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ชื่อหนังสือ รายงานประจำาปี 2560 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผู้จัดทำา  สถาบันวิทยาลัยชุมชน

  อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

  319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำาเนินนอก 

  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  โทรศัพท์ 02 280 0091 - 6

พิมพ์ที่  โรงพิมพ์ วี.พริ้นท์ (1991)
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“การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุ่งกระท�าเพื่อให้งานส�าเร็จไปโดยเร็ว และมีประสิทธิภาพแล้ว

ยังจะต้องกระท�าด้วยสติรู้ตัวและปัญญารู้คิด ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม

อะไรเป็นสิ่งที่ต้องท�า อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นหรือก�าจัด

ผลที่เกิดขึ้นจึงเป็นประโยชน์ที่แท้และยั่งยืน ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2544
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%
“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน 

มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ 

และประชาชนทุกคน 

ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน 

จึงต้องทำาความเข้าใจถึงความสำาคัญในหน้าที่

และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ 

แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำาด้วยความอุตสาหะ 

เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ 

โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ 

งานของแผ่นดินทุกส่วนจักได้ดำาเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน 

และสำาเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์

คือยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติ

และประชาชนได้แท้จริง และยั่งยืนตลอดไป”

%
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน  

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำาปี 2560  

วันเสาร์ที่  1 เมษายน 2560
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

$

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน

l มทีศันคติทีถู่กต้องต่อบ้านเมอืง ข้อนีม้คีำาขยายว่า ต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจทีม่ต่ีอชาติ

บ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทร 

ต่อครอบครัวและชุมชนของตน

l มีพ้ืนฐานชวีติทีม่ั่นคง มคีณุธรรม ข้อนีม้คีำาขยายว่า ให้รูจ้กัแยกแยะสิง่ทีผ่ดิ - ทีถ่กู สิง่ชัว่ - ส่ิงดี 

เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

l มีงานท�า มีอาชีพ ข้อนี้มีคำาขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำางานจนสำาเร็จ อบรม

ให้เรียนรู้การทำางาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้

l เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคำาขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษา

และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำาหน้าที่พลเมืองดี การเป็น 

พลเมืองดีหมายถึงการมีนำ้าใจมีความเอื้ออาทร ต้องทำางานอาสาสมัคร งานบำาเพ็ญ

ประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะท�าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท�า”

      ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

               ผู้บันทึก
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“วิทยาลัยชุมชนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบการศึกษา
การฝึกอบรมกับโลกของการท�างาน

มีเป้าหมายในการพัฒนาชีวิตของคนในชุมชน
สร้างระบบการศึกษาที่รวมการเปลี่ยนแปลง

ทั้งสามด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และคุณค่า คุณธรรม ซึ่งจะได้เป็นภูมิคุ้มกัน
ส�าหรับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี

ผู้วางรากฐานวิทยาลัยชุมชน
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สารจากนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ดำาเนินการมามากกว่า 1 ทศวรรษ 
มีความเจริญเติบโต ก้าวหน้ามาอย่างต่อเน่ืองแบบก้าวกระโดด ปัจจุบันมี 
พระราชบญัญัตสิถาบนัวทิยาลยัชมุชน พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายหลกัในการดำาเนนิงาน 

 การดำาเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะ 
การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายที่พลาดโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาและบริการวิชาการของ 
วิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดทั่วประเทศ  ดังจะเห็นได้จากผู้สำาเร็จการศึกษาและผู้รับบริการจำานวนมาก
ที่วิทยาลัยชุมชนดำาเนินงานภายใต้ 4 พันธกิจ คือ การให้การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบำารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกของการปรับระบบการบริหารจัดการสถาบันวิทยาลัยชุมชน สภาสถาบันให้
ความสำาคญัในการบรหิารองค์กรโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล และได้ผลกัดันการดำาเนนิโครงการ “วทิยาลยัชุมชนคณุธรรม” 
ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นยุคของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้ประเทศ
พ่ึงพาตนเองได้ ต้องเน้นบทบาทในการจดัการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ การพฒันาทกัษะอาชพีบนฐานบรบิทหรอื
ศกัยภาพของแต่ละพืน้ที ่โดยปรบัเปลีย่นรปูแบบ วธิกีารให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยท่ีีก้าวกระโดด เพือ่ให้เกดิ 
ความต่อเนื่อง ยั่งยืน สามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนสืบไป

 สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับความสำาเร็จที่ผ่านมา อันเป็นผลจากกำาลังกาย กำาลังใจ และกำาลังสติปัญญาของ
บุคลากร ทุกคน สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงยืนหยัดในพื้นที่ได้อย่างภาคภูมิใจ และขออวยพรให้ประสบความสำาเร็จ 
ในก้าวต่อไป

นางสิริกร  มณีรินทร์
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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สารจากผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีปรัชญาเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิต และ
ศักยภาพของบุคคลและชุมชน มีการดำาเนินงานตามพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน คือ จัดการศึกษา วิจัย 
บริการวิชาการ การทะนุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ตอบสนองต่อนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

มีเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์
นวตักรรมชุมชนเพือ่พฒันาคนและสงัคมอย่างยัง่ยืน” โดย ระยะที ่1 มุง่เน้นการปรบัการบรหิารและการดำาเนนิการตาม
พันธกิจในเชิงรุกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 2 เร่งรัดการผนึกกำาลังทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรม 
สูช่มุชน และเป็นวทิยาลยัชมุชนทีม่คีวามเป็นเลศิเฉพาะทางทีส่อดคล้องกบับรบิทของชมุชนและเป็นทีย่อมรบั ระยะที ่3  
สร้างชุมชนต้นแบบนวัตกรรมทุกวิทยาลัยชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการสรรค์สร้างนวัตกรรม
สูช่มุชน และสร้างชมุชนแห่งภมูปัิญญาเพือ่เป็นรากฐานของการพฒันาชมุชนอย่างยัง่ยนื และระยะที ่4 พฒันาคณุภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 รายงานประจำาปี พ.ศ. 2560 จึงเป็นการนำาเสนอผลการดำาเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ในมิติ 4 พันธกิจและโครงการสำาคัญตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี ตลอดจน
ตวัอย่างความสำาเรจ็ทีแ่สดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ ร่วมแรง ร่วมใจของบคุลากรสถาบนัวิทยาลยัชุมชนในการผลกัดนัเพือ่ 
การบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ได้ทุ่มเทพลังกาย ใจ และ สติปัญญา ในการปฏิบัติหน้าที ่
อย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์กรของเราก้าวหน้า ต่อไปอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ เพื่อยังประโยชน์แก่ประเทศสืบไป

นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์
รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

11รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ประวัติความเป็นมาของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

    ความเป็นมาและการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน

 เส้นทางการก่อกำาเนิดวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็น 
ผูจ้ดุประกายทางความคดิ วางรากฐานการดำาเนนิงาน มุง่ให้วทิยาลัยชมุชนเป็นสถาบนัของรฐัทีจ่ดัการศกึษาระดบัตำา่กว่า
ปรญิญา จดัฝึกอบรมทัง้ด้านวชิาการและวชิาชพีท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของชุมชน และให้ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วม

     ปรัชญาเบื้องต้น

 วทิยาลยัชมุชนเชือ่ว่าบุคคลทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัว ถ้าเขามโีอกาสและได้รบัคำาแนะนำาในทางทีถ่กูต้องเหมาะสม 
เขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อชุมชนและสังคม

     นโยบายหลัก 

(1) เปิดกว้างและเข้าถึงง่ายเพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างกว้างขวาง 
(2) มีหลักสูตรหลากหลายประเภทให้เลือก 
(3) ตอบสนองต่อชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
(4) เน้นคุณภาพและการใช้ประโยชน์ 
(5) เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
(6) สร้างพันธมิตรกับธุรกิจเอกชน องค์กรของรัฐ และชุมชน

     หลักการส�าคัญในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 

(1) หลักการกระจายอำานาจที่แท้จริง โดยการจัดต้ังให้เกิดจากความต้องการของประชาชนและให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานทุกขั้นตอน 

(2)  ให้ใช้ทรพัยากรทีม่อียูท่ัง้ของรฐัและเอกชนและชมุชนให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และในระยะแรกไม่มกีารก่อสร้าง
สถานศึกษาใหม่  

(3)  จัดระบบความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน เพื่อการผลิตกำาลังคนและพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม 
ความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน
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พ.ศ.  
2513-2519

พ.ศ.  
2520-2540

พ.ศ. 
2527-2528

พ.ศ.
2533-2541

พ.ศ.
2537-2539

พ.ศ. 
2544-2558

พ.ศ.
2558-ปัจจุบัน

ความคิดให้มีวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย

จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยครู จ�านวน 4 แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนพิบูลสงคราม 
วิทยาลัยชุมชนอุบลราชธานี วิทยาลัยชุมชนนครราชสีมา และวิทยาลัยชุมชน
นครศรีธรรมราช โดยมีหน่วยประสานงาน คือ “ส�านักพัฒนาวิทยาลัยชุมชน”  
และยุติการด�าเนินงานทั้ง 4 แห่ง

ขยายการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี  
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และยุติการด�าเนินการเมื่อ พ.ศ. 2541

จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 77 แห่ง ในสถาบันการศึกษาเฉพาะ ในวิทยาลัยเกษตรกรรม 
วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยช่างศิลป มีหน่วยประสานงาน 
คือ “ส�านักงานโครงการวิทยาลัยชุมชน” และยุติการด�าเนินการเมื่อ พ.ศ. 2539

นโยบายรัฐบาลในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 -  
2554 รวม 20 แห่ง กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ที่พลาดโอกาส
17 เมษายน 2545 แม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก สระแก้ว อุทัยธานี บุรีรัมย์ มุกดาหาร  
 หนองบัวล�าภู ระนอง และนราธิวาส
29 กรกฎาคม 2547 ยะลา และปัตตานี
8 ตุลาคม 2547 สตูล สมุทรสาคร ตราด ยโสธร และพังงา
20 กุมภาพันธ์ 2549 แพร่
24 สิงหาคม 2550 สงขลา
29 มีนาคม 2554 น่าน

มีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายหลัก 
ในการด�าเนินงาน มีการบริหารจัดการสถาบันวิทยาลัยชุมชนในรูป 
องค์คณะบุคคลที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน  และบริหารจัดการร่วม 
โดยชุมชน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ได้แก่ สภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และสภาวิชาการ ระดับจังหวัด ได้แก่ สภาวิทยาลัยชุมชน และ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย

• แนวความคิดเสนอการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับที่ 3 และความคดิของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏริปูการศึกษา  

• จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยาลัย
ชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย และยุติการด�าเนินการเมื่อ พ.ศ. 2540

รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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รายนามประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

11 พ.ย. 2548 – 10 มิ.ย. 2553 นางสิริกร  มณีรินทร์ ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน

11 มิ.ย. 2553 – 15 ม.ค. 2558 นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน

16 ม.ค. 2558 – 29 ธ.ค. 2558 นายสุเมธ  แย้มนุ่น ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน

30 ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน นางสิริกร  มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายนามผู้บริหาร

พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546 นางสาวสุนันทา แสงทอง ผู้อำานวยการโครงการส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน
ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน

พ.ศ. 2546 – 13 ก.ย. 2555 นางสาวสุนันทา แสงทอง ผู้อำานวยการสำานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

13 ก.ย. 2555 – 19 พ.ค. 2556 นางสาววรรณี สิงห์โตนาท รักษาราชการแทนผู้อำานวยการ
สำานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

20 พ.ค. 2556 – 10 เม.ย. 2558 นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร ผู้อำานวยการสำานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

11 เม.ย. 2558 – 30 ก.ย. 2558 นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร รักษาราชการแทนผู้อำานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

1 ต.ค. 2558 – 28 มี.ค. 2559 นายมานิต วิมุตติสุข รักษาราชการแทนผู้อำานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

29 มี.ค. 2559 – 30 ต.ค. 2559 นายนำาชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

7 พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

16 สถาบันวิทยาลัยชุม
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ตราสัญลักษณ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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ความหมาย

จุดกลาง สื่อถึง ศูนย์รวมความร่วมมือ 
ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน
ช่องว่าง สื่อถึง การศึกษา ความรู้ และการเติมเต็ม
โอกาสทางการศึกษา
รูปทรงสถาปัตยกรรมไทย สื่อถึง การบูรณาการ 
วิถีปัญญา และวิถีไทย สถาปัตยกรรมไทย

เส้นโค้งที่รองรับด้านล่าง สื่อถึง การศึกษาตลอดชีวิต 
การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชน และ
ประเทศชาติ

รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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องค์กรและการบริหาร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

19รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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องค์กรและการบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ร่างยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579)1

 การระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และอยู่
ระหว่างการจัดท�าให้สมบูรณ์เสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ก�าหนดวิสัยทัศน์  
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี ดังนี้

 

 วิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี
 “สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม  
 สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน 
 เพื่อพัฒนาคน และสังคมอย่างยั่งยืน”

สถาบันวิทยาลัยชุม
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1ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560
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 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ในแต่ละช่วง 5 ปี 

 ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) ปรับการบริหารและการด�าเนินการตามพันธกิจในเชิงรุกให้ทันต่อ 
  การเปลี่ยนแปลง (Renovate Community College) 
 ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2565 – 2569) ผนึกก�าลังทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน  
  และเป็นวิทยาลัยชุมชนท่ีมีความเป็นเลิศเฉพาะทางท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและ 
  เป็นที่ยอมรับ (Community Engagement)
 ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2570 – 2574) สร้างชุมชนต้นแบบนวัตกรรมทุกวิทยาลัยชุมชน สร้างภาคี 
  เครอืข่ายท้ังใน/ต่างประเทศในการสรรค์สร้างนวตักรรมสู่ชมุชน และสร้างชุมชนแห่งภมูปัิญญา 
  เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Full Community Innovation)
 ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2575 – 2579) พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
  (Community Innovative Sustainability)

21รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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Renovate
Community  

College
ปรับการบริหาร 

และการด�าเนินการ
ตามพันธกิจใน 
เชิงรุกให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 
2560 - 2564

Community 
engagmenet

(1) ผนึกก�าลังทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
สู่ชุมชน (2) เป็นวิทยาลัย
ชุมชนที่มีความเป็นเลิศ
เฉพาะทางที่สอดคล้อง 
กับบริบทของชุมชน 
และเป็นที่ยอมรับ

เป้าหมายของยุทธศาสตร์     ระยะ 20 ปี

 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี 

 
 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการส าคัญ ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่
จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี  ต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล  

 เป้าหมายที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงรุก และการให้บริการที่ดี 
 เป้าหมายที่ 2  เพ่ิมพ้ืนที่บริการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 เป้าหมายที่ 3  พัฒนาระบบหน่วยจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมายที่ 4  กระจายอ านาจการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว 
 เป้าหมายที่ 5 มุ่งสู่การเป็นสถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
  

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน 

 เป้าหมายที่ 1 คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 เป้าหมายที่ 2  ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวัยท างาน 
 เป้าหมายที่ 3  เพ่ิมสัดส่วนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพตามศักยภาพพ้ืนที่ 
 เป้าหมายที่ 4  ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน 
 เป้าหมายที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้

มาตรฐาน 
 เป้าหมายที่ 6 สร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  

 
 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี 

 
 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการส าคัญ ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่
จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี  ต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล  

 เป้าหมายที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงรุก และการให้บริการที่ดี 
 เป้าหมายที่ 2  เพ่ิมพ้ืนที่บริการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 เป้าหมายที่ 3  พัฒนาระบบหน่วยจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมายที่ 4  กระจายอ านาจการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว 
 เป้าหมายที่ 5 มุ่งสู่การเป็นสถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
  

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน 

 เป้าหมายที่ 1 คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 เป้าหมายที่ 2  ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวัยท างาน 
 เป้าหมายที่ 3  เพ่ิมสัดส่วนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพตามศักยภาพพ้ืนที่ 
 เป้าหมายที่ 4  ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน 
 เป้าหมายที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้

มาตรฐาน 
 เป้าหมายที่ 6 สร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  

 

 
 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุมชน 

 เป้าหมายที่ 1 วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมชุมชนที่สร้างมูลค่าเพ่ิม และ 
   ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 เป้าหมายที่ 2 น าผลงานวิจัยจากภายนอกมาใช้ในการพัฒนา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
   และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง 
   ยั่งยืน 

 เป้าหมายที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา และระดมทรัพยากร 
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

 เป้าหมายที่ 2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชน กับชุมชน และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และระดมทรัพยากร 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนา ถ่ายทอดภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน 
 เป้าหมายที่ 1 วิจัยและพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน 
 เป้าหมายที่ 2 จัดตั้งศูนย์พัฒนา ถ่ายทอด ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชนตาม

บริบทของพ้ืนที่ 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การส่งเสริม พัฒนา และสร้างผู้ประกอบการในชุมชน   
 เป้าหมายที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชนมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ 
 เป้าหมายที่ 2  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างผู้ประกอบการในชุมชน 
 เป้าหมายที่ 3  พัฒนาช่องทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการในชุมชน    

พ.ศ. 
2565 - 2569

ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป  

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

22 สถาบันวิทยาลัยชุม
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Full Community  
Innocation

(1) สร้างชุมชนต้นแบบนวัตกรรม 
4.0 ทั่วประเทศ (2) สร้างภาคี 
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

ในการสรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน 
(3) สร้างชุมชนแห่งภูมิปัญญา 
(Community Wisdom) เพื่อ 

เป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชน 
อย่างยั่งยืน

พ.ศ. 
2570 - 2574

Community 
Innovative  

Sustainability
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนให้
มีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน

ในปี 2579 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรม สร้างสรรค์ 

นวัตกรรมชุมชน 
เพื่อพัฒนาคนและสังคม

อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ 
20 ปี

เป้าหมายของยุทธศาสตร์     ระยะ 20 ปี

พ.ศ. 
2575 - 2579

 
 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุมชน 

 เป้าหมายที่ 1 วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมชุมชนที่สร้างมูลค่าเพ่ิม และ 
   ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 เป้าหมายที่ 2 น าผลงานวิจัยจากภายนอกมาใช้ในการพัฒนา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
   และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง 
   ยั่งยืน 

 เป้าหมายที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา และระดมทรัพยากร 
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

 เป้าหมายที่ 2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชน กับชุมชน และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และระดมทรัพยากร 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนา ถ่ายทอดภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน 
 เป้าหมายที่ 1 วิจัยและพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน 
 เป้าหมายที่ 2 จัดตั้งศูนย์พัฒนา ถ่ายทอด ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชนตาม

บริบทของพ้ืนที่ 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การส่งเสริม พัฒนา และสร้างผู้ประกอบการในชุมชน   
 เป้าหมายที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชนมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ 
 เป้าหมายที่ 2  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างผู้ประกอบการในชุมชน 
 เป้าหมายที่ 3  พัฒนาช่องทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการในชุมชน    

 
 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุมชน 

 เป้าหมายที่ 1 วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมชุมชนที่สร้างมูลค่าเพ่ิม และ 
   ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 เป้าหมายที่ 2 น าผลงานวิจัยจากภายนอกมาใช้ในการพัฒนา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
   และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง 
   ยั่งยืน 

 เป้าหมายที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา และระดมทรัพยากร 
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

 เป้าหมายที่ 2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชน กับชุมชน และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และระดมทรัพยากร 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนา ถ่ายทอดภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน 
 เป้าหมายที่ 1 วิจัยและพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน 
 เป้าหมายที่ 2 จัดตั้งศูนย์พัฒนา ถ่ายทอด ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชนตาม

บริบทของพ้ืนที่ 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การส่งเสริม พัฒนา และสร้างผู้ประกอบการในชุมชน   
 เป้าหมายที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชนมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ 
 เป้าหมายที่ 2  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างผู้ประกอบการในชุมชน 
 เป้าหมายที่ 3  พัฒนาช่องทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการในชุมชน    

 
 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนอยาง 
   ย่ังยืน 
 เป้าหมายท่ี 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา และระดมทรัพยากร 

ท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
 เป้าหมายท่ี 2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชน กับชุมชน และหน่วยงานอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และระดมทรัพยากร 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนา ถายทอดภูมิปญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน 
 เป้าหมายท่ี 1 วิจัยและพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน 
 เป้าหมายท่ี 2 จัดต้ังศูนย์พัฒนา ถ่ายทอด ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชนตาม

บริบทของพ้ืนท่ี 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 6  การสงเสริม พัฒนา และสรางผูประกอบการในชุมชน   
 เป้าหมายที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชนมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ 
 เป้าหมายที่ 2  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างผู้ประกอบการในชุมชน 
 เป้าหมายที่ 3  พัฒนาช่องทางการตลาดสําหรับผู้ประกอบการในชุมชน   

23รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

องค์กรและการบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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โครงสร้างองค์กรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  โครงสร้างองค์กรตาม ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายใน

ส านักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 และ ประกาศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในสถาบันวิทยาชุมชน พ.ศ. 
2559 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 

  

 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สภาวิชาการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานสถาบัน วิทยาลัยชุมชน 
สภาวิทยาลัยชุมชน 

คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการวิทยาลัย 

กองอ านวยการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักวิชาการ 

กองคลังและบริหาร
สินทรัพย์ 

ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

กองแผนงาน 
และงบประมาณ 

กองมาตรฐานการศึกษา 
และวิจัย 

กองส่งเสริมกิจการ 
วิทยาลยัชุมชน 

โครงสร้างองค์กรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ  โครงสร้างองค์กรตาม ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานสถาบัน
และวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2559 และ ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง  
จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในสถาบันวิทยาชุมชน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559

24 สถาบันวิทยาลัยชุม
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สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 
 
 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

  

 นางสิริกร มณีรินทร์
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

  
 

 นายสุภัทร จําปาทอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กรรมการโดยตําแหน่ง 

 

 
นายอุดร ตันติสุนทร 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายชุมพล พรประภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายถนอม อินทรกําเนิด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผศ. ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

รศ. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
นางสีลาภรณ์ บัวสาย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

กรรมการโดยตําแหน่ง

นายจรินทร์ จักกะพาก 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กรรมการโดยตําแหน่ง

25รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

องค์กรและการบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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อ�านาจหน้าที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

1. กำาหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถาบัน กำากับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ออกระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของสถาบัน พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาตำ่ากว่าปริญญา อนุมัติการให้อนุปริญญา
และประกาศนียบัตร พิจารณาการจัดตั้ง การรวม ยุบ เลิกส่วนราชการของสถาบันรวมทั้งการแบ่งส่วนราชการ 

2. พิจารณาดำาเนินการเพื่อทรงโปรดเกล้า แต่งตั้ง และถอดถอนนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และ 
ผู้อำานวยการสถาบัน แต่งตั้งและถอดถอนประธานสภาวิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาลัย รองผู้อำานวยการสถาบัน  
ผู้อำานวยการวิทยาลัย และผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ

3. ออกข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน  
ออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน

4. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากร และสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน 
5. ติดตาม และประเมินผลการดำาเนินงานของผู้อำานวยการสถาบัน
6. อนุมัติการจัดการศึกษาร่วม การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาขั้นสูง หรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือ 

ต่างประเทศ

 
 
 

 
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ 

รักษาราชการแทน 
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กรรมการโดยตําแหน่ง 

นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
กรรมการซ่ึงเลือกจาก 
ผู้แทนภาคเอกชน 

นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ
กรรมการซ่ึงเลือกจาก 
ผู้แทนภาคเอกชน 

 
นายภูมินทร์ หะรินสุต 
กรรมการซ่ึงเลือกจาก 
ผู้แทนภาคเอกชน 

นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
กรรมการซ่ึงเลือกจาก 

ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน

ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ
กรรมการซ่ึงเลือกจาก 

ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน

 
นายทิวากร เหล่าลือชา 
กรรมการซ่ึงเลือกจาก 
ผู้แทนผู้สอนประจํา 

นายพล เสาะสุวรรณ
กรรมการซ่ึงเลือกจาก 
ผู้แทนผู้สอนประจํา 

นายเจริญชัย วงษ์จินดา
รักษาราชการแทน 

รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 
อํานาจหน้าท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 

1. กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถาบัน กํากับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ออกระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศของสถาบัน พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากว่าปริญญา อนุมัติการให้
อนุปริญญาและประกาศนียบัตร พิจารณาการจัดต้ัง การรวม ยุบ เลิกส่วนราชการของสถาบันรวมท้ังการแบ่งส่วนราชการ  

2. พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงโปรดเกล้า แต่งตั้ง และถอดถอนนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้อํานวยการสถาบัน แต่งต้ังและถอดถอนประธานสภาวิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาลัย รองผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการ
วิทยาลัย และผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

3. ออกข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้สอนพิเศษ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน 
ออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน 

4. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากร และสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน  
5. ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการสถาบัน 
6. อนุมัติการจัดการศึกษาร่วม การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาขั้นสูง หรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 
  

26 สถาบันวิทยาลัยชุม
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สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผศ. ปราโมทย์ เบญจกาญจน์
ประธานสภาวิชาการ

ศ. สัญชัย จตุรสิทธา
กรรมการสภาวชิาการผูท้รงคณุวฒุิ
ซึง่แต่งตัง้จากบคุคลภายนอกสถาบนั

รศ. เปรื่อง กิจรัตน์ภร
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

รศ. นินนาท โอฬารวรวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

รศ. รงัสรรค์ ประเสริฐศรี
กรรมการสภาวชิาการผูท้รงคณุวฒุิ
ซึง่แต่งตัง้จากบคุคลภายนอกสถาบนั

รศ. ไพโรจน์ สถิรยากร
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

รศ. วิเชียร ชุติมาสกุล
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

รศ. ศรุติ สกุลรัตน์
กรรมการสภาวชิาการผูท้รงคณุวฒุิ
ซึง่แต่งตัง้จากบุคคลภายนอกสถาบนั

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
รักษาราชการแทน

ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาวิชาการโดยต�าแหน่ง

นางกรรณิกา สุภาภา
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน
ผู้แทนผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน

27รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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อ�านาจหน้าที่สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายโยธิน บุญเฉลย
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน

ผู้แทนผู้สอนประจ�า

นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
รักษาราชการแทนรองผู้อ�านวยการ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เลขานุการ

1. เสนอแนะการวางนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการต่อสภาสถาบัน
2. เสนอเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการจดัการศกึษา การเรยีนการสอน การประเมนิผลการศกึษา และการประกนั

คุณภาพการศึกษาต่อสภาสถาบัน
3. ส่งเสรมิการบรกิารทางวชิาการท่ีสอดคล้องกบัภารกจิของวทิยาลยั  และความต้องการของท้องถิน่และชมุชน  
4. ประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ  และจัดทำาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการต่อสภาสถาบัน
5. เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  การเปิดสอน  การปรับปรุง  และการยกเลิกหลักสูตร 

การศึกษา
6. เสนอแนะการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมทั้ง

ยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม
7. พิจารณาการเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอสภาสถาบัน

28 สถาบันวิทยาลัยชุม
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ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 
 
 

ผูบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

  

 นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
รักษาราชการแทน 

ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

 

