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“ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ยอมเปนคุณแกตนดวย. ผูที่ทํางานโดย

เห็นแกตัวเบียดเบียนประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุด 

ก็จะเอาตัวไมรอด. ขาราชการทุกคนจึงตองทํางานทุกอยางดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะ 

ตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ.”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานพระราโชวาทแกขาราชการพลเรือน 

เนื่องในวันขาราชการพลเรือน ประจําป 2545

วันเสารที่ 30 มีนาคม 2545
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"ผูปฏิบัติราชการ นอกจากจะตองรูงานในหนาที่อยางทั่วถึงแลว

ยังจําเปนตองรูดีรูชั่ว ประโยชนและไมใชประโยชน อยางกระจางชัดดวย. 

งานราชการซึ่งเปนงานของแผนดิน 

จึงจะดําเนินไปอยางถูกตอง ตรงตามเปาหมาย 

และสําเร็จประโยชนที่พึงประสงค คือยังความดี 

ความเจริญใหเกิดแกประเทศชาติและประชาชนไดแทจริงและยั่งยืน."

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานพระราโชวาทแกขาราชการพลเรือน

 เนื่องในวันขาราชการพลเรือน ประจําป 2561

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2561
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ผลการดำเนินงาน (ตอ)

       ดานการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ     65          
       ดานการพัฒนางานกิจการสภาสถาบัน /สภาวิชาการสถาบัน    67      
       ดานการพัฒนางานกฎหมาย        68
       ดานการเงิน บัญชี และพัสดุ        69
       ดานการพัฒนางานตรวจสอบภายใน       70
ผลการดําเนินงานโครงการนโยบายภายใตแผนงานบูรณาการ    71
       โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม   71
             ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต
       โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพ    74
             ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต
       โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ     82
       โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ   87
       โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต   91
รางวัลแหงความภาคภูมิใจ        94
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร        95  

4budgetการเงิน การคลัง และงบประมาณ

เงินงบประมาณ                       100

เงินรายได                        102
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ผลการประเมินสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  104

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 111
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“หนึ่ง” วิทยาลัย “หนึ่ง” ตัวอยางความสำเร็จ ประจำป พ.ศ. 2561           118

7

1 ประวัติความเปนมา
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ความเปนมาและการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน        12         

ตราสัญลักษณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน        13        
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องคกรและการบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)      16    

ยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)     17    

โครงสรางองคกรสถาบันวิทยาลัยชุมชน        23       

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน          24

สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน         26

ผูบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน          28

องคคณะและบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน       30

งบประมาณรายจายประจําป         32

การจัดการศึกษาและฝกอบรม         34       

     การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    36   

      และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 จํานวนนักศึกษา          36

 หลักสูตรที่เปดสอน         37

     การจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ        

 หลักสูตรประกาศนียบัตร         39

 หลักสูตรพัฒนาอาชีพ         40

     กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561       42

การวิจัยและพัฒนา          47

การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน        53

     โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน        54

     โครงการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน      56

การทะนุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม        60

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ        63

     ดานบริหารทรัพยากรบุคคล         63

     ดานเครือขายความรวมมือทางวิชาการในประเทศ      63

     ดานเครือขายความรวมมือทางวิชาการตางประเทศ      65
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“ วิทยาลัยชุมชนเปนสะพานเชื่อมระหวางระบบการศึกษา

การฝกอบรมกับโลกของการทํางาน

มีเปาหมายในการพัฒนาชีวิตของคนในชุมชน

สรางระบบการศึกษาที่รวมการเปลี่ยนแปลง

ทั้งสามดาน คือ ความรู ทักษะ และคุณคา คุณธรรม ซึ่งจะไดเปนภูมิคุมกัน

สําหรับปจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน ”

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย

องคมนตรี
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ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย

องคมนตรี

ผู วางรากฐานวิทยาลัยชุมชน

สารจากนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

ตัง้แต่พระราชบญัญตัสิถาบนัวทิยาลัยชมุชน	พ.ศ.	2558	มผีลบงัคบัใช้ถงึปัจจบัุนก้าวสูปี่ที	่3	แล้ว		
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง

ดังจะเห็นได้จากการด�าเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	
นอกจากการมีผลงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายที่พลาดโอกาสได้เข้าถึง	
การศึกษาและบริการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่	20	จังหวัดทั่วประเทศแล้ว	สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนยังได้ขับเคล่ือนนโยบายที่เป็นจุดเน้นของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการจัดหลักสูตร
ทางด้านดิจิทัล	การวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล	การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์	
เพื่อมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบ	วิธีการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด	
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง	ยั่งยืน	สามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนสืบไป

ขอแสดงความยินดีกับความส�าเร็จ	 อันเป็นผลจากก�าลังกาย	 ก�าลังใจ	 และก�าลังสติปัญญาของ
บุคลากร	ทุกคน	และขออวยพรให้ประสบความส�าเร็จในก้าวย่างต่อ	ๆ	ไปอย่างมั่นคง

นางสิริกร  มณีรินทร์

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน



สารจากผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีปรัชญาเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 เพื่อเพิ่ม
คุณค่าชีวิต	 และศักยภาพของบุคคลและชุมชน	 มีการด�าเนินงานตามพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา	 4	 ด้าน	
คือ	 จัดการศึกษา	 วิจัย	 บริการวิชาการ	 การทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 ที่ตอบสนองต่อนโยบาย	
และทิศทางการพัฒนาประเทศ	มีเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนระยะ	20	ปี	เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์	
“สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม	สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน”	 โดย	
ระยะ	5	ปีแรก	(พ.ศ.	2561	–	2565)	มุ่งเน้นการปรบัการบรหิารและการด�าเนนิการตามพนัธกจิในเชงิรกุ	
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง	 มยีทุธศาสตร์ข้บเคลือ่นการด�าเนนิงาน	 5	 ยทุธศาสตร์	 ได้แก่	 ยทุธศาสตร์ที	่ 1		
การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล	 ยุทธศาสตร์ที่	 2	 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่	 3	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิตในชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่	4	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน	และยุทธศาสตร์ที่	5	การสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความ	
เข้มแข็งชุมชน	

รายงานประจ�าปี	2561	จึงเป็นการน�าเสนอผลการด�าเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนตามพันธกิจ	4	ด้าน	และตัวอย่างผลงานเด่นตามนโยบายของแต่ละวิทยาลัยชุมชนท่ีแสดงให้
เห็นถึงความมุ่งมั่น	ร่วมแรง	ร่วมใจของบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนตามเจตนารมณ์ที่วางไว้	

สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ได้ทุ ่มเทพลังกาย	ใจ	และสติปัญญา		
ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี	เพ่ือให้องค์กรของเราก้าวหน้า	ต่อไปอย่างม่ันคงและมีประสิทธิภาพ		
เพื่อยังประโยชน์แก่ประเทศสืบไป

นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์

ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประวัติความเป นมา



สารจากผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

ประวัติความเป นมา



เสนทางการกอกําเนิดวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
เปนผูจดุประกายทางความคดิ วางรากฐาน การดาํเนนิงาน มุงใหวทิยาลยัชมุชนเปนสถาบนัการศกึษาของรฐัท่ีจัดการศึกษา 
ระดบัตํา่กวาปรญิญา จดัฝกอบรมทัง้ดานวชิาการและวชิาชพีท่ีสอดคลองกบัความตองการของชมุชน และใหชมุชนเขามา 
มีสวนรวม

หลักการสําคัญในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 
(1) หลักการกระจายอํานาจที่แทจริง โดยการจัดตั้งใหเกิดจากความตองการของประชาชนและใหประชาชนมีสวนรวม  
     ในการดําเนินงานทุกขั้นตอน 
(2) ใหใชทรัพยากรท่ีมีอยูทั้งของรัฐและเอกชนและชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด และในระยะแรกไมมีการกอสราง 
     สถานศึกษาใหม  
(3) จัดระบบความรวมมือกับภาคเอกชนและชุมชน เพื่อการผลิตกําลังคนและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการ  
     ของชุมชนและตลาดแรงงาน

พ.ศ. 2513 - 2519 พ.ศ. 2539 - 2519

3 41 2

พ.ศ. 2520 - 2540

ความค ิ ด ให  ม ี 

ว ิ ทย าล ั ยช ุ มชน 

ในประเทศไทย

ขยายการจัดตั ้ง 

ว ิ ท ย า ล ั ย ช ุ ม ช น 

โดยจัดตั ้งวิทยาลัย 

ชุมชนสุราษฎรธานี 

ของมหาว ิทยาล ัย 

ส งขลานคร ิ นทร  

และยุติการดำเนินการ 

เม่ือ พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2533 - 2541

จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 77 แหง 

ในสถาบ ันการศ ึกษาเฉพาะ 

ในวิทยาลัยเกษตรกรรม วิทยาลัย 

พลศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป และ 

วิทยาลัยชางศิลป มีหนวย 

ประสานงาน คือ “สำนักงาน 

โครงการวิทยาลัยชุมชน” และ 

ยุติการดำเนินการ เม่ือ พ.ศ. 2539

จากนโยบายรัฐบาลในป พ.ศ. 2544 ไดมีการจัดต้ัง 
วิทยาลัยชุมชนต้ังแตป พ.ศ. 2545 - 2554 รวม 20 แหง 
กระจายอยูในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อใหเขาถึง 
กลุมเปาหมายที่พลาดโอกาส ดังนี้

17 เมษายน 2545 แมฮองสอน พิจิตร ตาก สระแกว 
อุทัยธานี บุรีรัมย มุกดาหาร หนองบัวลำภู ระนอง และ 
นราธิวาส

29 กรกฎาคม 2547 ยะลา และปตตานี
8 ตุลาคม 2547 สตูล สมุทรสาคร ตราด ยโสธร และ  

พังงา
20 กุมภาพันธ 2549 แพร
24 สิงหาคม 2550 สงขลา
29 มีนาคม 2554 นาน

จัดต้ังวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยครู 

จำนวน 4 แหง คือ วิทยาลัยชุมชน 

พิบ ูลสงคราม ว ิทยาลัยช ุมชน 

อุบลราชธานี ว ิทยาลัยช ุมชน 

นครราชสีมา และวิทยาลัยชุมชน 

นครศรีธรรมราช โดยมีหนวย 

ประสานงาน คือ “สำนักพัฒนา 

ว ิ ทย าล ั ย ช ุ มชน”  และย ุ ต ิ  

การดำเนินงาน ทั้ง 4 แหง

พ.ศ. 2527 - 2528 พ.ศ. 2537 - 2539 พ.ศ. 2544 - 2558

5 6 7

ปจจบุนัมีพระราชบัญญัตสิถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 เปน 
กฎหมายหลักในการดำเนินงาน 
มีการบริหารจัดการสถาบันวิทยาลัย 
ชุมชนในรูปองคคณะบุคคลที ่มา 
จากท้ังภาครัฐและเอกชน และบริหาร 
จัดการรวมโดยชุมชน แบงเปน 2 ระดับ 
คือ ระดับชาติ ไดแก สภาสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน และ สภาวิชาการ 
ระดับจังหวัด ไดแก สภาวิทยาลัยชุมชน 
และคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 
วิทยาลัย

พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน

ปรัชญาเบื้องตน
วทิยาลัยชมุชนเชือ่วาบุคคลทุกคนมศีกัยภาพ 

อยูในตัว ถาเขามีโอกาสและไดรับคําแนะนําในทาง 
ที่ถูกตองเหมาะสม เขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพ 
ของตนเองไดอยางเต็มท่ี และเปนทรัพยากรที่มี 
คุณคายิ่งตอชุมชนและสังคม

นโยบายหลัก 
(1) เปดกวางและเขาถึงงายเพื่อใหคนในชุมชนไดเรียนรู  
     และฝกทักษะอยางกวางขวาง 
(2) มีหลักสูตรหลากหลายประเภทใหเลือก 
(3) ตอบสนองตอชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
(4) เนนคุณภาพและการใชประโยชน 
(5) เสียคาใชจายนอย 
(6) สรางพันธมิตรกับธุรกิจเอกชน องคกรของรัฐ  
     และชุมชน

จุดกลาง สื่อถึง ศูนยรวมความรวมมือ ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน
ชองวาง  สื่อถึง การศึกษา ความรู การเติมเต็มโอกาสทางการศึกษา
รูปทรงทางสถาปตยกรรมไทย สื่อถึง การบูรณาการ วิถีปญญา และวิถีไทย 
                                      สถาปตยกรรมไทย
เสนโคงที่รองรับดานลาง  สื่อถึง  การศึกษาตลอดชีวิต การสรางบุคลากร
                ที่มีคุณภาพใหแกชุมชนและประเทศชาติ

ตราสัญลักษณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ประวัติความเปนมา

แนวคิดเสนอการจัดตั้งวิทยาลัย 

ช ุมชนในแผนพัฒนาการศึกษา 

แหงชาติ ฉบับที่ 3 และความคิด 

ของคณะกรรมการวางพื ้นฐาน 

เพื่อการปฏิรูปการศึกษา  

จ ัดต ั ้ งว ิทยาล ัยช ุมชนภูเก ็ต 

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เปนวิทยาลัยชุมชนแหงแรกของ 

ประเทศไทย และยุติการดำเนินการ 

เมื่อ พ.ศ. 2540

12



เสนทางการกอกําเนิดวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
เปนผูจดุประกายทางความคดิ วางรากฐาน การดาํเนนิงาน มุงใหวทิยาลยัชมุชนเปนสถาบนัการศกึษาของรฐัท่ีจดัการศึกษา 
ระดับต่ํากวาปริญญา จัดฝกอบรมท้ังดานวชิาการและวชิาชพีท่ีสอดคลองกบัความตองการของชมุชน และใหชมุชนเขามา 
มีสวนรวม

หลักการสําคัญในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 
(1) หลักการกระจายอํานาจที่แทจริง โดยการจัดตั้งใหเกิดจากความตองการของประชาชนและใหประชาชนมีสวนรวม  
     ในการดําเนินงานทุกขั้นตอน 
(2) ใหใชทรัพยากรท่ีมีอยูทั้งของรัฐและเอกชนและชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด และในระยะแรกไมมีการกอสราง 
     สถานศึกษาใหม  
(3) จัดระบบความรวมมือกับภาคเอกชนและชุมชน เพื่อการผลิตกําลังคนและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการ  
     ของชุมชนและตลาดแรงงาน

