศึกษา 37.15 37.24 0.09 
ขนาดสถานศึกษา 41.29 41.24 -0.05 
ประเภทสถานศึกษา 42.10 42.02 -0.08 
จังหวัด 39.59 39.91 0.32 
สังกัด 40.06 41.61 1.55 
ภาค 41.95 42.03 0.08 
ประเทศ 41.60 41.63 0.03 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

จ าแนกตามองค์ประกอบ 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลการเปรียบเทียบ 
2560 2561 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 31.92 36.24 4.32 
ทักษะการคิดและการแก๎ปัญหา 27.06 28.53 1.47 
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 46.67 47.78 1.11 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 31.07 32.58 1.51 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 36.08 36.75 0.67 
ทักษะการคิดและการแก๎ปัญหา 26.45 27.18 0.73 
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 50.24 46.89 - 3.35 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 35.83 38.13 2.30 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จ าแนกตามสาขาวิชา 

ระดับ 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

ทักษะทางสังคมและ 
การด ารงชีวิต 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 

2560 2561 ผล 2560 2561 ผล 2560 2561 ผล 2560 2561 ผล 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เทคนิคเครื่องกล 28.31 30.75 2.44 25.18 24.44 -0.74 43.46 42.57 -0.89 27.87 25.25 -2.62 
ไฟฟ้ากําลัง 32.27 34.88 2.61 26.02 31.49 5.47 44.06 45.49 1.43 30.08 31.55 1.47 
อิเล็กทรอนิกส๑ 49.38 - - 35.00 - - 53.75 - - 40.63 - - 
การบัญชี 33.58 40.19 6.61 29.32 29.18 -0.14 49.73 51.49 2.12 33.85 38.37 4.52 
คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 33.57 41.03 6.56 27.78 31.03 3.25 49.52 52.01 2.49 32.78 36.96 4.18 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ชํางยนต๑ 35.11 33.39 -1.72 25.14 25.24 0.10 48.28 41.82 -6.46 32.36 33.75 1.39 
ชํางเชื่อมโลหะ 38.44 29.77 -8.67 23.13 29.32 6.19 47.81 50.68 2.87 30.31 37.27 6.96 
ชํางไฟฟ้ากําลัง 36.17 34.68 -1.49 31.00 27.18 3.82 53.25 46.37 3.12 39.92 38.47 -1.45 
ชํางอิเล็กทรอนิกส๑ 38.27 44.58 6.31 27.88 34.17 6.29 53.27 53.33 0.06 33.65 45.63 11.98 
การบัญชี 39.19 40.56 1.37 29.11 29.87 0.76 54.52 51.03 3.49 41.69 41.72 0.03 
คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 35.13 38.27 3.14 24.96 25.77 0.81 49.13 48.06 -1.07 37.17 39.08 1.91 

 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

สรุปเรื่อง  
  ตามที่ได๎มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร๑ที่ 15 กุมภาพันธ๑          
๒๕62 ณ ห๎องประชุมสรรพงาย อาคารศูนย๑วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ฝ่ายเลขานุการได๎จัดทํารายงาน                           
การประชุมเรียบร๎อยแล๎ว และขอให๎คณะกรรมการสภาได๎ตรวจสอบความถูกต๎อง หากประสงค๑จะแก๎ไขให๎แจ๎ง                   
ฝ่ายเลขานุการดําเนินการตํอไป 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้ งที่  2/๒๕62                     
เมื่อวันศุกร๑ที่ 15 กุมภาพันธ๑ ๒๕62 จํานวน 21 หน๎า 18 หน๎า 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไมํมี  

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  วาระท่ี 4.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ฝึกอบรมด้านวิชาการ  
และด้านวิชาชีพ 

 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎าง
ประสบการณ๑ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต ตามความต๎องการของท๎องถิ่นชุมชน และกลุํมอาชีพ ในเดือน เมษายน 
2562 จึงขออนุมัติหลักสูตรและเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ การฝึกอบรมด๎านวิชาการและวิชาชีพ 
จํานวน 3 หลักสูตร ประกอบด๎วย 

1. พัฒนาอาชีพ (ตั้งแต่ 45 ชั่วโมงขึ้นไป) 
1.1  การทําไม๎กวาดดอกหญ๎าและไม๎กวาดทางมะพร๎าว จํานวน   45  ชั่วโมง 

 2.  การบริการวิชาการ (ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง) 
2.1  การจักสานเส๎นพลาสติกเพ่ือธุรกิจ  จํานวน   40  ชั่วโมง 
2.2  อาหารถนอมประเภทผักดอง   จํานวน   12  ชั่วโมง 
2.3  ชํางไฟฟ้าภายในอาคาร    จํานวน    30  ชั่วโมง 
 

  ทั้งนี้ได๎ผํานการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ๑ 
2562 ที่ประชุมมีมติ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด๎านวิชาการ และด๎านวิชาชีพ                
เดือนเษายน 256 จํานวน 3 หลักสูตร 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (6) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน๎าที่อนุมัติ
หลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด๎านวิชาการหรือด๎านวิชาชีพตามความต๎องการของท๎องถิ่น ชุมชน                                                                 
และกลุํมอาชีพ 
 