 

นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ 
รักษาzราชการแทน 

รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

นายเจริญชัย วงษ์จินดา
รักษาราชการแทน 

รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
นายคมสัน คูสินทรัพย์ 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
นายณรงค์ สมบัติใหม่

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
นายสุรเสน ท่ังทอง

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก

 
ผศ. วุฒินันท์ รามฤทธิ์ 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
นายศศิพงษา จันทรสาขา

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
นายพงษ์ศักด์ิ ศรีวรกุล

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู

 
 

นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

นายปรารมณ์ นาคบํารุง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
รักษาราชการแทน

รองผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายเจริญชัย วงษ์จินดา
รักษาราชการแทน

รองผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายคมสัน คูสินทรัพย์
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

นายณรงค์ สมบัติใหม่
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

นายสุรเสน ทั่งทอง
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนตาก

ผศ. วุฒินันท์ รามฤทธิ์
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

นายศศิพงษา จันทรสาขา
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู

นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

นายปรารมณ์ นาคบำารุง
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

29รายงานประจ�าปี 2560
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นายยุทธนา พรหมณี 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
นายจรูญ พรหมสุข

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
นายวิชาพร ชินประพัทธ์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

 
นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 
 

นายโกศล หนูสมแก้ว
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส
รักษาราชการแทน 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร

 
นายมานิต วิมุตติสุข 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 
นางกรรณิกา สุภาภา

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 
นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 

 

 นายนิยม ชูช่ืน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

นายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

  
 

  

 
 
 

 
นายยุทธนา พรหมณี 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
นายจรูญ พรหมสุข

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
นายวิชาพร ชินประพัทธ์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

 
นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 
 

นายโกศล หนูสมแก้ว
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส
รักษาราชการแทน 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร

 
นายมานิต วิมุตติสุข 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 
นางกรรณิกา สุภาภา

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 
นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 

 

 นายนิยม ชูช่ืน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

นายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

  
 

  

นายยุทธนา พรหมณี
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

นายจรูญ พรหมสุข
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

นายวิชาพร ชินประพัทธ์
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

นางวรรณดี สุธาพาณิชย์
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล

นายโกศล หนูสมแก้ว
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส
รักษาราชการแทน

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร

นายมานิต วิมุตติสุข
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

นางกรรณิกา สุภาภา
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนตราด

นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่

นายนิยม ชูชื่น
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

นายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

30 สถาบันวิทยาลัยชุม
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อ�านาจหน้าที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

องค์คณะและบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 
 
 

อ านาจหน้าที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 
 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา การฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ ด้วย
กระบวนการและรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนได้
อย่างทั่วถึง 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินผล
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาต่อในระดับปริญญาของนักศึกษา และความ
ร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่
ด าเนินงานวัฒนธรรม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถานศึกษาชั้นสูง สถาบันอ่ืนในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา 

4. จัดท าแผนพัฒนาสถาบัน งบประมาณ เป้าหมายการให้บริการ รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเสนอต่อสภาสถาบัน 

5. บริหารบุคลากร การเงิน การบัญชี การพัสดุ สถานท่ี และทรัพย์สินอ่ืนของสถาบันให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน 

6. ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และด าเนินการร่วมกับท้องถิ่น ชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของวิทยาลัยชุมชน 

 
องค์คณะและบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 

องค์คณะและกรอบอัตราบุคลากร 
คณะกรรมการ 270 คน  
 ระดับประเทศ : สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ านวน 19 คน 
 ระดับประเทศ : สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ านวน 11 คน 
 ระดับจังหวัด : สภาวิทยาลัยชมุชน จ านวน 240 คน  
 องค์คณะของสภาทั้ง 3 คณะ ไม่นับรวมฝ่ายเลขานุการ 
บุคลากรประจ า 675 อัตรา  
 ข้าราชการพลเรือนสามัญ จ านวน 39 อัตรา 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 319 อัตรา 
 พนักงานราชการ จ านวน 316 อัตรา 
 ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา  

 
อาจารย์พิเศษในสถาบันวทิยาลัยชุมชน ณ ภาคเรียนที่ 1/2560 
อาจารย์พิเศษ 1,761 คน 
 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบอาชีพในชุมชนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานฯ จ านวน 

1,761 คน  
 
 

 
 
 

อํานาจหนาท่ีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 
 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีตํ่ากว่าปริญญา การฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ ด้วย
กระบวนการและรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถ่ินและชุมชนได้
อย่างทั่วถึง 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินผล
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาต่อในระดับปริญญาของนักศึกษา และความ
ร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบันศาสนา องค์กรท่ี
ดําเนินงานวัฒนธรรม หน่วยงานอื่นของรัฐ สถานศึกษาช้ันสูง สถาบันอ่ืนในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา 

4. จัดทําแผนพัฒนาสถาบัน งบประมาณ เป้าหมายการให้บริการ รวมท้ังติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีเสนอต่อสภาสถาบัน 

5. บริหารบุคลากร การเงิน การบัญชี การพัสดุ สถานท่ี และทรัพย์สินอ่ืนของสถาบันให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน 

6. ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และดําเนินการร่วมกับท้องถ่ิน ชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของวิทยาลัยชุมชน 

 
องคคณะและบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 

องค์คณะและกรอบอัตราบุคลากร 
คณะกรรมการ 270 คน  
 ระดับนโยบาย : สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน 19 คน
 ระดับนโยบาย : สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน 11 คน 
 ระดับจังหวัด : สภาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 240 คน  
 องค์คณะของสภาทั้ง 3 คณะ ไม่นับรวมฝ่ายเลขานุการ 
บุคลากรประจํา 675 อัตรา  
 ข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 39 อัตรา 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 319 อัตรา
 พนักงานราชการ จํานวน 316 อัตรา
 ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา  

 
อาจารย์พิเศษในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคเรียนท่ี 1/2560 
อาจารย์พิเศษ 1,761 คน 
 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบอาชีพในชุมชนท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานฯ  

จํานวน 1,761 คน 
 
 

1. จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาทีต่ำ่ากว่าปรญิญา การฝกึอบรมด้านวชิาการหรอืด้านวชิาชพี ด้วยกระบวนการ
และรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างทั่วถึง

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินผล 
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาต่อในระดับปริญญาของนักศึกษา และความร่วมมือกับ
สถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดำาเนินงานวัฒนธรรม 
หน่วยงานอื่นของรัฐ สถานศึกษาชั้นสูง สถาบันอื่นในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา

4. จัดทำาแผนพัฒนาสถาบัน งบประมาณ เป้าหมายการให้บริการ รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานประจำาปีเสนอต่อสภาสถาบัน

5. บริหารบุคลากร การเงิน การบัญชี การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน

6. ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และดำาเนินการร่วมกับท้องถิ่น ชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
ของวิทยาลัยชุมชน

31รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

องค์กรและการบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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อัตรากําลังบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 
 

ลําดับ วิทยาลัย
ชุมชน 

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู 

ลูก
จ้า
งป

ระ
จํา

 พนักงานราชการ อาจารย์
พิเศษ

กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง

ว่าง กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง

ว่าง กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง 

ว่าง จํานวนคน 

 รวม 39 28 11 319 255 64 1 316 302 14 1,761
1 สํานักงานสถาบัน 39 28 11 - - - 1 22 21 1 -
2 แม่ฮ่องสอน - - - 16 13 3 - 14 13 1 119
3 พิจิตร - - - 16 16 0 - 21 20 1 81
4 ตาก - - - 16 12 4 - 14 14 0 136
5 บุรีรัมย์ - - - 16 15 1 - 14 14 0 137
6 มุกดาหาร - - - 16 16 0 - 14 13 1 76
7 หนองบัวลําภู - - - 16 14 2 - 14 14 0 56
8 สระแก้ว - - - 16 10 6 - 14 13 1 72
9 อุทัยธานี - - - 16 15 1 - 21 20 1 44
10 ระนอง - - - 16 14 2 - 14 14 0 75
11 นราธิวาส - - - 16 11 5 - 14 13 1 184
12 ยะลา - - - 16 12 4 - 14 14 0 94
13 ปัตตานี - - - 16 9 7 - 14 14 0 100
14 สตูล - - - 16 13 3 - 14 11 3 83
15 สมุทรสาคร - - - 16 9 7 - 14 13 1 50
16 ยโสธร - - - 15 13 2 - 14 14 0 146
17 พังงา - - - 16 15 1 - 14 13 1 17
18 ตราด - - - 16 11 5 - 14 13 1 58
19 แพร่ - - - 16 14 2 - 14 14 0 42
20 สงขลา - - - 16 13 3 - 14 13 1 116
21 น่าน - - - 16 10 6 - 14 14 0 75

 
งบประมาณรายจายประจําป 
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ข้าราชการพล
เรือน

ข้าราชการครู ลูกจ้างประจํา พนักงาน
ราชการ

กรอบอัตรากําลัง 39 319 1 316
คนครอง 28 255 1 302
อัตราว่าง 11 64 0 14

 
 
 

อัตราก าลังบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 
 

ล าดับ วิทยาลัย
ชุมชน 

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู 

ลูก
จ้า
งป
ระ
จ า

 

พนักงานราชการ อาจารย์
พิเศษ 

กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง 

ว่าง กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง 

ว่าง กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง 

ว่าง จ านวนคน 

 รวม 39 28 11 319 255 64 1 316 302 14 1,761 
1 ส านักงาน

สถาบัน 
39 28 11 - - - 1 22 21 1 - 

2 แม่ฮ่องสอน - - - 16 13 3 - 14 13 1 119 
3 พิจิตร - - - 16 16 0 - 21 20 1 81 
4 ตาก - - - 16 12 4 - 14 14 0 136 
5 บุรีรัมย ์ - - - 16 15 1 - 14 14 0 137 
6 มุกดาหาร - - - 16 16 0 - 14 13 1 76 
7 หนองบัวล าภ ู - - - 16 14 2 - 14 14 0 56 
8 สระแก้ว - - - 16 10 6 - 14 13 1 72 
9 อุทัยธาน ี - - - 16 15 1 - 21 20 1 44 
10 ระนอง - - - 16 14 2 - 14 14 0 75 
11 นราธิวาส - - - 16 11 5 - 14 13 1 184 
12 ยะลา - - - 16 12 4 - 14 14 0 94 
13 ปัตตาน ี - - - 16 9 7 - 14 14 0 100 
14 สตูล - - - 16 13 3 - 14 11 3 83 
15 สมุทรสาคร - - - 16 9 7 - 14 13 1 50 
16 ยโสธร - - - 15 13 2 - 14 14 0 146 
17 พังงา - - - 16 15 1 - 14 13 1 17 
18 ตราด - - - 16 11 5 - 14 13 1 58 
19 แพร่ - - - 16 14 2 - 14 14 0 42 
20 สงขลา - - - 16 13 3 - 14 13 1 116 
21 น่าน - - - 16 10 6 - 14 14 0 75 
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ข้าราชการพล
เรือน

ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ

กรอบอัตราก าลัง 39 319 1 316
คนครอง 28 255 1 302
อัตราว่าง 11 64 0 14
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อัตราก าลังบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 
 

ล าดับ วิทยาลัย
ชุมชน 

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู 

ลูก
จ้า
งป
ระ
จ า

 

พนักงานราชการ อาจารย์
พิเศษ 

กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง 

ว่าง กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง 

ว่าง กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง 

ว่าง จ านวนคน 

 รวม 39 28 11 319 255 64 1 316 302 14 1,761 
1 ส านักงาน

สถาบัน 
39 28 11 - - - 1 22 21 1 - 

2 แม่ฮ่องสอน - - - 16 13 3 - 14 13 1 119 
3 พิจิตร - - - 16 16 0 - 21 20 1 81 
4 ตาก - - - 16 12 4 - 14 14 0 136 
5 บุรีรัมย ์ - - - 16 15 1 - 14 14 0 137 
6 มุกดาหาร - - - 16 16 0 - 14 13 1 76 
7 หนองบัวล าภ ู - - - 16 14 2 - 14 14 0 56 
8 สระแก้ว - - - 16 10 6 - 14 13 1 72 
9 อุทัยธาน ี - - - 16 15 1 - 21 20 1 44 
10 ระนอง - - - 16 14 2 - 14 14 0 75 
11 นราธิวาส - - - 16 11 5 - 14 13 1 184 
12 ยะลา - - - 16 12 4 - 14 14 0 94 
13 ปัตตาน ี - - - 16 9 7 - 14 14 0 100 
14 สตูล - - - 16 13 3 - 14 11 3 83 
15 สมุทรสาคร - - - 16 9 7 - 14 13 1 50 
16 ยโสธร - - - 15 13 2 - 14 14 0 146 
17 พังงา - - - 16 15 1 - 14 13 1 17 
18 ตราด - - - 16 11 5 - 14 13 1 58 
19 แพร่ - - - 16 14 2 - 14 14 0 42 
20 สงขลา - - - 16 13 3 - 14 13 1 116 
21 น่าน - - - 16 10 6 - 14 14 0 75 
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ข้าราชการพล
เรือน

ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ

กรอบอัตราก าลัง 39 319 1 316
คนครอง 28 255 1 302
อัตราว่าง 11 64 0 14
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งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
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เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2559 - 2560

 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน 
งปม. 

ปี พ.ศ. 2559 
งปม. 

ปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 
เพ่ิม/ลด 

รวมท้ังหมด 679.7863 723.0443 6.36
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 216.0374 236.0293 9.25
แผนงานพื้นฐาน  445.8924 455.8150 2.23
1. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ - 11.0000 100.00

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 445.8924 440.6500 -1.18
3. แผนงานพ้ืนฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ

เหลื่อมลํ้าและสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน - 4.1650 100.00

แผนงานบูรณการ  17.8565 31.2000 74.73
1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 17.8565 18.0000 0.80

2. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ - 13.2000 100.00
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ที่ตั้งหน่วยงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 วิทยาลัยชุมชน 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
วิทยาลัยชุมชนตาก 
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู 
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
วิทยาลัยชุมชนระนอง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วิทยาลัยชุมชนยะลา 
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
วิทยาลัยชุมชนสตูล 
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
วิทยาลัยชุมชนตราด 
วิทยาลัยชุมชนยโสธร 
วิทยาลัยชุมชนพังงา 
วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
วิทยาลัยชุมชนน่าน 
 

ภาคเหนือ 5 แห่ง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร แพร่ และ น่าน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ได้แก่ บุรีรัมย์ มุกดาหาร 

หนองบัวล าภู ยโสธร  
ภาคกลาง 4 แห่ง ได้แก่ สระแก้ว อุทัยธานี ตราด สมุทรสาคร  
ภาคใต้ 7 แห่ง ได้แก่ ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล พังงา 

สงขลา 
 

 

ที่ตั้งหน่วยงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ภาคเหนือ 5 แห่ง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร 
แพร่ น่าน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ได้แก่ บุรีรัมย์ 
มุกดาหาร หนองบัวลำาภู ยโสธร 

ภาคกลาง 4 แห่ง ได้แก่ สระแก้ว อุทัยธานี ตราด 
สมุทรสาคร 

ภาคใต้ 7 แห่ง ได้แก่ ระนอง นราธิวาส ยะลา 
ปัตตานี สตูล พังงา สงขลา
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ผลการด�าเนินงาน 
ประจ�าปี 2560
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การจัดการศึกษาและฝึกอบรม v

การวิจัยและพัฒนา v

การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน v

การทะนุบ�ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม v

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ v

ผลการด�าเนินงานโครงการนโยบาย v
                          ภายใต้แผนงานบูรณาการ
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การจัดการศึกษา
และฝึกอบรม

พั       
 นธกจิด้านการจดัการศึกษา สถาบนัวทิยาลยัชมุชนมุง่จดัการศึกษา เพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้

เป็นกำาลังคนที่มีความรู้สำาหรับอนาคต มีสมรรถนะการเรียนรู้ พร้อมปรับตัวเข้ากับโลก

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน มีความสามารถ สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง

ด้านบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่จะร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่า สร้างสัมมาชีพ และมีส่วนร่วม

สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงชุมชนให้พัฒนาอย่างยั่งยืน และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 การจัดหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรระดับอนุปริญญา หลักสูตร

ประกาศนียบัตร และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รบัจดัสรรงบประมาณภายใต้ 1 โครงการ 1 ผลผลติ คอื ผลผลติ

ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ผลการติดตามผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถ

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำาอยู่ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 

77.10 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำาหนดร้อยละ 70.00

39รายงานประจ�าปี 2560
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1 
 
 

การจัดการศึกษาและฝกอบรม 
 

พันธกิจด้านการจัดการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกําลังคน
ท่ีมีความรู้สําหรับอนาคต มีสมรรถนะการเรียนรู้ พร้อมปรับตัวเข้ากับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ซับซ้อน มีความสามารถ สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่จะร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
คุณค่า สร้างสัมมาชีพ และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเปล่ียนแปลงชุมชนให้พัฒนาอย่างย่ังยืน และเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

การจัดหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรระดับอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร 
และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร (ฝึกอบรมด้านอาชีพ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ 1 โครงการ 1 ผลผลิต  คือ ผลผลิต
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงข้ึนหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานท่ีทําอยู่ ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 77.10 ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมาย
ท่ีกําหนดร้อยละ 70.00 
 

ผลการดําเนินงานระดับผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   

เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 1,600 1,680
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายท่ีผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม

รายการท่ีได้รับการสนับสนุน  
ร้อยละ 100 100

ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน   
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้รับบริการหลักสูตรประกาศนียบัตรเพ่ือพัฒนา   

    อาชีพ 
คน 300 80

เชิงปริมาณ : จํานวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ คน 8,000 8,913
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ 

    เทียบเท่า 
คน 3,500 4,014

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญาท่ีคงอยู่ คน 10,000 8,854
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญาท่ีเข้าใหม่ คน 6,000 6,445
เชิงคุณภาพ :  ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านอาชีพนําความรู้ ทักษะและ 

    ประสบการณ์ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานท่ีทําอยู่  
ร้อยละ 80 93.32

เชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจาก 
วิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
หรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานท่ีทําอยู่  

ร้อยละ 70 77.10
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การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2 
 
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

1. จํานวนนักศึกษา  
1.1  หลักสูตรอนุปริญญา 

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาใหม่และนักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 
จําแนกตามวิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชน 
รวม นักศึกษาใหม่ นักศึกษาคงอยู่ 

จํานวน
นักศึกษา

จํานวน
ห้องเรียน

จํานวน
นักศึกษา

จํานวน
ห้องเรียน

จํานวน
นักศึกษา 

จํานวน
ห้องเรียน

รวมท้ังส้ิน 12,785 582 4,914 178 7,871 404
1.  แม่ฮ่องสอน 442 39 247 15 195 24
2.  พิจิตร 294 18 62 3 232 15
3.  ตาก 540 27 183 6 357 21
4.  บุรีรัมย์ 1,020 35 516 12 504 23
5.  มุกดาหาร 618 31 263 8 355 23
6.  หนองบัวลําภู 339 16 98 3 241 13
7.  สระแก้ว 479 26 81 7 398 19
8.  อุทัยธานี 250 17 108 5 142 12
9.  ระนอง 359 22 128 5 231 17
10.  นราธิวาส 1,955 62 791 21 1,164 41
11. ยะลา 933 34 345 12 588 22
12. ปัตตานี 1,119 36 451 13 668 23
13. สตูล 809 32 304 11 505 21
14. พังงา 389 19 148 7 241 12
15. ยโสธร 763 42 275 14 488 28
16. ตราด 197 12 75 3 122 9
17. สมุทรสาคร 288 21 91 4 197 17
18. แพร่ 328 21 139 6 189 15
19. สงขลา 1,150 44 413 14 737 30
20. น่าน 513 28 196 9 317 19
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1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จํานวนนักศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ใหม่และนักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 

จําแนกตามวิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชน 
รวม นักศึกษาใหม่ นักศึกษาคงอยู่ 

จํานวน
นักศึกษา 

จํานวน
ห้องเรียน 

จํานวน
นักศึกษา 

จํานวน
ห้องเรียน 

จํานวน
นักศึกษา 

จํานวน
ห้องเรียน

รวมท้ังส้ิน 2,059 96 1,011 40 1,048 56 
หลักสูตร ปวช. 1,343 57 605 20 738 37 
พิจิตร 1,167 42 515 15 652 27 
อุทัยธานี 176 15 90 5 86 10 
หลักสูตร ปวส. 716 39 406 20 310 19 
พิจิตร 478 24 260 13 218 11 
อุทัยธานี 238 15 146 7 92 8 

 

2. หลักสูตรท่ีเปิดสอน 
 2.1 หลักสูตรอนุปริญญา 

 จํานวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 18 สาขาวิชา  
 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา ร้อยละ 
รวม 12,785 100.00

1. การศึกษาปฐมวัย 4,203 32.87 
2. การปกครองท้องถ่ิน 3,543 27.71 
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1,697 13.27 
4. การจัดการท่ัวไป 1,128 8.82 
5. การบัญชี 447 3.50 
6. การพัฒนาชุมชน 392 3.07 
7. การบริหารการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 329 2.57 
8. สาธารณสุขชุมชน 321 2.51 
9. อิสลามศึกษา 195 1.53 
10. การท่องเท่ียว 125 0.98 
11. เทคโนโลยีการเกษตร 123 0.96 
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สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา ร้อยละ 

12. การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 108 0.84 
13. การแพทย์แผนไทย 70 0.55 
14. เทคโนโลยีสารสนเทศ 48 0.38 
15. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน 24 0.19 
16. การจัดการอุตสาหกรรม 13 0.10 
17. เกษตรอินทรีย์ 12 0.09 
18. การโรงแรม 7 0.05 

 
2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

          จํานวนนักศึกษา   
สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา ร้อยละ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล 224 31.28 
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 168 23.46 
3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 164 22.91 
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า 156 21.79 
5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  4 0.56 

รวม 716 100.00 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 556 41.40 
2  ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 299 22.26 
3. ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี 211 15.71 
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 186 13.84 
5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 49 3.64 
6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 42 3.12 

รวม 1,343 100.00 
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1. หลักสูตรประกาศนียบัตร

 ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (อนุมัติโดยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน) 

  • ภาษาพม่าเพื่อการค้าชายแดน วิทยาลัยชุมชนตาก
  • ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยชุมชนตาก
  • ผู้ดูแลเด็กพิการ  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
  • การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (อนุมัติโดยสภาวิทยาลัยชุมชน)

• การจัดการโคเนื้ออย่างประณีต วิทยาลัยชุมชนน่าน
• ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนยโสธร
• เกษตรอินทรีย์ วิทยาลัยชุมชนยโสธร
• ฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไปนำาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนระนอง
• พนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยชุมชนพังงา
• พนักงานนวดไทย  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
• การตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
• เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

  การจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ
สถาบันวิทยาลัยชุม
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จ�านวนนักศึกษา/ผู้ส�าเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(อนุมัติโดยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน) 

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
(อนุมัติโดยสภาวิทยาลัยชุมชน) 

 ภาษาพมาเพ่ือการคาชายแดน วิทยาลัยชุมชน

ตาก 

 ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร วิทยาลัยชุมชนตาก 

 ผูดูแลเด็กพิการ  วิทยาลัยชุมชนสระแกว 

 การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  วิทยาลัยชุมชน

สมุทรสาคร 

 

 การจัดการโคเนื้ออยางประณีต วิทยาลัยชุมชน

นาน 

 ผูประกอบการธุรกิจชุมชนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนยโสธร 

 เกษตรอินทรีย วิทยาลัยชุมชนยโสธร 

 ฝกอบรมวิชามัคคุเทศกทั่วไปนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว วิทยาลัยชุมชนระนอง 

 พนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยชุมชน

พังงา 

 พนักงานนวดไทย  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 การตัดเย็บเส้ือผาในโรงงานอุตสาหกรรม 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 
จํานวนนักศึกษา/ผูสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา  

รับเขา สําเร็จ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ตาก พนักงานสุขภาพชุมชน 20 18 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน  

นราธิวาส การตัดเย็บเส้ือผาในโรงงานอุตสาหกรรม 30 30 

แพร อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชน 32 อยูระหวาง
ศึกษา สมุทรสาคร เตรียมวิชาชีพอุตสาหกรรม 38 

 
 
 
 

5 

อยู่ระหว่าง
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2. หลักสูตรพัฒนาอาชีพ

  วิทยาลัยชุมชนจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชนด้านต่าง ๆ ที่มี 
ลักษณะหลักสูตรท่ีหลากหลาย มีมาตรฐานทางวิชาการท่ีจะนำาไปสู่การเทียบโอนหน่วยกิตกับการศึกษาในระบบ 
อนาคตได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำานวนประชาชนที่รับบริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการและด้านอาชีพ 
จำานวน 8,913 คน คิดเป็นร้อยละ 111.41 ของเป้าหมาย จำานวน 8,000 คน 
  ผลการติดตามผู้สำาเร็จหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถนำาความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ไปประกอบอาชพีและพฒันางานทีท่ำาอยู ่ในภาพรวม คดิเป็นร้อยละ 93.32 ซึง่สงูกว่าเป้าหมายทีก่ำาหนดร้อยละ 80.00

จ�านวนผู้รับบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6 
 
 

2. หลักสูตรพัฒนาอาชีพ 
วิทยาลัยชุมชนจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชนด้านต่าง ๆ 

ที่มีลักษณะหลักสูตรที่หลากหลาย มีมาตรฐานทางวิชาการที่จะน าไปสู่การเทียบโอนหน่วยกิตกับการศึกษาใน
ระบบได้อนาคต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวนประชาชนที่รับบริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการ
และด้านอาชีพ จ านวน 8,913 คน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 111.41 ของเป้าหมาย จ านวน 8,000 คน  

ผลการติดตามผู้ส าเร็จหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถน าความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ท าอยู่ ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 93.32 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดร้อยละ 80.00 
 

จ ำนวนผู้รับบริกำรหลักสูตรพัฒนำทักษะอำชีพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
  

ล ำดับ วิทยำลัยชุมชน ผู้รับบริกำร ผู้ส ำเร็จ 
 จ ำนวน (คน)  % ต่อผู้รับบรกิำร 

 รวม          8,913           8,512              95.50  
1 แม่ฮ่องสอน             607              594               97.86  
2 พิจิตร             509              501               98.43  
3 ตาก             504              496               98.41  
4 บุรีรัมย ์             365              324               88.77  
5 มุกดาหาร             813              803               98.77  
6 หนองบัวล าภู             433              411               94.92  
7 สระแก้ว             362              362              100.00  
8 อุทัยธาน ี             903              903              100.00  
9 ระนอง             379              278               73.35  
10 นราธิวาส             424              424              100.00  
11 ยะลา             210              210              100.00  
12 ปัตตานี             393              351               89.31  
13 สตูล             332              332              100.00  
14 สมุทรสาคร             278              273               98.20  
15 ยโสธร             388              385               99.23  
16 พังงา             211              201               95.26  
17 ตราด               90                90              100.00  
18 แพร่             180              179               99.44  
19 สงขลา             750              662               88.27  
20 น่าน             782              733               93.73  
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หลักสูตรการท�าผลิตภัณฑ์จากหนัง 

