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บทสรุป 
 

 แผนการสร้างกำลังคนเพื ่อความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
เป็นแผนที่ดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ ่มอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ที ่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ให้  
ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้สังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area 
Based and Community) และกรอบแผนการปรับโฉม (Reinventing) เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในคราวประชุมครั ้งที ่ 7/2564 เมื ่อวันที ่ 6 กรกฎาคม 2564  
โดยคณะกรรมการประเมินตนเอง และจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้พิจารณาเห็นชอบ 
การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ กกอ. ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 
 แผนฯ ฉบับนี้มุ่งพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามพันธกิจของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ คือ 
มุ่งสู ่ความเป็นเลิศในการเป็นแหล่งเรียนรู้  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  
และการให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  สาขาวิชาที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ  
7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการเกษตร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการท่องเที ่ยว สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล และสาขาวิชาช่างศิลป์ท้องถิ่น ซึ่งเป็น
สาขาวิชามุ่งเน้นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ และยุทธศาสตร์ อววน. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจ
สร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่
อนาคต มีเป้าหมายระยะแรกดำเนินการใน 5 สาขาวิชา พื้นที่ดำเนินการ 10 วิทยาลัยชุมชน และขยายผล
ดำเนินการให้ครบ 7 สาขาวิชา ในทุกวิทยาลัยชุมชนภายในปี พ.ศ. 2570  
 ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ คือ (1) ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรการศึกษา และ
หลักสูตรฝึกอบรม หรือผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการทางวิชาการมีงานทำและสร้างการเปลี่ยนแปลง  
ในพื้นที่ (2) ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ในการยกระดับการพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์
ชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ หรือระดับภูมิภาค  (3) ชุมชนได้รับ 
การยกระดับการพัฒนาอาชีพหรือสร้างรายได้หรือคุณภาพชีว ิต  และ (4) สถาบันวิทยาลัยชุมชนเพิ ่มขีด
ความสามารถในการทำงาน เน้นผลลัพธ์ที่ชุมชน ได้รับการยอมรับในพื้นที่ และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปของสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
 
 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นการนำเสนอภาพของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ประการ 
คือ ประการที่ 1 ทิศทางการปรับโฉมสถาบันวิทยาลัยชุมชนในระยะ ๕ ปี ประกอบด้วย พันธกิจ วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายการปรับโฉม (Reinventing) สถาบันวิทยาลัยชุมชน และกลยุทธ์การปฏิรูปในแต่ละเป้าหมาย  
ซ่ึงสอดคล้องกับพันธกิจด้านการจัดการศึกษา วิจัย ผลิตกำลังคนให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ตลอดจน 
การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม โดยเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประการที่ ๒ 
เป็นข้อมูลพื ้นฐานเกี ่ยวกับความเป็นมาของการจัดตั ้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน การบริหารจัดการและผล  
การดำเนินงานตามพันธกิจในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่แสดงถึงศักยภาพและผลการดำเนินงานของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื ่อเป็นฐานในการกำหนดทิศทางการปรับโฉมสถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วง ๕ ปี  
ที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงจัดกลุ่มอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มยุทธศาสตร์  
การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based and Community) ประการที่ ๓ คือ ผลการประเมินตนเองและการกำหนด
กลุ่มยุทธศาสตร์ตามกฎกระทรวงจัดกลุ่มอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๓ เป็นผลการประเมินตามตัวชี้วัดศักยภาพ 
องค์กรและตัวชี ้ว ัดผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ ่มตามที ่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยมีผล  
การวิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินได้ว่า จุดเด่นของสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ ทีม่ีผลการประเมินจัดอยู่ในกลุ่ม High Potential และ High Performance และได้นำเสนอสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบในการเลือกให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนสังกัดกลุ ่มยุทธศาสตร์ ดังกล่าว  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอ ตามลำดับต่อไป 
 
๑. ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ๑.1 พันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ กำหนดให้สถาบัน 
วิทยาลัยชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ให้เป็นสถานศึกษาซึ่งจัด 
การศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน 
ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงเรื่องการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนด้วยกระบวนการหรือรูปแบบที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงผู้เรียนในชุมชน 
ได้อย่างทั่วถึง ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนทั้งด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ สร้างความร่วมมือ 
กับสถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันศาสนาในการจัด 
การศึกษา การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในการจัดการศึกษา รวมทั้ง 
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล มีพันธกิจในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้คือ  
  (๑) จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา 
  (๒) วิจัย และบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน 
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  (๓) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และฝึกอบรมด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพแก่ชุมชน 
  (๔) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
  การจัดทำแผนการปรับโฉม (Reinventing) เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายตามที่ สป.อว.  กำหนด ที่สอดคล้องกับ 
พันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชนในด้านการจัดการศึกษา วิจัย ผลิตกำลังคนให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
ตลอดจน การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมโดยเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพและจุดเน้นของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน มีการออกแบบกลยุทธ์การปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน และกำหนดตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและ  
เชิงคุณภาพ เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะ ๕ ปี ให้ครอบคลุมตั้งแต่การปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเ รียน 
การสอน และปฏิร ูป ระบบการบร ิหารเพื ่อผล ิตกำล ังคนคุณภาพส ูงตามจุดเน ้นเช ิงย ุทธศาสตร ์กลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีวิสัยทัศน์ ๓ เป้าหมายหลัก ๙ เป้าหมายย่อย ตามพันธกิจสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
 
 ๑.๒ วิสัยทัศน์  
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีความเชื่อมั่นว่า การศึกษาบ่มเพาะพลังการเรียนรู้ และพลังแห่งปัญญา 
นำไปสู่ความงอกงามของชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
  ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มีเป้าหมาย 3 ประการ ประกอบด้วย สร้างกำลังคน
ในท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเครื่องมือเพ่ือการสร้างความเข้มแข็งชุมชน  
มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีคุณภาพ 
 
 1.3 ยุทธศาสตร์การปรับโฉมสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
  การปรับโฉม (Reinventing) เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามกลุ่ม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based and Community) เพื่อการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาสู่ 
ความเป็นเลิศในการเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และการให้ 
ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันวิทยาลัยชุมชนมี ๓ เป้าหมายหลัก  
๙ เป้าหมายย่อย ดังนี้ 
  เป้าหมายที่ ๑ การสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย 3 เป้าหมายย่อย คือ  
  เป้าหมายที่ 1.1 สร้างกำลังคนในท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง  
  เป้าหมายที่ 1.2 ยกระดับประชากรกลุ่มยากจน ผู้ด้อยโอกาส และมีความเหลื่อมล้ำสูงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม  
  เป้าหมายที่ 1.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  เป้าหมายที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง 
Value-based economy ประกอบด้วย 2 เป้าหมายย่อย คือ  
  เป้าหมายที่ 2.1 สร้างความรู้ใหม่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือเพ่ือพัฒนาชุมชน  
  เป้าหมายที่ 2.2 สร้างมูลค่าเพ่ิมจากมรดกทางภูมิปัญญาด้านช่างศิลป์ท้องถิ่น 
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  เป้าหมายที่ 3 การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย 4 เป้าหมายย่อย คือ 
  เป้าหมายที่ 3.1 ปฏิรูประบบบริหารบุคลากร  
  เป้าหมายที่ 3.2 ปฏิรูปแผน การเงินและงบประมาณ  
  เป้าหมายที่ 3.3 แก้ข้อจำกัดด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์  
  เป้าหมายที่ 3.4 ปฏิรูประบบธรรมาภิบาล 
 
  จากเป้าหมาย 3 ประการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน 5 ปี ระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มุ่งผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน และเป็นวิทยาลัยขุมชน 
ที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน (Community Engagement) และเป็นที่ยอมรับ  
โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะต้องเป็นผู้นำ/สร้างความรอบรู้เท่าทัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มเป้าหมาย
ของคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้1 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง และผู้ประกอบการในชุมชน 
 
2. ข้อมูลทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามนโยบาย 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่ชุมชน โดยในช่วงก่อตั้งเป็น
หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในปีพ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๘ และเมื่อพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ จึงปรับเปลี่ยนสถานะเป็นส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล อยู่ในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) ในปี พ.ศ. 2558 - 2562 ภายหลังที่พระราชบัญญัติ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับเปลี่ยนสถานะอีกครั้งไปอยู่ในสังกัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม2 มีพันธกิจที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ให้สถาบันเป็น
สถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ 
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพ
ของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ3 
 ปัจจุบัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีวิทยาลัยชุมชนตั้งกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ ๒๐ แห่ง  
การดำเนินงานตั้งแต่วิทยาลัยชุมชนจัดตั้งขึ ้นในปี ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน มีผลผลิตที่เป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ การผลิต

 
1 https://www.iccs.ac.th/uploads/file/20year.pdf 
2 http://iccs.ac.th/about_us.php?aboutus_id=1 
3 https://www.iccs.ac.th/uploads/file/K1.pdf 
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กำลังคนระดับอนุปริญญา มากกว่า ๑๗ สาขาวิชา มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วมากกว่า ๕๑,๒๐๒ คน โดย 
ส่วนใหญ่เป็นสาขาวิชาที่ตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนเชิงพื้นที่ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพในพื้นที่
เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการใช้หลักสูตร ในส่วนของ
การฝึกอบรมทักษะอาชีพ การบริการวิชาการและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม โดยจัดในลักษณะของหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนโดยใช้ทุนศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นฐานในการกำหนดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ มีผู้รับบริการแล้ว 
จำนวนมากกว่า 310,000 คน มีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงาน 
ที่ได้รับการตีพิมพ์วารสารงานวิจัย (ฐาน 1) แล้ว จำนวน 11 เรื่อง โดยการจัดองค์กรและการบริหารจัดการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีรูปแบบการบริหารจัดการที ่ยืดหยุ ่น เน้นการมีส่วนร่วมจากองค์กร หน่วยงาน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วน โดยมีสัดส่วนของบุคลากรที่มาจากภายนอกถึงร้อยละ ๗๕ และมีบุคลากรประจำ 
เพียงร้อยละ ๒๕ เป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีการระดมใช้ทรัพยากรร่วมกับเครือข่าย หน่วยงาน และองค์กรในพ้ืนที่มาใช้
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม มีหน่วยให้บริการครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชน
ตั้งอยู่มากกว่า 90 แห่งในแต่ละปี สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
ชุมชนในช่วงที่ผ่านมา จำนวนมากกว่าร้อยละ 70 นำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนยอมรับและให้ความร่วมมือที่ดี ทั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือการพัฒนาและร่วมแก้ปัญหา สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมลํ้าให้แก่ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ยากจนในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ และมีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้น
หลักธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดดังที่จะนำเสนอตามลำดับต่อไป 
 
 2.1 ความเป็นมาของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 
  วิทยาลัยชุมชนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาด้านการศึกษา
โดย “จัดให้มีวิทยาลัยชุมชนขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังขาดแคลน สถาบันอุดมศึกษา” ทั้งนี้  เพื่อรองรับผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่ไม่สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ด้วยเหตุความไม่พร้อม
ด้านต่าง ๆ ซึ่งมีจำนวนมากที่สะสมมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและรองรับการกระจาย
อำนาจการจัดการศึกษาสู่ชุมชน โดยมีกฎหมายรองรับการดำเนินงานคือ กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตํ่ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ มีสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ และมี
วิทยาลัยชุมชนในสังกัดจำนวน ๒๐ แห่ง ตั้งกระจายอยู่ทั ่วประเทศ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายขอบที่ไม่มี
สถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่ 
  อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามกฎหมายที่กำหนด ยังมี 
ข้อจำกัดในการดำเนินงานบางประการ เช่น กฎกระทรวงฯ ยังขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนให้บรรลุเจตนารมณ์ได้สมบูรณ์ คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนจึงเห็นชอบให้จัดทำ
ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชนขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มีผลบังคับใช้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงปรับเปลี่ยนสถานะเป็นส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) ปัจจุบัน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจที ่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒ ๕๕๘ มาตรา ๘  
เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ให้สถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษา
โดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสู่ 
การพัฒนาประเทศ 
 
 2.2 สถานที่ตั้ง และหน่วยให้บริการในพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชน 
  สถานที่ตั ้งวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ส่วนใหญ่มีหน่วยบริการหลักอยู่ที ่ตัวจังหวัด และจัด
ให้บริการการศึกษาและฝึกอบรมตามพันธกิจที ่กระจายอยู ่ในทุกอำเภอของแต่ละจังหวัด เพื ่อเพิ ่มช่องทาง  
การเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง โดยเน้นใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กร หรือสถานศึกษาในท้องถิ่น 
เน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสด้านต่าง ๆ ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยในปี พ.ศ. 2563  
มีจำนวน 93 หน่วยบริการครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ทั่วประเทศ  

ท่ีตั้งวิทยาลัยชุมชน หน่วยบริการการศึกษา 
93 แห่ง 

- ภาคเหนือ 6 แห่ง - แม่ฮ่องสอน ตาก 
พิจิตร อุทัยธานี แพร่ น่าน 

จำนวนหน่วยบริการในอำเภอ/
ชุมชน 31 แห่ง 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง - 
บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลำภู ยโสธร 

จำนวนหน่วยบริการในอำเภอ/
ชุมชน 30 แห่ง 

- ภาคตะวันออก 2 แห่ง -สระแก้ว ตราด   จำนวนหน่วยบริการในอำเภอ/
ชุมชน 4 แห่ง 

ภาคกลาง 1 แห่ง - สมุทรสาคร จำนวนหน่วยบริการในอำเภอ/
ชุมชน 6 แห่ง 

- ภาคใต้ 4 แห่ง -ระนอง สตูล พังงา 
สงขลา 

จำนวนหน่วยบริการในอำเภอ/
ชุมชน  
13 แห่ง 

ภาคใต้ชายแดน 3 แห่ง - นราธิวาส  
ยะลา ปัตตานี 

จำนวนหน่วยบริการในอำเภอ/
ชุมชน 9 แห่ง 

  
ภาพที่ 1 สถานที่ตั้งวิทยาลัยชุมชน และจำนวนหน่วยบริการในแต่ละภูมิภาค 

 
 2.3 โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการในรูปองค์คณะบุคคล ที่เน้น
การมีส่วนร่วม และการระดมใช้ทรัพยากรร่วมกับเครือข่ายหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
ดำเนินงาน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง คือ สำนักงานสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน มีบทบาทหน้าที่จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาสถาบัน จัดระบบมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา 
ติดตามประเมินผล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร งบประมาณ และระบบธรรมาภิบาลของ
องค์กร หน่วยงานในพื้นที่ คือ วิทยาลัยชุมชน มีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการที่รับผิดชอบด้านการสร้างเครือขา่ย 
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม และในส่วนของการดำเนินการบูรณาการงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษา
ตลอดชีวิต การบริหารวิชาการ และการวิจัย ในแต่ละพ้ืนที่ มุ่งเป้าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ การแก้ปัญหาความยากจน 
และการสร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรม เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ได้ใช้ในการประกอบอาชีพและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
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ของชุมชน การบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติฯ ได้เน้นให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนระดมสรรพกำลังพัฒนางานให้
เป็นประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น สร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน จากรัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อ up-skill และ re-skill 
โดยใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม เสริมซึ่งกันและกันเพื่อไปสู่เป้าหมายการลดช่องว่างและเสริมสร้ าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
  บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายรวมถึง บุคลากรประจำ ที่เป็นข้าราชการ พนักงาน
ประจำที่มีจำนวนไม่มาก และบุคลากรที่มาหนุนเสริมพลังให้เกิดการดำเนินการอย่างกว้างขวาง เช่น ผู้ประกอบการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงภูมิปัญญา ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาชุมชน ซึ่งในปัจจุบัน 
มีบุคลากร เป็นสัดส่วน 76 : 24 ประกอบด้วย (1) กรรมการสภาสถาบัน กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการวิชาการ และกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกท่ี
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร และภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง รวม 630 คน 
(2) บุคลากรประจำ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสถาบัน 39 อัตรา 
ข้าราชการครูในวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง ๓๑๙ อัตรา (วิทยาลัยชุมชนละ ๑๖ อัตรา) และพนักงานราชการ 
ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ๓๑๖ อัตรา (วิทยาลัยละ ๑๔ อัตรา) รวมทั้งหมด 67๕ 
อัตรา (3) อาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ที่มาจากบุคคลภายนอก จำนวน 1,471 คน 
 

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
 
 
 
 
 



7 

ฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ กกอ. ณ 15 พ.ย. 64 

 2.4 งบประมาณ 
  แหล่งเงินงบประมาณของสถาบันวิทยาลัยชุมชนส่วนใหญ่ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน โดยมี
สัดส่วนการใช้จ่ายเงินรายได้เฉลี่ย 5% ของแหล่งเงินงบประมาณที่ใช้ในแต่ละปี โดยมีสัดส่วนงบประมาณกับเงิน
รายได้ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560-2564) ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงงบประมาณและเงินรายได้ ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