พ.ศ. 2513 - 2519 พ.ศ. 2539 - 2519

3 41 2

พ.ศ. 2520 - 2540

ความค ิ ด ให  ม ี 

ว ิ ทย าล ั ยช ุ มชน 

ในประเทศไทย

ขยายการจัดตั ้ง 

ว ิ ท ย า ล ั ย ช ุ ม ช น 

โดยจัดตั ้งวิทยาลัย 

ชุมชนสุราษฎรธานี 

ของมหาว ิทยาล ัย 

ส งขลานคร ิ นทร  

และยุติการดำเนินการ 

เม่ือ พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2533 - 2541

จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 77 แหง 

ในสถาบ ันการศ ึกษาเฉพาะ 

ในวิทยาลัยเกษตรกรรม วิทยาลัย 

พลศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป และ 

วิทยาลัยชางศิลป มีหนวย 

ประสานงาน คือ “สำนักงาน 

โครงการวิทยาลัยชุมชน” และ 

ยุติการดำเนินการ เม่ือ พ.ศ. 2539

จากนโยบายรัฐบาลในป พ.ศ. 2544 ไดมีการจัดต้ัง 
วิทยาลัยชุมชนต้ังแตป พ.ศ. 2545 - 2554 รวม 20 แหง 
กระจายอยูในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อใหเขาถึง 
กลุมเปาหมายที่พลาดโอกาส ดังนี้

17 เมษายน 2545 แมฮองสอน พิจิตร ตาก สระแกว 
อุทัยธานี บุรีรัมย มุกดาหาร หนองบัวลำภู ระนอง และ 
นราธิวาส

29 กรกฎาคม 2547 ยะลา และปตตานี
8 ตุลาคม 2547 สตูล สมุทรสาคร ตราด ยโสธร และ  

พังงา
20 กุมภาพันธ 2549 แพร
24 สิงหาคม 2550 สงขลา
29 มีนาคม 2554 นาน

จัดต้ังวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยครู 

จำนวน 4 แหง คือ วิทยาลัยชุมชน 

พิบ ูลสงคราม ว ิทยาลัยช ุมชน 

อุบลราชธานี ว ิทยาลัยช ุมชน 

นครราชสีมา และวิทยาลัยชุมชน 

นครศรีธรรมราช โดยมีหนวย 

ประสานงาน คือ “สำนักพัฒนา 

ว ิ ทย าล ั ย ช ุ มชน”  และย ุ ต ิ  

การดำเนินงาน ทั้ง 4 แหง

พ.ศ. 2527 - 2528 พ.ศ. 2537 - 2539 พ.ศ. 2544 - 2558

5 6 7

ปจจบุนัมีพระราชบัญญัตสิถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 เปน 
กฎหมายหลักในการดำเนินงาน 
มีการบริหารจัดการสถาบันวิทยาลัย 
ชุมชนในรูปองคคณะบุคคลที ่มา 
จากท้ังภาครัฐและเอกชน และบริหาร 
จัดการรวมโดยชุมชน แบงเปน 2 ระดับ 
คือ ระดับชาติ ไดแก สภาสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน และ สภาวิชาการ 
ระดับจังหวัด ไดแก สภาวิทยาลัยชุมชน 
และคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 
วิทยาลัย

พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน

ปรัชญาเบื้องตน
วทิยาลัยชมุชนเชือ่วาบคุคลทุกคนมศีกัยภาพ 

อยูในตัว ถาเขามีโอกาสและไดรับคําแนะนําในทาง 
ที่ถูกตองเหมาะสม เขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพ 
ของตนเองไดอยางเต็มที่ และเปนทรัพยากรที่มี 
คุณคายิ่งตอชุมชนและสังคม

นโยบายหลัก 
(1) เปดกวางและเขาถึงงายเพื่อใหคนในชุมชนไดเรียนรู  
     และฝกทักษะอยางกวางขวาง 
(2) มีหลักสูตรหลากหลายประเภทใหเลือก 
(3) ตอบสนองตอชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
(4) เนนคุณภาพและการใชประโยชน 
(5) เสียคาใชจายนอย 
(6) สรางพันธมิตรกับธุรกิจเอกชน องคกรของรัฐ  
     และชุมชน

จุดกลาง สื่อถึง ศูนยรวมความรวมมือ ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน
ชองวาง  สื่อถึง การศึกษา ความรู การเติมเต็มโอกาสทางการศึกษา
รูปทรงทางสถาปตยกรรมไทย สื่อถึง การบูรณาการ วิถีปญญา และวิถีไทย 
                                      สถาปตยกรรมไทย
เสนโคงที่รองรับดานลาง  สื่อถึง  การศึกษาตลอดชีวิต การสรางบุคลากร
                ที่มีคุณภาพใหแกชุมชนและประเทศชาติ

ตราสัญลักษณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ประวัติความเปนมา

แนวคิดเสนอการจัดตั้งวิทยาลัย 

ช ุมชนในแผนพัฒนาการศึกษา 

แหงชาติ ฉบับที่ 3 และความคิด 

ของคณะกรรมการวางพื ้นฐาน 

เพื่อการปฏิรูปการศึกษา  

จ ัดต ั ้ งว ิทยาล ัยช ุมชนภูเก ็ต 

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เปนวิทยาลัยชุมชนแหงแรกของ 

ประเทศไทย และยุติการดำเนินการ 

เมื่อ พ.ศ. 2540

13ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน



 

ปที่ดํารงตําแหนง รายนาม ตําแหนง

11 พ.ย. 2548 – 10 มิ.ย. 2553

11 มิ.ย. 2553 – 15 ม.ค. 2558

16 ม.ค. 2558 – 29 ธ.ค. 2558

30 ธ.ค. 2558 – ปจจุบัน

นางสิริกร  มณีรินทร

นางสิริกร  มณีรินทร

นายกฤษณพงศ กีรติกร

นายสุเมธ  แยมนุน

ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน

ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน

ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายนามประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน/นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายนามผูบริหาร

ปที่ดํารงตําแหนง รายนาม ตําแหนง

พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2546 – 13 ก.ย. 2555

13 ก.ย. 2555 – 19 พ.ค. 2556

20 พ.ค. 2556 – 10 เม.ย. 2558

1 ต.ค. 2558 – 28 มี.ค. 2559

11 เม.ย. 2558 – 30 ก.ย. 2558

29 มี.ค. 2559 – 30 ต.ค. 2559

7 พ.ย. 2559 – 24 ก.ค. 2561

25 ก.ค. 2561 – ปจจุบัน

นางสาวสุนันทา แสงทอง

นางสาวสุนันทา แสงทอง

นางสาววรรณี สิงโตนาท

นายสมศกัด์ิ ตันติแพทยางกูร

นายสมศกัด์ิ ตันติแพทยางกูร

นายมานิต วิมุตติสุข

นายนําชัย กฤษณาสกุล

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน

ผูอํานวยการโครงการสงเสริมวิทยาลัยชุมชน

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิทยาลัยชุมชน

ผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

ผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

14
องคกรและการบริหารสถาบัน



 

ปที่ดํารงตําแหนง รายนาม ตําแหนง

11 พ.ย. 2548 – 10 มิ.ย. 2553

11 มิ.ย. 2553 – 15 ม.ค. 2558

16 ม.ค. 2558 – 29 ธ.ค. 2558

30 ธ.ค. 2558 – ปจจุบัน

นางสิริกร  มณีรินทร

นางสิริกร  มณีรินทร

นายกฤษณพงศ กีรติกร

นายสุเมธ  แยมนุน

ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน

ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน

ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายนามประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน/นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายนามผูบริหาร

ปที่ดํารงตําแหนง รายนาม ตําแหนง

พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2546 – 13 ก.ย. 2555

13 ก.ย. 2555 – 19 พ.ค. 2556

20 พ.ค. 2556 – 10 เม.ย. 2558

1 ต.ค. 2558 – 28 มี.ค. 2559

11 เม.ย. 2558 – 30 ก.ย. 2558

29 มี.ค. 2559 – 30 ต.ค. 2559

7 พ.ย. 2559 – 24 ก.ค. 2561

25 ก.ค. 2561 – ปจจุบัน

นางสาวสุนันทา แสงทอง

นางสาวสุนันทา แสงทอง

นางสาววรรณี สิงโตนาท

นายสมศกัด์ิ ตันติแพทยางกูร

นายสมศกัด์ิ ตันติแพทยางกูร

นายมานิต วิมุตติสุข

นายนําชัย กฤษณาสกุล

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน

ผูอํานวยการโครงการสงเสริมวิทยาลัยชุมชน

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิทยาลัยชุมชน

ผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

ผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

องคกรและการบริหารสถาบัน



  วิสัยทัศน
“ สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สรางสรรคนวัตกรรมชุมชน เพื่อพัฒนาคนและสังคมอยางยั่งยืน ”

ยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)

เปาหมายของยุทธศาสตรระยะ 20 ป

ยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2561 – 2565)

สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม มุงเนนการปรับการบริหารจัดการในเชิงรุกใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลัก   
ธรรมาภิบาลและสานตอแนวพระราชดําริในการดําเนินโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมใหเกิดความย่ังยืน

สรางสรรคนวตักรรมชมุชน มุงเนนการใชกลไกการจดัการศกึษาตามพนัธกจิของสถาบันวทิยาลัยชมุชนในการสรางชุมชน 
ตนแบบนวตักรรมทกุวทิยาลยัชมุชน สรางภาคเีครอืขายทัง้ในและตางประเทศในการสรรคสรางนวัตกรรมสูชมุชน และสรางชมุชน 
แหงภูมิปญญาเพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

พฒันาคนและสงัคมอยางยัง่ยนื มุงเนนการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ควบคูกบัการขยายขอบเขต 
การดูแลและพัฒนาไปสูชุมชนและสังคม ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหเกิดความเทาทันและยั่งยืน

พ.ศ. 2561 - 2565 พ.ศ. 2571 - 2575

1

พ.ศ. 2566 - 2570 พ.ศ. 2576 - 2580

2 3 4

  Renovate Community 
College ปรับการบริหารและ 
การดําเนินการตามพันธกิจ 
ในเชิงรุกใหทันตอการเปลี่ยน 
แปลง

Community Engagement
ผ นึ ก กํ า ลั ง ทุ ก ภ า ค ส  ว น 

เพื่อสรางสรรค สรางนวัตกรรม 
สูชุมชนและเปนวิทยาลัยชุมชน 
ที่มีความเป นเลิศเฉพาะทาง 
ที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน 
และเปนที่ยอมรับ

Community Engagement
ผ นึ ก กํ า ลั ง ทุ ก ภ า ค ส  ว น 

เพื่อสรางสรรค สรางนวัตกรรม 
สูชุมชนและเปนวิทยาลัยชุมชนที่มี 
ความเปนเลศิเฉพาะทางทีส่อดคลอง 
กับบริบทของชุมชนและเป นที่ 
ยอมรับ

Full Community Innovation 
สรางชุมชนตนแบบนวัตกรรม

ทุกวิทยาลัยชุมชนสร างภาคี 
เครือขายทั้ งใน/ต างประเทศ 
ในการสรรค สร างนวัตกรรม 
สู ชุมชนและสร างชุมชนแหง 
ภูมิปญญาเพื่อเปนรากฐานของ 
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

วสัิยทศัน
ระยะ 20 ป

“สถาบันวิทยาลัย 
ชุมชนคณุธรรม  

สรางสรรคนวตักรรม
ชุมชนเพือ่พฒันา 
คนและสงัคมอยาง

ยัง่ยนื”

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษา จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ตํ่ากวาปริญญา มีวัตถุประสงคเพื่อให 
การศกึษาวิจัย ใหบริการทางวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็ง 
ของทองถิน่และชมุชน การพัฒนาทีย่ัง่ยนื เสริมสรางศกัยภาพบคุคล ตอบสนองตอความตองการและการประกอบอาชพีของทองถิน่ 
ซ่ึงนาํไปสูการพัฒนาประเทศ

วิสัยทศัน (Vision) :
สถาบนัธรรมาภิบาลเพือ่สรางความเขมแข็งของชมุชน

พนัธกจิ (Mission) :
สถาบนัวทิยาลยัชมุชนมุงสงเสรมิการเรยีนรูตลอดชวีติ เพือ่สรางความเขมแขง็ของทองถ่ินและชมุชน การพัฒนาทีย่ัง่ยนื 

เสรมิสรางศักยภาพบคุคล ตอบสนองตอความตองการและการประกอบอาชพีของทองถิน่และชมุชนซึง่นําไปสูการพฒันาประเทศ 
โดยมพีนัธกจิ ดงันี้

1. การจดัการศกึษา
2. การวจิยัและนวตักรรม
3. การบรกิารทางวชิาการ
4. การทะนุบํารงุศิลปะ และวฒันธรรม

คานยิมองคกร (Core Value) :
การมุงผลลพัธและความเปนเลิศ 
การมีสวนรวมทีมุ่งความสาํเรจ็
ความเปนธรรมและความซ่ือสตัยในส่ิงทีทํ่า
ความเปนผูนาํและสรางแรงบนัดาลใจ 

เอกลักษณของสถาบนัวิทยาลัยชมุชน (Uniqueness) :
สถาบนัวิทยาลยัชุมชนคุณธรรม สรางสรรคนวัตกรรมชมุชน เพ่ือพฒันาคนและสงัคมอยางยัง่ยนื

อัตลักษณของสถาบนัวิทยาลัยชมุชน (Identity) :
ทาํงานเชงิรกุ ยดึหลกัธรรมาภบิาล พฒันาตนอยางสมํา่เสมอ 

เปาประสงค :
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนวิทยาลัยแหงการสรางสรรคและนวัตกรรมชุมชน มีความเปนเลิศเฉพาะทางของแตละ 

วิทยาลัยชุนตามบริบทของพื้นท่ี (Community Excellence Center) สรางผูประกอบการรุนใหมในชุมชน (Community 
Startup) สรางนวัตกรรมชุมชนในการดําเนินงานตามพันธกิจ (Community Innovation) และสรางชุมชนแหงการเรียนรู 
ตลอดชีวิต (Community of Life Long Learning)
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  วิสัยทัศน
“ สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สรางสรรคนวัตกรรมชุมชน เพื่อพัฒนาคนและสังคมอยางยั่งยืน ”

ยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)

เปาหมายของยุทธศาสตรระยะ 20 ป

ยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2561 – 2565)

สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม มุงเนนการปรับการบริหารจัดการในเชิงรุกใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลัก   
ธรรมาภิบาลและสานตอแนวพระราชดําริในการดําเนินโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมใหเกิดความย่ังยืน

สรางสรรคนวตักรรมชมุชน มุงเนนการใชกลไกการจดัการศกึษาตามพนัธกจิของสถาบันวทิยาลัยชมุชนในการสรางชมุชน 
ตนแบบนวตักรรมทกุวทิยาลยัชมุชน สรางภาคเีครอืขายทัง้ในและตางประเทศในการสรรคสรางนวัตกรรมสูชมุชน และสรางชมุชน 
แหงภูมิปญญาเพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

