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สถาบันวิทยาลัยชุมชน
Institute of Community Colleges



การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่อง  

ถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน.  

ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่าง  

ให้สมควรและถูกต้องด้วยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม.  

ข้อส�าคัญ เมื่อจะท�าการใด ต้องคิดให้ดี โดยค�านึงถึงผลที่จะ  

เกิดขึ้นให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้งานที่ท�าบังเกิดผลดี  

ที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว.

พระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2559



เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด

และครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562



สารบัญ

1 ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

10 ความเป็นมาและการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน

2 องค์กรและการบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน

14 ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

15 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

21 โครงสร้างองค์กรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

22 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

24 สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

26 ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน

28 ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

30 องค์คณะและบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

32 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

3 ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

35 การจัดการศึกษาและฝึกอบรม

36 การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

39 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

40 การจัดหลักสูตรด้านอาชีพ

40 หลักสูตรประกาศนียบัตร

41 หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

42 หลักสูตรพัฒนาอาชีพ

45 การวิจัยและพัฒนา

53 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน

53 การจัดหลักสูตรบริการวิชาการ

55 ผลการด�าเนินงานโครงการนโยบายภายใต้แผนงานบูรณาการ

55 โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

59 โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้



64 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ

70 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

72 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

75 โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้

76 โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

78 โครงการฝึกอบรมอาชีพส�าหรับคนในชุมชน

80 การทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

84 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

84 ด้านพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา

85 ด้านกิจการนักศึกษา 

86 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

88 ด้านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

89 ด้านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ

92 ด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

94 ด้านกิจการสภาสถาบัน

97 ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ

97 ด้านการพัฒนางานตรวจสอบภายใน

98 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

100 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 

4 การเงิน การคลัง และงบประมาณ

103 เงินงบประมาณ

105 เงินรายได้

5 ผลการประเมินสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

107 ผลการประเมินตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

114 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6 “หนึ่ง” วิทยาลัย “หนึ่ง” ตัวอย่างความส�าเร็จ 

119 “หนึ่ง” วิทยาลัย “หนึ่ง” ตัวอย่างความส�าเร็จ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

149 ภาคผนวก
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วิทยาลัยชุมชนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบการศึกษา

การฝึกอบรมกับโลกของการท�างาน

มีเป้าหมายในการพัฒนาชีวิตของคนในชุมชน
สร้างระบบการศึกษาที่รวมการเปลี่ยนแปลงทั้งสามด้าน คือ

ความรู้ ทักษะ และคุณค่า คุณธรรม 
ซึ่งจะได้เป็นภูมิคุ้มกันส�าหรับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

องคมนตรี

ผู้วางรากฐานวิทยาลัยชุมชน
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(นางสิริกร มณีรินทร์)

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การขับเคลื่อนสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้พระราช

บัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ภายหลังเปลี่ยนผ่าน

จากกระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ยงัคงยดึมัน่ในการให้ความส�าคญั

กับการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาต�่ากว่า

ปริญญาและการเรียนรูต้ลอดชวีติด้วยรปูแบบหลากหลาย ท�างาน

เชิงรุกเพ่ือเข้าถึงผู้เรียนในชุมชนได้ทั่วถึง รวมทั้งการตอบสนอง 

ต่อความต้องการของท้องถ่ินและชุมชนทั้งด้านการศึกษา  

การฝึกอบรมวิชาการหรือวิชาชีพให้สมาชิกในชุมชนได้พัฒนา

ศักยภาพ โดยไม่ต้องจากถิ่นฐาน 

จากการด�าเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นอกจากการมีผลงานท่ีเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 

แก ่กลุ ่มเป ้าหมายที่พลาดโอกาสได ้เข ้าถึงการศึกษาและ

บริการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 20 จังหวัด 

ทั่วประเทศแล้ว สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ผลักดันให้แผน 

การปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนในระยะเร่งด่วนไปสู่การปฏิบัติ  

โดยมุง่เน้นการปรบัปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการและการจัด 

การศกึษาในยุคดิจิทัล การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยทีีก้่าวกระโดด เพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่ง ยัง่ยนื สามารถ

เป็นที่พึ่งของชุมชนสืบไป

ในนามของสภาสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ขอแสดงความช่ืนชม 

กับความส�าเร็จ อันเป็นผลจากก�าลังกาย ก�าลังใจ และก�าลัง 

สตปัิญญาของบคุลากรทกุคน และขออวยพรให้ประสบความส�าเรจ็ 

ในก้าวย่างต่อ ๆ ไปอย่างมั่นคง

สารจากนายกสภา
สถาบั น วิ ทย า ลั ย ชุ ม ช น

รายงานประจำาปี 2562 7
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สารจากผู้อ�านวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ยทุธศาสตร์ที ่1 การบรหิารจดัการเชงิรกุและธรรมาภบิาล 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การจัดการศกึษาตลอดชีวิตเพือ่เสรมิสร้าง

และพัฒนาศักยภาพชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ 

การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ 

การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงเพื่อ 

ขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

รายงานประจ�าปี 2562 เป็นการน�าเสนอผลการด�าเนนิงาน 

ในภาพรวมตามพันธกิจ และนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัย

ชุมชนในมิติของตัวอย่างผลงานเด่นของแต่ละวิทยาลัยชุมชนท่ี

แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานสถาบันวิทยาลัย

ชุมชนตามเจตนารมณ์ที่วางไว้ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่าย 

ที่ได้ทุ ่มเทพลังกาย ใจ และสติปัญญา ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

อย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์กรของเราก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและ 

มีประสิทธิภาพ เพื่อยังประโยชน์แก่ประเทศสืบไป

สถาบนัวทิยาลยัชมุชนมปีรชัญาเพือ่เสรมิสร้างโอกาส

ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิต และ

ศักยภาพของบุคคลและชุมชน มีการด�าเนินงานตามพันธกิจ 

สถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน คือ จัดการศึกษา วิจัย บริการ

วิชาการ และทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ตอบสนอง

ต่อนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมาย 

การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

“สถาบนัวทิยาลยัชมุชนคณุธรรม สร้างสรรค์นวตักรรมชมุชน

เพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างย่ังยืน” โดยระยะ 5 ปีแรก  

มุ่งปรับการบริหารและการด�าเนินการตามพันธกิจในเชิงรุก 

ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง มียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการ

ด�าเนินงาน 5 ยุทธศาสตร์ ที่ด�าเนินการควบคู่ไปกับนโยบาย 

เร่งด่วนของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการผลักดันการ

ด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน ได้แก่ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน8

(นายคมสัน คูสินทรัพย์)

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ประวัติความเป็นมา
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

1
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พ.ศ. 2513 - 2519 พ.ศ. 2520 - 2540 พ.ศ. 2527 - 2528 พ.ศ. 2533 - 2541 พ.ศ. 2537 - 2539

จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน  
77 แห่ง ในสถาบัน 
การศึกษาเฉพาะใน
วิทยาลัยเกษตรกรรม 
วิทยาลัยพลศึกษา 
วิทยาลัยนาฏศิลป  
และวิทยาลัยช่างศิลป  
มีหน่วยประสานงาน 
คือ “ส�านักงานโครงการ
วิทยาลัยชุมชน”  
และยุติการด�าเนินการ
เมื่อ พ.ศ. 2539

ขยายการจัดตัง้
วิทยาลัยชุมชน  
โดยจัดตั้ งวิทยาลัย
ชุมชนสุราษฎร์ธานี  
ของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  
และยุติการด�าเนินการ
เมื่อ พ.ศ. 2541

จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใน
วิทยาลัยครู จ�านวน 4 แห่ง 
คือ วิทยาลัยชุมชนพิบูล
สงคราม วิทยาลัยชุมชน
อุบลราชธานี วิทยาลัยชุมชน
นครราชสีมา และวิทยาลัย
ชุมชนนครศรีธรรมราช  
โดยมีหน่วยประสานงาน  
คือ “ส�านักพัฒนา 
วิทยาลัยชุมชน” และยุติ 
การด�าเนินงานทั้ง 4 แห่ง

• แนวความคิดเสนอการจัดตั้ง 
วิทยาลัยชุมชนในแผน
พัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับที่ 3 และความคิดของ
คณะกรรมการวางพื้นฐาน
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา 

• จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 
ของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เป็นวิทยาลัยชุมชน
แห่งแรกของประเทศไทย 
และยุติการด�าเนินการ 
เมื่อ พ.ศ. 2540

ความคิดให้มี
วิทยาลัยชุมชน
ในประเทศไทย

 ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน 

เพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เส้นทางการก่อก�าเนิดวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นผู้จุดประกายทางความคิด วางรากฐานการด�าเนินงาน  

มุง่ให้วทิยาลยัชมุชนเป็นสถาบนัของรฐัทีจ่ดัการศกึษาระดบัต�า่กว่าปรญิญา จดัฝึกอบรม 

ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และให้ชุมชน 

เข้ามามีส่วนร่วม

ความเป็นมา 

และการจัดตั้ง 

วิทยาลัยชุมชน
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พ.ศ. 2544 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2562 2 พฤษภาคม 2562

ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558  
เป็นกฎหมายหลักในการด�าเนินงาน  
มีการบริหารจัดการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนในรูปองค์คณะบุคคลที่มาจาก 
ทั้งภาครัฐและเอกชน และบริหาร
จัดการร่วมโดยชุมชน แบ่งเป็น 2 ระดับ 
คือ ระดับชาติ ได้แก่ สภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และสภาวิชาการ  
ระดับจังหวัด ได้แก่ สภาวิทยาลัยชุมชน 
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัย

จากนโยบายรัฐบาลในปี พ.ศ. 2544 ได้มกีารจดัตัง้วทิยาลยัชมุชน
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 - 2554 รวม 20 แห่ง กระจายอยูใ่นทกุภมูภิาค
ทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่พลาดโอกาส ดังนี้

17 เมษายน 2545 แม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก สระแก้ว  
 อุทัยธานี บุรีรัมย์ มุกดาหาร  
 หนองบัวล�าภู ระนอง และนราธิวาส
29 กรกฎาคม 2547 ยะลา และปัตตานี
8 ตุลาคม 2547 สตูล สมุทรสาคร ตราด ยโสธร 
 และพังงา
20 กุมภาพันธ์ 2549 แพร่
24 สิงหาคม 2550 สงขลา
29 มีนาคม 2554 น่าน

ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19)  
พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม พ.ศ. 2562  
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเป็น 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วิทยาลัยชุมชนเชื่อว่าบุคคลทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัว ถ้าเขามีโอกาสและได้รับ 

ค�าแนะน�าในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม เขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ 

อย่างเต็มที่ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อชุมชนและสังคม

1. หลักการกระจายอ�านาจที่แท้จริง โดยการจัดตั้งให้เกิดจากความต้องการของ
ประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานทุกขั้นตอน 

2. ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่ทั้งของรัฐและเอกชนและชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
และในระยะแรกไม่มกีารก่อสร้างสถานศกึษาใหม่

3. จัดระบบความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน เพื่อการผลิตก�าลังคนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน

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

ปรัชญา

หลักการส�าคัญ 

ในการจัดตั้ง 

วิทยาลัยชุมชน

นโยบายหลัก
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รายนามประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน/นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ปีที่ด�ารงต�าแหน่ง รายนาม ต�าแหน่ง

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

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

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

30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายนามผู้บริหาร

ปีที่ด�ารงต�าแหน่ง รายนาม ต�าแหน่ง

พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546 นางสาวสุนันทา แสงทอง ผู้อ�านวยการโครงการส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน

ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน

พ.ศ. 2546 - 13 ก.ย. 2555 นางสาวสุนันทา แสงทอง ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

13 ก.ย. 2555 - 19 พ.ค. 2556 นางสาววรรณี สิงโตนาท รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ 
ส�านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

20 พ.ค. 2556 - 10 เม.ย. 2558 นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

11 เม.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

1 ต.ค. 2558 - 28 มี.ค. 2559 นายมานิต วิมุตติสุข รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

29 มี.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 นายน�าชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

7 พ.ย. 2559 - 24 ก.ค. 2561 นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

25 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 ตราสัญลักษณ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

จุดกลาง 

สื่อถึง ศูนย์รวมความร่วมมือ  

ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน

เส้นโค้งที่รองรับด้านล่าง

สื่อถึง การศึกษาตลอดชีวิต  

การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ

ช่องว่าง

สื่อถึง การศึกษา ความรู้  

การเติมเต็มโอกาสทางการศึกษา

รูปทรงทางสถาปัตยกรรมไทย

สื่อถึง การบูรณาการ  

วิถีปัญญาและวิถีไทย



2
องค์กรและการบริหาร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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 ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี  

 (พ.ศ. 2561 - 2580)
สถาบนัวทิยาลยัชุมชนคณุธรรม มุง่เน้นการปรบัการบรหิารจดัการในเชิงรกุให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง โดยยดึหลักธรรมาภิบาล  

และสานต่อแนวพระราชด�ารใินการด�าเนนิโครงการวทิยาลยัชุมชนคณุธรรมเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาสถาบันวทิยาลยัชุมชนคณุธรรม

ให้เกิดความยั่งยืน

สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน มุ่งเน้นการใช้กลไกการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการสร้างชุมชน

ต้นแบบนวัตกรรมทุกวิทยาลัยชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการสรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน และสร้างชุมชน

แห่งภูมิปัญญาเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

พัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ ควบคู่กับการขยายขอบเขต

การดูแลและพัฒนาไปสู่ชุมชนและสังคม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดความเท่าทันและยั่งยืน

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ในแต่ละช่วง 5 ปี

“สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน 

เพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ ระยะ 20 ปี

พ.ศ. 2561 - 2565

พ.ศ. 2571 - 2575พ.ศ. 2566 - 2570

พ.ศ. 2576 - 2580

Renovate Community 
College 

ปรับการบริหาร 

และการด�าเนินการ 

ตามพันธกิจในเชิงรุก 

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

Full Community 
Innovation 

สร้างชุมชนต้นแบบนวัตกรรม

ทุกวิทยาลัยชุมชน สร้างภาคี

เครือข่ายทั้งใน/ต่างประเทศ

ในการสรรค์สร้างนวัตกรรม

สู่ชุมชน และสร้างชุมชนแห่ง

ภูมิปัญญาเพื่อเป็นรากฐานของ

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Community 
Engagement

ผนึกก�าลังทุกภาคส่วน  

เพื่อสร้างสรรค์ 

สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน  

และเป็นวิทยาลัยชุมชน 

ที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

ที่สอดคล้องกับบริบท 

ของชุมชนและเป็นที่ยอมรับ

Community  
Innovative 

Sustainability 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของคนในชุมชน 

ให้มีความมั่นคง  

มั่งคั่ง ยั่งยืน

ระยะที่

ระยะที่1
4

ระยะที่ ระยะที่

2 3
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 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี 

 (พ.ศ. 2561 - 2565)
สถาบนัวิทยาลัยชมุชนเป็นสถาบนัการศกึษา จดัการศกึษาในระดบัอดุมศึกษาท่ีต�า่กว่าปรญิญา มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้การศกึษา 

วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

และชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน

ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน

พันธกิจ (Mission)

สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพือ่สร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ินและชุมชน การพฒันา 

ท่ียั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองต่อ 

ความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและ

ชุมชนซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยมีพันธกิจ ดังนี้

1. การจัดการศึกษา

2. การวิจัยและนวัตกรรม

3. การบริการทางวิชาการ

4. การทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

• การมุ่งผลลัพธ์และความเป็นเลิศ 

• การมีส่วนร่วมที่มุ่งความส�าเร็จ

• ความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์ในสิ่งที่ท�า

• ความเป็นผู้น�าและสร้างแรงบันดาลใจ 

เอกลักษณ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(Uniqueness)

สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม  

สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน  

เพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และนวัตกรรมชุมชน มีความเป็นเลิศเฉพาะทางของแต่ละ

วิทยาลัยชุมชนตามบริบทของพื้นที่ (Community Excellence Center) สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในชุมชน  

(Community Startup) สร้างนวัตกรรมชุมชนในการด�าเนินงานตามพันธกิจ (Community Innovation)  

และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Community of Life Long Learning)

อัตลักษณ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(Identity)

ท�างานเชิงรุก ยึดหลักธรรมาภิบาล  

พัฒนาตนอย่างสม�่าเสมอ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. ระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวทั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. ระบบและหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าสายวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรที่ชัดเจน
3. กระจายอ�านาจการบริหารจัดการ
4. ขยายพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

พ.ศ. 2563 - 2565

Based-line เป้าหมายระยะ 3 ปี 

พ.ศ.  
2561

พ.ศ.  
2562

พ.ศ.  
2563

พ.ศ.  
2564

พ.ศ.  
2565

1. จ�านวนระบบการบริหารจัดการที่ได้
รับการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ระบบ 3 1 1 1 1 1

2. มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ความ
ก้าวหน้าในสายวิชาการและวิชาชีพ 
ของบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ระบบ 2 n/a n/a 1 1 -

3. จ�านวนเรื่องที่มีการกระจายอ�านาจ เรื่อง 3 n/a n/a 1 1 1

4. จ�านวนวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งใหม่หรือ
จ�านวนหน่วยจัดการศึกษาในพื้นที่ใหม่

แห่ง 2 - - - 1 1

กลยุทธ์

กลยทุธ์ที ่1.1 สร้าง
ความเข้มแข็งของ
วัฒนธรรมองค์การ
ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์

กลยุทธ์ที่ 1.2 จัดระบบบริหาร
จัดการเชิงรุก และการให้บริการ
ที่ดีมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.3 ขยาย
พื้ น ที่ ใ ห ้ บ ริ ก า ร
จัดการศึกษาและ
การบริการวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างระบบบริหารเงิน
รายได้ให้มีประสิทธิภาพ/ปรับปรุง
ระบบการบริหารเงินรายได ้และ
ทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
มปีระสทิธภิาพและเกดิความคล่องตวั

กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริม
ให้วิทยาลัยชุมชน เป็น
พื้นที่สร้างความดี และ
สร้างคนดีให้ชุมชน

แนวทางการด�าเนินงาน

1. สร ้างค ่านิยม
ร ่วมในด้านการมี 
ส่วนร่วม การท�างาน
บนฐานข้อมลู การม ี
ภาวะผูน้�า การท�างาน 
เป็นทีม และการม ี
ความรักความผกูพนั 
ในองค์กร

1. เร่งรัดการจัดระบบการบริหาร
งานบุคคลให ้รองรับพระราช
บัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. 2558

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ด ้านการเงินและงบประมาณ 
ต้ังแต่การจัดท�างบประมาณที่
ตอบโจทย์เชิงพื้นที่ และพัฒนา
ระบบการบริหารการจัดสรรและ
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีเชือ่มโยง 
กับระบบรายงานผลของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ

3 .  พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ
ให้มีประสิทธิภาพ

1. จัดตั้ งวิทยาลัย
ชุมชนใหม่เพื่อเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงการ
ศึกษา 

2. ขยายพื้นที่บริการ
เพื่อเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาใน
พื้นที่ที่ เป ็นรอยต่อ
หรือชายขอบของ
จังหวัดใกล้เคียง

1. เร่งรดั ทบทวน จดัท�า หรอืปรบัปรงุ/
แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ 
ในเรื่องระบบบริหารเงินรายได้และ
ทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ให้ครอบคลุมมาตรา 12 แห่งพระราช
บัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชนและ 
เกิดความคล่องตัวมากขึ้น

1. ส่งเสริมการพัฒนา
สถาบันให้มีระบบการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

2. ส่งเสริมให้กรรมการ
สภาสถาบัน กรรมการ
สภาวิทยาลัย ผู้บริหาร 
อ าจ า รย ์  บุ ค ล ากร  
ผู้เรียน และผู้รับบริการ
ทางการศกึษามส่ีวนร่วม
สร้างสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนคุณธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน
เป้าประสงค์ 
1. รูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองโอกาสและความต้องการของคนทุกช่วงวัย 
2. รูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยของวิทยาลัยชุมชน
3. การเรียนการสอนแบบ e-learning ที่ครอบคลุมทั้งการจัดการศึกษาและบริการทางวิชาการ 
4. ระบบการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต และเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือเทียบประสบการณ์
5. มี Platform การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

พ.ศ.  
2563 - 2565

Based-line เป้าหมายระยะ 3 ปี 

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2565

1. จ�านวนหลักสูตรที่ปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ 
ที่ตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย
 อนุปริญญา
 ประกาศนียบัตรสถาบัน/วิทยาลัย
 สัมฤทธิบัตร

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

15
60
31

8
11
n/a

9
4
4

3
20
6

4
20
10

8
20
15

2. จ�านวนแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
สามารถให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้สนใจได้อย่าง 
ทั่วถึง

แห่ง 60 4 18 20 20 20

3. จ�านวนหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล เรื่อง 60 n/a 20 20 20 20

4. มีระบบการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต  
และเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือเทียบประสบการณ์

ระบบ 1 n/a n/a 1 - -

5. จ�านวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 60 n/a 20 20 20 20

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2.1 คนในชุมชนมี
โอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ 2.2 ผู้ส�าเร็จ
การศกึษามคีณุลกัษณะ
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

กลยุทธ์ที่ 2.3 มีแหล่ง
เรียนรู้ และนวัตกรรม
การ เรียน รู ้ รูปแบบ
ดิจิ ทัลให ้มี คุณภาพ
และมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบ
การเรียนรู ้เชิงรุก (Active 
learning) และการเรียนรู ้
แบบมีส่วนร่วม

กลยุทธ ์ ท่ี 2.5 ส ่งเสริม
โ อ ก าสทา ง ก า รศึ กษ า 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การมงีานท�าให้กบัผูส้งูอายุ 
และผู้พิการ

แนวทางการด�าเนินงาน

1. จดัหลกัสตูร และจดัการเรยีน
รู ้ท่ีหลากหลายโดยใช้รูปแบบ 
e-Learning

2. พัฒนาระบบการเทียบโอน
ผลการเรียนรู้และระบบสะสม
หน่วยกติทีเ่อือ้ต่อการเข้าถงึการ
จัดการศึกษาที่หลากหลาย

3. เร ่งรัด/ปรับปรุงระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับให้เอื้อต่อวิธี
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย

1. สร้างผลลัพธ์ผู ้เรียน
ให้มีความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ 
พึงประสงค์

1. จัดท�าฐานข ้อมูล
และพฒันาแหล่งเรยีนรู้  
(มิติวัฒนธรรม อาชีพ 
และสิ่งแวดล้อม)

2. พฒันานวตักรรมการ
จัดการเรียนรู้

1. พัฒนาสมรรถนะครูด้าน
การเรียนรู ้ เชิงรุก (Active 
learning)

2. ก�าหนดมาตรการจูงใจเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิ ง รุก 
(Active learning) (พัฒนา
สมรรถนะผูเ้รยีนให้สร้างความรู้ 
ด้วยตนเองได้ หรอืสร้างความรู้
ร่วมกับผู้อื่นได้)

1. ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้  
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การมีงานท�าให้กับผู้สูงอายุ
และผู้พิการ
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ยทุธศาสตร์ที ่3 การวจัิยและพฒันานวตักรรมเพือ่การพฒันาอาชพีและคณุภาพชวีติในชมุชน
เป้าประสงค์
1. แผนการพัฒนาศักยภาพครูและคนในชุมชนให้สามารถท�าการวิจัยแบบมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรม
2. ผลงานวิจัยที่น�าไปใช้สร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มเพื่อการยกระดับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
3. ผลการจัดการความรู้ที่น�าไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยที่ตรงกับความต้องการของชุมชน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
Based-line เป้าหมายระยะ 3 ปี 

2561 2562 2563 2564 2565

1. ระดับความส�าเร็จของการน�าแผนการพัฒนาศักยภาพ
ครูและคนในชุมชนให้สามารถท�าการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
และการสร้างนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ

 ระดับที่ 1 ได้รับการจัดสรรทรัพยากร

 ระดับที่ 2 มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

 ระดับที่ 3 ร้อยละ 70 ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด

 ระดับที่ 4 ร้อยละ 70 ของผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จน�าไป
ใช้ประโยชน์

 ระดับที่ 5 ร้อยละ 20 ของผลงานวิจัยที่น�าเสนอในเวที
ระดับชาติ/นานาชาติ

ระดับความ
ส�าเร็จ

ระดับ 5 
(scale  

5 ระดับ)

3 3 4 4 5

2. จ�านวนผลงานวจิยัทีน่�าไปใช้สร้างคณุค่า หรอืมลูค่าเพิม่ 
และยกระดบัการพัฒนาอาชพีและคณุภาพชีวติและอาชีพ
ของคนในชุมชน

เรื่อง 60 24 n/a 20 20 20

3. จ�านวนโจทย์วจิยัทีต่รงกบัความต้องการของชมุชนทีไ่ด้
จากกระบวนการจัดการความรู้

เรื่อง/
โครงการ

120 n/a n/a 40 40 40

4. จ�านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการด้านการวิจัยที่ได้รับการยอมรับ

เรื่อง 60 3 n/a 20 20 20

กลยุทธ์

กลยทุธ์ที ่3.1 สร้างศักยภาพการวจิยัและสร้างสรรค์นวตักรรมโดย
ใช้โจทย์วิจัยจากชุมชน

กลยุทธ์ที่ 3.2 การน�าผลงานวิจัยไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

แนวทางการด�าเนินงาน

1. พัฒนาระบบบริหารจดัการด้านการวจิยั ได้แก่ การพฒันาบุคลากร
ด้านการวิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย จัดท�าวารสาร
วิชาการ จัดให้มีเวทีน�าเสนอผลงานวิจัย และระบบยกย่องเชิดชู
เกียรตินักวิจัย

2. พัฒนาโจทย์วิจัยท่ีมาจากความต้องการของชุมชนโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้

3. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของสังคมและชุมชน

1. สร้างเครือข่ายนักวิจัยชุมชน

2. ส่งเสรมิการน�าผลงานวิจยัภายนอกมาใช้ประโยชน์เพือ่สร้างมลูค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
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ยทุธศาสตร์ที ่4 การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือเพือ่การจดัการศกึษาและพฒันาความเข้มแข็ง 
ของชุมชนอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์
1. เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาในระดับสถาบันและระดับวิทยาลัย
2. เครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน
3. โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
Based-line เป้าหมายระยะ 3 ปี 

2561 2562 2563 2564 2565

1. จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษา 
ในระดับสถาบันและระดับวิทยาลัย

 2561 = มสธ., ม.ศรีปทุม

 2562 = DE/ที่เกี่ยวเนื่องกับ Digital 

เครือข่าย 3 2 1 1 1 1

2. จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต
ของชุมชน

 (วชช.ละ 1 เครือข่าย/ปี)

เครือข่าย 60 n/a n/a 20 20 20

3. จ�านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือ 
ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

 (วชช.ละ 1 เรื่อง/ปี)

เรื่อง/
โครงการ

60 n/a n/a 20 20 20

4. จ�านวนโครงการความร่วมมือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต
ของชุมชนที่ประสบความส�าเร็จ

 (วชช.ละ 1 เครือข่าย/ปี)

เรื่อง/
โครงการ

60 n/a n/a 20 20 20

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากรทั้งในและต่างประเทศ

แนวทางการด�าเนินงานระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

1. ออกระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันที่เอื้อให้เกิดการจัดการศึกษาร่วมหรือที่เชื่อมโยงเครือข่าย

2. แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับเครือข่าย ในการพัฒนาการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาของประเทศ

3. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่าย

4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การจัดการศึกษา วิจัย หรือบริการวิชาการร่วมกับต่างประเทศ

แนวทางการด�าเนินงานระดับวิทยาลัยชุมชน

1. พัฒนาหลักสูตร/จัดการศึกษา/บริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายสถาบัน องค์กรเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เช่ือมโยงเครือข่าย 
และทักษะอาชีพที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานท่ีเป็น 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น

2. สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการศึกษา/บริการวิชาการรูปแบบวิทยาลัยชุมชนที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือ 
แรงงาน มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น

3. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่าย
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน20

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชน 
เป้าประสงค์

1. ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทั้งในวิทยาลัยและชุมชนที่ขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชน

2. ผู้ประกอบการรายใหม่

3. ผู้ประกอบการชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
Based-line เป้าหมายระยะ 3 ปี 

2561 2562 2563 2564 2565

1. จ�านวนกิจกรรม/โครงการที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ของชุมชนเป้าหมาย
 (เฉลี่ย วชช.ละ 1 พื้นที่/ 1 - 3 ปี)

ชุมชน/
พื้นที่

60 60 n/a 20 20 20

2. จ�านวนผู้ประกอบการรายใหม่
 (เฉลี่ย วชช.ละ 1 ราย/ 1 - 3 ปี)

ราย 20 n/a n/a 20 - -

3. จ�านวนกลุ่มอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
 (เฉลี่ย วชช.ละ 1 กลุ่ม/ 1 - 3 ปี)

กลุ่ม 20 n/a n/a 20 - -

หมายเหตุ เป็นตัวชี้วัดที่ท�าต่อเนื่องในระยะ 3 ปี 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี 5.1 สร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชน

กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการในชุมชน

กลยทุธ์ที ่5.3 ส่งเสรมิเครอืข่ายความร่วมมอื 
การสร้างผู้ประกอบการชุมชน

แนวทางการด�าเนินงาน

1. สร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนด้วย
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. สร้างผูป้ระกอบการรายใหม่ทีจ่ะท�าให้เกดิ
ธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน

2. พัฒนาผู้ประกอบการรายเดิมให้สามารถ
ด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

1 .  สร ้ า งความร ่ วมมื อกับ เครื อข ่ าย 
ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์



 โครงสร้างองค์กรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนส�านักงานสถาบัน

ส�านักวิชาการ

ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยตรวจสอบภายใน

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สภาวิชาการ

คณะกรรมการ 
ส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

สภาวิทยาลัยชุมชน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หมายเหตุ โครงสร้างองค์กรตาม ประกาศสถาบนัวทิยาลยัชมุชน  
เรือ่ง การแบ่งส่วนราชการภายในส�านกังานสถาบนั 
และวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 
มีนาคม 2559 และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เรือ่ง จัดตัง้หน่วยตรวจสอบภายในสถาบันวทิยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559
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ส�านักงานผู้อ�านวยการกองอ�านวยการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองคลังและบริหารสินทรัพย์

กองแผนงานและงบประมาณ

กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย

กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน22

 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 1. นางสิริกร มณีรินทร์ 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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 3. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 4. นายชุมพล พรประภา 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 5. นายถนอม อินทรก�าเนิด
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 6. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์ 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 7. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 8. รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 9. นางสีลาภรณ์ บัวสาย 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 10. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา 
  ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ 
  กรรมการโดยต�าแหน่ง

 11. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 
  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  กรรมการโดยต�าแหน่ง

 2. รศ.สรนิต ศิลธรรม 
  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
  วิจัยและนวัตกรรม  กรรมการโดยต�าแหน่ง
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อ�านาจหน้าที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. ก�าหนดนโยบายและแผนพฒันาสถาบนั ก�ากบัมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา ออกระเบยีบ ข้อบงัคบั และประกาศของ

สถาบัน พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต�่ากว่าปริญญา อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตร พิจารณา
การจัดตั้ง การรวม ยุบ เลิกส่วนราชการของสถาบันรวมทั้งการแบ่งส่วนราชการ 

2. พจิารณาด�าเนนิการเพือ่ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง และถอดถอนนายกสภาสถาบนั กรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคุณวฒุ ิและผูอ้�านวยการ 
สถาบัน แต่งตั้งและถอดถอนประธานสภาวิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาลัย รองผู้อ�านวยการสถาบัน ผู้อ�านวยการวิทยาลัย และผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางวิชาการ

3. ออกข้อบงัคบัว่าด้วยคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัผู้สอนพเิศษ อนมุตังิบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบนั ออกระเบยีบ
และข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน

4. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากร และสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน 

5. ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการสถาบัน

6. อนุมัติการจัดการศึกษาร่วม การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาขั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ

 12. นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ 
  ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  กรรมการโดยต�าแหน่ง

 13. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ 
  กรรมการซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน

 14. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ 
  กรรมการซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน

 15. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย 
  กรรมการซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน

 16. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ 
  กรรมการซึ่งเลือกจาก 
  ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน

 17. ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธิ์ 
  กรรมการซึ่งเลือกจาก 
  ผู้แทนผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน

 18. นายทิวากร เหล่าลือชา 
  กรรมการซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจ�า

 19. นายอัศวยุช เทศอาเส็น 
  กรรมการซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจ�า

 20. นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
  รองผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน24

 สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 1. รศ.เปรื่อง กิจรัตน์ภร 
  ประธานสภาวิชาการ
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 2. ศ.สัญชัย จตุรสิทธา 
  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

 3. รศ.นินนาท โอฬารวรวุฒิ 
  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

 4. รศ.รังสรรค์ ประเสริฐศรี 
  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

 5. รศ.ไพโรจน์ สถิรยากร 
  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

 6. รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล 
  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

 7. นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ 
  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
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อ�านาจหน้าที่สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. เสนอแนะการวางนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการต่อสภาสถาบัน

2. เสนอเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาต่อ
สภาสถาบัน

3. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัย และความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน 

4. ประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการต่อสภาสถาบัน

5. เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน การปรับปรุง และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา

6. เสนอแนะการจดัการศกึษาร่วมกบัสถานศกึษาชัน้สงู หรอืสถาบันอืน่ในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมทัง้ยกเลิกการจดัการศกึษาร่วม

7. พิจารณาการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอสภาสถาบัน

 8. รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 
  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

 9. นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ 
  ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  กรรมการสภาวิชาการโดยต�าแหน่ง

 10. นางกรรณิกา สุภาภา 
  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน 
  ผู้แทนผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน

 11. นายโยธิน บุญเฉลย 
  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบันผู้แทนผู้สอนประจ�า

 12. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ 
  รองผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
  เลขานุการที่ผู้อ�านวยการสถาบันมอบหมาย
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 1. นายสุเทพ นุชทรวง 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 2. นายไพศาล นุ่มนาค 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

 3. นายบัญญัติ พุ่มพันธ์ 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตาก

 4. ผศ.น้อย สุปิงคลัด 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

 5. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

 6. ผศ.นพพร โฆสิระโยธิน 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู

 7. นายศานิตย์ นาคสุขศรี 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 8. นายเผด็จ นุ้ยปรี 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

 9. นายขนบ พูลผล 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง

 10. นายธีระ อัครมาส 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

 11. นายกิตติ กิตติโชควัฒนา 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา

 12. รศ.สมเกียรติ พ่วงรอด 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
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อ�านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน
 1. ก�าหนดนโยบายและแนวทางการด�าเนนิงานเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของวทิยาลยั และสอดคล้องกบันโยบายทีส่ภาสถาบนัก�าหนด

 2. ให้ความเหน็ชอบแผนจดัการศกึษาและแผนปฏบิตักิารของวทิยาลยั รวมทัง้ แผนการพฒันาชมุชน เพือ่สนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง

 3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา 
องค์กรที่ด�าเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย

 4. ระดมทุนและทรัพยากร เพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น

 5. ออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย

 6. อนมุติัหลกัสตูรและการเปิดสอนหลกัสตูรฝึกอบรมด้านวชิาการหรือด้านวชิาชพี ตามความต้องการของท้องถิน่ ชมุชน และกลุม่อาชพี

 7. อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร

 8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา

 9. ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏิบตังิานของผู้อ�านวยการวทิยาลยัและการด�าเนนิงานของวทิยาลัยเพือ่เสนอต่อสภาสถาบนั

 10. แต่งต้ังคณะท�างานหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง เรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย

 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย

 13. นายวรัตน์ แสงเจริญ 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล

 14. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 15. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร

 16. นายประพันธ์ วงศ์พานิช 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา

 17. นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด

 18. นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่

 19. นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

 20. นายเสรี พิมพ์มาศ 
  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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 1. นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ 
  ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 4. นายคมสัน คูสินทรัพย์ 
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 5. นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ 
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

 6. นายสุรเสน ทั่งทอง 
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนตาก

 7. ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธิ์ 
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

 8. นายศศิพงษา จันทรสาขา 
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

 9. นายสายศิลป์ สายืน 
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู

 2. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ 
  รองผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 3. นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
  รองผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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 10. นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล 
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 11. นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ 
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

 12. นายปรารมณ์ นาคบ�ารุง
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

 13. นายยุทธนา พรหมณี 
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

 14. นายวิชาพร ชินประพัทธ์ 
  รักษาราชการแทน  
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

 15. ผศ.ประยูร ด�ารงรักษ์
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 16. นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ 
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล

 17. นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว 
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 18. นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ 
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร

 19. นายจ�ารัส ขนาดผล
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

 20. นางกรรณิกา สุภาภา 
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนตราด

 21. นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย 
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่

 22. นายนิยม ชูชื่น 
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

 23. นายประยงค์ แก้วประทุม 
  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
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 องค์คณะและบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

องค์คณะและกรอบอัตราบุคลากร

คณะกรรมการระดับประเทศ 30 คน 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ�านวน 19 คน

สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ�านวน 11 คน

(องค์คณะไม่นับรวมฝ่ายเลขานุการ)

คณะกรรมการระดับจังหวัด 600 คน 

สภาวิทยาลัยชุมชน แห่งละ 12 คน 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน แห่งละ 9 คน 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน แห่งละ 9 คน

(องค์คณะไม่นับรวมฝ่ายเลขานุการ)

บุคลากรประจ�า 676 อัตรา 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 39 อัตรา

ข้าราชการครู จ�านวน 319 อัตรา

พนักงานราชการ จ�านวน 317 อัตรา

ลูกจ้างประจ�า จ�านวน 1 อัตรา 

อาจารย์พิเศษในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคเรียนที่ 1/2562

อาจารย์พิเศษ 1,170 คน

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบอาชีพในชุมชนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานฯ 

อัตราก�าลังบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา

ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ

 กรอบอัตราก�าลัง

 มีคนครอง

 อัตราว่าง
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ล�าดับ
ส�านักงาน

สถาบัน/วิทยาลัย
ชุมชน

ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา

ข้าราชการครู
ลูกจ้าง
ประจ�า

พนักงานราชการ

อาจารย์พิเศษ
กรอบ
อัตรา

คนครอง ว่าง
กรอบ
อัตรา

คนครอง ว่าง
กรอบ
อัตรา

คนครอง ว่าง

รวม 39 31 8 319 271 48 1 317 294 23 1,170

1 ส�านกังานสถาบนั 39 31 8 - - - 1 23 19 4 -

2 แม่ฮ่องสอน - - - 16 14 2 - 14 13 1 113

3 พิจิตร - - - 16 16 - - 21 21 - 74

4 ตาก - - - 16 12 4 - 14 14 - 54

5 บุรีรัมย์ - - - 16 15 1 - 14 12 2 108

6 มุกดาหาร - - - 16 14 2 - 14 13 1 44

7 หนองบัวล�าภู - - - 16 16 - - 14  14 - 44

8 สระแก้ว - - - 16 12 4 - 14 13 1 45

9 อุทัยธานี - - - 16 16  - - 21 17 4 33

10 ระนอง - - - 16 15 1 - 14 14 - 24

11 นราธิวาส - - - 16 11 5 - 14 14 - 80

12 ยะลา - - - 16 12 4 - 14 14 - 106

13 ปัตตานี - - - 16 9 7 - 14 13 1 63

14 สตูล - - - 16 15 1 - 14 14 - 62

15 สมุทรสาคร - - - 16  12 4 - 14 11 3 39

16 ยโสธร - - - 15 14 1 - 14 13 1 93

17 พังงา - - - 16 15 1 - 14 13 1 43

18 ตราด - - - 16 10 6 - 14 14 - 13

19 แพร่ - - - 16 16 - - 14 13 1 27

20 สงขลา - - - 16  12 4 - 14 14 - 58

21 น่าน - - - 16 15 1 - 14 11 3 47

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2561 - 2562

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งปม. 2561  งปม. 2562 เพิ่ม/ลด 

รวมทั้งหมด 737.6660 710.6490 - 27.0170 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 240.0681 248.9260 8.8579 

แผนงานพื้นฐาน 436.5967 394.7063 - 41.8904 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - - - 

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้หรืองานสร้างสรรค์ 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

- - -

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 436.5967 394.7063 - 41.8904 

ผลผลิต ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 401.0967 383.7063 - 17.3904 