 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 
 วิทยาลัยควรจัดหลักสูตรให๎รองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และต๎องตอบสนองตํอความต๎องการของชุมชน 
สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต สร๎างนวัตกรรมเพ่ือสร๎างอาชีพให๎กับคนในชุมชน ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน๑ของชุมชนที่วํา                          
เป็นวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม มีจิตอาสา ที่จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างอาชีพ สร้างนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างยั่งยืน” 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมอนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ฝึกอบรมด๎านวิชาการ                                  
แ ล ะ ด๎ า น วิ ช า ชี พ  จํ า น ว น   4  ห ลั ก สู ต ร



 
 

หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ  (พัฒนาอาชีพ ต้ังแต่  45  ชั่วโมงขึ้นไป) 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
ผู้เรียน 

วันที่เปิด-ปิด ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ สถานที่ฝึกอบรม 

1 การทําไม๎กวาดดอกหญ๎า
และไม๎กวาดทางมะพร๎าว 
 

45  
ช่ัวโมง 

28 คน 1 – 9 
เม.ย. 62 

 จันทร๑-อาทิตย๑ 
8.30-16.30 น. 

นางนงคราญ 
ทองน๎อย 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย   
- ประสบการณ๑ การทําไม๎กวาดดอกหญ๎าและ   
ไม๎กวาดทางมะพร๎าว 5  ปี 

ที่ทําการกองทุนหมูํบ๎านทําน่ัง 
ต.ทํานั่ง  อ.โพทะเล          
จ.พิจิตร 

 
หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ (การให้บริการวชิาการแก่ชมุชน ต่ ากว่า  45  ชั่วโมง) 

ที ่
ชื่อหลักสูตร/ 

รหัสวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
ผู้เรียน 

วันที่เปิด-ปิด ช่วงเวลาเรียน ผู้สอน วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ สถานที่ฝึกอบรม 

1 การถนอมอาหารประเภท
ผักดอง 
 

12  
ช่ัวโมง 

25 คน 1 – 2  
เม.ย. 62 

จันทร๑-อังคาร 
08.00-16.30 น. 

นางจงรักษ๑ 
ศรีเมืองช๎าง 

-ประถมศึกษา    
-ประสบการณ๑  ทําอาหารคาวหวานและการ
ถนอมอาหาร 15  ปี 

ม.1 ต.เมืองเกํา อ.เมือง 
จ.พิจิตร 

2 การจักสานเส๎นพลาสติก
เพื่อธุรกิจ 

40  
ช่ัวโมง 

25 คน 1 – 10 
เม.ย. 62 

จันทร๑-อาทิตย๑ 
08.00-16.30 น. 

นางโสภา 
ขามป้อม 

-ประถมศึกษา    
-ประสบการณ๑ จักสานเส๎นพลาสตกิ 5  ปี 

ที่ทําการกองทุนบ๎านทํานั่ง 
ต.ทํานั่ง  อ.โพทะเล         
จ.พิจิตร 

3 ชํางไฟฟ้าภายในอาคาร 30 
ช่ัวโมง 

30 คน 20 – 26  
มี.ค. 62 

พุธ – อังคาร 
08.00–16.30 น. 

นายภาคภมู ิ
ดีม ี

-เทคโนโลยีไฟฟ้า 
-ชํางติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 

หนํวยจัดการศึกษาทับคล๎อ 



 
 

  วาระที่ 4.2  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2/2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได๎จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา และเปิดภาคการศึกษา                         
ที่ 2/2561 วันที่ 16 กุมภาพันธ๑  2562 ซึ่งสํานักวิชาการ งานหลักสูตรอนุปริญญา ได๎จัดทําตารางสอน 
ศักยภาพอาจารย๑ผู๎สอน ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2561 และได๎ผํานการอนุมัติตารางสอน ศักยภาพครูผู๎สอน 
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2561 จากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราวประชุมสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ๑ 2562 เรียบร๎อยแล๎วนั้น  

 การดําเนินการ หลังจาก 15 วันทําการ วิทยาลัยต๎องจัดทํารายงานการจัดการเรียนการสอน                            
เพ่ือเสนอตํอสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนมายังวิทยาลัยตํอไป 
ดังนั้นวิทยาลัย ได๎จัดทํารายงานการจัดการเรียนการสอน และศักยภาพครูผู๎สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
จํานวน 4 สาขาวิชา 6 หนํวยจัดการศึกษา 24 ห๎องเรียน จํานวนนักศึกษา 294 คน จํานวนครูผู๎สอน 85 คน 
ได๎แกํ 

1. หนํวยจัดการศึกษา แมํขําย    สาขาวิชา การปกครองท๎องถิ่น      3  ห๎อง    26  คน 
             สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 5  ห๎อง    39  คน 
         2.  หนํวยจัดการศึกษา อบต.เมืองเกํา   สาขาวิชา การปกครองท๎องถิ่น 3  ห๎อง    30  คน 
                           สาขาวิชา คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ  2  ห๎อง    31  คน 
      3.  หนํวยจัดการศึกษา อําเภอสามงําม  สาขาวิชา การปกครองท๎องถิ่น  1  ห๎อง      8  คน 
          สาขาวิชา คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ  1  ห๎อง      8  คน 