 
 2.5 ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 
  ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมิน 
ตนเองด้านศักยภาพองค์กรและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ในข้อ ๑๓ 
แห่ง กฎกระทรวงการจัดกลุ ่มอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย งบประมาณ ผลการดำเนินงานตาม  
พันธกิจการจัดการศึกษา ฝึกอบรม การวิจัย และการทำนุบำรุงคิลปวัฒนธรรมโดยสรุป ดังนี้4 
  (๑) การเงินและงบประมาณ 
   สัดส่วนการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน : เงินรายได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เท่ากับ ๙๕.๓๘ : ๔.๖๒ โดยจะเห็นได้ว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีใช้จ่ายจากแหล่งงบประมาณแผ่นดินเกือบ 
๑๐๐% ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๓๔.๕๔๙๓ ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของ
งบประมาณจำแนกตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ 
เท่ากับ ๔๐ : ๕๒ : ๖ : ๒ และจำแนกตามงบรายจ่ายประจำ กับรายจ่ายลงทุน เท่ากับ ๘๙ : ๑๑ เมื่อคิดสัดส่วน
งบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน คือ สำนักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง โดย เฉลี่ยงบประมาณ
แผ่นดินปีละ ๒๐ ล้านบาท/หน่วยงาน สำหรับเงินรายได้ ในแต่ละปีงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีเงิน

 
4 https://www.iccs.ac.th/uploads/file/54323_Sahyblock%20Mail.pdf 

2560 2561 2562 2563 2564

งบประมาณ 723.044 733.666 710.649 649.424 651.673

เงินรายได้ 20.000 19.000 18.000 25.252 17.051
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งบประมาณและเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี พ.ศ. 2560 - 2564
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รายได้ในภาพรวมของวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง จำนวน ๒๔.๔๗๗๘ ล้านบาท เฉลี่ยมีเงินรายได้วิทยาลัยชุมชนละ 
๑.๒๒ ล้านบาท/ปี (น้อยที่สุด จำนวน ๐.๔๗๙๒ ล้านบาท และมากที่สุด ๒.๓๔๔๔ ล้านบาท/วิทยาลัยชุมชน)  
ส่วนใหญ่เป็นเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมและเงินบำรุงการศึกษาขั้นตํ่าของนักศึกษาและผู้รับบริการ หลักสูตร
อนุปริญญา ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ5 
  (๒) ผลการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการจัดการศึกษาและฝึกอบรม 
   สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังคนที่มีความรู้ สำหรับ 
อนาคต มีสมรรถนะการเรียนรู้ พร้อมปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน มีความสามารถ 
สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่จะร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่า สร้างสัมมาชีพ และมี 
ส่วนร่วมสร้างสรรค์การเปลี ่ยนแปลงชุมชนให้พัฒนาอย่างยั ่งยืน และเรียนรู ้ตลอดชีว ิต ในปี พ.ศ. 2563  
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร ปวส. หลักสูตร ปวช. และหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพที่เน้น
ตอบสนองความต้องการกำลังคนเชิงพื้นที่ รวม 317 หลักสูตร มีจำนวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร 
ปวส. และหลักสูตร ปวช. รวม 12,207 คน หลักสูตรประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตรด้านอาชีพ รวม 160 คน  
มีผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา และ ปวส. รวม 2,682 คน จากการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
พบว่า ร้อยละ ๘๓.๘๘ ของผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
โดยมีร้อยละ 53.25 มีงานเดิมที่ทำอยู่ก่อนสำเร็จการศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ ๖.๘๘  
และผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวส. พบว่า ร้อยละ 82.79 มีงานทำทันทีหลังจบการศึกษาโดยส่วน
หนึ่งหางานทำได้ก่อนสำเร็จการศึกษา ภาพรวมมีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗๔.๖๔ 
  (3) ผลการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย 
   สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งม่ันพัฒนากระบวนการวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่อย่าง 
เป็นระบบ ครอบคลุมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนา การวิจัยสถาบัน การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยการเรียนรู้ การวิจัย 
ชุมชน การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การวิจัยจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ และการ 
วิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของบุคลากรและชุมชน  
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อถือได้ และคำนึงถึงการนำผลงานการวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่มีอยู่ไปต่อยอด 
หรือ นำไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
วิจัย รวม 24 โครงการ มีค่าเฉลี่ยงบประมาณด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 113,666.56 บาทต่อคน และมีผลงานที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จดลิขสิทธิ์ 
เรื่อง “THEPA HANDBOOK เที่ยวเทพาฮาเฮจากเลขึ้นเขา - ไม่เหงาจากเขาลงเล” วิทยาลัยชุมชนสงขลา นอกจากนี้ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ ภายใตโครงการวิจัย 
การพัฒนาตนแบบชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอยางยั่งยืนและยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนบนฐานรากบนฐานทุนทรัพยากรในพื้นที่ 8 จังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู ไดแก จังหวัดสระแกว 
แพร แมฮองสอน หนองบัวลำภู สงขลา ตราด บุรีรัมย และยโสธร และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก ไข 
ปญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยำในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน มุกดาหาร ยโสธร และจังหวัด
ชัยนาท 
 

 
5 https://www.iccs.ac.th/uploads/file/AnnualReportICCS2563.pdf 
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  (4) ผลการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
   สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งมั่นการบริการวิชาการเพื่อการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์คุณภาพการเรียนรู้
และศักยภาพกำลังคนในชุมชน ให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐาน ทักษะอาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยเน้นสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารเงินและการลงทุน ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ด้านสุขภาวะ ด้านภาษา และด้านอื่น ๆ ตามศักยภาพของพื้นที่ บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมตามแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และ
แผนงานบูรณาการ รวม 13 ผลผลิต/โครงการ และงบประมาณจากแหล่งเงินภายนอกอีกจำนวน 47 โครงการ  
โดยมีการพิจารณาจัดสรรให้วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาการ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
และโครงการพัฒนาเชิงพื ้นที ่ รวม 803 หลักสูตร/โครงการย่อย มีโครงการบริการวิชาการที ่ตอบสนองต่อ  
Area-based ร้อยละ 96.14 (772 หลักสูตร/โครงการย่อย) และมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือ
หน่วยงานในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ร้อยละ 74.22 (596 หลักสูตร/โครงการย่อย)6 โดยมีผลการประเมินประกัน
คุณภาพภายในระดับวิทยาลัยชุมชนตามองค์ประกอบด้านผลการบริการทางวิชาการแก่สังคมในระดับดีมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 4.55 จากคะแนน 5 ระดับ) 
 
 2.6 ผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ. 2563 และมีผล
การประเมินโดยสรุปได้ดังนี้ คือ  
  (1) การประกันคุณภาพการศึกษา ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระดับวิทยาลัย และระดับสถาบัน โดยเป็นการประเมินผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 สรุปในภาพรวม 
พบว่า ผลการประเมินระดับหลักสูตร อยู่ในระดับพอใช้ ส่วน การประเมินระดับวิทยาลัยและระดับสถาบันอยู่ใน
ระดับดี (คะแนนการประเมิน 5 ระดับ) โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในเรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ 
แผนพัฒนาบุคลากร และให้ความสำคัญกับ Digital Transformation ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว  
มีการกำกับ ติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนต่าง ๆ ที่กำหนด การจัดทำ มคอ.2 ที่เชื ่อมโยงกับคำอธิบาย
รายวิชาและ มคอ. 3 และการทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามที่กำหนดในมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา และกฎกระทรวงฯ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน  
  (2) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดย ป.ป.ช. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
มีผลการประเมินคะแนน ร้อยละ 88.09 อยู่ในระดับ A (ระดับดี) (จากระดับผลการประเมิน 7 ระดับ คือ F-AA) ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดไว้ที่คะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
ในเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้
มีระบบการประเมินของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดบริการได้ง่าย การกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการ
พิจารณาให้คุณ ให้โทษตามหลักธรรมาภิบาลและความสามารถ ระบบการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของภาครัฐที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ  จัดระบบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ให้มีประสิทธิภาพ และการสร้างวัฒนธรรมการทำงานองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วม ให้มีระบบตรวจสอบ

 

6 http://projectbase.bcca.go.th/index.php/MTN8fG1haW4 
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การทำงานที่ชัดเจนและเปิดเผย ทั้งนี้ ในส่วนของผู้รับบริการ เสนอแนะให้ปรับปรุงเรื่อง  การประชาสัมพันธ์ 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน และช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
และการพัฒนาทักษะบุคลากรที่ดูแลงานเว็บไซตข์องหน่วยงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพ  
  (3) การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษา โดยสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในเรื่อง การออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
ควรให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโดยการบริหารจัดการเวลาเรียนให้เหมาะสมกับนักศึกษา และการใช้ประโยชน์ 
จากระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน และการกำหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายระดับผลลัพธ์ในการบริหารโครงการ โดยให้ทบทวนหรือปรับปรุงเครื่องมือการประเมินผล ตลอดจนนำผล 
การประเมินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการอย่างต่อเนื่อง  
 
3. ผลการประเมินตนเอง และการกำหนดกลุ่มยุทธศาสตร์ 
 
 การดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ข้อ 3 ที่ให้จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้ คือ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา กลุ่มผลิตและ
พัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาวิชาจำเพาะ และกลุ่ มอื ่นตามที ่ร ัฐมนตรีประกาศกำหนด และ ข้อ 13 สภา
สถาบันอุดมศึกษาอาจเลือกสังกัดกลุ่มตามข้อ 3 ได้ โดยต้องประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และวรรคสาม เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาและได้เลือกสังกัดกลุ่มตามข้อ 3 แล้ว ให้คณะกรรมการประเมินตาม
วรรคสองจัดทำแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา หรือแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม
ความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น เพื่อการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 45  
เพ่ือนำเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาต่อไป  
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง และจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์  ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย และนายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา มี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด เป็นประธานกรรมการ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรเนตร 
อารีโสภณพิเชฐ อนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวง อว. เป็นกรรมการ  
 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการประเมินตนเองของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามตัวชี้วัดศักยภาพ
องค์กรและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มที่กำหนดในคู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) จัดทำโดยคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านคุณภาพอุดมศึกษา) และคณะอนุกรรมการจัดทำกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
เช ิงย ุทธศาสตร ์และค ุณล ักษณะเฉพาะกลุ ่ม (Strategic Profile & Strategic Attributes) ของสำน ักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 32 ตัวชี้วัด โดยได้มีการประชุม 2 ครั้ง 
เมื่อวันที่ 2 และวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และผล  
การประเมินสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามตัวชี ้ว ัดศักยภาพองค์กรและตัวชี ้ว ัดผลการดำเนินงานของกลุ่ม
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สถาบันอุดมศึกษา โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนำเข้าข้อมูลในระบบ Thai 
University Strategic Classification and Self-Assessment System (UCLAS) ดังนี้ 

(1) การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดด้านศักยภาพขององค์กร (Performance indicators) 
(1.1) ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 5 

กล่าวคือ หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ในปี 2563 รวม 317 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เน้น
ตอบสนองความต้องการกำลังคนเชิงพ้ืนที่ สาขาวิชาที่มีความต้องการกำลังคนที่มีลักษณะเหมือน ๆ กันในทุกพ้ืนที่ 
(common need) เช่น ระดับอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
พัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิ
ปัญญาของชุมชน อาทิ ผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และหลักสูตรที่เป็นความต้องการ
กำลังคนเฉพาะพื้นที ่ (Local need) เช่น ระดับอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ การแพทย์แผนไทย 
หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพด้านการแปรรูปอาหารพ้ืนบ้าน อาหารพื้นถิ่น งานช่างศิลป์พ้ืนถิ่น เป็นต้น  

(1.2) การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Research/Service in Region) มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ 4 เป็นการประเมินจากผลงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได้รับทุนสนับสนุนโครงการ จำนวน 8 ผลงาน จากจำนวนผลงานทางวิชาการทั้งหมดในปี 2563 
รวม 22 ผลงาน ตัวอย่างโครงการวิจัยรับใช้สังคม เช่น การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด เป็นต้น  

(1.3) การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน ( Inclusive Community) มีผลการประเมินอยู ่ใน
ระดับ 5 เป็นการประเมินจากจำนวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่กำหนดทิศทางการดำเนินงาน การสอน และการบริหาร ได้แก่ หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตร
พัฒนาทักษะอาชีพ รวม 295 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ทั้งหมดในปี 2563 จำนวน 317 หลักสูตร  

(1.4) การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคมในพื้นที ่ (Integrated Government Budget) มีผลการประเมินอยู ่ในระดับ 2  เป็นการประเมินจาก
งบดำเนินการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการในปี 2563 จำนวน 
12 โครงการ วงเงิน 51.3911 ล้านบาท จากงบดำเนินการทั้งหมด 381.9803 ล้านบาท และงบประมาณที่
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่สนับสนุนผ่านกิจกรรม/โครงารต่าง ๆ  วงเงิน 18.3887 ล้านบาท  

(2) การประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน (Performance indicators) 
(2.1) อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต (Percentage of Graduate Employed 

in Region) มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 เป็นการประเมินจากผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 
2562 (ดำเนินการ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตร ปวส. ที่สำเร็จการศึกษา 
จำนวน 2,682 คน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา และ ปวส. ส่วนใหญ่เกินกว่า 
ร้อยละ 70 (จำนวน 1,906 คน) มีงานทำและยังประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ อยู่ในพ้ืนที่  

(2.2) การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 5 เป็น
การประเมินจากจำนวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based ต่อจำนวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด โดยพิจารณาจากโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินระดับผลผลิต 13 โครงการ 
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และหลักสูตร/โครงการย่อยที่ดำเนินการในพื้นที่ 20 วิทยาลัยชุมชน จำนวน 756 โครงการ และโครงการที่ไดร้ับ
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐอื่นในพ้ืนที่ 47 โครงการ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 96.08   

โครงการด้านการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2563 ประกอบด้วย (1) โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (2) โครงการ
พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย (3) โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (4) โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (5) โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน  
(6) โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน (7) โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ (8) โครงการพัฒนากลุ่ม
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ (9) โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง 
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค (10) โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (11) โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (12) โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ 
(13) โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

(2.3) การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพื้นที่ หรือภูมิภาค (Non-age Group 
Participation) มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 เป็นการประเมินจากจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน 
หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข หรือลดปัญหา หรือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม หรือการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ ต่อจำนวนโครงการหรือกิจกรรม
ทั้งหมด โดยพิจารณาจากโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินระดับผลผลิต 13 โครงการ และหลักสูตร/โครงการ
ย่อยที่ดำเนินการในพื้นที ่ 20 วิทยาลัยชุมชน จำนวน 756 โครงการ และโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก
หน่วยงานภาครัฐอื่นในพ้ืนที่ 47 โครงการ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 74.51 ตัวอย่างโครงการ เช่น โครงการจัดการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา การบริหารจัดการความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ ่นของชุมชน 
ในอุทยานธรณีโลกสตูลเพ่ือการท่องเที่ยวยั่งยืน เป็นต้น   

(2.4) ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability) ตัวชี้วัดนี้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนไม่มีผลการประเมิน เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดที่มีการประเมินจัดอันดับสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งจัด
การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา  
 จากข้อมูลผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดด้านศักยภาพองค์กร และด้านผลการดำเนินงานของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนข้างต้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดอยู ่ในกลุ ่ม High Potential และ High Performance  
ในกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based and Community) และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ให้
ความเห็นชอบในการเลือกให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนสังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 7/2564  
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ซึ่งสอดคล้องบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนความมุ่งหมายของการ
จัดตั ้งวิทยาลัยชุมชนที่มุ ่งเน้นการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคนในพื้นที ่ที ่ไม่มี
สถาบันอุดมศึกษา และมุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดังแผนภาพที่ 4 การประมวลผลการประเมินตามตัวชี้วัด
ทั้ง ๔ กลุ่มจากระบบ Thai University Strategic Classification and Self-Assessment System (UCLAS) UCLAS 
โครงการพัฒนาระบบประเมินตนเอง เพ่ือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS)  
 



13 

ฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ กกอ. ณ 15 พ.ย. 64 

 
ภาพที่ 4 ผลการประเมินศักยภาพและผลการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณาข้อมูลศักยภาพและผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนถึง
จุดเด่นในกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based and Community) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศภายใต้กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 
(Area Based and Community) จึงมุ่งจัดทำแผนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ชุมชน และการให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่
การพัฒนาที่ย่ังยืน ตามภารกิจสำคัญ ดังนี้ 
 (๑) เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างศักยภาพให้สถานศึกษา องค์กรในชุมชน และ
ประชาชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในชุมชน 
 (๒) ผลิตบัณฑิต และเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที ่ให้มีจิตสำนึกและความรู้ 
ความสามารถ เพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ 
 (๓) ดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน 
 (๔) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า 
 (๕) ส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาความรู้จากผู้มีภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น  
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ส่วนที่ 2  
แผนการพลิกโฉมสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีผลการประเมินจัดอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Based and 
Community) มีจุดเน้นเชิงกลยุทธ์ในการพลิกโฉมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ประเด็นหลักคือ (1) ผลิตกำลังคนที่มี
สมรรถนะสูงตามบริบท ศักยภาพ จุดเด่น และความต้องการของพื ้นที ่ที ่ว ิทยาลัยชุมชนตั ้งอยู ่ 20 จังหวัด  
ที่แตกต่างกัน (2) ให้บริการทางวิชาการในสาขาวิชาที่มุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (3) ปฏิรูประบบ
บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนในด้านระบบบริหารบุคลากร แผน การเงินและงบประมาณ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
หลักเกณฑ์ และระบบธรรมาภิบาล  
 
