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บทนํา 

 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ดําเนินการจัดการศึกษาตามรูปแบบวิทยาลัยชุมชนโดยมีเป้าหมายในปี   
2544-2545  จัดต้ังอย่างน้อย  10   แห่ง  เม่ือวันที่  17  เมษายน  2545  ในจังหวัดที่ยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษา   
อน่ึงการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนไม่ขัดกับมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามจัดต้ังหน่วยงานใหม่โดยจะระดมทรัพยากร  อาคาร/
สถานที่  และบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานบันราชมงคล  สถาบันราชภัฏ  สถานศึกษาสังกัดกรม
อาชีวศึกษา   และการศึกษานอกโรงเรียน  รวมทั้งสํานักงานศึกษาธิการโดยใช้สถานที่ที่มีอยู่แล้ว    

              จังหวัดพิจิตรเป็นหน่ึงใน   นโยบายกระทรวงศึกษาธิการข้อ  4  เรื่อง  การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่
ที่ยังไม่มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   โดยวิทยาลัยชุมชนที่ตัดต้ังขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สอนตํ่ากว่าปริญญา 
มุ่งเน้นทั้งวิชาการและการฝึกอบรม ประกอบด้วย หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่ง
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรจะอยู่ในรูปของหน่วยจัดการศึกษาโดยมีวิทยาลัยชุมชนพิจิตรที่ต้ังอยู่ ณ 
อําเภอโพทะเลเป็นแม่ข่าย และกระจายการบริหารสู่หน่วยจัดต่างๆ ทั้ง  8 แห่ง ให้จัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันในการสร้างความรู้ฝึกทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ และต่อยอดทางการศึกษาของเยาวชนรวมถึง
ประชาชนในจังหวัดพิจิตรและใกล้เคียง   
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               ปรัชญา 

      “วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถ่ิน” 

     วิสัยทัศน ์

      แหล่งเรียนรู้ของชุมชน  เพือ่รองรับสภาวการณ์เปลีย่นแปลง 

          บนพืน้ฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

     พันธกิจ 

(1) เป็นสถาบันหลักในระบบเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนซ่ึงดําเนินบทบาท
สถานศึกษาของรัฐบริหารร่วมโดยชุมชน 

(2) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากว่าปริญญาท้ังสายวิชาการและวิชาชีพด้วย
หลักสูตรท่ี หลากหลายทั้ง อนุปริญญา , ปวส. , ปวช. และหลักสูตรฝึกอบรม 

(3) บริหารจัดการด้วยระบบเครือข่ายหน่วยจัดการศึกษา 

(4) ส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนาอาชีพ คุณภาพวิถีชีวิต เศรษฐกิจสังคม 
สิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน 

(5) จัดให้มีการสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือต่อยอดความต้องการพัฒนาของชุมชน 
ครอบครัว ในรูปแบบการวิจัย การศึกษาเพ่ือการพัฒนาร่วมกับชุมชน 

(6) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานให้สาธารณชนทราบ 

 
      

     กลยุทธ์ 
 

1. วิทยาลัยชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกหลักสูตร 
3. ศึกษาสํารวจและพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีการเรียนรู้พัฒนาตนเองสู่การทํางานเป็นทีม 

  
 

 

 



วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2555 

4 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

      ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ให้โอกาสทางการศึกษา 

      ยุทธศาสตร์ท่ี  2  พัฒนาชุมชน 

      ยุทธศาสตร์ท่ี  3  เข้าถึงง่ายรายจ่ายตํ่า 

      ยุทธศาสตร์ท่ี  4  นําด้วยคุณภาพและมาตรฐาน 

      ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ประสานความร่วมมือ 

      ยุทธศาสตร์ท่ี  6  สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 

หลักการ 

1. เปิดกว้างและเข้าถึงง่าย 
2. มีหลักสูตรหลากหลายประเภท 
3. ตอบสนองต่อชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
4. เน้นคุณภาพและการใช้ประโยชน์ 
5. เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
6. สร้างพันธมิตรกับธุรกิจเอกชน 
7. ปรับตัวเองอยู่เสมอ เพ่ือตอบสนองความเปล่ียนแปลง 
8. ค้นหาโอกาสใหม่ๆ 
9. เชื่อโยงกับพันธมิตรท้ังในและนอกชุมชน 
10. ชุมชนเป็นผู้นํา / ร่วมดําเนินการ 
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สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2555 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

 

 ผลการดําเนนิงานตามเป้าหมายผลผลิตและผลลพัธ์ : ด้านบริการวิชาการ 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดการศึกษาเต็มรูปแบบ 4 หลักสูตร  มีนักศึกษาทั้งสิ้น  2,875  คน 

1. หลักสูตรอนุปริญญา     492 คน 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   283 คน 
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ          1,259 คน 
4. หลักสูตรฝึกอบรม     841 คน 

 

 ผลการบริหารงานบุคลากร 

ในปีการศึกษา 2555  
 มีการบริหารงานกับบุคลากร ทั้งสิ้น 145 คน     ประกอบด้วย 
 
 ข้าราชการ     16 คน 
 พนักงานราชการ     18 คน 
 เจ้าหน้าที่     28 คน 
 อาจารย์พิเศษ     65 คน 

พนักงานรักษาความปลอดภัย    5 คน 
พนักงานขับรถ      1 คน 
พนักงานภารโรง/คนงาน    12 คน 
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รายการ ได้รับงบประมาณ เบิกจ่ายทั้งสิ้น คงเหลือ สํารองเงินกันเหลื่อมป ี หมายเหตุ 

รวมทั้งสิ้น 33,913,603 33,063,997.52 849,605.48 849,605.48 งบประมาณรวมทั้งสิ้นไม่รวมงบบุคลากร
เนื่องจากเบิกจ่ายจากงบกลาง 
หาก รวมงบบุคลากร  
รวมทั้งสิ้น 42,786802.79  บาท 

1. งบบุคลากร 8,873199.79 8,873,199.79 -  

     - ข้าราชการ 
     - พนักงานราชการ 

5,495,446.79 
3,377,753 

5,495,446.79 
3,377,753 

- 
- 

 

2.  งบดําเนินงาน 16,187,395 16,187,395 - - 

3.  งบอุดหนุน 13,419,526 12,931,200 488,326 488,326  

     -  อุดหนุนทั่วไป 
     -  การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)  
             ค่าหนังสือ 
             ค่าอุปกรณ์ 
             ค่าเครื่องแบบ 
             ค่ากิจกรรรม 