พัฒนาคนและสงัคมอยางยัง่ยนื มุงเนนการสงเสริมการเรียนรูและพฒันาตนเองอยางสมํา่เสมอ ควบคูกบัการขยายขอบเขต 
การดูแลและพัฒนาไปสูชุมชนและสังคม ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหเกิดความเทาทันและยั่งยืน

พ.ศ. 2561 - 2565 พ.ศ. 2571 - 2575

1

พ.ศ. 2566 - 2570 พ.ศ. 2576 - 2580

2 3 4

  Renovate Community 
College ปรับการบริหารและ 
การดําเนินการตามพันธกิจ 
ในเชิงรุกใหทันตอการเปลี่ยน 
แปลง

Community Engagement
ผ นึ ก กํ า ลั ง ทุ ก ภ า ค ส  ว น 

เพื่อสรางสรรค สรางนวัตกรรม 
สูชุมชนและเปนวิทยาลัยชุมชน 
ที่มีความเป นเลิศเฉพาะทาง 
ที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน 
และเปนที่ยอมรับ

Community Engagement
ผ นึ ก กํ า ลั ง ทุ ก ภ า ค ส  ว น 

เพื่อสรางสรรค สรางนวัตกรรม 
สูชุมชนและเปนวิทยาลัยชุมชนที่มี 
ความเปนเลศิเฉพาะทางทีส่อดคลอง 
กับบริบทของชุมชนและเป น ท่ี 
ยอมรับ

Full Community Innovation 
สรางชุมชนตนแบบนวัตกรรม

ทุกวิทยาลัยชุมชนสร างภาคี 
เครือขายทั้ งใน/ต างประเทศ 
ในการสรรค สร างนวัตกรรม 
สู ชุมชนและสร างชุมชนแหง 
ภูมิปญญาเพื่อเปนรากฐานของ 
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

วสัิยทศัน
ระยะ 20 ป

“สถาบันวิทยาลัย 
ชุมชนคณุธรรม  

สรางสรรคนวตักรรม
ชมุชนเพือ่พฒันา 
คนและสงัคมอยาง

ยัง่ยนื”

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษา จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวาปริญญา มีวัตถุประสงคเพื่อให 
การศกึษาวิจัย ใหบริการทางวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็ง 
ของทองถิน่และชมุชน การพัฒนาทีย่ัง่ยนื เสริมสรางศกัยภาพบคุคล ตอบสนองตอความตองการและการประกอบอาชพีของทองถิน่ 
ซึง่นาํไปสูการพัฒนาประเทศ

วสิยัทศัน (Vision) :
สถาบนัธรรมาภิบาลเพือ่สรางความเขมแข็งของชุมชน

พนัธกจิ (Mission) :
สถาบนัวทิยาลยัชุมชนมุงสงเสรมิการเรยีนรูตลอดชวีติ เพ่ือสรางความเขมแขง็ของทองถิน่และชมุชน การพฒันาทีย่ัง่ยนื 

เสรมิสรางศักยภาพบคุคล ตอบสนองตอความตองการและการประกอบอาชีพของทองถิน่และชุมชนซึง่นําไปสูการพฒันาประเทศ 
โดยมพีนัธกจิ ดงันี้

1. การจดัการศกึษา
2. การวจิยัและนวตักรรม
3. การบรกิารทางวชิาการ
4. การทะนุบํารงุศิลปะ และวฒันธรรม

คานยิมองคกร (Core Value) :
การมุงผลลพัธและความเปนเลิศ 
การมีสวนรวมทีมุ่งความสาํเรจ็
ความเปนธรรมและความซือ่สตัยในส่ิงท่ีทํา
ความเปนผูนาํและสรางแรงบนัดาลใจ 

เอกลกัษณของสถาบนัวทิยาลยัชมุชน (Uniqueness) :
สถาบนัวิทยาลยัชุมชนคุณธรรม สรางสรรคนวัตกรรมชุมชน เพ่ือพฒันาคนและสงัคมอยางย่ังยืน

อตัลกัษณของสถาบนัวทิยาลยัชมุชน (Identity) :
ทาํงานเชงิรกุ ยดึหลกัธรรมาภบิาล พฒันาตนอยางสม่ําเสมอ 

เปาประสงค :
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนวิทยาลัยแหงการสรางสรรคและนวัตกรรมชุมชน มีความเปนเลิศเฉพาะทางของแตละ 

วิทยาลัยชุนตามบริบทของพื้นที่ (Community Excellence Center) สรางผูประกอบการรุนใหมในชุมชน (Community 
Startup) สรางนวัตกรรมชุมชนในการดําเนินงานตามพันธกิจ (Community Innovation) และสรางชุมชนแหงการเรียนรู 
ตลอดชีวิต (Community of Life Long Learning)
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ตัวชี้วัด

ระบบ 3

ระบบ 2

เรื่อง 3

แหง 2

1

n/a

n/a

-

1

n/a

n/a

-

1

1

1

-

1

1

1

1

1

-

1

1

หนวยนับ คาเปาหมาย
พ.ศ.2563-2565

Based-line เปาหมายระยะ 3 ป 
2561 2562 2563 25652564

(1) จํานวนระบบการบริหารจัดการที่ไดรับการพัฒนาใหเปน
     มาตรฐานเดียวกัน

(3) จํานวนเรื่องที่มีการกระจายอํานาจ

(2) มีระเบียบหรือหลักเกณฑความกาวหนาในสายวิชาการ
     และวิชาชีพของบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(4) จํานวนวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งใหมหรือจํานวนหนวยจัด
     การศึกษาในพื้นที่ใหม

กลยุทธที่ 1.1    
สรางความเขมแข็งของ 
วัฒนธรรมองค  ก า รที่ 
มุ งเนนผลลัพธ  
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สรางคานิยมรวมในดาน 
การมสีวนรวม การทํางาน 
บนฐานขอมูล การมภีาวะ 
ผู นํา การทํางานเปนทีม 
แ ล ะ ก า ร มี ค ว า ม รั ก 
ความผูกพันในองคกร
  

กลยุทธที่ 1.3    
ขยายพื้นที่ใหบริการจัด 
การศึกษาและการบริการ
วิชาการ  
แนวทางการดําเนินงาน
(1) จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 
ใหมเพื่อเพิ่มโอกาสการ 
เขาถึงการศึกษา 
(2) ขยายพื้นที่บริการเพื่อ 
เพิ่ ม โอกาสการเข  าถึ ง 
การศึกษาในพื้นที่ที่เปน 
รอยตอหรือชายขอบของ
จังหวัดใกลเคียง

  

กลยุทธที่ 1.2 
จัดระบบบริหารจัดการ
เชิงรุกและการใหบริการ 
ที่ดีมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
(1) เรงรดัการจดัระบบการ 
บรหิารงานบคุคลใหรองรับ 
พระราชบัญญัติสถาบัน 
วทิยาลยัชุมชน พ.ศ.2558
(2 )  เพิ่ มประสิทธิภาพ   
การบริหารดานการเงิน 
และงบประมาณตั้งแต  
การจัดทํางบประมาณที่ 
ตอบโจทยเชิงพื้นที่และ 
พัฒนา ระบบการบริหาร 
การจดัสรรและการใชจาย 
งบประมาณท่ีเช่ือมโยง 
กั บ ร ะบบร าย ง านผล   
ของหนวยงานตาง ๆ ท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 
(3) พฒันาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพือ่การบรหิาร 
จัดการใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 1.4 
สร างระบบบริหารเงิน 
รายไดใหมีประสิทธิภาพ/
ปรบัปรงุระบบการบรหิาร
เงินรายไดและทรัพยสิน 
ของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน 
มีประสิทธิภาพและเกิด 
ความคลองตัว
แนวทางการดําเนินงาน
(1) เรงรัด ทบทวน จัดทํา 
หรือปรบัปรงุ/แกไขขอบังคบั 
ระเบยีบ ประกาศฯ ในเรือ่ง 
ระบบบริหารเงินรายได 
และทรัพยสินของสถาบัน
วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น ใ ห  
ครอบคลมุมาตรา 12 แหง 
พระราชบัญญัติสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชนและเกิด 
ความคลองตัวมากขึ้น
  

กลยุทธที่ 1.5 
สงเสริมใหวิทยาลัยชุมชน 
เป นพื้นที่สร างความดี 
และสรางคนดีใหชุมชน
แนวทางการดําเนินงาน
(1)ส ง เสริมการพัฒนา 
สถาบันให มีระบบการ 
บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
(2)สงเสริมใหกรรมการ 
สภาสถาบนั กรรมการสภา 
วทิยาลัย ผูบรหิาร อาจารย์ 
บุคลากร ผูเรียน และ 
ผูรับบริการทางการศึกษา
มีสวนรวมสรางสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 

  

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 1 
การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล

เปาประสงค
(1) ระบบการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนมาตรฐานเดียวทั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(2) ระบบและหลักเกณฑความกาวหนาสายวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรที่ชัดเจน
(3) กระจายอํานาจการบริหารจัดการ
(4) ขยายพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

กลยุทธ

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

15

แหง 60

เรื่อง 60

ระบบ 1

8

4

n/a

n/a n/a

9

18

n/a

3

20

20

1

4

20

20

-

8
60 11 4 20 20 20
31 n/a 4 6 10 15

20

20

-

หนวยนับ คาเปาหมาย
พ.ศ.2563-2565

Based-line เปาหมายระยะ 3 ป 
2561 2562 2563 25652564

(1) จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง/หลักสูตรใหมที่ตอบสนอง
     ความตองการของคนทุกชวงวัย
     อนุปริญญา
     ประกาศนียบัตรสถาบัน/วิทยาลัย
     สัมฤทธิบัตร

(3) จํานวนหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรูในรูปแบบดิจิทัล

(2) จํานวนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถ
     ใหบริการแกประชาชาชนหรือผูสนใจไดอยางทั่วถึง

(4) มีระบบการเรียนแบบสะสมหนวยกิต และเทียบโอน
     ผลการเรียนรูหรือเทียบประสบการณ

เรื่อง 60 n/a 20 20 20 20(5) จํานวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู

กลยุทธที่ 2.1 
คน ในชุ ม ชน มี โ อก าส   
เขาถึงการจัดการศึกษา 
ตลอดชีวิต  
แนวทางการดําเนินงาน
(1) จดัหลักสตูรและจัดการ 
เรียนรู ที่หลากหลายโดย 
ใชรูปแบบ e- Learning
(2) พฒันาระบบการเทยีบ 
โอนผลการเรียนรู และ 
ระบบสะสมหนวยกิตที่ 
เอ้ือตอการเขาถึงการจัด 
การศึกษาที่หลากหลาย
(3) เรงรดั/ปรบัปรงุระเบยีบ 
กฎหมาย ขอบงัคับ ใหเอือ้ 
ตอวิธีการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย

กลยุทธที่ 2.3 
มีแหลงเรียนรูและนวตักรรม
การเรียนรูรูปแบบดิจิทัล 
ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
แนวทางการดําเนินงาน
(1) จัดทําฐานขอมูลและ 
พั ฒ น า แ ห ล  ง เ รี ย น รู  
(มติวัิฒนธรรม อาชพี และ 
สิ่งแวดลอม)
(2) พัฒนานวัตกรรมการ 
จัดการเรียนรู

  

กลยุทธที่ 2.2    
ผู  สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า มี 
คณุลกัษณะตามมาตรฐาน 
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู  แ ล ะ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สรางผลลพัธผูเรยีนให 
มีความเปนเลิศตามมาตร 
ฐานผลการเรยีนรูและคณุ
ลกัษณะทีพึ่งประสงค
  

กลยุทธที่ 2.4 
พัฒนาระบบการเรียนรู  
เชิงรุก (Active learning) 
และการเรียนรู  แบบม ี
สวนรวม
แนวทางการดําเนินงาน
(1) พัฒนาสมรรถนะครู 
ด  านการเรียนรู  เชิ งรุก 
(Active learning) 
(2) กาํหนดมาตรการจงูใจ 
เพื่ อ เพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอน
แบบ เชิ ง รุ ก  ( Ac t i ve 
learning) (พฒันาสมรรถนะ 
ผู  เรียนให สร างความรู  
ดวยตนเองได หรือสราง 
ความรูรวมกับผูอื่นได)

กลยุทธที่ 2.5 
ส  ง เ ส ริ ม โ อ ก า ส ท า ง     
การศึกษา พฒันาคุณภาพ 
ชีวิต และการมีงานทํา 
ใหกบัผูสงูอายแุละผูพกิาร
แนวทางการดําเนินงาน
(1) ส งเสริมโอกาสการ 
เรยีนรู พัฒนาคณุภาพชีวติ 
และการมีงานทําใหกับ 
ผูสูงอายุและผูพิการ 

  

ยุทธศาสตรที่ 2 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพชุมชน

เปาประสงค
(1) รูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองโอกาสและความตองการของคนทุกชวงวัย 
(2) รูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยของวิทยาลัยชุมชน
(3) การเรียนการสอนแบบ e-Learning ที่ครอบคลุมทั้งการจัดการศึกษาและบริการทางวิชาการ 
(4) ระบบการเรียนแบบสะสมหนวยกิต และเทียบโอนผลการเรียนรูหรือเทียบประสบการณ
(5) มี Platform การเรียนรูรูปแบบออนไลนของวิทยาลัยชุมชน

18



ตัวชี้วัด

ระบบ 3

ระบบ 2

เรื่อง 3

แหง 2

1

n/a

n/a

-

1

n/a

n/a

-

1

1

1

-

1

1

1

1

1

-

1

1

หนวยนับ คาเปาหมาย
พ.ศ.2563-2565

Based-line เปาหมายระยะ 3 ป 
2561 2562 2563 25652564

(1) จํานวนระบบการบริหารจัดการที่ไดรับการพัฒนาใหเปน
     มาตรฐานเดียวกัน

(3) จํานวนเรื่องที่มีการกระจายอํานาจ

(2) มีระเบียบหรือหลักเกณฑความกาวหนาในสายวิชาการ
     และวิชาชีพของบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(4) จํานวนวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งใหมหรือจํานวนหนวยจัด
     การศึกษาในพื้นที่ใหม

กลยุทธที่ 1.1    
สรางความเขมแข็งของ 
วัฒนธรรมองค  ก า รที่ 
มุ งเนนผลลัพธ  
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สรางคานิยมรวมในดาน 
การมสีวนรวม การทํางาน 
บนฐานขอมูล การมภีาวะ 
ผู นํา การทํางานเปนทีม 
แ ล ะ ก า ร มี ค ว า ม รั ก 
ความผูกพันในองคกร
  

กลยุทธที่ 1.3    
ขยายพื้นที่ใหบริการจัด 
การศึกษาและการบริการ
วิชาการ  
แนวทางการดําเนินงาน
(1) จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 
ใหมเพื่อเพิ่มโอกาสการ 
เขาถึงการศึกษา 
(2) ขยายพื้นที่บริการเพื่อ 
เพิ่ ม โอกาสการเข  าถึ ง 
การศึกษาในพื้นที่ที่เปน 
รอยตอหรือชายขอบของ
จังหวัดใกลเคียง