1. จุดเน้น ทิศทาง และเป้าหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญการพลิกโฉมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
 แผนการพลิกโฉมสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนมุ่งสร้างกำลังคนเพื่อความเป็นเลิศในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีจิตสำนึกและ
ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ ระยะแรก
ของแผนฯ (พ.ศ. 2566 – 2568) มีเป้าหมายดำเนินการ 5 สาขาวิชา ในพื้นที่ 10 วิทยาลัยชุมชน และ
ขยายผลดำเนินการเป็น 7 สาขาวิชาให้ครอบคลุมพื้นที่ 20 วิทยาลัยชุมชน ภายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566  
– 2570) สาขาวิชาที่เป็นจุดเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus) 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาด้านการเกษตร 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล และสาขาวิชาช่างศิลป์ท้องถิ่น รายละเอียดดังตาราง  
 
ตารางท่ี 1 จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus) ในการพลิกโฉมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในระยะ 5 ปี  

สาขาวิชา วิทยาลัยชุมชนที่ดำเนินการ 
ปี พ.ศ. 2566 – 2568  ปี พ.ศ. 2568 – 2570 

1. การเกษตร ตราด ยโสธร ยะลา บุรีรัมย์ ตราด ยโสธร ยะลา บุรีรัมย์ สระแก้ว 
หนองบัวลำภู แม่ฮ่องสอน พังงา 

2. การแพทย์แผนไทย ตาก ตาก พิจิตร มุกดาหาร 
3. การท่องเที่ยว สตูล นราธิวาส สตูล นราธิวาส น่าน แพร่ ระนอง สงขลา 
4. การจัดการโลจิสติกส์ มุกดหาร  มุกดาหาร สมุทรสาคร ยะลา สงขลา ตาก 

สระแก้ว 
5. เทคนิคเครื่องกล พิจิตร และอุทัยธานี พิจิตร อุทัยธานี 
6. เทคโนโลยีดิจิทัล - ปัตตานี พังงา บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน  
7. ช่างศิลป์ท้องถิ่น - แพร่ น่าน มุกดาหาร ยโสธร บุรีรัมย์ อุทัยธานี 

สงขลา ยะลา ปัตตานี  นราธิวาส 
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 สาขาวิชาที ่มุ ่งเน้นทั ้ง 7 สาขาวิชา เป็นสาขาวิชาที่มุ ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ โดย
ศักยภาพที่สนับสนุนการสร้างกำลังคนในสาขาวิชาที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ กล่าวคือ วิทยาลัยชุมชนมีพันธกิจตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ ที่กำหนดให้สถาบันวิทยาลัยขุมชนเป็น
สถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ 
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพ
ของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาหลักสูตรทั้งในระบบและนอกระบบ 
หลักสูตรในระบบ ได้แก่ หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรนอกระบบ ได้แก่ 
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการของบุคคล กลุ่มบุคคล และการจัดการความรู้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนเชิงพื้นที่ ในการจัดหลักสูตรทุกประเภทของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งตอบสนอง 
ความต้องการของพื้นที่ โดยเริ่มจากสำรวจศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพของแต่ละพื้นที่ และจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอน เป็น
หลักโดยมีอาจารย์ประจำอำนวยความสะดวก  
 เป้าหมายของการพลิกโฉมสถาบันวิทยาลัยชุมชนในระยะ 5 ปี เป็นการพลิกโฉมเพื่อมุ่งสร้างสรรค์
นวัตกรรม เครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์ การยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ชุมชน และร่วมพัฒนาชุมชน  
เพื่อการบรรลุเป้าหมายการสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 และการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง Value-based economy รวมถึงเป้าหมายของกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
ทีมุ่่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงตามความต้องการของท้องถิ่น และพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้
และนวัตกรรมประสบความสำเร็จ  
 
2. การปฏิรูประบบบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 
 แนวทางการปฏิรูประบบบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื ่อการบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) กำหนดแนวทางการปฏิรูปด้านการบริหารบุคลากร แผน การเงินและงบประมาณ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ และธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ไว้ดังนี้ 
 2.1 ด้านการบริหารบุคลากร มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
  (1) ระดมผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนมาร่วมขับเคลื่อนงานวิทยาลัยชุมชน สร้างกลไกการแลกเปลี่ยน
บุคลากรกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความคิดใหม่ และสมรรถนะใหม่ รวมทั้งการบูรณาการการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการให้มีพลังในการสร้างสมรรถนะผู้เรียน และสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นท่ี 
  (2) พัฒนาสมรรถนะการทำงานมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับชุมชน การปรับ Mindset และสามารถ
ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ 
และทักษะการทำงานที่เน้นคุณภาพสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้ด ี 



16 

ฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ กกอ. ณ 15 พ.ย. 64 

  (3) การสรรหาบุคลากรแทนอัตราว่าง ให้สรรหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิสอดคล้องกับสาขาวิชาที่
มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ 7 สาขาวิชา ที่มีศักยภาพสูง  
  (4) ปรับเกณฑ์ วิธีการ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สร้างผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์และ
วิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เหมาะสมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งกำหนดประเภทตำแหน่งบุคลากร
ออกเป็น อาจารย์ อาจารย์ชำนาญการ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 
  (5) พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะของบุคลากรฝ่ายบริหาร และฝ่ายสนับสนุน
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อให้เป็นฝ่ายอำนวยความสะดวก สนับสนุน แนะนำ ส่งเสริมและ
ประสานงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของแผนการพลิกโฉมสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  
  (6) สร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับองค์กรนานาชาติซึ ่งต ั ้งอยู ่ในประเทศไทย ที ่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในประเทศ ด้านบุคลากร องค์ความรู้ หรือผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน  
 
 2.2 ด้านแผน การเงินและงบประมาณ  
  (1) จัดระบบการจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.อุดมศึกษา มาตรา 45 (3) จะเริ่มขอ
ตั้งในปี 2566  
  (2) จัดทำแผนและงบประมาณที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome - oriented) มุ่งตอบโจทย์การ
พัฒนากำลังคนและชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-based oriented) และเพิ่มสัดส่วนของการจัดทำแผนและงบประมาณ 
บูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นท่ี  
  (3) จัดให้มีกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ
แผนพัฒนาความเป็นเลิศให้ตอบสนองเป้าหมายที่กำหนด 
 
 2.3 ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
  (1) เสนอแก้หลักเกณฑ์การปรับสถานภาพบุคลากรประเภทพนักงานราชการ เป็นพนักงาน  
ในสถาบันอุดมศึกษา (เช่นเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย) 
  (2) จัดทำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับอนุปริญญาใหม่ ในประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร 
อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  (3) จัดทำหลักเกณฑ์/วิธีการเทียบโอนหน่วยกิต (Credit bank)   
 
 2.4 ด้านระบบธรรมาภิบาล  
  (1) สร้างค่านิยมร่วมองค์กรที่มุ่งการทำงานเพ่ือความเป็นเลิศ ประกอบด้วย ค่านิยมการทำงาน
แบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ความรักความผูกพันในองค์กร การมีวัฒนธรรมองค์การในการทำงานบน
ฐานความรู้ ข้อมูลข้อเท็จจริง การสื่อสารเป้าหมายองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน  
  (2) สร้างกลไกการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นหลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความโปร่งใส  
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3. แผนการสร้างกำลังคนเพ่ือความเป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 
 การจัดทำแผนการสร้างกำลังคนเพื่อความเป็นเลิศระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
 3.1 หลักการและแนวคิดในการจัดทำแผนฯ  
  แผนการสร้างกำลังคนเพื่อความเป็นเลิศระยะ 5 ปี สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการภายใต้
ความคิดสำคัญ คือ (๑) พันธกิจและศักยภาพสถาบันวิทยาลัยชุมชน (๒) ทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ประเด็น รวมทั้งนโยบายของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนต้องดำเนินการต่อเนื่องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๙ ประเด็นรวม ๑๗ ผลผลิต/โครงการ (3) 
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569 (4) แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 พ.ศ. 2564 – 2565 (5) นโยบายที่สำคัญของ
กระทรวง อว. ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอในลำดับต่อไปนี้ 
  (1) พันธกิจและศักยภาพสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
   พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ ที่กำหนดให้สถาบันวิทยาลัย
ขุมชนเป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การศึกษา วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและ
ชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบ
อาชีพของท้องถิ ่นและชุมชนซึ ่งนำไปสู ่การพัฒนาประเทศ และมาตรา ๙ กำหนดให้ การดำเนินงานตา ม
วัตถุประสงค์สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึ งเรื่องดังต่อไปนี้ คือ (๑) การสร้างโอกาสและ 
การเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ด้วยกระบวนการจัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย (๒) การตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนในเรื่องการศึกษา  
การฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ (๓) ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาต่อในระดับปริญญา
ของนักศึกษา (๔) ความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา 
องค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรม หน่วยงานอื่นของรัฐ สถานศึกษาชั้นสูง สถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเ ทศใน
การจัดการศึกษา (๕) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ (๖) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัดการศึกษา (๗) การบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล  
(๘) การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในการบริหารจัดการ (๙) การประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
   การดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้ยึดมั่นในการให้ความสำคัญ
กับการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
ด้วยรูปแบบ หลากหลาย ทำงานเชิงรุกเพื่อเข้าถึงผู้เรียนในชุมชนได้ทั่วถึง รวมทั้งการตอบสนองต่อความต้องการ
ของท้องถิ่นและชุมชนทั้งด้านการศึกษา การฝึกอบรมวิชาการหรือวิชาชีพให้สมาชิกในชุมชนได้พัฒนาศักยภาพ 
โดยไม่ต้องจากถิ่นฐาน หลักการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนที่สำคัญ คือ (๑) เปิดกว้างและเข้าถึงง่าย มีหลักสูตร
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หลากหลาย เสียค่าใช้จ่ายน้อย (๒) การตอบสนองความต้องการของชุมชน (๓) การเน้นคุณภาพและการใช้
ประโยชน์ที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ (๔) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและพันธมิตรกับเอกชน และองค์กรเอกชน 
สถาบันฯ เป็นกลไกของการศึกษาตลอดชีวิตที่ลดความเหลื่อมลํ้าแก่ผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
เท่าเทียม โดยมีการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศ และ
กำหนดยุทธศาสตร์ระยะปานกลางและระยะยาว และเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านไปสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในปี พ.ศ. 2562 ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน โดยมีการวิเคราะห์ทบทวน การดำเนินงานและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิรูปการอุดมศึกษา โดยเฉพาะตามหลักการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มาตรา 24 ของ พ.ร.บ.อุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 เมื่อพิจารณาจากภารกิจการดำเนินงานที่คำนึงถึงการดำเนินงานที่เน้นการตอบสนองตามอุปสงค์ 
(Demand-side) เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมลํ้าและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนที่มีความต้องการ
หลากหลาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ ่มประชาชนวัยทำงาน ๓๕ ล้านคน ซึ ่งส่วนใหญ่อยู ่นอกระบบ
การศึกษาและเป็นกลุ่มรายได้น้อย ดังนั้น การจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้สำเร็จอย่างดี มีความจำเป็นต้อง
ปรับโฉม (Reinventing) เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความสามารถในการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  (2) ทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ประเด็น 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร ับจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติใน ๔ ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ (4) ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม และมุง่เน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โครงการส่วนใหญ่เป็นงบประมาณบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกในพื้นที่ สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม สอดคล้องกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๙ ประเด็น รวม ๑๗ ผลผลิต/โครงการ ที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
(1) โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (2) โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (3) โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (4) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้าง
มูลค่าเพิ ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร (5) โครงการพัฒนากลุ ่มท่องเที ่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ ่มชาติพันธุ์   
(6) โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก  (7) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความ
ต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (8) ผลผลิต ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน (9) ผลผลิต ผลงานการ
ให้บริการทางวิชาการ (10) ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (11) โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชน (12) โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน (13) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ (14) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตาม 
อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ (15) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย (16) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (17) โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของ
ผู้สูงอายุ 
  (3) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 - 2569 
มุ่งสร้างกำลังคนในท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง และการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศตาม
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แนวทาง Value-based economy โดยให้ความสำคัญกับ Bio Circular Green Economy model ซึ่งเป็นการ
พัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพรอม ๆ กัน เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเปนรูปธรรม  
โดยบูรณาการกิจกรรมหลักภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในทุกพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน อันได้แก่ 
กิจกรรม (1) อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา เพิ่มพูนทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม (2) บริหาร
จัดการการใชประโยชนและบริโภคอย่างยั่งยืน (3) ลดและใชประโยชนของทิ้งจากกระบวนการผลิตสินค้าและ
บริการ (4) เพ่ิม Value Creation ตลอดหวงโซมูลคา ตั้งแต่ภาคเกษตรที่เป็นตนน้ำ จนถึงภาคการผลิตและบริการ 
และ (5) สร้างภูมิคุมกัน พ่ึงพาตนเอง และเพ่ิมสมรรถนะในการฟนตัวอย่างรวดเร็ว 
  (4) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 
พ.ศ. 2564 – 2565 ยกระดับประชากรกลุ่มยากจน ผู้ด้อยโอกาส และมีความเหลื่อมล้ำสูงทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม เพื่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ...”  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและ
ปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป  
  (5) นโยบายที่สำคัญของกระทรวง อว. 
   สนับสนุนและขับเคลื่อนการวิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและลดความเหลื่อมล้ำ  
ในสังคม เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยแบบมุ่งเป้าที่เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ และนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ไปใช้แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ในเรื่อง (1) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ส่งเสริม Bio-Circular-Green (BCG) Economy โดยมุ่งเน้นการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย และเน้น
อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ (2) การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับการพึ่งพาตนเอง แปลงทุนวัฒนธรรมสู่สินค้า
และบริการเชิงวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ พลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทย 
และสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ในทุกระดับและทุกระบบ เพื่อขับเคลื่อนและปลดล็อกข้อจำกัด
และส่งเสริมระบบนิเวศของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 3.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance)  
  การดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ ใช้กลยุทธ์การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่าย 
ทั้งในและนอกพื้นที่ มีอาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งมีแผนกลยุทธ์  
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีการนำมาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ มากำหนดคุณภาพของผลผลิต  
  จากผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน จัดอยู่ใน
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based and Community) และมีความพร้อมที่จะปรับโฉมไปสู่ความ
เป็นเลิศตามกลุ่มยุทธศาสตร์ดังกล่าว สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ให้ความเห็นชอบร่างกรอบแผนการปรับโฉม (Reinventing) เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศสถาบัน
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วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ภายใต้เป้าหมายที่ ๑ การสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ ๒๑ เป้าหมาย
ที่ 1.1 สร้างกำลังคนในท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทำเแผนการสร้างกำลังคนเพื่อความ
เป็นเลิศใน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาด้านการเกษตร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล และสาขาวิชาช่างศิลป์
ท้องถิ่น โดยมีบริบท ศักยภาพและจุดเน้นของแต่ละพ้ืนที ่ดังนี้ 

(1) สาขาวิชาด้านการเกษตร สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณเพื ่อจัด
การศึกษา การฝึกอบรม และบริการวิชาการ ด้วยหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวกับสาขาวิชาการเกษตร ได้แก่ หลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ และการบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ อาทิ หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
เป็นต้น โดยพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 จังหวัดมีบริบท และศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องในลักษณะ Project-based เช่น การทำเกษตร
ผสมผสาน ด้านการเกษตรพอเพียง การพัฒนาผลิตภัณฑ์/การแปรรูผลผลิตทางการเกษตรที่นำไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และสร้างอาชีพ/รายได้ในชุมชนท้องถิ่น    

พื้นที่ที่มีศักยภาพการสร้างกำลังคนด้านการเกษตร ตัวอย่างเช่น จังหวัดตราด ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศ มีพื้นที่ทั้งที่เป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบสลับภูเขา ที่ราบชายฝั่งทะเล และมีเกาะ
น้อยใหญ่จำนวนมาก เศรษฐกิจของจังหวัดตราดในภาพรวมขึ้นกับภาคเกษตร สาขาประมง สาขาเกษตร และป่าไม้ 
และภาคนอกเกษตร ได้แก่ การขายส่ง การขายปลีก และการขนส่ง เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดตราดเป็น
พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทไม้ผล ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ส่วนพ้ืนที่
ทำนากลับน้อยลง นอกจากนี้ ยังปลูกสับปะรดแซมในร่องยางพาราที่ปลูกใหม่ในช่วง 1 – 3 ปีแรก ซึ่งผลิตผล
ทางการเกษตรของจังหวัดตราดในช่วงฤดูกาลจะมีปริมาณมาก ทำให้ราคาตกต่ำ วิทยาลัยชุมชนตราดในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ได้ดำเนินการโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมาหลายปี มีการบริการ
วิชาการ และการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ 
เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรจากสินค้าเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง จังหวัดยโสธร มุ่งพัฒนาให้เป็น “ยโสธรเมือง
เกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” มีวิทยาลัยชุมชนยโสธรที่สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จัดการศึกษาและ
บริการทางวิชาการที่ตอบสนองจุดเน้นเชิงยุทธศาตร์ของจังหวัดโดยจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชา
เกษตรอินทรีย์ และโครงการบริการวิชาการที ่หนุนเสริมองค์ความรู ้ด้านการเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยะลา  
มีวิสัยทัศน์ คือ “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งค่ัง ท่องเที่ยวยั่งยืน” มีวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่สอนต่ำกว่าปริญญาในพ้ืนที่ จัดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และโครงการบริการวิชาการ
หรือฝึกอบรมอาชีพที่เก่ียวเนื่องกับการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง 

 
หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานจัดการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนใน

พ้ืนที่ที่เปิดหลักสูตรสาขาวิชาด้านการเกษตร ได้แก่ 
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ชื่อหน่วยงาน/ภาคเอกชน
หรือชุมชน 

แนวทางดำเนินการ 
การร่วมลงทุน 

ในรูปแบบตัวเงิน  
(In-cash) 

การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น 
(In-kind) 

วิทยาลัยชุมชนตราด สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป 
 - สำนักงานเกษตรจังหวัด

ตราด 
- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
ตราด 

- สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ตราด 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
(การเกษตรและการแปรรูป) 

- สภาเกษตรกรจังหวัดตราด 
- สวนผลอำไพ 

- ร่วมจัดการเรียนการสอน และจดั
แหล่งเรียนรู้ และฝึกทักษะรายวิชา
ภาคปฏิบตั ิ

- เป็นวิทยากรผูส้อน หรือฝึกอบรม 
- เป็นสถานท่ีฝึกวิชาชีพ และร่วม

ประเมินผล  
  
 
 
 

- - แหล่งเรียนรู ้
- แหล่งฝึกปฏิบัติงาน  
- ปราชญ์ชุมชน/ วิทยากร

ชำนาญเฉพาะทาง 
- การเรียนรู้ในรูปแบบ

โครงการโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตจันทบุร ี

- ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มี
ผลการเรยีนดี (มทร.) 