8,906,302 
4,513,224 
2,301,809 

469,290 
1,140.300 

601,825 

8,906,302 
4,024,898 
2,211,829 

469,290 
898,200 
445,579 

- 
488,326 

89,980 
- 

242,100 
156,246 

- 
488,326 
89,980 

 
242,100 
156,246 

 

     -  สิ่งประดิษฐ ์ 870,000 870,000 - -  

4.  งบลงทุน   72,500 72,500 - -  

     - ครุภัณฑ์ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) 72,500 72,500 - -  

5.  งบรายจ่ายอื่น 3,344,830 3,002,902.52 341,927.48 341,927.48  

     โครงการฝึกอบรมระยะสั้น 
     โครงการจัดการความรู้ฯ 
     ผลิตสื่อวิดิทัศน์ 
     ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
     เดินทางไปราชการภายในประเทศ 
     พัฒนาห้องสมุด 

379,950 
2,809,788 

80,000 
7,900 

16,200 
32,000 

379,950 
2,518,852.52 

80,000 
7,900 

16,200 
 

- 
309,927.48 

- 
- 
- 

32,000 

- 
309,927.48 

- 
- 

                    -
32,000 

 

     โครงการพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 19,352  19,352 19,352  
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 เงนินอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา) ปีงบประมาณ 2555 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

รายการ เดือนน้ี รวมต้ังแต่ต้นปี 

รายรับ  ยอดคงเหลือยกมาเดือนตุลาคม  2554   5,588,307.66  4,001,790.66  

                        หลักสูตรอนุปริญญา  1,770.00      570,915.00  

                        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  12,320.00      778,595.00  

                        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ        27,730.00        74,960.00  

                        หลักสูตรฝึกอบรม         56,883.00  

                        รายได้ค่าสาธารณูปโภค           4,900.00         99,540.00  

                        รายได้ค่าบริการสถานที่  1,500        10,545.00  

                        เงินสนับสนุน MOU องค์การบริหารสว่นตําบลแหลมรัง          40,000.00  

                        เงินสนับสนุน MOU องค์การบริหารสว่นตําบลเขาเจ็ดลูก        20,000.00         40,000.00  

                        เงินสนับสนุน MOU องค์การบริหารสว่นตําบลสากเหล็ก    20,000.00         20,000.00  

                        รายได้อ่ืน ๆ           13,049.00  

                                  รวมรายรับ                           บาท                  42,220.00    1,704,487.00  

รวมรายรับทั้งสิ้น  5,636,527.66    5,706,277.66  

รายจ่าย       

     1.  แผนการจัดการศึกษา  2,097,716          2,167,466  

     2.  แผนการบริการวิชาการ                  -                    -   

     3.  แผนวิจัย                  -                    -   

     4.  แผนทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม                   -                    -   

     5.  แผนบริหารจัดการ                  -                    -   

รวมรายจ่าย 2,097,716          2,167,466  

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 3,538,811.66 3,538,811.66 

                  เงนิรายได้สถานศึกษายอดยกไปเดือน กันยายน 3,538,811.66 3,538,811.66 
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 ผลการบริหารแผนงานโครงการจําแนก 5 แผนงาน 
 

แผนงาน 
โครงการตามพันธกิจ 

ภารกิจ วชช. 
โครงการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ดําเนินการไปแล้ว % 

1. การจัดการศึกษา 12  15 100 
2. บริการวิชาการ 2  2 100 
3. แผนวิจัย 3  3 100 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4 5 5 100 
5. บริหารจัดการ 4  4 100 

รวม 25 5 30 100 
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ประวัติความเป็นมา 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรเดิมคือ วิทยาลัยการอาชีพโพทะเล ต้ังอยู่บนเนื้อที่ 120 ไร่  เป็นที่ดินอยู่ในความดูแล
ของสภาตําบลท่าบัว สภาพพ้ืนที่เป็นบึงต้ืนเขิน อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในช่วงเดือน กันยายน 2539 กรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตรมีมติเห็นควรให้มีการจัดต้ังวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ที่บริเวณบึงสรรพงาย เพราะเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมอยู่ถึงกลางชุมชน มีการคมนาคมสะดวก และมีพ้ืนที่
มากพอที่จะขยายได้ในอนาคต 

 วิทยาลัยการอาชีพโพทะเลได้รับการประกาศจัดต้ัง เมื่อ วันที่  18 มิถุนายน  2540 และได้ดําเนินการ
ก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ทันต่อการเปิดการเรียนการสอนในปีการการศึกษา 2541ในปีการศึกษา 
2545 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้โอนภารกิจ ทั้งหมดเป็นของวิทยาลัยชุมชน ตามกระทรวงศึกษาธิการที่มีนโยบายให้
ดําเนินการจัดการศึกษาตามรูปแบบวิทยาลัยชุมชนโดยมีเป้าหมายในปี 2544-2545 จัดต้ังอย่างน้อย 10 แห่ง  เมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2545 ในจังหวัดที่ยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษา อน่ึงการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนไม่ขัดกับมติคณะรัฐมนตรี
ที่ห้ามจัดต้ังหน่วยงานใหม่เพราะจะระดมทรัพยากร อาคาร/สถานที่ และบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ เช่น สถาบัน
ราชมงคล สถาบันราชภัฏ สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน รวมทั้งสํานักงานศึกษาธิการ
โดยใช้สถานที่ที่มีอยู่แล้ว วิทยาลัยชุมชนจะเป็นสถาบันการศึกษาที่รองรับนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี 
ต่อเน่ือง จังหวัดพิจิตรเป็นหน่ึงใน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการข้อ 4 เรื่อง การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ที่ยังไม่มี
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยดําเนินงานจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนครั้งน้ี มุ่งเน้นหลักสูตร 2 ปี คือ 
ระดับอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ระยะสั้น และการศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ความรู้ และประสบการณ์ การดําเนินการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร จัดใน
รูปแบบเครือข่ายโดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นแม่ข่ายบริหารจัดการการศึกษา 
 

 

          ขนาดที่ต้ัง 

        สํานักงานวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ต้ังอยู่ที่ 150 
        ถนนบางมูลนาก – โพทะเล ตําบลท่าบัว  
        อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร บนที่ดินจํานวน 
        120 ไร่ โทรศัพท์ 056-659180 (0) โทรสาร 
        056—659180(107) www.pcc.ac.th 
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การดําเนินงานปัจจุบัน เปิดสอน 4 หลักสูตร 

 