  

กลยุทธที่ 1.2 
จัดระบบบริหารจัดการ
เชิงรุกและการใหบริการ 
ที่ดีมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
(1) เรงรดัการจดัระบบการ 
บรหิารงานบคุคลใหรองรับ 
พระราชบัญญัติสถาบัน 
วทิยาลยัชมุชน พ.ศ.2558
(2 )  เพิ่ มประสิทธิภาพ   
การบริหารดานการเงิน 
และงบประมาณตั้งแต  
การจัดทํางบประมาณที่ 
ตอบโจทยเชิงพื้นที่และ 
พัฒนา ระบบการบริหาร 
การจดัสรรและการใชจาย 
งบประมาณที่ เชื่อมโยง 
กั บ ร ะบบร าย ง านผล   
ของหนวยงานตาง ๆ ที่มี 
ประสิทธิภาพ 
(3) พฒันาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพือ่การบรหิาร 
จัดการใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 1.4 
สร างระบบบริหารเงิน 
รายไดใหมีประสิทธิภาพ/
ปรบัปรงุระบบการบรหิาร
เงินรายไดและทรัพยสิน 
ของสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
มีประสิทธิภาพและเกิด 
ความคลองตัว
แนวทางการดําเนินงาน
(1) เรงรัด ทบทวน จัดทํา 
หรือปรบัปรงุ/แกไขขอบังคบั 
ระเบยีบ ประกาศฯ ในเรือ่ง 
ระบบบริหารเงินรายได 
และทรัพยสินของสถาบัน
วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น ใ ห  
ครอบคลมุมาตรา 12 แหง 
พระราชบัญญัติสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชนและเกิด 
ความคลองตัวมากขึ้น
  

กลยุทธที่ 1.5 
สงเสริมใหวิทยาลัยชุมชน 
เป นพ้ืนที่สร างความดี 
และสรางคนดีใหชุมชน
แนวทางการดําเนินงาน
(1)ส ง เสริมการพัฒนา 
สถาบันให มีระบบการ 
บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
(2)สงเสริมใหกรรมการ 
สภาสถาบนั กรรมการสภา 
วทิยาลยั ผูบริหาร อาจารย์ 
บุคลากร ผูเรียน และ 
ผูรับบริการทางการศึกษา
มีสวนรวมสรางสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 

  

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 1 
การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล

เปาประสงค
(1) ระบบการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนมาตรฐานเดียวทั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(2) ระบบและหลักเกณฑความกาวหนาสายวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรที่ชัดเจน
(3) กระจายอํานาจการบริหารจัดการ
(4) ขยายพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

กลยุทธ

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

15

แหง 60

เรื่อง 60

ระบบ 1

8

4

n/a

n/a n/a

9

18

n/a

3

20

20

1

4

20

20

-

8
60 11 4 20 20 20
31 n/a 4 6 10 15

20

20

-

หนวยนับ คาเปาหมาย
พ.ศ.2563-2565

Based-line เปาหมายระยะ 3 ป 
2561 2562 2563 25652564

(1) จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง/หลักสูตรใหมที่ตอบสนอง
     ความตองการของคนทุกชวงวัย
     อนุปริญญา
     ประกาศนียบัตรสถาบัน/วิทยาลัย
     สัมฤทธิบัตร

(3) จํานวนหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรูในรูปแบบดิจิทัล

(2) จํานวนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถ
     ใหบริการแกประชาชาชนหรือผูสนใจไดอยางทั่วถึง

(4) มีระบบการเรียนแบบสะสมหนวยกิต และเทียบโอน
     ผลการเรียนรูหรือเทียบประสบการณ

เรื่อง 60 n/a 20 20 20 20(5) จํานวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู

กลยุทธที่ 2.1 
คน ในชุ ม ชนมี โ อ ก าส   
เขาถึงการจัดการศึกษา 
ตลอดชีวิต  
แนวทางการดําเนินงาน
(1) จดัหลักสตูรและจัดการ 
เรียนรู ที่หลากหลายโดย 
ใชรูปแบบ e- Learning
(2) พฒันาระบบการเทยีบ 
โอนผลการเรียนรู และ 
ระบบสะสมหนวยกิตที่ 
เอื้อตอการเขาถึงการจัด 
การศึกษาที่หลากหลาย
(3) เรงรดั/ปรบัปรงุระเบยีบ 
กฎหมาย ขอบงัคับ ใหเอือ้ 
ตอวิธีการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย

กลยุทธที่ 2.3 
มแีหลงเรียนรูและนวตักรรม
การเรียนรูรูปแบบดิจิทัล 
ใหมคุีณภาพและมาตรฐาน
แนวทางการดําเนินงาน
(1) จัดทําฐานขอมูลและ 
พั ฒ น า แ ห ล  ง เ รี ย น รู  
(มติวัิฒนธรรม อาชพี และ 
สิ่งแวดลอม)
(2) พัฒนานวัตกรรมการ 
จัดการเรียนรู

  

กลยุทธที่ 2.2    
ผู  สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า มี 
คุณลกัษณะตามมาตรฐาน 
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู  แ ล ะ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สรางผลลพัธผูเรยีนให 
มีความเปนเลิศตามมาตร 
ฐานผลการเรยีนรูและคณุ
ลกัษณะทีพ่งึประสงค
  

กลยุทธที่ 2.4 
พัฒนาระบบการเรียนรู  
เชิงรุก (Active learning) 
และการเรียนรู  แบบมี 
สวนรวม
แนวทางการดําเนินงาน
(1) พัฒนาสมรรถนะครู 
ด  านการเรียนรู  เชิ งรุก 
(Active learning) 
(2) กาํหนดมาตรการจงูใจ 
เพื่ อ เพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอน
แบบ เชิ ง รุ ก  ( Ac t i ve 
learning) (พัฒนาสมรรถนะ 
ผู  เรียนให สร างความรู  
ดวยตนเองได หรือสราง 
ความรูรวมกับผูอื่นได)

กลยุทธที่ 2.5 
ส  ง เ ส ริ ม โ อ ก า ส ท า ง     
การศกึษา พฒันาคณุภาพ 
ชีวิต และการมีงานทํา 
ใหกบัผูสงูอายแุละผูพกิาร
แนวทางการดําเนินงาน
(1) ส งเสริมโอกาสการ 
เรียนรู พัฒนาคณุภาพชีวติ 
และการมีงานทําใหกับ 
ผูสูงอายุและผูพิการ 

  

ยุทธศาสตรที่ 2 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพชุมชน

เปาประสงค
(1) รูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองโอกาสและความตองการของคนทุกชวงวัย 
(2) รูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยของวิทยาลัยชุมชน
(3) การเรียนการสอนแบบ e-Learning ที่ครอบคลุมทั้งการจัดการศึกษาและบริการทางวิชาการ 
(4) ระบบการเรียนแบบสะสมหนวยกิต และเทียบโอนผลการเรียนรูหรือเทียบประสบการณ
(5) มี Platform การเรียนรูรูปแบบออนไลนของวิทยาลัยชุมชน

19องค์กรและการบริหารสถาบัน



ยุทธศาสตรที่ 3
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ
และคุณภาพชีวิตในชุมชน

เปาประสงค
(1) แผนการพัฒนาศักยภาพครูและคนในชุมชนใหสามารถทําการวิจัยแบบมีสวนรวม และการสรางนวัตกรรม
(2) ผลงานวิจัยที่นําไปใชสรางคุณคาหรือมูลคาเพิ่มเพื่อการยกระดับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตและอาชีพ   
    ของคนในชุมชน
(3) ผลการจัดการความรูที่นําไปสูการพัฒนาโจทยวิจัยที่ตรงกับความตองการของชุมชน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

กลยุทธ

   ระดับ

ความสําเร็จ
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(scale 5 ระดับ)
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หนวยนับ คาเปาหมาย
พ.ศ.2563-2565

Based-line เปาหมายระยะ 3 ป 
2561 2562 2563 25652564

(1) ระดับความสําเร็จของการนําแผนการพัฒนาศักยภาพครู
     และคนในชุมชนใหสามารถทําการวิจัยแบบมีสวนรวม 
     และการสรางนวัตกรรมไปสูการปฏิบัติ
     ระดับที่ 1 ไดรับการจัดสรรทรัพยากร
     ระดับที่ 2 มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
     ระดบัท่ี 3 รอยละ 70 ของโครงการวิจยัทีแ่ลวเสร็จใน
                  ระยะเวลาที่กําหนด
     ระดับที่ 4 รอยละ 70 ของผลงานวิจัยที่แลวเสร็จนําไปใช
                  ประโยชน
     ระดับที่ 5 รอยละ 20 ของผลงานวิจัยที่นําเสนอในเวที
                 ระดับชาติ/นานาชาติ

(3) จํานวนโจทยวิจัยที่ตรงกับความตองการของชุมชนที่ได
     จากกระบวนการจัดการความรู

(2) จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชสรางคุณคา หรือมูลคาเพิ่ม 
     และยกระดับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตและอาชีพ
     ของคนในชุมชน

(4) จาํนวนผลงานวจิยัทีไ่ดรบัการตพิีมพในวารสารทางวิชาการ
     ดานการวิจัยที่ไดรับการยอมรับ

กลยุทธที่ 3.1  
สรางศักยภาพการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมโดยใชโจทยวิจัย 
จากชุมชน  
แนวทางการดําเนินงาน
(1) พฒันาระบบบรหิารจดัการดานการวจิยั ไดแก การพฒันาบคุลากร
ดานการวิจัย พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการวิจัย จัดทําวารสาร 
วชิาการ จดัใหมีเวทีนาํเสนอผลงานวจิยั และระบบยกยองเชิดชูเกียรติ 
นกัวจัิย
(2) พัฒนาโจทยวจิยัทีม่าจากความตองการของชมุชนโดยใชกระบวนการ 
จัดการความรู
(3) พัฒนางานวจิยัเพือ่สรางองคความรูพืน้ฐานของสงัคมและชุมชน 

กลยุทธที่ 3.2 
การนําผลงานวิจัยไปใชในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สรางเครอืขายนกัวจิยัชมุชน
(2) สงเสรมิการนาํผลงานวจิยัภายนอกมาใชประโยชนเพือ่สรางมูลคา 
เพิม่ทางเศรษฐกจิและยกระดบัคณุภาพชวีติของคนในชมุชน

ยุทธศาสตรที่ 4
การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการจัดการศึกษา
และพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน

เปาประสงค
(1) เครือขายความรวมมือเพื่อการจัดการศึกษาในระดับสถาบันและระดับวิทยาลัย
(2) เครือขายความรวมมือดานอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน
(3) โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากความรวมมือของเครือขายเพื่อการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน 

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
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หนวยนับ คาเปาหมาย
พ.ศ.2563-2565

Based-line เปาหมายระยะ 3 ป 
2561 2562 2563 25652564

(1) จํานวนเครือขายความรวมมือเพื่อการจัดการศึกษา
     ในระดับสถาบันและระดับวิทยาลัย
     2561 = มสธ, ม.ศรีปทุม
     2562 = DE/ที่เกี่ยวเนื่องกับ Digital 

(3) จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากความรวมมือของ
     เครือขายเพื่อการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน
     (วชช.ละ 1 เรื่อง/ป)

(2) จํานวนเครือขายความรวมมือดานอาชีพและคุณภาพชีวิต
     ของชุมชน (วชช.ละ 1 เครือขาย/ป)

(4) จาํนวนโครงการความรวมมอืดานอาชพีและคณุภาพชวีติ
     ของชมุชนท่ีประสบความสาํเรจ็ (วชช.ละ 1 เครอืขาย/ป)

กลยุทธที่ 4.1 
สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากรทั้งในและตางประเทศ 
แนวทางการดําเนินงานระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(1) ออกระเบยีบ ขอบงัคับของสถาบนัทีเ่อือ้ใหเกดิการจดัการศกึษารวมหรอืท่ีเชือ่มโยงเครอืขาย
(2) แสวงหาความรวมมือทางวชิาการรวมกบัเครอืขาย ในการพฒันาการศกึษาตามทศิทางการพัฒนาของประเทศ 
(3) สงเสรมิการระดมทรพัยากรเพือ่การจดัการศกึษารวมกบัเครอืขาย
(4) สงเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูทางวชิาการ การจดัการศกึษา วจัิย หรอืบรกิารวิชาการ รวมกับตางประเทศ
แนวทางการดําเนินงานระดับวิทยาลัยชุมชน
(1) พฒันาหลกัสตูร/จดัการศกึษา/บริการวชิาการรวมกบัเครอืขายสถาบนั องคกรเพือ่สงเสริมการจดัการศกึษาทีเ่ชือ่มโยงเครือขายและทกัษะ 
อาชีพที่ไดมาตรฐาน เชน มาตรฐานของกรมพัฒนาฝมือแรงาน มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานที่เปนความรวมมือ 
ระหวางประเทศ เปนตน
(2) สรางและเชื่อมโยงเครือขายการจัดการศึกษา/บริการวิชาการูปแบบวิทยาลัยชุมชนที่ไดมาตรฐาน เชน มาตรฐานของกรมพัฒนาฝมือ 
แรงาน มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานที่เปนความรวมมือระหวางประเทศ เปนตน
(3) สงเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษารวมกับเครือขาย

20



ยุทธศาสตรที่ 3
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ
และคุณภาพชีวิตในชุมชน

เปาประสงค
(1) แผนการพัฒนาศักยภาพครูและคนในชุมชนใหสามารถทําการวิจัยแบบมีสวนรวม และการสรางนวัตกรรม
(2) ผลงานวิจัยที่นําไปใชสรางคุณคาหรือมูลคาเพิ่มเพื่อการยกระดับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตและอาชีพ   
    ของคนในชุมชน
(3) ผลการจัดการความรูที่นําไปสูการพัฒนาโจทยวิจัยที่ตรงกับความตองการของชุมชน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

กลยุทธ

   ระดับ

ความสําเร็จ
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หนวยนับ คาเปาหมาย
พ.ศ.2563-2565

Based-line เปาหมายระยะ 3 ป 
2561 2562 2563 25652564

(1) ระดับความสําเร็จของการนําแผนการพัฒนาศักยภาพครู
     และคนในชุมชนใหสามารถทําการวิจัยแบบมีสวนรวม 
     และการสรางนวัตกรรมไปสูการปฏิบัติ
     ระดับที่ 1 ไดรับการจัดสรรทรัพยากร
     ระดับที่ 2 มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
     ระดบัท่ี 3 รอยละ 70 ของโครงการวิจยัทีแ่ลวเสร็จใน
                  ระยะเวลาที่กําหนด
     ระดับที่ 4 รอยละ 70 ของผลงานวิจัยที่แลวเสร็จนําไปใช
                  ประโยชน
     ระดับที่ 5 รอยละ 20 ของผลงานวิจัยที่นําเสนอในเวที
                 ระดับชาติ/นานาชาติ