หลักสูตรการท�าผลิตภัณฑ์จากหนัง 

หลักสูตรฝึกอบรมอาหารเชื่อม 
และแช่อิ่ม

หลักสูตรการท�าบ้านดิน  
(Clay House) 

หลักสูตรการท�าบ้านดิน  
(Clay House) 

หลักสูตรการท�าบ้านดิน  
(Clay House) 

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 

หลักสูตรการดัดผม – การม้วนโรล หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 

หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

หลักสูตรการดัดผม – การม้วนโรล หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

หลักสูตรพนักงานประกอบอาหารไทย 

หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 

หลักสูตรการนวดไทย  
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กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิทยาลัยชุม
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     โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน

¾	พัฒนาหลักสูตร อนุปริญญา 6 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน การบัญชี การท่องเท่ียว  
เทคโนโลยีสารสนเทศ การปกครองท้องถิ่น และการศึกษาปฐมวัย

¾	พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา 
 � โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาประกาศและระเบียบการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

• ระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา จำานวน 4 ฉบับ ได้แก่ (1) ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตำ่ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 (2) ระเบียบสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560  
(3) ระเบยีบสถาบนัวิทยาลัยชมุชน ว่าด้วยการจดัการศกึษาตามหลกัสตูรสมัฤทธบิตัรวทิยาลยัชมุชน พ.ศ. 2560  
(4) ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 2560

• ประกาศสภาสถาบนัวทิยาลยัชมุชน เรือ่ง การดำาเนนิการตามพนัธกจิของสถาบนัวทิยาลยัชมุชน พ.ศ. 2560

 � โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านปฐมวัย วันที่ 7 มิถุนายน 2560

 ¾ พัฒนาบุคลากรสายผู้สอน ทั้งผู้สอนประจ�า ผู้สอนพิเศษ และวิทยากรฝึกอบรมได้พัฒนาโดยเข้ารับการพัฒนา
หลักสูตร/โครงการต่าง ๆ

 � พัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
 � ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำานาญการพิเศษ
 � ประชุมเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอน

47รายงานประจ�าปี 2560
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 ¾ การประกันคุณภาพศึกษา

 � รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำาปีการศึกษา 2559

 � โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่ 
24 - 25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 � โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 29 - 30  
 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

     โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา

 ¾ มีนักศึกษา/ผู้เรียนของวิทยาลัยชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ จำานวน 34,546 คน คิดเป็นร้อยละ 172.73 ของ
เป้าหมาย 20,000 คน
 ¾ กิจกรรม/โครงการที่ดำาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาทิ
� โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
� จัดทำาข้อมูลสถิตินักศึกษาพิการ
� โครงการศิษย์เก่า
� โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผ่านกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชน อาทิ 

• กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (อัตลักษณ์ของ วชช.) 
• กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ (กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ)
• กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือทำาประโยชน์
• กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
• กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
• โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
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  โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ที่กำาลังจะสำาเร็จการศึกษาเพื่อให้นำาความรู้ที่เรียนมาสร้างชิ้นงานให้เกิดประโยชน์ มีเป้าหมาย 
การดำาเนนิการ คอื ผลงานสิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือนวตักรรมของนกัศกึษา รวม 40 โครงงาน มผีลการดำาเนนิ
งาน ดังนี้

 � ผลงานนักศึกษาที่สามารถนำาไปใช้งานในสถานศึกษา/ชุมชน รวมจำานวน 37 โครงงาน คิดเป็นร้อยละ 92.50 
ของเป้าหมาย จำานวน 40 โครงงาน 

 � ชิ้นงานเด่น คือ ระบบปั๊มนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องยนต์สูบนำ้าด้วยแก๊ส LPG จากวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
และตูอ้บพลงังานแสงอาทิตย์ รถประหยดันำา้มนัเชือ้เพลงิ เครือ่งเหลาก้านมะพร้าว จากวทิยาลยัชมุชนอุทยัธานี

      โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

49รายงานประจ�าปี 2560
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 � วิทยาลัยชุมชนจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร 

 � กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนในภาพรวม อาทิ
• การเตรียมความพร้อมในการเขียนผลงานทางวิชาการ สำาหรับวิทยฐานะครูชำานาญการ/ชำานาญการพิเศษ

การปฐมนิเทศสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน
• การปฐมนิเทศข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

     โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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การวิจัยและพัฒนา

พั 
  นธกิจด้านการวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งม่ันพัฒนากระบวนการวิจัย เพ่ือสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ ที่ครอบคลุมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนา การวิจัยสถาบัน 

การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยการเรียนรู้ การวิจัยชุมชน การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม

หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การวิจัยจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ และการวิจัยด้านภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของบุคลากรและชุมชน โดย

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อถือได้ และคำานึงถึงการนำาผลงานการวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม 

ที่มีอยู่ไปต่อยอด หรือนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู ้งบอดุหนนุทัว่ไป โครงการวจัิยและพัฒนาเพือ่สร้างสรรค์องค์ความรูห้รอืงานสร้างสรรค์

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีเป้าหมายดำาเนินการ คือ จำานวนโครงการวิจัยใหม่ 20 โครงการ 

จำานวนโครงการวิจยัทีแ่ล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด 15 โครงการ และจำานวนผลงานวจิยั

ที่มีการนำาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 

ผลการด�าเนินงานระดับผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 
 
 

การวิจัยและพฒันา 
 พันธกิจด้านการวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการวิจัย เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจใหม่อย่างเป็นระบบ ที่ครอบคลุมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนา การวิจัยสถาบัน การวิจัยทางการศึกษา การวิจัย
การเรียนรู้ การวิจัยชุมชน การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การวิจัยจากการปฏิบัติงาน
จริงในพื้นที่ และการวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของ
บุคลากรและชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อถือได้ และค านึงถึงการน าผลงานการวิจั ย องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมที่มีอยู่ไปต่อยอด หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
งบอุดหนุนทั่วไป โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้หรืองานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน มีเป้าหมายด าเนินการ คือ จ านวนโครงการวิจัยใหม่ 20 โครงการ จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 15 โครงการ และจ านวนผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน ์ร้อยละ 80  
 

ผลการด าเนินงานระดับผลผลติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

    การวิจัย  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ

ด าเนนิงาน 
ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้    
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจัยใหม ่ โครงการ 20 44 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด  
โครงการ 15 33 

เชิงคุณภาพ : จ านวนผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 80 87.88 
 

กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
วัน เวลา และสถานที ่ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ตุลาคม – ธันวาคม 2560 พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
โครงการวิจัยของวิทยาลัยชุมชน 19 
แห่ง จ านวน 45 โครงการ 

- ครูและบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนที่รับผิดชอบ
โครงการวิจัย 

ก.ค. – ส.ค. 2560 
กลุ่มภาคเหนือ  
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
พ.ค. – ก.ย. 2560  
กลุ่มภาคกลาง  
ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  
ม.ค. – พ.ค. 2560 
 

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนางานวิจัยชุมชนเพ่ือสร้างแนว
ทางการด าเนินงานวิจัยชุมชน และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัย
ชุมชน โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 
4 กลุ่มภูมิภาค มีวิทยาลัยชุมชนที่เป็น
เจ้าภาพหลักในการด าเนินงานในแต่ละ
กลุ่มภูมิภาค โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ ที่

- ครูและบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนที่รับผิดชอบ
โครงการวิจัย 
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กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิทยาลัยชุม
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การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

 พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยของวิทยาลัยชุมชน 19 แห่ง จำานวน 45 โครงการ โดยมีกลุ่ม
เป้าหมายคอื ครูและบคุลากรวทิยาลยัชมุชนทีร่บัผิดชอบโครงการวจิยั ดำาเนนิงานในช่วงเดอืนตลุาคม – ธนัวาคม 2560

การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยชุมชน

 เวทีพัฒนายุทธศาสตร์ และแผนงาน โครงการระยะ 5 ปี งานวิจัยชุมชน และถอดบทเรียนการทำางานกระบวนการ
พัฒนาแผนงานวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น ระยะเวลา 5 ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครูและ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่รับผิดชอบโครงการวิจัย
 โครงการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อสร้างแนวทางการดำาเนินงานวิจัยชุมชน และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน  แบ่งการดำาเนินงานออกเป็น 4 กลุ่มภูมิภาค มีวิทยาลัยชุมชนที่เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการดำาเนนิงานในแต่ละกลุ่มภูมิภาค โดยมกีจิกรรมหลกั ๆ  ทีด่ำาเนนิการ คอื การศกึษาข้อมลูบรบิท สถานการณ์ และ
การพัฒนาของจังหวัด การวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัด การคัดเลือกประเด็น และพื้นที่การวิจัยชุมชน การพัฒนาโจทย์วิจัย
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

• กลุ่มภาคเหนือ ดำาเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
• กลุ่มภาคกลาง ดำาเนินการในช่วงเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
• กลุม่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ดำาเนนิการในช่วงเดอืน มกราคม – พฤษภาคม 2560 ณ วทิยาลยัชุมชนบรุรีมัย์ 
• กลุ่มภาคใต้ ดำาเนินการในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
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 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน  2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี มีการจัดประชุม 
เชิงปฏบิตักิารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละนำาเสนอผลการวจิยัของสถาบนัวทิยาลยัชมุชน โดยมีกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมประชมุ
รวม 85 คน ประกอบด้วย

• วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย 4 คน
• ผู้บริหารและบุคลากรสำานักงานสถาบัน 10 คน
• คณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยฯ 13 คน 
• ผู้อำานวยการวิทยาลัยและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่รับผิดชอบโครงการวิจัย 58 คน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�าเสนอผลการวิจัย
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน ต�าบลป่าแมต 
จังหวัดแพร่ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
 1. เพื่อศึกษาสภาพบริบทภูมิปัญญาของเล่นพื้นบ้านในชุมชนตำาบลป่าแมต
 2. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มผู้สูงอายุผู้ผลิตของเล่นพื้นบ้านชุมชนตำาบลป่าแมต
 3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้าน
 4. เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของเล่น พื้นบ้าน
หัวหน้าโครงการ: นางนุชสิริ ภาคยุทธ วิทยาลัยชุมชนแพร่

การวิจัยต่อยอดองค์ความรูก้ารออกแบบลายผ้าฝ้ายโบราณชุมชนทพัคล้ายด้วยมติวิฒันธรรมเพือ่สร้าง
มูลค่าเพิ่ม

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการและองค์ความรู้ลายผ้าโบราณของชุมชนทัพคล้าย
2. เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการออกแบบลายผ้าโบราณของชุมชนทัพคล้าย
3. เพื่อประยุกต์ลายผ้าฝ้ายโบราณของชุมชนทัพคล้ายสู่การสร้างมูลค่าด้านการออกแบบ

หัวหน้าโครงการ: นางสาวอภิญญา จงพัฒนากร  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ทางการตลาดที่มีประสิทธิผลของชุมชนถั่วลิสง ต�าบลหนองแวง 
อ�าเภอนิคมค�าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ระยะที่ 1 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 1. เพื่อศึกษาบริบททางการตลาดถั่วลิสงของจังหวัดมุกดาหาร
 2. เพ่ือวิเคราะห์บริบทชุมชนด้านการเกษตรกรรมถั่วลิสง ตำาบลหนองแวง อำาเภอนิคมคำาสร้อย  
  จังหวัดมุกดาหาร
 3. เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ทางการตลาดถั่วลิสงของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ตำาบลหนองแวง  
  อำาเภอนิคมคำาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
 4. เพือ่เสนอการพฒันารปูแบบการจดัการความรูท้างการตลาดถัว่ลสิงของเกษตรกรผูป้ลกูถัว่ลิสง ตำาบล 
  หนองแวง อำาเภอนิคมคำาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
 หัวหน้าโครงการ: นายทิวากร  เหล่าลือชา  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ตัวอย่างผลงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมันปลาของกลุ่มแม่บ้านชาวประมงบาเละฮิเล 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตสมันปลาโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมันปลาให้รสชาติแตกต่างจากสมันปลาในท้องตลาด จังหวัดนราธิวาส  
 จำานวน 2 รสชาติ
3. เพื่อศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บสมันปลาได้นาน โดยไม่เสียรสชาติ
หัวหน้าโครงการ: นางแวแอเซาะ  อัสมะแอ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
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การบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาชุมชน

ก ารดำาเนินการตามพันธกิจบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

มุง่มัน่การบรกิารวชิาการเพือ่การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์คณุภาพการเรยีนรูแ้ละศกัยภาพ

กำาลังคนในชุมชน ให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

พัฒนาสัมมาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 

ท้องถิน่และชมุชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจดัสรรงบประมาณภายใต้ผลผลติผลงานการ

ให้บริการวิชาการ จำานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการส่ง

เสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และโครงการการจัดการความรู้การ

สร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ

ผลการด�าเนินงานระดับผลผลิต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 
 
 

การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน 
การดําเนินการตามพันธกิจบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งม่ันการบริการวิ

ชาการเพ่ือการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์คุณภาพการเรียนรู้และศักยภาพกําลังคนในชุมชน ให้มีสมรรถนะในการ
เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสัมมาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ินและชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการ
ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และโครงการการจัดการความรู้การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ 
 

ผลการดําเนินงานระดับผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

การบริการวิชาการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ   
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ โครงการ 60 87 
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้รับบริการวิชาการ/ชุมชน คน/ชุมชน 17,000/60 35,977/224
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ร้อยละ 80 84.49 
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      โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

 โครงการให้บรกิารวชิาการแก่ชุมชน เป็นโครงการทีด่ำาเนินการผ่านกิจกรรมพฒันาทกัษะและเสรมิสร้างประสบการณ์
ด้านคุณภาพชีวิตตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็ว และให้บริการ
ศูนย์บริการทางวิชาการที่เน้นการตอบสนองการยกระดับอาชีพหรือคุณภาพชีวิตตามศักยภาพของพ้ืนที่ มีเป้าหมาย 
การดำาเนินงาน คือ จำานวนผู้รับบริการวิชาการ 10,000 คน และร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ 
การเข้าร่วมโครงการ 

 ผลการดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2560 ให้บริการทางวิชาการผ่านกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต มีผู้รับบริการ 18,166 คน คิดเป็นร้อยละ 181.66 ของเป้าหมาย 
และผู้รับบริการทางวิชาการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.20 
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หลักสูตรท่ีดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หลักสูตร ตัวอย่างหลักสูตร 

ด้านอาชีพ  
กลุ่มเกษตรกรรม  การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  

 การเล้ียงปลา  
 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
 การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  
 การเล้ียงไก่พ้ืนเมือง  
 เทคนิคการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน  

 การเพาะเห็ดฟาง  
 การเพาะเห็ดโคนญ่ีปุ่น  
 การผลิตไม้ผลนอกฤดู  
 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการจัดการ
ศัตรูพืช  

 เทคโนโลยีเกษตรย่ังยืนบนพื้นที่สูง  
กลุ่มเทคโนโลยี/ 
งานช่าง 

 ช่างติดต้ังไฟเพดานแบบเรียบ  
 เทคนิคการติดต้ังเครื่องเสียงรถยนต์  
 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  
 ช่างตกแต่งพิมพ์ลายพ้ืนคอนกรีต  

 ช่างปะยาง ช่างตัดโลหะด้วยแก๊ส  
 งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  
 การซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์  
 เทคนิคการซ่อมและประกอบคอมฯ  

กลุ่มบริหารธุรกิจ/
การจัดการ 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 
 นักการตลาดชุมชน  

 การจัดการความรู้ทางการตลาด
ผลผลิตทางการเกษตร  

 การบริหารจัดการหมู่บ้านโฮมสเตย์  
กลุ่มคหกรรมศาสตร์/
งานประดิษฐ์ 

 การมัดย้อมผ้าหม้อห้อม  
 การประดิษฐ์ของใช้และของท่ีระลึก
จากผ้าหม้อห้อม  

 การตัดเย็บเส้ือไตหญิง  
 การสร้างสรรค์จากวัสดุต่างๆ  
 งานผูกผ้า  
 การทําผลิตภัณฑ์สังฆภัณฑ์  
 ยาดมสมุนไพร  
 การจักสานเส้นพลาสติกเพ่ือธุรกิจ  
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก  

 ศิลปะการตกแต่งผ้าในพิธีต่างๆ   
 การทําสบู่และแชมพูสมุนไพร  
 งานปักลูกเดือย  
 การปักผ้าด้วยมือเบ้ืองต้น  
 การออกแบบเส้ือผ้าสตรีข้ันพ้ืนฐาน  
 การทําเข็มกลัดด้วยริบบ้ิน  
 การประดิษฐ์ดอกไม้จากสบู่  
 การทําโคมจากเส้นด้าย  
 การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 

 
กลุ่มอาหาร  การผสมเครื่องด่ืมและไอศกรีม  

 ขนมไทยพ้ืนฐาน  
 การทําขนมพ้ืนบ้าน  
 การทําขนมอบเบเกอร่ี (ขนมเค้ก 
ขนมคัพเค้ก ขนมปังสอดไส้ ขนมปุย
ฝ้าย ขนม กะหรี่ป๊ับ เครป)  

 การทําอาหารว่าง  
 การชงกาแฟสด 

 การทําปลาส้มยโสธร  
 ลาบยโสธร  
 การทําอาหารไทย  
 อาหารมุสลิมพ้ืนเมือง  
 การถนอมอาหาร  
 การแปรรูปอาหาร (เห็ด กล้วยนํ้าว้า) 
 การทําอาหาร-ขนมเพ่ือธุรกิจ 

 
กลุ่มเสริมสวย  การเสริมสวยนวดสปาหน้า  

 การแต่งหน้า 
 การตัดผมชายทรงมาตรฐาน 

 

หลักสูตรที่ด�าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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หลักสูตรที่ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หลักสูตร ตัวอยางหลักสูตร 

ดานอาชีพ  
กลุมเกษตรกรรม การปลูกผักไฮโดรโปนิกส  

การเล้ียงปลา  
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
การปลูกมะนาวในบอซีเมนต  
การเล้ียงไกพ้ืนเมือง  
เทคนิคการเพาะเห็ดนางฟาภฏูาน  

การเพาะเห็ดฟาง  
การเพาะเหด็โคนญ่ีปุน  
การผลิตไมผลนอกฤดู  
การผลิตปุยอินทรียและการจัดการ

ศัตรูพืช  
เทคโนโลยีเกษตรยั่งยนืบนพ้ืนที่สูง  

กลุมเทคโนโลยี/ 
งานชาง 

ชางติดต้ังไฟเพดานแบบเรียบ  
เทคนิคการติดต้ังเครื่องเสียงรถยนต  
งานซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน  
ชางตกแตงพิมพลายพ้ืนคอนกรีต  

ชางปะยาง ชางตัดโลหะดวยแกส  
งานซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน  
การซอมบํารุงคอมพิวเตอร  
เทคนิคการซอมและประกอบคอมฯ  

กลุมบริหารธุรกิจ/
การจัดการ 

การออกแบบผลิตภัณฑและตราสินคา  
นักการตลาดชุมชน  

การจัดการความรูทางการตลาด
ผลผลิตทางการเกษตร  
การบริหารจัดการหมูบานโฮมสเตย 

 
กลุมคหกรรมศาสตร/
งานประดิษฐ 

การมัดยอมผาหมอหอม  
การประดิษฐของใชและของที่ระลึก

จากผาหมอหอม  
การตัดเย็บเส้ือไตหญิง  
การสรางสรรคจากวัสดุตางๆ  
งานผูกผา  
การทําผลิตภัณฑสังฆภัณฑ  
ยาดมสมุนไพร  
การจักสานเสนพลาสติกเพ่ือธุรกิจ  
การแปรรูปผลิตภัณฑเส่ือกก  

ศิลปะการตกแตงผาในพิธีตางๆ  
การทําสบูและแชมพูสมุนไพร  
งานปกลูกเดือย  
การปกผาดวยมือเบ้ืองตน  
การออกแบบเส้ือผาสตรีขั้นพ้ืนฐาน  
การทําเข็มกลัดดวยรบิบ้ิน  
การประดิษฐดอกไมจากสบู  
การทําโคมจากเสนดาย  
การประดิษฐดอกไมจันทน 

 
กลุมอาหาร การผสมเครื่องด่ืมและไอศกรีม  

ขนมไทยพ้ืนฐาน  
การทําขนมพ้ืนบาน  
การทําขนมอบเบเกอรี่ (ขนมเคก 

ขนมคัพเคก ขนมปงสอดไส ขนมปุย
ฝาย ขนม กะหรี่ปบ เครป)  
การทําอาหารวาง  
การชงกาแฟสด 

การทําปลาสมยโสธร  
ลาบยโสธร  
การทําอาหารไทย  
อาหารมุสลิมพ้ืนเมือง  
การถนอมอาหาร  
การแปรรูปอาหาร (เห็ด กลวยน้ําวา)  
การทําอาหาร-ขนมเพ่ือธุรกิจ 

 
กลุมเสริมสวย การเสริมสวยนวดสปาหนา  

การแตงหนา  
การตัดผมชายทรงมาตรฐาน 
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หลักสูตรท่ีดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หลักสูตร ตัวอยางหลักสูตร 

ดานอาชีพ  
กลุมเกษตรกรรม  การปลูกผักไฮโดรโปนิกส  

 การเลี้ยงปลา  
 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
 การปลูกมะนาวในบอซีเมนต  
 การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง  
 เทคนิคการเพาะเห็ดนางฟาภูฏาน  

 การเพาะเห็ดฟาง  
 การเพาะเห็ดโคนญี่ปุน  
 การผลิตไมผลนอกฤดู  
 การผลิตปุยอินทรียและการจัดการ

ศัตรูพืช  
 เทคโนโลยีเกษตรย่ังยืนบนพ้ืนที่สูง  

กลุมเทคโนโลยี/ 
งานชาง 

 ชางติดต้ังไฟเพดานแบบเรียบ  
 เทคนิคการติดต้ังเครื่องเสียงรถยนต  
 งานซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน  
 ชางตกแตงพิมพลายพ้ืนคอนกรีต  

 ชางปะยาง ชางตัดโลหะดวยแกส  
 งานซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน  
 การซอมบํารุงคอมพิวเตอร  
 เทคนิคการซอมและประกอบคอมฯ  

กลุมบริหารธุรกิจ/
การจัดการ 

 การออกแบบผลิตภัณฑและตราสินคา  
 นักการตลาดชุมชน  

 การจัดการความรูทางการตลาด
ผลผลิตทางการเกษตร  

 การบริหารจัดการหมูบานโฮมสเตย 
 

กลุมคหกรรมศาสตร/
งานประดิษฐ 

 การมัดยอมผาหมอหอม  
 การประดิษฐของใชและของที่ระลึก

จากผาหมอหอม  
 การตัดเย็บเสื้อไตหญิง  
 การสรางสรรคจากวัสดุตาง ๆ  
 งานผูกผา  
 การทําผลิตภัณฑสังฆภัณฑ  
 ยาดมสมุนไพร  
 การจักสานเสนพลาสติกเพ่ือธุรกิจ  
 การแปรรูปผลิตภัณฑเสื่อกก  

 ศิลปะการตกแตงผาในพิธีตาง ๆ   
 การทําสบูและแชมพูสมุนไพร  
 งานปกลูกเดือย  
 การปกผาดวยมือเบ้ืองตน  
 การออกแบบเสื้อผาสตรีขัน้พ้ืนฐาน  
 การทําเข็มกลัดดวยริบบ้ิน  
 การประดิษฐดอกไมจากสบู  
 การทําโคมจากเสนดาย  
 การประดิษฐดอกไมจันทน 

 
กลุมอาหาร  การผสมเครือ่งด่ืมและไอศกรีม  

 ขนมไทยพ้ืนฐาน  
 การทําขนมพ้ืนบาน  
 การทําขนมอบเบเกอรี่ (ขนมเคก 

ขนมคัพเคก ขนมปงสอดไส ขนมปุย
ฝาย ขนม กะหรี่ปบ เครป)  

 การทําอาหารวาง  
 การชงกาแฟสด 

 การทําปลาสมยโสธร  
 ลาบยโสธร  
 การทําอาหารไทย  
 อาหารมุสลิมพ้ืนเมือง  
 การถนอมอาหาร  
 การแปรรูปอาหาร (เห็ด กลวยนํ้าวา)  
 การทําอาหาร-ขนมเพ่ือธุรกิจ 

 
กลุมเสรมิสวย  การเสริมสวยนวดสปาหนา  

 การแตงหนา  
 การตัดผมชายทรงมาตรฐาน 
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สมุนไพรในบ้าน

การแปรรูปเห็ด

การแปรรูปเห็ด

อาหารพื้นเมืองมุสลิม 

สมุนไพรในบ้าน

อาหารพื้นเมืองมุสลิม 
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หลักสูตร ตัวอย่างหลักสูตร 
ด้านคุณภาพชีวิต  
กลุ่มภาษา  ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร  

 ภาษาพม่าเพ่ือการค้าขายและ 
   การบริการเบ้ืองต้น 

 การสนทนาภาษาจีนเบ้ืองต้น  
 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต้น  
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา  

กลุ่มคอมพิวเตอร์/
ดิจิทัล เช่น  

 การใช้งานโปรแกรมสํานักงานเบ้ืองต้น  
 การตัดต่อวิดีโอ  
 การขายสินค้าออนไลน์  
 การใช้ Microsoft ofce  
 การผลิตสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์เบ้ืองต้น 
 การผลิตสื่อวิดิทัศน์ 

 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น  
 การจัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เพ่ือการพัฒนาในยุคดิจิทัล  

 การสร้างเอกสารออนไลน์ด้วย Google  
 การสร้าง Animation ด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์  

กลุ่มสุขภาพ  นวดแผนไทยเบ้ืองต้น  
 อาหารสําหรับผู้สูงอายุ  
 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ผู้สูงอายุ  

 การดูแลสุขภาพแบบพ่ึงตนตามหลัก
แพทย์ทางเลือกวิถีธรรม  

 ลีลาศเพ่ือสุขภาพ  
 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
 การปลูกพลังผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ 

 
กลุ่มศิลปวัฒนธรรม/
พัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคคลหรือชุมชน 

 ดนตรีพ้ืนเมือง  
 การพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน  
 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 

 ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น  
 การป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

หลักสูตร ตัวอย่างหลักสูตร 
ด้านคุณภาพชีวิต  
กลุ่มภาษา  ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร  

 ภาษาพม่าเพ่ือการค้าขายและ 
   การบริการเบ้ืองต้น 

 การสนทนาภาษาจีนเบ้ืองต้น  
 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต้น  
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา  

กลุ่มคอมพิวเตอร์/
ดิจิทัล เช่น  

 การใช้งานโปรแกรมสํานักงานเบ้ืองต้น  
 การตัดต่อวิดีโอ  
 การขายสินค้าออนไลน์  
 การใช้ Microsoft ofce  
 การผลิตสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์เบ้ืองต้น 
 การผลิตสื่อวิดิทัศน์ 

 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น  
 การจัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เพ่ือการพัฒนาในยุคดิจิทัล  

 การสร้างเอกสารออนไลน์ด้วย Google  
 การสร้าง Animation ด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์  

กลุ่มสุขภาพ  นวดแผนไทยเบ้ืองต้น  
 อาหารสําหรับผู้สูงอายุ  
 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ผู้สูงอายุ  