ผลผลิต ผลงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 3.0000 1.5000 - 1.5000 

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ 32.5000 9.5000 - 23.0000 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน - 14.5067  14.5067 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 14.5067  14.5067 

แผนงานบูรณาการ 61.0012 52.5100 - 8.4912 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18.0000 18.0000 - 

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.0000 7.3306  3.3306 

โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ 14.0000 10.6694 - 3.3306 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2562 จ�าแนกตามแผนงาน  
(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2562 จ�าแนกตามงบรายจ่าย  
(หน่วย : ล้านบาท)

แผนงานบูรณาการ 
52.5100 7%

แผนงาน 
บุคลากรภาครัฐ 
248.9260 35%

งบอุดหนุน 
17.8368 3%

งบลงทุน 
122.3715 17%

งบด�าเนินงาน
278.0228 39%

งบบุคลากร 
211.7376 30%

งบรายจ่ายอื่น 
80.6803 11%

แผนงานพื้นฐาน 
394.7063 56%

แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาการศึกษา 
เพื่อความยั่งยืน 
14.5067 2%
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งปม. 2561  งปม. 2562 เพิ่ม/ลด 

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม - 6.9115 6.9115 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว - 6.9115 6.9115 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 10.7330 2.1301 - 8.6029 

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน 

ของประเทศ

10.3250 2.1301 - 8.1949 

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 0.4080 - - 0.4080 

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ

เท่าเทียมและทั่วถึง

5.4993 16.7502 11.2509 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 5.4993 1.3000 - 4.1993 

โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้

ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน

- 15.4502 15.4502 

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 5.6000 - - 5.6000 

โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 5.6000 - - 5.6000 

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 21.1689 - - 21.1689 

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 7.5358 - - 7.5358 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13.6331 - - 13.6331 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค - 8.7182 8.7182 

โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก - 3.7182 3.7182 

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย 

เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม

- 3.0000 3.0000 

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม - 2.0000 2.0000 



3
ผลการด�าเนินงาน

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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 การจัดการศึกษาและฝึกอบรม
พันธกิจด้านการจดัการศกึษา สถาบนัวทิยาลยัชมุชนมุง่จัดการศกึษาเพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้เป็นก�าลงัคนทีม่คีวามรูส้�าหรบัอนาคต 

มีสมรรถนะการเรียนรู้ พร้อมปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน มีความสามารถ สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง

ด้านบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่จะร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่า สร้างสัมมาชีพ และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเปล่ียนแปลงชุมชนให้

พัฒนาอย่างยั่งยืน และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การจัดหลกัสตูร ได้แก่ หลกัสตูรอนุปรญิญา หลักสตูรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) และหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี 

(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตร (ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชนและระดับวิทยาลัยชุมชน) และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ 1 โครงการ 1 ผลผลิต คือ ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย

ชุมชน และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการตดิตามผูส้�าเรจ็การศึกษาระดับอนปุรญิญา/เทียบเท่าจากวทิยาลยัชมุชน สามารถศึกษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้หรือประกอบ

อาชีพหรือพัฒนางานที่ท�าอยู่ ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 83.79 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดร้อยละ 70.00

ผลการด�าเนินงานระดับผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน

ผลผลิต ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

เชิงปริมาณ : จ�านวนนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า คน 3,000 3,308

เชิงปริมาณ : จ�านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่ คน 8,500 12,510

เชิงปริมาณ : จ�านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม่ คน 5,000 9,880*

เชิงปริมาณ : จ�านวนผู้รับบริการหลักสูตรด้านอาชีพ คน 8,400 9,374

เชิงคุณภาพ : ผู ้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านอาชีพน�าความรู้ ทักษะและ

ประสบการณ์ไปประกอบอาชพีและพัฒนางานทีท่�าอยู่ 

ร้อยละ 80 89.50

เชงิคณุภาพ : ผูส้�าเรจ็การศกึษาระดับอนปุรญิญา/เทยีบเท่าจากวทิยาลยัชมุชน 

สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ท�าอยู่ 

ร้อยละ 70 83.79

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เชิงปริมาณ : จ�านวนนักศึกษาระดับ ปวช. ของ วชช. พิจิตร และอุทัยธานี  

ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

คน 1,600 1,922

เชงิคณุภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายทีผู่ป้กครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ

ที่ได้รับการสนับสนุน

ร้อยละ 100 100

* สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติให้เปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในเดือนมิถุนายน 2562 และนับเป้าหมายรวมในปีงบประมาณ
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การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. จ�านวนนักศึกษา 

 1.1 หลักสูตรอนุปริญญา

  จ�านวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาใหม่และนักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ�าแนกตาม

วิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชน
รวม นักศึกษาใหม่ นักศึกษาคงอยู่

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น 10,696 100.00 4,683 100.00 6,013 100.00

 1. แม่ฮ่องสอน 321 3.00 169  3.61 152  2.53 

 2. พิจิตร 379 3.54 186  3.97 193  3.21 

 3. ตาก 457 4.27 256  5.47 201  3.34 

 4. บุรีรัมย์ 675 6.31 253  5.40 422  7.02 

 5. มุกดาหาร 521 4.87 264  5.64 257  4.27 

 6. หนองบัวล�าภู 270 2.52 103  2.20 167  2.78 

 7. สระแก้ว 236 2.21 102  2.18 134  2.23 

 8. อุทัยธานี 153 1.43 32  0.68 121  2.01 

 9. ระนอง 287 2.68 176  3.76 111  1.85 

 10. นราธิวาส 1604 15.00 732  15.63 872  14.50 

 11. ยะลา 1287 12.03 521  11.13 766  12.74 

 12. ปัตตานี 969 9.06 413  8.82 556  9.25 

 13. สตูล 709 6.63 312  6.66 397  6.60 

 14. พังงา 189 1.77 74  1.58 115  1.91 

 15. ยโสธร 588 5.50 265  5.66 323  5.37 

 16. ตราด 290 2.71 119  2.54 171  2.84 

 17. สมุทรสาคร 156 1.46 69  1.47 87  1.45 

 18. แพร่ 276 2.58 89  1.90 187  3.11 

 19. สงขลา 994 9.29 429  9.16 565  9.40 

 20. น่าน 335 3.13 119  2.54 216  3.59 
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 1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  จ�านวนนกัศกึษาหลกัสตูร ปวส. และ ปวช. ใหม่ และนกัศกึษาคงอยู ่ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2562 จ�าแนกตาม 

วิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชน
รวม นักศึกษาใหม่ นักศึกษาคงอยู่

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น 2,146 - 995 - 1,151 -

หลักสูตร ปวส. 627 100.00 354 100.00 273 100.00

พิจิตร 428 68.26 243 68.64 185 67.77

อุทัยธานี 199 31.74 111 31.36 88 32.23

หลักสูตร ปวช. 1,519 100.00 641 100.00 878 100.00

พิจิตร 1,269 83.54 500 78.00 769 87.59

อุทัยธานี 250 16.46 141 22.00 109 12.41

2. หลักสูตรที่เปิดสอน

 2.1 หลักสูตรอนุปริญญา

  จ�านวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 17 สาขาวิชา 

สาขาวิชา จ�านวนนักศึกษา ร้อยละ

รวม 10,696 100.00

 1. การแพทย์แผนไทย 89  0.83 

 2. การจัดการทั่วไป 1,120  10.47 

 3. การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 108  1.01 

 4. การบัญชี 353  3.30 

 5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1,418  13.26 

 6. การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 362  3.38 

 7. เทคโนโลยีการเกษตร 142  1.33 

 8. เทคโนโลยีสารสนเทศ 51  0.48 

 9. การท่องเที่ยว 184  1.72 

 10. การปกครองท้องถิ่น 2,846  26.61 

 11. พัฒนาชุมชน 257  2.40 

 12. อิสลามศึกษา 126  1.18 

 13. การศึกษาปฐมวัย 3,384  31.64 

 14. เกษตรและการแปรรูป 18  0.17 

 15. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน 16  0.15 

 16. สาธารณสุขชุมชน 194  1.81 

 17. การจัดการอุตสาหกรรม 28  0.26 
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 2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  จ�านวนนักศึกษา

สาขาวิชา จ�านวนนักศึกษา ร้อยละ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. งานการบัญชี 151 24.08

2. งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 97 15.47

3. งานเทคนิคเครื่องกล 199 31.74

4. งานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 8 1.28

5. งานไฟฟ้าก�าลัง 138 22.01

6. งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 19 3.03

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 2.39

รวม 627 100.00

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. งานการบัญชี 233 15.34

2. งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 295 19.42

3. งานโครงสร้าง 52 3.42

4. งานไฟฟ้าก�าลัง 277 18.24

5. งานยานยนต์ 610 40.16

6. งานอิเล็กทรอนิกส์ 39 2.57

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 0.86

รวม 1,519 100.00
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โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

การจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะ ศักยภาพ

ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ภายใต้โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เป็นการจัดท�าโครงงาน 

ก่อนทีน่กัศกึษาจะเรียนจบและเข้าสูต่ลาดแรงงาน ผ่านกระบวนการ/กจิกรรมการคดิสร้างสรรค์ สิง่ประดษิฐ์คนรุน่ใหม่ โดยใช้องค์ความรู้ 

และทักษะในสาขาวิชาชีพที่เรียนมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลงานรวม 51 ช้ินงาน เป็นผลงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

26 ชิ้นงาน และเป็นผลงานของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 25 ช้ินงาน และร้อยละของค่าใช้จ่ายท่ีผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย 

ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลงานวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จ�านวน 26 ชิ้นงาน แบ่งตามสาขางานได้ ดังนี้

ชุดโคมไฟนอกอาคารประหยัด
พลังงาน

เครื่องเติมอากาศ 
ให้กับน�้าพลังงานแสงอาทิตย์

การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
เกี่ยวกับชุดโคมไฟประหยัดพลังงาน

สาขางานไฟฟ้าก�าลัง จ�านวน 6 โครงการ : 1) เครื่อง

เติมอากาศให้กับน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2) เครื่องสูบน�้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ 2 ใน 1 3) แบบจ�าลองสายพานล�าเลียงบรรจุภัณฑ์ 

4) ชุดโคมไฟนอกอาคารประหยัดพลังงาน (โคมไฟนอกอาคาร

ประหยัดพลังงาน 3) 5) หุ่นยนต์ต้อนรับ 2 และ 6) ป้ายสัญญาณ

เตือนทางโค้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 4 บ้านล่องตะแบก ต�าบล

วังหว้า อ�าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

สาขางานอเิลก็ทรอนกิส์ จ�านวน 1 โครงการ : สือ่การเรยีน 

การสอนบ้านโมเดลระบบควบคุมไฟฟ้าอจัฉรยิะ

สาขางานยานยนต์ จ�านวน 15 โครงการ : 1) เครื่องย่อย 

ขวดพลาสติก 2) รถเข็นดูดข้าวเปลือก 4 ล้อ 3) เครื่องด�านา  

4) พัฒนารถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ V.2 5) ชุดฝึกสาธิต

การท�างานระบบเบรกรถยนต์ 6) พัฒนาเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 7) จักรยานสามล้อไฮบริดจ์ 8) กระบะ

ลากอเนกประสงค์ 9) เครื่องคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวแบบไซโคลน  

10) รถตัดหญ้าสองใบตัด 11) เครื่องตัดหญ้าจากรถไถเดินตาม 

12) เคร่ืองปอกและขัดลูกมะพร้าว 13) เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด 

แบบ 2 หัว 14) ตู้เขี่ยเชื้อเห็ด และ 15) เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ�านวน 4 โครงการ : 1) ระบบฐานข้อมูลหนังสือ 

ห้องสมดุ หน่วยจดัการศกึษาทบัคล้อ (ขนุไผ่ภมูเิขตร) ด้วยบาร์โค้ด 2) ระบบการสืบค้นข้อมลู  

ผ่านการสแกน QR CODE และแอปพลเิคชนั กรณศึีกษา หมู ่5 บ้านหนองแขม ต�าบลบ้านน้อย  

อ�าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 3) ระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะ กรณีศึกษาเกษตรแปลงใหญ่ 

หมู่ 5 บ้านหนองแขม ต�าบลบ้านน้อย อ�าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และ 4) ฐานข้อมูลสินค้า

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาหมู่ 5 บ้านหนองแขม ต�าบลบ้านน้อย 

และผลงานที่โดดเด่น คือ 1) เครื่องเติมอากาศให้กับน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ  

2) ชุดโคมไฟนอกอาคารประหยัดพลังงาน (โคมไฟนอกอาคารประหยัดพลังงาน 3)

รถตัดหญ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องปอกและขัดลูกมะพร้าว
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สาขางานการบัญชี จ�านวน 5 โครงการ : 1) การจัดท�าบัญชีของกิจการช่างแม๊กซ่อมรถจักรยานยนต์ 2) การจัดท�าบัญชี

ของกิจการวัฒนารีสอร์ท 3) การจัดท�าบัญชีของกิจการเสริมสวย แจ๊ค แฮร์ สไตล์ 4) การจัดท�าบัญชีร้านค้าวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  

5) การจัดท�าบัญชีของกิจการจ�าหน่ายผ้าทอพื้นเมืองลายโบราณบ้านห้วยแห้ง ต�าบลห้วยแห้ง อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ�านวน 4 โครงการ : 1) แอปพลิเคชัน QR CODE ลายผ้าทอโบราณ 2) การพัฒนาเว็บเพจ 

ฐานข้อมูลพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 3) เครื่องรดน�้าต้นไม้อัตโนมัติ 4) แอปพลิเคชัน ตามหาสัตว์เลี้ยง

สาขางานไฟฟ้าก�าลงั จ�านวน 6 โครงการ : 1) เครือ่งกวนน�้ายาล้างจาน 2) เครือ่งกะเทาะเมลด็ข้าวโพด 3) เครือ่งอดัถ่านก้อน  

4) เครื่องผสมอาหาร 5) เครื่องหั่นซอยใบเตย 6) ออกแบบและสร้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

สาขางานยานยนต์ จ�านวน 10 โครงการ : 1) การพัฒนารถประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง (ประเภทรถตลาด) 2) การสร้างและ 

หาประสิทธิภาพเครื่องขัดรองเท้าอเนกประสงค์ 3) การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองดีดฝ้าย 4) การสร้างและหาประสิทธิภาพ

เคร่ืองย่อยก่ิงไม้ 5) การออกแบบและสร้างเครื่องตีก้อนเห็ดเก่า 6) การออกแบบและสร้างเครื่องรีดผักตบชวา 7) การออกแบบ 

และสร้างตู้อบรมควันก�ามะถันผักตบชวา 8) การพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดฝ้าย 9) การพัฒนารถไฟฟ้า ไทยแลนด์ 4.0 10) สื่อการเรียน 

การสอนเครื่องยนต์แกโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

และผลงานที่โดดเด่น คือ เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด (ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด)

ผลงานวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จ�านวน 25 ชิ้นงาน แบ่งตามสาขางานได้ ดังนี้ 

การจัดหลักสูตรด้านอาชีพ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตร  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การพัฒนา 
เครื่องแยกเมล็ดฝ้าย

การสร้างและหาประสิทธิภาพ
เครื่องดีดฝ้ายเครื่องหั่นซอยใบเตย

ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
(อนุมัติโดยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน)

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
(อนุมัติโดยสภาวิทยาลัยชุมชน)

• ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์  
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

• การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรม 
 ครบวงจรของชีวิต วิทยาลัยชุมชนตราด

• การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนตราด

• ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา

• การดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

• ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ วิทยาลัยชุมชนยะลา

การพัฒนารถประหยดัน�า้มนัเช้ือเพลงิ  
(ประเภทรถตลาด)
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จ�านวนนักศึกษา/ผู้ส�าเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิทยาลัยชุมชน หลักสูตร
จ�านวนนักศึกษา 

นักศึกษาใหม่ ส�าเร็จ

ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สมุทรสาคร การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - 21

สระแก้ว ผู้ดูแลเด็กพิการ - 7

ตาก ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร - 24

มุกดาหาร การแพทย์แผนไทย (การนวดไทย) 23 ก�าลังศึกษา

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน

ยโสธร ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - 7

ยโสธร เกษตรอินทรีย์ - 10

ระนอง ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปน�าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว - 23

หนองบัวล�าภู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 17

ตราด การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบ
วงจรของชีวิต

32 19

ตราด การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 41 40

สระแก้ว ผู้ประกอบการอาหารว่างและเครื่องดื่ม 22 7

ปัตตานี ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง* - ก�าลังศึกษา

สงขลา ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 27 ก�าลังศึกษา

มุกดาหาร การดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 60 ก�าลังศึกษา

สมุทรสาคร เตรียมวิชาชีพอุตสาหกรรม - ก�าลังศึกษา

* หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีการจัดการศึกษา 2 ภาคเรียน โดยภาคเรียนที่ 1 เบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 และภาคเรียนที่ 2 
เบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 มีจ�านวนนักศึกษาคงอยู่ 20 คน และนับเป็นผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด

2. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิทยาลัยชุมชน รายวิชา
จ�านวนนักศึกษา

นักศึกษาใหม่ ส�าเร็จ

สมุทรสาคร กรรมวิธีการผลิต 24 ก�าลังศึกษา

ตราด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 11 ก�าลังศึกษา

ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 8 ก�าลังศึกษา

ระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เน็ต 1 ก�าลังศึกษา
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3. หลักสูตรพัฒนาอาชีพ

วิทยาลัยชุมชนจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชนด้านต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะหลักสูตร 

ท่ีหลากหลาย มมีาตรฐานทางวชิาการทีจ่ะน�าไปสูก่ารเทยีบโอนหน่วยกิตกบัการศกึษาในระบบได้ในอนาคต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

มีจ�านวนประชาชนที่รับบริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการและด้านอาชีพ จ�านวน 8,578 คน 

ผลการติดตามผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านอาชีพน�าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประกอบอาชีพและพัฒนางาน 

ที่ท�าอยู่ ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 89.50 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดร้อยละ 80.00

จ�านวนผู้รับบริการหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล�าดับ วิทยาลัยชุมชน ผู้รับบริการ
ผู้ส�าเร็จการศึกษา

 จ�านวน (คน) ร้อยละต่อผู้รับบริการ

รวม  8,578  8,275  96.47 

1 แม่ฮ่องสอน 339  338  99.71 

2 พิจิตร 713  709  99.44 

3 ตาก 431  426  98.84 

4 บุรีรัมย์ 512  489  95.51 

5 มุกดาหาร 676  638  94.38 

6 หนองบัวล�าภู 309  309  100.00 

7 สระแก้ว 305  305  100.00 

8 อุทัยธานี 1,168  1,164  99.66 

9 ระนอง 439  367  83.60 

10 นราธิวาส 282  282  100.00 

11 ยะลา 340  328  96.47 

12 ปัตตานี 375  311  82.93 

13 สตูล 389  385  98.97 

14 สมุทรสาคร 261  259  99.23 

15 ยโสธร 579  572  98.79 

16 พังงา 280  280  100.00 

17 ตราด 184  184  100.00 

18 แพร่ 270  229  84.81 

19 สงขลา 222  209  94.14 

20 น่าน 504  491  97.42 
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ตัวอย่างหลักสูตร

การผลิตเห็ดเพื่อการค้า

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

• การเพาะเห็ดนางฟ้าแบบครบวงจร

• การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการก�าจัด 
 ศัตรูพืช

• การขยายพันธุ์พืช

• การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

กลุ่มอาชีพเทคโนโลยี/งานช่าง

• ช่างเชื่อมเหล็กดัด

• ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
 แบบแยกส่วน

• ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงกรุไม้อัด

• ปูนปั้นไม้เทียม

กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจ/การจัดการ

• การจัดการตลาดยุคใหม่

• การเสริมสร้างและพัฒนา 
 ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน

• นักการตลาดออนไลน์

กลุ่มอาชีพคหกรรมศาสตร์/งานประดิษฐ์

• การท�าตะกร้าและที่แขวนมาคราเม่ • การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ

• การท�าผ้าปะลางิง (วิธีย้อมเย็น) • การท�าผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา

การท�าตะกร้าและที่แขวนมาคราเม่

ปูนปั้นไม้เทียม

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ การท�าผ้าปะลางิง (วิธีย้อมเย็น)

กลุ่มคอมพิวเตอร์/ดิจิทัล

• ร้านค้าออนไลน์
• เทคนิคการใช้โปรแกรม 
 ตกแต่งภาพเพื่อการ 
 ประชาสัมพันธ์
• การจัดการสินค้าออนไลน์
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กลุ่มอาชีพคหกรรมศาสตร์/งานประดิษฐ์

• การท�ารองเท้าหนัง

• การสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

• การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

• การตัดเย็บหมวกและผ้าคลุมผมมุสลิม

กลุ่มอาชีพอาหาร

• อาหารไทย (เพื่อสุขภาพ) • เบเกอรี่และขนมอบเพื่ออาชีพ

• การท�าอาหารและขนมไทย • การท�าน�้าพริกส�าเร็จรูป

กลุ่มอาชีพเสริมสวย

• ช่างเสริมสวย (ท�าผม)

• การเสริมสวยทรงผมสตรี

• การตดัผม ซอยผม เกล้าผมสภุาพสตรี

กลุ่มภาษา

• ภาษาพม่าศึกษา
• ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
• ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
• ภาษาอังกฤษธุรกิจ

กลุ่มสุขภาพ

• การนวดไทยเพื่อสุขภาพ

• พื้นฐานแพทย์แผนไทย 1  
 (เภสัชกรรมไทย)

• การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

กลุ่มศิลปวัฒนธรรม/ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลหรือชุมชน

• การตัดเย็บชุดไต
• ดนตรีพื้นเมืองอีสาน (โปงลาง)
• การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
• การตัดตุง ต้องลาย
• การขับรถยนต์

การท�ารองเท้าหนัง การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

เบเกอรี่ (ขนมอบ) การท�ากะหรี่ปั๊บ

ช่างตัดผมชายเบื้องต้น

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ การนวดแผนไทย

การขับรถยนต์
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 การวิจัยและพัฒนา
พันธกิจด้านการวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการวิจัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่อย่างเป็นระบบ 

ที่ครอบคลุมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนา การวิจัยสถาบัน การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยการเรียนรู้ การวิจัยชุมชน การวิจัยเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การวิจัยจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นท่ี และการวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาไทย 
รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของบุคลากรและชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อถือได้ และค�านึงถึงการน�าผลงานการวิจัย 
องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่มีอยู่ไปต่อยอด หรือน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับงบประมาณด้านการวิจัยจากโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ รายการ : โครงการวจิยัและนวตักรรมเพ่ือตอบโจทย์การสร้างองค์ความรูพ้ืน้ฐานของชมุชน จ�านวน 5 โครงการ ใน 3 วทิยาลยั
ชุมชน คือ แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน รวม 2,130,100 บาท และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย โดยจัดสรร 
งบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2562 แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ  
งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายส�าหรับโครงการให้บรกิารวชิาการแก่ชุมชน ส�าหรบัการท�าโครงการวิจยัชุมชน เพือ่พฒันานวตักรรม องค์ความรู้  
คุณภาพชวิีตของคนในชมุชน หรอืวจิยัพฒันาเพือ่ต่อยอดยกระดบังานบรกิารวชิาการของสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ให้กับวทิยาลัยชมุชน 
19 แห่ง ด�าเนินโครงการวิจัย จ�านวน 28 โครงการ 

การวิจัย

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานชุมชน

เชิงปริมาณ : จ�านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ โครงการ 5 5

เชิงคุณภาพ : ร้อยละจ�านวนผลงานวิจัยที่มีการน�าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 100

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

เชิงปริมาณ : จ�านวนโครงการวิจัยชุมชนที่แล้วเสร็จ โครงการ 28 28
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�าเสนอความก้าวหน้าการด�าเนินโครงการวิจัยของสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มเป้าหมาย นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการด�าเนินงาน

• ได้รับทราบความก้าวหน้าการด�าเนินโครงการวิจัยในรอบ 4 เดือน

• เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด�าเนินโครงการวิจัยระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ

• มคีวามรู้ ความเข้าใจ และสามารถด�าเนินงานโครงการวิจยัของสถาบันวทิยาลยัชมุชนได้อย่างมปีระสิทธภิาพและเกดิประสทิธผิล

กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 1 “สถาบันวิทยาลัยชุมชนสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน  

เพื่อพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย นักวิจัยและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผลการด�าเนินงาน

• มีเวทีน�าเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ

• ได้พัฒนาทักษะการน�าเสนอผลงานวิจัย

• เกิดการกระตุ้นในการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

• เกิดการกระตุ้นในการสร้างนวัตกรรมวิจัย ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป

• เกิดการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบัน ตลอดจนการพัฒนานักวิจัยให้กับสังคมไทย  

อันจะขับเคลื่อนงานวิจัยให้ตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศต่อไป
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�าเสนอผลการด�าเนินโครงการวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการด�าเนินงาน

• ได้รับทราบความก้าวหน้าผลการด�าเนินโครงการวิจัย 

• ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด�าเนินโครงการวิจัยระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ

• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการน�าผลงานวิจัยไปสู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัย 

วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการด�าเนินงาน 

• มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการเขียนบทความวิจัย

• สามารถน�าความรู้ไปเขียนบทความวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ผลงานวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถเผยแพร่และเป็นประโยชน์ทางวิชาการและสังคมต่อไป
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัย ครั้งที่ 2  

วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการด�าเนินงาน

• มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการเขียนบทความวิจัย

• สามารถน�าความรู้ไปเขียนบทความวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ผลงานวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถเผยแพร่และเป็นประโยชน์ทางวิชาการและสังคมต่อไป

โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร “การจดัท�าแผนงานวจิยั ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  

วันที่ 16 - 17 กันยายน 2562 ณ ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบงบประมาณปี พ.ศ. 2564

ผลการด�าเนินงาน

• มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัย

• สามารถเขียนแผนงานวิจัยได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ อววน. และสอดคล้องกับเป้าหมาย ผลผลิต  

ตัวชี้วัดงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2564

• โครงการวิจัยที่เสนอได้รับงบประมาณสนับสนุน

• ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนแผนงานวิจัยระหว่างนักวิจัยจากวิทยาลัยชุมชนต่าง ๆ
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ผลงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลงาน วัตถุประสงค์ ผลการด�าเนินงาน/การน�าไปใช้ประโยชน์

โครงการวิจัย : การพัฒนาหออัตลักษณ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน*

1. เพื่อรวบรวม ประมวลผลและปรับปรุง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นน่าน 

2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดแสดง
นวัตกรรมในหออัตลักษณ์นครน่าน 

3. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หออัตลักษณ์
นครน่าน

1. น�าข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นน่าน
ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือไปเผยแพร่ต่อไป

2. ประชาชนในจังหวัดน่าน และนักท่องเที่ยว
ได้รับทราบข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
น่านที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

3. วิทยาลัยชุมชนน่านน�าแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดแสดงในหออัตลักษณ์นครน่าน 
ไปพัฒนาส�าหรับการจัดแสดงต่อไป

คณะผู้วิจัย : นางสาวพรศิริ กล�่าป่วน, นายกิตติกรณ์ สมยศ วิทยาลัยชุมชนน่าน

โครงการวิจัย : การพัฒนากระบวนการพิมพ์ลวดลายผ้าฝ้ายด้วยมือจากสีธรรมชาติใบสัก*

1. เพื่อศึกษากระบวนการพิมพ์ผ้าด้วยมือ 
อันประกอบด้วย การท�าแม่พิมพ์ การพิมพ์ที่
สามารถท�าได้เอง 

2. เพื่อศึกษาหากระบวนการที่เหมาะสม 
ในการน�าสีธรรมชาติจากใบสักมาใช้ใน 
การพิมพ์ผ้าฝ้ายโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษ 
ตั้งแต่การออกแบบลวดลาย กระบวนการ
พิมพ์ และการท�าให้สีติด 

3. เพือ่ทดสอบความคงทนของผ้าฝ้ายทีพิ่มพ์
ด้วยมือจากสธีรรมชาตจิากใบสกั 

4. เพื่อขยายผลกระบวนการพิมพ์ลวดลาย
ผ้าฝ้ายด้วยมือจากสีธรรมชาติใบสัก ให้กับ
ชุมชนที่มีความสนใจ

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองของ 
จังหวัดแพร่ มีกระบวนการพิมพ์ลวดลายผ้า 
โดยใช้วัตถุดิบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีพิษ 
ไม่ใช้สารเคมี ที่ผู้ผลิตผ้าพื้นเมืองสามารถ 
หาได้เองในท้องถิ่น และมีราคาถูกเพื่อน�ามา 
สร้างลวดลายด้วยกระบวนการพิมพ์ด้วยมือ  
ลงบนพื้นผ้าให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม  
มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน สามารถ 
สร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค

คณะผู้วิจัย : นายมนัส จันทร์พวง, นางสาววิยะณี ดังก้อง วิทยาลัยชุมชนแพร่

โครงการวิจัย : การพัฒนาศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวของชุมชนในเขตพื้นที่เมืองเก่าน่าน*

1. เพื่อศึกษาบริบทของแหล่งท่องเที่ยว 
ในพื้นที่เมืองเก่าน่าน 

2. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนในเขตพื้นที่
เมืองเก่าน่าน 

3. หาแนวทางพัฒนาศักยภาพรองรับ 
การท่องเที่ยวของเมืองเก่าน่าน

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผน
การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ชุมชนในเขตพื้นที่เมืองเก่าน่าน และวางแผน
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว  
ซึ่งจะน�ามาสู่รายได้ที่จะเข้าสู่ชุมชนเพิ่มขึ้น

คณะผู้วิจัย : นายกิตติกรณ์ สมยศ, นางสาวพรศิริ กล�่าป่วน วิทยาลัยชุมชนน่าน

*ทุนวิจัยของส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ผลงาน วัตถุประสงค์ ผลการด�าเนินงาน/การน�าไปใช้ประโยชน์

โครงการวิจัย : ภูมิปัญญาการย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติ อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี**

1. ศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสีด้วยวัสดุ

ธรรมชาติของชุมชนทัพคล้าย อ�าเภอบ้านไร่ 

จังหวัดอุทัยธานี

2. เพื่อรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาการย้อม

สีด้ายด้วยวัสดุธรรมชาติของชุมชนทัพคล้าย 

อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

3. เพือ่หาแนวทางการสร้างแรงจงูใจให้ชมุชน

เหน็คุณค่าของการย้อมสด้ีวยวสัดธุรรมชาติ

น�าไปสูก่ารยกระดบัคณุค่าผ้าทอมอืให้เกดิ

มลูค่าและการพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างแรงจูงใจ สร้าง

อาชีพสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในคนยุคเก่า ๆ 

ส่งต่อมายุคปัจจุบัน

คณะผู้วิจัย : นางสาวอภิญญา จงพัฒนา วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

โครงการวจิยั : ภูมปัิญญาไทยสร้างรายได้ในชมุชน กรณศีกึษา สปาสุม่ไก่บ้านนวราษฎร์  

 หมูท่ี่ 5 ต�าบลนาซาว อ�าเภอเมอืงน่าน จังหวดัน่าน**

1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญา

ด้านต�ารับยาสมุนไพรของชุมชน

2. เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มจาก

สมุนไพรพื้นบ้านสู่สมุนไพรสปา

3. เพื่อทราบอาชีพและรายได้ในชุมชนที่เกิด

จากโครงการ

คนในชุมชนได้น�าภูมิปัญญาที่ได้รับมาประกอบ

อาชีพ และสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน  

เป็นรายได้เสริม เพิ่มรายได้ในอัตราร้อยละ 70  

ของรายได้หลัก

คณะผู้วิจัย : นายวัชชิระ หวั่นท๊อก วิทยาลัยชุมชนน่าน

** งบประมาณภายใต้ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
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งานทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในปัจจุบันการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง  

เพราะผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่จะส�าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

การทุ่มเทก�าลังและทรัพยากร เพื่อให้ได้ผลงานที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่สังคม 

ดังน้ัน ผลงานวจิยัหรอืนวตักรรมทีค่ดิค้นขึน้มาจงึควรทีจ่ะได้รบัความคุม้ครองให้ถูกต้อง 

ตามกฎหมาย ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เห็นความส�าคัญของการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัยของสถาบัน โดยมีการด�าเนินการดังนี้

1. บุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาในระดับ

พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 และระหว่าง

วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพมหานคร 

การด�าเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตร 
การออกแบบ

เก้าอี้โยกส�าหรับผู้สูงอายุ

1. วิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ  “เก้าอี้โยกส�าหรับผู้สูงอายุ”
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น�้าเคยหวาน

3. วิทยาลัยชุมชนตราด ได้ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร “น�้าซอสข้าวคลุกกะปิ” และ “น�้าเคยหวาน”

เอกสารการยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร เอกสารการยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร

น�้าซอสข้าวคลุกกะปิ

ลายผ้าภูจวงหนงัสือรับรองการแจ้งข้อมลู “ลขิสทิธ์ิ”

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จดลิขสิทธิ์ “ลายผ้าภูจวง” ให้กับชุมชนในพื้นที่ท�าวิจัยของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
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 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
การจัดหลักสูตรบริการวิชาการ
การด�าเนินการตามพนัธกจิบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาชมุชน สถาบันวทิยาลยัชุมชนมุง่มัน่การบรกิารวิชาการเพือ่การมส่ีวนร่วม

สร้างสรรค์คุณภาพการเรียนรู้และศักยภาพก�าลังคนในชุมชน ให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา
สัมมาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ จ�านวน 1 โครงการ คือ โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

ผลการด�าเนินงานระดับผลผลิต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

เชิงปริมาณ : จ�านวนผู้รับบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง คน 8,000 15,689

หลักสูตรฝึกอบรมน้อยกว่า 45 ชั่วโมง คน 6,500 13,705

โครงการวิจัยชุมชน คน 1,500 1,984

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ร้อยละ 80 93.08

โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นโครงการท่ีให้ความรู้ด้านวิชาการและ
อาชีพโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมหรือการจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการบริการวิชาการ
ที่เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ และกิจกรรมการบริการวิชาการท่ีเป็น 
การส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะ
และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านคุณภาพชีวิตตามความต้องการของปัจเจกบุคคล 
และประชาชนในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็ว และเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน
ภายนอกสถาบนัการศึกษาและบรกิารบคุคลภายนอกทีเ่ข้ามาใช้บรกิารในสถาบนัการศกึษา 
มีเป้าหมายการด�าเนินการ คือ จ�านวนผู้รับบริการวิชาการ 6,500 คน และร้อยละ 80  
ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ผลการด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2562 ให้บริการทางวิชาการผ่านกิจกรรมหลักสูตร 
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทกัษะและเสรมิสร้างประสบการณ์ด้านอาชพี และคณุภาพชวีติ มผีูรั้บ
บริการ 13,705 คน คิดเป็นร้อยละ 210.85 ของเป้าหมาย และผู้รับบริการทางวิชาการ
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 93.08 และให้บริการทางวิชาการผ่านการท�าโครงการวิจัยชุมชน 
เพื่อพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน หรือวิจัยพัฒนาเพื่อ 
ต่อยอดยกระดบังานบรกิารวชิาการของสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ให้กับวทิยาลยัชมุชน 19 แห่ง  
ด�าเนินโครงการวิจัย จ�านวน 28 โครงการ มีผู้รับบริการ 1,984 คน คิดเป็นร้อยละ 132.27 
ของเป้าหมาย 

หลักสูตรที่ด�าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวอย่างหลักสูตร

ด้านอาชีพ

เกษตรกรรม • การเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษ • การผลิตดินผสมพร้อมปลูก
• การปลูกผักโรงเรือนด้วยเทคโนโลยี LED Grow Light • การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

เทคโนโลยี/ 
งานช่าง

• ช่างปะยาง • ช่างปูกระเบื้อง
• งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน • เทคนิคการซ่อมล�าโพงและการประกอบตู้ล�าโพง
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ตัวอย่างหลักสูตร

บริหารธุรกิจ/ 
การจัดการ

• การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ • นักการตลาดชุมชน
• การประกอบการธุรกิจชุมชน • การเขียนแผนธุรกิจชุมชน

คหกรรมศาสตร์/ 
งานประดิษฐ์

• การประดิษฐ์ดอกไม้ดิน • การท�าผลิตภัณฑ์สังฆภัณฑ์
• การตัดเย็บผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมตามสมัย • การท�าน�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
• การผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ • การปักผ้าด้วยมือแบบพื้นบ้าน
• การตัดเย็บถุงผ้าลดโลกร้อน • การตัดเย็บกระเป๋าเป้

อาหาร • การท�าขนมถั่วแปบประยุกต์ • การท�าชาข้าวพื้นบ้าน
• การท�าขนมอบเบเกอรี่  • ขนมไทยใบตองห่อ
• การท�าเครื่องแกง • การท�าขนมจีนเส้นแห้งสูตรโบราณบ้านแม่ของ
• การท�าอาหาร-ขนม เพื่อธุรกิจ • การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
• การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขมิ้น • การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล
• การแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งกล้วย

เสริมสวย • การออกแบบทรงผมและบริหารร้านตัดผม • การตัดผมชายทรงสูง
• การตัดผมชายทรงมาตรฐาน

การขายสินค้าบน Line@ อย่างไรให้โดนใจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านคุณภาพชีวิต

ภาษา • ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
• ภาษาจีนเบื้องต้น • ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร

คอมพิวเตอร์/ 
ดิจิทัล 

• อินโฟกราฟิกเบื้องต้น (Basic Infographics) • การตลาดออนไลน์
• การขายสินค้าบน Line@ อย่างไรให้โดนใจ

สุขภาพ • การท�าลูกประคบ • การออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูงอายุ
• การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม • การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
• การนวดมือและฝ่าเท้า • การนวดแผนไทยเบื้องต้น

ศิลปวัฒนธรรม/
พัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคคลหรือชุมชน

• การท�าหุ่นคนด้วยโครงไม้ไผ่สืบทอดภูมิปัญญาไทใหญ่ • การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความส�าเร็จ
• การแสดงพื้นเมืองน่าน (ฟ้อนล่องน่าน) 
• การประดิษฐ์โคมไฟล้านนา วัฒนธรรมร่วมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนเมืองน่าน

การนวดแผนไทยเบื้องต้น

การบริหารร้านตัดผมและการออกแบบทรงผมชายการตัดเย็บผ้าคลุมผมสตรีการเขียนแผนธุรกิจชุมชน
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ผลการด�าเนินงานโครงการนโยบายภายใต้แผนงานบูรณาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบนัวทิยาลยัชมุชนได้ด�าเนนิโครงการเชงินโยบาย 4 แผนงานบรูณาการ คอื แผนงานบรูณาการ 

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม  

แผนงานบรูณาการยกระดบัคณุภาพการศกึษาและการเรยีนรูใ้ห้มคีณุภาพเท่าเทียมและทัว่ถงึ และแผนงานบรูณาการพฒันาพืน้ท่ีระดบัภาค  

มีผลการด�าเนินงานระดับผลผลิต/โครงการ ดังนี้

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เชิงปริมาณ : จ�านวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่าย 
ที่เข้าร่วมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม

คน 5,000 8,880

โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพ 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เชิงปริมาณ : จ�านวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ

คน 2,500 3,497

โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้นกัศกึษา ประชาชนในพ้ืนที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้มโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ฒันธรรม อาชพี และ

ความเป็นอยูข่องผู้คนในสงัคมต่างวฒันธรรม ได้รบัประสบการณ์ตรงและเรียนรูจ้ากการปฏบิตัใินชมุชนเข้มแขง็ โดยเฉพาะการปลกูฝัง 

เชงิคณุธรรม จริยธรรมทีเ่กดิขึน้ในชมุชน ให้รูร้กัสามคัค ีและมทีศันคติเชงิบวกต่อสถาบันชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรย์ิ มเีป้าหมาย

ด�าเนินการคือนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่าย 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 5,000 คน 

ผลการด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2562 มีจ�านวนนักศึกษาและประชาชน ในพื้นที่วิทยาลัยชุมชน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม

โครงการ จ�านวน 8,880 คน คิดเป็นร้อยละ 177.60 ของเป้าหมาย ด�าเนินการผ่านกิจกรรม/ โครงการดังต่อไปนี้ 