 เชื่อมโยงการศึกษาต่อใน
ระดับ ป.ตรี  

- กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.)  

- จัดสรรทุนค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน 
แก่นักศึกษาผู้รับทุน หลักสูตร
อนุปริญญา (2 ปี) 

- จัดสรรทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน  

- 6,500 บาท/ทุน/
เดือน 

- 10,000 บาท/ทุน /ปี  
นศ.ทุน 3 รุ่น 47 คน 

กิจกรรมหนุนเสริมนักศึกษา
ผู้รับทุน ครผูู้สอน และ
วิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชนยะลา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงานภาครัฐ 
- มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา  
- สำนักงานประมงจังหวัดและ

อำเภอ  
- สำนักงานเกษตรจังหวัดและ

อำเภอ  
- ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตร  
- ศูนย์วิจัยแพะแกะ  
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ

ผลิตพืชสวน  
หน่วยงานภาคเอกชน 

- ร่วมจัดการเรียนการสอน และจัด
แหล่งเรียนรู้ และฝึกทักษะรายวิชา
ภาคปฏิบตั ิ

- เป็นวิทยากรผูส้อน หรือฝึกอบรม 
- เป็นสถานท่ีฝึกวิชาชีพ และร่วม

ประเมินผล  
 

 - แหล่งเรียนรู ้
- แหล่งฝึกปฏิบตัิงาน 
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ชื่อหน่วยงาน/ภาคเอกชน
หรือชุมชน 

แนวทางดำเนินการ 
การร่วมลงทุน 

ในรูปแบบตัวเงิน  
(In-cash) 

การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น 
(In-kind) 

- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติสินค้า
เกษตร  

- สวนดาวทอง 
- สวนศรสีนิท  
- ฟาร์มไกเ่บตง  
- ฟาร์มแพะพื้นเมือง 
ชุมชน 
- ชุมชนเทศบาลโกตาบารู  
- ชุมชนเทศบาลเมืองเบตง  
- กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.)  

- จัดสรรทุนค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน 
แก่นักศึกษาผู้รับทุน หลักสูตร
อนุปริญญา (2 ปี) 

- จัดสรรทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน  

- 6,500 บาท/ทุน/
เดือน 

- 10,000 บาท/ทุน /ปี  
นศ.ทุน 3 รุ่น  63 คน 

กิจกรรมหนุนเสริมนักศึกษา
ผู้รับทุน ครผูู้สอน และ
วิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ สาขาวิชาการเกษตร 
- สำนักงานเกษตรจังหวัด

บุรีรัมย ์
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรบุรรีัมย ์
- สำนักงานเกษตรอำเภอ

เฉลิมพระเกียรต ิ
- บริษัท ไบโอ-อะกริ จำกดั 
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้าน

แสงจันทร ์
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดนัด

สีเขียวจังหวัดบรุีรมัย ์
- สำนักงานเทศบาลตำบล

พนมรุ้ง 
- สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระ

เกียรต ิ

- โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ 
- เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
- พัฒนาองค์ความรู้และนวตักรรม 
- ตรวจวิเคราะห์และออกใบรับรอง

มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย ์

- ออกแบบบรรจุและผลิตภัณฑ ์
- เครือข่ายส่งเสริมและ

ประชาสมัพันธ์ 

- - เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัต ิ
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ชื่อหน่วยงาน/ภาคเอกชน
หรือชุมชน 

แนวทางดำเนินการ 
การร่วมลงทุน 

ในรูปแบบตัวเงิน  
(In-cash) 

การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น 
(In-kind) 

- โรงพยาบาลอำเภอเฉลิมพระ
เกียรต ิ

- สถานีพัฒนาที่ดินบุรรีัมย ์
- กลุ่มวิสาหกิจปลูกผักปลอด

สารพิษบ้านโนนสวรรค ์
วิทยาลัยชุมชนยโสธร สาขาวิชาเกษตรอินทรีย ์
- สถานประกอบการ 

ภาคเอกชนพ้ืนท่ี เช่น ฟาร์ม
ยโสธรออร์แกนิค กลุ่ม
วิสาหกิจ (กลุ่มเกษตร
อินทรีย์หนองยอ กุดชุม 
กลุ่มนาโส่ กลุม่บากเรือ กลุ่ม
น้ำอ้อม) 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกทักษะ
ภาคปฏิบตัิรายวิชา 

 - แหล่งเรียนรู้ และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

- กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.)  

- จัดสรรทุนค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน 
แก่นักศึกษาผู้รับทุน หลักสูตร
อนุปริญญา (2 ปี) 

- - จัดสรรทุนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  

- 6,500 บาท/ทุน/
เดือน 

- 10,000 บาท/ทุน /ปี  
นศ.ทุน 1 รุ่น 3 คน 

- กิจกรรมหนุนเสริมนักศึกษา
ผู้รับทุน ครผูู้สอน และ
วิทยาลัยชุมชน 

 
(2) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยมาอย่างต่อเนื่องหลายปี โดยเฉพาะจังหวัดตากที่มีอาณาเขตตั้งอยู่ติดกับชายแดน
ประเทศพม่า วิทยาลัยชุมชนตากในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ จึงขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน อสม . 
ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน โดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ และ
สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในการป้องกันการระบาดของโรคจากประเทศเพ่ือนบ้าน ปัจจุบัน
ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใน
ตำบล (รพ.สต.) ในจังหวัดตาก และจังหวัดใกล้เคียง เป็นการลดภาระของภาครัฐด้านการสาธาณสุขในพ้ืนที่ได้เป็น
อย่างดี ปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวยังเป็นที่ต้องการและมีผู้สนใจอยากศึกษาในสาขาวิชานี้เพื่อให้ได้ใบประกอบ
วิชาชีพทางด้านแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร ับจัดสรร
งบประมาณภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน 
ให้บริการทางวิชาการหลักสูตรที่เกี ่ยวเนื่องกับแพทย์แผนไทย และอยู่ระหว่างการยกระดับเป็นโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทย ในระยะ 5 ปี  
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 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการสร้างกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย เช่น จังหวัดตาก มีอาณา
เขตติดต่อถึง 9 จังหวัด และยังมีอาณาเขตติดกับประเทศพม่า จากการที่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตามแนวเทือกเขาและ
การทีม่ีประชากรชนเผ่าอาศัยอยู่มาก ทำให้การเดินทางมารับบริการทางการสาธารณสุขไม่สะดวก สภาวิทยาลัยชุมชน
ตากจึงมีแนวคิดในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการยกระดับคนในชุมชนให้มีความรู้ ดูแลกันเอง 
แทนที่กลไกของรัฐ นำความรู้กลับไปใช้ในท้องถิ่นเหมือนสร้างเข่ือนป้องกันสุขภาพในท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “โครงการ
เขื่อนสุขภาพ (Health Dam)” วิทยาลัยชุมชนตาก ได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทยให้เป็นสถาบัน
ที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ผดุงครรภ์ไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย 
และเวชกรรมไทย โดยได้จัดการศึกษาและฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน และมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในพื้นที่แล้ว จำนวน  
287 คน แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดตาก 

 
หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานจัดการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนใน

พ้ืนที่ที่เปิดหลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้แก่ 

ชื่อหน่วยงาน/ภาคเอกชน
หรือชุมชน 

แนวทางดำเนินการ 
การร่วมลงทุน 

ในรูปแบบตัวเงิน  
(In-cash) 

การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น 
(In-kind) 

วิทยาลัยชุมชนตาก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
1.มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก 
 

1. สนับสนุนทางวิชาการและ
งบประมาณสนับสนุนด้านการจัดการ
หลักสตูร 

 - วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ 

2. ร้านยาไทย 2. แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  - แหล่งฝึกงาน  
3. สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดตาก 
3. แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
โรงพยาบาลประจำอำเภอ ภายใน
จังหวัดตาก และสนับสนุนการจดัการ
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสั้น 

 - วิทยากร และหน่วย
ฝึกอบรมหลักสตูรบริการ
วิชาการ  

4. โรงพยาบาลบ้านตาก 
 

4. แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และสื่อ
การเรยีนการสอน 

 - แหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร 

5.ความร่วมมือ (MOU) การศึกษาต่อ
ในระดับปรญิญาตรี หลักสตูร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

 - ส่งต่อนักศึกษา ระดับ  
ป.ตรี  

6. โรงเรียนอนุบาลบ้านตาก 
อนุญาตให้ วชช.ตากใช้
สถานท่ี 

6.ให้ใช้สถานท่ีเพื่อจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้แพทย์แผนไทย  

 - อาคารสถานท่ี โรงเรียน
อนุบาลบ้านตาก  
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ชื่อหน่วยงาน/ภาคเอกชน
หรือชุมชน 

แนวทางดำเนินการ 
การร่วมลงทุน 

ในรูปแบบตัวเงิน  
(In-cash) 

การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น 
(In-kind) 

- กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.)  

- จัดสรรทุนค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน 
แก่นักศึกษาผู้รับทุน หลักสูตร
อนุปริญญา (2 ปี) 

- จัดสรรทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน  

- 6,500 บาท/ทุน/
เดือน 

- 10,000 บาท/ทุน /ปี  
นศ.ทุน 2 รุ่น 43 คน 

- กิจกรรมหนุนเสริมนักศึกษา
ผู้รับทุน ครผูู้สอน และ
วิทยาลัยชุมชน 

 
(3) สาขาวิชาการท่องเที่ยว สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการศึกษา 

ฝึกอบรม และบริการวิชาการหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู ้เพื ่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมในมิติที่เกี่ยวกับสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้แก่ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
และการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ อาทิ  หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพ โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ 
โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค และโครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน ในมิติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น 

 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการสร้างกำลังคนด้านการท่องเที่ยว เช่น จังหวัดสตูล มีวิทยาลัย
ชุมชนสตูลในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านการ
ท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลและ
จังหวัดใกล้เคียงแล้ว มากกว่า 1,000 คน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โรคระบาดโควิด - ๑๙ ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกระแสหลัก ดังนั้น ในระยะ ๕ ปีต่อจากนี้ไป วิทยาลัยชุมชนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทใน
การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน และชุมชนได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้ งอยู่ ทั ้งจังหวัดสตูล และจังหวัดอื่น ๆ ที่พื ้นที่มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่มีต้นทุนการท่องเที่ยวทั้งด้านวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวยังเป็นเป้าหมาย
ของจังหวัดภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟ่ืองฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน” สำหรับการพัฒนา
กำลังคนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พบว่า ยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดที่พัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยวโดยตรง 
ประกอบกับศักยภาพของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่สอนต่ำกว่าปริญญาในพื้นที่ได้จัด
การศึกษาและให้บริการทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดนราธิวาส 
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หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานจัดการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนใน
พ้ืนที่ที่เปิดหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้แก่ 

ชื่อหน่วยงาน/ภาคเอกชน
หรือชุมชน 

แนวทางดำเนินการ 
การร่วมลงทุน 

ในรูปแบบตัวเงิน  
(In-cash) 

การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น 
(In-kind) 

วิทยาลัยชุมชนสตูล สาขาวิชาการท่องเท่ียว  
1. สถานประกอบการ ด้าน

โรงแรมบนเกาะหลีเปะ๊ 
จำนวน 11 แห่ง  

 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการทำงาน 

(Work Integrated Learning : 
WIL) กับสถานประกอบการด้าน
การโรงแรมบนเกาะหลเีป๊ะ 

 - แหล่งเรียนรู้ และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

- วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  
 

 
2. สถานประกอบการ ด้าน

การท่องเที่ยว จังหวัดสตลู 
จำนวน 19 แห่ง  

2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการทำงาน 

(Work Integrated Learning: WIL) 
กับสถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว จังหวัดสตูล 

 - แหล่งเรียนรู้ และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

- วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  
 

 
3. LANGKAWI TOURISM 

ACADEMY @ KOLEJ 
KOMUNITI LANGKAWI, 
MALAYSIA 

ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ   - แลกเปลีย่นนักศึกษา  
- แหล่งเรียนรู้ และฝึก

ประสบการณ์  

4. กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.)  

- จัดสรรทุนค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน 
แก่นักศึกษาผู้รับทุน หลักสูตร
อนุปริญญา (2 ปี) 

- จัดสรรทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน  

- 6,500 บาท/ทุน/
เดือน 

- 10,000 บาท/ทุน /ปี  
นศ.ทุน 3รุ่น 105 คน 

- กิจกรรมหนุนเสริมนักศึกษา
ผู้รับทุน ครผูู้สอน และ
วิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สาขาวชิาการท่องเท่ียว  
- สำนักงานส่งเสริมการจัด

ประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) 

1. ส่งเสรมิให้มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านอตุสาหกรรมไมซ์ ผ่าน
การเรยีนการสอนทั้งในระดับ
รายวิชาและสาขาวิชา โดย จัดทำ
หลักสตูรการจัดประชุมและ
นิทรรศการ หรือหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ ์

2. จัดส่งผูส้อนเข้าร่วมโครงการ 
“Coach the Coaches” 

 - วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  
- แหล่งฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
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ชื่อหน่วยงาน/ภาคเอกชน
หรือชุมชน 

แนวทางดำเนินการ 
การร่วมลงทุน 

ในรูปแบบตัวเงิน  
(In-cash) 

การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น 
(In-kind) 

3. ส่งเสรมิให้นักศึกษาไปฝึกงานกับ
องค์กรและหน่วยงานใน
อุตสาหกรรมไมซ ์

4. จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
เครือข่ายเยาวชนไมซ์ (MICE 
Student Chapter)  

 
(4) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนของประเทศ
ไทย ซึ่งมีจุดผ่านแดนถาวร/ชั่วคราว และจุดผ่อนปรนเป็นจำนวนมาก สภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือน
บ้านกับประเทศไทยที่มีความใกล้เคียงกัน และความต้องการบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์ ยังคงมีค่อนข้างสูง 
นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นกรณีตัวอย่าง ศึกษาดูงานในพื้นที่ และการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในพื้นที่ได้ง่าย ในการจัดหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหารมีความพร้อมด้านบุคลากร มีอาจารย์ประจำสาขาซึ่งมีคุณวุฒิสอดคล้องกับหลักสูตร และมีอาจารย์พิเศษ
ที่มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญและประสปการณ์เฉพาะด้านที่อยู่ในสถานประกอบการ โดยมีคุณวุฒิสอดคล้อง
กับหลักสูตร 

 
หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานจัดการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนใน

พ้ืนทีท่ี่เปิดหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้แก่ 

ชื่อหน่วยงาน/ภาคเอกชน
หรือชุมชน 

แนวทางดำเนินการ 
การร่วมลงทุน 

ในรูปแบบตัวเงิน  
(In-cash) 

การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น 
(In-kind) 

วิทยาลัยชุมชนมกุดาหาร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
- มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

มุกดาหาร 
- สภาหอการค้าจังหวัด

มุกดาหาร 
- สมาคมผู้ประกอบการขนส่ง

และโลจสิติกสม์ุกดาหาร   

- ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมปรับปรุง
หลักสตูรสาขาวิชาการจดัการโลจิ
สติกส์  

 - วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  
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ชื่อหน่วยงาน/ภาคเอกชน
หรือชุมชน 

แนวทางดำเนินการ 
การร่วมลงทุน 

ในรูปแบบตัวเงิน  
(In-cash) 

การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น 
(In-kind) 

- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดมุกดาหาร   

- ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
จำกัด จังหวัดมุกดาหาร 

- สำนักงานศุลกากรจังหวัด
มุกดาหาร 

- สำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

- สำนักงานคุณวุฒิวิชาชีพ
(มหาชน) 

- กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา(กยศ.) 

- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ จดัการเรียนการ
สอน และบริการทางวิชาการ 

- สถานท่ีฝึกอบรม และทดสอบฝีมือ
แรงงาน 

 - แหล่งเรียนรู้ และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

- วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  

- กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.)  

- จัดสรรทุนค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน 
แก่นักศึกษาผู้รับทุน หลักสูตร
อนุปริญญา (2 ปี) 

- - จัดสรรทุนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  

- 6,500 บาท/ทุน/
เดือน 

- 10,000 บาท/ทุน /ปี  
นศ.ทุน 1 รุ่น 26 คน 

- กิจกรรมหนุนเสริมนักศึกษา
ผู้รับทุน ครผูู้สอน และ
วิทยาลัยชุมชน 

 
(5) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล เป็นหลักสูตร ปวส. ที่จัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยชุมชน 

2 แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี เป็นสาขาวิชาที่มีผู้เรียนมากที่สุด มีการจัดการเรียนการสอน และ
ฝึกปฏิบัติการที่มีเครือข่ายภาคเอกชนสนับสนุน ทั้งด้านแหล่งฝึกงาน สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อเป็นสื่อการ
เรียนการสอน รวมทั้งให้ทุนทำงานระหว่างฝึกงาน บริบท และศักยภาพของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี 
เป็นสถาบันการศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจมาจากวิทยาลัยการอาชีพ ในพ้ืนที่จึงไม่มีสถาบันการอาชีวศึกษาที่ให้บริการ 
ทั้ง 2 วิทยาลัยชุมชน มีบุคลากรผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชา เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องจากระดับ ปวช. 
และสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลยังเป็นสาขาวิชาที่ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนของพื้นที่ โดยมีความพร้อมด้าน
เครื่องมือ และอุปกรณ์การเรียนการสอน และปฏิบัติการวิชาชีพ ณ ปัจจุบัน ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีเครื่องมือ
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ที่สำคัญ ประกอบด้วย เครื่องมือวิเคราะห์ข้อขัดข้องอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ เครื่องล้างแอร์รถยนต์อัตโนมัติ (ไม่ต้อง
ถอดตู้แอร์) ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ชุดฝึกเครื่องยนต์ติดตั้งแก๊ส LPG และ 
NGV โดยสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลได้จัด Section พื้นที่ปฏิบัติการ ดังนี้ Section A สำหรับงานบริการรถยนต์/
ช่วงล่าง/ส่งกำลัง/จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร Section B สำหรับงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
รถยนต์/เกียร์และเครื่องยนต์ Section C ห้องเรียนทฤษฏี Section D งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ Section E พ้ืนที่
บริการรถยนต์ และศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร ส่วน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี มีครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ที่ทันสมัย ได้แก่ รถยนต์เพื่อการศึกษา  จำนวน 2 คัน เครื่องยนต์ผ่าเห็นการทำงานภายในเครื่องจำนวน 1 เครื่อง 
เกียร์แบบอัตโนมัติ จำนวน 3 ลูก เกียร์แบบธรรมดา จำนวน 2 ลูก CD การเรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องยนต์และระบบ
ต่างๆ ในรถยนต์  อ ุปกรณ์ระบบไฟฟ้ารถยนต์ คร ุภ ัณฑ์เคร ื ่องยนต์ด ีเซล จำนวน  5 เคร ื ่อง  คร ุภ ัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ครุภัณฑ์เครื่อง ยนต์ EFI จำนวน  2 เครื่อง และครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ 
จำนวน 4 คัน 

หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานจัดการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนใน
พ้ืนที่ที่เปิดหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ได้แก่ 

ชื่อหน่วยงาน/ภาคเอกชน
หรือชุมชน 

แนวทางดำเนินการ 
การร่วมลงทุน 

ในรูปแบบตัวเงิน  
(In-cash) 

การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น 
(In-kind) 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล  

- บริษัท มิตซูบชิิ อิเล็กทริค 
คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ 
(ประเทศไทย) จำกัด 

- บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จำกัด 

- บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยี
เนียริ่ง จำกดั 

- บริษัท เรียวอินเตอร์เทค 
จำกัด 

- บริษัท มารวยมอเตอร์ 
จำกัด 

- บริษัท เอ็น. เอ. เจ. เทคนิค
อล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

- บริษัท อินฟินติี้ พรีซิชั่นทูล 
จำกัด 

- ศูนย์บริการรถยนต์โตโยตา้  
สาขาบึงนาราง 

- ร่วมจัดการเรียนการสอน ฝึก
ทักษะภาคปฏบิัติของนักศึกษา  

- แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชพี  

บริษัทจ่าย 
- ค่าตอบแทนให้กับ

นักศึกษาฯในขณะ
เข้าไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
8,000 – 12,000 
บาท/เดือน 

- ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษา 7,500 
บาท/ทุน 

- สนับสนุนงบประมาณ
สำหรับ การพัฒนา
วิทยาลัยฯ/หน่วยจดั
การศึกษา 

- วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  
- สถานท่ีฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ  
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ชื่อหน่วยงาน/ภาคเอกชน
หรือชุมชน 

แนวทางดำเนินการ 
การร่วมลงทุน 

ในรูปแบบตัวเงิน  
(In-cash) 

การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น 
(In-kind) 

- ศูนย์บริการรถยนต์โตโยตา้  
สาขานครสวรรค์ 

- ศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด  
สาขานครสวรรค์ 

- นครสวรรค์ยนต์แคร์ 
- สไปซ์ คาร์แคร์ 
- กองทุนเพื่อความเสมอ

ภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
- จัดสรรทุนค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน 

แก่นักศึกษาผู้รับทุน หลักสูตร
อนุปริญญา (2 ปี) 

- จัดสรรทุนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  

- 6,500 บาท/ทุน/
เดือน 

- 10,000 บาท/ทุน /ปี  
นศ.ทุน 1 รุ่น 22 คน 

- กิจกรรมหนุนเสริมนักศึกษา
ผู้รับทุน ครผูู้สอน และ
วิทยาลัยชุมชน 

- มีหน่วยงานพ่ีเลี้ยงใน
รูปแบบหน่วยงานหนุนเสรมิ
พัฒนาอาจารย์ผูส้อน และ
นักศึกษา จากมหาวิทยาลยั
ช้ันนำของประเทศใน
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล  
- บริษัท อีซูซุ ตรีเพชรเซลล์ 

จำกัด 
- สนับสนุนสื่อและวสัดุอุปกรณ์

สมัยใหม ่
- องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี

สมัยใหม่ของรถยนต์อีซูซ ุ

 บริษัทมอบ 
- รถยนต์เพื่อการศึกษา  

จำนวน 2 คัน 
- เครื่องยนตผ์่าเห็นการ

ทำงานภายในเครื่องจำนวน 
1 เครื่อง 

-  เกียร์แบบอัตโนมัติ จำนวน 
3 ลูก 

- เกียร์แบบธรรมดา จำนวน 
2 ลูก 

- CD การเรยีนรู้เกีย่วกับ 
เครื่องยนต์และระบบต่าง ๆ 
ในรถยนต์สมัยใหม ่
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ชื่อหน่วยงาน/ภาคเอกชน
หรือชุมชน 

แนวทางดำเนินการ 
การร่วมลงทุน 

ในรูปแบบตัวเงิน  
(In-cash) 

การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น 
(In-kind) 

- บริษัท อีซูซุ อุทัยธาน ี - สถานท่ีฝึกประสบการณ์ให้กับ
นักศึกษา 

 - สถานท่ีฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

- บริษัทโตโยต้า อุทัยธาน ี - สถานท่ีฝึกประสบการณ์ให้กับ
นักศึกษา 

 - สถานท่ี ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

- บริษัท นิสสัน อุทัยธาน ี - สถานท่ีฝึกประสบการณ์ให้กับ
นักศึกษา 

 - สถานท่ี ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

- บริษัท ฟอร์ด อุทัยธาน ี - สถานท่ีฝึกประสบการณ์ให้กับ
นักศึกษา 

 - สถานท่ี ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

- สำนักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดอุทัยธาน ี

- รับรองฯ ให้วิทยาลยัชุมชนเป็น
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ด้านช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า 
คอมพิวเตอร ์

 - วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  

- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี

- องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียาน
ยนต์สมัยใหม ่

 - เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 

- สถาบันพระจอมเกลา้เจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง 

- องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียาน
ยนต์ไฟฟ้า 

 - วิทยากร  

- ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาสถาบัน - เป็นวิทยากรในการจดัการเรียน
การสอน ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการแปลงเครื่องยนตเ์ก่า ที่
ใช้พลังงานไฟฟ้า 

 - วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  

 
(6) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นเพื่อความเป็นเลิศในระยะที่ 2 (พ.ศ. 

2568 – 2570) ของแผนระยะ 5 ปี เพ่ือตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกำหนดพื้นท่ี
ที่จะดำเนินการในวิทยาลัยชุมชนที่มีความพร้อม และศักยภาพด้านกำลังบุคลากร และอยู่ระหว่างการ ปรับปรุง
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับอนุปริญญา มีการจัดหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี บุรีรัมย์ และพังงา  

(7) สาขาวิชาช่างศิลป์ท้องถิ่น เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นเพื่อความเป็นเลิศในระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2568 – 2570) ของแผนระยะ 5 ปี สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีบริบทและศักยภาพที่ต่อยอดมาจากโครงการวิจัย
สำรวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่างท้องถิ่นในพื้นที่  10 จังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ ได้แก่  
วิทยาลัยชุมชนแพร่ มุกดาหาร ยโสธร บุรีรัมย์ อุทัยธานี สงขลา ยะลา ปัตตานี  นราธิวาส ซึ่งในแต่ละจังหวัดมี 
อัตลักษณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับงานช่างศิลป์ท้องถิ่นที่โดดเด่นและสำคัญแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่  
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเห็นความสำคัญของการสำรวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูท้องถิ่นในพื้นที่



32 

ฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ กกอ. ณ 15 พ.ย. 64 

ก่อนที่องค์ความรู้จะสูญหายหรือบิดเบือนไป เพ่ือสร้างระบบการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนา ยกย่องวิชาชีพ
ช่างศิลป์ท้องถิ่นให้ยั่งยืน ให้เป็นความภาคภูมิใจ และรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น เมือง และ
ชาติ และผลักดันให้ทุนทางวัฒนธรรมช่างศิลป์ท้องถิ่นสามารถเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน 
ท้องถิ่น เมือง และประเทศ รวมถึงการวิจัยร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาหาแนวทางการบูรณาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานช่างศิลป์ท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำรงอยู ่ได้อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสความ
เปลี่ยนแปลง และหาแนวทางส่งเสริมให้องค์ความรู้งานช่างศิลป์ท้องถิ่นได้รับการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ยุคสมัย เพ่ือสร้างรายได้และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่ยั่งยืน 

 
 สำหรับหลักสูตรที่ได้รับจัดสรรทุนภายใต้โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จากกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่เข้าถึงการศึกษา เป็นการลด
ความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ และจังหวัดใกล้เคียง และเมื่อสำเร็จ
การศึกษาแล้วมีโอกาสเข้าถึงแหล่งงานในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นความพร้อมและศักยภาพการสร้างกำลังคนเข้าสู่
ตลาดแรงงานระดับพื้นที่ ประกอบด้วย สาขาด้านการเกษตร วิทยาลัยชุมชนตราด (เกษตรและการแปรรูป) 
วิทยาลัยชุมชนยะลา (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) วิทยาลัยชุมชนยโสธร (สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์) สาขาวิชา
การท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนสตูล สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และจะขยายไปในวิทยาลัยชุมชนอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นความพร้อมและศักยภาพการสร้าง
กำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับพื้นที่ 
  
 นอกจากนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิง
พื้นที่ ภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่จะเป็นศักยภาพในการหนุนเสริมให้วิทยาลัยชุมชนสามารถเชื่อมผลงานวิจัยไปสู่
การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกำลังคนโดยเฉพาะด้านการเกษตรและด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการกำลังคนของพ้ืนที่ได้มากยิ่งขึ้น ได้แก่  
 (1) โครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเองอย่างยั่งยืนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานรากบนฐานทุนทรัพยากรในพ้ืนที่ 8 จังหวัดที่วิทยาลัยชุมชน
ตั้งอยู่ ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวลำภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร  
 (2) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่   
4 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ยโสธร และจังหวัดชัยนาท  
 (3) โครงการวิจัยสำรวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่างท้องถิ่นในพ้ืนที่  10 จังหวัด 
ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ มุกดาหาร ยโสธร บุรีรัมย์ อุทัยธานี สงขลา ยะลา ปัตตานี  นราธิวาส  
 
 3.3 ความเชื่อมโยงของแผนกับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ อววน. 
และกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
  สาขาวิชาที่มุ่งเน้นตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ อววน. และกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้ 
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สาขาวชิา การเกษตร การท่องเที่ยว การแพทยแ์ผน
ไทย 

การจัดการ 
โลจิสติกส์ 

เทคโนโลยีดิจิทัล เทคนิคเครื่องกล 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ด้าน 3 
การเกษตร 

ด้าน 5 การ
ท่องเที่ยว 

ด้าน 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

เป้าประสงค ์ คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพยีงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแขง่ขัน 
และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสูอ่นาคต 

จุดมุ่งเน้นของ
นโยบาย 

3. ประเทศไทย
เป็นประเทศชั้น
นำด้านสินค้า
เกษตร เกษตร
แปรรูป และ

อาหารที่มีคุณค่า
และมูลค่าสูงโดย

มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงเป็น
อันดับ 1 ใน 10 

ของโลก 

2. ประเทศไทย
เป็นจุดหมายของ
การท่องเท่ียวโดย
ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
มุ่งเน้นคุณค่าและ
ความยั่งยืน 
สามารถเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและ
การกระจาย
รายได้ 

6. ประเทศไทยสามารถสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงและเป็นศูนย์กลางกำลังคน
ระดับสูงของอาเซียน โดยการพลกิโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชวีิต เพื่อตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต และสอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ (วชช. 

สร้างกำลังคนสมรรถนะสูงในพื้นที่) 

เป้าหมาย 
จุดมุ่งเน้นของ

นโยบาย 

ประเทศไทยเป็น
ผู้นำของโลกใน
การผลิตและ
ส่งออกอาหาร
และผลไม้ไทย
คุณค่าสูง โดยมี

มูลค่าทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

และจำนวน
ประเทศที่สั่งซ้ือ
มากขึ้น หนึ่ง

เท่าตัว 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวบน
ฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และ
เศรษฐกิจ BCG 
เพิ่มสูงขึ้น และ
กระจายสู่เมือง
ชนบท ชุมชน 

และ
ผู้ประกอบการ

รายย่อย  
เพิ่มมากขึ้นอย่าง

มีนัยสำคัญ 
ภายใน 5 ป ี

กำลังคนที่ผลิตโดยระบบอุดมศึกษาทุกคน มีคุณธรรม จริญธรรม  
เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จำเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านอาชีพและ

วิชาการ ภายใน 5 ป ี

แผนงานภายใต้
ยุทธศาสตร ์

แผนงานที่ 1.1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจชวีภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวยีน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green Economy : 
BCG) ใน 4 ด้าน ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืน และเพิ่มรายได้ของประเทศ (ด้านเกษตรและอาหาร การแพทย์

และสุขภาพ การท่องเท่ียว และพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ) 
แผนงานสำคัญ 
(Flagship) ตาม

จุดมุ่งเน้น
นโยบาย  

เร่งพัฒนาการ
ผลิตและการ
ส่งออกอาหาร
และผลไม้ไทย

คุณค่าสูง  
ให้ไทยเป็นผู้นำ

ของโลก โดยเพิ่ม

พัฒนาและ
ยกระดับการ

ท่องเที่ยวโดยใช้
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่เน้น
คุณค่า สร้างความ
ยั่งยืน และเพิ่ม

พัฒนา
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์

การแพทย์ชั้นสูง 
(Advanced 
Therapy 

Products) ให้

- - เร่งพัฒนา
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้า โดย
มุ่งเน้นแบตเตอรี่
และชิ้นส่วนสำคัญ
ที่ก้าวหน้า และล้ำ 
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สาขาวชิา การเกษตร การท่องเที่ยว การแพทยแ์ผน
ไทย 

การจัดการ 
โลจิสติกส์ 

เทคโนโลยีดิจิทัล เทคนิคเครื่องกล 

มูลค่าทาง
เศรษฐกิจและ

ประเทศที่สั่งซ้ือ 

รายได้ของ
ประเทศ สามารถ
เพิ่มสัดส่วนของ
นักท่องเที่ยว

คุณภาพสูงและ
การมาเยือนซ้ำ 

เป็นอันดับหนึ่ง
ของอาเซียน 

(พัฒนาบุคลากร
และการให้บรกิาร
แพทย์แผนไทยใน

ระดับพื้นที่) 