 การดูแลสุขภาพแบบพ่ึงตนตามหลัก
แพทย์ทางเลือกวิถีธรรม  

 ลีลาศเพ่ือสุขภาพ  
 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
 การปลูกพลังผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ 

 
กลุ่มศิลปวัฒนธรรม/
พัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคคลหรือชุมชน 

 ดนตรีพ้ืนเมือง  
 การพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน  
 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 

 ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น  
 การป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรที่ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หลักสูตร ตัวอยางหลักสูตร 

ดานอาชีพ  
กลุมเกษตรกรรม การปลูกผักไฮโดรโปนิกส  

การเล้ียงปลา  
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
การปลูกมะนาวในบอซีเมนต  
การเล้ียงไกพ้ืนเมือง  
เทคนิคการเพาะเห็ดนางฟาภฏูาน  

การเพาะเห็ดฟาง  
การเพาะเหด็โคนญ่ีปุน  
การผลิตไมผลนอกฤดู  
การผลิตปุยอินทรียและการจัดการ

ศัตรูพืช  
เทคโนโลยีเกษตรยั่งยนืบนพ้ืนที่สูง  

กลุมเทคโนโลยี/ 
งานชาง 

ชางติดต้ังไฟเพดานแบบเรียบ  
เทคนิคการติดต้ังเครื่องเสียงรถยนต  
งานซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน  
ชางตกแตงพิมพลายพ้ืนคอนกรีต  

ชางปะยาง ชางตัดโลหะดวยแกส  
งานซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน  
การซอมบํารุงคอมพิวเตอร  
เทคนิคการซอมและประกอบคอมฯ  

กลุมบริหารธุรกิจ/
การจัดการ 

การออกแบบผลิตภัณฑและตราสินคา  
นักการตลาดชุมชน  

การจัดการความรูทางการตลาด
ผลผลิตทางการเกษตร  
การบริหารจัดการหมูบานโฮมสเตย 

 
กลุมคหกรรมศาสตร/
งานประดิษฐ 

การมัดยอมผาหมอหอม  
การประดิษฐของใชและของที่ระลึก

จากผาหมอหอม  
การตัดเย็บเส้ือไตหญิง  
การสรางสรรคจากวัสดุตางๆ  
งานผูกผา  
การทําผลิตภัณฑสังฆภัณฑ  
ยาดมสมุนไพร  
การจักสานเสนพลาสติกเพ่ือธุรกิจ  
การแปรรูปผลิตภัณฑเส่ือกก  

ศิลปะการตกแตงผาในพิธีตางๆ  
การทําสบูและแชมพูสมุนไพร  
งานปกลูกเดือย  
การปกผาดวยมือเบ้ืองตน  
การออกแบบเส้ือผาสตรีขั้นพ้ืนฐาน  
การทําเข็มกลัดดวยรบิบ้ิน  
การประดิษฐดอกไมจากสบู  
การทําโคมจากเสนดาย  
การประดิษฐดอกไมจันทน 

 
กลุมอาหาร การผสมเครื่องด่ืมและไอศกรีม  

ขนมไทยพ้ืนฐาน  
การทําขนมพ้ืนบาน  
การทําขนมอบเบเกอรี่ (ขนมเคก 

ขนมคัพเคก ขนมปงสอดไส ขนมปุย
ฝาย ขนม กะหรี่ปบ เครป)  
การทําอาหารวาง  
การชงกาแฟสด 

การทําปลาสมยโสธร  
ลาบยโสธร  
การทําอาหารไทย  
อาหารมุสลิมพ้ืนเมือง  
การถนอมอาหาร  
การแปรรูปอาหาร (เห็ด กลวยน้ําวา)  
การทําอาหาร-ขนมเพ่ือธุรกิจ 

 
กลุมเสริมสวย การเสริมสวยนวดสปาหนา  

การแตงหนา  
การตัดผมชายทรงมาตรฐาน 

 
2 

 
 

ภาษาไทยส�าหรับ 
ชาวต่างชาติ ระดับ 1 

ผลิตภัณฑ์
จากผ้าปาเต๊ะ

ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ

ภาษาไทยส�าหรับ 
ชาวต่างชาติ ระดับ 1 

นวดแผนไทยเบื้องต้น

นวดแผนไทยเบื้องต้น
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   โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

  การจดัการความรูเ้พือ่สร้างความเข้มแขง็ชมุชน เป็นโครงการทีใ่ห้ความสำาคญักบัการตอบสนองความต้องการ
กลุม่คนในชมุชนควบคูไ่ปกบัการจดัฝึกอบรมทีต่อบสนองความต้องการระดบัปัจเจกบคุคล เน้นการดำาเนนิงานร่วมกันใน
รูปแบบการเป็นเครือข่ายระหว่างชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ของรัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา
อาชีพและคุณภาพชีวิตที่มุ่งผลลัพธ์ ผลกระทบในระดับชุมชน ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นลักษณะ 
เชิงโครงการ (Project-based) หรือเชิงพืน้ที่ (Area-based) โดยมีวทิยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของชุมชน
เป็นกลไกหลักในการดำาเนินงาน มีบทบาทหลักในการกระตุ้นและเสริมสร้างให้ประชาชนในชุมชนรวมกลุ่ม ชุมชน
คิดท่ีจะแก้ปัญหาที่เป็นโจทย์ของชุมชนและพัฒนาบนฐานภูมิสังคมของตนเอง และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภาครัฐ
และเอกชน และแหล่งทุน ดำาเนินกระบวนการในพื้นที่ชุมชนโดยใช้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อจัดกิจกรรม 
การจัดการความรู้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มชุมชนเป็นสำาคัญ และเน้นการวัดความสำาเร็จที่การเปลี่ยนแปลง
ของชุมชน เป้าหมายการดำาเนินการ คือ จำานวนผู้รับบริการวิชาการ/ชุมชน 17,000 คน จำานวน 60 ชุมชน และร้อยละ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ร้อยละ 80
  ผลการดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2560 ดำาเนินโครงการภายใต้มิติต่าง ๆ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นโครงการ 
ต่อเนื่อง มีผู้รับบริการ 17,811 คน ใน 224 ชุมชนเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 104.78 

กิจกรรม/โครงการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
การจัดการความรู้ด้านเกษตร มีวิทยาลัยชุมชน 15 แห่งได้ด�าเนินงานตามโครงการ  
โดยสรุปเป็นหัวข้อหลักสูตรดังนี้

 � การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ
 � ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 � การสร้างเครือข่ายตลาดปศุสัตว์
 � การตลาดปศุสัตว์เพื่อการส่งออก
 � การทำานำ้าหมักชีวภาพด้วย พ.ด. 2
 � การทำาปุ๋ยอินทรีย์โดยการหมักจากเศษวัสดุ
 � การเลี้ยงหมูเพื่อให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์
 � การส่งเสริมนวัตกรรมการแปรรูปชาจากพืช
 � การส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมนำ้าหมักชีวภาพ
 � การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว
 � การดูแลรักษาต้นข้าวและการป้องกันศัตรูพืช

 � การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการผลิตปุ๋ย
 � การปลูกข้าวไร่อินทรีย์
 � นักการตลาดชุมชน
 � การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
 � การจัดทำาปุ๋ยนำ้าหมักชีวภาพ
 � การเพาะเห็ดนางฟ้า
 � การเลี้ยงปูนา
 � การปลูกผักปลอดสารพิษ
 � การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่อาเซียน

 � การผลิตฮอร์โมนบำารุงพืช
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การจัดการความรู้ด้านผ้าทอพื้นบ้าน /ผ้าพื้นเมือง มีวิทยาลัยชุมชน 4 แห่งได้ด�าเนินงานตาม
โครงการ โดยสรุปเป็นหัวข้อหลักสูตรดังนี้

 � องค์ความรู้วิถีชีวิตหม้อห้อมเมืองแพร่
 � การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
 � ช่างทอรุ่นใหม่

การจัดการความรู้ด้านอาหาร มีวิทยาลัยชุมชน 9 แห่งได้ด�าเนินงานตามโครงการ  
โดยสรุปเป็นหัวข้อหลักสูตรดังนี้

 � การแปรรูปข้าวเกรียบผักและผลไม้
 � การแปรรูปข้าวเกรียบสัตว์นำ้าทะเล
 � การแปรรูปนำ้าพริกเผา
 � ฝึกอบรมการทำาอาหารและขนมพื้นบ้านเชิงพาณิชย์
 � การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพสำาหรับผู้สูงอายุ
 � การประกอบอาหารไทย
 � ลาบตามแบบภูมิปัญญาชาวจังหวัดยโสธร

 � อาหารคาว-อาหารหวาน
 � การแปรรูปสมุนไพรตรีผลาเป็นลูกอม
 � การควบคุมคุณภาพข้าวฮางงอกอย่างมีประสิทธิผล
 � การผลิตนำ้าสับปะรดบรรจุขวดพร้อมดื่ม
 � การผลิตแยมสับปะรดบรรจุขวด
 � สับปะรดลอยแก้ว
 � การทำาขนมจีนสมุนไพร
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การจัดการความรู้ด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  มีวิทยาลัยชุมชน 4 แห่งได้ด�าเนินงานตามโครงการ  
โดยสรุปเป็นหัวข้อหลักสูตรดังนี้

 � การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย 
 โดยใช้นิทานวัฒนธรรมเป็นฐาน

 � ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
 � การวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับครูปฐมวัย

 � การให้การศึกษาสำาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
 � การอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย
 � การผลติสือ่การเรยีนรูส้ำาหรบัเดก็ปฐมวยั (การผลิตส่ือ 

 จากวัสดุเหลือใช้)

การจัดการความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ มีวิทยาลัยชุมชน 11 แห่งได้ด�าเนินงานตามโครงการ  
โดยสรุปเป็นหัวข้อหลักสูตรดังนี้

 � ประกาศนียบัตร “การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน”
 � องค์ความรู้เรื่อง “ปิ่นโตคุณยาย”
 � การดูแลผู้สูงอายุ
 � การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
 � โรงเรียนผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น “โรงเรียน 

 พ่ออุ้ย แม่อุ้ย วิทยา”
 � พัฒนาศักยภาพแกนนำา นักจัดกิจกรรมโรงเรียน 

 ผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

 � ฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้านเพ่ือสร้างสุนทรียภาพให้กับ 
 ผู้สูงอายุ

 � ประกาศนียบัตรอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
 � ปลุกพลังผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
 � การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุเบื้องต้น
 � ชุดวิชาด้านสุขภาพกายดี
 � ชุดวิชาด้านสุขภาพใจสมบูรณ์
 � ชุดวิชาด้านร่วมสร้างสังคมดี
 � ชุดวิชาด้านมีภูมิปัญญาท้องถิ่น
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การจัดการความรู้ด้านการดูแลผู้พิการ มีวิทยาลัยชุมชน 3 แห่งได้ด�าเนินงานตามโครงการ  
โดยสรุปเป็นหัวข้อหลักสูตรดังนี้

 � พรมเช็ดเท้า
 � ลดค่าใช้จ่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ติดตามการดำาเนินงานโครงการ 
ส่งเสริมจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ วิทยาลัยชุมชน 
2 แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนยโสธร และมุกดาหาร และครั้งที่ 2 ภาคใต้ชายแดนที่วิทยาลัยชุมชน 4 แห่ง คือ วิทยาลัย
ชมุชนสงขลา ปัตตาน ียะลา และนราธวิาส โดยตดิตามผลการดำาเนนิงาน รบัทราบปัญหาอุปสรรค และให้ขอ้เสนอแนะ 
ในการดำาเนินงานต่อไป
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 สถาบันวิทยาลยัชุมชนจดัรับจดัสรรงบประมาณเพือ่ดำาเนนิการตามนนโยบายของกระทรวง ศกึษาธกิารทีต้่องการ
ให้สถานศึกษาเป็นแกนนำาหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในระดับชุมชนอย่างเป็นระบบให้มีความยั่งยืน ภายใต้
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ที่นำาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะในชุมชนท้องถิ่น เป้าหมายการดำาเนินการคือ จำานวน 
ผู้รับบริการวิชาการด้านการบริหารจัดการขยะ 600 คน จำานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 20 ชุมชน 

 ผลการดำาเนนิงานปี พ.ศ. 2560 มจีำานวนผู้รบับรกิารวชิาการด้านการบรหิารจดัการขยะ 2,649 คน คดิเป็นร้อยละ  
441.50 ของเป้าหมาย จำานวน 600 คน จำานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 33 ชุมชน 

โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ 

แม่ฮ่องสอน

 � โครงการการจดัการความรูก้ารสร้างมลูค่าเพิม่จากการ
บริหารจัดการขยะ 

 � เป้าหมาย: ครัวเรือนในเขตเทศบาลตำาบลแม่สะเรียง 
จำานวน 952 ครัวเรือน

พิจิตร

 � การจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหาร
จัดการขยะ

 � เป้าหมาย: หมู่ที่ 1 บ้านเนินสะอาด ตำาบลทุ่งใหญ่ 
อำาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตาก

 � การจดัการความรูก้ารบรหิารจดัการขยะโดยใช้แนวคดิ 
นวัตบวร 

 � เป้าหมาย: ประชาชน ผู้นำาชุมชน นักเรียน นักศึกษา 
450 คน  สถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเล่ 1 แห่ง

แพร่

 � ชมุชนต้นแบบการจดัการขยะอย่างมส่ีวนร่วมของชุมชน
 � เป้าหมาย: ชุมชนบ้านปากพวก หมู่ที่ 3 ตำาบลเด่นชัย 
อำาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแพร่

วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชนแพร่
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น่าน

 � โครงการการจัดการความรูเ้พือ่เพิม่มลูค่าด้านการจดัการ
ขยะชุมชน ชุมชนบ้านดอนมูลพัฒนา จังหวัดน่าน

 � เป้าหมาย: ชาวบ้านบ้านดอนมูลพัฒนา 30 ครัวเรือน
• วัดดอนมูล
• รพ.สต.บ้านดอนมูล
• เทศบาลตำาบลดู่ใต้

บุรีรัมย์

 � โครงการการจดัการความรูก้ารสร้างมลูค่าเพิม่จากการ
บริหารจัดการขยะ 

 � เป้าหมาย: ชุมชนบ้านดอนแสลงพันธ์ ตำาบลนางรอง 
อำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

มุกดาหาร

 � การจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหาร
จัดการขยะ

 � เป้าหมาย: ชุมชนบ้านบุ่งอุทัย โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

หนองบัวล�าภู

 � โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก 
การบริหารจัดการขยะ

 � เป้าหมาย: บ้านพร้าว, บ้านหัน, บ้านท่าโพธิ์ชัย

ยโสธร

 � โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก 
การบริหารจัดการขยะ

 � เป้าหมาย: กลุ่มครอบครัวนำาร่องของหมู่บ้านสำาราญ  
หมูท่ี ่1 และ 2 จำานวน 80 ครอบครวั (กลุม่ขยะทองคำา)

อุทัยธานี

 � การจัดการเรียนรู้การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริหาร
จัดการขยะ

 � เป้าหมาย: ชุมชนบ้านผาทั่งและนักศึกษาบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

สระแก้ว

 � การจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหาร
จัดการขยะ

 � เป้าหมาย: ชุมชนบ้านภักดีแผ่นดิน อำาเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนน่าน

วิทยาลัยชุมชนน่าน

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
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ตราด

 � โครงการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก 
การบริหารจัดการขยะ

 � เป้าหมาย: ประชาชนในบ้านแหลมมะขาม อำาเภอ
แหลมงอบ จังหวัดตราด

สมุทรสาคร

 � โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การบริหารจัดการขยะ บ้านกระซ้าขาว

 � เป้าหมาย: ชุมชนบ้านกระซ้าขาว จงัหวดัสมทุรสาคร

ระนอง

 � โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจาก 
การบริหารจัดการขยะ 

 � เป้าหมาย: ชมุชนบ้านเกาะหาดทรายดำา และโรงเรียน
บ้านเกาะหาดทรายดำา ตำาบลหงาว อำาเภอเมือง 
จังหวัดระนอง

พังงา

 � การจดัการความรูก้ารสร้างมลูค่าเพิม่จากการบรหิาร
จัดการขยะ

 � เป้าหมาย: พื้นที่ตำาบลพรุใน อำาเภอเกาะยาว จงัหวัด
พังงา มี 2 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านคลองดินเหนียว 
ชุมชนบ้านออก

นราธิวาส

 � โครงการจัดทำาชุมชนปลอดขยะ
 � เป้าหมาย: ประชาชนในชุมชนบ้านคีรี ตำาบลกะลุวอ

เหนือ อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
• นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
• บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ปัตตานี

 � การจดัการความรูก้ารสร้างมลูค่าเพิม่จากการบรหิาร
จัดการขยะ

 � เป้าหมาย: พื้นที่ของชุมชนบ้านโผงโผงนอก ตำาบล
ปากล่อ อำาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

วิทยาลัยชุมชนพังงา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

วิทยาลัยชุมชนพังงา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
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ยะลา

 � โครงการการจดัการความรูก้ารสร้างมลูค่าเพิม่จากการ
บริหารจัดการขยะ

 � เป้าหมาย: ตำาบลท่าสาป อำาเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา

สตูล

� โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ 
ตำาบลเกตรี อำาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

� เป้าหมาย: ตำาบลเกตรี อำาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

สงขลา

 � จัดการความรูเ้พือ่การสร้างมลูค่าเพิม่จากการบรหิาร
จัดการขยะ

 � เป้าหมาย: ชุมชนท่าม่วง อำาเภอเทพา 
• ชุมชนพรุหมาก อำาเภอเทพา
• ชุมชนเทพา อำาเภอเทพา

วิทยาลัยชุมชนสตูล

วิทยาลัยชุมชนสตูล

วิทยาลัยชุมชนยะลา

วิทยาลัยชุมชนยะลา
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การทะนุบ�ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม
 การดำาเนินงานตามพันธกิจด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ผลผลิตผลงานทำานุบำารุง ศิลปวัฒนธรรม วงเงิน 
4,165,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อทะนุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริม
บทบาทวิทยาลัยชุมชนในการศึกษา รวบรวม และจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบสานถ่ายทอด 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดท่ีวิทยาลัยชุมชนต้ังอยู่ และส่งเสริม 
การสร้างมลูค่าเพิม่จากศลิปวฒันธรรมของชมุชนท้องถิน่ทีมี่อยูใ่นรปูแบบต่าง ๆ  มผีลการดำาเนนิงาน 
ระดับผลผลิต ดังนี้

ผลการด�าเนินงานระดับผลผลิต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 
 
 

การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ผลผลิตผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม วงเงิน 4,165,000 บาท มี
วัตถุประสงค์เพ่ือทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการศึกษา 
รวบรวม และจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสืบสานถ่ายทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินใน
จังหวัดท่ีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินท่ีมีอยู่ใน
รูปแบบต่าง ๆ มีผลการดําเนินงานระดับผลผลิต ดังน้ี 
 

ผลการดําเนินงานระดับผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
ผลผลิตผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม    
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน บริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการ 20 44

เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

คน 20,000 23,261

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ร้อยละ 100 100

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ร้อยละ 80 81.42

 
ตัวอยางกิจกรรมการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีวิทยาลัยชุมชน 20 แหง  

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
วิทยาลัยชุมชน โครงการ/กิจกรรม 
แม่ฮ่องสอน - โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันไทใหญ่ศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แพร่  - โครงการศึกษาพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ของ ชุดความรู้ภูมิปัญญาผ้าหม้อห้อมพ้ืนถิ่นแพร่ 
น่าน - โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าและส่ิงถักทอพ้ืนเมืองน่าน 
มุกดาหาร - โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า จังหวัด

มุกดาหาร อาทิ พิธีเส่ียงฆ้อง เผ่าย้อ การฟ้อนรํา เผ่าไทยอีสาน  พิธีเหยา เผ่าบรู เป็นต้น 
ยโสธร - โครงการสืบสานประเพณีพื้นถิ่นมาลัยข้าวตอกหน่ึงเดียวในโลก 

- การสร้างกระบวนการเรียนรู้การสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมผู้ไท บ้านห้องแซง อําเภอเลิงนกทา 
ตราด - การจัดเวทีสานเสวนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพ้ืนบ้าน ปี 2560 และจัดนิทรรศการถ่ายทอดชุด

องค์ความรู้ เรื่องอาหารชอง เมืองตราด
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ตัวอย่างกิจกรรมการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง 
ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

น่าน

� โครงการถ่ายทอดองค์ความรูเ้พือ่สร้างมูลค่าผลติภณัฑ์
ผ้าและสิ่งถักทอพื้นเมืองน่าน

ตราด

� การจัดเวทีสานเสวนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร
พื้นบ้าน ปี 2560 และจัดนิทรรศการถ่ายทอดชุด 
องค์ความรู้ เรื่องอาหารชอง เมืองตราด

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันไทใหญ่ศึกษา

แม่ฮ่องสอน

� โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันไทใหญ่ศึกษา 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แพร่

� โครงการศึกษาพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ของ 
ชุดความรู้ภูมิปัญญาผ้าหม้อห้อมพื้นถิ่นแพร่

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าและ 

สิ่งถักทอพื้นเมืองน่าน

การจัดเวทีสานเสวนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้าน

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันไทใหญ่ศึกษา

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันไทใหญ่ศึกษา

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าและ 

สิ่งถักทอพื้นเมืองน่าน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าและ 

สิ่งถักทอพื้นเมืองน่าน
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สระแก้ว

� การศึกษา รวบรวมและพัฒนาชุดความรู้ ด้านศิลป
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด
สระแก้ว : เขมร ญวน จีน ย้อ กุลา หรือเงี้ยว

� โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถ่ิน
จงัหวดัสระแก้ว : การจกัรสานไซ การจกัรสานกระด้ง 

� กิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ ของว่างไทยโบราณ  
นางแฉล้ม เพช็รไทย อ.อรญัประเทศ จงัหวดัสระแก้ว

สมุทรสาคร

� โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน "สืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชน การละเล่น
กระตั้วแทงเสือลูกบ้านขอม"

มุกดาหาร

� โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสืบสาน ถ่ายทอด 
และเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมชนเผ่า จงัหวดัมกุดาหาร 
อาทิ พิธีเสี่ยงฆ้อง เผ่าย้อ การฟ้อนรำา เผ่าไทยอีสาน  
พิธีเหยา เผ่าบรู เป็นต้น

ยโสธร

� โครงการสืบสานประเพณีพื้นถิ่นมาลัยข้าวตอกหนึ่ง
เดียวในโลก

� การสร้างกระบวนการเรียนรู้การสืบสานภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมผู้ไท บ้านห้องแซง อำาเภอเลิงนกทา 

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า

การศึกษา รวบรวมและพัฒนา
ชุดความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การจักรสานไซ 

โครงการพัฒนาองค์ความรู้
วัฒนธรรมการแต่งกายบาบ๋า

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า

 
การจักรสานกระด้ง 

การศึกษา รวบรวมและพัฒนา
ชุดความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การจักรสานไซ

 
การจักรสานกระด้ง 

การจักรสานไซ
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ระนอง

� โครงการการจดัการความรู้เพือ่สบืสานศลิปวฒันธรรม
ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดระนอง : การวาด
และเพ้นท์ผ้าบาติก-ปาเต๊ะ การปักผ้าบาติก-ปาเต๊ะ 

พังงา

� โครงการพัฒนาองค์ความรู้วัฒนธรรมการแต่งกาย
บาบ๋า จังหวัดพังงา

ปัตตานี

� โครงการอนุรักษ์การจัดทำาว่าวเบอร์อามัส จังหวัด
ปัตตานี 

ยะลา

� โครงการอนุรักษ์สบืสานศิลปะวัฒนธรรมภมูปัิญญา 
พืน้ถ่ินยะลา อาท ิ การจดัขันหมากมลาย ูวฒันธรรม
มโนราห์ วัฒนธรรมมะโย่ง วัฒนธรรมอัลนาซีต 
วัฒนธรรมลิเกฮูลู เป็นต้น

สตูล

� โครงการการสบืสานวฒันธรรมการแต่งกายพืน้เมอืง 
จังหวัดสตูล

� โครงการสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านดาระ

สงขลา

� โครงการสำานึกรักบ้านเกิดและเชิดชูสถาบัน

โครงการพัฒนาองค์ความรู้
วัฒนธรรมการแต่งกายบาบ๋า

โครงการอนุรักษ์ 
การจัดท�าว่าวเบอร์อามัส

โครงการอนุรักษ์ 
การจัดท�าว่าวเบอร์อามัส

โครงการอนุรักษ์ 
การจัดท�าว่าวเบอร์อามัส

โครงการพัฒนาองค์ความรู้
วัฒนธรรมการแต่งกายบาบ๋า

การวาดและเพ้นผ้า 
บาติก-ปาเต๊ะ การปักผ้า 

บาติก-ปาเต๊ะ 

การวาดและเพ้นผ้า 
บาติก-ปาเต๊ะ การปักผ้า 

บาติก-ปาเต๊ะ 
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การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

� สรรหาผู้อำานวยการวิทยาลัยชุมชนท่ีหมดวาระแล้วเสร็จ จำานวน 8 วิทยาลัย ได้แก่ อุทัยธานี ระนอง สตูล 
ยโสธร น่าน สงขลา สระแก้ว และแม่ฮ่องสอน 

� ดำาเนนิการประเมนิการทดลองปฏบิตังิานของผูอ้ำานวยการทีป่ฏบิตังิานครบ 180 วนั จำานวน 9 วทิยาลัย ได้แก่ 
ตราด แพร่ บุรีรัมย์ สงขลา สระแก้ว แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร และนราธิวาส

� ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ จำานวน 6 สาขาวชิา ได้แก่ สาขาวชิาสงัคมศาสตร์ บรหิารธรุกจิ 
คอมพวิเตอร์ธุรกจิ วทิยาศาสตร์ วจัิย และการศกึษาปฐมวัย มีผู้ผ่านการประเมินและได้เล่ือนวิทยฐานะ จำานวน 
14 คน

� ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในปี พ.ศ. 2560 รวมจำานวน 8 ครั้ง 
� โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่ 

29 - 30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำา บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ

� ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• 20 มกราคม 2560 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุม 

สามศร  อาคารอเนกนิทัศน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์  สันถวรักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช ร่วมลงนามความร่วมมือ 
กับ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการให้ความร่วมมือทางวิชาการและการประสานทรัพยากรในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง 
ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของชาติ โดยได้ร่วมมือกันในการจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตร์ วิชาเอกปฐมวัย 
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• ปี พ.ศ. 2560 มนีกัศึกษาและศษิย์เก่าวทิยาลยัชมุชนลงทะเบียนเรยีนต่อหลกัสูตรศึกษาศาสตร์ระดบัปรญิญาตรี 
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 1,174 คน 

�  ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
• 16 กรกฎาคม 2560 พธีิลงนามความร่วมมอืว่าด้วยการสนบัสนนุ ส่งเสรมิความเข้มแขง็ด้านวชิาการ ณ มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมลงนาม
ความร่วมมือกับนายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์
หลกัเพือ่พฒันาหลกัสตูรการจดัการศกึษาร่วมเพือ่เทียบโอนหน่วยกติในแต่ละสาขา และร่วมมอืในการสนบัสนนุ 
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ

�  ความร่วมมือกับสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
• 27 ตุลาคม 2557 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(สำานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน) กับสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ในสังกัดวิทยาลัยชุมชนและพัฒนาสมมรรถนะด้านการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด

• ตั้งแต่ปี 2557 - 2559 ดำาเนินการไปแล้วจำานวน 4 แห่ง  ได้แก่ อุทยานความรู้กินได้แม่ฮ่องสอน อุทยาน 
ความรู้กินได้น่าน และได้จัดทำามุมความรู้กินได้วิทยาลัยชุมชนสตูล และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

• 22 พฤศจิกายน 2560 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ภายหลังจากพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2558 ประกาศใช้ในนามสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำานักบริหารงานและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำามุมความรู้กินได้ 
ในวิทยาลัยชุมชน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนสงขลา และวิทยาลัยชุมชนตาก

สถาบันวิทยาลัยชุมชนกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถาบันวิทยาลัยชุมชนกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

อุทยานความรู้กินได้

มุมความรู้กินได้
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• 7 กันยายน 2560 สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย
นักจัดการความรูแ้ละสรปุผล การขยายผล แนวคิดศูนย์ความรูก้นิได้ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และ
โครงการศูนย์ความรู้กินได้ โดยจดัให้มกีารประกวดชดุความรูท้ำามาหากนิของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมท้ังหมด 
48 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำานักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตราด ตาก สงขลา สระแก้ว ยโสธร และยะลา มีวิทยาลัยชุมชนได้รางวัล
ทั้งหมด ถึง 7 รางวัล ได้แก่ 

 » รางวัลท่ี 1 ชุดความรู้ทำามาหากินเรื่อง ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม รวบรวมองค์ความรู้ โดย 
นายพรชัย พันธุ์วิเศษ จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 » รางวัลท่ี 2 ชุดความรู้ทำามาหากินเรื่อง อาหารชอง รวบรวมองค์ความรู้ โดย นางสาวสุดารัตน์  
ตัณฑะอาริยะ จากวิทยาลัยชุมชนตราด

 » รางวัลที่ 3 ชุดความรู้ทำามาหากินเรื่อง ปลูกทุเรียน ณ สระแก้ว รวบรวมองค์ความรู้ โดย 
นางสาวสุนิสา จันทร์เลขา จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 » รางวัลชมเชย 3 ชุดความรู้ทำามาหากินเร่ือง ทอผ้าลายดอกพลา รวบรวมองค์ความรู้ โดย 
นางสาวศุภมาส อยู่อริยะ จากวิทยาลัยชุมชนสงขลา

 » รางวัล Popular Vote ชุดความรู้ทำามาหากินเรื่อง แปหล่อ แปจ่อ ของฝากจากแม่สอด รวบรวม 
องค์ความรู้ โดย นายอุทัย ปัญญาสว่าง จากวิทยาลัยชุมชนตาก

 » รางวลั Popular Vote ชดุความรูท้ำามาหากนิเรือ่ง ช่างตดัเยบ็ชดุโต๊ปผูช้ายมสุลมิ รวบรวมองค์ความรู ้
โดย นางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว จากวิทยาลัยชุมชนยะลา

 » รางวัล Popular Vote ชุดความรู้ทำามาหากินเรื่อง ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดร่างกายสูตรธรรมชาติ 
รวบรวมองค์ความรู้ โดย นางสุนีย์ ทวีกิจ จากวิทยาลัยชุมชนตาก
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    เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการต่างประเทศ

� ประชุมเจรจาความร่วมมือจัดการศึกษาในสถานศึกษา/หน่วยงานของประเทศญี่ปุ่น ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
เป็นการเดินทางไปราชการเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัย
วาเซดะ โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่นและนำาแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการศึกษาที่ใช้ e-learning มาปรับใช้ในวิทยาลัยชุมชน

    การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารจัดการ กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

• รางวัล Popular Vote ชุดความรูทํามาหากินเรื่อง แปหลอ แปจอ ของฝาก
จากแมสอด รวบรวมองคความรูโดยนายอุทัย ปญญาสวาง จากวิทยาลัย
ชุมชนตาก 

• รางวัล Popular Vote ชุดความรูทํามาหากินเรื่อง ชางตัดเย็บชุดโตปผูชาย
มุสลิม รวบรวมองคความรูโดยนางสาวสุนันทา แกวสามเขียว จากวิทยาลัย
ชุมชนยะลา 

• รางวัล Popular Vote ชุดความรูทํามาหากินเรื่อง ผลิตภัณฑทําความ
สะอาดรางกายสูตรธรรมชาติ รวบรวมองคความรูโดยนางสุนีย ทวีกิจ จาก
วิทยาลัยชุมชนตาก 

ดานเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ
ตางประเทศ 

 ประชุมเจรจาความรวมมือจัดการศึกษาในสถานศึกษา/หนวยงานของประเทศ
ญี่ปุน ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุน เปนการเดินทางไปราชการเพ่ือประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเก่ียวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยวาเซดะ โตเกียว 
ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุนและนําแนวทางการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการศึกษาที่ใช e-learning และ
แนวทางการนําผลการวิจัยเพ่ือแกปญหาชุมชน มาปรับใชในวิทยาลัยชุมชน 

ดานการพัฒนา
ระบบเครือขาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ชื่อระบบ สถานะการใชงาน 
 ใชงาน

ปจจุบัน 
อยูระหวาง
พัฒนา 

 ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนดานงานทะเบียน 
วัดผล และประเมินผลนักศึกษา (หลักสูตรอนุปริญญา  ปวช. 
ปวส. ฝกอบรมระยะสั้น) 

   
 

 

 ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนดานงานทะเบียน 
วัดผล และประเมินผลนักศึกษา (หลักสูตรประกาศนียบัตร) 
* พัฒนาเสร็จแลวจะเริ่มใชงานภาคการศึกษาท่ี  2/2560 

  
 

 ระบบการจัดการหลักสูตรตามกรอบระดับอุดมศึกษา TQF    
 

 

 ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร    
 

 

 ระบบหองสมุดอัตโนมัติวิทยาลัยชุมชน    
 

 

 ระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

  
 

 ระบบระบบงบประมาณรายจายประจําป ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

  
 

 ระบบฐานขอมูลงานวิจัยสถาบันวทิยาลัยชุมชน   
 

 

3 
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 การพัฒนางานกิจการสภาสถาบัน

� ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในปี พ.ศ. 2560 รวมจำานวน 11 ครั้ง
� การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 

2560 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560  
ณ สถาบันพระปกเกล้า

� การสัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชน ประจำาปี 2560 ระหว่างที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

� การประชุมเชิงปฏิบติัการ งานเลขานกุารสภาวทิยาลยัชมุชน ระหว่างวนัที ่5 – 6  กนัยายน 2560 ณ โรงแรม 
ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ เขตบางลำาภู กรุงเทพมหานคร
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 การพัฒนางานกฎหมาย

� การจัดท�าข้อบังคับ/ระเบียบที่จัดท�าในปี พ.ศ. 2560 สรุปได้ดังนี้
• แก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
• ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
• ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน พ.ศ. 2560
• ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยลักษณะชนิดประเภทและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  

เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำาตำาแหน่ง พ.ศ. 2560
• ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยลักษณะชนิดประเภทและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะเข็ม

วิทยฐานะ และครุยประจำาตำาแหน่ง พ.ศ. 2560
• ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายใน พ.ศ. 2560
• ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
• ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
• ประกาศสถาบนัวิทยาลยัชมุชน เรือ่ง การส่งเสรมิและสนบัสนนุการจดัการศกึษาระดบัอนปุรญิญาสำาหรบั

นักศึกษาพิการ พ.ศ. 2560

� ด�าเนินการเรื่องวินัยและร้องทุกข์ จ�านวน 144 เรื่อง/นิติกรรมสัญญา จ�านวน 180 เรื่อง/อุทธรณ์และ 
ร้องเรียน จ�านวน 276 เรื่อง 

� ด�าเนินการฝึกอบรมกฎหมายน่ารู้เกีย่วกบัข่าวสารและคอมพวิเตอร์ ระหว่างวนัที ่13 - 14 มถินุายน 2560  
 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

 การพัฒนางานตรวจสอบภายใน

� จัดทำาแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำาปี พ.ศ. 2560
� ดำาเนินการตรวจสอบผลการดำาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  

(งบลงทนุ) ประจำาปีงบประมาณ 2559 และประจำาปีงบประมาณ 2560 ของงบรายจ่ายประจำาปีและเงนิรายได้
สถานศกึษา วทิยาลยัชุมชน 2 แห่ง ได้แก่ วทิยาลยัชมุชนอทุยัธาน ีและวทิยาลยัชมุชนบรุรีมัย์ และรายงานผล 
การตรวจสอบภายในต่อผู้อำานวยการสถาบัน

� จัดกจิกรรม “วนัพธุเพือ่ความโปร่งใสในการปฏบิติังาน” เพือ่ระดมความคดิเห็นและเสนอประเดน็และข้อคดิ
เห็นสำาหรับการบริหารงานที่ให้เกิดความโปร่งใสในสำานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

� พัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ผ่านโครงการ “หลกัสตูรประกาศนยีบตัรผูต้รวจสอบภายในภาครฐั (CGIA) 
หลักสูตร Fundamental” รุน่ท่ี 3 ระหว่างวนัที ่13 – 24 มถินุายน 2560 ณ โรงแรมเดอะทวนิ ทาวเวอร์ ถนนรองเมอืง  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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    การเงิน บัญชี และพัสดุ

� โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏบัิตใินบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการฯ และผูเ้กีย่วข้อง
ตามระเบียบฯ พัสดุ ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

� การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการจดัทำาบญัชต้ีนทนุผลผลติสำาหรบัส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

� โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของบุคลากรสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน ระหว่างที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมแม่นำ้า รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ

� โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีภาครัฐสำาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่  21 – 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9
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ผลการด�าเนินงาน
โครงการภายใต้แผนงาน
บูรณาการ
 ในปี พ.ศ. 2560 สถาบนัวิทยาลยัชมุชนได้ดำาเนนิโครงการเชงินโยบาย 2 แผนงานบรูณาการ 
คือ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนงาน 
บรูณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่วและบรกิาร มผีลการดำาเนนิงานระดบัผลผลติ/โครงการ 
ดังนี้

แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1 
 
 

ผลการดําเนินงานโครงการนโยบายภายใตแผนงานบูรณาการ 
ในปี พ.ศ. 2560 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินโครงการเชิงนโยบาย 2 แผนงานบูรณาการ คือ 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก
การท่องเท่ียวและบริการ มีผลการดําเนินงานระดับผลผลิต/โครงการ ดังน้ี 
 
     แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัด 
    ชายแดนภาคใต้ท่ีเข้าร่วมโครงการ  

คน 3,000 3,967 

โครงการศึกษาและพัฒนาเพ่ือสร้างชุมชนชายแดนใต้
ต้นแบบ 

   

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ี 5  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา 
ทักษะอาชีพ 

คน 3,500 5,624 

 
โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม 

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา ประชาชนในพื้นท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม อาชีพ และความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมต่างวัฒนธรรม ได้รับประสบการณ์ตรง
และเรียนรู้จากการปฏิบัติในชุมชนเข้มแข็ง โดยเฉพาะการปลูกฝังเชิงคุณธรรม จริยธรรมท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ให้รู้
รักสามัคคี และมีทัศนคติเชิงบวกต่อสถาบันชาติ ศาสน์ และพระมหากษัตริย์ มีเป้าหมายดําเนินการคือ
นักศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 3,000 คน  
 ผลการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2560 มีจํานวนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ จํานวน 3,967 คน คิดเป็นร้อยละ 132.23 ของเป้าหมาย ดําเนินการผ่านกิจกรรมค่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคมพหุวัฒนธรรม พัฒนาทักษะผู้นํานักศึกษาผ่านค่ายผู้นํานักศึกษา มหกรรมวิชาการ
สร้างงานสร้างอาชีพ  

1. จัดงานมหกรรมวิชาการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ระหว่างวันท่ี 10 – 12  กุมภาพันธ์  2560 ณ 
วิทยาลัยชุมชนสตูล  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 1,553 คน ในงานมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ 
และจัดแสดงผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ 7 จังหวัด (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล สงขลา 
ระนอง และพังงา) นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ/วิชาชีพ ในทางสร้างสรรค์ ท้ังน้ี 
ยังเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของพ่ีน้องวิทยาลัยชุมชนในเขต
จังหวัดภาคใต้ 
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โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสแลกเปล่ียน 
เรียนรู้วัฒนธรรม อาชีพ และความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมต่างวัฒนธรรม ได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้จาก 
การปฏบิตัใินชมุชนเข้มแข็ง โดยเฉพาะการปลกูฝังเชิงคุณธรรม จริยธรรมท่ีเกิดขึน้ในชุมชน ให้รู้รักสามคัคี และมทีศันคติ
เชิงบวกต่อสถาบันชาติ ศาสน์ และพระมหากษัตริย์ มีเป้าหมายดำาเนินการคือนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ จำานวน 3,000 คน 
 ผลการดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2560 มีจำานวนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ 
จำานวน 3,967 คน คิดเป็นร้อยละ 132.23 ของเป้าหมาย ดำาเนินการผ่านกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคม 
พหุวัฒนธรรม พัฒนาทักษะผู้นำานักศึกษาผ่านค่ายผู้นำานักศึกษา มหกรรมวิชาการสร้างงานสร้างอาชีพ 

 1. งานมหกรรมวิชาการ สร้างงาน สร้างอาชีพ 

  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–12 กุมภาพันธ์  2560 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 1,553 คน  
ในงานมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ และจัดแสดงผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ 7 จังหวัด 
(นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล สงขลา ระนอง และพังงา) นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ/
วชิาชีพ ในทางสร้างสรรค์ ทัง้นี ้ยงัเป็นการเสรมิสร้างความสมคัรสมานสามคัค ีในการอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสุิขของพ่ีน้อง
วิทยาลัยชุมชนในเขตจังหวัดภาคใต้

 2. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม และโครงการ
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

  โครงการนีจ้ดัขึน้ระหว่างวนัที ่24 – 28 กรกฎาคม 2560 ณ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และจงัหวดัเชยีงใหม่ มีบุคลากร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 38 คน 

 3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอยู่ร่วมกันในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่เดือน
มกราคม – สิงหาคม 2561 

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนของวิทยาลัยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้
เป็นผู้สร้างกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นแกนกลางสำาคัญในการประสานเครือข่าย
ภาคประชาชนที่มีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตระหนักถึงความสำาคัญของ 
การอยู่ร่วมกันของคน/ชุมชน ในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมไทย โดยน้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการ 
ทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ มาประยกุต์สูก่ารปฏิบตัไิด้อย่างเหมาะสม โดยเน้นให้เกดิสมรรถนะ กิจกรรม
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ที่จัดคือ กิจกรรมท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และกิจกรรมที่ 2  
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอยู่ร่วมกันในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมไทย โดยแบ่งเป็น 5 รุ่น

 4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคมพหุวัฒนธรรม 

  กิจกรรมน้ีเป็นการบรรยายและเสวนาโดยผู้นำาศาสนา ประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ การจัดค่าย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการระดมสมองเพื่อถอด
บทเรียนในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข 

2 
 
 

วัน เวลา และสถานท่ี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
6 กรกฎาคม 2560 
ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  

25 กันยายน 2560  
ณ โรงแรมยะลาแกรนด์ 
พาเลซ อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาและภาคีเครือข่าย 

นักศึกษาและบุคลากร 
วิทยาลัยชุมชนยะลา  

26 - 28 กรกฎาคม 2560  
ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และ
ชุมชนบ้านทรายขาว อําเภอ
โคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 

ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุ
วัฒนธรรม 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี 

5 สิงหาคม 2560  
ณ ห้องประชุมสันติอาคาร 
ศูนย์วิทยบริการ  
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

กิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี 

16 - 18 ธันวาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตตรัง 

ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคม 
พหุวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนสตูล 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล 
จํานวน 53 คน และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

13 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
อําเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา 

โครงการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ทางสังคมพหุวัฒนธรรม และ 
ถอดบทเรียน  

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา  

วันท่ี 1, 2, 6-7, 13-14,  
20-21 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา   

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
การอยู่ร่วมกันในบริบทสังคม 
พหุวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 1  

บุคลากรวิทยาลัยชุมชน 5 แห่ง 
แห่งละ 8 คน  

 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้นํานักศึกษาผ่านกระบวนการค่ายผู้นํานักศึกษา เพ่ือฝึกฝนและเรียนรู้

การเป็นผู้นํา และภาวะผู้นํา การวางแผน การทํางานเป็นทีม จิตอาสาและจิตสาธารณะ 
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 5. กิจกรรมพัฒนาผู้น�านักศึกษาผ่านกระบวนการค่ายผู้น�านักศึกษา 

  กิจกรรมนี้เพื่อฝึกฝนและเรียนรู้การเป็นผู้นำา และภาวะผู้นำา การวางแผน การทำางานเป็นทีม จิตอาสาและ 
จิตสาธารณะ โดยมีวันเวลา สถานที่ กิจกรรม และกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

3 
 
 

 วัน เวลา และสถานท่ี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
20 - 26 ธันวาคม 2559  
ณ หมู่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ 12 
อําเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส 

กิจกรรมพัฒนาผู้นํานักศึกษาผ่าน
กระบวนการค่ายผู้นํานักศึกษา 

นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส  

10 – 11 มกราคม 2560  
ณ ครูดา รีสอร์ท อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นําของ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา  

31 มกราคม 2560 
 
1 กุมภาพันธ์ 2560 
 
 
2 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ อําเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี 
26 กุมภาพันธ์ 2560 

กิจกรรมมอบนโยบายและประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
เกี่ยวกับการเขียนแผนการดําเนินงาน
โครงการ 
กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นําศึกษา 
 
กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา 

8-9 ธันวาคม 2559 
ณ อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล 

กิจกรรมพัฒนาผู้นํานักศึกษาผ่าน
กระบวนการค่ายผู้นํา 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล  

9 - 11 มีนาคม 2560 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

กิจกรรมค่ายผู้นํานักศึกษา  นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา  

 
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ และความปรองดอง  

วัน เวลา และสถานที่ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
9 มกราคม พ.ศ.2560  
13 – 17 มีนาคม 2560 
ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

- พบปะกลุ่มหญิงหม้ายได้ทําการศึกษา
ความต้องการและสอบถามสภาพ
ปัญหา 

- ฝึกทักษะทางอาชีพตามความต้องการ
ของหญิงหม้าย (หลักสูตรการ
ทําอาหารขนมเพื่อธุรกิจ) 

- หญิงหม้าย  
- หญิงหม้ายหรือตัวแทนจาก
ครอบครัว  

27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จัดกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมบริหารจัดการมัสยิด เรื่อง การ
จัดทําบัญชี การจัดทําแผนประจํามัสยิด 
การจัดทําสาระการประชุมประจําเดือน 
การเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณ 
การบริหารจัดการบัญชี

คณะกรรมการบริหารจัดการ
มัสยิด จาก 5 มัสยิด ได้แก่ 
มัสยิดเทพา มัสยิดนาเกาะ 
มัสยิดพรุหมาก มัสยิดป่ากอ 
และมัสยิดเกาะครก 

การพัฒนา
ผู้น�านักศึกษา

ผ่านกระบวนการ
ค่ายผู้น�านักศึกษา
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 6. กิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ และความปรองดอง 

  การจดักจิกรรมเพือ่เสรมิสร้างความสมานฉนัท์และความปรอบดอง วิทยาลยัชมุชนมกีารดำาเนนิงานหลายพืน้ที่
ตามวันเวลา สถานที่ กิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายดังนี้

6. จัดกิจกรรมเสริมสรางความสมานฉันท และความปรองดอง  

วัน เวลา และสถานที่ กิจกรรม กลุมเปาหมาย 

9 มกราคม พ.ศ.2560  
13 – 17 มีนาคม 2560 
ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

- พบปะกลุมหญิงหมายไดทําการศึกษา
ความตองการและสอบถามสภาพ
ปญหา 

- ฝกทักษะทางอาชีพตามความตองการ
ของหญิงหมาย (หลักสูตรการทําอาหาร
ขนมเพ่ือธุรกิจ) 

- หญิงหมาย  
- หญิงหมายหรือตัวแทนจาก

ครอบครัว  

27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จัดกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
สงเสริมบริหารจัดการมัสยิด เรื่อง การ
จัดทําบัญชี การจัดทําแผนประจํามัสยิด 
การจัดทําสาระการประชุมประจําเดือน 
การเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณ 
การบริหารจัดการบัญชี 

คณะกรรมการบริหารจัดการ
มัสยิด จาก 5 มัสยิด ไดแก 
มัสยิดเทพา มัสยิดนาเกาะ 
มัสยิดพรุหมาก มัสยิดปากอ 
และมัสยิดเกาะครก 

1 ตุลาคม - 30 กันยายน 
2560 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล 

จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรครูสมาธิ 
เพ่ือใหผูเขารวมมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับสมาธิ และสามารถนําไปปรับใช
ในชีวิตประจําวันได 

ผูเขารับบริการ จํานวน 50 คน 

30 - 31 สิงหาคม 2560  
ณ อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล 

จัดกิจกรรมสงเสริม ปองกัน และแกไขแม
วัยใส เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกเด็ก
และเยาวชน ในพ้ืนที่ในการปองกันและ
แกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน 
ตลอดจนสรางเครือขายและกลไกในการ
ปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภใน
วัยรุนในชุมชน 

นักศึกษาเขารวมกิจกรรม  

 
โครงการแลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณในการอยูรวมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม และโครงการ

จัดการความรูเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน 

 

5 
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอยู่ร่วมกันในบริบท
สังคมพหุวัฒนธรรมไทย

มหกรรมวิชาการ สร้างงาน สร้างอาชีพ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาและภาคีเครือข่าย
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โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

กิจกรรมกีฬา

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาวะผู้น�านักศึกษา

หลักสูตรครูสมาธิ

กิจกรรมพัฒนาผู้น�านักศึกษา
ผ่านกระบวนการค่ายผู้น�า

กิจกรรมการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
ในวัยรุ่น (แม่วัยใส)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้น�าของนักศึกษา
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โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

  โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนให้เป็นกลไกในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างหรือพัฒนา
ทักษะอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มเีป้าหมายดำาเนนิการคอื นกัศกึษาหรือประชาชนในพืน้ท่ี 5 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
จำานวน 3,500 คน
  ผลการดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2560 มีนักศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วม
โครงการ จำานวน  5,624  คน (คิดเป็นร้อยละ 160.69) โดยร้อยละ 80.59 ของผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำาความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทำาอยู่ โดยมีผลการดำาเนินงานในกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้

กิจกรรม การส�ารวจความต้องการของชุมชน  วิเคราะห์ปัญหา และพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาทักษะอาชีพในแต่ละพื้นที่ 

นราธิวาส
� ศึกษาความต้องการของชุมชน ตำาบลบางขุนทอง อำาเภอตากใบ และองค์การบริหารส่วนตำาบลลุโบะบือซา อำาเภอ

ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
� พัฒนาหลักสูตรตามโจทย์ความต้องการของชุมชน
� จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลงานในโอกาสการจัดงาน “งานของดีเมืองนรา” และ สัปดาห์วิชาการ ตลาดนัด

อาชีพ “สินทรัพย์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานราก” จังหวัดนราธิวาส

ปัตตานี

� ศึกษาความต้องการพัฒนาอาชีพของชุมชน บ้านตาลีอายร์ อำาเภอยะหริ่ง บ้านโผงโผงนอก อำาเภอโคกโพธิ์ และ
บ้านปลักปรือ อำาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

� จัดทำาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาทักษะอาชีพ : หลักสูตรการปลูกพืชไร้ดิน และสุขภาวะ
ชุมชน  

� ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างชุมชน  และจัดให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน การสร้างแบรนด์จากสินค้าในชุมชน
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ยะลา

� ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area-based) โดยใช้กระบวนการ 
มีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา 
การผลิตข้าวพื้นเมือง

สงขลา

� สำารวจของมูลพื้นฐานในด้านวัฒนธรรมการประกอบอาหารของคนตามสายนำ้าคลองเทพา และจัดกิจกรรมสาธิต
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ใน 3 ชุมชน  ตามโครงการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นลุ่มนำ้าคลองเทพา สายนำ้า 2 วัฒนธรรม

� จัดการความรู้ด้านการเกษตร เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชพันธุ์ท้องถิ่น (ต้นจาก)
� โครงการพลังงานทางเลือกการเรียนรู้สู่ห้องเรียนชุมชน
� พัฒนาภูมิปัญญาพืชพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาอาชีพ
� โครงการถนนสายนำ้าผึ้ง จัดกิจกรรม 1) ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมเพื่อเป็นแหล่งอาหารชันโรง 2) พัฒนาหลักสูตร

การเลี้ยงชันโรง 3) ฝึกอบรมการเลี้ยงชันโรง 4) ตรวจสอบสายพันธุ์ชันโรงในอำาเภอเทพา 5) ตรวจคุณค่าทาง
อาหารของนำ้าผึ้งชันโรง ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำากัด 6) ส่งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
7) อบรมการทำาร้านค้าออนไลน์ 8) ฝึกอบรมการทำาสบู่จากนำ้าผึ้งชันโรง และ 9) การทำานางพญาชันโรงหลอดแก้ว  
เพื่อการขยายรังชันโรง

� การพัฒนานักวิจัยและประเมินชุมชนเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ

การเพาะเห็ดนางฟ้า
การส่งเสริมการปลูก

พืชระยะสั้น

การส่งเสริมกิจกรรม 
การต่อยอดกระจูด
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 มีวิทยาลัยชุมชนที่ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรให้บริการในพื้นที่ดำาเนินการดังนี้

นราธิวาส

หลักสูตร พื้นที่ด�าเนินการ
1. การนวดแผนไทยเบื้องต้น ตำาบลลูโบะบือซา อำาเภอยี่งอ

2. การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน  ตำาบลลูโบะบือซา อำาเภอยี่งอ

3. การทำานำ้าพริกส้มแขก ตำาบลกาลิซา อำาเภอระแงะ

4. การทำานำ้ายาอเนกประสงค์ ตำาบลกาลิซา อำาเภอระแงะ

5. การประดิษฐ์ของชำาร่วยจากเศษไม้ ตำาบลบางขุนทอง อำาเภอตากใบ

6. การทำาดอกไม้จันทน์  อำาเภอตากใบ

7. การศึกษาชุมชนต้นแบบการนำานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน บ้านภูลิตา อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

8. ช่างปูกระเบื้องเบื้องต้น  บ้านตะละฆอสะโต ตำาบลจอเบาะ อำาเภอยี่งอ

9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าประชารัฐ ตำาบลปะลุกาสาเมาะ อำาเภอบาเจาะ

10. โครงการเพาะเห็ดจากทลายปาล์ม ตำาบลลูโบะบือซา อำาเภอยี่งอ

11. การออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเชิงพาณิชย์ ตำาบลพนางตุง อำาเภอควนขนุน