วทิยาลยัชมุชน/ 
ผลการด�าเนนิงาน

กจิกรรม/โครงการ พืน้ทีเ่ป้าหมาย/พืน้ทีด่�าเนนิการ

นราธิวาส /  
2,042 คน

กิจกรรม : ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคมพหุวัฒนธรรม

- ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม 60 คน จังหวัดปัตตานี

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม  
42 คน

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
และจังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรม : พัฒนาทักษะผู้น�านักศึกษาผ่านค่ายผู้น�านักศึกษา 

- พัฒนาผู้น�าจิตอาสาท�าดีด้วยหัวใจวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
14 ชุมชน 700 คน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
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วทิยาลยัชมุชน/ 
ผลการด�าเนนิงาน

กจิกรรม/โครงการ พืน้ทีเ่ป้าหมาย/พืน้ทีด่�าเนนิการ

- พัฒนาผู้น�าจิตอาสาท�าดีด้วยหัวใจ 40 คน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

- จิตอาสา “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” 100 คน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

กิจกรรม : มหกรรมวิชาการสร้างงานสร้างอาชีพ 

- มหกรรมวิชาการสร้างงานสร้างอาชีพ วิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัด
ภาคใต้ 200 คน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจ  
(NCC Creating Culture for Economy) 400 คน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

- ติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงานศึกษา
และพัฒนาชุมชนชายแดนแดนใต้ต้นแบบ 500 คน

อ�าเภอเมืองนราธิวาส 

ยะลา/1,850 คน กิจกรรม : ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคมพหุวัฒนธรรม

- ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม 
พหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย 60 คน

อ�าเภอเมืองยะลา และอ�าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา

- เสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิต 70 คน

พื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ และโรงแรม 
อัลฟาฮัจย์ โฮเต็ล อ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา

กิจกรรม : พัฒนาทักษะผู้น�านักศึกษาผ่านค่ายผู้น�านักศึกษา 

- ค่ายพัฒนาผู้น�าและผู้น�าท�าความดีด้วยหัวใจนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนยะลา 320 คน

กจิกรรมที ่1 ณ กองพนัทหารราบท่ี 8 
กรมทหารราบที ่3 กองพลนาวกิโยธนิ 
ค่ายกรมหลวงสงขลานครนิทร์  
อ�าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 

กจิกรรมที ่2 ณ มสัยดิบ้านจาเราะ 
ปีแซคละ ต�าบลตลิง่ชนั  
อ�าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 

กจิกรรมที ่3 ณ สสุานโตะน ิ(กโูบร์) 
ต�าบลโกตาบาร ูอ�าเภอรามนั  
จงัหวัดยะลา

กจิกรรมที ่4 ณ ศนูย์เทคโนโลย ี
การเกษตร วทิยาลยัชมุชนยะลา  
ต�าบลสะเตงนอก อ�าเภอเมอืงยะลา 
จงัหวดัยะลา 

กจิกรรมที ่5 ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ 
อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา

กิจกรรม : มหกรรมวิชาการสร้างงานสร้างอาชีพ 

- มหกรรมวิชาการ 7 จังหวัดภาคใต้ “มหกรรมวิชาการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ประจ�าปี 2562” 250 คน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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วทิยาลยัชมุชน/ 
ผลการด�าเนนิงาน

กจิกรรม/โครงการ พืน้ทีเ่ป้าหมาย/พืน้ทีด่�าเนนิการ

- เบิกฟ้าวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 7 ตลาดวิชาประชาชนชื่นชม
วัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ 1,150 คน

วิทยาลัยชุมชนยะลา

ปัตตานี/1,899 คน กิจกรรม : ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคมพหุวัฒนธรรม

- ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานีและวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 60 คน

โรงแรมซีเอสปัตตานี และชุมชน
บ้านทุ่ง ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี

- ค่ายศึกษาชุมชนต้นแบบที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
220 คน

จังหวัดกระบี่ ตรัง และพัทลุง

- เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ 
180 คน

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
และโรงแรมปาร์ควิว อ�าเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม : พัฒนาทักษะผู้น�านักศึกษาผ่านค่ายผู้น�านักศึกษา 

- ค่ายเสริมสร้างผู้น�าจิตอาสาท�าดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี 170 คน

สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม  
ติณสูลานนท์ อ�าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา

กิจกรรม : มหกรรมวิชาการสร้างงานสร้างอาชีพ 

- มหกรรมวิชาการสร้างงานสร้างอาชีพ วิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัด
ภาคใต้ 314 คน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- PNCC OPEN HOUSE 2019 วิทยาลัยชุมชน สร้างงาน  
สร้างอาชีพ ประจ�าปีการศึกษา 2562 955 คน

วทิยาลยัชมุชนปัตตานี 

สงขลา/3,089 คน กิจกรรม : ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคมพหุวัฒนธรรม

- เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ 221 คน

สถาบันสันติศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างวิทยาลัยชุมชน 
ภาคใต้ 55 คน

วิทยาลัยชุมชนสตูล

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างวิทยาลัยชุมชน 
ภาคใต้/ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรมชุมชน 62 คน

อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างวิทยาลัยชุมชน 
ภาคใต้/ เสวนาให้ความรู้ เทพาในอดีต สงขลาในอดีต 182 คน

วิทยาลัยชุมชนสงขลา อ�าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา
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วทิยาลยัชมุชน/ 
ผลการด�าเนนิงาน

กจิกรรม/โครงการ พืน้ทีเ่ป้าหมาย/พืน้ทีด่�าเนนิการ

- ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 70 คน วิทยาลัยชุมชนสงขลา อ�าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา

กิจกรรม : พัฒนาทักษะผู้น�านักศึกษาผ่านค่ายผู้น�านักศึกษา 

- ค่ายผู้น�านักศึกษาท�าดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
สงขลา 82 คน

ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ 
กองพันทหารราบที่ 8 กรมทหารราบ
ที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน อ�าเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา

- ค่ายผู้น�านักศึกษาท�าดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
สงขลา 91 คน

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
ส�านักเอาะ ต�าบลเขาแดง อ�าเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

- ค่ายผู้น�านักศึกษาท�าดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
สงขลา ครั้งที่ 2 80 คน

ค่ายพระปกเกล้า อ�าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา

- ค่ายผู้น�านักศึกษาท�าดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
สงขลา ปลูกต้นไม้เพื่อถวายพระพรชัยมงคล 187 คน

วิทยาลัยชุมชนสงขลา อ�าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา

กิจกรรม : มหกรรมวิชาการสร้างงานสร้างอาชีพ 

- เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ครั้งที่ 4 (วิทยาลัยชุมชน
คุณธรรม น�าความรู้) 1,203 คน

วิทยาลัยชุมชนสงขลา อ�าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา

- มหกรรมวิชาการสร้างงานสร้างอาชีพ วิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัด
ภาคใต้ 1,620 คน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



รายงานประจำาปี 2562 59

โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

มวีตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสรมิและสนับสนนุวทิยาลัยชมุชนให้เป็นกลไกในการจดัการศกึษาเพือ่สร้างหรอืพฒันาทักษะอาชีพ และยกระดบั 

คุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายด�าเนินการ 

คือนักศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 2,500 คน

ผลการด�าเนนิงานในปี พ.ศ. 2562 มนีกัศกึษาหรอืประชาชนในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีเ่ข้าร่วมโครงการ จ�านวน 3,497 คน  

คิดเป็นร้อยละ 139.88 ของเป้าหมาย โดยร้อยละ 88.25 ของผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน�าความรู้ ทักษะ และประสบการณ ์

ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ท�าอยู่ โดยมีผลการด�าเนินงานในกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้

วิทยาลัยชุมชน/ 
ผลการด�าเนินงาน

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ พื้นที่เป้าหมาย/ชุมชนที่ด�าเนินการ

นราธิวาส/ 
ผูรั้บบรกิาร 680 คน

จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 
และคุณภาพชีวิต

- การตัดเย็บเสื้อผ้าส�าเร็จรูปในสายการผลิต 
30 คน

วิสาหกิจชุมชน โรงงานแฮนด์ อิน แฮนด์ อ�าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส

- การเคลื่อนย้ายและการบ�ารุงรักษา
เครื่องจักรกลหนัก (รถขุด) 15 คน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ�าเภอรือเสาะ

- การทอผ้าพื้นเมืองจังหวัดนราธิวาส 30 คน บ้านตะปอเยาะ ต�าบลตะปอเยาะ อ�าเภอยี่งอ  
จังหวัดนราธิวาส

- การเพิ่มมูลค่ากระจูดนารา 50 คน บ้านทุเรียนนก ต�าบลล�าภู อ�าเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส

- อาหารว่างเพื่อธุรกิจ 20 คน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

- การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
สินค้าชุมชน 30 คน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

- การเลี้ยงชันโรง 50 คน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

- การท�าผ้าบาติก 30 คน บ้านเจ๊ะเหม ต�าบลเจ๊ะเหม อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

- แคคตัสออนไลน์ 30 คน สวนวาเลนไทน์พันธุ์ไม้ อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

- การท�าไข่เค็มพอกสมุนไพร 25 คน บ้านตะลาฆอสะโต ต�าบลจอเบาะ อ�าเภอยี่งอ  
จังหวัดนราธิวาส

- การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 30 คน บ้านเจ๊ะเหม ต�าบลเจ๊ะเหม อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ 25 คน บ้านเจ๊ะเหม ต�าบลเจ๊ะเหม อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

- การเพิ่มมูลค่าจากไม้ไผ่ 30 คน บ้านทุ่งเกร็ง ต�าบลตันหยงลิมอ อ�าเภอระแงะ  
จังหวัดนราธิวาส

- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดการตลาดและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชันโรง 25 คน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 40 คน วิสาหกิจชุมชน โรงงานแฮนด์ อิน แฮนด์ อ�าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส

- ธุรกิจอาหารจานด่วน 20 คน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
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วิทยาลัยชุมชน/ 
ผลการด�าเนินงาน

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ พื้นที่เป้าหมาย/ชุมชนที่ด�าเนินการ

- ส่งเสริมการเลี้ยงวัวเชิงธุรกิจ 15 คน บ้านบาเระใต้ ต�าบลบาเระใต้ อ�าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส

- การจัดการพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อใช้ใน
ครัวเรือน 30 คน

บ้านลูโบะดาโต๊ะ ต�าบลลูโบะซา อ�าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส

- การปลูกพืชแซมสวนยาง (ไม้ไผ่และโกโก้) 
60 คน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

- การเสริมสร้างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านลูโบะบือซา 30 คน

บ้านลูโบะดาโต๊ะ ต�าบลลูโบะบือซา อ�าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนใน
ลักษณะเชิงพื้นที่ (Area-based) จ�านวน 
65 คน 

ชุมชนบ้านละหา ต�าบลแว้ง อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วิทยาลัยชุมชน/ 
ผลการด�าเนินงาน

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ พื้นที่เป้าหมาย/ชุมชนที่ด�าเนินการ

ยะลา/ 
ผู้รับบริการ 953 คน

จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 
และคุณภาพชีวิต

- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม 95 คน บ้านคลองทรายใน ต�าบลยโุป อ�าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 
บ้านจือนือแร ต�าบลบุดี อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
บ้านเปาะเส้ง ต�าบลเปาะเส้ง อ�าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา

- การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 143 คน บ้านคลองทรายใน ต�าบลยุโป อ�าเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา

บ้านจือนือแร ต�าบลบุดี อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- การสุขาภิบาลอาหารส�าหรับผู้สัมผัสอาหาร 
งานบริการและผู้จ�าหน่ายอาหาร 82 คน

บ้านบุดีฮีแล ต�าบลบุดี อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ�าเภอเมืองยะลา จังหวดัยะลา

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส�าหรับการพัฒนา
ทักษะอาชีพ 25 คน

วิทยาลัยชุมชนยะลา ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

- การประยุกต์ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก  
103 คน

บ้านปีซัด ต�าบลล�าใหม่ อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

บ้านคลองทรายใน หมู่ 5 ต�าบลยุโป อ�าเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา
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วิทยาลัยชุมชน/ 
ผลการด�าเนินงาน

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ พื้นที่เป้าหมาย/ชุมชนที่ด�าเนินการ

บ้านจือนือแร หมู่ 3 ต�าบลบุดี อ�าเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา

บ้านต้นพิกุล หมู่ 6 ต�าบลล�าใหม่ อ�าเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

- การจัดดอกไม้ งานจีบผ้าในงานพิธีการ  
งานใบตอง 30 คน

ศูนย์เรียนรู้เทศบาลต�าบลโกตาบารู อ�าเภอรามัน  
จังหวัดยะลา

- การออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 
41 คน

โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท ต�าบลชิงโค อ�าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา

- การตลาดสมัยใหม่ส�าหรับผู้ประกอบการ
ชุมชน 55 คน

โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โดยมีชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
พื้นที่ต�าบลโกตาบารู อ�าเภอรามัน/ชุมชนบ้านคลองทราย
ใน ต�าบลยุโป อ�าเภอเมืองยะลา/ชุมชนบ้านตาสา ต�าบล
พร่อน อ�าเภอเมืองยะลา/ชุมชนบ้านจือนือแร ต�าบลบุดี  
อ�าเภอเมืองยะลา/ชุมชนบ้านลูโบ๊ะปันยัง ต�าบลกาบัง 
อ�าเภอกาบัง/ชุมชนบ้านบาตูมัส ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอ
ธารโต/ชุมชนบ้านอาเส็น ต�าบลยะหา อ�าเภอเมืองยะลา 

- การตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสตรี 
28 คน

ที่ท�าการกลุ่มสตรี บ้านจือนือแร ต�าบลบุดี อ�าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา

- การตัดเย็บผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม 20 คน บ้านจือนือแร ต�าบลบุดี อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- การฝึกอบรมการท�าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
25 คน

ชุมชนบ้านนาเตย ต�าบลโกตาบารู อ�าเภอรามัน  
จังหวัดยะลา

- การฝึกอบรมการปลกูผกัปลอดสารพษิและ
การส่งเสรมิอาชีพตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง (การวางผงั Master Plan ส�าหรับ
ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงตามศาสตร์ 
พระราชา) 30 คน

บ้านคลองทรายใน หมู่ 5 ต�าบลยุโป อ�าเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ 
(Area-based) กระบวนการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พื้นที่ 
เป็นฐาน จ�านวน 276 คน

ต�าบลบุดี อ�าเภอเมืองยะลา และ ต�าบลโกตาบารู  
อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา
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วิทยาลัยชุมชน/ 
ผลการด�าเนินงาน

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ พื้นที่เป้าหมาย/ชุมชนที่ด�าเนินการ

ปัตตานี 
ผู้รับบริการ 642 คน

จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 
และคุณภาพชีวิต

- ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากก้านจาก 
30 คน

ชุมชนลาเมาะทะเล ต�าบลตะลุบัน อ�าเภอสายบุรี  
จังหวัดปัตตานี

- การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด  
90 คน

ชุมชนลิปะสะโง หมู่ที่ 4/ ชุมชนกาหยี หมู่ที่ 1/  
ชุมชนคลองควน หมู่ที่ 9 ต�าบลปุโละปุโย อ�าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี

- การท�าขันหมากมุสลิมครบวงจร 30 คน ชุมชนบ้านคลองหิน หมู่ที่ 2 ต�าบลปากล่อ อ�าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี

- ผลิตภัณฑ์ขนมพื้นบ้านจากข้าวกล้องงอก 
32 คน

ชุมชนบ้านทุ่ง ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอปานาเระ  
จังหวัดปัตตานี

- ผลิตภัณฑ์จากไข่เป็ด 30 คน ชุมชนบ้านช้างให้ตก ต�าบลช้างให้ตก อ�าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี

- ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากกล้วย 32 คน ชุมชนบ้านคู ต�าบลยาบี อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

- ผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย 30 คน ชุมชนบ้านยาบีเหนือ หมู่ที่ 3 ต�าบลยาบี อ�าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี

- ผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่ว 30 คน วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

- ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของฝาก 
และของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว 30 คน

ชุมชนบ้านปาตา ต�าบลตะโละกาโปร์ อ�าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี

- การปลูกกล้วยหอมทองเพื่อพัฒนาอาชีพ 
30 คน

ชุมชนบ้านยาบี ต�าบลยาบี อ�าเภอหนองจิก  
จังหวัดปัตตานี

- การท�าไส้ขนมเปี๊ยะจากวัตถุดิบในท้องถิ่น 
30 คน

ชุมชนบ้านโผงโผงนอก ต�าบลปากล่อ อ�าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี

โครงการจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็ง 
เชิงพื้นที่ Area-based จ�านวน 60 คน

บ้านโผงโผงนอก ต�าบลปากล่อ อ�าเภอโคกโพธิ์  
จังหวัดปัตตานี และโรงแรมคริสตัล อ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา
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วิทยาลัยชุมชน/ 
ผลการด�าเนินงาน

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ พื้นที่เป้าหมาย/ชุมชนที่ด�าเนินการ

สงขลา 
ผู้รับบริการ 1,222 คน

จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 
และคุณภาพชีวิต

- ผลิตภัณฑ์กาแฟและผลไม้พื้นถิ่น 30 คน บ้านโหนด อ�าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

- ผลิตภัณฑ์ก้านจาก 38 คน บ้านนาเกาะ ต�าบลเทพา อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

- ผลิตภัณฑ์จากน�้าผึ้งชันโรง 30 คน บ้านพรุหมาก ต�าบลเทพา อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

- ผลิตภัณฑ์จากน�้าผึ้งการเลี้ยงผึ้งโพรง  
84 คน

บ้านควนหมาก ต�าบลวังใหญ่

- ผลิตภัณฑ์เรือกอและจ�าลอง 33 คน บ้านปากน�้าเทพา ต�าบลเทพา อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

- ผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน 81 คน ต�าบลบ้านโหนด อ�าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

- ผลิตภัณฑ์จากข้าวช่อขิง 50 คน บ้านกระอาน ต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
ในพื้นที่อ�าเภอเทพาและอ�าเภอสะบ้าย้อย  
เพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
จ�านวน 152 คน

บ้านเกาะแลหนัง และบ้านคลองควาย ต�าบลปากบาง 
อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา
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แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ

เชิงปริมาณ : จ�านวนผู้รับบริการที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ

คน 500 3,246

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ  

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว  

ทัง้ทกัษะพ้ืนฐาน ทกัษะเฉพาะกลุม่ท่องเทีย่ว และทกัษะด้านการบรหิารจดัการ

และผลติบคุลากรผูป้ระกอบการด้านการท่องเทีย่วทีไ่ด้มาตรฐาน ตอบสนอง 

ตลาดแรงงานตามยุทธศาสตร์การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้าน

การท่องเทีย่วระดบัประเทศ มเีป้าหมายจ�านวนผูรั้บบริการท่ีผ่านการฝึกอบรม 

ตามหลกัสตูรพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่วและบรกิาร จ�านวน 500 คน

กิจกรรมการด�าเนินงานหรือหลักสูตรที่ได ้จากโครงการ อาทิ  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หลักการจัดการโฮมสเตย์ การสร้างมูลค่าเพิ่มและเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

การพฒันาบคุลากรด้านการท่องเทีย่วและบรกิาร การจ�าลองถนนสายวฒันธรรม หลกัสตูรมคัคเุทศก์ทัว่ไปน�าเทีย่วให้แก่นกัท่องเทีย่ว 

ชาวไทยและต่างประเทศ หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะถิ่น การใช้งานและการเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยว Town Portal  

หลักสูตรการจัดการท่ีพักแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) เพื่อการท่องเท่ียว องค์ความรู้แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์  

รอยพระพุทธบาทจ�าลองและปราสาทเมืองไผ่ ต�าบลเมืองไผ่ อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด�าเนินการในพื้นท่ีของวิทยาลัย

ชุมชน 16 จังหวัด 

ผลการด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2562 ผู้รับบริการที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ  

3,246 คน คิดเป็นร้อยละ 649.20 ของเป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการ คือ การพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการท่องเท่ียวของเครือข่าย ไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจ 

เพื่อสังคม Social Enterprise และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์สามารถให้บริการน�าเท่ียวได้อย่างกว้างขวางถูกต้องตาม 

หลักกฎหมาย

วิทยาลัยชุมชน โครงการ หลักสูตร/องค์ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่

แม่ฮ่องสอน การพัฒนาศักยภาพ 
เครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

- การพฒันาศกัยภาพเพือ่สรา้งมลูค่าเพิ่ม 
และเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน

- การเสริมสร้างศักยภาพผู้น�าการสื่อสาร
ด้านการตลาดท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์
ชุมชน

ชาวบ้านในชุมชนสมาชิกเครือข่าย 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 16 หมู่บ้าน  
และองค์กรพี่เลี้ยงเครือข่าย
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วิทยาลัยชุมชน โครงการ หลักสูตร/องค์ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่

การพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยวแบบโลว์
คาร์บอน (low carbon 
tourism) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโลว์
คาร์บอนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชุมชนมีรูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือก
รูปแบบโลว์คาร์บอน จ�านวน 8 ชุมชน 
ในพื้นที่บ้านศรีดอนชัย บ้านโป่ง  
บ้านกิ่วหน่อ บ้านหัวแม่เมือง  
บ้านเมืองน้อย ต�าบลเวียงเหนือ  
อ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิจิตร การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการ 
ท่องเที่ยวและบริการ

- การสร้างความร่วมมือและเส้นทาง 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน

- การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และ 
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองแขม 
ชมุชนบ้านบางคลาน ชมุชนบ้านบงึประดู่  
ชุมชนบ้านวังหว้า 

ตาก การสร้างเครือข่าย
ท่องเที่ยวชุมชนเพื่อ
ร่วมพัฒนากิจกรรม
และเส้นทางท่องเที่ยว
ที่สร้างการเรียนรู้มรดก
วัฒนธรรมชุมชนจังหวัด
ตากแก่ผู้มาเยือน

- แนวคิดทฤษฎีการท่องเที่ยวโดยชุมชน
- เทคนิคการถอดบทเรียน
- การจัดกระบวนการกลุ่ม

ประชาชนในอ�าเภอเมืองตาก  
อ�าเภอพบพระ อ�าเภอแม่ระมาด  
และอ�าเภอแม่สอด 

สระแก้ว การจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์

- รายงานการศึกษาบริบทพื้นที่ 
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  
ในต�าบลเมืองไผ่ อ�าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว 

- องค์ความรู้แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ รอยพระพุทธบาท
จ�าลองและปราสาทเมืองไผ่  
ต�าบลเมืองไผ่ อ�าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว

ประชาชนทั่วไปและนักเรียน นักศึกษา
ในต�าบลเมืองไผ่ อ�าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว

ศิลาจารึกศึกษา  
ณ สระแก้ว : ภาษาและ 
วรรณกรรมท้องถิ่น 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรด้านการ 
ท่องเที่ยว

- การพัฒนาหลักสูตรศิลาจารึกศึกษา

- การจัดการทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว

ผู้น�าชุมชน ประชาชน และเยาวชนบ้าน
หนองเสม็ด ต�าบลโคกสูง อ�าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เกษตรเชิงสร้างสรรค์ 
สัมผัสสารพันวิถีที่
สระแก้ว

- เพจสวนหนองไทร

- จัดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว นักเรียน 
นักศึกษา นักเรียนผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่
และผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวช 
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วิทยาลัยชุมชน โครงการ หลักสูตร/องค์ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่

อุทัยธานี การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการ 
ท่องเที่ยวและบริการ

หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะถิ่น ประชาชน เยาวชน ต�าบลบ้านไร่  
อ�าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุยัธานี

ระนอง การจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวจังหวัด
ระนอง

- หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนอย่างยั่งยืน

- หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์

กลุม่จดัการท่องเทีย่วโดยชมุชนในจงัหวดั
ระนอง ตวัแทนนกัวชิาการ ผูป้ฏบิตังิาน
ภาครฐัฯ และท้องถิน่ กลุม่ผู้ให้บรกิารการ
ท่องเท่ียวของชมุชนบ้านทรายขาว ชมุชน
บ้านหาดทรายด�า ชุมชนบ้านบางใหญ่ 
ชมุชนบ้านในวง ชมุชนบ้านหงาว 

การพัฒนาศักยภาพ
มัคคุเทศก์ทั่วไปแก่ 
นักท่องเที่ยวชาวไทย 
และชาวต่างประเทศ 
(บัตรสีบรอนซ์เงิน)

หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ประชาชน และผู้ที่ประกอบอาชีพด้าน
การท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดระนอง

นราธิวาส การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเพื่อยกระดับการ
ท่องเที่ยวชุมชน

- หลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชน

- เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

- เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน

- เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวประเพณี
วัฒนธรรม

ต�าบลแว้ง ต�าบลโละจูด  
ต�าบลเอราวัณ ต�าบลกายูคละ  
ต�าบลแม่ดง และต�าบลฆอเลาะ  
อ�าเภอแว้ง

ยะลา การอบรมเชิงปฏิบัติการ
มัคคุเทศก์อาสาเพื่อการ
ท่องเที่ยวชุมชน

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
และข้อมูลด้านยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ไทย ประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยว 
ท้องถิ่น ชุมชน ภูมิศาสตร์กายภาพของ
พื้นที่อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา

กลุ่มอาสาสมัครท่องเที่ยว  
กลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ผู้น�าหรือตัวแทน
ของชุมชนในพื้นที่อ�าเภอเบตง

ปัตตานี การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการ 
ท่องเที่ยวและบริการ

- หลักสูตรการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ 
(Home Stay) เพื่อการท่องเที่ยว

- หลักสูตรนักสื่อความหมายท้องถิ่น

กลุ่มท่องเที่ยว Buna dara  
ต�าบลตะโละกาโปร์ อ�าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี

สตูล การฝึกอบรมหลักสูตร
มัคคุเทศก์ทั่วไป

หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ทั่วไปน�าเที่ยว 
ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย  
และต่างประเทศ

ประชาชนทั่วไป หรือนักศึกษาในพื้นที่
จังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียงที่
สนใจ หรือประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ 
อยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มขึ้น
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การพัฒนาศักยภาพ 
การจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในเขตพื้นที่อุทยาน
ธรณีโลกสตูล

- หลักสูตรการใช้งานแอปพลิเคชัน 
ด้านการท่องเที่ยว

- หลักสูตรอาสาสมัครผู้น�าเที่ยวอุทยาน
ธรณีโลกสตูล

- หลักสูตรการบริการในร้านอาหาร

- หลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชน

- หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการโฮมสเตย์

- หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะส�าหรับ 
นักท่องเที่ยว

- หลักสูตรการยกระดับความสามารถ
การตัดเย็บและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะ 
ส�าหรับนักท่องเที่ยว

- หลักสูตร อาหารพื้นถิ่นกับการส่งเสริม
เส้นทางการน�าเที่ยวอุทยานธรณี 
สตูล งานอนุรักษ์ ถ่ายทอด ฟื้นฟู 
ประยุกต์ ยกระดับอาหารพื้นถิ่น 
เส้นทางอุทยานธรณีสตูล

- กลุ่มผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 
บ้านท่าอ้อย อ�าเภอทุ่งหว้า 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ่าวปากบารา 
ต�าบลปากน�้า อ�าเภอละงู 

- กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนต�าบลทุ่งหว้า อ�าเภอทุ่งหว้า 

- กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนต�าบลนาทอน อ�าเภอทุ่งหว้า 

- กลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน
ต�าบลเขาขาว อ�าเภอละงู 

- กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนต�าบลทุ่งบุหลัง อ�าเภอทุ่งหว้า 

- กลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน
ต�าบลก�าแพง อ�าเภอละงู 

- สมาชิกชุมชนต�าบลทุ่งนุ้ย 

- กลุ่มปากน�้าตัดเย็บ หมู่ 4  
ต�าบลปากน�้า อ�าเภอละงู

- กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 2 บ้านกุบังปะโหลด 
ต�าบลควนสตอ อ�าเภอควนโดน 

- กลุ่มพริกไทยสุไหงอุเป  
ต�าบลทุ่งหว้า อ�าเภอทุ่งหว้า

- กลุ่มอาชีพสตรี ต�าบลปาล์มพัฒนา 
อ�าเภอมะนัง 

- กลุ่มแม่บ้านถ�้าอุไรทอง ต�าบลก�าแพง 
อ�าเภอละงู 

- กลุ่มแม่บ้านสะพานวา ต�าบลป่าแก่
บ่อหิน อ�าเภอทุ่งหว้า 

- กองทุนแม่ของแผ่นดิน ต�าบลเกาะ
สาหร่าย อ�าเภอเมืองสตูล 

- ประชาชน ผู้น�าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มโฮมสเตย์ รวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการด้านการท่องเที่ยว 
พื้นที่เกาะสาหร่าย 

- กลุ่มแม่บ้าน บ้านหาญ ต�าบลเขาขาว 
อ�าเภอละงู
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วิทยาลัยชุมชน โครงการ หลักสูตร/องค์ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่

สมุทรสาคร การจัดการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์สายน�้า
แห่งความซื่อสัตย์เมือง
สาครบุรี

- หลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

- หลักสูตรการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

- หลกัสตูรการเป็นนกัเล่าเรือ่งทีด่ี

- หลักสูตรการท�าแหยมใบขลู่  
(สมุนไพรพื้นบ้าน)

- หลกัสตูรการร้อยมาลยัหน้าช้าง

- หลักสูตรการร้อยมาลัยงานพิธีต่าง ๆ

ประชาชน และเยาวชนในชุมชน 
พันท้ายนรสิงห์

พังงา การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านภาษาและ
บริการด้านการท่องเที่ยว 
จังหวัดพังงา

- หลักสูตรภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ขับเรือ

- หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 
ในท้องถิ่น

- หลักสูตรภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน

- หลักสูตรนักเล่าเรื่องชุมชน

- กลุ่มผู้พายเรือแคนู คุ้งควนถ�้า  
บ้านท่าจูด ต�าบลบางนายสี  
อ�าเภอตะกั่วป่า

- กลุ่มผู้ขับเรือหางยาว คลองสังเน่ห์ 
ต�าบลบางนายสี อ�าเภอตะกั่วป่า 

- กลุ่มแม่ค้าตลาดชุมชน  
ตลาดต้นเหนา-เขาโต๊ะด�า บ้านคลอง
บ่อแสน ต�าบลบ่อแสน อ�าเภอทับปุด

- กลุ่มเยาวชนตลาดเก่าตะกั่วป่า 
อ�าเภอตะกั่วป่า

- กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 
อ�าเภอตะกั่วป่า

- กลุ่มประชาชนและเยาวชน 
บ้านคลองบ่อแสน ต�าบลบ่อแสน  
อ�าเภอทับปุด

ตราด การศึกษาศักยภาพ 
ในการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของชุมชน 
บ้านหนองบอน ต�าบล
หนองบอน อ�าเภอบ่อไร่ 
จังหวัดตราด

มีองค์ความรู้ ดังนี้ 

1. การเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

2. การออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนต�าบลหนองบอน

ชุมชนต�าบลหนองบอน อ�าเภอบ่อไร่ 

การเสริมสร้างศักยภาพ
ในการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ของกลุ่มท่องเที่ยววิถี
ชุมชนต�าบลอ่าวใหญ่ 
อ�าเภอเมืองตราด  
จังหวัดตราด

มีองค์ความรู้ เรื่อง การออกแบบตรา
สัญลักษณ์กลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนต�าบล
อ่าวใหญ่ และผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนต�าบลอ่าวใหญ่ 
อ�าเภอเมืองตราด
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วิทยาลัยชุมชน โครงการ หลักสูตร/องค์ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่

แพร่ พัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประกอบการโฮมสเตย์
เพื่อสนับสนุนการ 
ท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่

- หลักสูตรอาหารพื้นเมืองส�าหรับการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์

- หลักสูตรภาษาอังกฤษส�าหรับ 
ผู้ประกอบการโฮมสเตย์

ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ทั้งจังหวัดแพร่

สงขลา การพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวชุมชน

- หลักสูตรการจัดการโฮมสเตย์และการ
เป็นเจ้าบ้านที่ดี

- การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน

- การบริหารจัดการกลุ่ม

- การจัดท�าข้อมูลองค์ความรู้เพื่อการ 
จัดท�าป้ายสื่อความหมาย 
ตามเส้นทางการท่องเที่ยว 
เพื่อการประชาสัมพันธ์

- การจัดท�าเส้นทางท่องเที่ยว/รูปแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวและทดลอง
กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชุมชนพื้นที่สทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ 

ชุมชนบ้านโคกเมือง อ�าเภอควนเนียง 

ชุมชนบ้านขาว อ�าเภอระโนด 

น่าน การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ด้านการ 
ท่องเที่ยวและบริการ 
เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว ในจังหวัดน่าน

- ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

- ความเต็มใจในการให้บริการ  
(service mind)

- หัวข้อภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางการท่องเที่ยว

กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
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แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

เชิงปริมาณ : จ�านวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา คน 400 2,903

โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เชิงปริมาณ : จ�านวนผู้รับบริการวิชาการในแหล่งเรียนรู้ คน 5,500 10,219

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานโดย 
การมีส่วนร่วมของชุมชน และรวบรวมองค์ความรู้ส�าหรับน�าไปขยายผลให้กับชุมชนอื่นน�าไปประยุกต์ใช้ เป้าหมายจ�านวนเด็กปฐมวัย 
ท่ีได้รับการพัฒนา 400 คน กิจกรรมการด�าเนินงานตามโครงการ อาทิ ฝึกอบรมครูศูนย์เด็กเล็ก ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านหลักสูตรและกิจกรรมดังต่อไปนี้ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาเด็กปฐมวัยด้วยของเล่น 
พ้ืนบ้าน (รถไม้) หลักสูตรนิทานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง (EF)  
ในเด็กปฐมวัย กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Science Art Activity หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางสมอง (EF: Executive Function)  
เด็กปฐมวัย หลักสูตร “การผลิตสื่อประเภทเกมการศึกษา” 

ผลการด�าเนนิงานในปี พ.ศ. 2562 มจี�านวนเด็กปฐมวยัท่ีได้รบัการพฒันา จ�านวน 2,903 คน คดิเป็นร้อยละ 725.75 ของเป้าหมาย 

ผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากโครงการ คือ เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย ท�าให้เด็กที่จะเติบโตขึ้นมา 
มีคุณภาพ และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

วิทยาลัยชุมชน โครงการ กิจกรรม/หลักสูตร/องค์ความรู้

พิจิตร การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย - พัฒนาครูด้านการสอน เทคนิคการสอน การดูแลเด็ก และ
การท�าสื่อการสอน 

- พัฒนาผู้ปกครองให้เข้าใจเรื่องการอบรมเลี้ยงดูลูกหลาน 

- พัฒนาตัวเด็กปฐมวัยในด้านการด�าเนินชีวิต ทักษะชีวิตและ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างครูกับผู้ปกครอง

ตาก การพัฒนาศักยภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาเด็กปฐมวัย ด้วยของเล่นพื้นบ้าน 
(รถไม้)

บุรีรัมย์ การส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตต�าบล
ปราสาท อ�าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การท�าสื่อจาก
เศษวัสดุ

มุกดาหาร การส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดมุกดาหาร

การใช้นิทานเพื่อส่งเสริมทักษะสมองเชิงบริหาร (EF) ในเด็ก
ปฐมวัย ต�าบลหนองบัว อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

หนองบัวล�าภู พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย นิทานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม

สระแก้ว การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดสระแก้ว

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง (EF)  
ในเด็กปฐมวัย

อุทัยธานี การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
เด็กปฐมวัยในชุมชน

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยในชุมชน
โดยใช้นิทานคุณธรรม จริยธรรม และสื่อ แบบประเมิน
พฤติกรรมทางด้านความคิด (EF)
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วิทยาลัยชุมชน โครงการ กิจกรรม/หลักสูตร/องค์ความรู้

ระนอง การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ด้วยทักษะ 
EF ( Executive Functions) ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั

ส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นทักษะด้านการบริหาร
จดัการชวีติ (Executive Function) ให้กบัคร/ูผูด้แูลเดก็ปฐมวยั

นราธิวาส การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัยแบบทวิภาษา

- จัดท�าสื่อจ�านวน 2 ชุด ชุดที่ 1 ประกอบด้วย 4 หน่วย 
หน่วยที่ 1 ร่างกาย หน่วยที่ 2 ของใช้ส่วนตัว หน่วยที่ 3  
สิ่งแวดล้อมในบ้าน หน่วยที่ 4 สิ่งแวดล้อมนอกบ้าน  
และชุดที่ 2 พยัญชนะ 

- จัดการเรียนรู้แบบทวิภาษา เพื่อให้เด็กมีทักษะภาษาไทย
เพิ่มขึ้น 2 ด้าน คือ ด้านการฟัง และด้านการพูด

ยะลา การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยการพัฒนาสมองส่วนหน้า 
Executive Function (EF)

สตูล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Science Art Activity

ยโสธร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย หลักสูตรการผลิตสื่อปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

- หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางสมอง (EF: Executive 
Function) เด็กปฐมวัย

- หลักสูตรจิตศึกษา

พังงา การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดพังงา พัฒนาสนามเด็กเล่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

ตราด การศึกษาประสิทธิภาพการใช้รูปแบบกิจกรรม 
BBL ในการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลทุ่งนนทรี  
อ�าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดของ 
เรกจิโอ เอมิเลีย

แพร่ การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน

การจัดการเรียนรู้ส�าหรับเด็กแบบชุมชนมีส่วนร่วมโดยใช้ 
ศูนย์เรียนรู้เป็นฐาน

สงขลา การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยเดินตาม 
รอยเท้าพ่อ อยู่อย่างพอเพียง

การจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ประกอบด้วย 8 โมดูลการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยมี
สมรรถนะตามรอยพระยุคลบาท สืบสานศาสตร์พระราชา 

น่าน พัฒนาสื่อส�าหรับเด็กปฐมวัยที่ส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

หลักสูตร “การผลิตสื่อประเภทเกมการศึกษา”
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โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ 

ตลอดชีวิตของวิทยาลัยชุมชนตามบริบทและศักยภาพของพื้นท่ี และสร้างโอกาสการเข้าถึงการให้บริการแหล่งเรียนรู ้ที่มี 

ความหลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอบสนองความต้องการของบุคคลหรือชุมชนอย่างมีคุณภาพ เป้าหมายจ�านวน 

ผู้รับบริการวิชาการในแหล่งเรียนรู้ 5,500 คน

กิจกรรมการด�าเนินงานตามโครงการ อาทิ วิทยาลัยชุมชนได้ด�าเนินการให้บริการองค์ความรู้ และฝึกอบรมแก่ประชาชน  

โดยมลีกัษณะแหล่งเรยีนรู ้ดงันี ้1. ด้านเกษตร 2. ศนูย์ความรูก้นิได้ (OKMD) 3. ด้านศลิปะ วฒันธรรม ประเพณท้ีองถิน่ 4. ศูนย์ภาษา 

และเทคโนโลยี 5. ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน 6. ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา

ผลการด�าเนนิงานในปี พ.ศ. 2562 มจี�านวนผูร้บับรกิารวชิาการในแหล่งเรยีนรู ้10,219 คน คดิเป็นร้อยละ 185.80 ของเป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการ คือ ผู้รับบริการในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ต้องการ ท�าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

อย่างมีคุณภาพ

ลักษณะแหล่งเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชน โครงการ หลักสูตร/องค์ความรู้

ด้านการเกษตร บุรีรัมย์ ศูนย์การเรียนรู้เกษตร
ผสมผสาน วิทยาลัยชุมชน
บุรีรัมย์

- องค์ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต
- องค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจฯ
- องค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

สระแก้ว ศูนย์การเรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว

- ฐานสาธิตปัจจัยการผลิต ด้านพืชและสัตว์
- ฐานปศุสัตว์
- ฐานมั่นคงพอเพียง (การผลิตผักอินทรีย์)
- ฐานเสบียงไม้งาม (ไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับ)

ลักษณะแหล่งเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชน โครงการ หลักสูตร/องค์ความรู้

ศูนย์ความรู้กินได้ 
(OKMD)

แม่ฮ่องสอน ศูนย์ความรู้กินได้ - กระเทียมด�า
- โปรแกรมเที่ยว Low Carbon
- ข้าวเกรียบไร้น�้ามัน
- น�้ามันกระเทียม
- สมุนไพรเพิ่มน�้านม
- เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
- ตุ๊กตาอัตลักษณ์ “ลาหู่ด�า”
- เครื่องประดับศีรษะสตรี “พะเจอโข่”
- ขนมอบเบเกอรี่