ยุคสู่อนาคต ให้
ประเทศเป็น
ศูนย์กลางการ

ผลิตของอาเซียน 

 
 3.4 การวิเคราะห์โอกาสประสบความสำเร็จ และความเสี่ยงของแผนฯ 
  โอกาสประสบความสำเร็จของโครงการสร้างกำลังคนเพื่อความเป็นเลิศในสาขาวิชาการเกษตร 
การท่องเที่ยว การแพทย์แผนไทย และการจัดการโลจิสติกส์ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี พ.ศ. 2566 – 2570 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยง ที่เป็นปัจจัยภายใน และมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีแนวทางป้องกันความเสี่ยง 
โดยเฉพาะจากกลุ่มเป้าหมายยากจนและด้อยโอกาส ดังนี้ 
  (1) ปัจจัยเสี่ยง คือ การออกกลางคัน การบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย  
   (1.1) ระบบการเรียนรู้ที่ต้องเน้นการเรียนรู้คู่กับการทำงานเพ่ิมขึ้นในทุกสาขาวิชา  
   (1.2) การคัดเลือกผู้เรียนที่มีความสามารถจะเรียนได้สำเร็จ  
   (1.3) สร้าง Mindset ให้กับผู ้สอนและผู ้เรียนในการศึกษาเรียนรู ้ให้เกิดความสำเร็จ 
ตามผลลัพธ์  
   (1.4) มีระบบการช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างเรียน ในด้านทุนการศึกษา ผู้ประกอบการ 
ให้ค่าตอบแทนระหว่างฝึกงาน และการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ให้บรรลุผลลัพธ์ โดยมีระบบอาจารย์  
ที่ปรึกษาเป็นรายกลุ่มตามสภาพปัญหา  
 
  (2) ปัจจัยเสี่ยง คือ การดำเนินงานของแผนพัฒนาเป็นเลิศ การบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย  
   (2.1) สร้างความมุ่งมั่นร่วมระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับผู้เรียนที่จะร่วมทำงานเป็นทีม  
   (2.2) สร้างความม่ันใจให้ผู้เรียนนำตนเองในการเรียนได้  
   (2.3) มีการติดตามประเมินทุกภาคเรียน ทุกปีการศึกษา ตามผลลัพธ์การเรียนรู้  
   (2.4) พัฒนาผู้สอนให้มีความสามารถในการสอนที่เน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ และ
การทำงานร่วมกันเป็นทีม การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
   (2.5) จัดหาสื่อ เครื่องมือที่จำเป็นต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้  
 
 3.5 แผนปฏิบัติการรายปี  
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดเป้าหมายการสร้างกำลังคนเพื ่อความเป็นเลิศในระยะแรก 
ของแผน มีเป้าหมายดำเนินการใน 5 สาขาวิชา โดยดำเนินการในพื้นที ่ 10 วิทยาลัยชุมชน และขยายผล
ดำเนินการเพิ่มอีก 2 สาขาวิชาให้ครบใน 20 วิทยาลัยชุมชน ภายในระยะเวลา 5 ปี มีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย แนวดำเนินการ และแผนงาน/โครงการ จำแนกตาม Reinventing University Platforms ดังนี้  
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แผนปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอน 

กิจกรรมที่ 4 
การบริหารงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

กิจกรรมที่ 5 
การสร้างแพลตฟอร์ม

ความร่วมมือ 
เป้าประสงค ์ (1.1) กำลังคนที ่ม ีผลิตภาพสูงตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื ้นที ่ และ

ระดับประเทศ 
(1.2)  ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในมิติต่าง ๆ 
(1.3)  รายได้ /คุณภาพชีวิต 
(1.4)  ชุมชน สังคม ความเข้มแข็งชุมชน 

ตัวช้ีวัด 1. หลักสูตรอนุปริญญาและ
ฝึกอบรมเชิงพื้นที่ 6 สาขาวิชา 
(OBE curriculum) รวม 20 
หลักสตูร  

2. ร้อยละของหลักสูตรที่จดัใน
รูปแบบ Work Integrated 
Learning (WIL) 

3. ผูส้ำเรจ็การศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา และฝึกอบรม 

7. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มี
งานทำตรงตามสาขาวิชาในพื้นที่ 
ภายหลังสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 
1 ปี 

6. จำนวนโครงการวิจัย
พัฒนาเชิงพื้นที่นำไปใช้
ประโยชน ์

8. จำนวนผลิตภัณฑห์รือ
นวัตกรรมทีไ่ดร้ับการ
ยกระดับ หรือสร้าง
มูลค่าเพิม่ 

4. จำนวนแหล่งฝึก
ประสบการณ์ใน
สาขาวิชา 

5. จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือ ภูมิปญัญา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9. จำนวนชุมชนที่ไดร้ับการ
ยกระดับการพัฒนา
อาชีพหรือสร้างรายได้ 
หรือคุณภาพชีวิต 

แนวทางดำเนินการ  
(กลยุทธ์) 

(3.1) สร้าง Mindset แห่งความ
เป็นเลิศของผูส้อน เครือข่าย และ
ผู้เรยีน  
(3.2) สร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ 
การเรยีนรู้คู่กับการทำงาน 
(3.3) เปลี่ยนแปลงวิธีเรียน วิธีสอน
ที่เน้นผลลัพธ์ 

(3.5) ใช้กระบวนการวจิัย
และพัฒนานวัตกรรมเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ และฝึก
ประสบการณ์ สรา้ง
กระบวนการคดิ และนำไปใช้ 

(3.4) สร้างการมสี่วนร่วม
ของเครือข่าย ความร่วมมือ 
ภูมิปัญญา ผู้ทรงคณุวุฒิใน
พื้นที ่
(3.6) ใช้เครือข่ายสถาน
ประกอบการหรือชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ และฝึก
ประสบการณ์จริง 

แผนงาน แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน มุ่งพัฒนาผูเ้รียนและ

ผู้สอนสูค่วามเป็นเลิศ 

แผนงานบริการงานวิจยัและ
นวัตกรรม 

แผนงานสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับเครือข่าย

และชุมชน 
โครงการ - โครงการสร้างกำลังคนเพื่อความ

เป็นเลิศในสาขาวิชาด้านการเกษตร 
- โครงการสร้างกำลังคนเพื่อความ
เป็นเลิศในสาขาวิชาการท่องเที่ยว  
- โครงการสร้างกำลังคนเพื่อความ
เป็นเลิศในสาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทย  

- โครงการส่งเสรมิศักยภาพ
การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

- โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอกและชุมชน 
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แผนปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอน 

กิจกรรมที่ 4 
การบริหารงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

กิจกรรมที่ 5 
การสร้างแพลตฟอร์ม

ความร่วมมือ 
- โครงการสร้างกำลังคนเพื่อความ
เป็นเลิศในสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ 
- โครงการสร้างกำลังคนเพื่อความ
เป็นเลิศในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
- โครงการสร้างกำลังคนเพื่อความ
เป็นเลิศในสาขาวิชาชีพช่างระดับ 
ปวส.  

งบประมาณ ปี 2566 
(ล้านบาท) 

20.0000 2.2000 1.5000 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
(ล้านบาท) 

284.0000 23.7600 16.2000 

 
  (1) เป้าประสงค์ 
   (1.1) กำลังคนที่มีผลิตภาพสูงตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่ และ
ระดับประเทศ 
   (1.2) ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ในมิติต่าง ๆ  
    - ด้านการเกษตรและอาหาร เช่น เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรปลอดภัย 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร วิสากิจด้านการเกษตร และอาหาร 
    - ด้านท่องเที่ยว เช่น เส้นทางการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ เครือข่าย อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงพ้ืนทีแ่ละเชิงวัฒนธรรม 
    - ด้านการแพทย์แผนไทย เช่น ห่วงโซ่การผลิตสมุนไพรแบบครบวงจร บุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทยของชุมชน ลดภาระด้านการสาธารณสุขของภาครัฐ  
    - ด้านโลจิสติกส์ เช่น ทักษะแรงงานการจัดการคลังสินค้า การขนส่ง และการออก
ของ (shipping) การค้าชายแดน   
   (1.3) รายได้/คุณภาพชีวิต  
    - มีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
    - ยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน เศรษฐกิจชุมชน  
   (1.4) ชุมชน สังคม ความเข้มแข็งชุมชน 
    - สามารถจัดการปัญหาและพัฒนาชุมชนได้  
    - มีความสามัคคี มีกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
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(3) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมายของแผนการสร้างกำลังคนเพื่อความเป็นเลิศระยะ 5 ปี  เป็นการบูรณาการการบริการ
วิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม ไปพร้อม ๆ กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มุ ่งเน้น โดย
กำหนดให้หลักสูตรฝึกอบรมบริการวิชาการที่ดำเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาที่มุ่งเน้น โดยมีเป้ าหมายใน
ระยะ 5 ปี ดังนี้  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

รวม 2566 2567 2568 2569 2570 
1.  หลักสตูรอนุปรญิญาและฝึกอบรมเชิงพื้นที ่

6 สาขาวิชา (OBE curriculum) 
       

 1.1 หลักสตูรอนุปริญญา         
   สาขาวิชาการเกษตร   หลักสตูร 8 4 - 4 - - 
   สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  หลักสตูร 3 1 - 2 - - 
   สาขาวิชาการท่องเที่ยว  หลักสตูร 6 2 - 4 - - 
   สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส ์ หลักสตูร 6 1 - 5 - - 
   สาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัล หลักสตูร 4 - - 4 - - 
   สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ปวส.) หลักสตูร  2 2 - - - - 
   สาขาวิชาช่างศิลป์ท้องถิ่น หลักสตูร 10 - - 10 - - 
1.2 หลักสตูรฝึกอบรมหรือบริการวิชาการที่

เป็นส่วนหน่ึงของหลักสตูรอนุปริญญา /
ปวส. 7 สาขาวิชา อย่างน้อย 3 หลักสูตร/
สาขาวิชา/ป ี

หลักสตูร 411 30 30 117 117 117 

2.  ร้อยละของหลักสูตรที่จัดในรปูแบบ Work 
Integrated Learning (WIL) 

ร้อยละ 50 10 20 30 40 50 

3.  ผู้สำเร็จการศึกษา        
 2.1 หลักสตูรอนุปริญญา  คน 780 - - 200 - 580 
 2.2 หลักสตูรฝึกอบรม หรือบริการ

วิชาการ  
คน 

24,460 1,800 1,800 7,020 7,020 7,020 
4.   จำนวนแหล่งฝึกประสบการณ์ในสาขาวิชา  แห่ง 20 10 - 29 - - 
5.   จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ภูมปิัญญา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เครือข่าย 240 30 30 87 87 87 

6.   จำนวนโครงการวิจยัพัฒนาเชิงพื้นที่
นำไปใช้ประโยชน์ 

โครงการ 80 10 10 29 29 29 

7. ร้อยละของผูส้ำเร็จการศึกษาที่มีงานทำตรง
ตามสาขาวิชาในพื้นที่ ภายหลังสำเร็จ
การศึกษาไปแล้ว 1 ปี 

ร้อยละ 80 - - 80  80 

8. จำนวนผลติภณัฑ์หรือนวัตกรรมทีไ่ด้รับการ
ยกระดับ หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม  

ผลิตภณัฑ์/
นวัตกรรม 

70 - 10 29 29 29 

9. จำนวนชุมชนที่ไดร้ับการยกระดับการพัฒนา
อาชีพหรือสร้างรายได้ หรือคณุภาพชีวิต  

ชุมชน 240 30 30 87 87 87 
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  (3) แนวทางดำเนินการ (กลยุทธ์) 
   (3.1) สร้าง Mindset แห่งความเป็นเลิศของผู้สอน เครือข่าย และผู้เรียน  
   (3.2) สร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ การเรียนรู้คู่กับการทำงาน 
   (3.3) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นสมรรถนะ เพ่ือ reskill และ upskill  
   (3.4) เปลี่ยนแปลงวิธีเรียน วิธีสอนที่เน้นผลลัพธ์ 
   (3.5) สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ความร่วมมือ ภูมิปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่  
   (3.6) ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ สร้างกระบวนการคิด และนำไปใช้ 
   (3.7) ใช้เครือข่ายสถานประกอบการหรือชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์จริง  
  (4) แผนงาน/โครงการ 
   (4.1) แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มุ่งพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนสู่ความเป็นเลิศ 
    - โครงการสร้างกำลังคนเพื่อความเป็นเลิศในสาขาวิชาด้านการเกษตร 
    - โครงการสร้างกำลังคนเพื่อความเป็นเลิศในสาขาวิชาการท่องเที่ยว  
    - โครงการสร้างกำลังคนเพื่อความเป็นเลิศในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
    - โครงการสร้างกำลังคนเพื่อความเป็นเลิศในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
    - โครงการสร้างกำลังคนเพื่อความเป็นเลิศในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
    - โครงการสร้างกำลังคนเพื่อความเป็นเลิศในสาขาวิชาเทคนิคเคลื่องกล 
    - โครงการสร้างกำลังคนเพ่ือความเป็นเลิศในสาขาวิชาช่างศิลป์ท้องถิ่น  
   (4.2) แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายและชุมชน 
    - โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกและชุมชน  
   (4.3) แผนงานบริการงานวิจัย และนวัตกรรม 
    - โครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  (5) งบประมาณ  
   งบประมาณตามแผนการสร้างกำลังคนเพ่ือความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในปี พ.ศ. 
2566 พระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 45 (3) วงเงิน 23.7000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.95 
ของวงเงินทั ้งหมดที ่จ ัดทำภายใต้พระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 45 (1) (2) (3) จำนวน 
804.0690 ล้านบาท โดยมีแผนงบประมาณรายปี พ.ศ. 2566 - 2570 ดังนี้  
 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ล้านบาท) 

รวม 2566 2567 2568 2569 2570 
รวมท้ังหมด 323.9600 23.7000 23.7000 91.7000 92.4300 92.4300 

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอน มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนและผู้สอนสู่ความ 
เป็นเลิศ 

284.0000 20.0000 20.0000 68.0000 58.0000 58.0000 
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ล้านบาท) 

รวม 2566 2567 2568 2569 2570 
1.1 โครงการสร้างกำลังคนเพื่อ

ความเป็นเลิศในสาขาวิชา
ด้านการเกษตร 

67.3532 7.3532 8.0000 20.0000 16.0000 16.0000 

1.2 โครงการสร้างกำลังคนเพื่อ
ความเป็นเลิศในสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย 

23.5304 2.5304 2.0000 7.0000 6.0000 6.0000 

1.3 โครงการสร้างกำลังคนเพื่อ
ความเป็นเลิศในสาขาวิชา
การท่องเที่ยว 

45.2930 3.2930 4.0000 14.0000 12.0000 12.0000 

1.4 โครงการสร้างกำลังคนเพื่อ
ความเป็นเลิศในสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส ์

40.8054 1.8054 2.0000 13.0000 12.0000 12.0000 

1.5 โครงการสร้างกำลังคนเพื่อ
ความเป็นเลิศในสาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทลั 

24.0000 - - 8.0000 8.0000 8.0000 

1.6 โครงการสร้างกำลังคนเพื่อ
ความเป็นเลิศในสาขาวิชา
เทคนิคเครื่องกล (ระดับ 
ปวส.) 

23.0180 5.0180 4.0000 6.0000 4.0000 4.0000 

1.7 โครงการสร้างกำลังคนเพื่อ
ความเป็นเลิศในสาขาวิชา
ช่างศิลป์ท้องถิ่น 

60.0000 - - 20.0000 20.0000 20.0000 

2. แผนงานสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับเครือข่าย
และชมุชน 

16.2000 1.5000 1.5000 1.5000 5.8500 5.8500 

2.1 โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอกและชุมชน 

16.2000 1.5000 1.5000 1.5000 5.8500 5.8500 

3. แผนงานบริการงานวิจัย 
และนวัตกรรม 

23.7600 2.2000 2.2000 2.2000 8.5800 8.5800 

3.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

23.7600 2.2000 2.2000 2.2000 8.5800 8.5800 

 
 3.6 แนวทางการติดตามประเมินผล  
  (1) ขอบเขตการประเมิน 
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   (1.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
   (1.2) ผลงานวิจัยหรือบริการวิชาการของผู้สอน 
   (1.3) ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับชุมชน 
   (1.4) ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
  (2) กลไกการติดตามประเมินผล 
   (2.1) ใช้กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประเมินผลระดับหลักสูตร 
   (2.2) ใช้กลไกของคณะกรรมการฯ ที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งทำหน้าที่กำหนด
แนวทาง และวิธีการติดตามประเมินผลโครงการ 
  (3) วิธีการหรือเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  
   ใช้เครื่องมือการประเมินรูปแบบ CIPPiest Model ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ ด้านบริบท 
(Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) ด้านผลกระทบ 
(Impact) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ด้านความยั่งยืน (Sustainability) และด้านการถ่ายทอดส่งต่อความรู้ 
(Transportability)  
  (4) ช่วงเวลาที่ประเมิน   
   (4.1) ประเมินทุกภาคการศึกษา และทุกสิ้นปีการศึกษา หรือทุกสิ้นปีงบประมาณ  
   (4.2) ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ  
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ส่วนที่ 3 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
 
 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตามแผนการสร้างกำลังคนเพื่อความเป็นเลิศฯ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
มีเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ดังนี้ 
 