 

การออกแบบเสื้อผ้า 
ขั้นพื้นฐาน การประยุกต์ผลิตภัณฑ์ 

จากผ้าบาติก

กิจกรรม การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการ 
ของประชาชนในพื้นที่

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จากปลาน�้าจืด

การตัดเย็บผ้าคลุมผมสตรี
ตามสมัย

การประยุกต์ผลิตภัณฑ์ 
จากผ้าบาติก

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จากปลาน�้าจืด
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หลักสูตร พื้นที่ด�าเนินการ

12. การจักสานจากเส้นพลาสติก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

13. ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น บ้านตะละฆอสะโต ตำาบลจอเบาะ อำาเภอยี่งอ

14. ขนมอบเบเกอรี่เพื่อการประกอบธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

15. การทำานำ้าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร อำาเภอรือเสาะ

16. ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

17. การเลี้ยงชันโรง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

18. การทำาไอศกรีมเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

19. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชันโรง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

20. การส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้น บ้านตะละฆอสะโต ตำาบลจอเบาะ อำาเภอยี่งอ

21. การเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อธุรกิจ ตำาบลลูโบะบือซา อำาเภอยี่งอ

22. การสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากสู่ตลาดดิจิทัล อำาเภอสุไหงโก-ลก

ยะลา  

หลักสูตร พื้นที่ด�าเนินการ
1. การจัดดอกไม้สด วิทยาลัยชุมชนยะลา

2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม ร้านลิฟวิงรูม ตำาบลสะเตง อำาเภอเมือง

3. การออกแบบเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยชุมชนยะลา

4. การตัดเย็บผ้าคลุมผมสตรีตามสมัย วิทยาลัยชุมชนยะลา

5. การประยุกต์ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก กลุ่มศรียะลาบาติก อำาเภอเมือง

6. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก วิทยาลัยชุมชนยะลา

7. คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft office วิทยาลัยชุมชนยะลา

8. ซ่อมมอเตอร์ไซค์ ตำาบลบันนังสตา อำาเภอบันนังสตา

9. การบริหารจัดการท่ีพักนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมผู้
ประกอบการงานบรกิาร เข้าสูเ่มอืงต้นแบบ “การพฒันา ทีพ่ึง่พา
ตนเองอย่างยั่งยืน”

ตำาบลอยัเยอร์เวง อำาเภอเบตง และศกึษาดงูานพืน้ที่ 
ตำาบลทุ่งหว้า อำาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

10. การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการสนิค้า ชมุชนบ้านคลองทราย ตำาบลคลองทราย อำาเภอเมือง ศึกษาดูงาน ณ 
จังหวัดสงขลา และพัทลุง

11. การเลี้ยงโคเนื้อ ตำาบลลำาพระยา อำาเภอเมือง
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ปัตตานี  

หลักสูตร พื้นที่ด�าเนินการ

1. การปลูกถั่วเขียว - บ้านวอซา หมู่ที่ 6 ตำาบลหนองแรด อำาเภอยะหริ่ง
- บ้านตือระและบ้านสาบัน หมู่ที่ 3 ตำาบลสาบัน อำาเภอยะหริ่ง

2. การปลูกถั่วลิสง

3. การปลูกพริกไทยเชิงพาณิชย์ - บ้านลปิะสะโง ตำาบลลปิะสะโง/ บ้านโคกดีปร ีตำาบลตุยง อำาเภอหนองจิก
- บ้านวอชา ตำาบลหนองแรด ชุมชนบ้านตือระ/ บ้านสาบัน  
   ตำาบลสาบัน อ.ยะหริ่ง

4. การเลี้ยงปลาดุก บ้านป่าหลวง หมู่ที่ 3 ตำาบลยามู  อำาเภอยะหริ่ง

5. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานำ้าจืด

6. เศรษฐกิจพอเพียงเบื้องต้น - บ้านตาลีอาย ตำาบลตาลีอาย อำาเภอยะหริ่ง
- บ้านโผงโผงนอก อำาเภอโคกโพธิ์
- บ้านปลักปรือ ตำาบลม่วงเตี้ย อำาเภอแม่ลาน

7. การเพาะเห็ด - บ้านวอชา หมู่ที่ 6 ตำาบลหนองแรด และ
- บ้านตือระ หมู่ 3 ตำาบลสาบัน อำาเภอยะหริ่ง 

8. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตจากถั่ว - บ้านวอซา หมู่ที่ 6 ตำาบลหนองแรด/ บ้านตือระ หมู่ที่ 1 และ
- บ้านสาบัน หมู่ที่ 3 ตำาบลสาบัน อำาเภอยะหริ่ง

9. การจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ - บ้านปลักปรือ ตำาบลม่วงเตี้ย อำาเภอแม่ลาน
- บ้านโผงโผงนอก หมู่ที่ 7 ตำาบลปากล่อ อำาเภอโคกโพธิ์

10. การปลูกพืชไร้ดิน - บ้านลิปะสะโง ตำาบลลิปะสะโง อำาเภอหนองจิก
- บ้านโผงโผงนอก ตำาบลปากล่อ  อำาเภอโคกโพธิ์
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สตูล

หลักสูตร พื้นที่ด�าเนินการ

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ -

2. การพัฒนาศักยภาพการผลิต การจำาหน่าย
   และการบริการอาหารรูปแบบ Catering

-

3. การนวดไทยเพื่อสุขภาพ -

4. การพัฒนาหลักสูตร และถ่ายทอดความรู้อาหารไทยยอดนิยม
    ในเชื้อชาติมลายู

-

5. การพัฒนาทักษะมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนสตูล

6. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำาบลวังประจัน อำาเภอควนโดน

7. การส่งเสริมการเรียนรู้และการประกอบอาชีพแก่ผู้พิการ -

8. ช่างล้างแอร์ ชนิด Wall type วิทยาลัยชุมชนสตูล

9. ภาษามลายูและภาษาอาหรับเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 1. ห้องประชุมมัสยิดนูริลฮูดา  
2. โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ 
3. ห้องประชุมมัสยิดมัสฮาละตุดดีนียะห์
4. วิทยาลัยชุมชนสตูล 
5. ศูนย์ภาษามลายูควนสตอ
6. วิทยาลัยอิบนุเทคโนโลยีอิบนุเอาฟ 
7. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หมู่ 8 แป-ระใต้

10. การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์ระดับชุมชนและการบำารุงรักษา หมู่ 3 ตำาบลเกตรี อำาเภอเมืองสตูล

11. เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (ถุงหมักก๊าซชีวภาพ PVC ขนาดครัวเรือน) บ้านวังเจริญราษฎร หมู่ 4 ตำาบลนาทอน 
อำาเภอทุ่งหว้า
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กิจกรรมการท�าสบู่ 

กิจกรรมการท�า 
นางพญาชันโรงหลอดแก้ว

สงขลา  

หลักสูตร พื้นที่ด�าเนินการ

1. อาหารพื้นถิ่นลุ่มนำ้าคลองเทพา (สายนำ้า : 2 วัฒนธรรม) บ้านไร่เหนือ หมู่ 2 ตำาบลบาโหย อำาเภอสะบ้าย้อย

2. การเลี้ยงหอยนางรมและรูปแบบการเลี้ยง หอยนางรมในตู้
   แบบคอนโด/ การทำาเครื่องมือประมงพื้นบ้าน/ 
   การเชื่อมโลหะเบื้องต้น

ปากนำ้าเทพา ตำาบลเทพา อำาเภอเทพา

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชพันธุ์ท้องถิ่น บ้านนาเกาะ ตำาบลเทพา อำาเภอเทพา

4. พลังงานทางเลือกการเรียนรู้สู่ห้องเรียนชุมชน อำาเภอเทพา สะบ้าย้อย และนาทวี

5. การพัฒนาภูมิปัญญาพืชพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาอาชีพ บ้านนาโหนด อำาเภอสะบ้าย้อย

6. ถนนสายนำ้าผึ้ง บ้านพรุหมาก อำาเภอเทพา

7. การพัฒนานักวิจัยและประเมินชุมชน คุ้มไทรงามรีสอร์ท อำาเภอเมือง
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

 กิจกรรมการดำาเนินงานตามโครงการ อาทิ การฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ หลักสูตรมัคคุเทศก์ประเภทต่าง ๆ หลักสูตรการบริการด้านการโรงแรมและ
อาหาร และการจัดการความรู้โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการยกระดับความสามารถด้านการจัดการ 
ท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community-based Tourism) ดำาเนินการในพ้ืนที่ของวิทยาลัยชุมชน 19 จังหวัด ได้แก่ 
แม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลำาภู สระแก้ว อุทัยธานี ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล 
สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด สงขลา และน่าน 
 ผลการดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2560 มีจำานวนผู้รับบริการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ 4,195 คน 
คิดเป็นร้อยละ 174.79 ของเป้าหมาย จำาแนกเป็น จำานวนบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรอบรมอาชีพมัคคุเทศก์ 575 คน 
จำานวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและบริการ 1,507 คน และจำานวนบุคลากรที่
ผ่านหลักสูตรอบรมด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2,113 คน และร้อยละ 100 ของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
มัคคุเทศก์ได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ 

แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พัฒนา
ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท่ีได้มาตรฐาน ตอบสนองตลาดแรงงานตามยุทธศาสตร์การยกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ และส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถด้านการจัดการ 
ท่องเทีย่วโดยชมุชน (CBT) และงานบรกิารด้านการท่องเทีย่วของชมุชนท้องถิน่ มเีป้าหมายผูร้บับรกิารพฒันาศกัยภาพ 
การท่องเที่ยวและบริการ จำานวน 2,400 คน และร้อยละ 80 ของผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพ
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันงานดานการทองเที่ยวและบริการ ของจังหวัด/กลุม
จังหวัด พัฒนาผูประกอบอาชีพมัคคุเทศกที่ไดมาตรฐาน ตอบสนองตลาดแรงงานตามยทุธศาสตรการยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันดานการทองเทีย่วระดับประเทศ และสงเสริมการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถ
ดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) และงานบริการดานการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น มีเปาหมาย
ผูรับบริการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวและบริการ จํานวน 2,400 คน และรอยละ 80 ของผูผานการ
ฝกอบรมไดรับใบอนญุาตประกอบอาชีพดานการทองเที่ยวและบริการ 

แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว    

เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการการพัฒนาศักยภาพการ 
    ทองเที่ยวและบริการ 

คน 2,400 4,195 

เชิงคุณภาพ : รอยละผูผานการฝกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก 
    ไดรับอนุญาตดานการทองเที่ยวและบริการ 

รอยละ 80 100 

 
กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการ อาทิ การฝกอบรมตาง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการจัดการทองเที่ยวและ

บริการตามความตองการของแตละพ้ืนที่ ไดแก หลักสูตรมัคคุเทศกประเภทตาง ๆ หลักสูตรการบริการดานการ
โรงแรมและอาหาร และการจัดการความรูโดยใชกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมการยกระดับความสามารถ
ดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) ดําเนินการในพ้ืนที่ของวิทยาลัยชุมชน 19 
จังหวัด ไดแก แมฮองสอน พิจิตร ตาก บุรีรัมย มุกดาหาร หนองบัวลําภู สระแกว อุทัยธานี ระนอง นราธิวาส 
ยะลา ปตตานี สตูล สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด สงขลา และนาน  

ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2560 มีจํานวนผูรับบริการการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวและบริการ 
4,195 คน คิดเปนรอยละ 174.79 ของเปาหมาย จําแนกเปน จํานวนบุคลากรที่ผานหลักสูตรอบรมอาชีพ
มัคคุเทศก 575 คน จํานวนบุคลากรที่ผานการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวเนื่องกับการทองเที่ยวและบริการ 1,507 
คน และจํานวนบุคลากรที่ผานหลักสูตรอบรมดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 2,113 คน และรอยละ 100 
ของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศกไดรับใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก  

ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากโครงการ คือ 1. ไดบุคลากรดานการทองเที่ยวของจังหวัดมีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแขงขันงานดานการทองเที่ยวและบริการ 2. ไดบุคลากรผูประกอบอาชีพมัคคุเทศกมี
คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่กําหนด และตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานตามยุทธศาสตรการ
ยกระดับความสามารถในการแขงขันฯ 3. ไดยกระดับความสามารถดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน และงาน
บริการดานการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น 

และสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนําเสนอผลโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวและบริการ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ระหวางวันที่ 12 – 14 กันยายน 2560 ณ จังหวัดสตูล โดยผูเขารวมประชุมเปนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนทุกแหงที่
เปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับโครงการทองเที่ยวที่วิทยาลัยชุมชนดําเนินการ รวมทั้งส้ิน 45 คน โดยมีการนําเสนอผล

19 
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  ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการ คือ 
  1. ได้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันงานด้าน 
   การท่องเที่ยวและบริการ 
  2. ได้บุคลากรผู้ประกอบอาชพีมคัคเุทศก์มคุีณสมบตัติรงตามมาตรฐานทีก่ำาหนด และตอบสนองความต้องการ 
   ของตลาดแรงงานตามยุทธศาสตร์การยกระดับความสามารถในการแข่งขันฯ 
  3.  ได้ยกระดบัความสามารถด้านการจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชน และงานบรกิารด้านการท่องเทีย่วของชมุชน 
   ท้องถิ่น
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำาเสนอผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 14 
กนัยายน 2560 ณ จงัหวดัสตลู โดยผูเ้ข้าร่วมประชมุเป็นบคุลากรวทิยาลยัชมุชนทุกแห่งทีเ่ป็นผูรั้บผดิชอบเกีย่วกบัโครงการ 
ท่องเที่ยวที่วิทยาลัยชุมชนดำาเนินการ รวมทั้งสิ้น 45 คน โดยมีการนำาเสนอผลการดำาเนินงานของแต่ละวิทยาลัยชุมชน 
และได้รับข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 
  (1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว : หลักสูตรมัคคุเทศก์
  (2) การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 
  (3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว : ชุดหลักสูตรฐานสมรรถนะด้านการจัดการท่องเที่ยว 
  และมีการอภิปรายผล เรื่อง บทบาทวิทยาลัยชุมชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ
บริการกับการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติฯ : โอกาสและปัจจัยความสำาเร็จ โดย (1) ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง จาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (2) ดร.สญัชยั เกียรตทิรงชยั จากมหาวทิยาลยัราชภัฏเลย และ (3) นายอรณุสวสัดิ ์สขุเจริญ 
จากสำานกังานทะเบยีนธรุกจินำาเทีย่วและมคัคเุทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 1 นอกจากนีผู้เ้ข้าร่วมประชมุได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้  
และศึกษาดูงานบนเส้นทางการท่องเท่ียว อุทยานธรณีสตูล ตลอดจนรับฟังบรรยายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน : 
กรณีชุมชนตำาบลนาทอน 
  สำาหรบัผลการประเมนิโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านการท่องเทีย่วเมือ่สิน้ปีงบประมาณพบว่า คะแนน
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ

  การคดัเลือกนกัเรยีน นกัศกึษา และสถานศึกษา เพ่ือรบัรางวลัพระราชทานน้ีเกดิขึน้จากนำา้พระทยั

อันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมี

พระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (มล.ปิ่น มาลากุล) ประจำาปีการศึกษา 

2506 และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของ

พระราชปรารภมีว่า “มีนักศึกษาจ�านวนมาก ซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษา 

เล่าเรยีนได้ผลด ีรวมทัง้มโีรงเรียนซึง่จดัการศกึษาดี จนนกัเรยีนได้รบัการเรยีนดเีป็นส่วนรวม นกัเรยีน

และโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทาน

รางวัลให้” 

  สำานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาได้ดำาเนนิการคดัเลอืกนกัศกึษาเพือ่รบัรางวัลพระราชทาน

ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 การคัดเลือกกำาหนดให้แบ่ง

สถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ

กรุงเทพมหานคร แต่ละภูมิภาคแบ่งสถานศึกษาออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด

ใหญ่ ตามจำานวนของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานทุกคน 

จึงควรตระหนักไว้เสมอว่ารางวัลพระราชทานเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและเป็นเกียรติต่อผู้รับอย่างสูงสุด  

คุณความดีจะถูกประกาศและเผยแพร่ไปยังสาธารณชนทั่วไป สมควรผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องกระทำา 

อย่างรอบคอบ และผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้วจะต้องดำารงรักษาคุณความดีนั้นให้มั่นคงสืบไป 

รางวัลพระราชทาน
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ปีการศึกษา 2558  
นางสาวกมลฉัตร  แซ่ซี  

จากวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้รับรางวัล
พระราชทาน ประเภทนักศึกษาพิการ 

ระดับอุดมศึกษา 

ปีการศึกษา 2559  
นายธนภูมิ  อดิสสร  

จากวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้รับรางวัล
พระราชทาน ประเภทนักศึกษาพิการ 

ระดับอุดมศึกษา  

ปีการศึกษา 2559  
นางสาวมาเรีย นาคบรรพต  

จากวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้รับรางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา

ขนาดเล็ก ภาคใต้
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นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา และสตูล ได้รับรางวัลพระราชทานประจ�าปีการศึกษา 2559
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นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน รับเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตร

จากนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในฐานะผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 125 ปี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2560  ณ หอประชุมคุรุสภา

พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจ�าปี 2560 
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  ปัจจบุนัวทิยาลยัชมุชนในสงักดัสถาบนัวทิยาลยัชมุชน สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา มจีำานวน 20 แห่ง  
ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนระนอง บุรีรัมย์ นราธิวาส พิจิตร สระแก้ว ตาก พังงา สตูล อุทัยธานี แม่ฮ่องสอน ปัตตานี  แพร่  
หนองบัวลำาภู ยโสธร มุกดาหาร ยะลา สมุทรสาคร ตราด สงขลา และน่าน ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา
สาขาต่าง ๆ ได้แก่ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ อนุปริญญาเทคโนโลยี อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์  
อนุปริญญาสารสนเทศศาสตร์ อนุปริญญาบัญชี และอนุปริญญาการแพทย์แผนไทย

  ในปี 2559 ได้มพีธิปีระสาทอนปุริญญาบัตรของวิทยาลัยชมุชนไปแล้ว 10 วิทยาลัย ซ่ึงเป็นพิธีทีท่รงเกยีรติและ
มีคณุค่าแก่นกัศกึษาทีส่ำาเรจ็การศกึษาจากวทิยาลยัชมุชน ผู้สำาเรจ็การศกึษาจากวทิยาลยัชมุชนทกุคน ได้รบัเกยีรตแิละ
ความอนุเคราะห์จากท่านองคมนตรีและนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้แก่

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรประจ�าปีการศึกษา 2559

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 

เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

ของวิทยาลัยชุมชนพังงา

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

เป็นประธานในพิธีประสาท

อนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน 

หนองบัวล�าภู
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นางสิริกร  มณีรินทร์ 
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

นางสิริกร  มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีประสาท
อนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ 
ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล พังงา และ
ระนอง  โดยมีวิทยาลัยชุมชนสงขลา
เป็นเจ้าภาพ
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การเงิน การคลัง  
และงบประมาณ
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การเงิน การคลัง และงบประมาณ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
งบแสดงสถานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน  
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      90,335,091.79 77,636,527.29 
  ลูกหนี้ระยะสั้น 20,886,278.39 9,592,913.34 
  วัสดุคงเหลือ 2,094,534.95  2,252,217.57 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 939,799.68  1,140,776.72 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 114,255,704.81  90,622,434.92 
     
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 498,374,439.02 436,642,958.44 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,002,833.57  4,488,258.00
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 502,377,272.59 441,131,216.44
รวมสินทรัพย์  616,632,977.40  531,753,651.36 
     
หน้ีสิน    
 หนี้สินหมุนเวียน   
  เจ้าหนี้ระยะสั้น 38,822,350.24  21,066,653.50 
  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 0.00  515.34
  เงินรับฝากระยะสั้น 8,302,790.91 6,795,519.69 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 47,125,141.15 27,862,688.53
     
 หน้ีสินไม่หมุนเวียน  
  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 295,002.69  15,678.12
  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 2,300,000.00  2,300,000.00 
  เงินรับฝากระยะยาว 102,050.00  315,205.00 
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน      2,697,052.69 2,630,883.12 
รวมหนี้สิน  49,822,193.84 30,493,571.65 
       
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  
  ทุน  53,243,649.14 53,243,649.14 
  รายได้สูง /(ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 513,567,134.42 448,016,430.57
 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 566,810,783.56 501,260,079.71

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 616,632,977.40 531,753,651.36

2560 2559
(หน่วย : บาท)
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายได้    

  รายได้จากงบประมาณ 753,468,092.49 660,054,842.54 

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 20,424,036.27  20,176,047.98

  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 3,013,062.30 1,009,865.56

  รายได้อื่น 3,982,854.98  2,175,951.67

รวมรายได้  780,888,046.04 683,416,707.75
     

ค่าใช้จ่าย      

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 233,115,886.45  223,561,409.37

  ค่าบำาเหน็จบำานาญ 8,951,908.71   3,796,212.19

  ค่าตอบแทน 99,050,891.91 97,427,468.48 

  ค่าใช้สอย 244,778,831.30 218,314,008.04 

  ค่าวัสดุ 65,010,594.81 61,011,405.61

  ค่าสาธารณูปโภค 20,094,385.16 21,639,440.59

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 42,998,266.75  37,411,997.51

  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 736,072.00 929,520.00

  ค่าใช้จ่ายอื่น 550,149.66  10,721,719.67

รวมค่าใช้จ่าย  715,286,986.75 674,813,181.46

รายได้สูง /(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน    

 ต้นทุนทางการเงิน 0.00 0.00

รายได้สูง /(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 65,601,059.29  8,603,526.29 

2560 2559
(หน่วย : บาท)
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน

การเงิน การคลัง และงบประมาณ

FINAL BCCA Annual Report 5 July 2018 - 1707.indd   103 5/7/2561   17:10:42



สถาบันวิทยาลัยชุมชน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 -             - - -

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

 ส�าหรับปี 2559    

การเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้ทุนเพิ่ม/ลด 53,243,649.14 483,635,992.09 -  536,879,641.23

รายได้สูง/(ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด - 8,603,526.29 - 8,603,526.29 

รายการรับโอนจากสำานักงานคณะกรรมการ - (45,299,632.07) -  (45,299,632.07) 

 การอุดมศึกษา

รายการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน                      - 1,076,544.26 - 1,076,544.26 

กำาไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน - - -  -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 53,243,649.14 448,016,430.57 - 501,260,079.71

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  53,243,649.14 448,016,430.57 - 501,260,079.71

 ตามที่รายงานไว้เดิม 

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน - (50,355.44) - (50,355.44)

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี -             - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

 หลังการปรับปรุง 53,243,649.14 447,966,075.13 - 501,209,724.27 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

 ส�าหรับปี 2560    

การเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้ทุนเพิ่ม/ลด -             - - -

รายได้สูง/(ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด - 65,601,059.29 - 65,601,059.29 

กำาไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -             - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 53,243,649.14 513,567,134.42 - 566,810,783.56 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

(หน่วย : บาท)
องค์ประกอบ

อื่นของ
สินทรัพย์

สุทธิ/ส่วนทุน

รายได้สูง/(ต�่า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

ทุน
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ผลการประเมิน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปน็ไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 5 เมษายน 2559 ที่มติเห็นชอบมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559  
ลงวนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึง่อาศยัอำานาจตามความในมาตรา 44 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กำาหนดให้มีการประเมินส่วนราชการ เพื่อพัฒนาระบบการดำาเนินงาน 
ของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสำาคัญของรัฐบาล และเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการ 
ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดย ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 
2559 ได้กำาหนดแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีมติเห็นควร
ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีอยู่ ทดแทนการประเมินตามคำารับรอง 
การปฏบิตัริาชการ โดยให้สถาบนัอดุมศึกษาจดัส่งรายงานประจำาปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน 
ผ่านระบบ CHE QA online ไปยังสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ภายใน 120 วนั นบัจาก
สิ้นปีการศึกษา เพื่อให้ สกอ. สรุปผลการประเมินดังกล่าวให้สำานักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้ให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติ 
ในการประเมนิผลการปฏบัิตริาชการของสถาบันอดุมศกึษา ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป1  
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ประจำาปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ดังนี้  

ผลการประเมินตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1หนังสือสำานักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุดที่ นร 1201/119 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560
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ภาพรวมผลการประเมินตัวบ่งชี้

ภาพรวมผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 9 องค์ประกอบ 30 ตัวบ่งชี้  
ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง 

1 
 
 

ผลการประเมินสถาบันวทิยาลัยชุมชน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 

ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่มติเห็นชอบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตาม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ก าหนดให้มีการประเมินส่วนราชการ เพ่ือพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล และเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ โดย ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ได้ก าหนดแนวทางการประเมินการปฏิบัติ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีมติเห็นควรให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีอยู่ 
ทดแทนการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA online ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปี
การศึกษา เพ่ือให้ สกอ. สรุปผลการประเมินดังกล่าวให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้ให้ ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 1 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ดังนี้   
 
ภาพรวมผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
ผลการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 9 องค์ประกอบ 30 ตัวบ่งชี้ ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง  

ผลการประเมินภาพรวม วิทยาลัยชุมชน 
ระดับดีมาก (4.51 - 5.00)  จ านวน 9 วิทยาลัย : วิทยาลัยชุมชนแพร่ สระแก้ว ตราด ระนอง นราธิวาส 

ปัตตานี สตูล พังงา และสงขลา 
ระดับดี (3.51 - 4.50) จ านวน 10 วิทยาลัย : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก น่าน บุรีรัมย์ มุกดาหาร 

หนองบัวล าภู ยโสธร อุทัยธานี สมุทรสาคร และยะลา 
ระดับพอใช้ (2.51 – 3.50) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
  

                                                 
1 หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนท่ีสดุที่ นร 1201/119 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2560 

ภาพรวมผลการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงชี ้ คะแนน ระดับ 

ระดับดีมาก (4.51 - 5.00) จํานวน 11 ตัวบงชี ้   

   ตัวบงช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพของผูสอน  4.97 ดีมาก 

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 3 ผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมยังอยูในชุมชน  4.90 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 กระบวนการบริหารทางวิชาการใหเกิดประโยชน  4.90 ดีมาก 

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 6 ผลการนําความรูและประสบการณมาเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง  4.90 ดีมาก 

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 5 ผลงานของครู 4.83 ดีมาก 

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 7 การสงเสริมและสนับสนนุใหผูเรียน ผูรับการฝกอบรม และบุคลากร 
                     ทุกกลุมในวิทยาลัยมวีิถีชีวิตและมีความประพฤติที่ดีงาม  

4.75 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาวิทยาลัยชุมชนและผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน  4.75 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 7.3 การใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ  4.70 ดีมาก 

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 10 ภาวะผูนําของผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน  4.66 ดีมาก 

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 8 การปฏิบัติตามบทบาทหนาทีข่องสภาวิทยาลัย  4.65 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 2.5 หองสมุดอุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรูในวิทยาลัย  
                 และหนวยจัดการศึกษา 

4.55 ดีมาก 

ระดับดี (3.51 - 4.50) จํานวน 19 ตัวบงชี้   

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 1.2 ผูผานการฝกอบรมมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 4.50 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานของ 
                 ภูมิปญญาทองถิ่น 