(3) จํานวนโจทยวิจัยที่ตรงกับความตองการของชุมชนที่ได
     จากกระบวนการจัดการความรู

(2) จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชสรางคุณคา หรือมูลคาเพิ่ม 
     และยกระดับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตและอาชีพ
     ของคนในชุมชน

(4) จาํนวนผลงานวจิยัทีไ่ดรบัการตพิีมพในวารสารทางวิชาการ
     ดานการวิจัยที่ไดรับการยอมรับ

กลยุทธที่ 3.1  
สรางศักยภาพการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมโดยใชโจทยวิจัย 
จากชุมชน  
แนวทางการดําเนินงาน
(1) พฒันาระบบบรหิารจดัการดานการวจิยั ไดแก การพฒันาบคุลากร
ดานการวิจัย พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการวิจัย จัดทําวารสาร 
วชิาการ จดัใหมีเวทีนาํเสนอผลงานวจิยั และระบบยกยองเชิดชูเกียรติ 
นกัวจัิย
(2) พฒันาโจทยวจิยัทีม่าจากความตองการของชุมชนโดยใชกระบวนการ 
จัดการความรู
(3) พัฒนางานวจิยัเพือ่สรางองคความรูพืน้ฐานของสงัคมและชุมชน 

กลยุทธที่ 3.2 
การนําผลงานวิจัยไปใชในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สรางเครอืขายนกัวจิยัชมุชน
(2) สงเสรมิการนาํผลงานวจิยัภายนอกมาใชประโยชนเพือ่สรางมูลคา 
เพิม่ทางเศรษฐกจิและยกระดบัคุณภาพชวีติของคนในชมุชน

ยุทธศาสตรที่ 4
การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการจัดการศึกษา
และพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน

เปาประสงค
(1) เครือขายความรวมมือเพื่อการจัดการศึกษาในระดับสถาบันและระดับวิทยาลัย
(2) เครือขายความรวมมือดานอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน
(3) โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากความรวมมือของเครือขายเพื่อการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน 

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
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หนวยนับ คาเปาหมาย
พ.ศ.2563-2565

Based-line เปาหมายระยะ 3 ป 
2561 2562 2563 25652564

(1) จํานวนเครือขายความรวมมือเพื่อการจัดการศึกษา
     ในระดับสถาบันและระดับวิทยาลัย
     2561 = มสธ, ม.ศรีปทุม
     2562 = DE/ที่เกี่ยวเนื่องกับ Digital 

(3) จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากความรวมมือของ
     เครือขายเพื่อการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน
     (วชช.ละ 1 เรื่อง/ป)

(2) จํานวนเครือขายความรวมมือดานอาชีพและคุณภาพชีวิต
     ของชุมชน (วชช.ละ 1 เครือขาย/ป)

(4) จาํนวนโครงการความรวมมอืดานอาชพีและคณุภาพชวีติ
     ของชมุชนท่ีประสบความสาํเรจ็ (วชช.ละ 1 เครอืขาย/ป)

กลยุทธที่ 4.1 
สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากรทั้งในและตางประเทศ 
แนวทางการดําเนินงานระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(1) ออกระเบยีบ ขอบงัคับของสถาบนัทีเ่อือ้ใหเกดิการจดัการศึกษารวมหรอืท่ีเชือ่มโยงเครอืขาย
(2) แสวงหาความรวมมือทางวชิาการรวมกบัเครอืขาย ในการพฒันาการศึกษาตามทศิทางการพฒันาของประเทศ 
(3) สงเสรมิการระดมทรพัยากรเพือ่การจดัการศึกษารวมกบัเครอืขาย
(4) สงเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูทางวชิาการ การจดัการศึกษา วจัิย หรอืบรกิารวิชาการ รวมกบัตางประเทศ
แนวทางการดําเนินงานระดับวิทยาลัยชุมชน
(1) พัฒนาหลกัสตูร/จดัการศกึษา/บริการวชิาการรวมกบัเครอืขายสถาบนั องคกรเพือ่สงเสริมการจดัการศกึษาทีเ่ชือ่มโยงเครือขายและทกัษะ 
อาชีพที่ไดมาตรฐาน เชน มาตรฐานของกรมพัฒนาฝมือแรงาน มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานที่เปนความรวมมือ 
ระหวางประเทศ เปนตน
(2) สรางและเชื่อมโยงเครือขายการจัดการศึกษา/บริการวิชาการูปแบบวิทยาลัยชุมชนที่ไดมาตรฐาน เชน มาตรฐานของกรมพัฒนาฝมือ 
แรงาน มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานที่เปนความรวมมือระหวางประเทศ เปนตน
(3) สงเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษารวมกับเครือขาย
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ยุทธศาสตรที่ 5
การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนความเขมแข็ง
ของชุมชน 

เปาประสงค
(1) ผูนําการเปลี่ยนแปลงทั้งในวิทยาลัยและชุมชนที่ขับเคลื่อนความเขมแข็งของชุมชน
(2) ผูประกอบการรายใหม
(3) ผูประกอบการชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

กลยุทธ

หมายเหตุ เปนตัวชี้วัดที่ทําตอเนื่องในระยะ 3 ป

ชุมชน/พื้นที่    60

ราย 20

 กลุม 20

60

n/a

n/an/a

n/a

n/a

20

20

20

20

-

20

-

- -

หนวยนับ คาเปาหมาย
พ.ศ.2563-2565

Based-line เปาหมายระยะ 3 ป 
2561 2562 2563 25652564

(1) จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
     ของชุมชนเปาหมาย
     (เฉลี่ย วชช.ละ 1 พื้นที่/ 1 – 3 ป)

(3) จํานวนกลุมอาชีพที่มีรายไดเพิ่มขึ้น
     (เฉลี่ย วชช.ละ 1 กลุม/ 1 – 3 ป)

(2) จํานวนผูประกอบการรายใหม
     (เฉลี่ย วชช.ละ 1 ราย/ 1 – 3 ป)

กลยุทธที่ 5.1 
สรางผูนําการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
ดวยกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต

  

กลยุทธที่ 5.3 
สงเสริมเครือขายความรวมมือการสราง 
ผูประกอบการชุมชน
แนวทางการดําเนินงาน
(1 )  สร  างความร  วมมือ กับเครือข  าย 
ผูประกอบการในพื้นที่ เพื่อวิจัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ

กลยุทธที่ 5.2  
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
ในชุมชน
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สรางผูประกอบการรายใหมที่จะทําให 
เ กิดธุรกิจในการสร างมูลค า เพิ่มทาง     
เศรษฐกจิของชมุชน
(2) พฒันาผูประกอบการรายเดมิใหสามารถ 
ดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและ 
ประสทิธผิล

หมายเหตุ  โครงสรางองคกรตามประกาศสถาบนัวทิยาลัยชุมชน เร่ือง การแบงสวนราชการ           
             ภายในสํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 มีนาคม 
             2559 และ ประกาศสถาบนัวทิยาลยัชมุชน เรือ่งจดัตัง้หนวยตรวจสอบภายใน   
             สถาบันวิทยาชุมชน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559

โครงสรางองคกรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

สํานักงานผูอํานวยการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองคลังและบริหารสินทรัพย

กองแผนงานและงบประมาณ

กองมาตรฐานการศึกษาและวจัิย

กองสงเสรมิกิจการวทิยาลัยชมุชน

กองอํานวยการ

สํานักงานสถาบัน

หนวยตรวจสอบภายใน

วิทยาลัยชุมชน

สํานักวิชาการ

ศูนยวิจัยและสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สภาวิชาการ

สภาวิทยาลัยชุมชน
คณะกรรมการ
สงเสรมิกจิการ
วทิยาลยัชมุชน
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ยุทธศาสตรที่ 5
การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนความเขมแข็ง
ของชุมชน 

เปาประสงค
(1) ผูนําการเปลี่ยนแปลงทั้งในวิทยาลัยและชุมชนที่ขับเคลื่อนความเขมแข็งของชุมชน
(2) ผูประกอบการรายใหม
(3) ผูประกอบการชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

กลยุทธ

หมายเหตุ เปนตัวชี้วัดที่ทําตอเนื่องในระยะ 3 ป

ชุมชน/พื้นที่    60

ราย 20

 กลุม 20

60

n/a

n/an/a

n/a

n/a

20

20

20

20

-

20

-

- -

หนวยนับ คาเปาหมาย
พ.ศ.2563-2565

Based-line เปาหมายระยะ 3 ป 
2561 2562 2563 25652564

(1) จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
     ของชุมชนเปาหมาย
     (เฉลี่ย วชช.ละ 1 พื้นที่/ 1 – 3 ป)

(3) จํานวนกลุมอาชีพที่มีรายไดเพิ่มขึ้น
     (เฉลี่ย วชช.ละ 1 กลุม/ 1 – 3 ป)

(2) จํานวนผูประกอบการรายใหม
     (เฉลี่ย วชช.ละ 1 ราย/ 1 – 3 ป)

กลยุทธที่ 5.1 
สรางผูนําการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
ดวยกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต

  

กลยุทธที่ 5.3 
สงเสริมเครือขายความรวมมือการสราง 
ผูประกอบการชุมชน
แนวทางการดําเนินงาน
(1 )  สร  างความร  วม มือกับ เครือข  าย 
ผูประกอบการในพื้นที่ เพื่อวิจัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ

กลยุทธที่ 5.2  
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
ในชุมชน
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สรางผูประกอบการรายใหมที่จะทําให 
เ กิดธุรกิจในการสร างมูลค า เพิ่มทาง     
เศรษฐกจิของชมุชน
(2) พฒันาผูประกอบการรายเดมิใหสามารถ 
ดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและ 
ประสทิธผิล

หมายเหตุ  โครงสรางองคกรตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรือ่ง การแบงสวนราชการ           
             ภายในสํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 มีนาคม 
             2559 และ ประกาศสถาบนัวิทยาลยัชมุชน เรือ่งจดัตัง้หนวยตรวจสอบภายใน   
             สถาบันวิทยาชุมชน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559

โครงสรางองคกรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

สํานักงานผูอํานวยการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองคลังและบริหารสินทรัพย

กองแผนงานและงบประมาณ

กองมาตรฐานการศึกษาและวจัิย

กองสงเสริมกิจการวทิยาลัยชมุชน

กองอํานวยการ

สํานักงานสถาบัน

หนวยตรวจสอบภายใน

วิทยาลัยชุมชน

สํานักวิชาการ

ศูนยวิจัยและสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สภาวิชาการ

สภาวิทยาลัยชุมชน
คณะกรรมการ
สงเสรมิกจิการ
วทิยาลยัชมุชน
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สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นางสิริกร มณีรินทร
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายสุภัทร จําปาทอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนงและอุปนายกสภาสถาบัน

นายอุดร ตันติสุนทร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นางสีลาภรณ บัวสาย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

กรรมการโดยตําแหนง

นายสุทธิพงษ จุลเจริญ
อธบิดกีรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่

กรรมการโดยตําแหนง

นายแพทยพิเชฐ บัญญัติ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รศ.ฐาปนีย ธรรมเมธา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายชุมพล พรประภา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายถนอม อินทรกําเนิด
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กรรมการโดยตําแหนง

นายสุรพล โอภาสเสถียร
กรรมการซึ่งเลือกจาก

ผูแทนภาคเอกชน

นายทิวากร เหลาลือชา
กรรมการซึ่งเลือกจาก
ผูแทนผูสอนประจํา

นายพล เสาะสุวรรณ
กรรมการซึ่งเลือกจาก
ผูแทนผูสอนประจํา

นายเจริญชัย วงษจินดา
รองผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
กรรมการซึ่งเลือกจาก

ผูแทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน

ผศ.วุฒินันท รามฤทธิ์
กรรมการซึ่งเลือกจาก

ผูแทนผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน

นายพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ
กรรมการซึ่งเลือกจาก

ผูแทนภาคเอกชน

นางพรทิพย หิรัญเกตุ
กรรมการซึ่งเลือกจาก

ผูแทนภาคเอกชน

 อํานาจหนาที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561 
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สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นางสิริกร มณีรินทร
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายสุภัทร จําปาทอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนงและอุปนายกสภาสถาบัน

นายอุดร ตันติสุนทร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นางสีลาภรณ บัวสาย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

กรรมการโดยตําแหนง

นายสุทธิพงษ จุลเจริญ
อธบิดกีรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่

กรรมการโดยตําแหนง

นายแพทยพิเชฐ บัญญัติ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รศ.ฐาปนีย ธรรมเมธา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายชุมพล พรประภา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายถนอม อินทรกําเนิด
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กรรมการโดยตําแหนง

นายสุรพล โอภาสเสถียร
กรรมการซึ่งเลือกจาก

ผูแทนภาคเอกชน

นายทิวากร เหลาลือชา
กรรมการซึ่งเลือกจาก
ผูแทนผูสอนประจํา

นายพล เสาะสุวรรณ
กรรมการซึ่งเลือกจาก
ผูแทนผูสอนประจํา

นายเจริญชัย วงษจินดา
รองผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
กรรมการซึ่งเลือกจาก

ผูแทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน

ผศ.วุฒินันท รามฤทธิ์
กรรมการซึ่งเลือกจาก

ผูแทนผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน

นายพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ
กรรมการซึ่งเลือกจาก

ผูแทนภาคเอกชน

นางพรทิพย หิรัญเกตุ
กรรมการซึ่งเลือกจาก

ผูแทนภาคเอกชน

 อํานาจหนาที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561 

1.	ก�าหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถาบัน	ก�ากับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	ออกระเบียบ	ข้อบังคับ	และ											
	 	 ประกาศของสถาบัน	 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต�่ากว่าปริญญา	 อนุมัติการให้อนุปริญญา
				และประกาศนียบัตร	พิจารณาการจัดตั้ง	การรวม	ยุบ	เลิกส่วนราชการของสถาบันรวมทั้งการแบ่งส่วนราชการ	
2.	พิจารณาด�าเนินการเพื่อทรงโปรดเกล้า	แต่งต้ัง	และถอดถอนนายกสภาสถาบัน	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	และ	
		 	ผู้อ�านวยการสถาบัน	แต่งตั้งและถอดถอนประธานสภาวิทยาลัย	กรรมการสภาวิทยาลัย	รองผู้อ�านวยการสถาบัน	ผู้อ�านวยการ		
				วิทยาลัย	และผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
3.	ออกข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ	อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน
					ออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน	การเงิน	การจัดหารายได้	และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน
4.	ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา	ระดมทรัพยากร	และสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน	
5.	ติดตาม	และประเมินผลการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการสถาบัน
6.	อนุมัติการจัดการศึกษาร่วม	การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาขั้นสูง	หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ

25องค์กรและการบริหารสถาบัน



สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รศ.เปรื่อง กิจรัตนภร
ประธานสภาวิชาการ

ศ.สัญชัย จตุรสิทธา
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

รศ.ไพโรจน สถิรยากร
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

นายจิรบูลย วิทยสิงห
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

รศ.นินนาท โอฬารวรวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

รศ.รังสรรค ประเสริฐศรี
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

รศ.ฐาปนีย  ธรรมเมธา
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

 นายโยธิน บุญเฉลย
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน

ผูแทนผูสอนประจํา

 นายชาญวิทย โตธนะคุณ
รองผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

เลขานุการที่ผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาวิชาการโดยตําแหนง

นางกรรณิกา สุภาภา
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน
ผูแทนผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน

 อํานาจหนาที่สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รศ.เปรื่อง กิจรัตนภร
ประธานสภาวิชาการ

ศ.สัญชัย จตุรสิทธา
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

รศ.ไพโรจน สถิรยากร
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

นายจิรบูลย วิทยสิงห
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

รศ.นินนาท โอฬารวรวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

รศ.รังสรรค ประเสริฐศรี
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

รศ.ฐาปนีย  ธรรมเมธา
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

 นายโยธิน บุญเฉลย
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน

ผูแทนผูสอนประจํา

 นายชาญวิทย โตธนะคุณ
รองผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

เลขานุการที่ผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาวิชาการโดยตําแหนง

นางกรรณิกา สุภาภา
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน
ผูแทนผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน

 อํานาจหนาที่สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561 

1.	 เสนอแนะการวางนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการต่อสภาสถาบัน

2.	 เสนอเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา		การเรียนการสอน		การประเมินผลการศึกษา	และการประกันคุณภาพ

การศึกษาต่อสภาสถาบัน

3.	 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัย		และความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน		

4.	 ประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ		และจัดท�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการต่อสภาสถาบัน

5.	 เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา		การเปิดสอน		การปรับปรุง		และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา

6.	 เสนอแนะการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง	 หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ	 รวมทั้งยกเลิก											

การจัดการศึกษาร่วม

7.	 พิจารณาการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอสภาสถาบัน

27องค์กรและการบริหารสถาบัน



ผูบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายคมสัน คูสินทรัพย
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

ผศ.วุฒินันท รามฤทธิ์
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย

นายศิระพจต จริยาวุฒิกุล
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกว

นายอัครวงศ บารมีธนเศรษฐ
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

นายปรารมณ นาคบํารุง
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

นายศศิพงษา จันทรสาขา
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

นายสายศิลป สายืน
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู

นายวิชัย ชวนรักษาสัตย
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

นายสุรเสน ทั่งทอง
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก

นายเจริญชัย วงษจินดา
รองผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายชาญวิทย  โตธนะคุณ
รองผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นางวรรณดี สุธาพาณิชย

ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล

นายจํารัส ขนาดผล
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

นางกรรณิกา สุภาภา
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด

นายอุบลศักดิ์ ขีดสรอย
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร

นายพัฒนโกศล หนูสมแกว
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

นายชัยวิวัฒน วงศสวัสดิ์
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร

นายนิยม ชูชื่น
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

นายประยงค แกวประทุม
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนนาน

นายยุทธนา พรหมณี
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

ผศ.ประยูร ดํารงรักษ
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนปตตานี
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ผูบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายคมสัน คูสินทรัพย
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

ผศ.วุฒินันท รามฤทธิ์
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย

นายศิระพจต จริยาวุฒิกุล
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกว

นายอัครวงศ บารมีธนเศรษฐ
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

นายปรารมณ นาคบํารุง
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

นายศศิพงษา จันทรสาขา
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

นายสายศิลป สายืน
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู

นายวิชัย ชวนรักษาสัตย
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

นายสุรเสน ทั่งทอง
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก

นายเจริญชัย วงษจินดา
รองผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายชาญวิทย  โตธนะคุณ
รองผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นางวรรณดี สุธาพาณิชย

ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล

นายจํารัส ขนาดผล
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

นางกรรณิกา สุภาภา
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด

นายอุบลศักดิ์ ขีดสรอย
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร

นายพัฒนโกศล หนูสมแกว
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

นายชัยวิวัฒน วงศสวัสดิ์
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร

นายนิยม ชูชื่น
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

นายประยงค แกวประทุม
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนนาน

นายยุทธนา พรหมณี
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

ผศ.ประยูร ดํารงรักษ
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนปตตานี

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561 
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องคคณะ

คณะกรรมการระดับประเทศ 30 คน 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน 19 คน *

สภาวชิาการสถาบนัวทิยาลยัชมุชน จาํนวน 11 คน * 

องคคณะและบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

คณะกรรมการระดับจังหวัด 600 คน  

สภาวิทยาลัยชุมชน แหงละ 12 คน *

คณะกรรมการสงเสรมิกจิการวทิยาลยัชมุชน แหงละ 9 คน *

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน แหงละ 9 คน *

บุคลากรประจํา                      675 อัตรา 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 39 อัตรา

ขาราชการคร ูจํานวน 319 อตัรา

ลกูจางประจาํ จาํนวน 1 อตัรา 
พนักงานราชการ จํานวน 316 อัตรา

อาจารยพิเศษในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคเรียนที่ 1/2561

กรอบอัตราบุคลากร

อาจารยพิเศษ  1,699  คน

เปนผูทรงคุณวุฒิ ผูประกอบอาชีพในชุมชนที่มีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานฯ 

* ไมนับรวมฝายเลขานุการ

อํานาจหนาที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

1.	 จดัการศกึษาระดบัอดุมศึกษาทีต่�า่กว่าปริญญา	 การฝึกอบรมด้านวชิาการหรอืด้านวิชาชพี	 ด้วยกระบวนการและรปูแบบ	
ที่หลากหลาย	เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างทั่วถึง

2.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา	 การเรียนการสอน	 การประเมินผลการศึกษาให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

3.	สร้างความร่วมมอืกบัสถาบนัอดุมศกึษาในการศกึษาต่อในระดับปริญญาของนกัศกึษา	และความร่วมมอืกบัสถานศกึษา	
สถานประกอบการ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สถาบันศาสนา	 องค์กรที่ด�าเนินงานวัฒนธรรม	 หน่วยงานอื่นของรัฐ	
สถานศึกษาชั้นสูง	สถาบันอื่นในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา

4.	 จัดท�าแผนพัฒนาสถาบัน	 งบประมาณ	 เป้าหมายการให้บริการ	 รวมทั้งติดตาม	ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติ
งานประจ�าปีเสนอต่อสภาสถาบัน

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

6.	ให้ความร่วมมือ	สนับสนุน	และด�าเนินการร่วมกับท้องถิ่น	ชุมชนในกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของวิทยาลัย
ชุมชน
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อัตรากําลังบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ลําดับ สํานักงานสถาบัน/

วิทยาลัยชุมชน

ขาราชการพลเรอืน
ในสถาบนัอดุมศึกึษา

ขาราชการครู พนักงานราชการ อาจารยพิเศษ

ลกู
จา

งป
ระ

จาํ

จํานวนคน

กรอบอัตรากําลัง
มีคนครอง
อัตราวาง

วางคนครองกรอบ
อัตรา

วาง

350

300
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0

คนครองกรอบ
อัตรา

วางคนครองกรอบ
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319 255 66 1 316 311 5 1,699
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-
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39

ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา

ขาราชการครู ลูกจางประจํา พนักงานราชการ

27
12

319

255

66

316 311

1 1 0 5
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องคคณะ

คณะกรรมการระดับประเทศ 30 คน 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน 19 คน *

สภาวชิาการสถาบนัวทิยาลยัชมุชน จาํนวน 11 คน * 

องคคณะและบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

คณะกรรมการระดับจังหวัด 600 คน  

สภาวิทยาลัยชุมชน แหงละ 12 คน *

คณะกรรมการสงเสรมิกจิการวทิยาลยัชมุชน แหงละ 9 คน *

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน แหงละ 9 คน *

บุคลากรประจํา                      675 อัตรา 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 39 อัตรา

ขาราชการคร ูจํานวน 319 อตัรา

ลกูจางประจาํ จาํนวน 1 อตัรา 
พนักงานราชการ จํานวน 316 อัตรา

อาจารยพิเศษในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคเรียนที่ 1/2561

กรอบอัตราบุคลากร

อาจารยพิเศษ  1,699  คน

เปนผูทรงคุณวุฒิ ผูประกอบอาชีพในชุมชนที่มีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานฯ 

* ไมนับรวมฝายเลขานุการ

อํานาจหนาที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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อัตรากําลังบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ลําดับ สํานักงานสถาบัน/

วิทยาลัยชุมชน

ขาราชการพลเรือน
ในสถาบนัอดุมศึกึษา

ขาราชการครู พนักงานราชการ อาจารยพิเศษ
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ผลการดํา เนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2561

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561

จําแนกตามแผนงาน จําแนกตามงบรายจาย

แผนงานบูรณาการ
61,001,200.00

8%
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

240,068,100.00
33%

แผนงานพื้นฐาน
436,596,700.00

59%

งบรายจายอื่น
106,510,100.00

14%
งบบุคลากร

209,632,100.00
28%

งบดําเนินงาน
281,733,600.00

38%

งบลงทุน
114,224,100.00

16%

งบเงินอุดหนุน
25,566,100.00

4%

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 - 2561 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งปม.
ป พ.ศ. 2560

งปม.
ป พ.ศ. 2561

เพิ่ม/ลด
หนวย : ลานบาท

รวมทั้งหมด                              723.044         737.6660         14.6217 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ                             236.0293        240.0681       4.0388 
แผนงานพื้นฐาน                                455.815        436.5967      - 19.2183 

แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ                11.0000         -       - 11.0000 

แผนงานพืน้ฐานดานการพัฒนาและเสรมิสรางศกัยภาพคน                               440.65         436.5967       - 4.0533 

โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรางองคความรูหรอืงานสรางสรรคเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน          11.0000                   -      - 11.0000

ผลผลิต ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน             372.9109        401.0967          28.1858 
ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม                                                          -                3.0000    3.0000 
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ                                                               52.8000        32.5000       - 20.3000
โครงการสนบัสนนุคาใชจายในการจดัการศกึษาตัง้แตอนบุาลจนจบการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน           14.9391                  -       - 14.9391

ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม                                             4.1650                 -              - 4.1650 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว                                                 13.2000                     -      - 13.2000 

โครงการวิจัยและนวตักรรมเพือ่แกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสงัคม ชมุชน                       -           10.3250         10.3250
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรของประเทศ 
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ                                    -             0.4080    0.4080

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต              4.0000            4.0000           -   
โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสรางชุมชนชายแดนใตตนแบบ                                   14.0000         14.0000           -

แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า                 4.1650           -         - 4.1650 

แผนงานบรูณการ                                  31.2000             61.0012      29.8012 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต                        18.0000           18.0000               -   

แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ                                     13.2000         -        - 13.2000    

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม                                      -             10.7330       10.7330 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย                            -           5.4993      5.4993 

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชวีติ                         -         21.1689    21.1689 

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม                                   -           5.6000      5.6000 

และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน

โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย                                       -             5.4993     5.4993

โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม              -             5.6000   5.6000 

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต             -             7.5358  7.5358
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ            -          13.6331        13.6331
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กจิกรรม การสนบัสนนุคาใชจายในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
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ผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2561

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561

จําแนกตามแผนงาน จําแนกตามงบรายจาย

แผนงานบูรณาการ
61,001,200.00

8%
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

240,068,100.00
33%

แผนงานพื้นฐาน
436,596,700.00

59%

งบรายจายอื่น
106,510,100.00

14%
งบบุคลากร

209,632,100.00
28%

งบดําเนินงาน
281,733,600.00

38%

งบลงทุน
114,224,100.00

16%

งบเงินอุดหนุน
25,566,100.00

4%

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 - 2561 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งปม.
ป พ.ศ. 2560

งปม.
ป พ.ศ. 2561

เพิ่ม/ลด
หนวย : ลานบาท

รวมทั้งหมด                              723.044         737.6660         14.6217 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ                             236.0293        240.0681       4.0388 
แผนงานพื้นฐาน                                455.815        436.5967      - 19.2183 

แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ                11.0000         -       - 11.0000 

แผนงานพืน้ฐานดานการพัฒนาและเสรมิสรางศกัยภาพคน                               440.65         436.5967       - 4.0533 

โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรางองคความรูหรอืงานสรางสรรคเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน          11.0000                   -      - 11.0000

ผลผลิต ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน             372.9109        401.0967          28.1858 
ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม                                                          -                3.0000    3.0000 
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ                                                               52.8000        32.5000       - 20.3000
โครงการสนบัสนนุคาใชจายในการจดัการศกึษาตัง้แตอนบุาลจนจบการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน           14.9391                  -       - 14.9391

ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม                                             4.1650                 -              - 4.1650 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว                                                 13.2000                     -      - 13.2000 

โครงการวิจัยและนวตักรรมเพือ่แกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสงัคม ชุมชน                       -           10.3250         10.3250
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรของประเทศ 
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ                                    -             0.4080    0.4080

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต              4.0000            4.0000           -   
โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสรางชุมชนชายแดนใตตนแบบ                                   14.0000         14.0000           -

แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า                 4.1650           -         - 4.1650 

แผนงานบรูณการ                                  31.2000             61.0012      29.8012 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต                        18.0000           18.0000               -   

แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ                                     13.2000         -        - 13.2000    

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม                                      -             10.7330       10.7330 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย                            -           5.4993      5.4993 

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชวีติ                         -         21.1689    21.1689 

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม                                   -           5.6000      5.6000 

และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน

โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย                                       -             5.4993     5.4993

โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม              -             5.6000   5.6000 

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต             -             7.5358  7.5358
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ            -          13.6331        13.6331
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กจิกรรม การสนบัสนนุคาใชจายในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน



การจัดการศึกษาและฝกอบรม ผลการดําเนินงานระดับผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

การจัดการศึกษา

       ตัวชี้วัด                             หนวยนับ  เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลผลิตผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ                       คน       1,600         1,808

เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการหลักสูตรฝกอบรมดานอาชีพ        คน         8,400         9,785

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทา      คน         3,500         3,686

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่คงอยู        คน    10,000                 8,655

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่เขาใหม        คน         6,000         5,520

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรดานอาชีพนําความรู ทักษะและ         รอยละ             80         88.69
                    ประสบการณไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทําอยู  

เชิงคุณภาพ : รอยละของคาใชจายที่ผูปกครองสามารถลดคาใชจาย     รอยละ        100           100
       ตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน

เชิงคุณภาพ : ผูสําเรจ็การศึกษาระดบัอนุปรญิญา/เทียบเทาจากวทิยาลัยชุมชน     รอยละ                 70         83.71
                สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนา
                งานที่ทําอยู  

	 พันธกิจด้านการจัดการศึกษา	สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งจัดการศึกษา					

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นก�าลังคนที่มีความรู้ส�าหรับอนาคตมีสมรรถนะการเรียนรู	้	

พร้อมปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน	 มีความสามารถ	

สร้างสรรค์การเปล่ียนแปลงด้านบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่จะร่วมกับผู ้อื่น	

อย่างมีคุณค่า	 สร้างสัมมาชีพ	 และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเปล่ียนแปลงชุมชน	

ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน	และเรียนรู้ตลอดชีวิต	

การจัดหลักสูตร	ได้แก่	หลักสูตรอนุปริญญา	หลักสูตร	

ประกาศนยีบตัรวิชาชพีช้ันสงู	(ปวส.)	หลกัสูตรประกาศนยีบัตร	

วิชาชีพ	(ปวช.)	หลักสูตรประกาศนียบัตร	(ระดับสถาบัน	

วิทยาลัยชุมชนและระดับวิทยาลัยชุมชน)	 และหลักสูตร	

สัมฤทธิบัตร

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ได้รบัจดัสรรงประมาณภายใต้	

1						โครงการ			1				ผลผลติ										คอื					ผลผลติผูร้บับรกิารการศกึษาในวทิยาลยั	

ชุมชน	และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 	 ผลการติดตามผู้ส�าเร็จการศึกษา	

ระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัย	

ชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือ	

ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ท� าอยู ่	

ในภาพรวม	คิดเป็นร้อยละ	83.71	ซึ่งสูงกว่า	

เป้าหมายที่ก�าหนดร้อยละ	70.00
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การจัดการศึกษาและฝกอบรม ผลการดําเนินงานระดับผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

การจัดการศึกษา

       ตัวชี้วัด                             หนวยนับ  เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลผลิตผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ                       คน       1,600         1,808

เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการหลักสูตรฝกอบรมดานอาชีพ        คน         8,400         9,785

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทา      คน         3,500         3,686

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่คงอยู        คน    10,000                 8,655

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่เขาใหม        คน         6,000         5,520

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรดานอาชีพนําความรู ทักษะและ         รอยละ             80         88.69
                    ประสบการณไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทําอยู  

เชิงคุณภาพ : รอยละของคาใชจายที่ผูปกครองสามารถลดคาใชจาย     รอยละ        100           100
       ตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน

เชิงคุณภาพ : ผูสาํเรจ็การศกึษาระดบัอนุปรญิญา/เทียบเทาจากวทิยาลัยชมุชน     รอยละ                 70         83.71
                สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนา
                งานที่ทําอยู  
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การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. จํานวนนักศึกษา 
 1.1 หลักสูตรอนุปริญญา
        จํานวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาใหมและนักศึกษาคงอยู ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2561
จําแนกตามวิทยาลัยชุมชน

 1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
      จํานวนนักศึกษาหลักสูตร ปวส. และ ปวช. ใหมและนักศึกษาคงอยู ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2561 
จําแนกตามวิทยาลัยชุมชน

2. หลักสูตรที่เปดสอน
 2.1 หลักสูตรอนุปริญญา
      จํานวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 17 สาขาวิชา 

รวม                        นักศึกษาใหม                   นักศึกษาคงอยู
 จํานวน       จํานวน
นักศึกษา     หองเรียน

 จํานวน       จํานวน
นักศึกษา     หองเรียน

 จํานวน       จํานวน
นักศึกษา     หองเรียน

รวมทั้งสิ้น         11,935      575               4,777          194          7,158        381

วิทยาลัยชุมชน 

 

หลักสูตร ปวส.           631      33     311       15        320   18
พิจิตร          438     22   271        11                   221  11

อุทัยธานี          193      11     94        4          99   7
หลักสูตร ปวช.       1,371     58  643            22         728             36

อุทัยธานี          209    15            109        6                   100                                         9
พิจิตร         1,162     43   534         16                 628                           27

รวม                        นักศึกษาใหม                   นักศึกษาคงอยู
 จํานวน       จํานวน
นักศึกษา     หองเรียน

 จํานวน       จํานวน
นักศึกษา     หองเรียน

 จํานวน       จํานวน
นักศึกษา     หองเรียน

รวมทั้งสิ้น           2,002        91        954  37                               1,048       54

รวม                     11,935                         100.00

สาขาวิชา       จํานวนนักศึกษา             รอยละ

1. การศึกษาปฐมวัย             3,797             31.81
2. การปกครองทองถิ่น             3,262                  27.33

3. คอมพิวเตอรธุรกิจ             1,669                 13.98
4. การจัดการทั่วไป             1,190        9.97
5. การบัญชี                  386        3.23
6. การบริหารการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน               347        2.91
7. การพัฒนาชุมชน                 322                  2.70

9. สาธารณสุขชุมชน                174          1.46
8. เทคโนโลยีการเกษตร                 216        1.81

11. การทองเที่ยว                 150         1.26
10. อิสลามศึกษา                   171         1.43

13. เทคโนโลยีสารสนเทศ                      85        0.71
12. การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน           95         0.80

15. การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุชุมชน       20        0.17
14. การจัดการอุตสาหกรรม          31         0.26

17. เกษตรอินทรีย        4        0.03
16. การโรงแรม          16        0.13

439
407
405
889
539
381
298
213
218

1,975
933

1,086
754
331
712
156
241
332

1,140
423

แมฮองสอน
พิจิตร
ตาก
บุรีรัมย
มุกดาหาร
หนองบัวลําภู
สระแกว
อุทัยธานี
ระนอง
นราธิวาส
ยะลา
ปตตานี
สตูล
สมุทรสาคร
ยโสธร
พังงา
ตราด
แพร
สงขลา
นาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

44
27
19
35
29
20
27
17
19
64
34
38
31
19
40
11
18
19
43
27

218
184
124
319
264
168
98

127
96

764
364
391
305
125
370
56
89

153
440
122

17
9
4

14
15
7
7
5
5

22
12
12
10
7

15
4
4
6

13
6

221
223
281
570
275
213
200
86

185
1,211

569
695
449
206
342
100
152
179
700
301

27
18
15
21
14
13
20
8

14
42
22
24
21
12
25
7

14
13
30
21
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การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. จํานวนนักศึกษา 
 1.1 หลักสูตรอนุปริญญา
        จํานวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาใหมและนักศึกษาคงอยู ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2561
จําแนกตามวิทยาลัยชุมชน

 1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
      จํานวนนักศึกษาหลักสูตร ปวส. และ ปวช. ใหมและนักศึกษาคงอยู ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2561 
จําแนกตามวิทยาลัยชุมชน

2. หลักสูตรที่เปดสอน
 2.1 หลักสูตรอนุปริญญา
      จํานวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 17 สาขาวิชา 

รวม                        นักศึกษาใหม                   นักศึกษาคงอยู
 จํานวน       จํานวน
นักศึกษา     หองเรียน

 จํานวน       จํานวน
นักศึกษา     หองเรียน

 จํานวน       จํานวน
นักศึกษา     หองเรียน

รวมทั้งสิ้น         11,935      575               4,777          194          7,158        381

วิทยาลัยชุมชน 

 

หลักสูตร ปวส.           631      33     311       15        320   18
พิจิตร          438     22   271        11                   221  11

อุทัยธานี          193      11     94        4          99   7
หลักสูตร ปวช.       1,371     58  643            22         728             36

อุทัยธานี          209    15            109        6                   100                                         9
พิจิตร         1,162     43   534         16                 628                           27

รวม                        นักศึกษาใหม                   นักศึกษาคงอยู
 จํานวน       จํานวน
นักศึกษา     หองเรียน

 จํานวน       จํานวน
นักศึกษา     หองเรียน

 จํานวน       จํานวน
นักศึกษา     หองเรียน

รวมทั้งสิ้น           2,002        91        954  37                               1,048       54

รวม                     11,935                         100.00

สาขาวิชา       จํานวนนักศึกษา             รอยละ

1. การศึกษาปฐมวัย             3,797             31.81
2. การปกครองทองถิ่น             3,262                  27.33

3. คอมพิวเตอรธุรกิจ             1,669                 13.98
4. การจัดการทั่วไป             1,190        9.97
5. การบัญชี                  386        3.23
6. การบริหารการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน               347        2.91
7. การพัฒนาชุมชน                 322                  2.70

9. สาธารณสุขชุมชน                174          1.46
8. เทคโนโลยีการเกษตร                 216        1.81

11. การทองเที่ยว                 150         1.26
10. อิสลามศึกษา                   171         1.43

13. เทคโนโลยีสารสนเทศ                      85        0.71
12. การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน           95         0.80

15. การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุชุมชน       20        0.17
14. การจัดการอุตสาหกรรม          31         0.26

17. เกษตรอินทรีย        4        0.03
16. การโรงแรม          16        0.13

439
407
405
889
539
381
298
213
218

1,975
933

1,086
754
331
712
156
241
332

1,140
423

แมฮองสอน
พิจิตร
ตาก
บุรีรัมย
มุกดาหาร
หนองบัวลําภู
สระแกว
อุทัยธานี
ระนอง
นราธิวาส
ยะลา
ปตตานี
สตูล
สมุทรสาคร
ยโสธร
พังงา
ตราด
แพร
สงขลา
นาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

44
27
19
35
29
20
27
17
19
64
34
38
31
19
40
11
18
19
43
27

218
184
124
319
264
168
98

127
96

764
364
391
305
125
370
56
89

153
440
122

17
9
4

14
15
7
7
5
5

22
12
12
10
7

15
4
4
6

13
6

221
223
281
570
275
213
200
86

185
1,211

569
695
449
206
342
100
152
179
700
301

27
18
15
21
14
13
20
8

14
42
22
24
21
12
25
7

14
13
30
21

37ผลการด�าเนินงาน



 2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จํานวนนักศึกษา  

รวม                     631                       100.00

สาขาวิชา       จํานวนนักศึกษา             รอยละ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

   1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล            182     28.84

   2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี   166     26.31

   3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟา   144     22.82

   4. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  130     78.31

   5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ      9      1.43

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต   521     38.00

2  ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  318     23.19

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง   224     16.34

4. ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี   213     15.54

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส      59       4.30

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ       36       2.63

รวม                                          1,371                        100.00

การจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
(อนุมัติโดยสภาวิทยาลัยชุมชน)

· ขนมอบเพื่อการคา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

· ผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วิทยาลัยชุมชนปตตานี

· ฝกอบรมมัคคุเทศกทั่วไปนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว วิทยาลัยชุมชนระนอง

· การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑสิ่งทอ วิทยาลัยชุมชนแพร

· ผูประกอบการอาหารวางและเครื่องดื่ม วิทยาลัยชุมชนสระแกว

1. หลักสูตรประกาศนียบัตร

 จํานวนนักศึกษา/ผูสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

สมุทรสาคร  การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ       28        กําลังศึกษา

สระแกว   ผูดูแลเด็กพิการ        15        กําลังศึกษา

ตาก   ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร       42        กําลังศึกษา

สมุทรสาคร  เตรียมวิชาชีพอุตสาหกรรม       38       กําลังศึกษา

แพร   อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชน*       -  18

แพร   การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑสิ่งทอ      24  18

นราธิวาส  ขนมอบเพื่อการคา       30  30

นราธิวาส  การตัดเย็บเสื้อผาในโรงงานอุตสาหกรรม     30  30

สระแกว   ผูประกอบการอาหารวางและเครื่องดื่ม     15  12

ยโสธร   ผูประกอบการธุรกิจชุมชนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    22        กําลังศึกษา

ยโสธร   เกษตรอินทรีย        23        กําลังศึกษา

ปตตานี   ผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง       23        กําลังศึกษา

ระนอง   ฝกอบรมมัคคุเทศกทั่วไปนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว    34        กําลังศึกษา

ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชน            หลักสูตร      จํานวนนักศึกษา
   นักศึกษา         สําเร็จ

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน

* เปนหลักสูตรที่ใชเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 และสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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 2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จํานวนนักศึกษา  

รวม                     631                       100.00

สาขาวิชา       จํานวนนักศึกษา             รอยละ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

   1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล            182     28.84

   2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี   166     26.31

   3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟา   144     22.82

   4. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  130     78.31

   5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ      9      1.43

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต   521     38.00

2  ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  318     23.19

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง   224     16.34

4. ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี   213     15.54

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส      59       4.30

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ       36       2.63

รวม                                          1,371                        100.00

การจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
(อนุมัติโดยสภาวิทยาลัยชุมชน)

· ขนมอบเพื่อการคา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

· ผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วิทยาลัยชุมชนปตตานี

· ฝกอบรมมัคคุเทศกทั่วไปนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว วิทยาลัยชุมชนระนอง

· การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑสิ่งทอ วิทยาลัยชุมชนแพร

· ผูประกอบการอาหารวางและเครื่องดื่ม วิทยาลัยชุมชนสระแกว

1. หลักสูตรประกาศนียบัตร

 จํานวนนักศึกษา/ผูสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

สมุทรสาคร  การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ       28        กําลังศึกษา

สระแกว   ผูดูแลเด็กพิการ        15        กําลังศึกษา

ตาก   ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร       42        กําลังศึกษา

สมุทรสาคร  เตรียมวิชาชีพอุตสาหกรรม       38       กําลังศึกษา

แพร   อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชน*       -  18

แพร   การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑสิ่งทอ      24  18

นราธิวาส  ขนมอบเพื่อการคา       30  30

นราธิวาส  การตัดเย็บเสื้อผาในโรงงานอุตสาหกรรม     30  30

สระแกว   ผูประกอบการอาหารวางและเครื่องดื่ม     15  12

ยโสธร   ผูประกอบการธุรกิจชุมชนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    22        กําลังศึกษา

ยโสธร   เกษตรอินทรีย        23        กําลังศึกษา

ปตตานี   ผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง       23        กําลังศึกษา

ระนอง   ฝกอบรมมัคคุเทศกทั่วไปนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว    34        กําลังศึกษา

ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชน            หลักสูตร      จํานวนนักศึกษา
   นักศึกษา         สําเร็จ

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน

* เปนหลักสูตรที่ใชเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 และสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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2. หลักสูตรพัฒนาอาชีพ

วิทยาลัยชุมชนจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับความตองการและปญหาของชุมชนดานตาง ๆ ที่มีลักษณะ 

หลกัสูตรทีห่ลากหลาย มมีาตรฐานทางวชิาการทีจ่ะนาํไปสูการเทยีบโอนหนวยกิตกบัการศกึษาในระบบไดอนาคต ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มีจํานวนประชาชนที่รับบริการหลักสูตรฝกอบรมดานวิชาการและดานอาชีพ จํานวน 9,461 คน คิดเปนรอยละ 