1. หลักสูตรอนุปริญญา     ได้แก่ 
1.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   1.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   1.4 สาขาวิชาการบัญชี 
 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง (ปวส.)  ได้แก่ 
2.1 สาขาเทคนิคยานยนต์    2.2 สาขางานติดต้ังไฟฟ้า 
2.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์   2.4 สาขางานการบัญชี 
2.5 สาขางนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

3. หลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชพี (ปวช.)  ได้แก่ 
3.1 สาขางานยานยนต์    3.2 สาขางานไฟฟ้ากําลัง 
3.3 สาขางานเช่ือมโลหะ    3.4 สาขางานการบัญชี 
3.5 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

4. หลักสูตรฝึกอบรม    ได้แก่ 
   

4.1  การประมวลความรู้สู่การจัดทําโครงการหรือสารนิพนธ์ 

4.2 การใช้โปรแกรมนําเสนอผลงาน 

4.3 การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4.4 การดัดผม – การม้วนผม 

4.5 การเสริมสวยทรงผมสตร ี

4.6 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

4.7 การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา 

4.8 การเตรียมความพร้อมสู่การทํางาน 

4.9 การขับรถยนต์ 

4.10  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.11 การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบ้ืองต้น 

4.12 การนําหลักธรรมสู่การทํางาน 
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สรุปจํานวนนักศึกษาท้ังสิ้น ประจําปี 2555 

0 500 1000 1500

อนุปริญญา

ปวส.

ปวช.

ฝกอบรม

ปการศึกษา 2555
ปการศึกษา 2554

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบจํานวนนกัศึกษาท้ังสิน้ ระหว่าง ปี2554 และ ปี 2555 

ปีการศึกษา  อนุปริญญา  ปวส.  ปวช.  ฝึกอบรม  รวมทั้งส้ิน 

2554  508  245  1,251  821  2,825 

2555  492  283  1,259  841  2,875 
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ผลการรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจําปีการศึกษา 2555 
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ตารางเปรียบเทียบจํานวนนกัศึกษาเข้าใหม่ ระหว่าง ปี 2554 และ ปี 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา  อนุปริญญา  ปวส.  ปวช.  ฝึกอบรม  รวมทั้งส้ิน 

2554  266  145  553  821  1,785 

2555  168  156  529  841  1,694 
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ตารางแสดงจาํนวนนักศึกษาเขา้ใหม่ระดับอนุปรญิญา ปีงบประมาณ 2555 

โปรแกรมวิชา 

จํา
นว

นห
้อง

 

กา
รป

กค
รอ

งท
อ้ง

ถิ่น
 

กา
รศ

ึกษ
าป

ฐม
วัย

 

กา
รบ

ัญ
ช ี

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

รธ์
รุกิ

จ 

รวม ร้อยละ 

หน่วยจัดการศึกษา 

1. วชช.พิจิตร 1 38    38 22.62 

2. อําเภอสากเหล็ก        
3. ทับคล้อ        
4. วัดสามง่าม        
5. อบต.เมืองเก่า 4 24 33  52 109 64.88 
6. อบต.ปากทาง 1    21 21 12.50 
7. อบต.ดงกลาง        
8. โรงเรียนวังตะกู        
9. โพธิ์ประทับชา้ง        

รวมทั้งสิน้ 6 62 33 - 73 168 100 
 
สรุปจํานวนนกัศึกษาเข้าใหม่ ปวส. และ ปวช. ปีงบประมาณ 2555 

ประเภทวิชา จํานวน
ห้อง 

ระดับ ปวส. ร้อยละ ระดับ ปวช. ร้อยละ รวม
ทั้งสิน้ 

คิดเปน็
ร้อยละ ห้อง คน ห้อง คน 

1.ช่างอุตสาหกรรม 
1.1 ยานยนต์ 6 2 67 42.95 4 190 35.92 257 37.52 
1.2 งานไฟฟา้กําลัง 3 1 21 13.46 2 75 14.18 96 14.01 
1.3 งานอิเล็กทรอนิกส ์ 1 - - - 1 18 3.40 18 2.63 
1.4 งานเชื่อมโลหะ 1 - - - 1 23 4.35 23 3.36 
2. บริหารธุรกิจ 
2.1 การบัญช ี 2 - - - 2 40 7.56 40 5.84 
2.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 3 68 43.59 7 183 34.59 251 36.64 

รวมทั้งสิน้ 23 6 156 100 17 529 100 685  
คิดเปน็ร้อยละ แผนรับ  150 แผนรับ  450 บรรล ุ
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สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 
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ตารางเปรียบเทียบจํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา ระหว่าง ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2555 

ปีการศึกษา อนุปริญญา ปวส. ปวช. ฝึกอบรม รวม 

ปี 2553 311 122 243 720 1,396 

ปี 2554 145 88 219 821 1,273 
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ตารางแสดงจํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญา ปีการศึกษา 2554 

โปรแกรมวิชา 
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รวม ร้อยละ 

หน่วยจัดการศึกษา 

1. วชช.พิจิตร 36    36 24.83 

2. อําเภอสากเหล็ก       
3. ทับคล้อ       
4. วัดสามง่าม 21    21 14.48 
5. อบต.เมืองเก่า 30    30 20.69 
6. อบต.ปากทาง   13  13 8.97 
7. อบต.ดงกลาง 13    13 8.97 
8. โรงเรียนวังตะกู 10   22 32 22.06 
9. โพธิ์ประทับชา้ง       

รวมทั้งสิน้ 110  13 22 145 100 
 

 
สรุปจํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวส. และ ปวช. ประจําปีการศึกษา 2554 

ประเภทวิชา 
จํานวน
ห้อง 

ระดับ ปวส. 
ร้อยละ 

ระดับ ปวช. 
ร้อยละ 

รวม
ทั้งสิน้ 

คิดเปน็
ร้อยละ ห้อง คน ห้อง คน 

1.ช่างอุตสาหกรรม 11 3 32 36.36 8 97 44.29 129 42.02 
1.1 ยานยนต์ 5 1 10 11.36 4 59 26.94 69 22.48 
1.2 งานไฟฟ้ากําลัง 3 1 12 13.64 2 28 12.79 40 13.03 
1.3 งานอิเล็กทรอนิกส ์ 2 1 10 11.36 1 8 3.65 18 5.86 
1.4 งานเช่ือมโลหะ 1 - - - 1 2 0.91 2 0.65 
2. บริหารธุรกิจ 10 3 56 63.64 7 122 55.71 178 57.98 
2.1 การบัญชี 3 1 9 10.23 8 28 12.79 37 12.05 
2.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 2 47 53.41 5 94 42.92 141 45.93 

รวมทั้งสิน้ 21 6 88 100 15 219 100 307 100 
 

 



วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2555 

17 

 

สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม ปีการศึกษา 2555 

 

ลําดับ หลักสูตร ชั่วโมง 
สําเร็จการศึกษา 

1 การประมวลความรู้สู่การจัดทําโครงการหรือสารนิพนธ์ 15 159 

2 การใช้โปรแกรมนําเสนอผลงาน 144 32 

3 การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา 90 65 

4 การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 43 

5 การดัดผม – การม้วนผม 288 48 

6 การเสริมสวยทรงผมสตรี 270 48 

7 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 60 37 

8 การเตรียมความพร้อมสู่การทํางาน 6 159 

9 การขับรถยนต์ 105 20 

10 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 54 75 

11 การใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 15 25 

12 การนําหลักธรรมสู่การทํางาน 36 130 

รวมทั้งสิ้น 1,113 841 
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สรุปโครงการ ประจําปี 2555 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2555 

19 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ประจําปงีบประมาณ  2555 

 

 

 

 

โครงการ 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร/โอน 

ช่วงเวลาที่
ดําเนินการ 

 

ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 

หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
อนุปริญญา 

30,000 ต.ค.55-ก.ย.56 ได้มีการจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชุมชน 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อพัฒนา
หลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน 

30,000 - ดําเนินการแล้ว 

2. โครงการติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา/ปวช./ปวส. 

30,000 ต.ค.55-ก.ย.56 ได้ดําเนินการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาโดยสรุปเป็นรายงานการติดตาม
ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศกึษา 2554 

30,000 - ดําเนินการแล้ว 

3. โครงการพัฒนาผู้สอน
ระดับอนุปริญญา 

50,000 เม.ย. – พ.ค.56 ได้ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและศกึษาดู
งานนอกสถานที่ จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เป็นเวลา 3 วัน 

50,000 - ดําเนินการแล้ว 

4. โครงการนิเทศและ
ติดตามการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา 

30,000 ต.ค.55-ก.ย.56 ได้ดําเนินการนิเทศโดยเป็นการสํารวจปัญหาอุปสรรคในการทํางานรวม
ไปถึงความพร้อมเรื่องการจัดการเรียนการสอนของทุกหน่วยจัด
การศึกษา 

30,000 - ดําเนินการแล้ว 

5. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

30,000 มิ.ย. – ส.ค.56 ได้ดําเนินการจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทําการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และได้ดําเนินการจัดโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากภายนอก 

30,000 - ดําเนินการแล้ว 
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โครงการ 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร/โอน 

ช่วงเวลาที่
ดําเนินการ 

 

ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 

หมายเหตุ 

6. โครงการศึกษาสภาพ
ปัญหาการออกกลางคันของ
นักศึกษา 

30,000 ต.ค.55-ก.ย.56 ได้มีการจัดทําโครงการศึกษาสภาพปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา 
โดยการติดตามข้อมูลจาก อาจารย์ที่ปรึกษา,ผู้ปกครอง และนักศึกษา  

30,000 - ดําเนินการแล้ว 

7.  โครงการปรับพื้นฐาน
การศึกษา 

- - ได้ดําเนินการจัดสอบนักศึกษาเข้าใหม่เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่สอบไม่
ผ่านมาปรับพื้นฐานการศึกษา แต่เนื่องจากนักศึกษาทุกคนสอบผ่าน
เกณฑ์จึงไม่มีการปรับพื้นฐานนักศึกษาในปีปัจจุบัน 

- - ดําเนินการแล้ว 

8.  โครงการศึกษาความ
ต้องการของการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรม 

30,000 ต.ค.55-ก.ย.56 ได้มีการศึกษาความต้องการให้เหมาะกับสภาพชุมชนโดยการใช้แบบ
สํารวจ,แบบสอบถาม และการจัดประชุม ตลอดจนเอกสารแจ้งความ
จํานง 

30,000 - ดําเนินการแล้ว 

9.  โครงการนิเทศติดตามการ
จัดการศึกษาหลักสูตร
ฝึกอบรม 

30,000 ต.ค.55-ก.ย.56 ได้มีการจัดทําโครงการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษาเพื่อดําเนินการ
ด้านการจัดการเรียนการสอน  ครูผู้สอน  นักศึกษา  ให้ได้รับความ
ช่วยเหลือแนะนําด้านวิชาการ  เมื่อการดําเนินงานที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามแนวปฏิบัติเดียวกัน 

300,000 - ดําเนินการแล้ว 

10. โครงการติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม 

- ต.ค.55-ก.ย.56 ได้มีการจัดทําโครงการติดตามนักศึกษาเพื่อดําเนินการพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน ให้ตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

 

30,000  ดําเนินการแล้ว 
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โครงการ 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร/โอน 

ช่วงเวลาที่
ดําเนินการ 

 

ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 

หมายเหตุ 

11. โครงการศึกษาความ
ต้องการชุมชน 

30,000 ต.ค.55-ก.ย.56 ได้มีการศึกษาความต้องการให้เหมาะกับสภาพชุมชนโดยการใช้แบบ
สํารวจ,แบบสอบถาม และการจัดประชุม ตลอดจนเอกสารแจ้งความ
จํานง 

300,000 - ดําเนินการแล้ว 

12. โครงการวิจัยในชั้นเรียน/
วิจัยสถาบัน 

30,000 ต.ค.55-ก.ย.56 ได้มีการจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของผู้สอนโดยการจัด
โครงการเพื่อพัฒนาครูผู้สอน และการจัดทําโครงการทางวิชาการเพื่อ
สรรสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

30,000 - ดําเนินการแล้ว 

13. โครงการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 

100,000 ต.ค.55-ก.ย.56 ได้ดําเนินจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโดยการแจก 
แผ่นพับ  และประชาสัมพันธ์ทางแผ่นไวนิว ทัง้นี้การดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ได้จัดควบคู่ไปกับกิจกรรมต่างๆภายในวิทยาลัยฯด้วย 

100,000 - ดําเนินการแล้ว 

14. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม 

40,000 ต.ค.55-ก.ย.56 มีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นตามความต้องการของชุมชนทั้งนี้
ในปี 2555 ได้ดําเนินการจัดหลักสูตรทั้งสิ้น 12 หลักสูตร 

40,000 - ดําเนินการแล้ว 

15. โครงการพัฒนา
ศักยภาพหน่วยจัดการศึกษา
และสาขาวิชา 

70,000 มี.ค. – เม.ย.56 ได้มีการจัดทําโครงการติดตามนักศึกษาเพื่อดําเนินการพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน ให้ตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