4.45 ดี 

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมทําประโยชนใหชุมชน 4.36 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ 
                 ผูสําเร็จการศึกษา 

4.35 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4.30 ดี 
ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 12 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 4.30 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.25 ดี 
ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 11 การพัฒนาครูและอาจารยพิเศษ 4.25 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 4.15 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบํุารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.15 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 4.15 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 4.10 ดี 
ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 1.1 ผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ระดับอนุปริญญา ปวส. และปวช.) 4.09 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 3.1 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4.05 ดี 
ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการนําเสนอผานผูทรงคุณวุฒิของชุมชน 4.04 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 4.00 ดี 
ตัวบงช้ี 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 3.85 ดี 

2 
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ภาพรวมผลการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงชี ้ คะแนน ระดับ 

ระดับดี (3.51 - 4.50) จํานวน 19 ตัวบงชี้   

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 1.2 ผูผานการฝกอบรมมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 4.50 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานของ 
                  ่  

4.45 ดี 

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมทําประโยชนใหชุมชน 4.36 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ 
                 ผูสําเร็จการศึกษา 

4.35 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4.30 ดี 

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 12 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 4.30 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.25 ดี 

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 11 การพัฒนาครูและอาจารยพิเศษ 4.25 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 4.15 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบํุารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.15 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 4.15 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 4.10 ดี 

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 1.1 ผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ระดับอนุปริญญา ปวส. และปวช.) 4.09 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4.05 ดี 

ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการนําเสนอผานผูทรงคุณวุฒิของชุมชน 4.04 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 4.00 ดี 

ตัวบงช้ี 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 3.85 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 2.3 วิทยฐานะของขาราชการครู 3.79 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนาครูประจําและบุคลากรสายสนบัสนุน 3.65 ดี 

 

ภาพรวมของผลการประเมินรายตัวบงชีข้องวิทยาลัยชุมชน 

องคประกอบการประเมิน ผลการประเมินวิทยาลัยชุมชน 20 แหง 

  องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  
ปณิธาน  วัตถุประสงค 
และแผนดําเนินการ 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 วิทยาลัยชุมชนโดยสวนใหญไดผลการประเมินในระดับดีมาก สวน
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน และนาน ไดผลการประเมินในระดับปรับปรุง 

องคประกอบที่ 2 การ
จัดการศึกษาระดับตํ่ากวา
ปริญญา 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 วิทยาลัยชุมชนโดยสวนใหญไดผลการประเมินในระดับดีและดีมาก 
มีวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ตาก และบุรรีัมย ไดผลการประเมินในระดับ
พอใช สวนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มุกดาหาร และนราธิวาสไดผลการประเมิน
ในระดับปรับปรุง     
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 การประเมินรายตัวบ่งชี้ของวิทยาลัยชุมชนมีองค์ประกอบและผลการประเมินวิทยาลัยชุมชน 
20 แห่งดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนด�าเนินการ

• ตวับ่งชีท้ี ่1.1 วทิยาลยัชมุชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมนิในระดบัดมีาก ส่วนวทิยาลัยชมุชนแม่ฮ่องสอน และ
น่าน ได้ผลการประเมินในระดับปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 2 การจัดการศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญา

• ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีและดีมาก มีวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ตาก และบุรีรัมย์ ได้ผลการประเมินในระดับพอใช้ ส่วนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มุกดาหาร และนราธิวาส 
ได้ผลการประเมินในระดับปรับปรุง    

• ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 วิทยาลัยชุมชนทั้งหมด 20 วิทยาลัย ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก
• ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีและดีมาก มีวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

ยะลา สตูล พังงา และสงขลา ได้ผลการประเมินในระดับพอใช้
• ตวับ่งชีท้ี ่2.4 วทิยาลยัชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมนิในระดบัพอใช้และดมีาก มวีทิยาลยัชมุชนแม่ฮ่องสอน 

และน่าน ได้ผลการประเมนิในระดบัปรบัปรงุ ส่วนวทิยาลยัชมุชนพจิิตร ได้ผลการประเมนิในระดบัปรับปรุงเร่งด่วน
• ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก มีวิทยาลัยชุมชนแพร่ บุรีรัมย์ 

และหนองบัวลำาภู ได้ผลการประเมินในระดับดี ส่วนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร น่าน และยโสธร ได้ผลการประเมิน 
ในระดับพอใช้

• ตวับ่งชีท้ี ่2.6 วทิยาลยัชมุชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดบัดแีละดมีาก มีเพยีงวิทยาลยัชมุชนแม่ฮ่องสอน 
น่าน สระแก้ว และยะลา ได้ผลการประเมินในระดับพอใช้ ส่วนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ผลการประเมินในระดับ
ปรับปรุงเร่งด่วน

• ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก มีวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ได้ผลการประเมินในระดับดี และวิทยาลัยชุมชนพิจิตร น่าน และอุทัยธานี ได้ผลการประเมินในระดับพอใช้  
ส่วนวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และยโสธร ได้ผลการประเมินในระดับปรับปรุง

• ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1.1 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีและดีมาก มีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ได้ผลการประเมินในระดับปรับปรุงเร่งด่วน

• ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1.2 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก มีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร น่าน 
บุรีรัมย์ สมุทรสาคร ระนอง ยะลา และพังงา ได้ผลการประเมินในระดับดี 

• ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีและดีมาก 

ภาพรวมของผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของวิทยาลัยชุมชน 
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• ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก มีวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ได้ผลการประเมินในระดับพอใช้

• ตวับ่งชี ้สมศ. ที ่11 วทิยาลยัชมุชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีและดีมาก มีวทิยาลยัชมุชนตาก และ
สมทุรสาคร ได้ผลการประเมนิในระดับพอใช้ ส่วนวทิยาลยัชุมชนพจิิตร ได้ผลการประเมนิในระดับปรบัปรงุเร่งด่วน

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

• ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีและดีมาก มีวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
น่าน บุรีรัมย์ หนองบัวลำาภู ยโสธร และสมุทรสาคร ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

• ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดี และดีมาก มีวิทยาลัยชุมชนน่าน และ
ยะลา ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ผลการประเมินในระดับปรับปรุง

• ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก มีวิทยาลัยชุมชนพังงา ได้ผล 
การประเมินในระดับดี สำาหรับวิทยาลัยชุมชนตาก และหนองบัวลำาภู ได้ผลการประเมินในระดับพอใช้ ส่วน
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร บุรีรัมย์ และมุกดาหาร ได้ผลการประเมินในระดับปรับปรุงเร่งด่วน

• ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก  มีวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำาภู 
ได้ผลการประเมินในระดับปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน

• ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 วิทยาลัยชุมชนส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก  มีวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และพังงา 
ได้ผลการประเมินในระดับดี

• ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6 วิทยาลัยชุมชนส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก มีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ
ยะลา ได้ผลการประเมินในระดับดี

องค์ประกอบที่ 6 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

• ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก มีวิทยาลัยชุมชนตาก บุรีรัมย์ และ
พังงา ได้ผลการประเมินในระดับดี ส่วนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หนองบัวลำาภู ยโสธร และอุทัยธานี ได้ผล 
การประเมินในระดับพอใช้ สำาหรับมุกดาหาร และสมุทรสาคร ได้ผลการประเมินในระดับปรับปรุง

• ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก มีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตาก 
บุรีรัมย์ และระนอง ได้ผลการประเมินในระดับดี
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

• ตวับ่งชีท่ี้ 7.1 วทิยาลัยชมุชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดบัดมีาก มีเพียงวทิยาชมุชนแม่ฮ่องสอน พจิติร 
ตาก แพร่ และน่าน ได้ผลการประเมินในระดับดี

• ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก โดยวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำาภู 
ยโสธร และสมุทรสาคร ได้ผลการประเมินในระดับปรับปรุง มีเพียงวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และมุกดาหาร ได้ผล
การประเมินในระดับปรับปรุงเร่งด่วน

• ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก มีเพียงวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ยโสธร และยะลา ได้ผลการประเมินในระดับดี สำาหรับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ผลการประเมินในระดับปรับปรุง

• ตัวบ่งช้ีที ่7.4 วิทยาลยัชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมนิในระดบัดมีาก มวีทิยาลยัชมุชนแม่ฮ่องสอน มกุดาหาร 
หนองบัวลำาภ ูและอุทยัธาน ีได้ผลการประเมินในระดบัด ีส่วนวิทยาลยัชุมชนบรุรีมัย์ และยโสธร ได้ผลการประเมนิ
ในระดับพอใช้ สำาหรับวิทยาลัยชุมชนตาก ได้ผลการประเมินในระดับปรับปรุง ส่วนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร น่าน 
และสมุทรสาคร ได้ผลการประเมินในระดับปรับปรุงเร่งด่วน

• ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก มีวิทยาลัยชุมชนตาก น่าน 
หนองบัวลำาภู ระนอง และนราธิวาส ได้ผลการประเมินในระดับดี

• ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก มีเพียงวิทยาลัยชุมชนตาก 
น่าน หนองบัวลำาภู ระนอง และนราธิวาส ได้ผลการประเมินในระดับดี

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

• ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีและดีมาก มีเพียงวิทยาลัยชุมชนตาก  
ได้ผลการประเมินในระดับพอใช้ ส่วนวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ผลการประเมินในระดับปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

• ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีและดีมาก มีเพียงวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
หนองบัวลำาภู และยโสธร ได้ผลการประเมินในระดับพอใช้ 

• ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 วิทยาลัยชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินในระดับดีและดีมาก มีเพียงวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ได้ผลการประเมินในระดับพอใช้
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนด�าเนินการ

1. ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ โดยวิเคราะห์ (SWOT Analysis) และเชื่อมโยงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
2. ควรมีการกำากับ ติดตาม ประเมินผลการดำาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำาปี เพื่อรายงานสภาวิทยาลัยชุมชน

องค์ประกอบที่ 2 การจัดการศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญา

1. ควรจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นการปฏบิตั ิและส่งเสรมิจดัเวทใีห้นกัศกึษาเข้าประกวดหรอืแข่งขนัความสามารถ
ในระดับชาติ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะฝีมือแรงงาน

2. ควรมีการกำากับ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละภาคการศึกษาหรือในแต่ละปีการศึกษา
3. ควรมีการติดตามนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนหรือถอนรายวิชา 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

1. ควรกำากับติดตามการประเมินความสำาเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือนำาผลการประเมิน 
มาปรับปรุงแผนและแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

1. ควรสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรทำาวิจัยที่สร้างประโยชน์กับชุมชน สังคมท้องถิ่น โดยวิเคราะห์บริบทของชุมชน 
เพื่อให้งานวิจัยแก้ปัญหาของชุมชน และนำาวิจัยเผยแพร่หรือตีพิมพ์สู่ภายนอกให้มากขึ้น 

2. ควรสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อพัฒนางานวิจัย

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง  

ปีการศึกษา 2559
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน

1. ควรส่งเสริมการนำาผลงานวิชาการด้านบริการวิชาการให้กับชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็ง
2. ควรร่วมมือกับชุมชนในการกำาหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่

และจังหวัด 

องค์ประกอบที่ 6 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1. ควรจัดทำาแผนงานทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยชุมชน
2. ควรกำาหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน เพื่อวัดผลความสำาเร็จของแผน

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

1. ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชน
2. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกด้าน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

1. ควรจัดทำาแผนกลยุทธ์ทางการเงินสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้ผู้บริหารจัดหา 
งบประมาณมาดำาเนินการตามเป้าหมายของแผนที่กำาหนดไว้

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1. ควรมีระบบการติดตามความก้าวหน้าประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และนำาผลการประเมินมาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
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  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment : ITA) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบนัวทิยาลัยชมุชนโดยเป็นผลการประเมนิ
จาก 3 แหล่งข้อมูล คือ 1) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงาน 
ภาครฐั (External) จำานวน 100 คน 2) กลุม่บคุลากรและเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานภาครฐั (Internal) จำานวน 100 คน และ  
3) หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ดัชนีที่ทำาการประเมิน มี 5 ดัชนี คือ 1) ดัชนีความโปร่งใส 2) ดัชน ี
ความพร้อมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและ  
5) ดัชนีคุณธรรมการทำางานในหน่วยงานสำาหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำาเนินงาน 

ภาพรวมของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 

  ภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.74 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน ระดับ 
สงูมาก  ดัชนคีวามโปร่งใสได้คะแนนสูงสดุ เท่ากบัร้อยละ 90.85 ดชันทีีไ่ดค้ะแนนตำา่กว่าดชันอีืน่ ๆ  คอื ดชันีวฒันธรรม
คุณธรรมในองค์กรได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 71.63 ดังแสดงผลคะแนนใน แผนภาพ และ ตาราง

แผนภาพสรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ประจ�าปี พ.ศ. 2560 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยเป็นผลการประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ 1) 
กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External) จ านวน 100 คน 2) กลุ่ม
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) จ านวน 100 คน และ 3) หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ดัชนีที่ท า
การประเมิน มี 5 ดัชนี คือ 1) ดัชนีความโปร่งใส 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและ 5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงานส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงาน  
 
ภาพรวมของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
 ภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.74 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับสูงมาก ดัชนีความ
โปร่งใสได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 90.85 ดัชนีที่ได้คะแนนต่ ากว่าดัชนีอ่ืน ๆ คือ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรได้คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 71.63 ดังแสดงผลคะแนนใน แผนภาพ และ ตาราง 
 

แผนภาพ สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 คะแนน ITA = 81.74 
(ถ่วงน ้าหนัก) 

ระดับผล 
การประเมิน 

สูงมาก 

ดัชนี คะแนนดัชนี 
(ร้อยละ) 

ระดับผล 
การประเมิน 

ความโปร่งใส 90.85 สูงมาก 
ความพร้อมรับผิด 82.87 สูงมาก 
ความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน 77.02 สูง 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 71.63 สูง 
คุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน 82.22 สูงมาก 

หมายเหต ุ:  1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถ่วงน  าหนักแลว้  
2. คะแนนดัชนีเป็นการค านวณคะแนนเฉลี่ยของทุกขอ้ค าถามจากทกุแบบส ารวจในดัชนีที่ยังไม่ถ่วงน  าหนัก  

ส าหรับการเปรียบเทียบในแต่ละดัชน ี
 

 
ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนี 

ล้าดับ
ที่ ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แหล่งข้อมูล ค่าน ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
คะแนน

ที่ได ้

คะแนน
หลังถ่วง
น ้าหนัก 

1 ดัชนีความโปร่งใส  EIT+EBIT 26.00 90.85 23.62 
1.1 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล  EIT+EBIT  93.91  
1.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  EIT+EBIT  87.78  

90.85
ความโปร่งใส

82.87
ความพร้อมรับผิด

77.02
ความปลอดจากการทุจริต

ในการปฏิบัติงาน

71.63
วัฒนธรรมคุณธรรม

ในองค์กร

82.22
คุณธรรมการท�างานใน

หน่วยงาน

หมายเหตุ :  1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถ่วงนำ้าหนักแล้ว 

 2. คะแนนดัชนีเป็นการคำานวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำาถามจากทุกแบบสำารวจในดัชนีที่ยังไม่ถ่วงนำ้าหนัก  
    สำาหรับการเปรียบเทียบในแต่ละดัชนี
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ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ�าแนกตามดัชนี
ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชน ี

ลําดับ
ท่ี 

ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส แหลงขอมูล 
คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
หลังถวง
น้ําหนัก 

1 ดัชนีความโปรงใส  EIT+EBIT 26.00 90.85 23.62 

1.1 การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล  EIT+EBIT  93.91  

1.2 การมีสวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสยี  EIT+EBIT  87.78  

2 ดัชนีความพรอมรบัผิด  IIT+EIT+EBIT 18.00 82.87 14.92 

2.1 ความพรอมรับผิด  IIT+EIT  78.34  

2.2 เจตจํานงสจุริต  IIT+EIT+EBIT  87.40  

3 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  IIT+EIT+EBIT 22.00 77.02 16.94 

3.1 การถูกชี้มลูความผิด  EBIT  100.00  

3.2 การทจุริตตอหนาที ่ IIT+EIT  71.11  

3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  IIT+EIT  59.95  

4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร  IIT+EBIT 16.00 71.63 11.46 

4.1 การสรางวัฒนธรรมสจุริตในหนวยงาน  IIT  77.92  

4.2 การปองกันผลประโยชนทับซอน  IIT+EBIT  62.97  

4.3 การปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน  IIT+EBIT  74.00  

5 ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  IIT+EIT+EBIT 18.00 82.22 14.80 

5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  EIT+EBIT  92.13  

5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน  IIT  72.30  

คะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานโดยรวม 100.00  81.74 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท�างานของหน่วยงานภาครัฐ

   (1)  ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based) 

  โดยการวิเคราะห์ดัชนีและตัวชี้วัดที่เป็นจุดบกพร่องจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based) 
พบว่า ดัชนีที่เป็นจุดบกพร่อง มีจำานวน 3 ดัชนี ได้แก่

ขอเสนอแนะในการพัฒนาการทํางานของหนวยงานภาครัฐ 

(1) ขอเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception - Based) โดยการวิเคราะหดัชนีและตัวช้ีวัดที่เปนจุดบกพรองจาก
การประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception - Based) พบวา ดัชนีที่เปนจุดบกพรอง มีจํานวน 3 ดัชนี ไดแก 

ดัชนีบกพรอง 
แหลงขอมูล ตัวชี้วัดที่ตอง

ปรับปรุง 
ประเด็นที่ตองปรับปรุง IIT EIT 

ดัชนีความพรอม
รับผิด 

/  ความพรอมรับผิด หนวยงานควรมมีาตรการที่เหมาะสมในการจัดการ
กับเจาหนาที่ที่ไมมีความรับผิดชอบตอ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ 

ดัชนีความปลอด
จากการทจุริต 
ในการปฏิบัติงาน 

 / 1. การทุจริตตอ
หนาที ่

1) เจาหนาที่ของหนวยงานไมควรมีการรับส่ิงของ 
การอํานวยความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิ
ประโยชนอ่ืน ๆ จากผูที่ตองการสรางความสัมพันธ
ที่ดี และคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต 
2) เจาหนาที่ของหนวยงานไมควรมีการเรียกรับ
เงิน หรือประโยชนจากผูอ่ืน 
3) เจาหนาที่ของหนวยงานไมควรมีการใชอํานาจ
หนาที่เพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวก 

   2. ความปลอดจาก
การทุจริตเชิง
นโยบาย 

1) หนวยงานไมควรมีความเก่ียวของเชิงอุปถัมภ
หรือมีผลประโยชนรวมกันกับคูสัญญาโครงการ
หรือสัมปทานใด ๆ 
2) นโยบาย/ทิศทาง/การดําเนินงาน/การอนุมัติ 
ตาง ๆ ของหนวยงานไมควรถูกแทรกแซงจาก
ฝายการเมืองหรือผูมีอํานาจกอใหเกิดประโยชน
กับกลุมใดกลุมหนึ่ง 

ดัชนีคุณธรรมการ
ทํางานใน
หนวยงาน 

/  คุณธรรมใน 
การบริหารงาน 

หนวยงานควรมีระบบการธํารงรักษาคนดีคนเกง
และเสริมสรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่ในหนวยงาน
ปฏิบัติงานใหกับหนวยงานอยางจงรักภักดี 
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 (2)  ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) 

  ประเด็นสำาคัญท่ีหน่วยงานจะต้องปรบัปรงุดำาเนนิงานตามแบบประเมนิหลกัฐานเชงิประจักษ์ (Evidence-Based) 
มี 2 ประเด็น โดย EBIT ที่บกพร่อง ซึ่งมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง ดังนี้

 EB 9 การด�าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

1) ควรมีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 

2) ควรมีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 EB 10 การด�าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 

ควรมีการวิเคราะห์ผลการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือนำามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 (3)  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบส�ารวจ 

  กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ควรให้มีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงาน และ
วินัยการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงการตรวจสอบโดยละเอียดต่อการใช้งบประมาณ ส่วน กลุ่มผู้รับบริการหรือ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี (External) ควรมกีารฝึกอบรมเรือ่งการส่งเสริมการทำางานด้วยความซือ่สัตย์สุจรติให้กบัเจ้าหน้าที่ 
เพื่อเป็นการปลูกจิตสำานึกที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศเจตจ�านงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ต่อผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนและบุคลากรส�านักงานสถาบัน และสั่งการให้ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน
ทั้ง 20 แห่ง น�าเจตจ�านงในการบริหารงานดังกล่าวไปประกาศต่อบุคลากรวิทยาลัยชุมชนและสาธารณชน
รับทราบในระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อขยายผลไปสู่ระดับวิทยาลัยชุมชนและสามารถขับเคลื่อนได้ทั้งระบบ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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  สถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน : นางสิริกร  มณีรินทร์
ผู้อำานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน : นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
319 อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 – 10  กระทรวงศึกษาธิการ 
กรุงเทพฯ  10300
โทรศัพท์ : 02 280 0091 – 6  โทรสาร : 02 280 4162
เว็บไซต์ : www.bcca.go.th

  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ประธานสภา : นายสุเทพ  นุชทรวง
ผู้อำานวยการ : นายคมสัน คูสินทรัพย์
36 ถนนปางล้อนิคม ตำาบลจองคำา อำาเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053 695438 โทรสาร : 053 695439
เว็บไซต์ : www.mcc.ac.th

  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ประธานสภา : นายไพศาล  นุ่มนาค
ผู้อำานวยการ : นายณรงค์ สมบัติใหม่
150 หมู่ที่ 6 ตำาบลท่าบัว อำาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร 66130  โทรศัพท์ : 056  659180  
โทรสาร : 056  659180 ต่อ 107
เว็บไซต์ : www.pcc.ac.th

  วิทยาลัยชุมชนตาก

ประธานสภา : นายบัญญัติ  พุ่มพันธ์
ผู้อำานวยการ : นายสุรเสน ทั่งทอง
หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำาบลหนองบัวใต้
อำาเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ : 055  897060-1 โทรสาร : 055  897063
เว็บไซต์ : www.takcc.ac.th

  วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

ประธานสภา : ผศ.น้อย  สุปิงคลัด
ผู้อำานวยการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์
182 หมู่ 1 ถนนบุรีรัมย์ – สตึก ตำาบลบัวทอง
อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
โทรศัพท์ 044  615128 โทรสาร : 044  615129
เว็บไซต์ : www.brcc.ac.th

  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ประธานสภา : นายสมศักดิ์  สีบุญเรือง
ผู้อำานวยการ : นายศศิพงษา จันทรสาขา
199 หมู่ 10 บ้านบุ่งอุทัย ตำาบลนาสีนวน
อำาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042  612596 โทรสาร : 042  615197
เว็บไซต์ : www.mukcc.ac.th

  วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู

ประธานสภา : ผศ.นพพร  โฆสิระโยธิน
ผู้อำานวยการ : นายพงษ์ศักดิ์  ศรีวรกุล
199  หมู่ 1 บ้านพร้าว ตำาบลบ้านพร้าว
อำาเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำาภู 39000 
โทรศัพท์ : 042 941101 โทรสาร : 042 941056
เว็บไซต์ : www.nbcc.ac.th
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  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ประธานสภา : นายศานิตย์  นาคสุขศรี
ผู้อำานวยการ : นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล
หมู่ 3 ถนนสุวรรณศร  ตำาบลท่าเกษม
อำาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  27000
โทรศัพท์ : 037 425487-9 โทรสาร : 037  425291
เว็บไซต์ : www.skcc.ac.th

   วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

ประธานสภา : นายเผด็จ  นุ้ยปรี
ผู้อำานวยการ : นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์
7 หมู่ 2  ถนนบ้านไร่ – ลานสัก  ตำาบลห้วยแห้ง
อำาเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  61140
โทรศัพท์ : 056 539204  โทรสาร : 056 539205
เว็บไซต์ : www.uthaicc.ac.th

  วิทยาลัยชุมชนระนอง

ประธานสภา : นายขนบ  พูลผล
ผู้อำานวยการ : นายปรารมณ์ นาคบำารุง
2/4  หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำาบลบางริ้น
อำาเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077 821068 โทรสาร : 077 823326
เว็บไซต์ : www.rncc.ac.th

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ประธานสภา : นายปกรณ์  ปรีชาวุฒิเดช
ผู้อำานวยการ : นายยุทธนา พรหมณี
223  หมู่ 10  ถนนสุริยะประดิษฐ์
อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073 642721-2 โทรสาร : 073 642723
เว็บไซต์ : www.ncc.ac.th

  วิทยาลัยชุมชนยะลา

ประธานสภา : นายกิตติ  กิตติโชควัฒนา
ผู้อำานวยการ : นายจรูญ  พรหมสุข
2  ถนนสุขยางค์ 1  ตำาบลสะเตง
อำาเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000
โทรศัพท์ : 073 216646 โทรสาร : 073 216648
เว็บไซต์ : www.ycc.ac.th

   วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ประธานสภา : นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์
ผู้อำานวยการ : นายวิชาพร ชินประพัทธ์
2  ถนนปากนำ้า  ตำาบลรูสะมิแร
อำาเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000
โทรศัพท์ : 073 460205 โทรสาร : 073 460061
เว็บไซต์ : www.pncc.ac.th

  วิทยาลัยชุมชนสตูล

ประธานสภา : นายวรัตน์  แสงเจริญ
ผู้อำานวยการ : นางวรรณดี สุธาพาณิชย์
271  หมู่ 4  ตำาบลเกตรี  อำาเภอเมือง 
จังหวัดสตูล  91000
โทรศัพท์ : 074 711958 โทรสาร : 074 772116
เว็บไซต์ : www.stcc.ac.th

  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ประธานสภา : นายวรวุฒิ  บุญเพ็ญ
ผู้อำานวยการ : นายโกศล หนูสมแก้ว
101 หมู่  9  กระซ้าขาว  ตำาบลบ้านบ่อ
อำาเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  74000
โทรศัพท์ : 034 450001-2 โทรสาร : 034 450003
เว็บไซต์ : www.smkcc.ac.th

รายงานประจ�าปี 2560
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  วิทยาลัยชุมชนยโสธร

ประธานสภา : นางประภาศรี  สุฉันทบุตร
ผู้อำานวยการ : (รก.) นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส
บ้านบาก  หมู่ 11  ถนนแจ้งสนิท ตำาบลสำาราญ
อำาเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 045 586295 โทรสาร : 045 586296
เว็บไซต์ : www.yasocc.ac.th

  วิทยาลัยชุมชนพังงา

ประธานสภา : นายประพันธ์  วงศ์พานิช
ผู้อำานวยการ : นายมานิต  วิมุตติสุข
หมู่ 6  ตำาบลบ่อแสน  อำาเภอทับปุด
จังหวัดพังงา  82180
โทรศัพท์ : 076 599014 โทรสาร : 076 599214
เว็บไซต์ : www.govsite.com/pngcc

  วิทยาลัยชุมชนตราด

ประธานสภา : นายอมฤทธิ์  พูลสวัสดิ์
ผู้อำานวยการ : นางกรรณิกา สุภาภา
64/1 ถนนตราด – คลองใหม่  ตำาบลเนินทราย
อำาเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000
โทรศัพท์ 039 671887 โทรสาร : 039 671888
เว็บไซต์ : www.tratcc.ac.th