1. เป้าหมายการดำเนินงานในระยะ 5 ป ี
 การพลิกโฉม (Reinventing) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีเป้าหมายในระยะ 5 ปี ดังนี้ 
 ๑.1 สร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ ่งสร้างกำลังคนในท้องถิ ่นให้มีสมรรถนะสูง
ตอบสนองความต้องการตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ใน 7 สาขาวิชา มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
รวม 780 คน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือบริการทางวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของชุมชน 
รวม 24,460 คน  
 1.2 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่น ให้มีความรู้ใหม่ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือเพื่อพัฒนาชุมชน และมูลค่าเพิ่มจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาด้านช่างศิลป์
ท้องถิ่น สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตระดับชุมชนท้องถิ่น 
 1.3 ปฏิรูประบบบริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านแผน 
การเงินและงบประมาณ ด้านปรับปรุงกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ และกลไกการบริหารจัดการองค์กรที่มุ ่งเน้น
หลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความโปร่งใส เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
2. ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) รายปี 
 2.1 ผลผลิต ประกอบด้วย หลักสูตรที่มุ ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome - based) ผู้สำเร็จการศึกษา 
ในหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรม ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้ประกอบการชุมชน 
(หลักสูตร reskill upskill) 
 2.2 ผลลัพธ์ ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงตามสาขาวิชาในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมที่ได้รับการยกระดับหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม และชุมชนที่ได้รับการยกระดับการพัฒนาอาชีพหรือสร้างรายได้ 
หรือคุณภาพชีวิต 
 
3. ผลกระทบ 
 3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรฝึกอบรม หรือ
ผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการทางวิชาการมีงานทำและสร้างการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่  
 3.2 ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือสิ ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ในการยกระดับการพัฒนาอาชีพ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ หรือระดับภูมิภาค  
 3.3 ชุมชนได้รับการยกระดับการพัฒนาอาชีพหรือสร้างรายได้หรือคุณภาพชีวิต  
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 3.4 สถาบันวิทยาลัยชุมชนเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน เน้นผลลัพธ์ที่ชุมชน ได้รับการยอมรับ
ในพ้ืนที่ และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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รายการข้อมูลการประเมินศักยภาพองค์กรและผลการดำเนินงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประจำปี พ.ศ. 2563 

ลำดับ ช่ือตัวช้ีวัด รายการข้อมลู 
ตัวตั้ง ตัวหาร 

การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 
1 อัตราการอ้างอิงของผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพ์ 

(Citation /Publication) 
จำนวนการอ้างอิงของผลงานท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมลู 

ที่ได้รับการยอมรับระดับ
นานาชาติ 

จำนวนผลงานท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ท้ังหมด 

  0 0 
2 ช่ือเสียงของสถาบันอุดมศึกษา (Academic 

Reputation) 
อันดับหรือคะแนนจากการ

สำรวจช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยั/สาขา 

 
 
 

  0  
3 การเคลื่อนย้ายของอาจารย/์นักวิจัย และนักศึกษา 

(Staff & Student Mobility) 
จำนวนอาจารย/์นักวิจัย

แลกเปลีย่น 
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 

 
  0 312 คน 
  จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 
  0 12,207 คน 

4 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตริะดับชาติและ/หรือ
นานาชาติของบุคลากร (Prize winner)  

ผลรวมถ่วงน้ำหนักรางวัลยก
ย่องเชิดชูเกียรต ิ

จำนวนอาจารย/์นักวิจัย
ทั้งหมด 

  0 312 คน 
5 จำนวนอาจารยต์่อนักศึกษา (Staff/Student Ratio) จำนวนนักศึกษาท้ังหมด  จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 
  รวม 12,207 คน 

หลักสตูรอนุปรญิญา/ปวส. 
10,489 คน 

หลักสตูร ปวช. 1,718 คน 

รวม 312 คน 
สอนระดับอนุปริญญา/

ปวส. 297 คน  
สอนระดับ ปวช. 15 คน 

6 ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ (Active 
International Research Collaboration) 

จำนวนบทความวิจัยที่มีความ
ร่วมมือกับนานาชาต ิ

จำนวนบทความวิจัย 
(Paper) ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล Scopus 

  0 0 
7 H-index จำนวนครั้งท่ีได้รับการอา้งอิงเท่ากับหรือ

มากกว่าจำนวนผลงานวิจัย 
H-index รวมของอาจารย์/

นักวิจัย 
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 

 
  0 312 คน 

8 งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร (Research 
Funding/Faculty) 

งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัว
บุคลากร 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 
 

  113,666.56 บาท 264 คน 
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ลำดับ ช่ือตัวช้ีวัด รายการข้อมลู 
ตัวตั้ง ตัวหาร 

การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) 
9 นักศึกษาและบณัฑิตผู้ประกอบการ (Student and 

Graduate Entrepreneur) 
จำนวนนักศึกษา/บณัฑิตศึกษา

ที่เป็นผู้ประกอบการ 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

  0 12,207 คน 
10 รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนักของ

จำนวนรางวัลด้าน
ผู้ประกอบการ 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ทั้งหมด 

 
  0 2,682 คน 

11 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่ (Startup Co-Investment 
Funding) 

จำนวนงบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอกสนับสนุนสร้าง

ผู้ประกอบการใหม ่

จำนวนงบประมาณ
ทั้งหมด 

 
  0 0 

12 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สูภ่าค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent Mobility 
Consultation) 

จำนวนบุคลากรที่ไปถ่ายทอด/
แลกเปลีย่นความรู้สูภ่าคธุรกิจ/

อุตสาหกรรม 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 
 
 

  0 0 
13 ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่ง

พัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา 
(Technological/ Innovation-Driven 
Entrepreneurial Ecosystem) 

มีการดำเนินงานพัฒนาระบบ
นิเวศน์เพื่อเร่งพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการ 
 

 

  0  
14 หลักสตูร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม

เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
(Technological/ Innovation- Driven 
Entrepreneurial Education) 

จำนวนหลักสตูร/โปรแกรม
เฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ 

จำนวนหลักสตูร/
โปรแกรมทั้งหมด 

 
 

  0 0 
15 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลย/ีนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา
(Technological/Innovative Development 
Funding) 

ผลรวมงบประมาณการพัฒนา
เทคโนโลยี/นวตักรรมเพื่อ

พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

งบประมาณดำเนินงาน
ทั้งหมด 

 
 

  0 381.9803 ล้านบาท 
16 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา (University - Industry Linkage) 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักความร่วมมือ
กับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

จำนวนความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

ทั้งหมด 
  0 0 
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ลำดับ ช่ือตัวช้ีวัด รายการข้อมลู 
ตัวตั้ง ตัวหาร 

การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area Based and Community) 
17 อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือภมูภิาคของบัณฑิต 

(Percentage of Graduate Employed in 
Region) 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสตูรอนุปรญิญา และ ปวส. 
ได้งานทำในพื้นที่หรือภูมภิาค 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ทั้งหมด 

  
  รวม 1,906 คน 

อนุปริญญา 1,754 คน 
ปวส. 152 คน 

รวม 2,682 คน 
อนุปริญญา 2,436 คน 

ปวส. 246 คน 
18 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) จำนวนโครงการด้านการบริการ

วิชาการหรือโครงการที่
ตอบสนองต่อ Area Based 

จำนวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด 

  งปม.สถาบัน 12 โครงการหลัก 
727 หลักสูตร/โครงการย่อย 
งปม. หน่วยงานภาครัฐ 45 

โครงการ 

งปม.สถาบัน 13 
โครงการหลัก   

756 หลักสูตร/โครงการ
ย่อย 

งปม. หน่วยงานภาครัฐ 
47 โครงการ 

19 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพื้นที่ 
หรือภูมภิาค (Non-age Group Participation) 

จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่
บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีมีส่วน

ร่วมในโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริม
การเรยีนรู้ของชุมชน สังคม/
การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่

การปฏิบัต ิ

จำนวนโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลด
ปัญหา/ส่งเสริมการ

เรียนรู้ของชุมชน สังคม/
การน้อมนำแนว

พระราชดำริสู่การปฏิบตัิ
ทั้งหมด 

 
  งปม.สถาบัน 12 โครงการหลัก 

551 หลักสูตร/โครงการย่อย 
งปม. หน่วยงานภาครัฐ 45 

โครงการ 

งปม.สถาบัน 13 
โครงการหลัก   

756 หลักสูตร/โครงการ
ย่อย 

งปม. หน่วยงานภาครัฐ 
47 โครงการ 

20 ความยั่งยืนของมหาวิทยาลยั ชุมชนและสังคม 
(Green/Sustainability) 

ผลการจัดอันดับตาม THE 
Impact Ranking 

 

  0  
21 ความสอดคล้องของหลักสตูร (Curriculum 

Alignment) 
จำนวนหลักสตูรเชิงพื้นที ่ จำนวนหลักสตูรทั้งหมด 

  317 หลักสูตร 317 หลักสูตร 
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ลำดับ ช่ือตัวช้ีวัด รายการข้อมลู 
ตัวตั้ง ตัวหาร 

22 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพ้ืนท่ี
ภูมิภาค (Research/Service in Region) 

จำนวนผลงานทางวิชาการรบัใช้
สังคม 

จำนวนผลงานทาง
วิชาการทั้งหมด 

  8 ผลงาน 22 ผลงาน 
23 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive 

Community) 
 (จำนวนหลักสูตรที่ชุมชน/
ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต 

องค์กร) 

จำนวนหลักสตูรทั้งหมด
ของสถาบัน 

 
  295 หลักสูตร 317 หลักสูตร 

24 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนใน
การดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี 
(Integrated Government Budget) 

จำนวนเงินจากภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและ

สังคมในพ้ืนท่ี 

งบดำเนินการทั้งหมด 
 
 

  รวม 68.7798 ล้านบาท 
งปม.สถาบัน 51.3911 ล้าน

บาท  
งปม. หน่วยงานภาครัฐ 
18.3887 ล้านบาท 

รวม 381.9803 ล้าน
บาท 

งปม.สถาบัน 
381.9803 ล้านบาท  

 
การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ (Development of Professionals and Specialists) 

25 ร้อยละของผูส้ำเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพหลัง
สำเรจ็การศึกษา (Percentage of Graduates 
being Employed after Graduation) 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบ
แบบสำรวจว่ามีงานทำหลังจบ

การศึกษาในเวลา 6 เดือน 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถามจากสถาบัน

แต่ละแห่ง 
  1,986 คน 

อนุปริญญา 1,754 คน 
ปวส. 152 คน 
ปวช. 80 คน 

2,990 คน 
อนุปริญญา 2,436 คน 

ปวส. 246 คน 
ปวช. 308 คน 

26 ร้อยละของผูส้ำเร็จการศึกษาที่ทำงานในอุตสาหกรรม
มูลค่าเพิม่สูง  (Percentage of Graduates in High 
Value-added Sectors) 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาซึ่ง
ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรม

มูลค่าเพิม่สูง 
0 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

 
0 

27 ร้อยละของผูจ้้างงานท่ีพอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (Percentage of Highly Satisfied 
Employers) 

จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่
ให้คะแนนสูงสดุ 2 ระดับแรก 
จากแบบสอบถาม 10 ระดับ 

0 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

 
 

0 
28 อัตราส่วนของเงินสนับสนุนต่องบดำเนินการ 

(Beneficiary Contribution to Operating 
Expense Ratio) 

รายได้จากเงินบริจาค และเงิน
สนับสนุนการจัดการศึกษาจาก

หน่วยงานผู้จ้างบัณฑิต 
0 

จำนวนบัณฑติที่จบ
การศึกษาในแต่ละป ี

 
0 
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ลำดับ ช่ือตัวช้ีวัด รายการข้อมลู 
ตัวตั้ง ตัวหาร 

29 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิผล
การเรยีนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
(Percentage of Curricular with Certified 
Learning Outcomes) 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของหลักสตูร
ที่ผ่านการตรวจรับรอง

มาตรฐาน 
 

จำนวนหลักสตูรทั้งหมด 
 

 

  132 หลักสูตร 135 หลักสูตร 
30 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการ

ปฏิบัติงานจริง (Percentage of Curricular with 
Work-Integrated Learning) 

จำนวนหลักสตูรที่จดัการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติงานจริง 

จำนวนหลักสตูรทั้งหมด 
 
 

  0 317 หลักสูตร 
31 ร้อยละของผูส้อนที่มีคณุภาพสูง (Percentage of 

High Quality Learning Facilitators) 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของจำนวน
อาจารย์ตามระดับตำแหน่ง

วิชาการ 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 
 

  77.03 265 คน 
32 อัตราการคงอยู่ของผูเ้รียน (Students Retention) จำนวนนักศึกษาแรกเข้าท่ี

ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อข้ึนทะเบียนในหลักสตูรเป็น

ระยะเวลา 1 ใน 4 ของ
หลักสตูร 

จำนวนนักศึกษาแรกเข้า
ในหลักสูตร 

 
 

  รวม 6,181 คน 
อนุปริญญา 5,138 คน 

ปวส. 357 คน 
ปวช. 686 คน 

รวม 6,590 คน 
อนุปริญญา 5,476 คน 

ปวส. 375 คน 
ปวช. 739 คน 
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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ครั้งที่ ๗/256๔ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา ๐๙.๐0 น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
รายนามกรรมการผู้มาประชุม 
 ๑. นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน 
 ๒. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อุปนายกสภาสถาบัน 
  วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้แทน) 
 ๓. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน 
 ๔. รองศาสตราจารย์นินนาท  โอฬารวรวุฒิ กรรมการสภาสถาบัน 
 ๕. นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ กรรมการสภาสถาบัน 
 ๖. นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการสภาสถาบัน 
 ๗. นายศิริชัย  สาครรัตนกุล กรรมการสภาสถาบัน 
 ๘. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภาสถาบัน 
 ๙. นายเอกศักดิ์  คงตระกูล กรรมการสภาสถาบัน 
 ๑๐. นายอภิชัย  ล้ำเลิศพงศ์พนา กรรมการสภาสถาบัน 
 11. นายธนภณ วัฒนกุล กรรมการสภาสถาบัน 
 ๑2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบัน 
  (นางวีณา  บรรเลงจิต  ผู้แทน) 
 ๑3. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบัน 
  (นายสุพจน์ จิตรเพ็ชร  ผู้แทน) 
 ๑4. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบัน 
  (นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน) 
 ๑5. นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล กรรมการสภาสถาบัน 
 ๑6. นายยุทธนา  พรหมณี กรรมการสภาสถาบัน 
 ๑7. นายทิวากร  เหล่าลือชา กรรมการสภาสถาบัน 
 ๑8. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ กรรมการสภาสถาบัน 
 ๑9. นายเจริญชัย  วงษ์จินดา เลขานุการสภาสถาบัน 
  รองผู้อำนวยการสถาบัน 
 20. นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
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รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
 -  
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
 ๑. นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  จริยานุกูล ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
 ๓. นายชาญวิทย์  โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบัน 
 ๔. นางสาวปารดา  ศราธพันธุ์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการ 
 5. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและจัย 
 6. นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ 
 7. นายทศปริชัย  เลาห์ทวี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 8. นายนำพล ปัญญาทิพย์  สำนักงานสถาบัน 
 9. นางสาวธิรดา  ศรีขวัญใจ สำนักงานสถาบัน 
 10.นายสิทธิศักดิ์ เล็กเปีย  สำนักงานสถาบัน 
 11.นายศิวะณัฐฑ์ ก้อมมังกร สำนักงานสถาบัน 
 12.นายศรราม กันทะหาญ สำนักงานสถาบัน 
 13.นางสาวธนาภรณ์  ชวนรักษาสัตย์ สำนักงานสถาบัน 
 14.นายเจษฎา อาจฉายา สำนักงานสถาบัน 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.  
วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง ผลการประเมินตนเอง และร่างกรอบความคิดการปรับโฉม (Reinventing) เพื่อพัฒนาความ

เป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง และจัดทำแผนพัฒนาความ
เป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 โดยมี นายกสภาสถาบัน 
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย และนายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา มี ดร.ถนอม 
อินทรกำเนิด เป็นประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ (1) ประมวลผลการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (2) 
ประเมินสถาบันว ิทยาล ัยช ุมชนตามต ัวช ี ้ว ัดศ ักยภาพองค์กรและต ัวช ี ้ว ัดผลการดำเน ินงานของกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด (3) เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความ
เห็นชอบผลการประเมินสถาบันวิทยาลัยชุมชน และพิจารณากำหนดว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรสังกัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาใดตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง (4) จัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ให้สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เห็นชอบให้สังกัด (5) เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน นั้น  
 กฎกระทรวงการจัดกลุ่มอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ข้อ 3 ให้จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม 
ดังต่อไปนี้ คือ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
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กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น  กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา กลุ่มผลิตและพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพและสาขาวิชาจำเพาะ และกลุ ่มอื ่นตามที ่ร ัฐมนตรีประกาศกำหนด  และ ข้อ 13 สภา
สถาบันอุดมศึกษาอาจเลือกสังกัดกลุ่มตามข้อ 3 ได้ โดยต้องประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และวรรคสาม เมื่อสภา
สถาบันอุดมศึกษาได้รับผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาและได้เลือกสังกัดกลุ่มตามข้อ 3 แล้ว ให้
คณะกรรมการประเมินตามวรรคสองจัดทำแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา หรือแผนการ
ผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน 
เพื่อการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 45 เพื่อนำเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาต่อไป  
 การดำเนินการ 

คณะกรรมการประเมินตนเองฯ ได้มีการประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 และวันที่ 29 มิถุนายน 
2564 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และผลการประเมินสถาบันวิทยาลัยชุมชนตาม
ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา รวม 32 ตัวชี้วัด โดยนำเข้าข้อมูล
ในระบบ UCLAS ได้วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินได้ว่า จุดเด่นของสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดอยู่ในกลุ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based and Community) ที่มีผลการประเมินจัดอยู่ในกลุ่ม High 
Potential และ High Performance ดังแผนภาพ 