สตูล การพัฒนาศูนย์ความรู้กินได้  
(OKMD) วิทยาลัยชุมชนสตูล

- การแปรรูปหน่อไม้
- การจักสานคลุ้ม
- น�้าพริกชาวเกาะ
- กาแฟโบราณบ้านโตน
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ลักษณะแหล่งเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชน โครงการ หลักสูตร/องค์ความรู้

ศูนย์ความรู้กินได้ 
(OKMD)

ตราด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน

- หลักสูตรบานอฟฟี่และเค้กกล้วยหอม
- หลักสูตรขนมเอแคลร์และชูครีม
- หลักสูตรแกงไก่ใส่กล้วยพระ และข้าวเหนียวมูน

ห่อใบสลับป้าง
- หลักสูตรขนมไทย
- กล่องความรู้เกี่ยวกับ “จักสานชาวชอง”

ลักษณะแหล่งเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชน โครงการ หลักสูตร/องค์ความรู้

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น

แม่ฮ่องสอน การพัฒนาศักยภาพศูนย์ 
ไทใหญ่ศึกษา

- หลกัสตูรการท�าปีกนกกิง่กะหล่า
- หลักสูตรการตัดกระดาษและท�าโคม
- หลักสูตรการก้านลายไต
- หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทใหญ่

พื้นฐาน

พังงา การจัดตัง้ศนูย์ศกึษาอาหาร
วฒันธรรมวทิยาลยัชมุชน
พงังา

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านอาหารและขนม
พื้นบ้านชุมชนตลาดชุมชน

น่าน ศูนย์น่านศึกษาและหอ 
อัตลักษณ์นครน่าน

องค์ความรู้ในมิติพื้นที่ภูมิศาสตร์ ภูมิวัฒนธรรมและ
สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม ศูนย์การเรียนรู้

ลักษณะแหล่งเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชน โครงการ หลักสูตร/องค์ความรู้

ศนูย์ภาษาและ
เทคโนโลยี

แม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาทักษะและ 
การเรียนรู้ ICT อุทยานการ
เรียนรู้แม่ฮ่องสอน

- หลักสูตรสร้างสื่อการเรียนการสอนส�าหรับครู 
และบุคลากรทางการศึกษา

- หลักสูตรการอบรมการถ่ายภาพและขายภาพ
ออนไลน์ส�าหรับเยาวชน

- หลักสูตรยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ซ่อมบ�ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

ระนอง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทักษะด้านภาษา วิทยาลัย
ชุมชนระนอง

ด�าเนินการผลิตสื่อการเรียนรู้ทักษะภาษาเมียนมา
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ลักษณะแหล่งเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชน โครงการ หลักสูตร/องค์ความรู้

ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน อุทัยธานี ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอ 
พื้นเมือง

- หลักสูตรภาษาอังกฤษส�าหรับการจ�าหน่ายผ้าทอ
พื้นเมือง

- หลักสูตร Digital Marketing
- หลักสูตรทอผ้าฝ้ายลายโบราณ 
- หลักสูตรการแปรรูปผ้าทอพื้นเมือง

นราธิวาส การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
การท�าผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
จักสานจากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส

- ฐานการเรียนรู้ต้นน�้า (ธรรมชาติของกระจูด)
1. หลักสูตรการเรียนรู้ธรรมชาติของกระจูด
2. หลักสูตรการเตรียมวัสดุกระจูดเพื่อการจักสาน
- ฐานการเรียนรู้กลางน�้า (การท�าผลิตภัณฑ์)
1. หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์กระจูด
2. หลักสูตรการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด
- ฐานการเรียนรู้กลางน�้า (การจัดจ�าหน่าย)
1.การจัดการตลาดกระจูดเชิงพาณิชย์

สมุทรสาคร การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพด้าน
อุตสาหกรรมเซรามิกแบบ
ครบวงจรของวิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาคร

- หลักสูตรการเขียนลวดลายเซรามิกพื้นฐาน
- หลักสูตรการออกแบบลวดลายตามสมัยนิยม

แพร่ การพัฒนาศักยภาพศูนย์
การเรียนรู้ไม้สัก วิทยาลัย
ชุมชนแพร่

- หลักสูตรการผลิตเก้าอี้ไม้สัก ซึ่งขณะนี้ได้ส่งขาย
ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการจดสิทธิบัตร
เกี่ยวกับเก้าอี้ส�าหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งก�าลังอยู่
ระหว่างการจัดจ�าหน่าย

- คู่มือการผลิตประตูโมเดิร์น
- คู่มือการผลิตโต๊ะ - เก้าอี้ อัตลักษณ์พระหลวง
- หลักสูตรการผลิตประตูสมัยใหม่

สงขลา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ของชันโรง อ�าเภอเทพา  
จังหวัดสงขลา

องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงชันโรง

ลักษณะแหล่งเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชน โครงการ หลักสูตร/องค์ความรู้

ศูนย์เรียนรู้ 
ศาสตร์พระราชา

มุกดาหาร การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อ
ถ่ายทอดศาสตร์พระราชา

- การท�าอิฐดินดิบ และการสร้างบ้านดิน
- การปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์
- การขยายพันธุ์พืช

หนองบัวล�าภู ศนูย์การศกึษาศาสตร์ 
พระราชา

- ฐานโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน
- ฐานโรงเรือนการปลูกผักออร์แกนิค
- ฐานปศุสัตว์และการผลิตอาหารสัตว์
- ฐานการเลี้ยงปลาหมอเทศ/ด้านประมง
- ฐานปุ๋ยหมักและน�้าหมักจุลินทรีย์
- ธนาคารน�้าใต้ดิน
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ลักษณะแหล่งเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชน โครงการ หลักสูตร/องค์ความรู้

อุทัยธานี ศูนย์การเรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง  
“เกษตรทฤษฎีใหม่” และ
สวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

องค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

ยโสธร การพัฒนาศักยภาพ 
แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

- หลักสูตรการเลี้ยงไก่
- หลักสูตรการเลี้ยงปลา
- หลักสูตรการเพาะเห็ด
- หลักสูตรการท�าปุ๋ย
- หลักสูตรการปลูกผัก

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้

เชิงปริมาณ : จ�านวนต้นแบบนวัตกรรมอาหารและสินค้าเกษตร ต้นแบบ 5 11

โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

เชิงปริมาณ : จ�านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการ 
ด้านการท่องเที่ยว

คน 200 464

โครงการฝึกอบรมอาชีพส�าหรับคนในชุมชน

เชิงปริมาณ : จ�านวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ/วิชาการ คน 400 1,069

โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้

โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากชุมชน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป้าหมายจ�านวนต้นแบบนวัตกรรม
อาหารและสินค้าเกษตร 5 ต้นแบบ

ด�าเนินการในพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชน 2 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว และตราด  
มีผลการด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2562 จะมุ่งเน้นที่การให้ความส�าคัญกับชุมชนและ 
การเสริมสร้างศักยภาพในการแปรรูปภาคการเกษตรในชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากชุมชน ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาอาชีพของประชาชนสู่กลุ่มเป้าหมายในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ชุมชน 
มีรายได้เสริม มีความสามัคคี มีความเข้มแข็ง และมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบในชุมชน อีกทั้ง
ยงัเป็นการประชาสมัพันธ์ชมุชนด้วย มีต้นแบบผลติภัณฑ์ชมุชน นวตักรรมอาหารและ
สินค้าเกษตร จ�านวน 11 ต้นแบบ จากเป้าหมาย 5 ต้นแบบ

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการ คือ ต้นแบบอย่างน้อย 8 ต้นแบบ มีการรับรอง
มาตรฐาน และสามารถน�าไปฝึกอบรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรให้กับ
เกษตรกรในภาคตะวันออก 
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วิทยาลัยชุมชน โครงการ พื้นที่ด�าเนินการ
หลักสูตรและต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 

นวัตกรรมอาหารและสินค้าเกษตร

สระแก้ว การพัฒนา 
การผลิตและ
การค้าผลไม้
ภาคตะวันออก 
(วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว)

- ชุมชนบ้านน้อย บ้านท่ากะบาก  
ต�าบลท่าแยก อ�าเภอเมืองสระแก้ว 

- บ้านท่าแยก ต�าบลหนองบอน อ�าเภอเมือง
สระแก้ว 

- บ้านหนองโกวิทย์ ต�าบลเขาสามสิบ  
อ�าเภอเขาฉกรรจ์ 

- บ้านแผ่นดินเย็น ต�าบลแซร์ออ  
อ�าเภอวัฒนานคร 

- บ้านวังทอง ต�าบลวังทอง อ�าเภอวังสมบูรณ์ 
- บ้านบ่อลูกรัง ต�าบลคลองหินปูน  

อ�าเภอวังน�้าเย็น

- ต้นแบบการพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเชิงพาณิชย์
ผลิตภัณฑ์กะลาสมุนไพร 

- ต้นแบบการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก
ทุเรียนด้อยคุณภาพจังหวัดสระแก้ว 

- ต้นแบบการพัฒนาการผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ครบวงจร 

- ต้นแบบการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
พืชผักสมุนไพรครบวงจร

ตราด การพัฒนา 
การผลิตและ 
การค้าผลไม้ 
ภาคตะวันออก

- ชุมชนบ้านปากพีด ต�าบลห้วยแร้ง  
อ�าเภอเมืองตราด

- ชมุชนบ้านช�าราก ต�าบลช�าราก อ�าเภอเมอืงตราด
- ชุมชนบ้านบางปิด ต�าบลบางปิด  

อ�าเภอแหลมงอบ 
- ชมุชนบ้านเกษมสขุ ต�าบลเขาสมงิ อ�าเภอเขาสมงิ 
- ชุมชนบ้านเนินดินแดง ต�าบลเนินทราย  

อ�าเภอเมืองตราด 
- ชุมชนบ้านหนองแฟบ ต�าบลช้างทูน  

อ�าเภอบ่อไร่

- หลักสูตรการท�าน�้าพริกเผาสับปะรด
- หลักสูตรการท�าขนมข้าวตังธัญพืช
- หลักสูตรการท�าสับปะรดแผ่น
- หลักสูตรการท�าข้าวเกรียบผลไม้
- หลักสูตรการท�าขนมปั้นขลิบ 

ไส้สับปะรด
- หลักสูตรการท�าขนมกล้วยฉาบ 

หลากรส

โครงการพฒันารปูแบบสนิค้าและบรกิารด้านการท่องเท่ียว

โครงการพัฒนารปูแบบสนิค้าและบรกิารด้านการท่องเทีย่ว มวีตัถุประสงค์เพือ่สนบัสนนุการพฒันาบุคลากรให้มศัีกยภาพและ 
ขดีความสามารถในการแข่งขนังานด้านการท่องเทีย่วและบรกิารของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั และผลติบคุลากรผูป้ระกอบการด้านการท่องเท่ียว 
ที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองตลาดแรงงานตามยุทธศาสตร์การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ  
เป้าหมายจ�านวนผูผ่้านการฝึกอบรมพัฒนารปูแบบสนิค้าและบรกิารด้านการท่องเทีย่ว 200 คน

ด�าเนนิการในพ้ืนทีข่องวทิยาลยัชมุชน 4 จังหวดั ได้แก่ บุรรีมัย์ มกุดาหาร หนองบัวล�าภู 
และยโสธร โดยมกีจิกรรมด�าเนินการ อาท ิอบรมหลกัสตูรด้านการท่องเท่ียว และมกีารพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว ดังนี้ หลักสูตรการบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
เส้นทางท่องเทีย่วโดยชมุชนของชมุชนสวายจีก หลกัสตูรการบรหิารจดัการโฮมสเตย์ หลกัสตูร
การบรหิารจดัการร้านค้าชมุชน หลกัสตูรผูเ้ล่าเรือ่งชมุชน หลกัสตูรการพฒันาเพิม่มลูค่าของ
ผกัหวานป่า หลกัสูตรการร�าพ้ืนถิน่ผู้ไท หลกัสตูรมคัคุเทศก์ชุมชนท่องเท่ียวนวัตวถีิกดุแข้ด่อน  
หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าผ้าผู้ไทกุดแข้ด่อน และผลิตภัณฑ์ที่เน้นเอกลักษณ์ของชุมชน  

ได้แก่ ขีผ้ึง้เสลดพังพอน และกระเป๋าผ้าผูไ้ทกดุแข้ด่อน มจี�านวนผูผ่้านการฝึกอบรมพฒันา 
รูปแบบสนิค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว 464 คน คดิเป็นร้อยละ 232 ของเป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการ คือ ชุมชนมีรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าทาง 
การท่องเทีย่ว 5,000 บาทต่อเดอืนต่อครวัเรอืน ประชาชนหรอืนกัท่องเทีย่วรูจั้กชมุชนที่
วทิยาลยัชมุชนเข้าไปด�าเนินการมากข้ึน
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วิทยาลัยชุมชน โครงการ พื้นที่ด�าเนินการ หลักสูตร กิจกรรม และองค์ความรู้

บุรีรัมย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
โดยชุมชน

- ต�าบลสวายจีก  
อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์

- กลุ่มผู้แปรรูปสมุนไพร
ในชุมชนและชุมชนบ้าน
ประคอง ต�าบลเมืองยาง

 - จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยว 
จ�านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 
การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 - พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว จ�านวน  
1 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของชุมชนสวายจีก อย่างมีส่วนร่วม

 - พัฒนาตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ 
องค์ความรู้ ร่วมกับชุมชนบ้านประคอง 
จ�านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ที่เน้น
เอกลักษณ์ของชุมชน ได้แก่ ขี้ผึ้งเสลด
พังพอน 2) ตราสินค้าเพื่อใช้เป็นตราสินค้า
ของชุมชน ได้แก่ สมุนไพรครองสุข  
3) องค์ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพ 
ด้วยสมุนไพรในชุมชน

มุกดาหาร การพัฒนารูปแบบสินค้า 
และบริการเพื่อการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร 
(ชุมชนท่องเที่ยวยุค 4.0)

- บ้านแข้ ต�าบลบ้านค้อ 
อ�าเภอค�าชะอี 

- บ้านบุ่ง ต�าบลภูวง  
อ�าเภอหนองสูง 

- บ้านห้วยล�าโมง  
ต�าบลค�าบก อ�าเภอค�าชะอี 

- บ้านค�าบก ต�าบลค�าบก 
อ�าเภอค�าชะอี 

หลักสูตรการบริหารจัดการโฮมสเตย์

หนองบัวล�าภู การพัฒนารูปแบบสินค้า 
และบริการด้านการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และประเพณี
วัฒนธรรม

ต�าบลโนนทัน 
ต�าบลหนองบัว

- หลักสูตรการบริหารจัดการร้านค้าชุมชน
- หลักสูตรการบริหารจัดการโฮมสเตย์
- หลักสูตรผู้เล่าเรื่องชุมชน (นักสื่อ 

ความหมาย)
- หลักสูตรการพัฒนาเพิ่มมูลค่าของ 

ผักหวานป่า

ยโสธร การพัฒนาศักยภาพการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ 
มีส่วนร่วมต�าบลกุดเชียงหมี  
อ�าเภอเลิงนกทา

บ้านกุดแข้ดอน ต�าบลกุด
เชียงหมี

 - จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยว 
จ�านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร
การร�าพื้นถิ่นผู้ไท 2) หลักสูตรมัคคุเทศก์
ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีกุดแข้ด่อน  
3) หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าผ้าผู้ไท 
กุดแข้ด่อน

 - พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ กระเป๋า
ผ้าผู้ไทกุดแข้ด่อน
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โครงการฝึกอบรมอาชีพส�าหรับคนในชุมชน

โครงการฝึกอบรมอาชีพส�าหรับคนในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัด 

การศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหา

ของชุมชนด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและอาชีพตามหลักสูตรที่หลากหลาย  

ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และส่งเสริมให้มีการพัฒนา

อาชีพของประชาชนกลุ ่มเป้าหมายในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

เป้าหมายจ�านวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ/วิชาการ 400 คน

ด�าเนินการในพื้นท่ีของวิทยาลัยชุมชน 4 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ 

มุกดาหาร หนองบัวล�าภู และยโสธร มีผลการด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2562  

ได้ด�าเนินการฝึกอบรมด้านอาชพีแก่ผูถ้อืบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั และประชาชน 

ที่มีรายได้น้อย มีจ�านวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ/วิชาการ 

1,069 คน คิดเป็นร้อยละ 267.25 ของเป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการ คือผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน�าความรู้ 

ไปประกอบอาชีพ พัฒนางานที่ท�า ท�าให้รายได้เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 5,000 บาท

ต่อเดือน

วิทยาลัยชุมชน โครงการ พื้นที่ด�าเนินการ
หลักสูตร กิจกรรม และองค์ความรู้ 

ที่วิทยาลัยชุมชน 
ด�าเนินการในชุมชนเป้าหมาย

บุรีรัมย์ พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
ผู ้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล�้าทางสังคม (การท�า
ปลาหมักข้าวคั่ว)

- บ้านสง่างาม ต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง 
บุรีรัมย์

- บ้านเทพพยัคฆ์ใต้ ต�าบลตาจง  
อ�าเภอละหานทราย

- บ้านหนองน�้าขุ่น ต�าบลหนองบอน 
อ�าเภอประโคนชัย

- บ้านหนองกราด ต�าบลหนองไทร  
อ�าเภอนางรอง

- หลักสูตรการท�าปลาหมักข้าวคั่ว
- หลักสูตรพัฒนาแพ็กเกจจิ้ง

พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 
(กลุ่มผู้สูงอายุ)

- โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บัวทอง
- โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลดอนมนต์
- โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลปราสาท 

บ้านสวัสดี อบต.กลันทา

- หลักสูตรการสานตะกร้าพลาสติก
- หลักสูตรการแปรรูปผ้าไทย
- หลักสูตรการท�าดอกไม้จันทน์

พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
ผู้มีรายได้น้อย (กลุ่มเกษตรกร
ปลอดสารพิษ)

- บ้านดอนงามพัฒนา ต�าบลตาเป๊ก 
อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ

- เครือข่ายกลุ่มตลาดนัดสีเขียว 
จังหวัดบุรีรัมย์

- บ้านสนวนพัฒนา ต�าบลโคกสะอาด 
อ�าเภอล�าปลายมาศ

- หลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
น�้าหมักชีวภาพ

- หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์
จากถ่านชาโคลไม้ไผ่

- หลักสูตรดินและปุ๋ย
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วิทยาลัยชุมชน โครงการ พื้นที่ด�าเนินการ
หลักสูตร กิจกรรม และองค์ความรู้ 

ที่วิทยาลัยชุมชน 
ด�าเนินการในชุมชนเป้าหมาย

มุกดาหาร พัฒนารูปแบบการประกอบ
อาชีพส�าหรับคนในชุมชน 
ผู้มีรายได้น้อยจังหวัดมุกดาหาร 
(อาชีพชุมชนยุค 4.0)

- บ้านสานแว้ บ้านนาโคกกงุ บ้านนาหนิกอง  
ต�าบลกกตูม อ�าเภอดงหลวง 

- บ้านตาเปอะ บ้านโนนสมบูรณ์  
บ้านด่านช้าง ต�าบลบ้านค้อ อ�าเภอค�าชะอี

- หลักสูตรนักการตลาดชุมชน

หนองบัวล�าภู พัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
จังหวัดหนองบัวล�าภู

- บ้านหัน ต�าบลบ้านพร้าว อ�าเภอเมือง
หนองบัวล�าภู

- บ้านหัวนา อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู
- บ้านนาดินด�า อ�าภอนาวัง 
- บ้านจอมทอง อ�าเภอศรีบุญเรือง 
- บ้านหนองกุงศรี บ้านนาค�าไฮ  

อ�าเภอนากลาง

- หลักสูตรการเย็บถุงผ้าลดโลกร้อน
- หลกัสตูรการเพิม่มลูค่าตะกร้าคล้า
- หลักสูตรการท�าของที่ระลึกจาก

เศษผ้า
- หลักสูตรการท�าขนมไทย
- หลักสูตรการท�าผลิตภัณฑ์จาก 

เส้นพลาสติก

ยโสธร ฝึกอบรมอาชีพส�าหรับผู้มี 
รายได้น้อย จังหวัดยโสธร

- บ้านหนองเป้า ต�าบลทุง่นางโอก
- บ้านโพนขวาว ต�าบลขั้นไดใหญ่

- หลักสูตรด้านการจักสานไม้ไผ่
- หลักสูตรเกษตรอินทรีย์แบบ 

ครบวงจร
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 การทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การด�าเนินงานตามพันธกิจด้วยการทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ภายใต้ผลผลิตผลงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม วงเงิน 1.5 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน

ท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการศึกษา รวบรวม และจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร ่

ศลิปวัฒนธรรมของชมุชนท้องถิน่ในจังหวดัทีว่ทิยาลยัชมุชนต้ังอยู ่และส่งเสรมิการสร้างมลูค่าเพิม่จากศลิปะ และวฒันธรรมของชมุชน

ท้องถิ่นที่มีรูปแบบต่าง ๆ มีผลการด�าเนินงานระดับผลผลิต ดังนี้

ผลการด�าเนินงานระดับผลผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต : ผลงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

โครงการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เชิงปริมาณ : จ�านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ 20 27

เชิงปริมาณ : จ�านวนนักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

คน 10,000 12,317

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ 
กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร้อยละ 80 88.20

กิจกรรมการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิทยาลัยชุมชน กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน 

แม่ฮ่องสอน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ชนเผ่ามูเซอประเพณีกินวอ 
ประจ�าปี 2562

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 400 คน

พิจิตร การท�าขนมพื้นบ้านไทยพวน 
การกวนข้าวทิพย์

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 772 คน
- เกิดการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ น�าไปสู่การสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิปัญญาที่ดีงามของชุมชน และมีการเผยแพร่องค์ความรู้ 
แก่สาธารณชนที่สนใจ และเป็นฐานข้อมูลของชุมชนต่อไป

พิจิตร บุรีรัมย์ มุกดาหาร
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ตาก เรียนรู้และฝึกอบรมการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
และการทอผ้า บูรณาการ 
กับรายวิชาสังคมไทยกับ 
การพัฒนา

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 400 คน
- อาจารย์ผู้สอนและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจการบูรณาการท�านุบ�ารุง 

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษาได้ลงพื้นที่  
และได้ฝึกปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน สามารถน�ามาจัดท�าเป็น
เอกสารองค์ความรู้ได้

บุรีรัมย์ ศิลปะและวัฒนธรรม :  
เพลงกันตรึม

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 250 คน
- สื่อชุดองค์ความรู้ด้านดนตรีพื้นบ้านกันตรึมจังหวัดบุรีรัมย์ 
- สื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ดนตรีพื้นบ้านกันตรึมจังหวัดบุรีรัมย์ จ�านวน 1 เรื่อง 
- ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ดนตรีพื้นบ้านกันตรึมของจังหวัดให้คงอยู่ต่อไป 
- นักศึกษา บุคลากร ชุมชน มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมชมโครงการท�านุบ�ารุง

ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกันตรึมของวิทยาลัยในระดับดี

มุกดาหาร จัดกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อสืบสาน ถ่ายทอด  
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนท้องถิ่น

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 465 คน
- นกัศกึษาและชมุชนเกดิการเรยีนรูร่้วมกนัในด้านการอนุรกัษ์วฒันธรรมและ

ภมูปัิญญาเรือ่งผ้า และการแปรรปูผ้า เพือ่เป็นเครือ่งแต่งกายทีเ่หมาะกบั
คนในชุมชน ท�าให้ชมุชนเหน็คณุค่าในการอนรัุกษ์ สบืสาน และหวงแหนไว้ซึง่
ขนบธรรมเนยีมประเพณด้ีานการแต่งกายทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชนเผ่าในจงัหวัด
มกุดาหาร ซึง่ถอืว่าเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท้องถิน่ชมุชนในจงัหวดัมกุดาหารเท่าน้ัน

หนองบัวล�าภู ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 530 คน
- บุคลากรและนักศึกษาเห็นความส�าคัญของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถน�า

ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและถ่ายทอดต่อไป 
และสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของประเพณีท้องถิ่นภาคอีสาน

สระแก้ว ถ่ายทอดองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
สระแก้ว เพื่อน�ามาพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศและ 
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดสระแก้ว

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 177 คน
- มีข้อมูลสารสนเทศด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการศึกษาค้นคว้า
- วิทยาลัยชุมชนสระแก้วมีคลังความรู้ด้านภูมิปัญญาที่สามารถเผยแพร่และ 

ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป
- ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานระดับ

จังหวัดสระแก้ว

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 420 คน
- เกิดความตระหนัก รู้คุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
- มีการบูรณาการงานด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน 

การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
- มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน ต่อชุมชน หรือสังคม

ส่งเสริมการจัดการ 
ความรู้ด้านวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาชาติพันธุ์ลาว
และชาติพันธุ์จีน อ�าเภอ
อรัญประเทศ สระแก้ว

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 190 คน
- ชุดความรู้ /สื่อสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา 2 ชาติพันธุ์ 

(ชาติพันธุ์ลาว และชาติพันธุ์จีน) อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
- มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุทัยธานี ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม : 
การสืบค้นชุมชนด้วยแผนที่
ความดี

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 1,200 คน
- ชุมชนตระหนักถึงความส�าคัญในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 85
- มีฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 เล่ม
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ระนอง สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม
อาหารพื้นเมืองจังหวัด
ระนอง

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 405 คน
- มีความรู้พื้นฐานและมีทักษะด้านการประกอบอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง
- มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์และหลักการประกอบอาหาร
- มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาหาร
- ตระหนักถึงความส�าคัญและสืบสานภูมิปัญญาของอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง

เสริมสร้างคุณธรรม น้อมน�า
ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 477 คน
- อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณี รู้และเข้าใจถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถน�าไปใช้ 
เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันได้

- ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
และได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไป

สืบสานท�านุบ�ารุงศิลป-
วัฒนธรรมการแต่งกาย 
พื้นเมือง บาบ๋า - ย่าหยา
จังหวัดระนอง

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 848 คน
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชุมชน สนใจและให้ความร่วมมือในการสืบทอด 

และให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมืองมากขึ้น
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเย็บผ้าปาเต๊ะด้วยมือใส่เองและสามารถน�าไป

ประกอบอาชีพจนเกิดรายได้

นราธิวาส สืบสานผ่านการละเล่นดนตรี
พื้นเมืองมลายูอนาซีดกุมปัง

- ประชาชนและเยาวชน จ�านวน 100 คน
- มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเล่นดนตรีและอนาซีดกุมปัง และสามารถสืบสาน 

การเล่นดนตรีและอนาซีดกุมปังให้เยาวชนรุ่นหลังเรียนรู้ต่อไป

สืบสานวัฒนธรรมชุมชน 
อาซูรอสัมพันธ์โรงเรียน
ชาวนาชุมชนบ้านละหา

- บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและชุมชนในโรงเรียนชาวนาบ้านละหา 
มีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้ ประชาชนในชุมชนสามัคคี  
มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

เมาลิดสัมพันธ์นักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- นักศึกษา บุคลากร อาจารย์และชุมชน จ�านวน 570 คน
- นักศึกษาและชุมชนสามารถด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานเมาลิด  

และได้ร่วมการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา

ยะลา ส่งเสริมศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 150 คน
- สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

อนุรักษ์สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
พื้นถิ่นยะลา

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 320 คน
- ประชาชนมีความสุข ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่น 

จังหวัดยะลา

ปัตตานี อนุรักษ์และสืบสานศิลป-
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
“ว่าวเบอร์อามัส” สู่ชุมชน

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 400 คน
- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประดิษฐ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก 

ว่าวเบอร์อามัส
- คนในชุมชนเกิดความตระหนักและหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

มีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากว่าวเบอร์อามัสเพื่อน�าไปสู่การ 
ประกอบอาชีพ

สตูล สืบสานท�านุบ�ารุงอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ในชุมชนและท้องถิ่น : 
ประเพณี “จับหง่อแม๋”

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 500 คน
- มีความรู้ความเข้าใจ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาในชุมชนและท้องถิ่น

ในประเพณี “จับหง่อแม๋”
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ยะลาพังงา ตราด

วิทยาลัยชุมชน กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน 

สมุทรสาคร กิจกรรมงานประเพณีแห่
เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัด
สมุทรสาคร

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 175 คน
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ในระดับมาก

ยโสธร สืบสานประเพณีการเส็ง
กลองตุ้มผู้ไทเลิงนกทาด้วย
แนวทางประชารัฐ

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 250 คน

พังงา จัดกระบวนการเรียนรู้ศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวชุมชน

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 271 คน
- บคุลากร นกัศึกษา และประชาชนมคีวามตระหนกัถงึการอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรม 

และสิง่แวดล้อม สามารถน�าความรูม้าใช้สร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิให้ตนเองได้

ตราด สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
น้อมน�าภูมิปัญญาชุมชน
จังหวัดตราด : การถ่ายทอด
ภูมิปัญญาอาหารชอง  
และน�้าพริกแกงชอง  
ภาษากะซอง และการท�า
นิทานภาษากะซอง

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 1,334 คน
- ได้นิทานภาษากะซองจ�านวน 3 เรื่อง
- ได้สูตรน�้าพริกแกงป่า แกงกะทิ และแกงส้ม
- ผู้เข้ารับการถ่ายทอดภูมิปัญญาน�้าพริกแกงชาวกะซองจ�านวน 23 คน  

น�าภูมิปัญญาน�้าพริกแกงไปสร้างรายได้ จ�านวน 1 คน
- ชุมชนบ้านคลองแสงมีความรู้เรื่อง GMP และ GHP สามารถท�าน�้าพริกแกง 

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการท�าน�้าพริกแกงของ (มผช.) โดยได้รับการรับรอง 
ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการกลาง

- ประชาชนมีความรู้เรื่องอาหารชอง และได้เผยแพร่ภูมิปัญญาการท�าอาหารชอง

แพร่ จิตอาสา “เราท�าความดี 
ด้วยหัวใจ” วิทยาลัยชุมชน
แพร่

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 260 คน
- นักศึกษาและบุคลากรได้ท�าประโยชน์ให้กับชุมชน มีจิตอาสา

สงขลา ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยและเอกลักษณ์ท้องถิ่น

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 904 คน
- มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นถิ่นชายแดนใต้

น่าน สืบสานท�านุบ�ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

- นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม 549 คน
- บุคลากรและเครือข่าย มีความตระหนักและร่วมสืบสาน มีจิตอาสาท�านุบ�ารุง

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

สระแก้ว
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  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ด้านพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 

• ปรบัปรงุหลกัสตูรอนปุรญิญาของสถาบนัวทิยาลยัชมุชนทีค่รบรอบระยะเวลาทีต้่องปรบัปรงุ จ�านวน 8 สาขาวชิา ได้แก่ 

(1) สาขาวิชาการบัญชี (2) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (4) สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ (5) สาขา

วิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (6) สาขาวิชาการท่องเท่ียว (7) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน  

(8) สาขาวิชาอิสลามศึกษา

• การพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา

- โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพผูส้อนสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ด้วยความรู้ทักษะแห่งความส�าเร็จของชีวิต (Executive 

Functions) ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ผู้สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการสอนเพื่อการ

พัฒนาทักษะแห่งความส�าเร็จของชีวิต (Executive Functions) มีครูผู้สอนสาขาวิชา 

การศึกษาปฐมวัยจากวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง เข้ารับการอบรม จ�านวน 40 คน 

- พฒันาและออกแบบการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทยเพือ่พฒันาปัญญา และการเข้าใจ

ดิจิทัลสู่การพัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน จากรูปแบบเดิม 

ไปสู่รูปแบบใหม่โดยการน�าเอาเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

• การประกันคุณภาพศึกษา

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท  

จังหวัดนครนายก

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562 วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ โรงแรม 

นูโว ซิตี้ เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร โดยมผีูเ้ข้าร่วมโครงการ รวมท้ังสิน้ 115 คน 

3. โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ : ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การประกนั

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพ่ือสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร  

มีผู้เข้าร่วมโครงการ  รวมทั้งสิ้น 60 คน

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาในสถาบัน

วทิยาลัยชมุชน ระหว่างวนัที ่29 - 30 สงิหาคม 2562 ณ โรงแรมนโูว ซิต้ี เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร ผูเ้ข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผูท้รงคณุวฒิุจากภายนอก ผูอ้�านวยการ 

วิทยาลัยชุมชนที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์ฯ บุคลากรจากวิทยาลัยชุมชน 

ตามคุณสมบัติที่ก�าหนด และบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งสิ้น 36 คน
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ด�าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวปฏิบัติที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนก�าหนดโดยวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง จ�านวน

ทั้งสิ้น 111 โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จ�านวน 37,814 คน ภายใต้โครงการหลัก ๆ  ประกอบด้วย (1) การจัดกระบวนการ

เรยีนรู้เพ่ือสบืสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมของชมุชนท้องถิน่ในจงัหวดัทีว่ทิยาลยัชมุชนตัง้อยู่ และส่งเสรมิการสร้างมลูค่า

เพิ่มจากศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นที่มีรูปแบบต่าง ๆ (2) การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนโดย

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมจิตอาสา บ�าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา 

สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (3) การส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

แห่งชาต ิส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย เข้าใจ เข้าถึงชุมชน และมคีณุภาพชีวติท่ีดี รู้เท่าทันการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21  

(4) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา (วิทยาลัยชุมชน) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย แผนงาน 

บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ด้านกิจการนักศึกษา
จัดท�าประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2562 โดยได้

ก�าหนดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน อย่างน้อย 

5 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ก�าหนดโดยวิทยาลัยชุมชน 2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

3) กิจกรรมจิตอาสา บ�าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม

ผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

830,000 บาท 
17 โครงการ

3,408,388 บาท 
49 โครงการ

1,493,147 บาท 
27 โครงการ

1,086,732 บาท 
18 โครงการ

รวมโครงการทั้งสิ้น 111 โครงการ เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 6,818,267 บาท

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน 
และป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

(งบที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก) โครงการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(เงินงบประมาณ : งบรายจ่ายอื่น)

โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน 
การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
(เฉพาะกิจกรรมนักศึกษา) 
(เงินงบประมาณ : งบรายจ่ายอื่น)

โครงการเพื่อพัฒนา 
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 
(เงินรายได้สถานศึกษา)
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ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

• โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช�านาญการพิเศษ 

ระหว่างวันที่ 22 - 25 เมษายน 2562 โดยมีข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จ�านวน 63 คน เข้ารับการพัฒนาให้สามารถ

เพ่ิมพูนสมรรถนะในการปฏิบติังานในหน้าทีค่รชู�านาญการพิเศษ สามารถวิเคราะห์ บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและวางแผน

พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ

• โครงการประชุมเชิงปฏิบั ติการวิ เคราะห ์ 
รายละเอียดการเขียนค�าบรรยายลักษณะงาน ระหว่าง
วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2562 เพื่อให้บุคลากรสามารถ
เขยีนค�าบรรยายลกัษณะงานได้อย่างถกูต้องและสามารถ
น�าไปประเมินค่างานได้อย่างแท้จริง ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย บุคลากรส�านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
รวมทั้งสิ้น 33 คน 

• โครงการปฐมนเิทศครผููช่้วยของสถาบันวทิยาลัย
ชุมชน ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2562 เพ่ือให้
ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศกึษา ต�าแหน่งครผููช่้วย 
ได้มีความรู ้ ความเข้าใจในรูปแบบการบริหารจัดการ 
แนวทางในการปฏบัิตงิาน วนิยั คณุธรรม และจรยิธรรม
ในการปฏิบัติงาน ได้พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน 
อย่างเหมาะสม และมีความภาคภูมิใจในองค์กร และ 
ความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างจริยธรรม เจตคติที่ดี 
ในการปฏิบัติงาน เกิดความผูกพันต่อองค์กร ผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน และข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอดุมศกึษา ต�าแหน่งครผููช่้วย รวมท้ังสิน้ 30 คน
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• โครงการเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กรเพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันท่ี  
27 สิงหาคม 2562 เพือ่ให้บคุลากรในสถาบนัวทิยาลัยชุมชน
ได้เข้าใจกระบวนการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตังิานในหน้าที่
ทีร่บัผิดชอบและเกดิการบรูณาการการจัดการความรูสู้ก่าร
พฒันางานทีป่ฏบัิติได้จริง ผูเ้ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
ผูบ้รหิารสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ทีป่รกึษาสถาบนัวทิยาลยั
ชมุชน บุคลากรสถาบนัวิทยาลยัชมุชน บคุลากรวทิยาลยั
ชมุชน 20 แห่ง และวทิยากร รวมท้ังสิน้ 299 คน

• โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การจัด
ท�าต้นแบบสมรรถนะและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)” 
ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2562 โดยเน้นการเรียนรู้ 
จากการฝึกปฏิบัติจริง (Action Learning Workshop)  
ให้ได้รบัความรู้และน�าประสบการณ์จรงิมาวเิคราะห์เรียนรู้ 
ร่วมกนัในประเดน็ทีเ่หน็ว่ามคีวามส�าคญั เพือ่สามารถจัดท�า 
ต้นแบบสมรรถนะและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
ที่เกิดการร่วมคิดซึ่งจะผูกพันเป็นพันธกิจที่จะต้องร่วมท�า 
และร่วมรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายต่อไป ผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วย บคุลากรส�านกังานสถาบนัวทิยาลยั
ชุมชน รวมทั้งสิ้น 50 คน

• สรรหาผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน จ�านวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

• ประเมนิการทดลองปฏบิติังานของผูอ้�านวยการวทิยาลยัชมุชนทีป่ฏบิตังิานครบ 180 วนั จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ วทิยาลยั

ชุมชนพังงา ยโสธร และสมุทรสาคร 

• ประชมุคณะกรรมการประเมนิผลงานทางวิชาการ จ�านวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ บรหิารธรุกจิ วทิยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ 

การจัดการทั่วไป คณิตศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย กฎหมาย เกษตรกรรม และคอมพิวเตอร์ มีผู้ผ่านการประเมินและได้เลื่อน

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ�านวน 2 คน และมีผู้ผ่านการประเมินและได้เลื่อนวิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ จ�านวน 6 คน

• สอบแข่งขนัเพือ่บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศกึษา ต�าแหน่งนกัวิชาการ 

เงินและบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และบุคลากรปฏิบัติการ มีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  

จ�านวน 4 อัตรา

• สอบแข่งขนัเพือ่บรรจแุละแต่งตัง้บคุคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา ต�าแหน่งครผููช่้วย 

มีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน จ�านวน 10 อัตรา

• สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป มีผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรร จ�านวน 14 อัตรา

• ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในปี พ.ศ. 2562 รวมจ�านวน 10 ครั้ง 
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ความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนสตูล 
กับวิทยาลัยชุมชนลังกาวี

ด้านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 

• ประชมุสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการจัดการศกึษาออนไลน์ กับ
สถาบนัอดุมศกึษาของสาธารณรฐัจนี (ไต้หวนั) ในระหว่างวนัที ่4 - 6 มนีาคม 
2562 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้แก่ National Open University, 
National Taiwan University, National Chiao Tung University,  
และ Feng Chia University โดยมี รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 
ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหัวหน้าคณะ 
ผลที่ได้จากการประชุม คือ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แนวทางการสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
ดังนี้คือ (1) การจัดท�า MOA และ MOU ความร่วมมือทางวิชาการในเรื่อง 
MOOCs โดยวธิกีารแลกเปลีย่นบคุลากรเพือ่ฝึกปฏบิตักิารท�ารายวชิาน�าเข้า
สู่ระบบ MOOCs ทั้งนี้ จะใช้วิธีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาใน
ไต้หวนัมาให้ความรูแ้ละฝึกอบรม หรอืวธิกีารส่งบคุลากรจากวทิยาลยัชมุชน
ไทยไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงที่ไต้หวัน (2) ท�าความร่วมมือกับส�านักงาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ�าประเทศไทย เพื่อขอรับการสนับสนุน
ทนุพฒันาบคุลากร อาทิ ส่งบคุลากรไปเรยีนภาษาจีนทีไ่ต้หวนั โดยทนุรฐับาล
ไต้หวัน หรือเชิญครูสอนภาษาจีนจากรัฐบาลไต้หวัน ส่งไปยังวิทยาลัยชุมชน
ที่ต้องการครูสอนภาษาจีน เป็นต้น

ความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนยะลา 
และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับวิทยาลัยชุมชนบาลิ่ง

• ส่งเสริม สนับสนุนวิทยาลัยชุมชนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

สถาบันอุดมศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน 

1) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (Agreed Minutes of Meeting, 

AMM) ระหว่างวิทยาลัยชุมชนสตูลกับวิทยาลัยชุมชนลังกาวี สหพันธรัฐ

มาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2562 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ของนักศึกษาด้านการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนบุคลากร 

นักศึกษา และครูผู้สอนในด้านการจัดการศึกษา การฝึกอบรม การจัดการ

เรยีนการสอน วฒันธรรม และการกฬีา โดยมผีูบ้รหิารและคณะจากวิทยาลัย

ชุมชนสตูลและวิทยาลัยชุมชนสงขลา ไปร่วมเป็นสักขีพยาน

2) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (Agreed Minutes of Meeting, 

AMM) ระหว่างวิทยาลัยชุมชนยะลากับวิทยาลัยชุมชนบาลิ่ง สหพันธรัฐ

มาเลเซีย และบันทึกความร่วมมือ (Agreed Minutes of Meeting, AMM) 

ระหว่างวทิยาลยัชุมชนนราธวิาสกบัวทิยาลยัชุมชนบาลิง่ สหพนัธรฐัมาเลเซยี 

ณ วิทยาลัยชุมชนบาลิ่ง รัฐเคดะห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 7 - 8 

สิงหาคม 2562 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และครูผู้สอน  

ในด้านการจัดการศึกษา การฝึกอบรม การจัดการเรียนการสอน วัฒนธรรม

และการกีฬา โดยมีผู้บริหารและคณะจากวิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส และวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมเป็นสักขีพยาน 
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ด้านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ 
• ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างสถาบนัวทิยาลยัชมุชน

กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2562 เพื่อการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การฝึกอบรม ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
รวมถึงการใช้ทรพัยากร และการพฒันาความรูค้วามสามารถด้วยการจดัการเรยีนการสอน  
การฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

• ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ และการจดัการศกึษาร่วมกบั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวิชาการ การจัดการศึกษาร่วม และการประสานทรัพยากรในการจัดการศึกษาท่ี 
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของชาติ เป็นการสร้างคน
ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยนักศึกษาท่ีจบจากวิทยาลัยชุมชน 
จะสามารถเทยีบเคียงรายวชิาเพือ่ให้สามารถเทยีบโอนรายวิชาได้มากท่ีสดุ และสามารถ
ศึกษาจบหลักสูตรปริญญาตรีภายใน 1 ปี

• วิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ 20 แห่ง สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  
ในพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นการสร้างความร่วมมือ 
กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค/พื้นที่หรือสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ต�าบล ส�านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ด้านการวิจัย เป็นความร่วมมือกับเครือข่ายอุดมศึกษา ศูนย์วิจัยในจังหวัดและชุมชน ส�านักงานวิจัยแห่งชาติ  
ด้านบริการวิชาการ เป็นความร่วมมือกับเทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โรงเรียน หมู่บ้าน และ  
ด้านทะนุบ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม ส่วนใหญ่มคีวามร่วมมอืกบัวฒันธรรมจังหวดั ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด/ต�าบล มหาวิทยาลัย โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน

• วิทยาลัยชุมชนในพืน้ที ่16 แห่ง ร่วมมอืกบัเครือข่ายสถาบันอดุมศกึษา 9 เครอืข่าย ด�าเนนิโครงการสร้างภมูคุ้ิมกันและป้องกนั
สารเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร แพร่ อุทัยธานี น่าน ปัตตานี ระนอง พังงา สงขลา หนองบัวล�าภู 
ตาก นราธิวาส สตูล พิจิตร ตราด สระแก้ว และแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แห่ง ร่วมกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาใน  
5 ภมูภิาค ด�าเนินกิจกรรมส่งเสรมิให้เกดิการออกก�าลงักายและกจิกรรมนนัทนาการ และได้รบัการส่งเสรมิให้เกิดรปูแบบการเล่นกฬีา
และนันทนาการเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมในสถาบันอุดมศึกษา

ทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาและฝึกอบรม

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 

รวมท้ังเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนอยู่ภายใต้การก�ากับดูแล 

ของนายกรัฐมนตรี และมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ

ในปี พ.ศ. 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้รับจัดสรรทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2 ประเภท ได้แก่  
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง และทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงาน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
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ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ท่ีมีศักยภาพ ให้มีโอกาสเรียนต่อ 
สายอาชีพและมีงานท�าทันทีเมื่อจบการศึกษา มีวิทยาลัยชุมชนท่ีผ่านเกณฑ์ จ�านวน 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนตาก อุทัยธานี 
สมุทรสาคร ตราด สตูล และยะลา ได้รับจัดสรรทุนรวม 265 ทุน จ�าแนกเป็นทุน 2 ปี (หลักสูตร ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) จ�านวน 195 ทุน  
และทุน 5 ปี (หลักสูตร ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) จ�านวน 70 ทุน ซึ่งมีผู้รับทุน รวมจ�านวน 207 ทุน จ�าแนกเป็นทุน 2 ปี จ�านวน 139 ทุน  
และทุน 5 ปี จ�านวน 68 ทุน ดังนี้

วิทยาลัย 
ชุมชน

หลักสูตรอนุปริญญา/ปวส.
จ�านวน 

ผู้รับทุน 2 ปี
หลักสูตร ปวช.  
ต่อเนื่อง ปวส.