4. หนํวยจัดการศึกษา สากเหล็ก   สาขาวิชา การปกครองท๎องถิ่น     3  ห๎อง    60  คน  
         สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย   2  ห๎อง    35  คน 

        5.  หนํวยจัดการศึกษา อบต.ปากทาง    สาขาวิชา คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ        1  ห๎อง     8  คน 
      สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 1  ห๎อง    16  คน 

6. หนํวยจัดการศึกษา โพธิ์ประทับช๎าง สาขาวิชา การปกครองท๎องถิ่น  1  ห๎อง    20  คน 
          สาขาวิชา คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ  1  ห๎อง    13  คน 

 

ทั้งนี้ได๎ผํานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2562                           
วันที่  14 มีนาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา                                    
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2561 

 

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

ให๎ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนอง                        
ตํอความต๎องการและเสริมสร๎างองค๑ความรู๎ของชุมชน ให๎เข๎มแข็ง 

 

มติที่ประชุม  ที่ ป ระชุ ม ให๎ ความเห็ นชอบรายงานการจั ดการเรี ยนการสอนหลั กสู ตรอนุปริญญา                                                       
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2561 
 
 
 
 



 
 

 วาระที่ 4.3  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา  2562 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีกําหนดเปิด ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 
22 พฤษภาคม 2562 นั้น เพ่ือให๎เป็นไปตามข๎อกําหนดของสถาบันวิทยาลัยชุมชน คือ สํงแผน                                           
การจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรลํวงหน๎า กํอนเปิดภาคการศึกษา ดังนั้น สํานักวิชาการ จึงได๎ดําเนินการจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร สําหรับจัดการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษาที่เข๎าศึกษาในปีการศึกษา 
2562  ดังนี้ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
- สาขางานเทคนิคยานยนต๑  
- สาขางานไฟฟ้ากําลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส๑อุตสาหกรรม 
- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร๎างโลหะ  
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 

- สาขางานยานยนต๑ 
- สาขางานไฟฟ้ากําลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส๑ 
- สาขางานโครงสร๎าง 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 

 
ทั้งนี้ได๎ผํานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2562                      

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา  2562  

 

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

ให๎ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนอง                  
ตํอความต๎องการและเสริมสร๎างองค๑ความรู๎ของชุมชน ให๎เข๎มแข็ง 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมให๎ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา  2562 

 
  วาระที่ 4.4  พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                     
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                     
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งในเดือน มีนาคม 2562 ผู๎สําเร็จการศึกษา จํานวน 374 คน              
ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จํานวน   185  คน 
 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จํานวน   189   คน 



 
 

 งานทะเบียนได๎ดําเนินการตรวจสอบข๎อมูลแล๎ว เป็นนักศึกษาที่เรียนครบตามโครงสร๎างของหลักสูตร 
สามารถสําเร็จการศึกษาได๎ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล                
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 หมวด 3 การประเมินผลการเรียน สํวนที่ 3 การตัดสินผลการเรียน ข๎อ 55 การตัดสิน                   
ผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให๎ถือตามเกณฑ๑ตํอไปนี้ 
 (๑) ประเมินผํานรายวิชาในหมวดวิชาตําง ๆ ครบตามที่กําหนดไว๎ในหลักสูตรสถานศึกษา                               
แตํละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

(๒) ได๎จํานวนหนํวยกิตสะสมครบถ๎วนตามที่กําหนดไว๎ในหลักสูตรสถานศึกษาแตํละประเภทวิชา                    
และสาขาวิชา 

(๓) ได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํตํํากวํา ๒.๐๐ และผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ๑         
ที่กําหนด     

(๔) ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมในสถานศึกษาไมํน๎อยกวํา ๒ ชั่วโมงตํอสัปดาห๑ ครบทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเข๎า
รํวมปฏิบัติกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแตํละภาคเรียน 

ทั้งนี้ได๎ผํานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2562                       
วันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผู๎สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) จํานวน 374 คน 

 

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

อนุมัติการให๎ประกาศนียบัตร 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล การเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมให๎ความเห็นชอบผู๎สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) จํานวน 374 คน 

 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
 ไมํมี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี ๖.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา 

 ไมํมี 
 

วาระท่ี ๖.2 เรื่อง การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 4/๒๕62 
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะจัดให๎มีการประชุมครั้งที่ 4/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน ๒๕62        
เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ให๎มีการประชุมครั้งที่ 4/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน ๒๕62          
เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 



 
 

 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 

 
 
 
 

 (นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์)       (นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์) 
   ผู๎จัดทําวาระการประชุม                 ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 
  
 
 

(นางวิลัย  บุตร๑วัตร) 
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

  
  
 
 

(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย๑) 
ผู๎อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 