 

70,000 - ดําเนินการแล้ว 
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โครงการ 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร/โอน 

ช่วงเวลาที่
ดําเนินการ 

 

ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 

หมายเหตุ 

16. โครงการพัฒนาครูมือ
อาชีพสู่การเลื่อนวิทยะฐานะ 

20,000 มิ.ย. – ส.ค.56 ได้จัดการประชุมหัวหน้าและผู้ประสานงานหน่วยจัดการศึกษารวมไปถึง
การจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงานนอก
สถานที่ จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เป็นเวลา 3 วัน 

20,000 - ดําเนินการแล้ว 

17. โครงการศึกษาความพึง
พอใจต่อการจัดบริการ
การศึกษาของ วชช.พิจิตร 

30,000 มิ.ย. – ก.ย.56 ดําเนินการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดบริการการศึกษาของ วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตรโดยสรุปเป็นผลงานวิจัย 

30,000 - ดําเนินการแล้ว 

18. โครงการอุทยาน
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

100,000 ธ.ค. – ก.ย.56 ได้ปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานศึกษาบริเวณอุทยานการศึกษาให้เป็นที่
พักผ่อน และที่ค้นคว้าสําหรับนักศึกษา และประชาชนที่เข้ามารับ
บริการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

100,000 - ดําเนินการแล้ว 

19. โครงการศูนย์ภาษา  
วิวัฒนาท้องถิ่น 

100,000 ธ.ค. – ก.ย.56 การดําเนินการจัดตั้งศูนย์ภาษวิวัฒนาท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งในการจัด
กิจกรรมร่วมให้แก่เด็กและนักศึกษา รวมไปถึงประชาชนภายในในงาน
อาเซียน รวมไปถึงจัดกิจกรรมในงานมหกรรมวิชาการ 

100,000 - ดําเนินการแล้ว 

20. โครงการทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 

50,000 ต.ค.55 –ก.ย.56 ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมในช่วงเวลา 
ปีงบประมาณ 2555 นั้นได้ดําเนินการจัดโครงการไปทั้งสิ้น 4 กิจกรรม 

 

 

50,000  ดําเนินการแล้ว 
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โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร/โอน 

ช่วงเวลาที่
ดําเนินการ 

 

ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 

หมายเหตุ 

21. โครงการกีฬาสีภายใน
ประจําปี 

- พ.ย. – ธ.ค.56 ได้มีการจัดกีฬาสีภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 โดยจัด
ให้มีพิธีเปิดงานกีฬา และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเพื่อสร้างความ
สามัคค ี

100,000 - ดําเนินการแล้ว 

22. โครงการพัฒนาแผน
บริหารและความร่วมมือ 

- มิ.ย. – ส.ค.56 ได้พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่รับนักศึกษาเข้า
ทํางาน ปัจจุบันมีการร่วมมือระหว่างบริษัท GME วิศวกรรมซ่อมบํารุง
ทั่วไปโดยการส่งนักศึกษาเข้าไปทํางานภายในสถานประกอบการ 

40,000 - ดําเนินการแล้ว 

23. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสารสนเทศ
การศึกษาและอาชีพ 

100,000 ต.ค. – ก.ย.56 ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาด้วยการจัดทํานุ
บํารุงระบบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เสมอและลดความเสื่อมโทรมของ
อุปกรณ์ตามระยะเวลาการใช้งาน 

100,000 - ดําเนินการแล้ว 

24. โครงการรณรงค์การ
ประหยัดพลังงาน 

20,000 ต.ค.53-ก.ย.56 ดําเนินการจัดโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานโดยการเปิดแอร์เวลา 
10.00 น. และปิดน้ํา ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานหลังเลิกงานทุกครั้ง 

20,000 - ดําเนินการแล้ว 

25. โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารการระดม
ทรัพยากร 

30,000 ต.ค.53-ก.ย.56 จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารโดยการพัฒนาระบบการระดมทุน
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงและสร้างความเข้าใจให้เกิด
ตรงกัน 

300,000 - ดําเนินการแล้ว 
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รายงานโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชมุชน 

 

โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร/โอน 

ช่วงเวลาที่
ดําเนินการ 

 

ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 

หมายเหตุ 

1. โครงการเกษตรอินทรีย์ กล้าดี 
สู่วิถีชุมชน 

502,000 ต.ค.53-ก.ย.56 ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการออกเป็น 2 กิจกรรมคือ  
1. กิจกรรมทํานาอินทรีย์ ดําเนินการ ใน 4 ตําบลด้วยกัน 
2. กิจกรรมปลูกผักปลอดภัย ดําเนินการภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

502,000 - ดําเนินการแล้ว 

2. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสู่
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

643,500 ต.ค.53-ก.ย.56 มีการดําเนินการจัดอบรมนักศึกษาและทําความร่วมมือกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องโดยการนํานักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เพื่อสร้างความชํานาญในด้านอาชีพให้กับผู้เข้ารับการอบรม 

643,500 - ดําเนินการแล้ว 

3.  โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อ
สร้างนวัตกรรมชุมชน 

626,900 ต.ค.53-ก.ย.56 ได้ดําเนินการลงพื้นที่ในตําบลเนินมะกอกเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในเรื่องของเครื่องเพาะเชื้อ 

626,900 - ดําเนินการแล้ว 

4.  โครงการสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

304,200 ต.ค.53-ก.ย.56 ดําเนินการจัดกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม คือกิจกรรมโขลกขนมจีนโบราณ 
และพิธีสู่ขวัญข้าว 

304,200 - ดําเนินการแล้ว 

5.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

393,900 ต.ค.53-ก.ย.56 ได้ดําเนินการจัดสัปดาห์อาเซียนขึ้นโดยขอความร่วมมือไปยังภาคส่วน
ต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปรวมไปถึงโรงเรียน
โดยรอบวิทยาลัยชุมชนพิจิตรภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศกาล 
เกี่ยวกับกลุ่มสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ 

393,900 - ดําเนินการแล้ว 

 

 



วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2555 

25 

 

ผู้อํานวยการ วชช. สภาวิชาการ 

งานอํานวยการและ
สนับสนุน 

 งานธุรการ 

 งานบัญชี 

 งานการเงิน 

 งานพัสด ุ

 งานบุคลากร 

 งานอาคารสถานที ่

 งานยานพาหนะ 

 งานควบคุมภายใน 

งานนโยบายและแผน 

 งานนโยบายและแผน 

 งานงบประมาณ 

 งานวิจัยและพัฒนา 

 งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  งาน กพร. 