จ�านวน 
ผู้รับทุน 5 ปี

รวมจ�านวน 
ผู้รับทุน

1. ตาก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 22 - 22

2. อุทัยธานี - สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขาวิชาไฟฟ้า

30 - สาขาวิชาการบัญชี ต่อเนื่อง
- สาขาวิชาช่างยนต์ต่อเนื่อง 

เทคนิคเครื่องกล
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง  

ต่อเนื่อง ไฟฟ้า

68 98

3. สมุทรสาคร สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม

12 - 12

4. ตราด สาขาวิชาเกษตรและการ
แปรรูป

10 - 10

5. สตูล สาขาวิชาการท่องเที่ยว 42 - 42

6. ยะลา สาขาวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร

23 - 23

รวม 139 68 207

“โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส” เป็นทุนส�าหรับการเรียนรู ้

เพื่อสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส มีวิทยาลัยชุมชน 14 แห่ง ที่ผ่านการคัดเลือกให้

ด�าเนินงานโครงการ ดังนี้

วิทยาลัยชุมชน โครงการ

ภาคใต้

 1. พังงา 1) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงการผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/งานฝีมือท้องถิ่น กลุ่มผลิต
ดอกไม้ดินจังหวัดพังงา : การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

2) โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษของพนักงานแคดดี้เพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา
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วิทยาลัยชุมชน โครงการ

 2. ระนอง 3) โครงการสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ

 3. สตูล 4) โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปล่ียนผ่านประเภทใบอนุญาตจาก
มัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์ภูมิภาค (ภาคใต้)

5) โครงการแปรรปูผลติภัณฑ์ชมุชนเชิงระบบโดยใช้ทนุชุมชน เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วอุทยานธรณโีลกสตลู

 4. นราธิวาส 6) โครงการ Hand in Hand รือเสาะสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

 5. ปัตตานี 7) โครงการปัญหารายได้กลุ่มแรงงานชุมชนต�าบลจะรัง

ภาคอีสาน

 6. ยโสธร 8) โครงการพัฒนาทักษะเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและวัสดุเหลือใช้จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
และทอผ้า

 7. มุกดาหาร 9) โครงการสร้างคนสร้างงานกับการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

ภาคกลาง

 8. สมุทรสาคร 10) โครงการพัฒนาอาชีพการปั้นมะพร้าวน�้าหอม อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 9. อุทัยธานี 11) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบองค์รวมโดยบูรณาการองค์ความรู้ผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานี

ภาคเหนือ

10. แม่ฮ่องสอน 12) โครงการพฒันาทกัษะและเพิม่มลูค่าให้บรกิารโฮมสเตย์ชมุชนชาตพินัธุแ์ละการเกษตรแม่นย�าบนพืน้ทีส่งู

11. ตาก 13) โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

12. น่าน 14) โครงการส่งเสริมอาชีพนวดไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

13. แพร่ 15) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพทุนวัฒนธรรมการผลิตผ้าหม้อห้อมของจังหวัดแพร่

14. พิจิตร 16) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทยของแรงงานสูงอายุและผู้ด้อยโอกาสนอกภาคการศึกษา

การอุดหนุนทางการศึกษาส�าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ตามประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาส�าหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. 2560 และประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง  
หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต�่ากว่าปริญญา ประจ�าปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 นักศึกษา
พิการวิทยาลัยชุมชนตราด นราธิวาส บุรีรัมย์ ปัตตานี พังงา แพร่ มุกดาหาร ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สระแก้ว และหนองบัวล�าภู 
รวมจ�านวน 31 คน ได้รับเงินทุนอุดหนุน เป็นเงินจ�านวนท้ังสิ้น 18,490 บาท และภาคเรียนท่ี 2 นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด 
นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ ปัตตานี พังงา แพร่ มุกดาหาร ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สระแก้ว และหนองบัวล�าภู รวมจ�านวน 32 คน ได้รับ 
เงินอุดหนุน เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 19,615 บาท
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ด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สภาสถาบนัวิทยาลยัชมุชนแต่งต้ังคณะอนกุรรมการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มรีองศาสตราจารย์ฐาปนย์ี ธรรมเมธา  

ผู้อ�านวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เป็นประธาน และก�าหนดให้มีคณะท�างานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้าน (1) พัฒนาและออกแบบระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
(2) จัดท�าเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

• สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(พ.ศ. 2562 - 2564) เพือ่การพฒันาและออกแบบเชือ่มโยงระบบเครอืข่ายโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศของสถาบนัวทิยาลัย
ชุมชน รองรับการเปลี่ยนแปลง และจัดท�าเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ส�าหรับขับเคลื่อนสู่ Smart Community College

การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดท�าเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ด�าเนินการเกี่ยวกับ (1) จัดท�าประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง  
แนวปฏบิตักิารน�าระบบการเรยีนรูอ้อนไลน์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนการสอนในหลกัสตูรอนปุรญิญา (2) จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
การพัฒนาสื่อการสอนแบบออนไลน์หลักสูตรอนุปริญญา สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดย Google Classroom ส�าหรับผู้ใช้งาน G-Suite  
for Education เพื่อให้ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถด�าเนินการจัดท�าสื่อการสอนออนไลน์และการบริหาร
จัดการสื่อการสอนบางส่วนของรายวิชาในหลักสูตรอนุปริญญา ด้วย G-Suite for Education ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  
มีครูผู้สอนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง เข้ารับการอบรม จ�านวน 60 คน ภายหลังจาก
การอบรมวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ได้จัดท�าสื่อการสอนออนไลน์บางส่วนของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาศึกษา
เฉพาะ หลักสูตรอนุปริญญา จ�านวนมากกว่า 60 รายวิชา (3) จัดอบรมการใช้งาน G-Suite for Education เช่น Gmail, Google 
Drive, Google Calendar ให้กับบุคลากรในส�านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน อันเป็นการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�างาน 
ในส�านักงาน (4) ติดตามผลการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ Google Classroom (หลักสูตรอนุปริญญา) โดยได้จัดท�า
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ ส�าหรับนักศึกษาท่ีเข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญาในรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ Google Classroom ท้ัง 20 แห่ง ซ่ึงมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ท้ังหมด 1,719 คน  

การพัฒนาและออกแบบระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน (1) ระดับวิทยาลัย
ชุมชน ให้ด�าเนินการจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณระดับ Distribution (Layer 3 
Switch) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณปลายทางระบบ Access Switch (Layer 3 
Switch) (2) ระดับส�านักงานสถาบัน ได้ด�าเนินการ • จดทะเบียนโดเมน iccs.ac.th 
เพ่ือใช้เป็นนามสกุล e-mail ของหน่วยงาน และประสานงานกับ Google เพื่อขอ
ใช้งาน G-Suite for Education ส�าหรับสถาบันการศึกษา โดย Google ได้อนุมัติ
ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนใช้งาน G-Suite for Education ภายใต้โดเมน iccs.ac.th  
• จัดซื้อ Software Adobe Premiere Pro ท่ีถูกลิขสิทธิ์ให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง 
ส�าหรับใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือใช้งานเพื่อการศึกษา  
• จ้างบริการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ซึ่งครอบคลุมการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 
การซ่อมแซมแก้ไขอปุกรณ์และระบบเครอืข่ายสารสนเทศ (Corrective Maintenance) 
รวมทัง้การจดัหาอปุกรณ์และอะไหล่ส�ารองทดแทนอปุกรณ์ต่าง ๆ  ทีข่ดัข้อง เพือ่ให้ระบบ
เครือข่ายสามารถใช้งานได้อย่างดีและต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุง บ�ารุงรักษาเว็บไซต์
ของสถาบันฯ ให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ รวมถึงการส�ารองและกู้คืนระบบได้เมื่อ
ระบบท�างานผดิปกตหิรือล้มเหลว และบ�ารุงรกัษาระบบห้องสมดุอตัโนมัตวิทิยาลัยชมุชน 
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พบว่า ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์หลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ด้วยระบบ Google 
Classroom เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ 3 ล�าดับแรก 
ได้แก่ การเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom มีความเหมาะสม
กับบริบทของผู้เรียนของวิทยาลัยชุมชน (X = 4.23) รองลงมา คือ ความพึงพอใจ 
ในภาพรวมต่อการเรยีนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom (X = 4.21) 
และเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน (X = 4.19) ตามล�าดับ 
ทั้งนี้ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพ Banner รายวิชามีขนาดเหมาะสมและ 
สือ่ถงึรายวิชาออนไลน์น้อยทีส่ดุ (X = 4.10) (5) จดัอบรมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาสือ่การ
สอนและการบริหารจัดการสื่อการสอนออนไลน์แบบเปิด THAI MOOC (หลักสูตร 
ฝึกอบรม) เพื่อให้ผู้สร้างและจัดการรายวิชา ผู้ผลิตสื่อวีดิทัศน์ และผู้ดูแลระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของวิทยาลยัชมุชน มคีวามรูค้วามเข้าใจและสามารถด�าเนนิการ
จัดท�าส่ือการสอนและการบรหิารจดัการสือ่การสอนออนไลน์แบบเปิด THAI MOOC 
(หลักสูตรฝึกอบรม) ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน THAI MOOC มีครูผู้สอน
และบคุลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ จากวทิยาลยัชมุชน 20 แห่ง เข้ารับการอบรม 
จ�านวน 60 คน ภายหลังจากการอบรม ได้เริ่มผลิตสื่อการสอนหลักสูตรฝึกอบรมที่
แสดงถงึอตัลกัษณ์ของแต่ละวทิยาลยั ๆ  ละ 1 หลกัสตูร ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 
เพือ่เผยแพร่ผ่านระบบ Thai MOOC ในปีต่อไป (6) จ้างทีป่รกึษาออกแบบและพฒันาสือ่การเรยีนการสอนออนไลน์ ในหลกัสตูรอนปุริญญา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 2 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา และการเข้าใจดิจิทัล เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (Blended Learning Platform, BLP) โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2563 
(7) พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง เรื่องการใช้งานระบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจระบบเครือข่ายพื้นฐาน และ
การใช้งานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562 และ
หลักสูตรผู้ดูแลระบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่อง Network Administration and Monitoring Tools ระหว่างวันที่ 
7 - 9 สิงหาคม 2562 มบีคุลากรทีด่แูลระบบและการใช้งานระบบเครอืข่ายของวทิยาลยัชมุชนทัง้ 20 แห่ง เข้าร่วมโครงการ รวม 60 คน 
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ด้านกิจการสภาสถาบัน
• ผลงานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 18

อ�านาจหน้าที่ ผลงานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

มาตรา 18 (1) ก�าหนดนโยบาย 
และแผนพัฒนาของสถาบัน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน

- เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
- เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

พ.ศ. 2562 - 2564
- เห็นชอบแผนปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน

มาตรา 18 (2) ก�ากับมาตรฐาน 
การศึกษา และการประกันคุณภาพ
การศึกษา

- เห็นชอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระดับหลักสูตร  
ระดับวิทยาลัยชุมชน และระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

- เห็นชอบให้เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของวิทยาลัยชุมชน เป็นเดือนมิถุนายน

มาตรา 18 (3) ออกระเบียบ  
ข้อบังคับ และประกาศของสถาบัน  
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ของสถาบันและอาจมอบหมาย 
ให้สภาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ  
ข้อบังคับ และประกาศเป็นเรื่อง ๆ  
ไปก็ได้

เห็นชอบการแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน และออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
รวมทั้งสิ้น 13 ฉบับ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ข้อบงัคบัสถาบนัวทิยาลยัชุมชน ว่าด้วยการรกัษาราชการแทน และการปฏบิตัริาชการแทนผูอ้�านวยการ 

สถาบันและผู้อ�านวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการก�าหนดระดับต�าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562
- ข้อบงัคบัสถาบนัวิทยาลยัชมุชน ว่าด้วยคณุสมบตั ิหลกัเกณฑ์ และวธิกีารได้มาซึง่นายกสภาสถาบัน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ 

สภาสถาบัน ซึง่เลอืกจากผูแ้ทนภาคเอกชน ผูแ้ทนประธานสภาวทิยาลยั ผูแ้ทนผูอ้�านวยการวทิยาลยั 
และผู้แทนผู้สอนประจ�า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

- ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานการสอนวัดความรู้ 
รายวิชาปรับพื้นฐานการสอนปลายภาคการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร พ.ศ. 2562

- ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติการน�าระบบการเรียนรู ้ออนไลน์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา

- ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการในสถาบันอุดมศึกษา และ
แบบสญัญาจ้างพนกังานในสถาบนัอดุมศึกษาของผู้บรหิารสถาบนัวทิยาลัยชุมชนทีไ่ม่เป็นข้าราชการ  
ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบนัวิทยาลยัชมุชน รองผูอ้�านวยการสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ผูอ้�านวยการ 
วิทยาลัยชุมชน และรองผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน

- ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2562

- ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาต�่ากว่าปริญญา ประจ�าปีการศึกษา 2562

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2) 
- หลักเกณฑ์การก�าหนดรองผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน

มาตรา 18 (4) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาที่ต�่ากว่าปริญญาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะ
กรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด

สภาสถาบนัวทิยาลยัชมุชน มมีตเิหน็ชอบหลกัสตูรอนปุรญิญา จ�านวน 1 หมวดวชิา และ 16 สาขาวชิา  
และหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ�านวน 2 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรอนุปริญญา จ�านวน 1 หมวดวิชา : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561  
และ 16 สาขาวิชา ได้แก่
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อ�านาจหน้าที่ ผลงานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
 2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
 3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
 6. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
 7. สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
 8. สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
 9. สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
 10. สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
 11. สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
 12. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
 13. สาขาวิชาอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
 14. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
 15. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
 16. สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ�านวน 2 หลักสูตร ได้แก่
 1. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร)
 2. ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ (วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส)

มาตรา 18 (5) อนุมัติการให้อนุปริญญา  
และประกาศนียบัตรตามมาตรา 34 
วรรคสอง

- อนุมัติผู้ส�าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา 3,156 คน
- อนุมัติผู้ส�าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 27 คน

มาตรา 18 (6) พิจารณาการจัดตั้ง 
การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการ
ของสถาบันตามมาตรา 10  
รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วน
ราชการดังกล่าว

- เห็นชอบในหลักการของแผนการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัยและเพชรบูรณ์ 

มาตรา 18 (7) พิจารณาด�าเนินการ 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งต้ังและถอดถอนนายกสภาสถาบนั  
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  
และผู้อ�านวยการสถาบัน

- เหน็ชอบ นายเอกศกัดิ ์คงตระกูล เป็นกรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคณุวฒุจิากบคุคลภายนอกสถาบนั 

มาตรา 18 (8) แต่งตั้งและถอดถอน
ประธานสภาวิทยาลัย กรรมการสภา
วิทยาลัย รองผู้อ�านวยการสถาบัน  
ผู้อ�านวยการวิทยาลัย  
และผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

- แต่งตัง้ประธานสภาวทิยาลยัชมุชน จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ ประธานสภาวทิยาลยัชมุชนยะลาและยโสธร
- แต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน แทนต�าแหน่งที่ว่างลง จ�านวน 5 แห่ง ได้แก่ กรรมการ 

สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก ยะลา ยโสธร และปัตตานี
- แต่งตั้งรองผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ�านวน 2 ราย
- แต่งตั้งผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน จ�านวน 1 แห่ง ได้แก่ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
- แต่งตั้งผู้สอนประจ�าผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ ผู้สอนประจ�า ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  

จ�านวน 2 คน
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อ�านาจหน้าที่ ผลงานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

มาตรา 18 (10) อนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน
ตามมาตรา 12

อนมุตังิบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
จ�านวน 2 ครั้ง

มาตรา 18 (11) ออกระเบยีบ 
และข้อบงัคบัเก่ียวกบัการบรหิารงาน  
การเงนิ การจดัหารายได้และผล
ประโยชน์ จากทรัพย์สนิของสถาบนั
ตามมาตรา 12

- เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง)

มาตรา 18 (14) อนมุตักิารจดัการศกึษา
ร่วม การยกเลิกการจัดการศกึษาร่วม
ของสถานศกึษาชัน้สงู หรอืสถาบนัอ่ืน 
ในประเทศหรือต่างประเทศ

เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

มาตรา 18 (15) แต่งตั้งคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรือ่งหนึง่เรือ่งใด  
หรอืมอบหมายให้ปฏบิตักิารอย่างหนึง่ 
อย่างใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่
ของสภาสถาบัน

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกล่ันกรองผู้ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเก็บเงินบ�ารุงการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�าข้อเสนอการบริหารจัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชนเพื่อรองรับ 

การปฏิรูปอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน แทนต�าแหน่งที่ว่างลง จ�านวน 5 แห่ง 

ได้แก่ สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก ยะลา ยโสธร และปัตตานี
- แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ ผู้อ�านวยการ 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและยะลา
- แต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณากลัน่กรองการขออทุธรณ์ ร้องทกุข์ของสถาบนัวทิยาลยัชมุชน
- แต่งตัง้กรรมการสภาสถาบนัซึง่เลือกจากผู้แทนภาคเอกชน แทนต�าแหน่งทีว่่างลง จ�านวน 1 ต�าแหน่ง
- แต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน แทนต�าแหน่งที่ว่างลง จ�านวน 7 แห่ง ได้แก่ แพร่ ตราด 

ระนอง พังงา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
- แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิการทดลองปฏิบตัหิน้าทีข่องผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน จ�านวน 2 แห่ง  

ได้แก่ พังงา และสมุทรสาคร

มาตรา 18 (16) ปฏิบัติหน้าที่อื่น 
เกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุ
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

- สนบัสนนุให้สถาบนัวิทยาลัยชมุชนขอรบัการจดัสรรทนุจากกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา 
(กสศ.) จ�านวน 2 ประเภท ได้แก่ ทนุนวตักรรมสายอาชพีชัน้สูง และทนุพัฒนาอาชพีทีใ่ช้ชมุชนเป็นฐาน 
ภายใต้โครงการพฒันาระบบทดลองการพฒันาทกัษะแรงงานท่ีขาดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส

- น�าเสนอข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อคณะท�างานพัฒนาระบบและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระทรวง 
การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม

• ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมจ�านวน 13 ครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 8/2562 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 
2562 ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ได้ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และรับฟังการด�าเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมจ�านวน 11 ครั้ง



ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ
• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีภาครัฐ

ส�าหรับบคุลากรทีป่ฏบัิติงานด้านบญัชขีองสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 

ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2561 โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ 

เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  

รูปแบบรายงานการเงิน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�ารายงาน

การเงินประจ�าปี การก�าหนดแนวทางการบันทึกบัญชีเงินรายได้ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้สามารถจัดท�ารายงานการเงิน

ประจ�าปี และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และบุคลากร

ส�านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวม 48 คน 

• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�าบัญชี

ต้นทนุผลผลิตส�าหรับส่วนราชการ ระหว่างวนัท่ี 25 - 27 มกราคม 

2562 โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าบัญชีต้นทุนผลผลิตได้รับความรู ้

ความเข้าใจ และมแีนวทางจัดท�าบญัชต้ีนทนุผลผลติตามรปูแบบที่

กรมบัญชกีลางก�าหนด สามารถจัดเตรยีมข้อมูลในการจัดท�าบัญชี

ต้นทุนผลผลิตได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และเป็น

ไปในทิศทางเดียวกัน ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และบุคลากร

ส�านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวม 55 คน

ด้านการพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
• หน่วยตรวจสอบภายในของสถาบนัวิทยาลยัชมุชนได้ตรวจสอบ 

การด�าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน จ�านวน 5 แห่ง ดังนี้

- วทิยาลยัชมุชนสระแก้ว ระหว่างวนัที ่11 - 14 มนีาคม 2562

- วิทยาลัยชุมชนตราด ระหว่างวันที่ 17 - 19 เมษายน 2562

- วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู ระหว่างวันท่ี 28 - 31 

พฤษภาคม 2562

- วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2562

- วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 

2562 

และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้อ�านวยการ

สถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบและด�าเนินการ

รายงานประจำาปี 2562 97
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  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลพระราชทาน ประจ�าปีการศึกษา 2561

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2561

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากน�้าพระทัยอันเปี่ยม

ด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงมี 

พระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (มล.ปิ่น มาลากุล) ในปีการศึกษา 2506 และ

พระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า  

“มีนักศึกษาจ�านวนมาก ซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมท้ังมีโรงเรียน 

ซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับ

รางวัลพระราชทาน และทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้”

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ได้ด�าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 การคัดเลือกก�าหนดให้แบ่งสถาบันอุดมศึกษา  

ออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร แต่ละภูมิภาค

แบ่งสถานศึกษาออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามจ�านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  

ดงัน้ัน นักศกึษาทีไ่ด้รบัรางวลัพระราชทานทกุคนจงึควรตระหนกัไว้เสมอว่ารางวลัพระราชทาน เป็นสิง่ทีท่รงคณุค่าและ

เป็นเกยีรตต่ิอผูร้บัอย่างสงูสดุ คณุความดีจะถกูประกาศและเผยแพร่ไปยงัสาธารณชนทัว่ไป สมควรผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย

ต้องกระท�าอย่างรอบคอบ และผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้วจะต้องด�ารงรักษาคุณความดีนั้นให้มั่นคงสืบไป

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ�า

ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งนายอับดุลอาสิทธิ์ หะยีขาเดร์ นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้ สถานศึกษาขนาดเล็ก
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ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี 2561

ส�านักงาน ก.พ. ได้ด�าเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ�า

ฝ่ายพลเรือนเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” เพื่อเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ และ 

เพื่อมุ่งส่งเสริมและยกย่องข้าราชการและลูกจ้างประจ�าฝ่ายพลเรือนท่ีประพฤติ 

ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนา 

ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการด�ารงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคล 

ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วย 

จรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่น 

เป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 

ส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการเป็นส�าคัญ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 

“ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจ�าปี 2561 จ�านวน 2 ราย คือ นางสาวอรวรรณ  

คล่องวทิยายทุธ ต�าแหน่ง บคุลากรช�านาญการ ส�านกังานสถาบนัวทิยาลยัชมุชน  

และ นายธวัชชัย จิตวารินทร์ ต�าแหน่งครู วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ  

(ปัจจุบันเป็น วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ) วิทยาลัยชุมชนพังงา โดยได้เข้ารับมอบ

เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในงานวันข้าราชพลเรือน ประจ�าปี 2562  

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและ

คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
นายธวัชชัย จิตวารินทร์

รางวัล “คุรุสดุดี” ประจ�าปี 2561

ครุสุภาได้ด�าเนินการคัดเลอืกผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา ผูป้ฏิบตัิ

ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจนสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี และเสริมสร้าง

ศรัทธา และความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอแสดงความยินดีกับผู ้ท่ีได้รับคัดเลือก  

จ�านวน 1 ราย คอื นายธวชัชยั จติวารนิทร์ ต�าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู�านาญการ 

พิเศษ (ปัจจุบันเป็น วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ) วิทยาลัยชุมชนพังงา โดย 

ได้เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ�าปี 2561 ในงานวันครู  

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

นางสาวอรวรรณ คล่องวิทยายุทธ
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พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีจ�านวน 20 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนระนอง บุรีรัมย์ 

นราธิวาส พิจิตร สระแก้ว ตาก พังงา สตูล อุทัยธานี แม่ฮ่องสอน ปัตตานี แพร่ หนองบัวล�าภู ยโสธร มุกดาหาร ยะลา 

สมุทรสาคร ตราด สงขลา และน่าน ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญาสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การแพทย์แผนไทย  

การจัดการท่ัวไป การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารการพัฒนา 

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเท่ียว การปกครองท้องถ่ิน พัฒนาชุมชน 

อิสลามศึกษา การศึกษาปฐมวัย เกษตรและการแปรรูป การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน สาธารณสุขชุมชน และ

การจัดการอุตสาหกรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนไปแล้ว 13 วิทยาลัย ได้แก่ 

วิทยาลัยชุมชนตราด สระแก้ว น่าน พิจิตร ยโสธร พังงา ยะลา สตูล บุรีรัมย์ นราธิวาส สงขลา ปัตตานี และระนอง  

ซึ่งเป็นพิธีที่ทรงเกียรติและมีคุณค่าแก่นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย

ชุมชนทุกคน ได้รับเกียรติและความอนุเคราะห์จากนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัย

ชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาชิกวุฒิสภา ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีฯ

นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

ของวิทยาลัยชุมชน : วิทยาลัยชุมชนน่าน ยโสธร ยะลา สตูล บุรีรัมย์

วิทยาลัยชุมชนน่าน

วิทยาลัยชุมชนสตูล

วิทยาลัยชุมชนยโสธร

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

วิทยาลัยชุมชนยะลา



รายงานประจำาปี 2562 101

นายถนอม อินทรก�าเนิด
กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

นายภาณุ อุทัยรัตน์  
สมาชิกวุฒิสภา 

ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

นายเอกรัฐ หลีเส็น  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 

วิทยาลัยชุมชนตราด

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร
เลขาธิการศูนย์อ�านวยการบริหาร 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

นายศิริพัฒ พัฒกุล  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 

ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
วิทยาลัยชุมชนพังงา

นายศานิตย์ นาคสุขศรี  
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 

ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
วิทยาลัยชุมชนระนอง
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4
การเงิน การคลัง 

และงบประมาณ
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย : บาท)

2562 2561
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 67,986,761.20  85,397,873.30 
ลูกหนี้ระยะสั้น 23,125,750.29  22,967,349.13 
วัสดุคงเหลือ 1,344,020.52  1,971,674.18 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 185,026.10  1,307,461.67 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 92,641,558.11  111,644,358.28 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 573,865,237.24  530,351,875.98 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,175,655.93  3,517,409.13 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 577,040,893.17  533,869,285.11 

รวมสินทรัพย์ 669,682,451.28  645,513,643.39 

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น 27,774,713.46  34,614,117.95 
เงินรับฝากระยะสั้น 6,270,282.77  7,495,103.30 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,794.00  - 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 34,048,790.23  42,109,221.25 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 1,754,326.57  1,649,503.84 
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 2,300,000.00  2,300,000.00 
เงินรับฝากระยะยาว 553,593.00  47,250.00 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,607,919.57  3,996,753.84 

รวมหนี้สิน 38,656,709.80  46,105,975.09 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 631,025,741.48  599,407,668.30 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน 53,243,649.14  53,243,649.14 
รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 577,782,092.34  546,164,019.16 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 631,025,741.48  599,407,668.30 

(นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ)
รองผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(นางชนิกา น�้าเพชร) 
นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกองคลังและบริหารสินทรัพย์
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

2562 2561

รายได้

รายได้จากงบประมาณ  697,513,986.71  712,612,930.70 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  14,952,804.57  14,968,214.00 

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค  13,310,728.82  12,141,978.54 

รายได้อื่น  3,917,664.78  2,846,621.16 

รวมรายได้  729,695,184.88  742,569,744.40 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  240,826,137.15  232,968,241.57 

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ  14,021,241.30  10,241,238.47 

ค่าตอบแทน  99,642,117.48  97,531,283.35 

ค่าใช้สอย  228,429,073.74  251,656,836.28 

ค่าวัสดุ  43,979,156.23  48,623,057.07 

ค่าสาธารณูปโภค  20,178,943.06  20,398,486.54 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  50,577,519.88  48,067,769.18 

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค  683,850.00  240,510.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น  158,319.60  556,909.32 

รวมค่าใช้จ่าย  698,496,358.44  710,284,331.78 

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน  31,198,826.44  32,285,412.62

ต้นทุนทางการเงิน  -  - 

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  31,198,826.44  32,285,412.62 

(นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ)
รองผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(นางชนิกา น�้าเพชร) 
นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกองคลังและบริหารสินทรัพย์
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รายงานเงินรายได้

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายงานสรุปการรับ - จ่ายเงินรายได้ ประจ�าปี 2562

วิทยาลัยชุมชน ยอดยกมา ยอดรวมรายรับ ยอดรวมรายจ่าย
ยอดคงเหลือสูง 

(ต�่า) ปี 2562
ยอดคงเหลือสุทธิ

ยอดรวม  64,496,408.18  35,279,890.27  42,989,287.28 (7,709,397.01)  56,787,011.17 

 1. ส�านักงานสถาบัน  1,114,567.86  3,263,191.97  466,190.50 2,797,001.47  3,911,569.33 

 2. แม่ฮ่องสอน  540,667.05  629,520.00  772,193.13 (142,673.13)  397,993.92 

 3. พิจิตร  9,977,535.72  2,082,358.00  2,530,858.01 (448,500.01)  9,529,035.71 

 4. ตาก  3,823,668.14  660,022.92  1,152,976.13 (492,953.21)  3,330,714.93 

 5. บุรีรัมย์  7,992,410.06  1,826,585.05  2,451,179.88 (624,594.83)  7,367,815.23 

 6. มุกดาหาร  598,568.21  4,168,279.61  3,791,158.09 377,121.52  975,689.73 

 7. หนองบัวล�าภู  2,347,944.43  1,618,177.77  1,912,663.63 (294,485.86)  2,053,458.57 

 8. สระแก้ว  1,665,666.26  2,275,220.24  2,572,882.39 (297,662.15)  1,368,004.11 

 9. อุทัยธานี  1,375,472.02  888,102.34  860,028.60 28,073.74  1,403,545.76 

 10. ระนอง  2,765,100.65  1,619,502.62  2,775,389.46 (1,155,886.84)  1,609,213.81 

 11. นราธิวาส  2,994,253.57  4,486,734.64  4,964,012.93 (477,278.29)  2,516,975.28 

 12. ยะลา  5,183,875.06  1,908,978.76  1,629,278.75 279,700.01  5,463,575.07 

 13. ปัตตานี  3,914,990.44  1,333,820.28  1,651,493.22 (317,672.94)  3,597,317.50 

 14. สตูล  6,132,589.13  1,254,417.18  4,218,815.83 (2,964,398.65)  3,168,190.48 

 15. สมุทรสาคร  2,244,959.82  704,210.00  1,296,487.54 (592,277.54)  1,652,682.28 

 16. ยโสธร  1,723,369.87  1,652,213.65  2,040,628.99 (388,415.34)  1,334,954.53 

 17. พังงา  3,552,149.09  496,249.01  1,474,053.03 (977,804.02)  2,574,345.07 

 18. ตราด  1,200,817.94  1,286,159.00  1,752,045.48 (465,886.48)  734,931.46 

 19. แพร่  1,393,955.61  885,344.44  1,257,501.95 (372,157.51)  1,021,798.10 

 20. สงขลา  1,959,206.52  1,528,342.57  2,234,316.83 (705,974.26)  1,253,232.26 

 21. น่าน  1,994,640.73  712,460.22  1,185,132.91 (472,672.69)  1,521,968.04 

ณ 30 กันยายน 2562
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ผลการประเมินสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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  ผลการประเมินตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ 

  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประเมนิผลการปฏบิติัราชการตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการของสถาบนัอดุมศกึษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตาม 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่มติเห็นชอบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามค�าสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ซ่ึงอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ก�าหนดให้มีการประเมินส่วนราชการ เพ่ือพัฒนาระบบการด�าเนินงาน

ของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส�าคัญของรัฐบาล และเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  

โดย ก.พ.ร. ในการประชมุครัง้ที ่4/2559 เมือ่วนัที ่25 ตลุาคม 2559 ได้ก�าหนดแนวทางการประเมนิการปฏบิติัราชการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 และมีมติเห็นควรให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีอยู่ ทดแทนการประเมินตามค�ารับรอง 

การปฏบิตัริาชการ โดยให้สถาบนัอดุมศึกษาจัดส่งรายงานประจ�าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคณุภาพภายในผ่านระบบ CHE QA online  

ไปยงัส�านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ภายใน 120 วนั นบัจากสิน้ปีการศึกษา เพือ่ให้ สกอ. สรปุผลการประเมนิดงักล่าว 

ให้ส�านกังาน ก.พ.ร. ท้ังน้ีให้ใช้เป็นแนวปฏิบติัในการประเมนิผลการปฏบัิตริาชการของสถาบันอดุมศกึษา ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เป็นต้นไป1 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจ�าปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่งและสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

1หนังสือส�านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1201/119 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560

รายงานประจำาปี 2562 107
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ด�าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

และเกณฑ์มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส�าคัญ เพื่อให้สามารถผลิตผู้ส�าเร็จการศึกษา 

ให้มีคุณภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา รวม 6 องค์ประกอบ  

10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การก�ากับมาตรฐาน (1 ตัวบ่งชี้)

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (2) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (3) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

องค์ประกอบที่ 2 ผู้ส�าเร็จการศึกษา (2 ตัวบ่งชี้)

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพผู้ส�าเร็จการศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้ส�าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท�าประโยชน์ให้ชุมชน

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (2 ตัวบ่งชี้)

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (1 ตัวบ่งชี้)

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน (3 ตัวบ่งชี้)

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ผลการด�าเนินงานของหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (1 ตัวบ่งชี้)

 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน

การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัวทิยาลยัชมุชน เป็นการประกนัคณุภาพการจดัการศึกษาว่าหลกัสตูร

ด�าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยพิจารณาจาก 

ผลการบริหารจดัการหลกัสตูรโดยรวม และผลการด�าเนนิงานตามพนัธกจิของวทิยาลยัชมุชน ประกอบด้วย องค์ประกอบ

คุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา รวม 5 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา (3 ตัวบ่งชี้)

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การด�ารงต�าแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (3 ตัวบ่งชี้)

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่น�ามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการด�าเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่น�ามาใช้ประโยชน์ให้กับ

ชุมชน  

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่น�ามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน

องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ (1 ตัวบ่งชี้)

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผลการบริการทางวิชาการแก่สังคม

องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบ่งชี้)

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (1 ตัวบ่งชี้)

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของวิทยาลัยชุมชนเพื่อก�ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า

หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนด�าเนินไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนผลการด�าเนนิงานตามพนัธกจิของวทิยาลยัชุมชนและสถาบันวิทยาลยัชุมชน ประกอบด้วยองค์ประกอบคณุภาพ 

ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา รวม 5 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา (3 ตัวบ่งชี้)

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การด�ารงต�าแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (3 ตัวบ่งชี้)

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่น�ามาใช้

ประโยชน์ให้กับชุมชน

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการด�าเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่น�ามาใช้ประโยชน์ให้กับ

ชุมชน

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่น�ามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน

องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ (1 ตัวบ่งชี้)

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผลการบริการทางวิชาการแก่สังคม

องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบ่งชี้)

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผลการทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (2 ตัวบ่งชี้)

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก�ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของสถาบัน

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2561

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบ 
ที่ 3

องค์ประกอบ 
ที่ 4

องค์ประกอบ 
ที่ 5

ภา
พ

รว
มก

าร
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน

การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ 
ทางวิชาการ

การท�านุบ�ารุง 
ศิลปะ 

และวัฒนธรรม

การบริหาร 
จัดการ

1.
1 

ผล
กา

รบ
ริห

าร
จัด

กา
รห

ลัก
สูต

รโ
ดย

รว
ม

1.
2 

กา
รด

�าร
งต

�าแ
หน

่งว
ิทย

ฐา
นะ

ขอ
งข

้าร
าช

กา
รค

รู

1.
3 

กิจ
กร

รม
พ

ัฒ
นา

นัก
ศึก

ษา

เฉ
ลี่ย

2.
1 

คุณ
ภา

พ
ขอ

งง
าน

วิจ
ัย 

นว
ัตก

รร
ม 

 
หร

ือง
าน

สร
้าง

สร
รค

์ที่น
�าม

าใ
ช้ป

ระ
โย

ชน
์ให

้กับ
ชุม

ชน

2.
2 

งบ
ปร

ะม
าณ

ใน
กา

รด
�าเ

นิน
งา

นว
ิจัย

 น
วัต

กร
รม

  
หร

ือง
าน

สร
้าง

สร
รค

์ที่น
�าม

าใ
ช้ป

ระ
โย

ชน
์ให

้กับ
ชุม

ชน

2.
3 

งา
นว

ิจัย
 น

วัต
กร

รม
 ห

รือ
งา

นส
ร้า

งส
รร

ค์ 
ที่น

�าม
าใ

ช้ป
ระ

โย
ชน

์ให
้กับ

ชุม
ชน

เฉ
ลี่ย

3.
1 

ผล
กา

รบ
ริก

าร
ทา

งว
ิชา

กา
รแ

ก่ส
ังค

ม

4.
1 

ระ
บบ

แล
ะก

ลไ
กก

าร
ทะ

นุบ
�าร

ุงศ
ิลป

ะ 
แล

ะว
ัฒ

นธ
รร

ม 
หร

ือภ
ูมิป

ัญ
ญ

าท
้อง

ถิ่น

5.
1 

กา
รบ

ริห
าร

ขอ
งว

ิทย
าล

ัยช
ุมช

น 
เพ

ื่อก
�าก

ับต
ิดต

าม
ผล

ลัพ
ธ์ต

าม
พ

ันธ
กิจ

1. แม่ฮ่องสอน 0.21 2.40 3 1.87 3 5.00 3.32 3.773 4 3 2 2.88 พอใช้

2. พิจิตร 1.62 3.00 1 1.87 3 5.00 4.69 4.23 3 2 3 2.92 พอใช้

3. ตาก 0.06 3.00 4 2.35 3 5.00 3.13 3.71 3 3 3 3.02 พอใช้

4. บุรีรัมย์ 0.68 4.93 4 3.20 4 5.00 5 4.667 5 3 3 3.85 ดี

5. มุกดาหาร 0.20 2.57 2 1.59 4 5.00 4.46 4.487 4 3 3 3.14 พอใช้

6. หนองบัวล�าภู 0.72 4.50 4 3.07 4 5.00 5 4.667 5 4 4 4.02 ดี

7. สระแก้ว 3.00 5.00 4 4.00 4 5.00 5 4.667 4 5 4 4.33 ดี

8. อุทัยธานี 1.22 5.00 5 3.74 4 5.00 5 4.667 4 3 4 4.02 ดี

9. ระนอง 3.35 3.40 5 3.92 5 2.22 5 4.073 5 4 4 4.11 ดี

10. นราธิวาส 2.45 3.91 5 3.79 3 5.00 5 4.333 5 5 3 4.15 ดี

11. ยะลา 2.32 2.67 5 3.33 3 4.33 5 4.11 5 5 4 4.04 ดี

12. ปัตตานี 2.48 4.00 5 3.83 4 5.00 5 4.667 5 5 5 4.50 ดี

13. สตูล 2.91 4.00 4 3.64 4 5.00 5 4.667 5 4 5 4.32 ดี

14. พังงา 3.12 4.00 5 4.04 4 5.00 5 4.667 4 5 4 4.35 ดี

15. ยโสธร 0.21 5.00 2 2.40 3 2.05 3.85 2.967 3 3 2 2.68 พอใช้

16. ตราด 3.42 3.00 3 3.14 5 5.00 5 5 5 5 5 4.38 ดี

17. สมุทรสาคร 0.83 3.67 2 2.17 3 5.00 0 2.667 3 3 3 2.61 พอใช้

18. แพร่ 0.00 4.00 5 3.00 4 5.00 5 4.667 5 5 3 4.00 ดี

19. สงขลา 2.11 3.55 5 3.55 4 5.00 5 4.667 5 5 4 4.30 ดี

20. น่าน 0.00 1.00 3 1.33 4 5.00 5 4.667 4 3 2 3.00 พอใช้

คะแนนรวมที่ได้ ระดับวิทยาลัยชุมชน 74.62 คะแนน

จ�านวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 20 วิทยาลัย

คะแนนที่ได้ 3.73 คะแนน

ภาพรวม 
การประเมิน 1.55 3.63 3.80 2.99 3.75 4.68 4.47 4.30 4.30 3.90 3.50 3.73

ผลการประเมิน ปรับปรุง ดี ดี พอใช้ ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี พอใช้ ดี

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์การให้คะแนน 0.00 - 1.50 = การด�าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.51 - 2.50 = การด�าเนินงานต้องปรับปรุง 
 2.51 - 3.50 = การด�าเนินงานระดับพอใช้ 3.51 - 4.50 = การด�าเนินงานระดับดี 4.51 - 5.00 = การด�าเนินงานระดับดีมาก
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ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2561

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ผลการด�าเนินงาน คะแนน

ประเมิน

ผลการ

ประเมิน
หมายเหตุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 30.91 20 1.55 1.55 ปรับปรุง  

ตัวบ่งชี้ที่  1.2 การด�ารงต�าแหน่งวิทยฐานะของ
ข้าราชการครู

72.6 20 3.99 3.99 ดี  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา    2 ปรับปรุง ข้อ 2,6 

ค่าเฉลี่ย 7.54 3 2.51 2.51 พอใช้  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่น�ามาใช้
ประโยชน์ให้กับชุมชน

   5 ดีมาก ข้อ 
1,2,3,4,5,6 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการด�าเนินงานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน�ามาใช้ประโยชน ์
ให้กับชุมชน

93.04 20 4.68 4.68 ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
ที่น�ามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน

89.46 20 4.47 4.47 ดีมาก  

ค่าเฉลี่ย 14.15 3 4.72 4.72 ดีมาก  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผลการบริการทางวิชาการแก่สังคม    2 ปรับปรุง ข้อ 2,4

ค่าเฉลี่ย 2 1 2 2 ปรับปรุง  

องค์ประกอบที่ 4 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ผลการทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

   2 ปรับปรุง ข้อ 2,4

ค่าเฉลี่ย 2 1 2 2 ปรับปรุง  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก�ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ

   2 ปรับปรุง ข้อ 4,7,8

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน

74.61 20 3.73 3.73 ดี  

ค่าเฉลี่ย 5.73 2 2.87 2.87 พอใช้  

ภาพรวมผลประเมิน 31.42 10 3.14 3.14 พอใช้  

ผลการประเมิน พอใช้



รายงานประจำาปี 2562 113

ข้อเสนอแนะในภาพรวมจากคณะกรรมการประเมิน

ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัยชุมชน

1. วิทยาลัยขาดความเข้าใจในการน�าเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย  

การจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนยังขาดระบบและกลไกในการพัฒนากระบวนการ

ในแต่ละตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

2. การบริหารหลักสูตรควรเป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยผู้บริหารและอาจารย์ประจ�า

หลักสูตรควรพิจารณาประเด็นปัญหาของหลักสูตรเพื่อน�าไปปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพน�าไปสู่

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. วิทยาลัยควรวางแผนการจัดการศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามรอบที่ก�าหนด มีกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพของหลักสูตร รวมท้ังการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

หลักสูตร

4. วิทยาลัยขาดแผนพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะผู้สอน ควรจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและจัดให้มีระบบ

การบริหารและเพิ่มศักยภาพอาจารย์ประจ�าหลักสูตรให้มีความก้าวหน้า

5. วทิยาลยัควรน�าข้อเสนอแนะจากการประกันคณุภาพการศกึษาไปจดัท�าแผนการปรบัปรงุเพือ่การพฒันาคณุภาพ  

โดยก�าหนดโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

1. สถาบนัควรน�าผลการประเมนิระดับหลกัสตูรเข้าสูท่ีป่ระชมุของฝ่ายบรหิารและพิจารณาด้านหลกัสตูรทีไ่ม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานเพราะเหตุใด และสถาบันควรก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้ติดตามผลลัพธ์ของหลักสูตรที่มีปัญหาให้

สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเร่งด่วน เพราะสถาบันควรก�ากบัให้หลกัสูตรทุกหลกัสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรท่ีก�าหนด

2. ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดท�าแผนกลยุทธ์โดยจัดท�าในรูปแบบ OKR (Objective Key 

Result) ทีเ่น้นการปรบัแผนกลยทุธ์แบบใหม่ทีมุ่ง่เน้นผลลพัธ์ จึงควรระมดัระวงัอย่างยิง่ในการน�าแผนกลยทุธ์สูก่ารปฏบัิติ

และการน�าไปเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยก�าหนดระยะเวลาของแผนกลยุทธ์รอบละประมาณ 5 ปี และ 

จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในรอบ 5 ปี เช่นเดียวกัน เพราะแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ควรด�าเนินการ 

ไปในทิศทางเดียวกัน

3. ในฐานะที่สถาบันท�าหน้าที่ในการก�ากับติดตามทั้งด้านนโยบายและการน�านโยบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง 

การสนับสนุน ส่งเสรมิให้วทิยาลยัชมุชนทกุแห่งด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ ผูร้บัผดิชอบตามภาระหน้าทีค่วร

พจิารณาและหาวธิทีางส่งเสรมิงานตามภารกจิของส่วนงานทีต่นรบัผดิชอบอย่างไร เพือ่ให้วทิยาลยัชมุชนสามารถปฏบิตัิ

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�ากับติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องจะท�าให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น



สถาบันวิทยาลัยชุมชน114

A
nn

ua
l R

ep
or

t 2
01

9

  ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำาเนินงาน  

  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก

เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด�าเนินงานอย่างโปร่งใสและ 

มคุีณธรรม โดยใช้ชือ่ว่า “การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA)” และได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงาน

ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส�านักงาน ป.ป.ช. ก�าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซ่ึงก�าหนดตัวชี้วัด คือ  

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) 

และในปี พ.ศ. 2561 - 2565 ได้ก�าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 

การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นัน้ ส�านกังาน 

ป.ป.ช. ได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจ�าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1  

การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ�านาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 5  

การแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด�าเนินงาน ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุง 

การท�างาน ตวัชีว้ดัที ่9 การเปิดเผยข้อมลู และตวัชีว้ดัที ่10 การป้องกนัการทจุรติ โดยใช้เครือ่งมอืการประเมิน คอื 1) แบบวดัการรบัรู ้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับ 

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ประกอบด้วยตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ  

ตัวชี้วัดการใช้อ�านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดคุณภาพการด�าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 

และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท�างาน 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถ 

เข้าถึงได้ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต

ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ด�าเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 106/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562  

มีมติเห็นชอบให้ส�านักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินดังกล่าวต่อสาธารณะ พบว่าสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้คะแนนรวม

เท่ากบั 90.16 ระดบั A ซึง่ถอืว่าผ่านเกณฑ์การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (85 คะแนน

ขึ้นไป) 
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แผนภาพ สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

คะแนนรวม = 90.16
ระดับ ผลการประเมิน

A ผ่าน

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 การเปิดเผยข้อมูล 100.00

2 การป้องกันการทุจริต 100.00

3 คุณภาพการด�าเนินงาน 90.00

4 การปฏิบัติหน้าที่ 88.07

5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.15

6 การปรับปรุงการท�างาน 84.81

7 การใช้อ�านาจ 81.43

8 การใช้งบประมาณ 80.61

9 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.96

10 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 74.68

การปฏิบัติหน้าที่

88.07

การใช้งบประมาณ

80.61
การป้องกันการทุจริต

100.00

การเปิดเผยข้อมูล

100.00

การปรับปรุงการท�างาน

84.81

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

85.15

คุณภาพการด�าเนินงาน

90.00

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

74.68

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

77.96

การใช้อ�านาจ

81.43
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ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ�าแนกตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย
ค่าน�้าหนัก 

(ร้อยละ)

คะแนนที่ได้

IIT EIT OIT

1 การปฏิบัติหน้าที่ -

30

88.07 - -

2 การใช้งบประมาณ - 80.61 - -

3 การใช้อ�านาจ - 81.43 - -

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ - 77.96 - -

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต - 74.68 - -

6 คุณภาพการด�าเนินงาน -

30

- 90.00 -

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร - - 85.15 -

8 การปรับปรุงการท�างาน - - 84.81 -

9 การเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน

40

- -

100.00

การบริหารงาน - -

การบริหารเงิน 

งบประมาณ
- -

การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล
- -

การส่งเสริมความโปร่งใส - -

10 การป้องกันการทุจริต การด�าเนินการ 

เพื่อป้องกันการทุจริต
- -

100.00
มาตรการภายใน 

เพื่อป้องกันการทุจริต
- -

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 90.16
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ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดี (Good) บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด�าเนินงานท่ีเป็นไปตาม 

หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเช่ือมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อ 

การบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็น

ประเด็นการพัฒนาส�าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี คือ 

1. ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม 

2. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

4. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครอง 

ผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 

ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการส่วนใหญ ่

มคีวามเชือ่มัน่ในคณุภาพการด�าเนนิงานของหน่วยงานว่ายดึหลกัตามมาตรฐาน โดยมกีารให้ข้อมลูทีชั่ดเจนแก่ผูร้บับริการ 

ไม่น�าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยูเ่หนอืผลประโยชน์สาธารณะ ในส่วนของประสทิธภิาพการสือ่สาร ช้ีให้เหน็ว่าหน่วยงาน 

มีการวางระบบการสื่อสารที่ดี โดยเผยแพร่ข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายแก่สาธารณชน รวมถึง

จัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีความพยายามปรับปรุงกระบวนการท�างาน 

อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการด�าเนินงาน และพัฒนา

ระบบการท�างานที่ยึดโยงกับความโปร่งใส โดยเน้ืองานส่วนใหญ่เปิดกว้างให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุง 

การด�าเนนิงานของหน่วยงานให้ดีขึน้ ทัง้น้ี หากหน่วยงานสามารถสร้างความเข้าใจในการด�าเนนิงานท่ีโปร่งใสแก่ประชาชน

และผูรั้บบริการในวงกว้าง และวางแผนการด�าเนนิงานในส่วนท่ียงัมข้ีอตดิขัดอยูบ้่างเกีย่วกบัระบบและข้ันตอนการท�างาน

ที่มีคุณภาพ น่าจะท�าให้หน่วยงานสามารถยกระดับตนเองสู่ระดับยอดเยี่ยมได้ในอนาคตอันใกล้

หน่วยงานมีคะแนน OIT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผย 

ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น

ทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  

ท�าให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด�าเนนิงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอืน่ ๆ  ได้ 
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6
“หนึ่ง” วิทยาลัย “หนึ่ง” ตัวอย่างความส�าเร็จ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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“หนึ่ง”
วิทยาลัย

“หนึ่ง”
ตัวอย่างความสำาเร็จ 

ผลการด�าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนได้คัดสรรผลงานของ 20 พื้นที่ 

ที่เป็นเพียงตัวอย่างความส�าเร็จที่น�าเสนอให้เห็นความเป็นอัตลักษณ์ที่เป็นศักยภาพของแต่ละพื้นที่ 

มีความหลากหลายและโดดเด่นในมิติที่แตกต่างกัน 

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2562
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ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้ 

แม่ฮ่องสอน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากการประยุกต์

ใช ้ ICT โดยความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ ่องสอน 

ในการบรหิารจดัการร่วมกบัเทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน ส�านกังาน

ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park พร้อมหน่วยงานเครือข่ายทั้ง

ในและนอกจงัหวดั ร่วมคิด ร่วมท�า ส่งเสริมการเข้าถงึสือ่การเรยีนรู้  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับและรับรองมาตรฐาน

ฝ ี มือแรงงานด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล ้องกับ 

ความต้องการของชุมชน การพัฒนาจังหวัดและนโยบายระดับ

ประเทศ เพื่อให้คนในชุมชนได้มีอาชีพจากการประยุกต์ใช้ 

ICT พัฒนาศักยภาพการท�างาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  

สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้การด�าเนินงานในรูปแบบ

ของคณะกรรมการบริหารโครงการ 

ในปี 2562 โครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้  

ICT อุทยานการเรียนรู ้แม่ฮ่องสอน จัดกระบวนการเรียนรู ้

เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชน ส่งเสริมการมีรายได้ 

ด้วย ICT โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมการถ่ายทอดสด

ออนไลน์เพื่อให้ผู้อยู่ห่างไกลและไม่สะดวกเข้าเรียนได้ร่วมเรียนรู ้

ไปด้วยกนัใน 10 หลกัสตูร มีผูเ้ข้ารบัการอบรม 323 ราย ในหลักสูตร 

การสร้างเว็บไซต์ การถ่ายภาพและขายภาพออนไลน์ การขาย

สินค้าออนไลน์ การออกแบบสร้างงานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ 

การตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ การซ่อมบ�ารุงคอมพิวเตอร์  

การออกแบบและสร้าง Application บนมือถือ กลุม่เป้าหมายแรก  

เป็นผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดเลก็ในพืน้ที ่ผูจ้ดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์

ชุมชน อาทิ ถั่ว งา ธัญพืช กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มขนม 

อาหารว่าง ที่มีหน้าร้านวางจ�าหน่ายในชุมชน ได้ขยายฐานลูกค้า

สู่พื้นท่ีอื่น ๆ ด้วยระบบออนไลน์โดยใช้ Social Media และ

การขายผ่าน Market Place จากทักษะการฝึกเชิงปฏิบัติการ  

ซึ่งช ่วยท�าให้มียอดขายเพิ่มสูงขึ้น อีกกลุ ่มเป ้าหมาย คือ  

1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ยุค 4.0
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กลุ่มเยาวชน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ตลอดจนผู้ประกอบการ 

รุ่นลูกที่ก�าลังก้าวเข้าสู่การประกอบอาชีพ ที่ช่วยท�าให้มีรายได ้

เพิม่ขึน้จากการค้าขายออนไลน์ การถ่ายภาพ การขายภาพออนไลน์  

การรับงานออกแบบกราฟิก การออกแบบผลิตสื่อ ตลอดจน 

คนท�างานและคนว่างงานที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับ

และรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 86.36 สูงกว่า

ตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 75 ของโครงการ เป็นผลให้ผู้เข้าร่วม

โครงการสามารถเข้าสูก่ารแข่งขันของตลาดแรงงาน และส่วนหนึง่

ได้รับการจ้างงานตามล�าดับ

ศูนย์ฯ ได้จัดต้ังกลุ ่มเพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับผู ้เข้าร่วม

โครงการโดยใช้ Social Media เป็นสือ่กลางในการพดูคยุ ตดิตาม 

ให้ค�าแนะน�า เป็นที่ปรึกษา อย่างใกล้ชิด นับเป็นช่องทางของ

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ทีมวิทยากร 

บุคลากรศูนย์ ICT ผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชน ส่งผลให้เกิด 

การกระตุ้นการประกอบอาชีพ ICT ท่ีขับเคลื่อนได้จริงในพื้นท่ี 

และเกิดความหลากหลายของอาชีพ ICT ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยาน 

การเรยีนรูแ้ม่ฮ่องสอนมสีมาชกิแล้วกว่า 4,696 ราย มผีูเ้ข้าใช้บรกิาร 

101,462 ครั้ง จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศกว่า 260 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรม 7,618 ราย  

มกีารบรกิารวชิาการ 515 คร้ัง ผู้เข้าร่วม 11,914 ราย มกีารยกระดบั 

และจัดการทดสอบด้านคอมพิวเตอร์โดยความร่วมมือกับศูนย์

พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 18 ครั้ง ใน 9 หลักสูตร 

ซึง่เป็นผู้ได้รับการรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานแล้วกว่า 362 ราย

กล่าวได้ว่าการด�าเนินโครงการได้สร้างความตระหนัก

และการตื่นตัวในการเรียนรู ้ การพัฒนาทักษะความสามารถ 

ด้านเทคโนโลย ีICT แก่ชมุชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ได้บคุลากร 

ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชน ชุมชน 

เยาวชน มีรายได้จากการประกอบอาชีพ และมีงานท�าด้วย ICT

ความคุ้มค่า และประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับชุมชนส่งผลให้

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนสนับสนุนพื้นที่ชั้นสองของอาคารที่

ด�าเนินโครงการศูนย์ ICT ในปัจจุบันให้เพิ่มเติม เพื่อขยายพื้นที่

ให้บริการครอบคลมุท้ังอาคาร สอดรบักบัแผนการด�าเนนิโครงการ

ในอนาคตท่ีมุ ่งเน้นพัฒนาคนในพื้นท่ีให้มีการประกอบอาชีพ

ด้วย ICT โดยเตรียมการจัดพื้นท่ีการเรียนรู้ด้านการสร้างอาชีพ  

อาทิ มุมถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน คลินิก IT ให้ข้อแนะน�า  

ตอบค�าถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพด้วย IT 

ส�าหรบัชมุชนและประชาชน ICT ออนไลน์ในการสนบัสนนุการขาย  

การตลาดออนไลน์ รวมถึงการพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ภาพ

การอบรมให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ร่วมกันก้าวผ่านข้อจ�ากัดด้านเวลา

และสถานที่การเรียนรู้ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน ประชาชน ในยุค 4.0 ต่อไป
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วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

เพือ่การประหยดัพลงังานมาอย่างต่อเน่ืองผ่านการจัดท�าโครงงาน 

ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการพัฒนา

นวัตกรรมการประหยัดพลังงาน แต่ที่ผ่านมายังมีการถ่ายทอด 

องค์ความรู้ดังกล่าวออกไปสู่ชุมชนในวงกว้างได้ไม่มาก โดย

เฉพาะอย่างยิง่ชมุชนทีเ่ป็นทีต้ั่งของวิทยาลยัชมุชนพจิติร ซึง่จาก 

การส�ารวจการใช้โคมไฟภายนอกอาคารในชมุชนทีต้ั่งของวทิยาลยั

ชุมชนพิจติร พบว่ามคีวามต้องการใช้โคมไฟภายนอกอาคารมากขึน้  

แต่โคมไฟท่ีมใีนท้องตลาดมรีปูแบบทีไ่ม่สอดคล้องกบัความต้องการ 

ในการใช้งาน และจากการเข้าไปส�ารวจข้อมูลและประชุมกับ 

ผู้น�าชุมชนและกรรมการหมู่บ้านในหลายพื้นที่ พบว่า มีชุมชน

ที่มีความต้องการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี 

เด่นชัดและสอดคล้องกับองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ของวิทยาลัยชุมชน

พิจิตร คือ ชุมชนบ้านหนองแขม หมู่ 5 ต�าบลบ้านน้อย อ�าเภอ

โพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยชุมชนต้องการพัฒนาให้ชุมชนเป็น

แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีท่ีพักแบบโฮมสเตย์ไว้ให้บริการกับ

นักท่องเที่ยว

การด�าเนินโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ คือ เพื่อ

ออกแบบและประดิษฐ์โคมไฟนอกอาคารประหยัดพลังงานที่

เหมาะสมกับการน�าไปใช้ในชุมชนบ้านหนองแขม และเพื่อให้

ประชาชนสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปประดิษฐ์โคมไฟพลังงาน

แสงอาทิตย์และสามารถบ�ารุงรักษาได้ด้วยตนเอง 

ในการท�างานนั้นจะเน้นการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน

ระหว่างนักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและแกนน�า 

ประชาชนท่ีมาร่วมเป็นทีมวิจัย ตั้งแต่การประชุมวางแผน  

ออกส�ารวจข้อมูล ออกแบบโคมไฟ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และ

การประเมินผล

ปัจจัยของความส�าเร็จที่ส�าคัญคือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

มีการพัฒนานวัตกรรมการประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงาน 

ทางเลือกมาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้

และทักษะที่จะไปเรียนรู้ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี

จากการด�าเนนิงานร่วมกนั นอกจากจะเป็นการเพิม่ความรู ้

และทกัษะให้กบันกัศกึษาแล้วยงัช่วยให้ประชาชนในชมุชนได้รบั

ความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการใช้โคมไฟภายนอกอาคารอย่าง

มีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การใช้งานใน “ศูนย์การเรยีนรูบ้้านหนองแขม เดนิตามรอยเท้าพ่อ  

ศาสตร์พระราชา” ซึ่งผลลัพธ์ที่ส�าคัญมีดังนี้

1) นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 8 คน มีความรู้

และทักษะในการประดษิฐ์โคมไฟพลงังานแสงอาทิตย์และสามารถ

ท�างานร่วมกับประชาชนในชุมชนได้

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้านหนองแขม2
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2) ประชาชนที่ร่วมโครงการทุกคนมีความรู้และทักษะ 

ในการประดิษฐ์โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเอง 

3) โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้จากโครงการ 

จ�านวน 4 โคมไฟ สามารถให้แสงสว่างได้เพียงพอตลอดท้ังคืน  

ซึ่งเป็นไปตามที่ชุมชนต้องการ โดยประสิทธิภาพของโคมไฟ

พลังงานแสงอาทิตย์ที่บ ้านหนองแขม สามารถผลิตไฟจาก 

แผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 10W และชาร์จเก็บพลังงานไว้ที่แบตเตอรี่ 

12V 5Ah หลอด LED 3W จ�านวน 2 ดวง เปิดตดิอตัโนมตัใินเวลา

กลางคืน รัศมีความสว่างรอบดวงโคม 3 เมตร มีสถานะประหยัด

พลังงานในตัวเพ่ือให้สามารถติดสว่างได้ตลอดทั้งคืน กรณีซ่อม

บ�ารุงรักษาอุปกรณ์แยกส่วนเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่าย อายุการใช้งาน

ของแบตเตอรี่นานกว่า 2 ปี ราคาวัสดุจัดท�า 3,500 บาท ค่าบ�ารุง

รักษาในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 350 บาท ระยะเวลา 2 ปี หรือ 

คิดเป็น 175 บาทต่อปี

4) พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จากโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่

ได้จากโครงการ มีจ�านวน 3 ชุมชน โดยนอกจากบ้านหนองแขม

แล้วยังได้มีการขยายผลไปใช้อีก 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านทะนง 

และชุมชนวัดทับคล้อ โดยน�าไปใช้ให้แสงสว่างบริเวณที่เป็น 

จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ซึ่งช่วยลดความเส่ียงใน

การเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี จากการติดตามผลหลังจากติดตั้ง  

1 เดือน พบว่า ไม่เกิดอุบัติเหตุในบริเวณที่มีโคมไฟเลย
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การแพทย์แผนไทย คอื การแพทย์ด้ังเดิมทีอ่ยูคู่ก่บัคนไทย
มาตัง้แต่อดตี เป็นภมูปัิญญาในด้านการรกัษาสขุภาพทีส่อดคล้อง
กบัวถิชีวิีตคนไทย เป็นองค์ความรูท้ีท่รงคณุค่าในการดูแลสขุภาพ 
ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีการถ่ายทอดจากรุ ่นสู ่รุ ่น  
การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาการแพทย์แผนไทยจะช่วย
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาทางการแพทย์ 
แผนไทยให้คงอยู ่คู ่กับสังคมไทย และเป็นทางเลือกหนึ่งให้
ประชาชนใช้ในการดูแลสุขภาพ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา 
การแพทย์แผนไทย เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้าง เข้าถึงง่าย ทุกเพศ  
ทกุวยั ทกุสถานะ ผู้เรียนมคีวามแตกต่าง หลากหลาย ทัง้ด้านอายุ 
คณุวฒุ ิ อาชีพ ภมูลิ�าเนา และชาติพันธุ ์ หลากหลายสถานะ เป็น
ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ และภิกษุสงฆ์ มาจากหลากหลาย
จงัหวดั ภายใต้หลักการของวทิยาลยัชมุชนทีเ่ป็นสถาบนัการศกึษา
ที่ให้โอกาสแก่ผู้ที่ พลาดโอกาส ขาดโอกาส และด้อยโอกาส 
กระบวนการจัดการเรยีนการสอนเน้นการน�าไปใช้งาน เน้นความเป็น 
มาตรฐานของหลักสูตรภายใต้มาตรฐานของวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย มีกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เข้มข้น และ
นักศึกษาต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ได้คะแนนไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 60 ก่อนที่จะส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จุดเด่นของ
หลักสูตรคือสามารถขึ้นทะเบียนสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์
แผนไทย ครบ 4 ด้าน เรยีนครบ 1 ปี ขึน้ทะเบยีนสอบใบประกอบ
วิชาชีพด้านผดุงครรภ์ไทย เรียนครบ 2 ปี ขึ้นทะเบียนสอบ 
ใบประกอบวชิาชพีด้านเภสชักรรมไทย และการนวดไทย เรยีนครบ  
3 ปี ขึ้นทะเบียนสอบใบประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรมไทย และ
สามารถเปิดสถานบริการ/คลินิกแพทย์แผนไทยได้

หลักสูตรอนุปริญญาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2558) มีผูส้�าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรแลว้ 1 รุ่น 
จ�านวน 27 คน และยังมนัีกศึกษาทีก่�าลงัศึกษาอยูใ่นชัน้ปีที ่1 ปีที ่2  
ปีที่ 3 จ�านวน 83 คน จากการติดตามข้อมูลผู้ส�าเร็จการศึกษา 

พบว่ามีงานท�าซึ่งเป็นงานเดิม จ�านวน 19 คน เรียนต่อในระดับ
ปริญญาตรี 13 คน และจากข้อมูลการติดตามผู้ใช้บัณฑิตและ
แหล่งฝึกประสบการณ์ พบว่ามคีวามพงึพอใจต่อผูส้�าเรจ็การศกึษา
ในระดบัมาก ในประเดน็การน�าความรูศ้าสตร์การแพทย์แผนไทย 
ไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถสอบผ่านได้รับ 
ใบประกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทยด้านผดงุครรภ์ไทย จ�านวน 
12 คน ด้านการนวดไทย จ�านวน 2 คน และจากการสัมภาษณ์
นกัศกึษาแพทย์แผนไทย ชัน้ปีที ่2 รุน่ 9 พระครูพศิษิฏ์ปญุญาภริกัษ์
เสาร์ ค�าเถงิ เจ้าคณะต�าบล วดัท่าข้าม อ�าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
“อาตมาได้น�าความรูไ้ปส่งเสรมิให้คนในชุมชนช่วยกนัอนรุกัษ์และ
ฟ้ืนฟสูมนุไพรในชุมชน อาตมาได้ช่วยแนะน�าการดแูลสขุภาพของ
คนในชุมชนด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย แนะน�าให้ชาวบ้าน
หันมาปลูกพืชสมุนไพร ลดการใช้สารเคมี และยังลดค่าใช้จ่าย 
ในครวัเรอืนได้อกีด้วย” นางโชตกิาญจน์ ชุม่มัน่ ผูส้�าเรจ็การศกึษา 
อนุปริญญาการแพทย์แผนไทย รุ ่น 6 ปฏิบัติงานต�าแหน่ง
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านเขาดิน  
อ�าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ “ถ้าไม่มีวิทยาลัยชุมชนตาก  
คงไม่ได้พฒันาตนเองทางด้านแพทย์แผนไทย เพราะไม่ได้จบ ม.6  
สายวิทย์ - คณิต และเมื่อจบอนุปริญญาจาก วชช.ตากแล้ว ยังได้
มีโอกาสไปเรียนต่อที่ มทร. สกลนคร จนจบปริญญาตรี จากเดิม
ที่เคยเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปัจจุบันปรับต�าแหน่ง
เป็นแพทย์แผนไทย คุณภาพชีวิตดีข้ึน ทุกวันน้ีดิฉันน�าความรู ้
ที่ได้รับมาปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ 
ในชมุชน คนในชุมชนให้ความเชือ่มัน่ ขอบคณุวทิยาลยัชมุชนตาก 
ทีใ่ห้โอกาสคนทีข่าดโอกาสแบบดฉินัได้ท�าตามฝันของตนเองค่ะ”  
นี่คือเสียงแห่งความภาคภูมิใจของผู้ส�าเร็จการศึกษาบางส่วน 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส�าเร็จของหลักสูตรท่ีตอบโจทย  ์
ความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริงตามเอกลักษณ์ “แหล่ง
เรียนรู้คู่ชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น”

วิทยาลัยชุมชนตาก

ความสำาเร็จของหลักสูตรการแพทย์แผนไทย3 4
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เกษตรกรรมเป็นอาชีพพื้นฐานที่ส�าคัญของคนส่วนใหญ่ 
ในสังคมไทย การพัฒนาอาชีพการเกษตรจึงมีความส�าคัญ 
ต่อการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลให้ความส�าคัญกับ
กระบวนการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ โดยค�านึงถึงสภาพ
แวดล้อม รักษาสมดุลความหลากหลายของธรรมชาติ หลีกเลี่ยง
การใช้สารเคมีและพืชดัดแปลงทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื และจากนโยบาย
ครัวไทยสูค่รัวโลก จงึท�าให้เกษตรกรหนัมาใส่ใจกระบวนการผลติ
ทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
และเป็นที่ยอมรับ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์เห็นความส�าคัญของ 
การพัฒนาคณุภาพชวีติของเกษตรกรจงึส่งเสรมิการประกอบอาชีพ 
ตามวิถีเกษตรปลอดสารพิษ โดยการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของเกษตรกรให้ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการใช้สารเคมมีาท�าเกษตร 
ปลอดภัยจากสารพิษ ท�าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลให้ครอบครัว ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ได้ด�าเนินการส�ารวจความต้องการ
ของเกษตรกรในชุมชนพื้นที่บ้านดอนงามพัฒนา หมู่ที่ 11 ต�าบล
ตาเป๊ก อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหาแนวทาง
ในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  
พบว่า เกษตรกรมีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพท�านาและ 
มรีายได้เสริมจากการปลกูพชืและเลีย้งสตัว์เป็นส่วนใหญ่ จึงท�าให้ 
มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการท�าเกษตร 
ปลอดสารพิษ โดยในระยะเร่ิมต้นได้จัดฝึกอบรมหลกัสตูรการผลติ
ปุ๋ยอินทรีย์และน�้าหมักชีวภาพ จ�านวน 30 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา  
5 วัน ประกอบด้วยองค์ความรู้ในเร่ืองการท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ  

การท�าฮอร์โมนไข่ การท�าจลุนิทรย์ีหน่อกล้วย การท�าฮอร์โมนข้าว  
และการท�าสารไล่แมลงจากสมุนไพร และการผลิตเชื้อรา 
ไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย เป็นต้น ซ่ึงได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์และได้รับความ
ร่วมมือจากสถานีพัฒนาท่ีดินบุรีรัมย์และปราชญ์ชาวบ้านที่มี
ความเชี่ยวชาญร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้  
มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จ�านวน 21 คน จัดฝึกอบรม 
ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หลังจาก 
ผ่านการฝึกอบรมแล้ววิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ได้มีการติดตาม
ประเมนิผล พบว่า เกษตรกรสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปประยกุต์
ในการประกอบอาชีพเกษตร สามารถช่วยปรับปรุงความอุดม
สมบูรณ์ของดินท�าให้พืชมีความสมบูรณ์แข็งแรงและยังสามารถ
ช่วยลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรได้อีกด้วย

ผลการพัฒนาอาชีพเกษตรปลอดสารพิษบ้านดอนงาม
พัฒนา เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณ-
ประโยชน์ จ�านวน 14 ไร่ เพื่อด�าเนินกิจกรรมการปลูกพืชปลอด
สารพิษ โดยมีหน่วยงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์ออกมาส�ารวจและออกใบรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัยให้ จนท�าให้ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคและ
ตลาดชุมชนในจงัหวดับุรรีมัย์ สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ 
ให้กับครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้าน
ดอนงามพัฒนา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่จัดท�าเป็นตลาดชุมชนเพื่อใช้
เป็นสถานท่ีส�าหรับจ�าหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของ
ชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามวิถีเกษตรปลอดสารพิษ4
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ปัญหาที่ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุอย่าง

สมบูรณ์” (Complete Aged Society) ในปี 2564 ที่จะมาถึง 

จากที่ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) มาแล้วโดยมี

สัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 10 เมื่อปี 2543 (ตามนิยาม

องค์การสหประชาชาติ) และคาดการณ์ว่าจะเป็นสงัคมสงูวยัระดบั

สุดยอด (Super Aged Society) คือมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึง  

ร้อยละ 30 ในอกี 20 ปี หรือปี 2578 ซึง่จังหวดัมกุดาหารกม็สีภาพ 

เช่นเดยีวกบัทกุจังหวดัของประเทศไทยทีก่�าลงัเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ  

จากข้อมูลปี 2560 มีผู้สูงอายุอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป จ�านวน 

42,421 คน (ส�านักงาน พมจ. มกุดาหาร) ในจ�านวนดังกล่าวพบว่า  

อายุ 60 - 70 ปี ร้อยละ 58.95 อายุ 70 - 80 ปี ร้อยละ 27.96 

อายุ 80 - 90 ปี ร้อยละ 11.36 อายุ 90 - 100 ปี ร้อยละ 1.71 

และ อายุ 100 ปีขึ้นไป ร้อยละ 0.02 โดยสรุปจังหวัดมุกดาหาร

มีแนวโน้มจะเป็นไปตามที่ก�าหนดส�าหรับการเป็นสังคมผู้สูงอาย ุ

ในระดบัต่าง ๆ  อย่างแน่นอนและชดัเจนในระยะเวลาตามทีค่าดการณ์ 

กันไว้ น�ามาซ่ึงภาวะยากล�าบากของผู้สูงอายุ เช่น ความเสื่อม

ของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ภาวะซึม อุบัติเหตุ และโรคต่าง ๆ  

จึงเป็นความจ�าเป็นที่ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลผ่านการจัดการ

และกลไกส�าหรับการดูแลผู ้สูงอายุของทุกภาคส่วนในสังคม 

ผ่านการท�างานเชิงบูรณาการ 

จากการท�างานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  

ภายใต้โครงการการจดัการความรูเ้พือ่เสริมสร้างความเข้มแขง็ของ

ชมุชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 วทิยาลยัชมุชนได้รบังบประมาณ 

ในการด�าเนินงานตามโครงการจัดการความรู ้เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชน

มุกดาหารได้เสนอของบประมาณจากโครงการเพ่ือด�าเนินการ 

ในส่วนของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จ�านวน 9 โครงการ หนึ่งใน

โครงการท้ังหมด คอื กจิกรรมการจดัการความรูเ้พือ่ดแูลผูส้งูอายุ  

(ฒ ไม่เฒ่า) ซ่ึงเป็นบทเรียนจากการท�างาน โดยมีบทเรียนและ

บทสรุปของกระบวนการท�างานกับชุมชน ท่ี “ครูวิทยาลัย

ชมุชนมกุดาหาร” เข้าใจและถอืปฏบิตัทิีจ่�าเป็นและส�าคญั โดยม ี

กระบวนการการท�างานท่ีส�าคญั 3 ข้ันตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 ค้นหา

แกนน�าในชุมชน เพื่อเป็นเพื่อนร่วมงานกับครูวิทยาลัยชุมชน  

ขัน้ตอนที ่2 พฒันาแกนน�า เพือ่ปรบัแนวคดิการท�างานและเรยีนรู้ 

ร่วมกันกับครูวิทยาลัยชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเข้าใจเป้าหมาย

ของการท�างานด้วยกันว่า ผลสมัฤทธิท่ี์ต้องการคอือะไร ขัน้ตอนท่ี 3  

ร่วมด�าเนนิกจิกรรมสนบัสนนุ เป็นช่วงเวลาของการเรยีนรู้ร่วมกนั

ถงึกระบวนการท�างานทีม่องเหน็เป็นรปูธรรม การแปลงแนวคิดสู่

การปฏบัิตใินพืน้ท่ีท่ีด�าเนนิการ มองเหน็ผลส�าเรจ็ ปัญหาอปุสรรค

และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน น�ามาสู่การเสนอของบประมาณ