  วิทยาลัยชุมชนแพร่

ประธานสภา : นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล
ผู้อำานวยการ : นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
33/13  ถนนคุ้มเดิม  ตำาบลในเวียง
อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054 532191  โทรสาร : 054 532192
เว็บไซต์ : www.phrcc.ac.th

  วิทยาลัยชุมชนสงขลา

ประธานสภา : นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร
ผู้อำานวยการ : นายนิยม ชูชื่น
48/1 ถนนเกษตรขันธ์ ตำาบลเทพา อำาเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา 90150
โทรศัพท์ : 074 376667  โทรสาร : 074 376665
เว็บไซต์ : www.sk-cc.ac.th

  วิทยาลัยชุมชนน่าน

ประธานสภา : นายเสรี  พิมพ์มาศ
ผู้อำานวยการ : นายประยงค์ แก้วประทุม
ถนนยันตรกิจโกศล  ตำาบลดู่ใต้ อำาเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054 711229  โทรสาร : 054 711229
เว็บไซต์ : www.nancc.ac.th
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รายชื่อคณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี 2560 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

1. นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ปรึกษาคณะทำางาน
2. นายเจริญชัย วงษ์จินดา รักษาราชการแทนรองผู้อำานวยการ ประธานคณะทำางาน
  สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. นางสาววนิดา สุภัทรกุล นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ รองประธานคณะทำางาน
4. นางชนิกา นำ้าเพชร นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ คณะทำางาน
5. นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ คณะทำางาน
6. นางสาวทวนทัศน์ นิลดำา นักวิชาการศึกษาชำานาญการ คณะทำางาน
7. นายทศปริชัย เลาห์ทวี นักวิชาการศึกษาชำานาญการ คณะทำางาน
8. นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะทำางาน
9. นางสาวครองสิน มิตะทัง นักวิชาการศึกษาชำานาญการ คณะทำางานและเลขานุการ
10. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวสุพรรณิการ์ ปัชโชตะสิงห์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวธนาภรณ์ ชวนรักษาสัตย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เป็นวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

“สภาสถาบัน”  หมายความว่า  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

“วิทยาลัย”  หมายความวา่  วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง 
“สภาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง 

รายงานประจ�าปี 2560
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

“ผู้อํานวยการสถาบัน”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

“ผู้อํานวยการวิทยาลัย”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชนข้ึนเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มาตรา ๖ เพื่ อประโยชน์และความสอดคล้องในการบริหารงานบุคคลของสถาบัน 

ให้สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอ่ืนโดยอนุโลม  เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษามีอํานาจออกกฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   
และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงน้ัน  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา  ให้สถาบัน

เป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา  วิจัย  ให้บริการ 
ทางวิชาการ  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

ของท้องถิ่นและชุมชน  การพัฒนาที่ยั่งยืน  เสริมสร้างศักยภาพบุคคล  ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการ
และการประกอบอาชีพของท้องถ่ินและชุมชนซึ่งนําไปสู่การพัฒนาประเทศ 

มาตรา ๙ การดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๘  สถาบันต้องให้ความสําคัญ
และคํานึงถึงเร่ือง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของประชาชน  ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย  สามารถเข้าถึงผู้เรียน 

ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 

(๒) การตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนในเร่ืองการศึกษา  การฝึกอบรม 

ด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ 

(๓) ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาต่อในระดับปริญญาของนักศึกษา 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๔) ความร่วมมือกับสถานศึกษา  สถานประกอบการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันศาสนา  
องค์กรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม  หน่วยงานอื่นของรัฐ  สถานศึกษาชั้นสูง  สถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา 

(๕) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ 
(๖) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเอกชนในการจัดการศึกษา 
(๗) การบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล 
(๘) การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในการบริหารจัดการ 
(๙) การประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
มาตรา ๑๐ สถาบันอาจแบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานสถาบัน 
(๒) วิทยาลัย 
สถาบันอาจกําหนดให้มีส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย 
สํานักงานสถาบัน  อาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่ากอง 
วิทยาลัย  อาจแบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานผู้อํานวยการ  สํานักวิชาการ  หรือส่วนราชการ 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักวิชาการ 
มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง  การรวม  การโอนหรือการยุบเลิกวิทยาลัย  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย  ให้ทําเป็นกฎกระทรวง 
การแบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานผู้อํานวยการ  กอง  และสํานักวิชาการ  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองหรือสํานักวิชาการ  ให้ทําเป็นประกาศสถาบัน 
มาตรา ๑๒ นอกจากเงินที่กําหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน  สถาบันอาจมีรายได้และทรัพย์สิน  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินผลประโยชน์  ค่าธรรมเนียม  เบ้ียปรับ  ค่าปรับ  และค่าบริการต่าง ๆ  ของสถาบัน 
(๒) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่สถาบันได้รับเพื่อใช้ 

ในการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๓) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน 
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน  หรือจากทรัพย์สินของสถาบัน 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ   

ซึ่งสถาบันปกครอง  ดูแล  ใช้  หรือจัดหาประโยชน์ 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้สถาบันมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ของสถาบัน  ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น  รวมทั้งจัดหารายได้
จากการให้บริการ  และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของส่วนราชการในสถาบัน 

รายได้ของสถาบันตามวรรคหนึ่งไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๑๓ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้  หรือได้มาโดยการซื้อ 
ด้วยเงินรายได้ของสถาบัน  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบัน  หรือได้มาโดยวิธีอื่น  ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 

มาตรา ๑๔ บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบันต้องจัดการเพื่อประโยชน์ภายใต้วัตถุประสงค์
ของสถาบันตามมาตรา  ๘ 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบันจะต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศให้กําหนดไว้และ 
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน  แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว  สถาบันตอ้งได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อุทิศหรือทายาท  หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับ
อนุมัติจากสภาสถาบัน 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 

 

มาตรา ๑๕ ให้มีสภาสถาบัน  ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภาสถาบัน  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 
(๒) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง  ได้แก่  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และผู้อํานวยการสถาบัน 
(๓) กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชนจํานวนสามคน  ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย

จํานวนหนึ่งคน  ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน  และผู้แทนผู้สอนประจําจํานวนสองคน 
(๔) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคน  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน  โดยคําแนะนําของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม  (๒)  
และ  (๓)  ทั้งนี้  ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีประสบการณ์ทํางานเก่ียวข้องกับองค์กรชุมชน 
หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเกษตรศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  สังคมศาสตร์   
การบริหารราชการแผ่นดิน  การบริหารงานบุคคล  การศึกษา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสาขาอื่นใด
ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นอุปนายกสภาสถาบัน  และให้ทําหน้าที่แทนนายก
สภาสถาบัน  เมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

แต่หากอุปนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอุปนายกสภาสถาบัน   
ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม  (๓)  
และ  (๔)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบนั 

ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองผู้อํานวยการสถาบันคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภาสถาบันโดยคําแนะนํา
ของผู้อํานวยการสถาบัน 

มาตรา ๑๖ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๕  (๔)  มีวาระ 
การดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งอีกได้ 

กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๕  (๓)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับ 
เลือกใหม่อีกได้ 

มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๖  นายกสภาสถาบัน 
และกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๕  (๓)  และ  (๔)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันประเภทนั้น 
(๔) สภาสถาบันมีมติให้ออก  เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่องต่อหน้าที่หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย   
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
การพ้นจากตําแหน่งตาม  (๔)  ต้องมีคะแนนเสียงลงมติเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการสภาสถาบัน

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๕  (๓)  และ  (๔)  ว่างลง  

และยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่าง   
ให้สภาสถาบันประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๕  (๓)  และ  (๔)  พ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระ  และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  หรือได้มีการเลือกผู้ดํารงตําแหน่งแทนแล้ว   
ให้ผู้ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  หรือได้รับเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของ 
ผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่ง
แทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๕  (๓)  และ  (๔)  พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ  แต่ยังมิได้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันขึ้นใหม่   
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่า 

จะได้มีนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันใหม่แล้ว 

มาตรา ๑๘ สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๒) กํากับมาตรฐานการศึกษา  และการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๓) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศของสถาบัน  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน  

และอาจมอบหมายให้สภาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศเป็นเรื่อง ๆ  ไปก็ได้ 
(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

(๕) อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรตามมาตรา  ๓๔  วรรคสอง 
(๖) พิจารณาการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนราชการของสถาบันตามมาตรา  ๑๐  รวมทั้ง

การแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว 

(๗) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภาสถาบัน  

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้อํานวยการสถาบัน 

(๘) แต่งตั้งและถอดถอนประธานสภาวิทยาลัย  กรรมการสภาวิทยาลัย  รองผู้อํานวยการสถาบัน  

ผู้อํานวยการวิทยาลัย  และผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

(๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ 

(๑๐) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันตามมาตรา  ๑๒ 

(๑๑) ออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน  การเงิน  การจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถาบันตามมาตรา  ๑๒ 

(๑๒) ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา  ระดมทรัพยากร  และสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  

เพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน 

(๑๓) ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการสถาบัน 

(๑๔) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วม  การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูง   
หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ 

(๑๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด  เพื่อพิจารณาและ 

เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเร่ืองใด  หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและ
หน้าที่ของสภาสถาบัน 

(๑๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

มาตรา ๑๙ การประชุมของสภาสถาบัน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๐ ให้มีสภาวิชาการ  ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้อํานวยการสถาบัน 
(๒) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในและภายนอกของสถาบัน 
ให้กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๒)  เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

คนหนึ่งเป็นประธานสภาวิชาการ 
จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่ง

ของกรรมการสภาวิชาการ  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน 

มาตรา ๒๑ สภาวิชาการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะการวางนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการต่อสภาสถาบัน 
(๒) เสนอเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการจัดการศึกษา  การเรียนการสอน  การประเมินผลการศึกษา  

และการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสภาสถาบัน 
(๓) ส่งเสริมการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัย  และความต้องการ 

ของท้องถิ่นและชุมชน 
(๔) ประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ  และจัดทําข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาทางวิชาการ

ต่อสภาสถาบัน 
(๕) เสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  การเปิดสอน  การปรับปรุง  และการยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา 
(๖) เสนอแนะการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง  หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ  

รวมท้ังยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม 
(๗) พิจารณาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอสภาสถาบัน 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น 

ในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาการ 
มาตรา ๒๒ ให้มีผู้อํานวยการสถาบันเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน 

ของสถาบัน  และให้มีรองผู้อํานวยการสถาบันตามที่สภาสถาบันกําหนดซึ่งต้องมีจํานวนไม่เกินสามคน  
เพื่อทําหน้าที่ตามที่ผู้อํานวยการสถาบันมอบหมาย 

มาตรา ๒๓ ผู้อํานวยการสถาบันนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนํา
ของสภาสถาบันจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๕ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
ผู้อํานวยการสถาบันมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้   
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

รองผู้อํานวยการสถาบันนั้น  ให้สภาสถาบันแต่งตั้งโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการสถาบันจาก 
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๖ 

เมื่อผู้อํานวยการสถาบันพ้นจากตําแหน่ง  ให้รองผู้อํานวยการสถาบันพ้นจากตําแหน่งด้วย 
มาตรา ๒๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๒๓  ผู้อํานวยการสถาบัน

พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๕ 
(๔) สภาสถาบันมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย

หรือหย่อนความสามารถ 
(๕) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกให้ออกจากราชการ  เพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมอง

ในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย   
(๘) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
การพ้นจากตําแหน่งตาม  (๔)  ต้องมีคะแนนเสียงลงมติเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการสภาสถาบัน

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
มาตรา ๒๕ ผู้อํานวยการสถาบันต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง 

หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรอง  และได้ทําการสอนในสถาบันหรือสถาบันอดุมศึกษา
ซึ่งสภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
ในสถาบัน  สถาบันอุดมศึกษาอื่น  องค์กรภาครัฐ  หรือภาคเอกชน 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  ผู้อํานวยการสถาบันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๒๖ รองผู้อํานวยการสถาบันต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรอง  และได้ทําการสอนในสถาบันหรือสถาบันอดุมศึกษา
ซึ่งสภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
ในสถาบัน  สถาบันอุดมศึกษาอื่น  องค์กรภาครัฐ  หรือภาคเอกชน 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  รองผู้อํานวยการสถาบันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๒๗ ผู้อํานวยการสถาบันมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย  วัตถุประสงค์ของสถาบัน  และเป็นไป 

ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศของทางราชการและของสถาบัน 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาสถาบัน  ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน 

(๓) บริหารบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่และทรัพย์สินอื่นของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศของทางราชการและของสถาบัน 

(๔) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน 
(๕) จัดหารายได้และทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของสถาบัน 
(๖) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นของรัฐ  

ภาคเอกชน  สถานศึกษาชั้นสูง  หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ 
(๗) เป็นผู้แทนสถาบันในกิจการทั่วไป 
(๘) ให้คําแนะนําในการแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันต่อสภาสถาบัน 
(๙) แต่งตั้งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการวิทยาลัย 

(๑๐) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ  ของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบัน 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศของสถาบันหรือตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
มาตรา ๒๘ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน  รองผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการวิทยาลัย  

รองผู้อํานวยการวิทยาลัย  หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าวิทยาลัย  จะดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหน่ึงจะรักษาราชการแทนตําแหน่งดังกล่าวได้อีกเพียงหนึ่งตําแหน่ง   
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้อํานวยการสถาบันไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้รองผู้อํานวยการ
สถาบันเป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้ามีรองผู้อํานวยการสถาบันหลายคน  ให้รองผู้อํานวยการสถาบัน 
ที่ผู้อํานวยการสถาบันมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าผู้อํานวยการสถาบันมิได้มอบหมาย   
ให้รองผู้อํานวยการสถาบันซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันหรือไม่มีผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
สถาบันตามวรรคหน่ึง  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๕  
เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบัน 

ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน  และในกรณีที่มีกฎหมายอื่น
แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันเป็นกรรมการโดยตําแหน่งหรือให้มีอํานาจและหน้าที่อย่างใด  
ให้ผู้รักษาราชการแทนเป็นกรรมการหรือมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้นในขณะรักษา
ราชการแทนด้วย 

มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบัน  ผู้อํานวยการสถาบันจะมอบอํานาจ
ให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยและหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยปฏิบัติ 
ราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันเฉพาะในส่วนราชการนั้นก็ได้ 
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๓ 

การดําเนินการของวิทยาลัย 
 

 

มาตรา ๓๑ ในการดําเนินการตามมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  ให้มีวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการ
ในสถาบัน  มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา  ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ  
วิจัย  และบริการทางวิชาการ  เพื่อการพัฒนาชุมชน 

มาตรา ๓๒ ให้วิทยาลัยบริหารและจัดการศึกษาบนพื้นฐานของการประสานความร่วมมือ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน  การระดมทรัพยากรและการสนับสนุนจากรัฐ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชนเพื่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น 

มาตรา ๓๓ วิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผู้ใดเข้าศึกษาในวิทยาลัย  หรือยุติหรือชะลอการศึกษา
ของนักศึกษาผู้ใดด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่วิทยาลัยมิได้ 

การส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และหลักเกณฑ์การพิจารณาว่า
นักศึกษาผู้ใดเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสภาสถาบันกําหนด 

มาตรา ๓๔ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๘  วิทยาลัยอาจจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา  
สถานประกอบการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันศาสนา  องค์กรที่ดําเนนิงานวัฒนธรรม  หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐในการจัดการศึกษา  และมีอํานาจให้ประกาศนียบัตรชั้นใดชั้นหน่ึงแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  สําหรับ 
การอนุมัติอนุปริญญาให้เป็นอํานาจของสภาสถาบัน 

เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา  วิทยาลัยอาจร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง  หรือสถาบันอื่นในประเทศ
หรือต่างประเทศ  โดยให้สภาสถาบันเป็นผู้อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมและมีอํานาจให้อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรชั้นใดชั้นหนึ่งร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง  หรือสถาบันดังกล่าวแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้ 

การดําเนินการจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

มาตรา ๓๕ ในวิทยาลัยให้มีสภาวิทยาลัยเพื่อทําหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา  ประกอบด้วย  
ผู้แทนองค์กรชุมชนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิลําเนาเดียวกันกับวิทยาลัย  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  ผู้แทนศิษย์เก่า  และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินเจ็ดคน  ซ่ึงในจํานวนน้ีจะต้องแต่งตั้งจาก
ภาคเอกชนจํานวนไม่น้อยกว่าสี่คน  เป็นกรรมการ 

ในกรณีที่วิทยาลัยใดไม่มีผู้แทนศิษย์เก่า  ให้สภาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
ให้กรรมการสภาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง 

และเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสภาวิทยาลัย 
ให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยโดยตําแหน่งและให้สภาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

รองผู้อํานวยการวิทยาลัยคนหนึ่งโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นเลขานุการ 
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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

จํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน   

มาตรา ๓๖ ให้นํามาตรา   ๑๖   มาตรา   ๑๗   และมาตรา   ๑๙   มาใช้บังคับแก่วาระ 
การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  การแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  การประชุม  และการดําเนินงานของ
กรรมการสภาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๗ สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 

และสอดคล้องกับนโยบายท่ีสภาสถาบันกําหนด 
(๒) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย   รวมทั้ ง 

แผนการพัฒนาชุมชน  เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน  ส่วนราชการ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สถาบันศาสนา  องค์กรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง
ในการจัดการศึกษาทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ  เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย 

(๔) ระดมทุนและทรัพยากร  เพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น 
(๕) ออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยตามท่ีสภาสถาบันมอบหมาย 
(๖) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ 

ตามความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  และกลุ่มอาชีพ 
(๗) อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร   
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๙) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการวิทยาลัยและการดําเนินงาน

ของวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน 
(๑๐) แต่งตั้งคณะทํางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง

เรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
มาตรา ๓๘ ให้มีผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน 

ของวิทยาลัย  และอาจให้มีรองผู้อํานวยการวิทยาลัยตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด  เพื่อทําหน้าที่ 
และรับผิดชอบตามที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๓๙ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนั้น  ให้สภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๑ 
หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลยั  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยนั้น  ให้ผู้อํานวยการสถาบันแต่งตั้งโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการวิทยาลัย 
มาตรา ๔๐ ผู้อํานวยการวิทยาลัยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละส่ีปี  และอาจได้รับแต่งตั้ง

อีกได้ 

รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้อํานวยการวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๑ 
(๔) สภาสถาบันมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ 

สภาสถาบันกําหนด 
(๕) สภาสถาบันมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย

หรือหย่อนความสามารถ 
(๖) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกใหอ้อกจากราชการ  เพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมอง

ในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(๗) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๘) เป็นบุคคลล้มละลาย   
(๙) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
การพ้นจากตําแหน่งตาม  (๔)  และ  (๕)  ต้องมีคะแนนเสียงลงมติเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

สภาสถาบันทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
เมื่อผู้อํานวยการวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่ง  ให้รองผู้อํานวยการวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งด้วย 
มาตรา ๔๑ ผู้อํานวยการวิทยาลัยและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยต้องสําเร็จการศึกษา 

ไม่ต่ํากว่าปริญญาชั้นใดชั้นหนึง่หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรอง  และมีประสบการณ์
ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในสถาบัน  สถาบันอุดมศึกษาอื่น  องค์กรภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  
หรือเคยเป็นผู้สอนประจําในสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  ผู้อํานวยการวิทยาลัยและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบันด้วย 

มาตรา ๔๒ ผู้อํานวยการวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสถาบัน 
(๒) จัดทําแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยเสนอต่อสภาวิทยาลัย 
(๓) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอผู้อํานวยการสถาบัน  และรายงาน

สภาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
(๔) บริหารบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่  และทรัพย์สินอื่นของวิทยาลัยให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศของทางราชการและของสถาบัน 
(๕) ประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกับชุมชน  องค์กรชุมชน  สถานศึกษา  

สถานประกอบการ  องค์กรเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สถาบันอุดมศึกษา  สถาบันศาสนา  
องค์กรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

138 สถาบันวิทยาลัยชุม

ชนINSTITUTE OF COMMUNITY COLL
EG

ES

FONT : PSL MethineeSP Regular

GOLD
#F7F19F
#DCC161

#C19F46
#9A702C

RED
#EF4345
#D92030

BLUE
#075EAB
#2E368F

WHITE
#F3F3F4
#D5D6D7

รายงานประจ�าปี 2560 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

FINAL BCCA Annual Report 5 July 2018 - 1707.indd   138 5/7/2561   17:10:56



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๖) ให้คําแนะนําในการแต่งต้ังรองผู้อํานวยการวิทยาลัยต่อผู้อํานวยการสถาบัน 
(๗) ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบัน  สภาวิทยาลัย  และผู้อํานวยการสถาบันมอบหมาย 
มาตรา ๔๓ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ

และกรรมการซ่ึงสภาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย  มีหน้าที่ให้คําแนะนํา  ให้คําปรึกษา  
และสนับสนุนการดําเนินกิจการของวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการ  รวมตลอดถึงการดําเนินงานและการประชุมของคณะกรรมการ  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของวิทยาลัย 

หมวด  ๔ 

ตําแหน่งทางวิชาการและผู้สอนพิเศษในสถาบัน 
 

 

มาตรา ๔๔ ผู้สอนประจําในสถาบันจะมีตําแหน่งทางวิชาการและเงินประจําตําแหน่งอย่างไร  
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๔๕ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้
เป็นผู้สอนประจําเป็นผู้สอนพิเศษได้ 

คุณสมบัติ  และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

หมวด  ๕ 

อนุปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
 

 

มาตรา ๔๖ สถาบันมีอํานาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรอย่างหนึ่งอย่างใดในสาขาวิชา
ที่มีการสอนในสถาบันได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อนุปริญญาออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
(๒) ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม 
การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีอนุปริญญา  และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ให้เป็นไปตามประกาศ

ของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๔๗ สถาบันอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ  เป็นเคร่ืองหมายแสดง

วิทยฐานะของผู้ได้รับอนุปริญญาและประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่งนายก 
สภาสถาบัน  กรรมการสภาสถาบัน  ประธานสภาวิทยาลัย  กรรมการสภาวิทยาลัย  ผู้บริหารสถาบัน   
และผู้สอนประจําในสถาบันก็ได้ 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   
และครุยประจําตําแหน่ง  ให้ทําเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง  จะใช้ในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอย่างใด  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๔๘ สถาบันอาจกําหนดให้มีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของสถาบันได้ 
โดยออกเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่ง  เพื่อการอ่ืนใดที่มิใช่เพื่อประโยชน์ 
ของสถาบันหรือส่วนราชการของสถาบัน  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๔๙ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหน่งของสถาบันโดยไม่มี
สิทธิที่จะใช้  หรือแสดงด้วยประการใด ๆ  ว่าตนมีอนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือมีตําแหน่งใดในสถาบัน
โดยที่ตนไม่มีสิทธิ  ถ้าได้กระทําไปเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหน่ง
เช่นนั้น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๐ ให้โอนบรรดากิจการ  อํานาจหน้าที่  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  รายได้  หนี้  สิทธิ  
ข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานราชการ  และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะในส่วนของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  มาเป็นของสถาบัน
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ข้าราชการซ่ึงโอนมาเป็นข้าราชการของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้  ยังคงดํารงตําแหน่ง 
และรับเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  เงินประจําตําแหน่ง  ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าเดิมต่อไป
จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๕๑ ให้ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชนและกรรมการวิทยาลัยชุมชนตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งดํารงตําแหน่ง 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป  จนกว่าจะได้มีสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้   ต้องไม่เกิน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

140 สถาบันวิทยาลัยชุม

ชนINSTITUTE OF COMMUNITY COLL
EG

ES

FONT : PSL MethineeSP Regular

GOLD
#F7F19F
#DCC161

#C19F46
#9A702C

RED
#EF4345
#D92030

BLUE
#075EAB
#2E368F

WHITE
#F3F3F4
#D5D6D7

รายงานประจ�าปี 2560 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

FINAL BCCA Annual Report 5 July 2018 - 1707.indd   140 5/7/2561   17:10:57



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๕๒ ให้ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนของวิทยาลัยชุมชน
แต่ละแห่งตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาวิทยาลัยและกรรมการ
สภาวิทยาลัยของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะได้มีสภาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๕๓ ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสถาบัน
ตามพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบัน  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๕๔ ให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

มาตรา ๕๕ ผู้ที่ได้รับอนุปริญญา  และประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อยู่ใน 
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มีศักดิ์และสิทธิเท่ากับผู้ได้รับอนุปริญญา  และประกาศนียบัตร
ของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ   
หรือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นํากฎกระทรวง  ระเบียบ  ขอ้บังคับ  และประกาศ
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เฉพาะที่เก่ียวกับ
วิทยาลัยชุมชน  และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีระบบการจัดการศึกษาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้แบ่งออกเป็นการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ซึ่งการศึกษา
ระดับอุดมศึกษานั้นสามารถดําเนินการจัดการศึกษาที่ตํ่ากว่าปริญญาในรูปแบบของวิทยาลัยชุมชนได้  สมควร 
มีกฎหมายกําหนดเพ่ือรองรับการจัดต้ัง  การบริหารงานและการดําเนินงานทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนไว้เป็น
การเฉพาะ  ขยายโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีตํ่ากว่าปริญญา  รวมท้ังให้การฝึกอบรม 
ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ  ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน้ัน  ให้คํานึงถึงการประสาน 
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และองค์กรอื่นที่เก่ียวข้อง  ดังน้ัน  
เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการดําเนินการของวิทยาลัยชุมชนเกิดผลสัมฤทธ์ิและตอบสนองต่อความต้องการ 
ของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ให้จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานสถาบัน 
(๒) วิทยาลัยชุมชนตราด 
(๓) วิทยาลัยชมุชนตาก 
(๔) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
(๕) วิทยาลัยชุมชนน่าน 
(๖) วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
(๗) วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
(๘) วิทยาลัยชุมชนพังงา 
(๙) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

(๑๐) วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
(๑๑) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
(๑๒) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
(๑๓) วิทยาลัยชุมชนยโสธร 
(๑๔) วิทยาลัยชมุชนยะลา 
(๑๕) วิทยาลัยชุมชนระนอง 
(๑๖) วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
(๑๗) วิทยาลัยชุมชนสตูล 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๑๘) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
(๑๙) วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
(๒๐) วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู 
(๒๑) วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144 สถาบันวิทยาลัยชุม

ชนINSTITUTE OF COMMUNITY COLL
EG

ES

FONT : PSL MethineeSP Regular

GOLD
#F7F19F
#DCC161

#C19F46
#9A702C

RED
#EF4345
#D92030

BLUE
#075EAB
#2E368F

WHITE
#F3F3F4
#D5D6D7

รายงานประจ�าปี 2560 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

FINAL BCCA Annual Report 5 July 2018 - 1707.indd   144 5/7/2561   17:10:59



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๑  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้การจัดต้ัง  การรวม  การโอนหรือการยุบเลิกวิทยาลัย   
หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย  ให้ทําเป็นกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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