งานกิจการนักศึกษา 

 งานองค์การนักศึกษา 

 งานกิจกรรม 

 งานวินัยนักศึกษา 

 งานกองทุนเงินกู้ยืม
เพ่ือการศึกษา 

  งานอาจารย์ที่ปรึกษา 

 งานแนะแนวและให้
คําปรึกษา 

 งานสหการร้านค้า 

งานจัดการศึกษา 

 งานหลักสูตรการสอน 

 งานหลักสูตรฝึกอบรม 

 งานทะเบียน 

 งานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน
การสอน 

  งานศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

 งานโครงการเรียนฟรี 
15 ป ี

 งานสภาวิชาการ 

งานเครือข่ายและความ
ร่วมมือ 

 งานสภาวทิยาลัย 

 งานประสานงานหน่วย
จัดการศึกษา 

 งานเครอืข่ายความมือ
ทั้งภายในและภายนอก 

 งานประชาสัมพันธ ์

  งานเครือขา่ย
เทคโนโลยี 

 งานสารสนเทศ 

 งานสหกิจศึกษา 

โครงสร้างการบริหารงานบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัยชุมชน 

รองผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ 
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ข้อมูลบคุลากรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

ท่ี ตําแหน่ง 

จํานวนบุคลากร 

รวม 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

ง 

ช่ว
ยร

าช
กา

ร 

ไป
ช่ว

ยร
าช

กา
ร 

1.  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 1 - - - - 1 
2. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 2 - - - - 2 
3. ครู 14 - - 1 1 16 
 ครูผู้ช่วย 2 - - 1 - 3 
 ครู คศ. 1 5 - - - 1 6 
 ครู คศ. 2 7 - - - - 7 
4. พนักงานราชการ - 18 - - - 18 
 นักวิชาการศึกษา 4 - 2 - - - 2 
 นักวิชาการศึกษา 3 - 1 - - - 1 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 - 1 - - - 1 
 นักวิชาการการเงิน และบัญชี 3 - 2 - - - 2 
 นักวิชาการพัสดุ 3  - 2 - - - 2 
 เจ้าหน้าท่ีวัดผล - 1 - - - 1 
 เจ้าหน้าท่ีทะเบียน - 2 - - - 2 
 เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 2 - - - 2 
 อาจารย์ผู้สอน - 5 - - -- 5 
5. ลูกจ้าง - - 18 - - 18 
 พนักงานรักษาความปลอดภัย - - 5 - - 5 
 พนักงานขับรถยนต์ - - 1 - - 1 
 พนักงานภารโรง/คนงาน - - 12 - - 12 
6.  เจ้าหน้าท่ี - - 26 - - 26 
7. อาจารย์พิเศษ - - 65 - - 65 
8. ผู้เชี่ยวชาญ - - 2 - - 2 

รวมทั้งสิ้น 14 18 111 1 1 145 
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โครงการเด่น 
 ปีงบประมาณ 2555 
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ผลสําเร็จของการปฏิบตัิงาน ปีงบประมาณ 2555 
 

1. โครงการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยน้ําท่วม 
เพ่ือช่วยบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบภัยนํ้าท่วมภายในชุมชนวิทยาลัยฯ จึงได้ดําเนินการจัดต้ังศูนย์

บรรเทาสาธารณภัย นอกจากน้ียังได้จัดทํารถพ่วงลากเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน เป็นการอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่ไม่สามารถสญัจรไปมาได้ 

 
 

 

 

 

 

  

 ผลทีเ่กิดขึน้ 

  1.  ความร่วมมือ ร่วมแรง รว่มใจ ของบุคลากรในวิทยาลยั 

 2.  ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ทั้งที่ว่าการอําเภอโพทะเล สมาชิกสภาจังหวัดพิจิตร โรงสีข้าว และ
      องค์การบริหารส่วนตําบลต่างๆ 

 3.  รู้ถึงวิธีการเตรียมการรับมือกับภัยจากนํ้าท่วม 

 4.  รู้วิธีแก้ไขปัญหาน้ําท่วมด้วยวัสดุธรรมชาติ 

 5.  วัสดุที่เหลอืใช้นําไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เช่น ทราย ผ้าใบ กรสอบทรายต่างๆ 

 6.  มแีหล่งอาหารธรรมชาติ 

 7.  ความสมบูรณ์ของธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 

 8.  ความช่วยเหลือจากเพ่ือนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยกัน 
  

 2.  โครงการฟื้นฟเูยียวยาหลังน้าํท่วม   

 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟู เยียวยาฯฬนส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 
โครงการ 11 กิจกรรม จํานวน 3,999,900 บาท  
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กิจกรรมดําเนนิการ  11 กิจกรรม  
2.1  ซ่อมแซมฟ้ืนฟูอาคารเรียนช่ัวคราว 

2.2  ซ่อมแซมบํารุงครุภัณฑ์เครื่องมือทางการศึกษาและระบบไฟฟ้า 

   ภายในวิทยาลัย 

2.3 ซ่อมแซมอาคารเรียนสาขายานยนต์และห้องพัสดุกลาง 
2.4  ซ่อมแซมโรงอาหารและห้องประชุม 

2.5  ซ่อมแซมถนนด้านหลังสนามกีฬากลาง 

2.6  ก่อสร้างพนังป้องกันอุทกภัยก้ันข้างวิทยาลัย 

2.7  ซ่อมแซมบริเวณบ้านพักคร ู

2.8  ซ่อมถนนสายอาคารเรียนสามัญและช่างเช่ือม 

2.9  ซ่อมแซมทางเข้าวิทยาลัยด้านข้าง 

2.10  ซ่อมแซมร้ัวและประตูทางเข้าวิทยาลัย 

2.11  ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
 

ผลทีเ่กิดขึน้  คือ 

 1.  มรีะบบป้องกันนํ้าท่วมถาวร และเป็นมิตรกับธรรมชาติ 

 2.  การคมนาคมภายในสะดวกสบายเพ่ิมขึ้น 

 3.  มรีะบบระบายนํ้าและแหล่งเก็บกักนํ้าเพ่ิมขึ้น 

 4.  นักศึกษา อาจารย์ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 5.  ประชาชนรอบข้างเข้าวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น 

 6.  เป็นต้นแบบการป้องกันและแก้ปัญหาน้าํท่วม 

 7.  สร้างสภาพแวดล้อมร่มรื่นน่าอยู่ย่ิงขึ้น 
 

3.  การจัดงานชุมนุมลูกเสอืรักชาติไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนฉลองครบรอบ 100 ป ี