จากจังหวัดมุกดาหาร ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดประจ�าปี 2562 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้เสนอของบประมาณจากจังหวัด  

ภายใต้แผนการพัฒนาสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา

เมอืงและชมุชนน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื ผลผลติ/โครงการที ่1 โครงการ

เพิม่ศกัยภาพคนมกุดาหารให้ก้าวทนัยคุไทยแลนด์ 4.0 กจิกรรม

วิทยาลัย ฒ ผู ้เฒ่า : กลไกการพัฒนาผู้สูงอายุครบวงจร  

งบประมาณ 2,078,400.00 บาท ด�าเนินการภายใต้ 5 กิจกรรม 

ได้แก่ (1) การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียน

5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

วิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่า : กลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงอายุครบวงจร
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การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านมา (2) จัดฝึกอบรมและพัฒนา

แกนน�าผู้สูงอายุในอ�าเภอละ 1 แห่ง รวม 7 แห่ง (3) จัดฝึกอบรม 

เพื่อขยายผลและพัฒนาแกนน�าผู้สูงอายุ อ�าเภอละ 3 แห่ง (รวม 

21 แห่ง) (4) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา/ 

การจดักิจกรรมการดูแลผูส้งูอาย ุ และ (5) จดัประชมุสมัมนาเชงิ 

ปฏบิตักิารเพือ่สรปุผลพัฒนาเครือข่ายการจัดการการดแูลผูส้งูอาย ุ

อย่างเป็นระบบในภาพรวมของจงัหวดั ภายใต้กจิกรรมท้ัง 5 กิจกรรม  

มีวัตถุประสงค์สูงสุดคือการจัดตั้งองค์กร/กลไกการจัดการ

การดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน ภายใต้ชื่อ “วิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่า”  

ผลการด�าเนินการ มกีารจดัตัง้ส�าเรจ็จ�านวน 28 ต�าบล มวีทิยาลยั 

ฒ ผู้เฒ่า จ�านวน 34 แห่ง เปิดด�าเนนิการภายใต้การสนบัสนนุของ

ภาคีการท�างานเชิงบูรณาการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(อบต./เทศบาล)/กศน./พมจ./สสจ.(รพ.สต.) เป็นต้น โดยม ี

หลักคิดการท�างานคือ หลัก 5 ก. (กลุ่ม : สมาชิก/กรรมการ/

กิจกรรม/กองทุน/กติกา) เพื่อให้เป็นกลไกท่ีสามารถด�าเนินการ

จดัการดูแลได้ด้วยตวัเอง ทกุแห่งสามารถด�าเนนิกิจกรรมต่อเนือ่ง

และมีหน่วยงานต่าง ๆ ลงไปสนับสนุน

ผลการด�าเนินงานในปี 2562 ท�าให้วิทยาลัยชุมชน

มุกดาหาร ได้งบประมาณต่อเนื่องด�าเนินการในปี 2563 จ�านวน 

ประมาณ 1.5 ล้านบาท เพื่อด�าเนินการให้ครบทุกต�าบล  

ท้ัง 52 ต�าบลของจงัหวดัมกุดาหาร เป็นตวับ่งช้ี หลกัคดิ หลักวิชาการ  

และหลักปฏิบัติ ท่ีวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได ้ด�าเนินการ  

ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาคีการพัฒนาในระดับจังหวัด  

โดยเฉพาะบทบาทของครูวิทยาลัยชุมชน ที่สามารถท�าหน้าท่ี

ตัวเช่ือมประสานการท�างานในระดับพื้นท่ีในระดับชุมชนได้

เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับภารกิจโดยรวมของวิทยาลัยชุมชน  

ดังนั้น บทบาทที่ เด ่นชัดของครูวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

ที่ควรจะเป็น คือ “วิศวกรสังคม (Social Engineer)” 
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จากปัญหาดินทรายบนพื้นที่ท�าการเกษตรในโครงการ 

ศนูย์ศกึษาศาสตร์พระราชา ซึง่มสีภาพดนิไม่เหมาะกบัการเพาะปลกู  

ดินไม่อุ้มน�้า ขาดความช้ืนในดิน ธาตุอาหารในดินไม่เพียงพอ 

วทิยาลยัชมุชนหนองบวัล�าภ ูจงึน้อมน�าเอาศาสตร์พระราชา เรือ่ง

การห่มดนิมาใช้ โดยการน�าไส้เดือนพนัธุ ์แอฟรกัิน ไนท์ ครอเลอร์  

(African Night Crawler) หรือ AF เป็นไส้เดือนขนาดใหญ ่ 

ล�าตัวมีสีน�้าตาลแดงปนเทา สามารถเคลื่อนที่ ได ้รวดเร็ว  

มคีวามสามารถในการย่อยสลายขยะในปรมิาณมากได้อย่างรวดเรว็  

เป็นไส้เดอืนดนิสายพนัธุใ์นเขตร้อน ซึง่จะชอบอณุหภมูทิีค่่อนข้าง

ร้อน อาศัยอยู่บริเวณผิวดิน กินเศษซากอินทรียวัตถุท่ีเน่าสลาย

เป็นอาหาร น�ามาเลีย้งเพือ่ผลติปุย๋มลูไส้เดือน โดยมวีตัถปุระสงค์

คอื การปรบัปรงุโครงสร้างดิน เพ่ิมความชุม่ชืน้ในดิน เพ่ิมจลุนิทรย์ี

และธาตุอาหารในดิน โดยท�ากระบวนการเลี้ยงไส้เดือน และ 

รูปแบบวิธีการเลี้ยง ดังนี้ 

1. รปูแบบการเลีย้ง โดยใช้บ่อปนูซเีมนต์ ขนาด 100x100 

เซนติเมตร ยกพื้นสูง 30 เซนติเมตร ปิดก้นบ่อ และเจาะด้านข้าง

บ่อเพื่อต่อท่อพีวีซีให้สามารถระบายน�้าได้

2. ท�าที่อยู่ไส้เดือน โดยน�ามูลวัวนมมาแช่น�้าในบ่อซีเมนต์ 

ทิง้ไว้ 7 วนั เพือ่ให้คลายความร้อน หรอืก๊าซต่าง ๆ  หลงัจากแช่น�า้ 

7 วัน แล้วให้ปล่อยน�้าทิ้ง (มูลวัวที่ใช้ประมาณ 3 กระสอบ)

3. น�าเศษผกั เศษอาหารท่ีเตรยีมไว้ใส่ลงในบ่อท่ีเตรยีมทีอ่ยู่ 

ไส้เดือนไว้ จ�านวน 2 กิโลกรัม โดยการคลุก หรือฝังเศษอาหารไว้

ความลึกประมาณ 1 ฝ่ามือ

4. จากนั้นปล่อยไส้เดือนลงบ่อใช้ประมาณ 1 กิโลกรัม  

ดูแลโดยให้รดน�้าในบ่อไส้เดือนเพียงแค่ให้ชุ่มน�้า อย่าให้น�้าขัง  

โดยระยะการรดน�า้ใช้ระยะเวลา วนัเว้นวนั หรอื 2 วนัคร้ัง ในกรณี

จะเก็บมูลไส้เดือน งดการรดน�้า 7 วัน ก่อนการเก็บมูลไส้เดือน 

การน�ามูลไส ้เดือนท่ีมีจุลินทรีย ์สูงมาใช้ในทฤษฎี 

การห่มดิน

ห่มดนิด้วยฟาง เศษหญ้า หรอืใบไม้ รอบโคนต้นไม้ประเภท

ไม้ยืนต้น โดยเว้นให้ห่างจากโคนต้นไม้ 1 คืบ ห่มหนา 1 คืบ  

ท�าเป็นวงเหมือนโดนัท โรยด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักผสมปุ๋ยมูล

ไส้เดือนบาง ๆ และรดด้วยน�้าหมักชีวภาพผสมน�้าเจือจาง 

อัตราส่วน 1 : 50 - 100

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำาภู

ขุมทรัพย์จากไส้เดือน6
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ห่มดินในที่ดินผืนใหม่ที่เพิ่งขุดปรับพื้นที่ เตรียมพื้นท่ี 

ปลกูโดยการท�าบลอ็ก หรอืดินทีเ่สือ่มสภาพ เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพ

ของดินก่อนเร่ิมการเพาะปลูก ด้วยการห่มฟาง เศษหญ้า หรือ

ใบไม้ ให้หนาอย่างน้อย 1 ฟุต ทั้งแปลง โรยด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก

ผสมปุย๋มูลไส้เดอืน แล้วราดรดด้วยน�า้หมกัชวีภาพผสมน�า้เข้มข้น 

อัตราส่วน 1 : 10

ผลผลิตท่ีได้จากการเลี้ยงไส้เดือน โดยเน้นศึกษาอาหาร 

ทีใ่ห้ไส้เดอืน เช่น ปอเทอืงสบั ผกัตบชวา ถัว่ สิง่เหล่านีเ้ป็นปุย๋พชืสด

อย่างด ีสามารถเพิม่ธาตอุาหารหลกัให้กบัมลูไส้เดอืนได้ วทิยาลยั

สามารถผลิตมูลไส้เดือนได้เดือนละ 800 - 1,000 กิโลกรัม น�ามา

เป็นส่วนผสมท�าปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในศูนย์ฯ ผลลัพธ์ที่ได้จากการน�า

มลูไส้เดอืนมาใช้ในการห่มดินโดยวธีินี ้คือเป็นการเพิม่มวลของดนิ 

ท�าให้มคีวามชุม่ชืน้ ฟางห่มคลมุดินเพือ่ลดการระเหยของน�า้ในดนิ 

ปุย๋คอกหรือปุย๋หมกัทีมี่ส่วนผสมของมลูไส้เดอืน เพิม่อนิทรยีวตัถุ 

น�า้หมกัมลูไส้เดอืนท�าหน้าทีย่่อยสลายทัง้ปุย๋และฟางให้กลายเป็น

อนิทรยีวตัถไุด้เรว็ขึน้ ไส้เดอืนกนิเศษฟางทีเ่น่าเป่ือย และไส้เดอืน

ยงัเข้ามาช่วยเพิม่จุลนิทรย์ีในดนิ ในมลูไส้เดอืนยงัมไีข่ไส้เดอืนหรือ

ลูกไส้เดือนดินมาช่วยในการย่อยฟางข้าว หรือเศษใบไม้ ซึ่งวิธีนี้

ใช้เวลา 4 เดือน โดยการย่อยสลายของเศษฟางเศษหญ้า เร็วกว่า

ท่ีไม่ใช้มูลไส้เดือนประมาณ 40 วัน ในการย่อยสลาย ทั้งนี้ต้อง

ทิ้งระยะเวลาสักพัก โดยยังไม่ควรปลูกพืชใด ๆ เพราะน�้าหมักที่ 

เข้มข้นอาจท�าให้ต้นไม้ตายได้

สิ่งที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน คือ มูลไส้เดือน น�้าฉี่ไส้เดือน 

หรอืตวัไส้เดอืน ผลติเพือ่น�ามาใช้ในศนูย์ฯ เช่น การท�าดนิปลูกจาก

มูลไส้เดือน ดินเพาะมูลไส้เดือน ดังโงะมูลไส้เดือน หรือการน�า

ตัวไส้เดือนไปเป็นอาหารเสริมให้กับปลา กบ เป็นการลดต้นทุน  

รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากการเลี้ยงไส้เดือน เป็นผลิตจากผลพลอยได้ 

เช่น การขายผัก วัสดุปลูกต่าง ๆ งบประมาณในการด�าเนิน

กิจกรรม 25,000 บาท 

ขุมทรัพย์จากไส้เดือน

1. มูลไส้เดือน

2. ฉี่ไส้เดือน

3. ตัวไส้เดือน

ผลพลอยได้

การน�ากระบวนการห่มดินมาใช้

โดยน�ามูลไส้เดือนและฉี่ไส้เดือน

มาใช้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน 

ย่อยสลายฟางข้าวและเศษใบไม้

เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน

การน�ามาใช้ในโครงการ

เกิดทั้งทางตรงและทางอ้อม 

เช่น น�าผลพลอยได้ 

จากไส้เดือนมาใช้ในศูนย์ 

เหลือจึงจ�าหน่าย  

การน�าผักปลอดสารพิษ 

ที่ได้จากมูลไส้เดือนมาขาย  

หรือแม้แต่การก�าจัดเศษขยะ

จากการเกษตร

ผลผลิตและรายได้

เพื่อการศึกษารูปแบบ 

การเลี้ยงไส้เดือนและอาหาร

มีผลต่อคุณภาพมูลไส้เดือน

ต่อยอด

รายงานประจำาปี 2562 129
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อย่างดี ตลาดส�าคัญคือ ญี่ปุ ่น และออสเตรเลีย แต่ปัจจุบัน 
ยงัไม่สามารถผลติได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด วิทยาลัย
ชุมชนสระแก้วจึงเริ่มด�าเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา  
จนกระทั่งปี 2562 สามารถพัฒนาการเลี้ยงไหมอีรี่ได้อย่าง
เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์ การเลี้ยง ไปจนกระทั่งถึง 
การทอผ้าไหมอีรี่ ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว 
กว่า 100 ราย ท้ังในอ�าเภอตาพระยา อ�าเภอวัฒนานคร และ 
อ�าเภอเมอืงสระแก้ว

นางสาวร�าไพ ค�าพพิฒัน์ ผูน้�ากลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งไหมอรีี่
บ้านน้อย (โนนตาเทิบ) ต�าบลท่าแยก อ�าเภอเมอืงสระแก้ว จงัหวดั
สระแก้ว กล่าวว่า ตนเองเลี้ยงไหมใน 1 เดือน เลี้ยง 3 รุ่น ๆ ละ 
10 เปล ใช้ใบมันส�าปะหลัง 2 งานต่อรุ่น ให้ผลตอบแทนต่อเดือน 
แบ่งเป็น 3 กรณ ีกรณขีายรงัสด จะมรีายได้ประมาณ 13,500 บาท 
กรณีขายรังเปล่าและดักแด้ จะมีรายได้ประมาณ 24,000 บาท  
และกรณีท�าเส้นส�าหรับทอผ้า จะมีรายได้ประมาณ 35,640 บาท  
กลุม่ของตนมผู้ีเลีย้งไหมประมาณ 25 คน มีความเป็นอยูท่ีดี่ขึน้มาก  
ซ่ึงเดิมมีรายได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น จึงมีคนเข้ามาท�าโครงการนี ้
เพ่ิมขึ้นเป็นกว่า 50 คนแล้ว โดยทุกคนยอมรับเหมือนกันว่า  
“ไหมอีรี่คือชีวิต”

ในปี 2563 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้ด�าเนินโครงการ
ความร ่วมมือกับคณะวิศวกรรมสิ่ งทอ คณะศิลปกรรม  
คณะเกษตรกรรม และอกีหลายคณะ ของมหาวทิยาลยัราชมงคล
ธัญบุรี เพื่อยกระดับของสินค้าให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสามารถ
เข้าสู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต ท่านสามารถดูข้อมูล 
ในทุก ๆ ด้านเกี่ยวกับไหมอีรี่ได้ที่ YouTube Chanel วิทยาลัย
ชุมชนสระแก้ว ตาม QR CODE ข้างล่างนี้ ซ่ึงมีรายละเอียด 
การพัฒนาการเลี้ยงไหมอีรี่อย่างครบถ้วน สามารถเรียนรู้และ 
น�าไปใช้ได้จริง

ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงด�าเนินโครงการไว้
มากกว่า 100 โครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
บริเวณพื้นที่ราบเชิงเขา เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน  
วทิยาลัยชมุชนสระแก้วจงึได้ลงส�ารวจพืน้ทีพ่บว่าทีบ้่านแผ่นดนิเยน็  
เป็นหมู่บ้านในพื้นที่ราบเชิงเขา มีกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่กลุ่มเล็ก ๆ  
ที่มีรายได้ดีจากการเลี้ยงไหมอีรี่  (ไหมอีรี่ เป ็นไหมที่กินใบ 
มันส�าปะหลังเป็นอาหาร) ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเคยเสดจ็ 
เยี่ยมชมเมื่อปี 2557 ผู้เลี้ยงยังประสบปัญหาการด�าเนินงาน 
หลายด้าน วิทยาลัยชุมชนสระแก้วจึงน�าเสนอจังหวัดสระแก้ว  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณพ้ืนที่ราบเชิงเขา 
ให้ดีขึ้น ด้วยโครงการพัฒนาไหมอีรี่อย่างเป็นระบบ เนื่องจาก
เกษตรกรในจังหวัดสระแก้วส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกมันส�าปะหลัง 
จึงมีความเหมาะสมในการด�าเนินโครงการนี้  ซึ่งไหมอีรี่ม ี
ความแตกต่างจากไหมหม่อนตรงที่ไม่ท�าให้ตัวดักแด้ตายเวลา
ดึงเส้นไหม ลักษณะเนื้อผ้าคล้ายผ้าฝ้าย จึงเหมาะกับคนรุ่นใหม่ 
ที่รักษ์โลก และสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เป็น

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ไหมอีรี่คือชีวิต7 8



รายงานประจำาปี 2562 131

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ด�าเนินการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา  
ซึ่งในปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนใน 5 สาขาวิชา ดังนี้ 1) สาขา
วิชาช่างยนต์ 2) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง 3) สาขาวิชาการบัญชี 
4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ 5) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่ง 1 ใน 5 พันธกิจ ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี คือ 
การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ์
สู ่ชุมชน เป็นความส�าเร็จที่วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้น�า 
ความต้องการของชุมชนมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
ในรายวิชาโครงการของนักศึกษา เพ่ือเป็นการฝึกทักษะให้กับ
นักศึกษาและน�าไปแก้ปัญหาให้กับชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา มีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนที่วิทยาลัยฯ  
ได้ส่งเข้าประกวดในโครงการ “สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ�าปี 2562” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด” ซ่ึงเป็น
ฝีมือการคิดค้นพัฒนาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้า นับว่าเป็นความส�าเร็จ 
ในการจัดการศึกษาที่มุ ่ ง เน ้นให ้ผู ้ เรี ยนเกิดการเรียนรู ้  
จากการฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ  

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

ความสำาเร็จในการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส.8
ดังความมุ่งมั่นและตั้งใจที่ว่า “ภายในปี 2563 วิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานีจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
บนฐานความเป็นไทย ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 
สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ และนวัตกรรมสู่ชุมชน”
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จังหวัดระนองมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนา 

การท่องเที่ยวเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  

การท่องเทีย่วเน้นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทยควบคูก่บัการอนรุกัษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสรมิการตลาดการท่องเทีย่วเชิงรุกท้ัง

ในและต่างประเทศ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาเที่ยว

จังหวัดระนอง ซ่ึงเป็นจังหวัดเมืองรอง ไม่มีบุคลากรที่สามารถ

น�าเที่ยวได้ตามมาตรฐานด้านอาชีพมัคคุเทศก์ที่จะสร้างความ 

เช่ือมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ จากปัญหา

เหล่าน้ีจึงได้จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาชนให้เป็น

มคัคเุทศก์ท่ัวไป (ต่างประเทศ) น�าเทีย่วให้แก่นักท่องเทีย่วชาวไทย  

หรือชาวต่างประเทศ และเป็นการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้จาก

การท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างยั่งยืน และเดิมที

เกิดจากความร่วมมือเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน โดยมี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เป็นผู้ขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตรฯ  

จากกรมการท่องเที่ยวในการด�าเนินงานร่วมกับวิทยาลัยชุมชน

ระนอง และในปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัยชุมชนระนองได้รับ 

การอนุมัติแต่งตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้น�าเที่ยว  

จากกรมการท่องเทีย่ว จงึสามารถด�าเนนิการจดัฝึกอบรมฯ ได้เอง  

ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 วิทยาลัยชุมชนระนอง 

มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเป็นผู้น�าเที่ยว  

ร่วมกับผู ้ประกอบการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

การท่องเทีย่ว “การน�าเทีย่ว” ให้มขีดีความสามารถในการบรกิาร  

เน้นคณุภาพ มคีวามรู้และทกัษะการบรหิารจัดการในวชิาชีพอย่าง

ถูกต้อง มีการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา พร้อมทั้งปลูกฝัง 

การมคีณุธรรมจรยิธรรมของบคุลากร ให้พร้อมกบัการขยายตวัของ

อตุสาหกรรมท่องเทีย่วท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการส่งเสริม

อาชีพมัคคุเทศก์และธุรกิจการท่องเที่ยวให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

การท่องเทีย่ว โดยเร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 หลักสตูรมคัคเุทศก์เฉพาะ 

(ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จ�านวน 30 คน ปี พ.ศ. 2560  

หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2 

จ�านวน 38 คน และหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง)

จ�านวน 40 คน ปี พ.ศ. 2561 หลักสูตรผู้น�าเที่ยว Tour Leader 

รุ่นที่ 1 จ�านวน 40 คน และปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรมัคคุเทศก์

ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จ�านวน 40 คน 

จากการพัฒนาองค์ความรู ้ เพื่อส ่งเสริมการบริการ 

การท่องเที่ยวให้กับบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการสร้าง

ระบบเครือข่ายการท่องเที่ยวจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ

สังคม โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับวุฒิบัตรและบัตรมัคคุเทศก์

จากกรมการท่องเที่ยว น�าไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์และงาน

ภาคบรกิารท่ีเก่ียวกบัการท่องเทีย่ว จ�านวน 100% ท�าให้มรีายได้ 

ท่ีเพิ่มข้ึน และยังสร้างความเช่ือมั่นแก่นักท่องเท่ียวชาวไทยและ

ต่างประเทศในจงัหวดัระนองมากขึน้ ก่อให้เกิดธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

อกีมากมาย อาทิ โรงแรม ท่ีพกั ภตัตาคารร้านอาหาร ร้านจ�าหน่าย

ของที่ระลึก การคมนาคม ซึ่งส่งผลให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน  

และการกระจายรายได้สู ่ชุมชน รายได้ภาพรวมของจังหวัด

เพิ่มข้ึน +3.10 (จากสถิติศูนย์วิจัยด้านการตลาดท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย)

วิทยาลัยชุมชนระนอง

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจระนอง9
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อุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าส�าเร็จรูปในพื้นที่อ�าเภอ
รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจในพื้นที่เป็น
อย่างมาก มีการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรม
ของคนในพื้นที่ และสามารถรองรับการมีงานท�าของคนในพื้นที่
ได้เป็นอย่างดี แต่ก็ประสบปัญหาในเร่ืองฝีมือแรงงานท่ีไม่ค่อย
มีคุณภาพและจ�านวนแรงงานที่มีจ�านวนน้อยไม่เพียงพอต่อ 
การผลิตสินค้า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับทราบถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นน้ีจึงได้เข้าสนับสนุนในเรื่องการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็น 
การเปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานและพนักงานใน
สายการผลติเส้ือผ้าส�าเรจ็รปู หลกัสตูรการตัดเยบ็เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู 
ในสายการผลิต

หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า มีผู ้สนใจ 
เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมจะได้ความรู้ในเรื่อง
ระบบการผลิตเสื้อผ้าในโรงงาน การตัดเย็บเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ   
และการน�าเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกล่องทิชชู กระเป๋าเหรียญ พวงกุญแจ และ 
ซองใส่โทรศพัท์ เมือ่จบหลกัสตูรการเข้าอบรม สามารถเข้าท�างาน
ที่โรงงานแฮนด์ อิน แฮนด์ ได้ทันทีตามความสมัครใจ 

นางอานรูา สะแต ตัวแทนผูเ้ข้าร่วมอบรม กล่าวว่า “เดมิท�า 
อาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่พอใช้ส�าหรับครอบครัว และก�าลัง
มองหาอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว ได้รับทราบ

ถึงการเปิดอบรมเลยตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร 
การตดัเยบ็เสือ้ผ้าในโรงงานแฮนด์ อนิ แฮนด์ ท�าให้ดิฉนัได้มคีวามรู้ 
ในเรือ่งการตดัเยบ็ พร้อมทัง้มทีกัษะในการตดัเยบ็เสือ้ผ้าทีเ่พิม่ขึน้  
และสามารถน�าไปประกอบอาชีพเสริมได้ ท�าให้ตอนนี้มีรายได้
เสริมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 2,500 บาท และท�าให้ได้รู้จักเพื่อน
เยอะขึ้นและสังคมที่กว้างขึ้นค่ะ”

นางสาวซารีนา อีแต ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมท่ีมีโอกาส
ท�างานต่อท่ีโรงงานแฮนด์ อิน แฮนด์ กล่าวว่า ดิฉันเดิมไม่ได้
ท�างานค่ะ ได้ทราบข่าวในเรื่องการฝึกอบรมจึงรีบตัดสินใจ 
เข้าร่วมอบรมครัง้นี ้หลงัจากเข้าอบรมท�าให้ดฉินัมโีอกาสได้ท�างาน
ต่อที่โรงงานแฮนด์ อิน แฮนด์ มีรายได้เดือนละ 7,500 บาท  
จากการตัดเย็บเสื้อผ้าที่โรงงาน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

การตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 

วิสาหกิจชุมชน Hand In Hand อำาเภอรือเสาะ
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การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้ม  
และการบริการอาหารจากปลาส้มทอด

การฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารส�าหรับผู้ผลิตอาหาร 
และผู้สัมผัสอาหาร

วิทยาลัยชุมชนยะลา ลงส�ารวจความต้องการเบื้องต้น 
ในด้านการพัฒนาอาชีพของชุมชนบ้านคลองทรายใน ต�าบลยุโป  
อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า สมาชิก
กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองทราย 972 จ�านวน 15 คน มีการรวม
กลุม่ผลิตปลาส้ม ในชือ่ “ปลาส้มป้าแอ๊ด” เป็นอาชพีเสรมิร่วมกบั
การท�าการเกษตร ซึง่ทางกลุม่จะรับซือ้ปลาน�า้จืด ได้แก่ ปลาลามะ  
และปลาตะเพียนแดง ท่ีพบมากในแหล่งน�า้ตามธรรมชาตใินพืน้ท่ี 
มาเป็นวัตถดุบิหลักในการแปรรปูผลติภณัฑ์ จากการส�ารวจเบ้ืองต้น  
พบว่า ผลิตภัณฑ์ปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์เน้ือปลาหมักจากปลา 
น�้าจืดท่ีมีอายุการเก็บรักษาสั้น อีกทั้งสมาชิกยังขาดความเข้าใจ 
ในด้านกระบวนการท�าปลาส้ม โดยไม่ได้ปฏบิติัตามสขุลักษณะทีด่ี  
ท�าให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้ 
วิทยาลัยชุมชนยะลา จึงได้ด�าเนินโครงการสนับสนุนบทบาทของ
วิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหาร และการสุขาภิบาลอาหารส�าหรับผู้ผลิตและ 
ผูส้มัผสัอาหาร เพือ่ให้สมาชกิมคีวามเข้าใจการวางผงักระบวนการ
ผลิต วิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร รวมถึงความรู ้ในด้าน
สุขลักษณะ ความปลอดภัย และการป้องกันอันตรายทางอาหาร
ในการผลิตปลาส้มในเบื้องต้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 วทิยาลยัชุมชนยะลา ได้ให้ความรู ้
ในการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ พร้อมกับปรับวิธีการ
บรรจผุลติภณัฑ์ปลาส้มจากการบรรจถุุงแบบมอีากาศปกต ิเป็นการ
บรรจุถุงแบบสุญญากาศ และได้รับการสนับสนุนเคร่ืองบรรจุ
สุญญากาศจากศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยมีการจัดจ�าหน่ายในตลาด 
ประชารัฐบ้านคลองทรายใน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ปลาส้มคลองทรายใน ยังได้
รับการรับรอง “สินค้าปลอดภัย” จากกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบตักิาร 
ของสถาบันอาหาร ภายใต้โครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี  
การยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑ์ OTOP กลุม่ผลติภณัฑ์ประเภท
อาหาร เพื่อจะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
ผลติภัณฑ์ปลาส้มบ้านคลองทรายใน

ท้ังนี้ วิทยาลัยชุมชนยะลาได้มีการติดตามผลหลังจากฝึก
อบรม พบว่า สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยจากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ปลาส้ม คนละ 700 - 2,000 บาทต่อเดอืน ซึง่ข้ึนกบัฤดกูาลและ
ปริมาณของปลาจากแหล่งน�้าตามธรรมชาติที่น�ามาผลิต โดย
วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้เสริมทักษะอาชีพในด้านการแปรรูป
ผลติภณัฑ์เพิม่เตมิ เช่น การท�าข้าวเกรยีบจากผกัผลไม้ การท�าขนม
เบเกอรีต่่าง ๆ  เพือ่เป็นรายได้เสรมิหมนุเวยีนให้สมาชิกมรีายได้ต่อไป

วิทยาลัยชุมชนยะลา

ปลาส้มป้าแอ๊ด…คลองทรายใน11 12
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ชุมชนบ้านละเมาะทะเล อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และมีอาชีพการผลิต 
ใบจากส�าหรบัมวนยาสบูจ�าหน่ายเป็นอาชพีเสรมิ การผลติใบจาก
มวนยาสบูนีจ้ะทิง้ของส่วนทีเ่หลอืใช้ทีเ่รียกว่า “ก้านจาก” เป็นขยะ  
และมกีารเผาท�าให้ส่งผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมในชุมชนและ
พืน้ทีใ่กล้เคยีง ในปี พ.ศ. 2558 วทิยาลยัชุมชนปัตตานีได้ร่วมมือ
กบัชมุชนบ้านละเมาะทะเล โดยมวีตัถปุระสงค์ส�าคญัในเบือ้งต้น 
เพือ่แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและสร้างมลูค่าเพิม่จากขยะก้านจาก จงึได้ 
พฒันาหลกัสตูรการจักสานผลติภณัฑ์จากก้านจาก และด�าเนนิการ 
การจดัฝึกอบรมปฏบิตักิารตามหลกัสตูร ผูเ้ข้ารบัการอบรมได้ร่วมกัน 
ผลิตผลิตภัณฑ์ ต่อมาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้สนับสนุนให้ 
จดัตัง้กลุม่ ชือ่ว่า กลุ่มผลติภณัฑ์จักสานก้านจากบ้านละเมาะทะเล  
มสีมาชกิกลุม่จ�านวน 15 คน วทิยาลยักไ็ด้ให้สมาชกิกลุม่ฯ ได้ศกึษา
ดูงาน และพัฒนายกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  
จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2559 ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นสินค้า “หน่ึง
ต�าบล หนึง่ผลติภัณฑ์” (OTOP) ในระดบัด ีในปี พ.ศ. 2561 วิทยาลยั
ชมุชนปัตตาน ีได้พฒันารปูแบบการจักสานก้านจากเป็นผลติภณัฑ์
ให้ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดมากยิ่งข้ึน 
และในปี พ.ศ. 2562 วทิยาลยัชมุชนปัตตานี และกลุ่มผลติภณัฑ์
จกัสานก้านจาก ได้ร่วมกนัพฒันาผลติภณัฑ์จักสานก้านจาก โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานก้านจากให้มีรูปแบบ
ทีห่ลากหลายตามความต้องการและได้มาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน 
(มผช.) ทีส่ร้างความม่ันใจให้กับกลุม่ผูบ้ริโภค 

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จึงได้จัดอบรมให้ความรู้เร่ือง
เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และพัฒนาหลักสูตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานก้านจากให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและด�าเนินการจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนา 
ยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์ ได้แก่ พาน แจกนั ผอบ กล่องกระดาษ
ทชิช ู ตะกร้าใส่ของทรงกลม ตะกร้าใส่ของทรงสงู กระเช้าใส่ของ 
ตะกร้าก้นลกึ กระจาดทรงกลม และ โคมไฟรูปแบบต่าง ๆ ต่อมา 
กลุม่ผลติภณัฑ์จกัสานก้านจากได้ด�าเนนิการส่งตวัอย่างผลิตภัณฑ์  
ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ทีม่คีวามสวยงามและโดดเด่นกว่าผลติภณัฑ์อืน่ ๆ  
คอื ผลติภณัฑ์กล่องกระดาษทชิช ูเพือ่ขอรบัรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชนต่อส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี และได้รับการ
รบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน เมือ่วนัที ่ 2 กรกฎาคม 2562  
ในปีเดยีวกนันี ้วทิยาลยัชมุชนปัตตานไีด้จดัโครงการส่งเสริมการขาย
บนตลาดออนไลน์ เพือ่พฒันาส่งเสรมิให้กลุม่ต่าง ๆ  ทีว่ทิยาลยัเข้าไป
สนับสนุนให้ผลิตผลิตภัณฑ์บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่มีคุณภาพ  
ได้มกีารจ�าหน่ายผลติภณัฑ์บนตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) 
ผ่านเวบ็ไซต์ Pattani Village Mall (https://www.Villagemall.
in.th) ซ่ึงรวมท้ังผลิตภัณฑ์จักสานก้านจากเหล่านี้ด้วย ส่งผลให ้
ยอดการขายของกลุ่มผลติภณัฑ์จกัสานก้านจากเพิม่ขึน้ในระดบัหนึง่

ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานก้านจากบ้านละเมาะทะเล  
มรีายได้เฉลีย่ของกลุม่ประมาณ 15,000 - 20,000 บาทต่อเดอืน 
หรอืเฉลีย่คนละ 1,000 - 1,300 บาทต่อเดอืน ส่งผลให้สมาชกิกลุม่
มคีณุภาพชีวติท่ีดข้ึีนตามล�าดบั 

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ผลิตภัณฑ์จักสานก้านจากเมืองสายได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 12
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เกาะสาหร่าย ต�าบลเกาะสาหร่าย อ�าเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ 939,300 ไร่ หรือ 1,502.88 ตารางกิโลเมตร 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีประมงชายฝ่ังขนาดเลก็ ประมง
น�้าตื้น และอาชีพอื่น ๆ ซึ่งยังคงติดกับดักการประกอบอาชีพ
ในรูปแบบเดิม ทั้งที่พื้นที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ในการพัฒนา  
อีกทั้งจังหวัดสตูลมีทิศทางการพัฒนาโดยใช้การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเป็นฐาน การด�าเนนิการตามนโยบายดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ 
ท่ีส่งผลให้เกาะสาหร่าย เปิดพื้นที่เชิงพัฒนาเพื่อรองรับการ 
ท่องเที่ยวโดยชุมชน วิทยาลัยชุมชนสตูลเห็นความส�าคัญของ
บริบทดังกล่าว จึงได้จัดท�าโครงการ “การพัฒนาศักยภาพทุน
ชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พื้นที่เกาะ
สาหร่าย จังหวัดสตูล” ที่ใช้แนวคิดพื้นฐานในการศึกษา ทบทวน 
วเิคราะห์ทนุชมุชน ค้นหาอตัลกัษณ์ ทีน่�ามาสูก่ารพฒันาศกัยภาพ
ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านกระบวนการวิจัยที่ใช้การ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมด�าเนินการ เพื่อการพัฒนา
ท่ียัง่ยนืบนพ้ืนฐานของแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ให้สามารถ
พึง่พาตนเองภายใต้ทนุชมุชนของพืน้ทีเ่กาะสาหร่ายให้สามารถใช้
ความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน

ผลที่ได้พบว่า เกาะสาหร่ายมีทุนชุมชนที่มีศักยภาพ 
ในเชิงการพัฒนาที่ประกอบด้วย ทุนคน (Human Capital) 
ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) ทุนทรัพยากร (Resource 
Capital) และทุนเงิน (Money Capital) จึงได้มีการจัดการ

ความรู้ของทุนชุมชนที่ด�าเนินการโดยชุมชนท่ีมีบทบาทในการ

ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยกระบวนการอบรม 

เชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้น�าเท่ียว หลักสูตรการบริหารจัดการ

กลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชน และหลักสูตรการบริหารจัดการ 

โฮมสเตย์ ท่ีน�าไปสูก่ารมส่ีวนร่วมในการพฒันารปูแบบการท่องเทีย่ว 

ท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์เชิงพื้นโดยใช้ช่ือรูปแบบว่า “KOH-

SARAI TRIP Model” มีท้ังหมด 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) กิจกรรม สินค้า บริการ และโครงสร้างพื้นฐาน 2) เครือข่าย  

การท่องเที่ยว 3) ฐานทรัพยากร 4) อัตลักษณ์ 5) การมีส่วนร่วม  

6) การประชาสมัพนัธ์ 7) กระบวนการเรยีนรู ้8) การบรหิารจดัการ 

9) วัฒนธรรมชุมชน และ 10) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครอบคลุม

เส้นทางการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะสาหร่ายจ�านวน 3 เส้นทาง คือ 

One day trip (1 วัน ไปเช้าเย็นกลับ) Two Days Trip (2 วัน  

1 คืน) และ Three Days Trip (3 วัน 2 คืน) รวมถึงการจัดตั้งกลุ่ม 

วิสาหกิจชุมชนเกาะยะระโตดใหญ่ ท่ีมีความเข ้มแข็งของ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แบรนด์สินค้า “ชาวเกาะ” ได้รับรองจาก 

กรมพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นสนิค้าปลอดภยัประจ�า 

จงัหวดัสตลู โดยมผีลติภณัฑ์หลายรายการ เช่น ปลาเคม็ชาวเกาะ  

น�้าพริกชาวเกาะ ขนมโกยเปตชาวเกาะ เป็นต้น ที่น�าไปสู่การ 

สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับคนในชุมชนท่ีสามารถน�าไป 

ประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ได้กบัการท่องเท่ียวโดยชมุชน เพือ่ให้ 

เกิดความอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรและทุนชุมชนเป็นส�าคัญ

วิทยาลัยชุมชนสตูล

เกาะสาหร่าย : พื้นที่เชิงพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน13 14
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จังหวัดสมุทรสาครมีความต้องการผู ้บริบาลผู ้สูงอาย ุ
ท้ังในสถานบรกิารสุขภาพและครอบครวั ด้วยเหตุทีผ่ลการประชมุ 
สมัชชาสุขภาพซึ่ง จัดโดยวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและ 
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสาครได้มีข้อเสนอเชิงนโยบาย
ให้สถานศึกษาในชุมชนสร้างบุคลากรช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ  
อีกทั้งอัตราการเพิ่มประชากรผู ้สูงอายุได ้ เ พ่ิมขึ้นคิดเป ็น 
ร้อยละ 80 และกลุ่มผู้สูงอายุ สมาชิกในครอบครัวและท้องถิ่น
มีความต้องการเพิ่มความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ รวมท้ัง 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครมีความต้องการ 
เพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)  
ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนจึงได้ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายนี ้
ด ้วยการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน  
(การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) โดยการท�าข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเร่ิมจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรนี้เมื่อปีการศึกษา 2560 โดยมีบุคลากรของวิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาครและส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมเป็นคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพือ่จดัการเรยีนการสอน  
การฝึกงานในโรงพยาบาล บ้านผู้สูงอายุ และชุมชน ใช้เวลา
เรียน 1 ปี (2 ภาคเรียน) โดยมุ่งเน้นให้ผู้ส�าเร็จการศึกษามีทักษะ 
การบริบาลผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพปกติและเจ็บป่วยท่ีต้องการ
รับการรักษาพยาบาล ทั้งในสถานบริการสุขภาพระยะพักฟื้น
สุขภาพที่บ้านและการจัดการส่งเสริมสุขภาพชุมชน จากการจัด 
การศึกษารุ่นที่ 1 จ�านวน 24 คน มีผู้ส�าเร็จการศึกษา 21 คน และ