  
คณะกรรมการประเมินตนเอง และจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ตามกฎกระทรวงการจ ัดกลุ ่มอ ุดมศึกษา พ.ศ. 2564  ได ้พ ิจารณา ร ่างกรอบความคิดการปรับโฉม 
(Reinventing) เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื ้นที่ 
(Area Based and Community) ภายใต้ความคิดสำคัญจาก  (1) ความคิดของกรรมการประเมินตนเองฯ ที่
ให้ไว้ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 คือ การ reinventing ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า ทำอย่างไรจะสามารถพัฒนา
กำลังคนเพื่อทำ Labour Market Transformation สามารถปิด Productivity Gap ได้ โดยเฉพาะภาคการเกษตร

Ready to Go 
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ที่วิทยาลัยชุมชนมีศักยภาพและสามารถทำได้ กรณีจัดอยู่ในกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ วิทยาลัยชุมชนก็จะเน้น
เร ื ่อง Local Labour Market Transformation ทำให้เกิด Local Productivity โดยมองว่า เป็นการพัฒนา
ศักยภาพกำลังคน (Human Capital) มากกว่าการสร้างงานวิจัย และใช้หลักสูตรระยะสั้นซี่งมีความยืดหยุ่น ก็
สามารถ Transform ทักษะใหม่ได้ (2) แนวทางของการปรับโฉมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ของ 
สป.อว. ที่กำหนดเป้าหมายการปรับโฉมสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมประเทศ 3 ประการ คือ (1) 
สร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 (2) การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง 
Value - based economy (3) การทำงานแบบจตุรภาคี (Quadruple Heix) และให้มีการปฏิรูประบบบริหาร
จัดการในด้าน (1) ระบบบริหารบุคลากร (2) ระบบการเงินและงบประมาณ (3) การแก้ไขข้อจำกัด (4) ธรรมาภิ
บาล ร่างกรอบความคิดฯ เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน สร้างสรรค์ปัญญาและพลังการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

เป้าหมายที่ 1 การสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายที่ 1.1 สร้างกำลังคนในท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง  
กลยุทธ์ 
• พัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย

ให้ความสำคัญกับ Bio Circular Green Economy model : เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว  

• พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างสมรรถนะใหม่ให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านของยุค
สมัย  

• ออกแบบระบบการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง online/ onsite และระบบการเรียนรู้แบบ 
Work Integrated Learning  

• สร้าง/พัฒนา Platform สำหรับระบบการเรียนรู้ ตอบสนองผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด 
• จำนวนหลักสูตร Outcome-based Education ที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับดี 
• จำนวนหลักสูตรหรือรายวิชาที่มีระบบการเรียนรู้แบบ online หรือ Blended Learning  
• จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำในพ้ืนที่  
• จำนวนผู้เรียนที่มีงานทำอยู่แล้วก่อนเข้าศึกษาในวิทยาลัยชุมชน  
• จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ส่วนร่วมในการยกระดับการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
• จำนวน Platform ระบบการเรียนรู้ 
เป้าหมายที่ 1.2 ยกระดับประชากรกลุ่มยากจน ผู้ด้อยโอกาส และมีความเหลื่อมล้ำสูงทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม  
กลยุทธ์  
• พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและการประกอบอาชีพอิสระในพ้ืนที่  
• สร้างเครือข่ายและระบบข้อมูลที่เชื่อมกับแหล่งทุนการศึกษา/การพัฒนาอาชีพ 
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• จัดหาแหล่งเรียนรู้ ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงกับระบบการเรียนรู้
และการทำงาน 

• จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา พ่ีเลี้ยง ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จ  
• จัดระบบสนับสนุนผู้เรียนที่ด้อยโอกาสให้ประสบความสำเร็จในการเรียน 
• จัดระบบการเรียนรู้บูรณาการเข้ากับการทำงาน และให้มีรายได้ระหว่างเรียน โดยสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ  
• จัดการเชิงรุกและค้นหาผู้ด้อยโอกาส และสร้างระบบข้อมูล โดยทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนใน

พ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัด 
• จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำในชุมชน 
• จำนวนเครือข่ายที่เป็นแหล่งทุน แหล่งเรียนรู้ หรือแหล่งฝึกประสบการณ์  
• ระบบข้อมูลสารสนเทศผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ที่เป็นปัจจุบัน 
เป้าหมายที่ 1.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
กลยุทธ์  
• ใช้หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง และศึกษา สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

มาเป็นฐานของความคิดในการดำเนินงาน 
• ใช้ Area-based สร้างการเรียนรู้เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาและยกระดับชุมชน 
• ใช้ Problem-based ในการสร้างการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาตามบริบทของชุมชน 
• เน้นการพัฒนาขีดความสามารถของคนในภาคการเกษตร และสร้างผู้ประกอบการทาง

การเกษตร โดยทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
• ยกระดับผลิตภาพภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  
• จัดระบบการเรียนรู้หรือฝึกอบรมที่มุ่งยกระดับทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิตตามบริบทของ

พ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย  
• พัฒนาหลักสูตร Reskill /Upskill และจัดการเรียนรู้อย่างเข้มข้นเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคคล

ในท้องถิ่น 
• พัฒนาระบบการสะสมหน่วยกิตการเรียนรู้  
• จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งระบบ online/ onsite 
ตัวช้ีวัด 
• จำนวนโครงการ Area-based ที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน  
• จำนวนโครงการ Problem-based ที่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ยกระดับรายได้ หรือคุณภาพชีวิต 
• จำนวนเกษตรกร/จำนวนพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาด้านการเกษตรแบบยั่งยืน  
• จำนวนหลักสูตร Reskill /Upskill 
• จำนวนชุมชนที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา  
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• จำนวนโครงการยกระดับทักษะอาชีพด้านการเกษตร  
• จำนวนผู้ประกอบการด้านการเกษตร  
• จำนวนผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมด้านการเกษตร  
• ระบบสะสมหน่วยกิตการเรียนรู้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เป้าหมายที่ 2 การสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื ่อนประเทศตามแนวทาง 

Value-based economy 
เป้าหมายที่ 2.1 สร้างความรู้ใหม่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือเพื่อพัฒนาชุมชน  
กลยุทธ์  
• เพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย 
• พัฒนาปัญหาหรือโจทย์การวิจัยจากการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบัน เครือข่ายการวิจัย และ 

ชุมชน โดยให้ความสำคัญโจทย์วิจัยด้าน Bio Circular Green Economy Model 
• บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานการเรียนการสอน รวมทั้งการทำงานวิจัย

และพัฒนา (Research and Development) 
• พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยในแต่ละสาขาให้สามารถทำงานเชิงบูรณาการ  
• พัฒนาทีมสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษ์ฐ์ และเครื่องมือ ที่สามารถนำมาใช้ในงานพัฒนา

อาชีพของชุมชน   
• สร้างลักษณะนิสัยศึกษา ค้นคว้า วิจัย ให้เป็นวัฒนธรรมองค์การและเป็นลักษณะนิสัยของคน

ในชุมชน 
ตัวช้ีวัด 
• จำนวนงานวิจัยที่รับใช้สังคม/ชุมชน 
• จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเครื่องมือที่นำมาใช้พัฒนาชุมชน 
• จำนวนโครงการในชุมชนที่ร่วมดำเนินการวิจัยและนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
• สัดส่วนของบุคลากรที่ทำงานวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเครื่องมือ 
• สัดส่วนงบประมาณที่ใช้ในการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเครื่องมือ 
เป้าหมายที่ 2.2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากมรดกทางภูมิปัญญาด้านช่างศิลป์ท้องถิ่น 
กลยุทธ์  
• เสริมพลังบุคลากรให้มีแรงบันดาลใจและมีสมรรถนะในการทำงานด้านช่างศิลป์ท้องถิ่น 
• วิจัยสืบค้นองค์ความรู้มรดกทางภูมิปัญญาด้านช่างศิลป์ท้องถิ่น 
• จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสืบสาน ต่อยอด และยกระดับผลิตภัณฑ์ช่างศิลป์ท้องถิ่น  
• ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จากภูมิปัญญาช่างศิลป์ท้องถิ่น 
• สร้างระบบคลังปัญญาด้านช่างศิลป์ท้องถิ่น 
• สร้าง platform เกี่ยวกับช่างศิลป์ท้องถิ่นในด้านต่างๆ  
ตัวช้ีวัด 
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• จำนวนหลักสูตรมรดกทางภูมิปัญญาด้านช่างศิลป์ท้องถิ่น 
• จำนวนโครงการวิจัย หรือโครงการพัฒนาทักษะอาชีพหรือคุณภาพชีวิตที่ใช้ภูมิปัญญาด้าน

ช่างศิลป์ท้องถิ่น 
• จำนวนผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ใหม่ทางภูมิปัญญาด้านช่างศิลป์ท้องถิ่น  
• จำนวนผู้ประกอบอาชีพช่างศิลป์ท้องถิ่น  
• รายได้ที่เกิดข้ึนจากผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาด้านช่างศิลป์ท้องถิ่น 
• ระบบข้อมูลคลังปัญญา/ทำเนียบช่างศิลป์ท้องถิ่นสาขาต่าง ๆ  
เป้าหมายที่ 3 การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่าง

ภาคีที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะไปสู่ความสำเร็จ ให้ครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 
ประกอบด้วยเป้าหมายย่อย คือ การปฏิรูประบบบริหารบุคลากร ระบบการเงินและงบประมาณ ระบบวิธีการแก้ไข
ปัญหา ข้อจำกัด และระบบธรรมาภิบาล  

เป้าหมายที่ 3.1 ปฏิรูประบบบริหารบุคลากร 
กลยุทธ์  
• สร้างอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ทัศนคติ และทักษะการทำงานที่เน้นคุณภาพ สามารถทำงาน

ร่วมกับชุมชน  
• ระดมผู้ทรงคุณวุฒิ /ภูมิปัญญา อาจารย์พิเศษ และจิตอาสา มาร่วมขับเคลื่อนงานของ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน/วิทยาลัยชุมชน โดยมีระบบการดูแลสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม 
• แก้ไข ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให้เอื้อต่อการสร้างประสิทธิภาพการทำงาน 
• พัฒนาสมรรถนะการทำงานมุ่งเน้นผลลัพธ์ และสามารถทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
• พัฒนาทีมงานให้มีขีดความสามารถในการสร้างผลงานคุณภาพ  
• สร้างกลไกการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือสร้างความคิดใหม่ และ

สมรรถนะใหม่  
• พัฒนาระบบการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลกรทุกสายงาน หรือให้สิทธิประโยชน์เกื้อกูลที่

เหมาะสม  
ตัวช้ีวัด 
• จำนวนกฎ ระเบียบ ที่ปรับปรุง พัฒนาและสอดคล้องระบบการบริหารบุคลากร 
• จำนวนโครงการที่ประสบความสำเร็จที่ทำงานร่วมกับเครือข่าย 
• จำนวนโครงการที่ประสบความสำเร็จจากทีมงานที่ได้รับพัฒนา 
• จำนวนบุคลากรและผลงานในโครงการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภายนอก 
• จำนวนหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
• จำนวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือตำแหน่งทางวิชาการ 



56 

ฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ กกอ. ณ 15 พ.ย. 64 

เป้าหมายที่ 3 .2 ปฏิรูประบบการเงินและงบประมาณ 
กลยุทธ์  
• จัดทำงบประมาณที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome-oriented)  
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการงบประมาณ  
• พัฒนาระบบการจัดหารายได้และการบริหารรายรับ รายจ่ายให้มีความโปร่งใส  
• จัดระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขการใช้จ่าย

งบประมาณ และเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
• ร้อยละของความสำเร็จตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
• จำนวนแผนงาน/โครงการที่บริหารจัดการงบประมาณที่ทันต่อเวลา ประหยัด และความคุ้มค่า  
• สัดส่วนการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณตามพันธกิจ  
• จำนวนรายได้จากการดำเนินงานของสถาบัน และการระดมทุนจากแหล่งภายนอก 
เป้าหมายที่ 3.3 แก้ข้อจำกัด  
กลยุทธ์  
• บริหารจัดการอัตรากำลังบุคลากรทุกประเภทให้เหมาะสมกับภารกิจ  
• สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำหนดแนวปฏิบัติในการทำงานเชิงรุกระหว่าง

สถาบันวิทยาลัยชุมชน กับวิทยาลัยชุมชน 
• นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน  
• ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของผู้บริหาร 

นักวิชาการ และบุคลากรสนับสนุน 
 
ตัวช้ีวัด 
• ระบบการบริหารจัดการกำลังบุคลากรทุกประเภท 
• ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพ่ิมขึ้นของผลงานตามพันธกิจ 
• ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ 
• จำนวนกฎ ระเบียบที่พัฒนาหรือปรับปรุงใหม่ 
เป้าหมายที่ 3.4 ปฏิรูประบบธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์  
• สร้างระบบ/กลไกธรรมาภิบาลในองค์กรทั้งระดับสภากรรมการและบุคลากรให้สอดคล้องกับ 

พ.ร.บ.อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
• ปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล 
• กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัด 
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• ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90  
• ระดับการประเมินคุณภาพภายในหรือภายนอกของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
• ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
การพิจารณา  

  ที่ประชุมเห็นชอบผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและผลการดำเนินงานของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามจุดแข็งทีส่ามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้ในกลุ่มยุทธศาสตร์ ตามท่ีกฎกระทรวงการ
จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 กำหนด คือ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-based and 
Community) โดยให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะต่อร่างกรอบความคิดในการปรับโฉม (Reinventing) เพื่อพัฒนาความ
เป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สรุปได้ดังนี้  
  1. เป้าหมายที่ 1.1  สร้างกำลังคนในท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง  

• เพิ่มเติมตัวชี้วัดในเรื่อง หลักสูตรที่เป็น BCG มากขึ้น และหลักสูตรที่มีการเรียนรู้ร่วมกับ
สถานประกอบการ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร หรือสถานศึกษา เป็นต้น   

• เสนอแนะว่า การทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ควรมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น หลักสูตร
การสร้างผู้ประกอบการ เป็นต้น ส่วนการทำหลักสูตรที่เป็น BCG สถาบัน/วิทยาลัยชุมชนควรเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติจริงด้วย  

• ตัวชี้วัด จำนวน Platform ระบบการเรียนรู้ ปรับวิธีเขียนให้ชัดเจน โดยที่ประชุมเสนอแนะ
ให้ใช้ว่า “พัฒนาบทเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล หรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบเปิดบน platform ของสถาบัน” 
หรือ “จำนวนหลักสูตร/รายวิชาที่สอนออนไลน์ บน platform ของสถาบัน”  
  2. เป้าหมายที่ 1.2 ยกระดับประชากรกลุ่มยากจน ผู้ด้อยโอกาส และมีความเหลื่อมล้ำสูงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม เพ่ิมเติมตัวชี้วัดเกี่ยวกับการยกระดับประชาชนที่ยากจน 10% ล่างของจังหวัด 
  3. เป้าหมายที่ 1.3  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

• เพ่ิมกลยุทธ์ เรื่อง ประสานความร่วมมือภาคีในพื้นที่เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน  
• เพิ่มกลยุทธ์ เรื่อง สร้าง learning platform  การเรียนรู้ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของ

ชุมชน 
  4. เป้าหมายที่ 2.2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากมรดกทางภูมิปัญญาด้านช่างศิลป์พื้นถิ่น  ที่ประชุมมี
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังนี้  

• พิจารณาให้ครอบคลุมสาระใน 2 ประเด็น การรักษาคุณค่า กับการสร้างมูลค่าเพ่ิม อาจใช้
คำว่า “รักษาคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมชุมชน” หรือ “การสืบสาน และสร้างมูลค่าเพิ่มจากมรดก
ภูมิปัญญา” 

• เสนอแนะชื่อเป้าหมาย เป็น “สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากมรดกทางภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น” 

• “ช่างศิลป์พื้นถิ่น” เป็นจุดเน้นในระยะ 5 ปี มีกลยุทธ์และตัวชี้วัดรองรับ โดยวิทยาลัย
ชุมชนจะทำเรื่องการสร้างมูลค่าเพ่ิมในวัฒนธรรมท้องถิ่น/ชุมชนด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วย  
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  5. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะที่ประชุม และการใช้ภาษาใน
ภาพรวม โดยให้หารือ รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธาในการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 และ 
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ในการเขียนรายเอียดเป้าหมายที่ 1.3 และแจ้งเวียนกรรมการพิจารณาความครบถ้วน 
สมบูรณ์อีกครั้ง 
มติ  
 1. เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนสังกัดกลุ ่มยุทธศาสตร์ ตามที ่กฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 กำหนด กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-based and Community) 
และให้บันทึกผลการประเมินตนเองในระบบ UCLAS พร้อมทั้งจัดทำผลการประเมินตนเองส่งให้ สป.อว. ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  
 2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงร่างกรอบความคิดในการปรับโฉม (Reinventing) เพ่ือพัฒนา
ความเป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะข้างต้น โดยขอให้แจ้งเวียนกรรมการพิจารณา
ความครบถ้วน สมบูรณ์อีกครั้ง และใช้เป็นกรอบทิศทางการจัดทำรายละเอียดแผนฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 
2570) และแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา 1๔.30 น.  
 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