 โดยการทําความร่วมมือระหว่างสํานักงานลูกเสือพ้ืนที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 ที่ว่าการอําเภอโพทะเล 

 และวิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีลูกเสือเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน 
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  ผลทีเ่กิดขึน้  คือ 

 1.  ความศรัทธาและความร่วมมือจากครู – อาจารย์ ในเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตรเขต 2 เป็นอย่างดี 

 2.  เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

 3.  เร่งฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หลังนํ้าท่วมได้อย่างรวดเร็ว 

 4.  ได้ ห้องนํ้า – ห้องส้วม สนามกีฬา 2 ชุด 

 5.  ได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
 

 4.  งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และ 12 สิงหาคม 2555 

 โดยการจัดพิธีถวายพระพรและทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง 

 

 

 

 

 ผลทีเ่กิดขึน้ คอื 

  1.  สร้างความ รัก และหวงแหน ความเป็นชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 

  2.  การถ่ายทอดและเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

  3.  สร้างความกตัญญูกตเวทกัีบผู้มีพระคุณ 

  4.  ระดมทรัพยากร ข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้ยากไร้และช่วยเหลือคนจน 

  

 5. โครงการกีฬาสีภายใน 

 จัดขึ้น 2 รูปแบบ ทั้ง นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาอนุปริญญา เสาร์ – อาทิตย์ 
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 ผลทีเ่กิดขึน้ คอื 

  1.  ความสามัคคีในหมูค่ณะ ครู – นักศึกษา 
  2.  ส่งเสริมการมีสุขภาพแข็งแรง 
  3.  เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  4.  นักศึกษามวิีนัยและความกระตือรือร้นเพ่ิมขึ้น 
  5.  ความพร้อมจากองค์กรต่างๆเพ่ิมขึ้น 
 

 6.  งานมหกรรมวิชาการครัง้ที่ 8  118  โครงการ ประจําปีการศึกษา 2554  

  

  

 

 

 

 

 

 ผลทีเ่กิดขึน้ คอื 

  1.  นักศึกษา ครู – อาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกเรียนรู้มากขึ้น 
  2.  วัดผลคร้ังสดุท้ายบัณฑิตสําเร็จการศึกษาด้วยความสามารถเป็นไปตามอัตลักษณ์หรอื เป้าหมาย คอื  
      คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาได้ ใช้ถูกต้อง 
  3.  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
  4.  นักศึกษาผูส้ําเร็จการศึกษาเปิดตัวพบตลาดตรงตามเป้าหมาย 
  5.  การประชาสัมพันธ์เตรียมตัวป้อนสมัครเรียนต่อของวิทยาลัย 
  6.  ความร่วมมือจากท้องถิ่น สร้างสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม ่
 

 

 



วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2555 

34 

 

 7.  พิธีประสาทอนุปรญิญาประกาศนียบตัร  ปีการศึกษา 2554 

 มีผู้สําเร็จการศกึษา 
    หลักสูตรอนุปริญญา  145 คน 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 88 คน 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  219 คน  
  
 

 

 

 

 

 ผลทีเ่กิดขึน้ คอื  

  1.  ผูส้ําเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจที่สําเร็จการศึกษา 
  2.  ผู้ปกครองและญาติมีความยินดีต่อบุตรหลานที่สําเร็จการศึกษา 
  3.  กรรมการสภา ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาคภูมิใจในผลของการจัดการศึกษา 
 

 8.  การรับนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2555 

  จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ ดังน้ี 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  529 คน 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 156 คน 
   อนุปริญญา   168 คน 
   ฝึกอบรม   841 คน   
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 ผลทีเ่กิดขึน้ คอื  

  1.  ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานให้เข้าเรียนมากขึ้น 
  2.  นักศึกษายอมรับในกฎระเบียบ วินัย ของสถาบัน 
  3.  บรรยากาศอยู่ร่วมกันของนักศึกษาร่าเริง น่าเรียน 
  4.  มผีู้สนใจสมัครเข้าเรียนตามเป้าหมายทุกหลักสูตร 
  5.  มีธุรกิจรถรับส่งนักศึกษา และร้านค้า 
  6.  ชุมชนให้ความใส่ใจช่วยเหลือดูแลนักศกึษา 
 

 9.  โครงการพัฒนาครผููส้อนและบุคลากรทางการศึกษา 

 จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานในสถานที่จริงโดยแบ่งการจัดฝึกอบรมเป็น  3  ศนูย์ คือ แม่ข่าย(โพทะเล) 
ทับคล้อ และทุง่ใหญ่ ตามภูมสิังคมเพ่ือนําปัจจัยท้องถิ่นและทุนทางสังคมมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
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ผลทีเ่กิดขึน้ คอื  

  1.  ครูมีความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตัวในภาคเรียนใหม ่

  2.  ครมูีรูปแบบการบันทึกงานใหม ่

  3.  ครรูู้ระเบียบกฎเกณฑ์แนวทางปฏิบัติดีขึ้น ครูมืออาชีพ สาขางานเข้มแข็ง และหน่วยการศึกษาเข้มแข็ง 

  4.  ครูเรียนรู้แนวทางการสอนโดยกิจกรรมเป็นฐานและงานเป็นฐานการเรียนรู้ ABL และ WBL  
  5.  ครูมีเจตคติที่ดีและมีความรับผิดชอบสูงขึ้น 
  6.  ครูได้รับการพัฒนา และเรียนรู้นวัตกรรมใหม่การเรียนการสอนแผน DVT และสหกจิศึกษา 
  7.  ครูสามารถสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกับสถานประกอบการได้ 

 
 10.   โครงการสรา้งวินัยปรบัพฤติกรรมนกัศึกษาใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 ผลทีเ่กิดขึน้ คอื 

  1.  นักศึกษาได้รู้ถึงกฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษาเดินทางหาธรรมะวัดบางคลานมีชาวบ้าน
      ภายในชุมชนให้การต้อนรับ 
  2.  รุ่นพ่ีแนะนํารุ่นน้องให้รู้จักวิทยาลัยของเรา 
  3.  สร้างความคุ้นเคยและเข้าใจกันระหว่างศิษย์ใหม ่และศิษย์เก่า ครู – อาจารย์ ลดปัญหาการขัดแย้ง  
        ทะเลาะกัน 
  4.  เรยีนรู้ภูมสิงัคม สิ่งแวดลอ้มวิทยาลัย 
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 11.  โครงการพิธีไหว้ครูและทําบุญประเพณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลทีเ่กิดขึน้ คอื  
  1.  บรรยากาศพิธีไหว้ครู ขลัง เงียบขรึม มีความต้ังใจอย่างดี 
  2.  นักศึกษาซมึซับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
  3.  สร้างจิตสํานึกให้เกิดความกตัญญูกตเวที 
  4.  นักศึกษาได้เรียนรู้พิธีสงฆ์อย่างถูกวิธี 
   5.  ทุกคนมีความสุขกับการเข้าร่วมพิธีกรรม 
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 12.  โครงการฝึกอบรมเยาวชน อําเภอโพทะเลป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด 