อีก 3 คนได้เรียนต่อในรุ่นที่ 2 (ปีการศึกษา 2562) ซึ่งด�าเนินการ 
จัดการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจากผู้ส�าเร็จ
การศึกษารุ่นที่ 1 พบว่าผู้ส�าเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการเป็น
ผู้บริบาลผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มติดเตียง ติดบ้าน และ
ติดสังคม โดยผู้ส�าเร็จการศึกษาได้รับความพึงพอใจจากผู้สูงอายุ 
ประมาณ 110 รายที่รับบริการการช่วยเหลือดูแลสุขภาพทั้งใน 
โรงพยาบาลและบ้านพกั รวมทัง้ได้รบัการจ้างงานเป็นผู้ช่วยเหลือ
ดแูลผูส้งูอายใุนหน่วยงานบรกิารสขุภาพของเอกชนประมาณ 2 แห่ง  
โดยผูส้�าเรจ็การศกึษา ร้อยละ 93 ประกอบอาชีพอิสระการช่วยเหลือ 
ดูแลผู้สูงอายุ และได้รับค่าตอบแทนจ�านวน 500 - 800 บาท/  
ครั้งละ 8 - 12 ช่ัวโมง ร้อยละ 3 ท�างานประจ�าในศูนย์บริการ
สุขภาพเอกชน เช่น ศูนย์มหาชัยเนอสซ่ิงโฮม และศูนย์การ 
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (เทศบาล 8) เป็นต้น ได้รับค่าตอบแทน
เดือนละ 12,000 - 15,000 ร้อยละ 2 เป็นวิทยากรการส่งเสริม 
สุขภาพของหน่วยงานต้นสังกัดและชุมชนโดยรับค่าตอบแทน
ตามโครงการต่าง ๆ ร้อยละ 1 ท�างานห้องพยาบาลในโรงงาน
และได้ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท (8 ชั่วโมง) และร้อยละ 1  
เป็นเจ้าของกิจการศูนย์ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุโดยจดทะเบียน
เป็นสถานประกอบการกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุร ี
อนึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เป็น อสม. จึงได้น�าความรู้ไปพัฒนางาน
บรกิารสขุภาพชุมชน และนักศกึษาท้ัง 2 รุน่ ได้ร่วมกันจดัตัง้ชมรม 
ผูช่้วยเหลอืดูแลผูส้งูอายเุพือ่บ�าเพญ็ประโยชน์สร้างความเข้มแขง็
ของชมุชน โดยมนีางสาวอรเกล้า สขุแน่ เป็นประธานชมรมคนแรก

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

บริบาลผู้สูงอายุ14
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วิทยาลัยชุมชนยโสธร โดยนายวสันต์ บุญล้น และคณะ 
ได้ศึกษาความต้องการด้านพัฒนาอาชีพร่วมกับภาคประชาชน
ในพื้นที่ จึงน�ามาสู่การร่วมมือกับกลุ่มจักสานบ้านหนองเป้าและ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น กลุ่มอาชีพจักสานในจังหวัดยโสธร 
อตุสาหกรรมจงัหวดัยโสธร ส�านกังานพาณชิย์จงัหวดัยโสธร พฒันา
ชุมชนจังหวัดยโสธร และคณะท�างานโครงการ ได้คัดเลือกชุมชน
ด�าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน
ในชุมชนบ้านโพนขวาว ต�าบลขั้นไดใหญ่ อ�าเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร ซึ่งมีทักษะพ้ืนฐานในการจักสานไม้ไผ่ สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพิ่มมูลค่าได้ จึงก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ 
จัดท�าหลักสูตรการฝึกอาชีพจักสานไม้ไผ่แก่ผู้มีรายได้น้อย และ
เพ่ือฝึกอบรมสร้างทักษะการผลิตเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ท่ี 
ตอบสนองความต้องการของตลาด 

กระบวนการในการด�าเนินงานร่วมกับพื้นที่

วิทยาลัยชุมชนยโสธร โดยนายวสันต์ บุญล้น และคณะ 
ร่วมกบักลุ่มจักสานบ้านหนองเป้า พฒันา “หลกัสูตรการจกัสาน
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่” ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการ
พฒันาอาชีพและคณุภาพชีวติผูม้รีายได้น้อย เพือ่ลดความเหล่ือมล�า้ 
ทางสงัคม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงได้ก�าหนดคณุสมบตัิ
ผูเ้รยีน เป็นผูส้นใจท่ัวไปท่ีถือบัตรสวัสดกิารแห่งรฐั และมีพืน้ฐาน
การจักสานไม้ไผ่ โดยงบประมาณท่ีใช้ 123,200 บาท

กลุม่จักสานบ้านหนองเป้าเป็นชุมชนต้นแบบ มกีระบวนการ 
สร้างผลผลิต คือ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็น
ผลติภณัฑ์จกัสานไม้ไผ่สาธติ 5 ชนดิ ได้แก่ กระเป๋าเงินไผ่สทีอง  
กระเป๋าสะพายไผ่ภูเขา กระเป๋าถือชาแดง กระเป๋าถือชาเขียว 
และกระเป๋ากล่องข้าวก�่า” กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนใน
ชุมชนบ้านโพนขวาว ต�าบลขั้นไดใหญ่ อ�าเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร จ�านวน 30 คน ฝึกปฏิบัติการตั้งแต่ 1) ขั้นเตรียมวัสดุ 
ได้แก่ ออกแบบผลิตภัณฑ์ คัดเลือกไม้ไผ่ ตัด ผ่า จัก เหลา ย้อมสี 
ธรรมชาติ 2) ขั้นสาน ได้แก่ ก่อขึ้นรูป สาน สอด ถัก ประกอบ 
ตกแต่ง เยบ็ เกบ็รายละเอยีด และ 3) ข้ันตรวจสอบคณุภาพ ได้แก่ 
ทดลองใช้งาน วิพากษ์ผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันกลุ่มจักสานบ้านหนองเป้า และกลุ่มจักสาน
บ้านโพนขวาว ได้รับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นทั้ง 5 ชนิด  
จากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ และ 
ยงัมแีนวทางการพฒันาต่อยอดในการสร้างชุมชนรกัษ์สิง่แวดล้อม 
ชุมชนปลูกไผ่ทดแทนเพื่อน�ามาจักสาน ลดต้นทุนการผลิต

จากการสรุปบทเรียนร่วมกัน ผู้รับการฝึกอบรมท้ังหมด
เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั เชือ่ว่าตนและชมุชนจะสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มจนน�าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึนได้ จากการสัมภาษณ์ “นางสาวเลียมตา โพธิ์ทอง” ผู้รับ 
การฝึกอบรมหลกัสตูรการจักสานผลติภณัฑ์จากไม้ไผ่ ให้สมัภาษณ์ว่า  
“จากเดิมจักสานคนเดียว ทักษะฝีมือสืบทอดจากบรรพบุรุษ  
หลงัจากเข้ารบัการอบรมแล้ว ตนรูส้กึว่างานจกัสานไม้ไผ่สามารถ
พัฒนาต่อยอดไปได้มาก เพิ่มมูลค่าได้ แต่ต้องมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน ใส่ใจ และมีความสุขกับสิ่งที่ท�า” 

วิทยาลัยชุมชนยโสธร

หนองเป้า-โพนขวาว สานพลังพัฒนาเครื่องจักสานไม้ ไผ่ยโสธร15 16
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ผูส้นใจทุกวนัเสาร์ - อาทิตย์ โดยมสีมาชิกในชุมชนเข้าร่วมเปิดร้าน

จ�าหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลผลิตในชุมชนจ�านวน 27 ร้าน สามารถ

สร้างรายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ประมาณ 40,000 บาท สินค้าที่ได้

รบัความนยิมสงูสดุ คอื ผลติภณัฑ์จากต้นชก รองลงมาคือ อาหาร

พื้นบ้าน

เป้าหมายในปีต่อไป วิทยาลัยชุมชนพังงาและเครือข่าย

จะด�าเนินการร่วมกับชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมเติม เช่น 

ผลิตภัณฑ์จากลูกชก อาหารพื้นบ้าน เป็นต้น อีกทั้งการต่อยอด

จากตลาดชุมชนไปสู่การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนครบวงจร  

โดยจัดท�าหลักสูตรให้ความรู้กับชุมชน เช่น การจัดการท่องเที่ยว

วิถีชุมชน การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น การตลาดออนไลน์

บ้านคลองบ่อแสนเป็นชมุชนมสุลมิขนาดเลก็ ตัง้อยูห่มูท่ี่ 3  

ต�าบลบ่อแสน อ�าเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นพ้ืนที่ที่มีความ 

หลากหลายและสมบูรณ์ตามธรรมชาติ มีวัฒนธรรมชุมชนที่ยัง

คงรักษาอัตลักษณ์ของตนเอง เหมาะแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยววิถีชุมชน ทางชุมชนภายใต้การน�าของผู้ใหญ่บ้าน

ต้องการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถี

ชุมชน เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในชุมชน แต่ยัง 

ขาดความรู้และความช�านาญในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน  

จึงได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังวิทยาลัยชุมชนพังงาให้เข้าไป

ร่วมพัฒนาและส่งเสริมเพื่อให้เกิดความส�าเร็จ

ในปี 2562 วิทยาลัยชุมชนพังงาได้ลงพื้นที่ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ น�าเสนอแนวคิดร่วมกันกับชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว

วิถีชุมชนบ้านคลองบ่อแสน โดยร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ  ทั้งใน

พื้นที่และต่างพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนต�าบล กลุ่มวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ พฒันาชมุชน 

เกษตรจังหวัด หอการค้าจังหวัดพังงา จนได้ข้อสรุปว่า จะเริ่มต้น 

ด้วยการจัดท�าตลาดชุมชน ชื่อ “หลาดต้นเหนาเขาโต๊ะด�า” 

เพื่อจะเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในชุมชน เช่น น�้าตก  

ถ�้า เดินป่า ล่องแพ เป็นต้น และได้เริ่มเปิดตลาดเมื่อวันท่ี  

1 มกราคม 2562 จนถึงปัจจุบัน เปิดบริการนักท่องเที่ยวและ 

วิทยาลัยชุมชนพังงา

โครงการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านคลองบ่อแสน 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256216
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บ้านแหลมมะขาม ต�าบลแหลมงอบ อ�าเภอแหลมงอบ 

จังหวัดตราด เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วย

ทรัพยากรธรรมชาต ิและวฒันธรรม กว่า 6 ปีทีผ่่านมา วทิยาลยัชมุชน

ตราดได้ด�าเนินการพฒันาศักยภาพคนในชมุชนบ้านแหลมมะขาม

ให้สามารถจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามแนวคิด “เอาของด ี

บ้านเราออกมาให้คนรู ้จัก” ในชื่อกลุ ่มท่องเที่ยววัฒนธรรม

บ้านแหลมมะขาม ต่อมาเมื่อมีการจัดการท่องเที่ยว ปัญหาขยะ

เป็นเร่ืองท่ีชุมชนต้องตระหนัก จึงได้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู ้

การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริหารจัดการขยะเป็นชุมชนแรก 

ผลจากการลงพ้ืนที่อย่างจริงจังของชุมชนในการส�ารวจปริมาณ

ขยะ ร่วมกันวางแผนการท�างาน และมีการติดตามประเมินผล 

อย่างต่อเนื่องของวิทยาลัยชุมชนตราด ท�าให้บ้านแหลมมะขาม

มีการจัดการขยะในครัวเรือนและในการจัดการท่องเที่ยว ส่งผล 

ให้บ้านแหลมมะขามเป็นชุมชนปลอดถังขยะและเป็นโมเดล 

การจดัการขยะของชมุชนและถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้กบัพืน้ทีอ่ืน่ 

ปัจจุบันชุมชนบ้านแหลมมะขามได้ขับเคลื่อนการท�างาน

ด้านเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยเร่ืองการศึกษา 

รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร มีผลิตภัณฑ์
ท่ีเกิดจากการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ได้แก่ ข้าวเกรียบขลู่หอม  
เป็นข้าวเกรยีบสมนุไพรป่าชายเลนท่ีมีความหอมอร่อย น�า้พรกิเผา 
สับปะรดและน�้าพริกเผาหอยปากเป็ด เป็นน�้าพริกเผาที่พัฒนา
สตูรมาเพือ่รบัประทานคูก่บัข้าวเกรยีบขลูห่อมโดยใช้หอยปากเป็ด 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านแหลมมะขาม น�้าพริกปลาย่างลุยไพร 
และน�้าพริกหอยปากเป็ด เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีขายดีและได้รับ
ความนิยมจากผู้บริโภค กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เกิดจากการท�าเวทีค้นหาของดีชุมชน การศึกษาความต้องการ
ของตลาด กระบวนการทดลองพัฒนาสูตรของวิทยาลัยชุมชน
ตราดแบบมีส ่วนร่วมจนได้สูตรท่ีถูกใจ ถูกปากผู ้ผลิตและ 
ผูบ้ริโภค และค�านงึถึงมาตรฐานสขุลกัษณะทีด่ใีนการผลติอาหาร 
(Good Hygiene Practices : GHP) เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์เพื่อจ�าหน่ายเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยว 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนการ 
ท่องเที่ยวบ้านแหลมมะขามมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 5 
ของรายได้จากการจัดการท่องเทีย่ว นบัเป็นการพฒันาในรปูแบบ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญา 

วิทยาลัยชุมชนตราด

แหลมมะขาม : รอยทางแห่งการพัฒนาสู่ชุมชน 

แปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เข้มแข็งและยั่งยืน17
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ผลจากการด�าเนินการร่วมกับบ้านแหลมมะขามมาเป็น
ระยะเวลา 6 ปี ส่งผลให้นายสุเทพ บุญเพียร ซึ่งเป็นแกนน�าหลัก 
ในการขบัเคล่ือนการท�างานของกลุม่ได้รับรางวลัก�านัน ผูใ้หญ่บ้าน
ยอดเยี่ยม ประจ�าปี พ.ศ. 2561 และได้รับรางวัลมูลนิธิอนุสรณ์
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประจ�าปี พ.ศ. 2562 นายสุเทพ บุญเพียร 
ได้กล่าวถึงความส�าเร็จดังกล่าวว่า “วิทยาลัยชุมชนตราดเปรียบ
เสมอืนร้านค้า เมือ่ชมุชนมคีวามต้องการในเรือ่งอะไรสามารถเป็น
ที่พึ่งให้กับชุมชนได้ มีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรียนรู ้
ไปพร้อม ๆ กัน ท�าให้ชุมชนประสบความส�าเร็จ แหลมมะขาม
วันนี้ไม่ใช่เด่นเฉพาะการท่องเที่ยว แต่เรามีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
ภูมิปัญญา โดยมีวิทยาลัยชุมชนตราดเป็นผู้จุดประกายสร้าง 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ต่อยอด เติมเต็มให้ชุมชนมีรายได้” 

แหลมมะขามพฒันาภายใต้เจตนารมณ์ของวทิยาลัยชมุชน

ตราดทีว่่า “สรรค์สร้างงานวจิยั พฒันากลไกความเข้มแขง็ของ

ชุมชน น�าผลสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ท�าให้เกิดการท�างานแบบ

มีส่วนร่วมกับชุมชนบนพื้นฐานงานวิจัย ขับเคลื่อนการพัฒนา

ครอบคลุมท้ังพื้นท่ีในมิติท่ีหลากหลาย (Area Based) ส่งผลให้ 

บ้านแหลมมะขามได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด และระดับ

ประเทศ เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน

หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันบ้านแหลม

มะขามเป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตต้นแบบของวิทยาลัยชุมชนตราด 

เป็นชมุชนทีว่ทิยาลยัชมุชนตราดภาคภมูใิจทีเ่หน็การพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง เข้มแข็ง และยั่งยืน
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เป็นเวลากว่า 5 ปี วิทยาลัยชุมชนแพร่ร่วมกับจังหวัดแพร่  
กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนผู ้ค ้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต�าบลดอนมูล  
ได้ประกาศยุทธศาสตร์เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ (Furniture City) ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์หลักเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนและช่าง
ฝีมือท้องถิ่น ร่วมกันพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้สามารถตอบสนอง
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเก็บข้อมูลจากการน�า
เฟอร์นิเจอร์ให้กลุม่เป้าหมายทดลองใช้จรงิ รวมไปถงึการวางแผน
ในการผลิตสินค้า การเลือกใช้วัสดุ การก�าหนดราคา น�าไปสู่ 
การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการไม้สักในจังหวัดแพร่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับยุคไทยแลนด์ 4.0 

ภาคเหนือเป็นภาคแรกของประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้เริ่มกิจกรรมโครงการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุ เมื่อต้นปี 2560 ร่วมกับส�านักส่งเสริม 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA เชียงใหม่) วิสาหกิจชุมชนผู ้ค้า
เฟอร์นิเจอร์หวัดง ต�าบลดอนมลู องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ และ
ศนูย์เวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
เลง็เหน็ถงึความจ�าเป็นในการพฒันางานออกแบบทีม่คีวามพร้อม
เหมาะสมกบัผูส้งูอายแุละคนทกุช่วงวยั เพือ่ยกระดับคุณภาพชวีติ
ให้กับสังคมผู้สูงอายุ ในรูปแบบการน�านวัตกรรมด้านการศึกษา 
มาแก้ไขปัญหาของชุมชน ในรูปแบบการด�าเนินโครงการ 

ผลที่ได้รับได้แก่ หลักสูตร งานวิจัย การจดสิทธิบัตร 

ผลงาน การน�าเฟอร์นิเจอร์ทดสอบความเสถียรภาพและความ

แข็งแรงของการใช้งานเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งาน น�าไป

สู่การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และน�าผลงานที่ได้ไปต่อยอด

เชิงพาณิชย์ มูลค่ามากกว่า 200,000 บาท ชุมชนสามารถรวม

กลุ่มที่เข้มแข็งในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เพิ่มขึ้น จ�านวน  

2 กลุ ่ม โดยมีวิทยาลัยชุมชนแพร่เป็นที่ปรึกษา เป็นพ่ีเล้ียง 

ในการด�าเนินงาน

“บญุ - แชร์ คอลเลคชัน่” ได้มุง่เน้นแก้ปัญหาในการพัฒนา 

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ให้มีการใช้งานที่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้

แก่ผู้ใช้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุซ่ึงมีปัญหาด้านการทรงตัว การลุก  

การเดิน ซึ่งล้วนแต่เป็นอิริยาบถในชีวิตประจ�าวัน ภายใต้แนวคิด 

“Furniture for Elder ชนชราแชร์ เพ่ือชีวิตที่ง่ายกว่า 

ส�าหรับคุณ”

การน�ายทุธศาสตร์จงัหวัดแพร่ เรือ่งเมอืงแห่งเฟอร์นเิจอร์

ไม้สัก มาเป็นโจทย์ในการท�างานร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต�าบลดอนมูล มุ่งสร้างสรรค์เป็นผลงาน

ที่สะท้อนถึงทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และเป็นโอกาสที่

จะตอบรับกับตลาดผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) โดยการเรียนรู้และท�างานร่วมกันระหว่าง

วิทยาลัยชุมชนแพร่

นวัตกรรมด้านการศึกษา ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ18



รายงานประจำาปี 2562 143

นักออกแบบ และผู้มีประสบการณ์เรื่องการออกแบบส�าหรับ 

ผู ้สูงอายุ ผู ้เชี่ยวชาญในเทคนิคงานไม้ดั้งเดิม และการผลิต

เฟอร์นิเจอร์มาตรฐานอุตสาหกรรม น�าผลิตภัณฑ์ท่ีได้ทดสอบ

ตลาด เจรจาธุรกิจ ให้ความส�าคัญในการผลิต ออกแบบและการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตลาด ถอดบทเรียน พัฒนาหลักสูตร จัดท�า

เป็นงานวจิยั เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์และสร้าง

ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จังหวัดแพร่ พร้อม

แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมผู้สูงอายุต่อไป

นายเอกพงศ์ เสียงเพราะ ประธานวิสาหกิจชุมชนงานไม้

บ้านดอนมูล ผู้เข้าร่วมโครงการกับวิทยาลัยชุมชนแพร่ รวมระยะ

เวลามากกว่า 5 ปี ได้น�าความรู้ หลักสูตรจากวิทยาลัยชุมชนแพร่  

ก่อต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลงานท่ีโดดเด่น ได้แก่ น�าความรู้

จากวิทยาลัยชุมชนแพร่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออกไปยังประเทศ

สหรฐัอเมรกิา และร่วมกบัส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

(องค์การมหาชน) เชียงใหม่ พัฒนาเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุ ทดลอง

ตลาด จ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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นบัจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทีว่ทิยาลยัชมุชนสงขลา

ได้เข้าไปพัฒนากลุ่มสตรีชาวสวนยางบ้านล่องมุด ต�าบลล�าไพล 

อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ให้สามารถสร้างอาชีพเสริมรายได้

จากการทอผ้าพื้นเมืองออกขายสร้างรายได้เสริม แก้ปัญหาด้าน

เศรษฐกิจของชุมชน อันเป็นผลมาจากราคายางตกต�่า จากจุด

เร่ิมต้นด้วยการรวมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ และฝึกทักษะพื้นฐาน

ด้านการทอผ้า จนสามารถพฒันาฝีมอืสร้างผลติภณัฑ์เป็น OTOP  

ในปี 2562 ใช้เวลา 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและ

ยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์ผ้าขาวม้าให้ได้มาตรฐาน OTOP และ  

2) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 

มีกระบวนการพัฒนาดังนี้ 1) สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้

ของการพัฒนาทักษะการทอผ้าขาวม้า ด้วยการศึกษาดูงานกลุ่ม

ต้นแบบ กลุ่มทอผ้าบ้านสะพานพลา อ�าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

ซึง่เป็นชุมชนทีว่ิทยาลยัชมุชนสงขลาได้ไปส่งเสรมิ พัฒนาจนเป็น

อาชีพท่ีเข้มแข็งมาก่อนแล้ว 2) ก�าหนดเป้าหมายท่ีท้าทายให้มี

ภาพชัดเจนไว้ก่อน คือ “เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองให้ได้

มาตรฐาน OTOP” 3) วางแผนการพัฒนา 4 ปี (2560 - 2564) 

โดยการมีส่วนร่วม และ 4) ด�าเนินการตามแผนดังกล่าว โดย 

เริ่มต้นปี 2560 จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้า

บ้านล่องมดุ จ�านวน 8 คน เรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะการทอผ้าขาวม้า

เกาะยอข้ันพื้นฐานจากการศึกษาดูงานและวิทยากร ปี 2561 

ปรับปรุงโรงทอ อุปกรณ์ตามมาตรฐาน มผช. และพัฒนาทักษะ 

การทอผ้าขาวม้าสูม่าตรฐาน มผช. พร้อมกนันัน้ได้คดัเลอืกผ้าขาวม้า

ส่งขอมาตรฐาน มผช. 197/2557 (ผ้าขาวม้าชนดิเส้นใยประดษิฐ์) 

และในปี 2562 ส่งคดัสรรสดุยอดหนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ไทย 

ประจ�าปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion) ประเภทสนิค้า

ผ้าขาวม้า นอกจากนั้นยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า 

ช่วยเพิ่มมูลค่าและการจ�าหน่าย ตามล�าดับ

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

พัฒนาศักยภาพการทอผ้าพื้นเมืองบ้านล่องมุดสู่มาตรฐาน 

“สุดยอดหนึ่งตำาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion)”19
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จนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ทดลองน�าเอาเทคนิค 

การทอผ้ายกดอกด้วยกี่กระตุก ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของกลุ่มทอผ้า 

เกาะยอมาออกแบบการทอในรูปแบบผ้าขาวม้า เป็น “ผ้าขาวม้า

ยกดอก” ท�าให้มีลายผ้าสวยงามและประณีตมากขึ้น หลังจาก

ทางกลุ่มได้พัฒนาศักยภาพการทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก

ผ้าขาวม้า ซึ่งผลเป็นดังนี้

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ส�านักงานอุตสาหกรรม 

จังหวดัสงขลา ได้ออกประกาศรบัรองมาตรฐาน มผช. 197/2557  

(ผ้าขาวม้าชนิดเส้นใยประดิษฐ์)

วันท่ี 25 มถุินายน 2562 ได้รบัการคัดสรรเป็นสดุยอดหนึง่

ต�าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product 

Champion) ระดับ 4 ดาว สินค้าผ้าขาวม้า

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้ร่วมแสดงเดินแฟช่ันโชว ์

การออกแบบและตัดเยบ็เสือ้ผ้าขาวม้า ในงาน “ส่งเสรมิอัตลกัษณ์

ภูมิปัญญาผ้าพื้นเมือง อาหารการกินเทพา” ณ ลานวัฒนธรรม 

เทศบาลต�าบลเทพา อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าของกลุ่ม ปี 2561 จ�านวน 

12,454 บาท และปี 2562 สร้างรายได้ จ�านวน 59,495 บาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.93 

วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มอาชีพทอผ้าบ ้านล่องมุดได ้รับ 

งบประมาณในการพัฒนากลุ่ม จากวิทยาลัยชุมชนสงขลาเพียง

แหล่งเดียว โดยในปีงบประมาณ 2562 จ�านวน 244,800 บาท 

ส�าหรับการพัฒนาในปีถัดไป ทางกลุ ่มจะต่อยอดผลิตภัณฑ ์

ผ้าขาวม้า OTOP ระดับ 5 ดาว เพื่อสามารถส่งจ�าหน่ายใน 

ต่างประเทศได้ต่อไป
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บ้านนวราษฎร์ อยู่ในต�าบลนาซาว อ�าเภอเมืองน่าน 

จงัหวดัน่าน ห่างจากตัวเมอืงน่านประมาณ 15 กโิลเมตร ชาวบ้าน 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�าไร่ข้าวโพดและกรีดยาง พ้ืนท่ีท�ากิน

และอยู่อาศัยเป็นพื้นที่รัฐจัดสรร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสะป๊ะสุ่มไก่

อบสมนุไพร บ้านนวราษฎร์ เริม่ต้นจากนางสาวพิมสริิ ยทุธพงศ์สิร ิ

และนางนิตยา ปิมแก้ว นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัย

ชุมชนน่าน สาขาวิชาการบัญชีรุ่น 1 ได้มีแนวคิดที่จะส่งเสริม 

การสร้างอาชีพให้คนในชุมชน และต้องการให้หมู่บ้านนวราษฎร์ 

เป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงได้รวบรวมเครือญาติประมาณ 13 คน 

ระดมเงิน และได้รับเงินบริจาคเล็ก ๆ น้อย ๆ จากเพื่อนฝูง

บุคคลที่สนับสนุน กลุ่มสปาสุ่มไก่บ้านนวราษฎร์ ถูกก่อตั้งข้ึน 

คร้ังแรกในเดอืนสงิหาคม 2561 เพ่ือให้บรกิารอบตัว โดยดดัแปลง 

สุม่ไก่มาใช้เป็นตูอ้บทีมี่เอกลกัษณ์และสะดุดตา แทนการใช้ตูอ้บแบบ

ทั่วไปซึ่งมีราคาแพงและใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้เป็นสูตร 

ยาอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สถานที่ด�าเนินการใช้ศาลาเก่าทิ้งร้าง 

มานานของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านนวราษฎร์ โดยได้รับการช่วยเหลือ

จากคนในหมู่บ้านท่ีมีฝีมือทางช่างมาช่วยปรับปรุงซ่อมแซมให้

สามารถใช้งานได้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้าง

อาชพีสร้างรายได้ในชมุชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วทิยาลยั

ชุมชนน่านได้จัดท�าโครงการวิจัยภูมิปัญญาไทย สร้างรายได้ใน

ชุมชน กรณีศึกษาบ้านนวราษฎร์ หมู่ที่ 5  

ต�าบลนาซาว อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มให้

ยั่งยืน น�าไปสู่การจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน

และส่งเสริมการปลูกสมุนไพรและแปรรูป

สมุนไพรในชุมชน มีการด�าเนินการ ดังนี้

1. จัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู ้

ความเข้าใจร่วมกันระหว่างสมาชิกกลุ ่ม 

สปาสุ่มไก่และผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย  

ผูน้�าชุมชนและตวัแทนชุมชนบ้านนวราษฎร์ ตวัแทนจากหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน นายกและรองนายก อบต.นาซาว ประธาน

วฒันธรรมต�าบล ก�านนัต�าบลนาซาว ผูใ้หญ่บ้านนวราษฎร์ ประธาน

กลุ่มผู้สูงอายุ ประธานแม่บ้านนวราษฎร์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน

บ้านนวราษฎร์ ครู กศน. ต�าบลนาซาว ตวัแทนจาก รพ.สต.นาซาว  

ผู้อ�านวยการ อพท.จังหวัดน่าน เกษตรต�าบล พัฒนาชุมชน  

ซึง่ท�าให้ได้แนวทางในการจดัตัง้กลุม่สปาสุม่ไก่และวิธดี�าเนนิการ

วิทยาลัยชุมชนน่าน

ภูมิปัญญาไทย สร้างรายได้ ในชุมชน กรณีศึกษาบ้านนวราษฎร์ 

หมู่ที่ 5 ตำาบลนาซาว อำาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน20
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ของกลุ ่ม รวมถึงทราบ

ปัญหาในการด�าเนินงาน

ของกลุม่ และได้รบัความ

ร่วมมือจากหลายฝ่าย

ช ่วยหาแนวทางแก้ไข

ปัญหา จากการจัดเวที 

เสวนาท�าให้มีหน่วยงาน

ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดตั้งสปาสุ ่มไก่  

เช ่น อพท. เมืองน ่ าน 

สนับสนุนการปรับปรุง

ต่อเติมโรงนวด สนับสนุนการสร้างห้องน�้า การให้นักศึกษา 

ไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมองค์ความรู้วัฒนธรรมต�าบลนาซาว 

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การหาลูกค้าให้กับกลุ่ม รพ.สต. 

นาซาวสนับสนุนองค์ความรู้เร่ืองการอบสมุนไพร เช่น การวัด

ความดัน การตรวจร่างกาย ฯลฯ คร้ังแรกยังไม่สามารถจัดตั้ง 

เป็นสปาได้ เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับการยื่นค�าขอและ

การพิจารณาอนุญาต และในส่วนของวิทยาลัยชุมชนน่านได ้

สนับสนุนองค์ความรู ้ระบบบริหารจัดการกลุ ่ม น�าไปสู ่การ 

จดทะเบยีนเป็นวสิาหกจิชมุชน การสร้างมลูค่าเพ่ิมโดยการแปรรูป 

สมุนไพรส่งเสริมฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทย

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการด�าเนินงานของกลุ่มสปาสุ่มไก่  

เช่น กิจกรรมรวบรวมองค์ความรู ้เกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชน 

กิจกรรมแปรรูปสมุนไพร กิจกรรมสร้างสวนสมุนไพรในพ้ืนที่ 

สปาสุ่มไก่ กิจกรรมส่งเสริมทักษะองค์ความรู ้การนวดไทย  

150 ชัว่โมง เดมิเป็นนวดเพ่ือผ่อนคลายโดยให้คนทีม่ปีระสบการณ์

นวด แต่ไม่เคยฝึกอบรมการนวดทีถ่กูต้องตามหลกัสตูรมานวดให้

ลูกค้าชั่วโมงละ 120 บาท ปัญหาคือลูกค้าไม่มั่นใจ และจ�านวน

หมอนวดไม่เพียงพอต่อลูกค้า วิทยาลัยชุมชนได้จัดอบรมการ

นวดไทย 150 ชั่วโมง และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สอบผ่านเพื่อสร้าง 

ความมั่นใจให้กับผู้รับบริการนวด 

ปัจจุบันมีการปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ในการอบตัวในพื้นท่ี 

ส่วนตัวและพื้นที่ของโรงอบสมุนไพร ชาวบ้านน�าสมุนไพรและ 

ฟืนมาจ�าหน่ายให้กบักลุม่ กลุม่มกีารแปรรูปสมนุไพรออกจ�าหน่าย

เพือ่ให้ลูกค้าน�าไปอบตัวทีบ้่าน รายได้จากการอบสมนุไพรในสุม่ไก่ 

จากเดิมราคาอบต่อครั้ง 50 บาท ปรับราคาเป็นครั้งละ 120 บาท

ต่อ 1 คน รายได้จากการนวดตัวให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการเดิม

ชั่วโมงละ 120 บาท ปรับราคาเป็น 150 บาทต่อชั่วโมง ปัจจุบัน

ลูกค้ามาอบตัวและใช้บริการนวดเพิ่มข้ึน ท�าให้สมาชิกในกลุ่ม 

หรือคนในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น  

ในปี 2562 กลุ่มได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 

สะป๊ะสุม่ไก่อบสมนุไพรบ้านนวราษฎร์ มนีางสาวพมิสริ ิยทุธพงศ์สริิ 

เป็นประธานกลุ่ม และนางนิตยา ปิมแก้ว เป็นรองประธานกลุ่ม  

มีระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น มีความยั่งยืน  มีโรงอบตัว โรงนวด  

และห้องน�้า ถูกปรับปรุงต่อเติมให้มีมาตรฐาน สมาชิกกลุ่มมี

อาชีพ มีรายได้จากการอบสมุนไพรและรายได้จากการนวด 

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า รายได้จากการรับจัดอาหาร 

ให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ มีนักท่องเท่ียวและลูกค้า 

มาใช้บรกิารเพิม่ขึน้ คนในชมุชนบ้านนวราษฎร์ทีไ่ม่ได้เป็นสมาชกิ

กลุ่ม มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นจากขายสมุนไพร ขายฟืน ให้กับ

วิสาหกิจ และอาชีพนวดให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการอบสมุนไพร

ในสุ่มไก่ บริเวณรอบ ๆ วิสาหกิจ มีชาวบ้านน�าสินค้ามาจ�าหน่าย  

มีร้านค้าเพิ่มขึ้น เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว  

ร้านขนม ฯลฯ มีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เข้ามาสนับสนุน 

กลุ่มหลายรูปแบบและมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับกลุ่ม วิทยาลัยชุมชนน่านได้

เข้าไปดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดให้กับกลุ ่ม 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดโครงการบริการวิชาการ  

การจดัการความรู ้สูแ่นวทางสร้างอาชพี ต่อยอดองค์ความรูใ้ห้กบั  

“กลุ ่มสะป๊ะสุ ่มไก่อบสมุนไพรบ้านนวราษฎร์” เพื่อต่อยอด 

องค์ความรู้ด้านการนวดฝ่าเท้า การท�าน�้ามันอโรม่า และท�า 

เคร่ืองดื่มสมุนไพร รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ให้เป็น

แหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพต่อไป 
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน

319 อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 - 10 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 โทรสาร : 0 2280 4162

เว็บไซต์ : www.iccs.ac.th

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

36 ถนนปางล้อนิคม ต�าบลจองค�า  
อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0 5369 5438 โทรสาร : 0 5369 5439
เว็บไซต์ : www.mcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนตาก

หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต�าบลหนองบัวใต้  
อ�าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ : 0 5589 7060-1 โทรสาร : 0 5589 7063
เว็บไซต์ : www.takcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

199 หมู่ 10 บ้านบุ่งอุทัย ต�าบลนาสีนวน 
อ�าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 0 4261 2596 โทรสาร : 0 4261 5197
เว็บไซต์ : www.mukcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

หมู่ 3 ถนนสุวรรณศร ต�าบลท่าเกษม 
อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 0 3742 5487-9 โทรสาร : 0 3742 5291
เว็บไซต์ : www.skcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

150 หมู่ 6 ต�าบลท่าบัว อ�าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร 66130
โทรศพัท์ : 0 5665 9180 โทรสาร : 0 5665 9180 ต่อ 107 
เว็บไซต์ : www.pcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

182 หมู่ 1 ถนนบุรีรัมย์ - สตึก ต�าบลบัวทอง 
อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
โทรศัพท์ : 0 4461 5128 โทรสาร : 0 4461 5129
เว็บไซต์ : www.brcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำาภู

199 หมู่ 1 บ้านพร้าว ต�าบลบ้านพร้าว 
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู จังหวัดหนองบัวล�าภู 39000 
โทรศัพท์ : 0 4294 1101 โทรสาร : 0 4294 1056
เว็บไซต์ : www.nbcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

7 หมู่ 2 ถนนบ้านไร่ - ลานสัก ต�าบลห้วยแห้ง 
อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ : 0 5653 9204 โทรสาร : 0 5653 9205
เว็บไซต์ : www.uthaicc.ac.th

สถาบันวิทยาลัยชุม
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วิทยาลัยชุมชนยะลา

2 ถนนสุขยางค์ 1 ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ : 0 7321 6646 โทรสาร : 0 7321 6648

เว็บไซต์ : www.ycc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนระนอง

2/4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต�าบลบางริ้น  
อ�าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์ : 0 7782 1068 โทรสาร : 0 7782 3326

เว็บไซต์ : www.rncc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสตูล

271 หมู่ 4 ต�าบลเกตรี อ�าเภอเมืองสตูล  
จังหวัดสตูล 91000

โทรศัพท์ : 0 7471 1958 โทรสาร : 0 7477 2116

เว็บไซต์ : www.stcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนยโสธร

บ้านบาก หมู่ 11 ถนนแจ้งสนิท ต�าบลส�าราญ 
อ�าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

โทรศัพท์ : 0 4558 6295 โทรสาร : 0 4558 6296

เว็บไซต์ : www.yasocc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนตราด

64/1 หมู่ 2 ถนนตราด - คลองใหม่ ต�าบลเนินทราย 
อ�าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

โทรศัพท์ 0 3967 1888-90 โทรสาร : 0 3967 1888

เว็บไซต์ : www.tratcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

48/1 ถนนเกษตรขันธ์ ต�าบลเทพา อ�าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา 90150

โทรศัพท์ : 0 7437 6633, 0 7437 6667  
โทรสาร : 0 7437 6665 เว็บไซต์ : www.sk-cc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

2 ถนนปากน�้า ต�าบลรูสะมิแร อ�าเภอเมืองปัตตานี  
จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 0 7346 0205 โทรสาร : 0 7346 0061

เว็บไซต์ : www.pncc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

223 หมู่ 10 ถนนสุริยะประดิษฐ์ อ�าเภอเมืองนราธิวาส   
จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 0 7364 2721-2 โทรสาร : 0 7364 2723

เว็บไซต์ : www.ncc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (ชั่วคราว)

44/1 หมู่ 2 ถนนบ้านแพ้ว - พระประโทน  
อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120

โทรศัพท์ : 0 3445 0001-2 โทรสาร : 0 3445 0003

เว็บไซต์ : www.smkcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนพังงา

69 หมู่ 6 ต�าบลบ่อแสน อ�าเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา 82180

โทรศัพท์ : 0 7659 9014 โทรสาร : 0 7659 9214

เว็บไซต์ : www.pngcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนแพร่

189 หมู่ 2 ต�าบลน�้าช�า อ�าเภอเมืองแพร่  
จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ : 0 5453 2191 โทรสาร : 0 5453 2192

เว็บไซต์ : www.phr.ac.th

วิทยาลัยชุมชนน่าน

10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล ต�าบลดู่ใต้  
อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์ : 0 5471 0329, 0 5471 1229  
โทรสาร : 0 5471 0329 เว็บไซต์ : www.nancc.ac.th
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รายชื่อคณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 1. นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ปรึกษาคณะท�างาน

 2. นายเจริญชัย วงษ์จินดา รองผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานคณะท�างาน

 3. นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกองแผนงาน 

และงบประมาณ
รองประธานคณะท�างาน

 4. นางชนิกา น�้าเพชร
ปฏบิตัหิน้าทีผู้่อ�านวยการกองคลงั 

และบรหิารสินทรพัย์
คณะท�างาน

 5. นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกองมาตรฐาน 

การศึกษาและวิจัย
คณะท�างาน

 6. นางวิลาสินี ปิยางสุ นกัวชิาการพสัดชุ�านาญการพเิศษ คณะท�างาน

 7. นางสาวทวนทัศน์ นิลด�า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ คณะท�างาน

 8. นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค์ บคุลากรช�านาญการ คณะท�างาน

 9. นายทศปริชัย เลาห์ทวี นักตรวจสอบภายในช�านาญการ คณะท�างาน

 10. นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ คณะท�างาน

 11. นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์ นกัวชิาการศกึษาช�านาญการ คณะท�างาน

 12. นางสาวครองสิน มิตะทัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ คณะท�างานและเลขานุการ

 13. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ นกัประชาสัมพันธ์ช�านาญการ คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

 14. นางสาวสุพรรณิการ์ ปัชโชตะสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

 15. นางสาวธนาภรณ์ ชวนรักษาสัตย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

 16. นางสาวอารีรักษ์ โสภา นักวิชาการศึกษา คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน

อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ  319 วังจันทรเกษม ถนนราชด�าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 โทรสาร : 0 2280 4162,  0 2281 1588

E-mail : iccs@iccs.ac.th www.iccs.ac.th สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายงานประจ�าปี 2562 
สถาบันวิท

ยาลัยชุมชน 
 

 
 

Annual Report 2019 
Institute of c

om
m

unity c
olleges

สถาบันวิทยาลัยชุม

ชนINSTITUTE OF COMMUNITY COLL
EG

ES

FONT : PSL MethineeSP Regular

GOLD
#F7F19F
#DCC161

#C19F46
#9A702C

RED
#EF4345
#D92030

BLUE
#075EAB
#2E368F

WHITE
#F3F3F4
#D5D6D7