 

 

 

 

  

ผลทีเ่กิดขึน้ คอื  
  1.  ความร่วมมือกับท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน 
  2.  ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา 
  3.  นักศึกษาเห็นตัวอย่างที่มีปัญหาเกิดการเรียนรู้ จัดพิธีปฎิเสธและไม่ขอ้งเก่ียว 
  4.  เยาวชนในชุมชนยอมรับนักศึกษาเพ่ิมขึน้ 
  5.  ผูใ้หญ่ในชุมชนเป็นกระบอกพูดต่อๆกันไปถงึความประพฤติของบุตร – หลาน ทีม่าเรียนดีอย่างไร 
 
 13.  โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย 

 การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
 การพัฒนาทักษะอาชีพสู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 การจัดการความรู้เพ่ือสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน 
 โครงการการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ กล้าดี สู่วิถีชุมชนพ่ึงตนเอง 
 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของระบบวิทยาลัยชุมชน 
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ผลทีเ่กิดขึน้ คอื 
  การเรียนรูเ้กษตรอินทรีย์ 
  1.  เข้าใจสภาพที่เป็นจริงของอาชีพการเกษตร 
  2.  เข้าใจถึงวิถีชีวิตของเกษตรกร 
  3.  เข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบต่ออาชีพภาคการเกษตร 
  4.  เข้าใจถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในแต่ละยุคสมัย 
  5.  ยังเข้าไม่ถึงวิธีการพัฒนาท่ีแท้จริง 
  
 
 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 
  1.  การศึกษาในท้องถิ่นพิจิตรมีการต่ืนตัวมากพอสมควร 
  2.  ประชาชนมองเป็นเรื่องไกลตัว 
  3.  ยังไม่มผีลกระทบในชีวิตประจําวันของผู้คนในชุมชนชีวิตยังดําเนินไปตามปกติ 
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 การพัฒนาทักษะอาชพีสู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
  1.  หน่วยงานทดสอบยังมีศักยภาพไม่เพียงพอกับความรู้ของแรงงานด้วยปัจจัยของคน  งบประมาณ 
  2.  ประชาชนยังไม่ต่ืนตัวและเห็นความสําคัญของมาตรฐาน ยังไม่ชอบทํางานหนักและใช้ฝีมือ 
  3.  สถานประกอบการยังต้องการช่างฝีมือแรงงานที่มีมาตรฐานจํานวนมาก 
  4.  ความสมัพันธ์ของค่าแรงกับมาตรฐานฝมีือแรงงานยังไม่มีความเหมาะสมกันเท่าที่ควร เพียงแต่มีความ 
      ต้องการแรงงานมาตรฐานแต่ค่าแรงแปรผันตามไม่มากนัก 
   
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

1. บุคลากรยังขาดมาตรฐานของการปฏิบัติงานทําให้ขาดคณุภาพในการผลิตงานที่มีประสิทธิภาพ 
 แนวทางแก้ไข 

 1.1  จัดหาอัตรากําลังตามมาตรฐานภาระงานของวิทยาลัยชุมชน 
 1.2  กําหนดข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยฯกับบุคลากรเกี่ยวกับภาระงานให้ชัดเจน 
 1.3  จัดหลักสตูรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 1.4  สร้างแนวทาง เสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางาน ขวัญกําลังใจ และความมั่นคงทางอาชีพ 
 
 2.  หลักสูตรไม่สนองตอบต่อความต้องการ  นักศึกษาสําเร็จการศึกษาอนุปริญญาแล้วไม่สามารถศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นได้และไม่มแีหลง่ทํางาน เช่น ท้องถิ่น ภาคเอกชนรับสมัครเข้าทํางานเฉพาะผู้จบปริญญาตรีขึ้นไป 
    แนวทางแก้ไข 
 2.1  การต่อยอดหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง เทียบเท่าปริญญาตรี หรอืสูงกว่าปริญญาตรี 
 2.2  สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับวิทยาลัยฯเพ่ือรับบัณฑิตเข้าร่วมทํางานในสถานประกอบการน้ันๆ 
 2.3  การต่อยอดทางการศึกษา หรือร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยใกล้เคียงผลติกําลังคนร่วมกัน 
 
 3.  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลยังขาดเอกภาพไม่ได้ร่วมคิดร่วมทํา 
      แนวทางแก้ไข 
 3.1  ควรมีคณะกรรมการเพียงชุดเดียวเพ่ือลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 
 3.2  การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามรถอย่างแท้จริงให้ดําเนินการสรรหาด้วยวิธีการรับเชิญ  
      (ไม่รับสมัคร) 
 
 4.  ผู้บริหารขาดอํานาจทํางานด้วยความระแวงไม่มั่นใจตนเอง 
      แนวทางแก้ไข 
 4.1  ผู้บริหารความกล้าตัดสินใจและแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําและเป็นผู้มีความรับผดิชอบ 
 4.2  ควรมีหลกัสูตรพัฒนาผู้บริหารก่อนปฏิบัติงาน 
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 4.3 ควรมีรองผู้อํานวยการที่มาจากการแต่งต้ังเพ่ือลดปัญหาการเว้นวรรคทํางานเมื่อผู้อํานวยการเปล่ียนแปลง 
 
 5.  บริหารจัดการยังมุ่งการสร้างภาพ 
     แนวทางแก้ไข 
 5.1  ควรบริหารจัดการโดยใช้ภูมิสังคมเป็นฐานสร้างอัตลักษณ์ในแต่ละแห่ง 
 5.2  ให้แต่ละวิทยาลัยพัฒนาคามศักยภาพของแต่ละแห่ง 
 
  6.  การประเมินผล นิเทศติดตาม ยังมุ่งเพียงข้อมูล และรอ่งราย 
       แนวทางแก้ไข 
 6.1 คํานึงถึงผลงานจริง และประโยชน์เชิงประจักษ์และดําเนินการเชิงรุกก่อนเกิดปัญหาแล้วค่อยกํากับ ติดตาม 
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ภาคผนวก 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 