116.80 ของเปาหมาย จํานวน 8,100 คน ผลการติดตามผูสําเร็จหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถนําความรู 

ทักษะและประสบการณไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทําอยู ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 88.69 ซ่ึงสูงกวาเปาหมาย 

ที่กําหนดรอยละ 80.00

วิทยาลัยชุมชน

1

2
แมฮองสอน        429         381      88.81

3
พิจิตร         878       872      99.32

4
ตาก            486          449      92.39 

5

6
7

8
9

10
11

12
13
14
15

16
17
18
19

20

บุรีรัมย         438          436      99.50

มุกดาหาร          831          804      96.75 
หนองบัวลําภู        401          401     100.00 

สระแกว         439         439     100.00 
อุทัยธานี         895         895     100.00 

ระนอง         451          413       91.57 
นราธิวาส              315          315      100.00 

ยะลา        310          298        96.13
ปตตานี                                 346         302      87.28 
สตูล         422          420      99.53 
สมุทรสาคร      305          305     100.00  

ยโสธร        429          425      99.07 
พังงา              398         398    100.00 
ตราด         304         283      93.09 
แพร       301       276      91.69 

สงขลา                405         380      93.83 
นาน      678       635       93.66 

         ผูรับบริการ                  ผูสําเร็จ

จํานวน (คน)    % ตอผูรับบริการ

รวม                      9,461                  9,127        96.47 

หลักสูตรพื้นฐาน
แพทยแผนไทย

หลักสูตรการแปรรปูผลติภณัฑ
จากผาทอมือ  

หลักสูตรการเพาะเหด็นางฟา
ปลอดสารพษิ 

หลกัสูตรการปลูกขาว
อนิทรยี 4.0 

การทาํไมกวาดดอกหญาและ
ไมกวาดทางมะพราว

หลกัสตูรการนวดแผนไทย

หลกัสูตรการผกูผาและ
การจบัจบีผา

หลักสตูรชางเชือ่มประกอบ
เฟอรนเิจอร

หลักสตูรการประยกุตผลติภณัฑ
จากผาบาตกิ 

หลกัสูตรการทําผาบาตกิ

หลักสูตรการจดังานพิธี

หลกัสตูรการประดษิฐ
ตงุและโคมแขวน

หลกัสตูรการทาํขนมพืน้เมอืง
นราธวิาส

หลักสูตรการแปรรูป
ผลติภณัฑขนม
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2. หลักสูตรพัฒนาอาชีพ

วิทยาลัยชุมชนจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับความตองการและปญหาของชุมชนดานตาง ๆ ที่มีลักษณะ 

หลกัสตูรทีห่ลากหลาย มมีาตรฐานทางวชิาการทีจ่ะนาํไปสูการเทยีบโอนหนวยกิตกบัการศกึษาในระบบไดอนาคต ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มีจํานวนประชาชนที่รับบริการหลักสูตรฝกอบรมดานวิชาการและดานอาชีพ จํานวน 9,461 คน คิดเปนรอยละ 

116.80 ของเปาหมาย จํานวน 8,100 คน ผลการติดตามผูสําเร็จหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถนําความรู 

ทักษะและประสบการณไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทําอยู ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 88.69 ซ่ึงสูงกวาเปาหมาย 

ที่กําหนดรอยละ 80.00

วิทยาลัยชุมชน

1

2
แมฮองสอน        429         381      88.81

3
พิจิตร         878       872      99.32

4
ตาก            486          449      92.39 

5

6
7

8
9

10
11

12
13
14
15

16
17
18
19

20

บุรีรัมย         438          436      99.50

มุกดาหาร          831          804      96.75 
หนองบัวลําภู        401          401     100.00 

สระแกว         439         439     100.00 
อุทัยธานี         895         895     100.00 

ระนอง         451          413       91.57 
นราธิวาส              315          315      100.00 

ยะลา        310          298        96.13
ปตตานี                                 346         302      87.28 
สตูล         422          420      99.53 
สมุทรสาคร      305          305     100.00  

ยโสธร        429          425      99.07 
พังงา              398         398    100.00 
ตราด         304         283      93.09 
แพร       301       276      91.69 

สงขลา                405         380      93.83 
นาน      678       635       93.66 

         ผูรับบริการ                  ผูสําเร็จ

จํานวน (คน)    % ตอผูรับบริการ

รวม                      9,461                  9,127        96.47 

หลักสูตรพื้นฐาน
แพทยแผนไทย

หลักสูตรการแปรรปูผลติภณัฑ
จากผาทอมือ  

หลักสูตรการเพาะเหด็นางฟา
ปลอดสารพษิ 

หลกัสูตรการปลูกขาว
อนิทรยี 4.0 

การทําไมกวาดดอกหญาและ
ไมกวาดทางมะพราว

หลกัสตูรการนวดแผนไทย

หลกัสูตรการผกูผาและ
การจบัจบีผา

หลักสตูรชางเชือ่มประกอบ
เฟอรนเิจอร

หลักสตูรการประยกุตผลติภณัฑ
จากผาบาตกิ 

หลกัสูตรการทําผาบาตกิ

หลักสูตรการจดังานพิธี

หลกัสตูรการประดษิฐ
ตงุและโคมแขวน

หลกัสตูรการทาํขนมพืน้เมอืง
นราธวิาส

หลักสูตรการแปรรูป
ผลติภณัฑขนม

41ผลการด�าเนินงาน



กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา

การดาํเนนิการพฒันาคณุภาพการจัดการศกึษาของวิทยาลัยชมุชนทีเ่ปนกลุมเปาหมายนกัศกึษา บุคลากร และ 

ครูผูสอนในวิทยาลัยชุมชน ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน โครงการพัฒนา 

กิจการนักศึกษา และโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม มีกิจกรรม/โครงการ และผลการดําเนินงานสําคัญ ดังนี้

                      ปรบัปรงุหลกัสตูรอนปุรญิญาของสถาบนัวทิยาลัยชมุชน ทีค่รบรอบระยะเวลาทีต่องปรับปรุง 
          จาํนวน 7 สาขาวชิา : การศึกษาปฐมวัย  การปกครองทองถิ่น การพัฒนาชุมชน คอมพิวเตอรธุรกิจ 
          สาธารณสุขชุมชน  การจัดการสุขภาวะผูสูงอายุในชุมชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน

 ปรบัปรงุหลกัสตูรอนปุรญิญาของวทิยาลัยชมุชน : การศกึษาปฐมวัย การปกครองทองถิน่ คอมพิวเตอรธุรกิจ
 การจดัการทัว่ไป และการบรหิารการพฒันาทองถิน่อยางยัง่ยืน

 กจิกรรมพฒันามาตรฐานการจดัการศกึษา
 การจดัอบรมหลกัสตูร Train The Trainer ทางดานการตลาดดิจิทัลใหแกครูผูสอนของวิทยาลัยชมุชน 20 แหง 
 รวมจาํนวน 40 คน ระหวางวนัที ่2 – 24 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทมุ

 การประกนัคณุภาพศกึษา 
 1. การจดัทาํรายงานผลการประกันคณุภาพการศกึษาภายในวทิยาลยัชมุชน ประจําปการศกึษา 2560 
 2. การประชมุเชงิปฏบิตักิารการสงเสริมศกัยภาพนกัศกึษาดวยระบบประกนัคณุภาพการศกึษา ระหวางวนัที่    
              28 – 30 มกราคม 2561 ณ โรงแรมอมัพวานานอน แอนดสปา อาํเภออมัพวา จังหวดัสมทุรสงคราม
 3. การพฒันาเกณฑการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถาบันวทิยาลยัชมุชน โดยมกีารประชมุคณะอนกุรรมการฯ 
              จาํนวน 5 ครัง้ ณ สถาบนัวทิยาลัยชมุชน และโรงแรมบยีอรนสวที กรุงเทพมหานคร 

 การจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาในมิตติาง ๆ ภายใตโครงการพฒันากิจการนักศกึษา รวมทัง้สิน้ 119 กจิกรรม/ 
       โครงการ มจีาํนวนนกัศึกษา/ผูเรยีนทีเ่ขารวมกิจกรรม/โครงการ จํานวน 21,921 คน คดิเปนรอยละ 146.00 
     ของเปาหมาย 15,000 คน ตวัอยางกิจกรรม/โครงการทีดํ่าเนนิการ อาทิ 
  (1) กิจกรรมสงเสรมิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคทีกํ่าหนดโดยสถาบันวิทยาลยัชมุชน เชน โครงการเปดโลกทัศน 
               นกัศึกษาวทิยาลยัชมุชนยะลาสูการเรยีนรูคูคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค  
 (2) กิจกรรมกีฬาหรอืการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการเสรมิสรางทักษะกีฬาและพัฒนาศกัยภาพสานสมัพันธ 
               สงัคมพหวุฒันธรรม  
   (3) กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน หรือรกัษาส่ิงแวดลอม เชน โครงการสงเสรมิสนับสนนุนกัศกึษาอนุปริญญามจีติอาสา 
               เพือ่พฒันาทองถิน่เรา  
 (4) กิจกรรมเสรมิสรางคณุธรรมและจรยิธรรม เชน โครงการวทิยาลยัชุมชนคุณธรรม 
 (5) กิจกรรมสงเสรมิศลิปะและวฒันธรรม เชน อบรมคุณธรรม จรยิธรรม นําชวีติ 
 (6) กิจกรรมปองกันและแกไขยาเสพตดิ เชน โครงการรณรงคตานยาเสพตดิ และโครงการสงเสรมินกัศกึษาผูพกิาร 

 การจัดการแขงขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 “อุทัยธานีเกมส” มีวิทยาลัยชุมชนอทัุยธานี 
เปนเจาภาพการจดัการแขงขนั รวมกับวทิยาลยัชมุชนภาคกลาง ไดแก สาํนกังานสถาบนัวทิยาลัยชุมชน วิทยาลัย 
ชุมชนตราด สระแกว สมุทรสาคร ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬา วิทยาลัยชุมชน 
อทุยัธาน ี อาํเภอบานไร จงัหวดัอทุยัธาน ี มีนกักีฬาตวัแทนจากนกัศึกษาวทิยาลัยชุมชนทัว่ประเทศ ทัง้ 20 แหง 
จํานวน 1,300 คน มีการแขงขันกีฬาทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ประกอบดวย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลยบอล 
เซปกตะกรอ เปตอง แชรบอล และกฬีาพืน้บาน เพือ่สรางสมัพนัธอนัดตีอกนัระหวางนกัศกึษาของวทิยาลยัชมุชน 
และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ดังปณิธาน “มิตรภาพ นํ้าใจ เหนือชัยชนะ” ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
รวมกับวทิยาลัยชุมชนภาคอีสานรับเปนเจาภาพ จัดการแขงขันครัง้ตอไป 

งานสงเสรมิการจดัการศกึษาสาํหรบัผูพิการ สถาบนัวทิยาลยัชมุชนมกีารดาํเนนิการตามพระราชบญัญตักิารจดัการศกึษา 
สําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2560 โดยไดริเริ่มจัดทําแผนกลยุทธการจัดการศึกษาและสงเสริมพัฒนา 
คุณภาพชีวติคนพกิารของสถาบันวทิยาลัยชุมชน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) และจดัทาํฐานขอมลูนกัศกึษาผูพกิาร 
เพื่อใหไดสิทธ์ิในการรับเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา ตามหลักเกณฑ 
ทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษากําหนด โดยในปการศึกษา 2560 มีนกัศกึษาผูพกิารของวทิยาลยัชุมชน 
12 แหง รวม 34 คน
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กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา

การดําเนนิการพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษาของวิทยาลยัชมุชนทีเ่ปนกลุมเปาหมายนกัศกึษา บคุลากร และ 

ครูผูสอนในวิทยาลัยชุมชน ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน โครงการพัฒนา 

กิจการนักศึกษา และโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม มีกิจกรรม/โครงการ และผลการดําเนินงานสําคัญ ดังนี้

                      ปรับปรุงหลักสูตรอนปุรญิญาของสถาบนัวทิยาลัยชมุชน ทีค่รบรอบระยะเวลาทีต่องปรับปรงุ 
          จาํนวน 7 สาขาวชิา : การศึกษาปฐมวัย  การปกครองทองถิ่น การพัฒนาชุมชน คอมพิวเตอรธุรกิจ 
          สาธารณสุขชุมชน  การจัดการสุขภาวะผูสูงอายุในชุมชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน

 ปรับปรุงหลักสูตรอนปุริญญาของวทิยาลยัชมุชน : การศกึษาปฐมวัย การปกครองทองถิน่ คอมพิวเตอรธุรกจิ
 การจัดการทัว่ไป และการบริหารการพฒันาทองถิน่อยางยัง่ยืน

 กจิกรรมพัฒนามาตรฐานการจัดการศกึษา
 การจัดอบรมหลักสูตร Train The Trainer ทางดานการตลาดดจิทัิลใหแกครูผูสอนของวิทยาลยัชมุชน 20 แหง 
 รวมจํานวน 40 คน ระหวางวนัที ่2 – 24 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ

 การประกนัคณุภาพศกึษา 
 1. การจัดทาํรายงานผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในวทิยาลยัชมุชน ประจาํปการศกึษา 2560 
 2. การประชมุเชงิปฏบิตักิารการสงเสริมศกัยภาพนกัศกึษาดวยระบบประกนัคณุภาพการศกึษา ระหวางวนัที่    
              28 – 30 มกราคม 2561 ณ โรงแรมอมัพวานานอน แอนดสปา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม
 3. การพฒันาเกณฑการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถาบันวทิยาลยัชมุชน โดยมกีารประชมุคณะอนกุรรมการฯ 
              จํานวน 5 ครัง้ ณ สถาบนัวทิยาลัยชมุชน และโรงแรมบยีอรนสวที กรุงเทพมหานคร 

 การจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาในมติติาง ๆ ภายใตโครงการพัฒนากจิการนักศกึษา รวมทัง้ส้ิน 119 กจิกรรม/ 
       โครงการ มจีาํนวนนกัศกึษา/ผูเรยีนทีเ่ขารวมกจิกรรม/โครงการ จํานวน 21,921 คน คดิเปนรอยละ 146.00 
     ของเปาหมาย 15,000 คน ตวัอยางกิจกรรม/โครงการทีดํ่าเนนิการ อาทิ 
  (1) กจิกรรมสงเสรมิคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคทีก่าํหนดโดยสถาบันวิทยาลัยชมุชน เชน โครงการเปดโลกทัศน 
               นกัศกึษาวทิยาลยัชมุชนยะลาสูการเรียนรูคูคณุลักษณะท่ีพึงประสงค  
 (2) กิจกรรมกฬีาหรอืการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการเสรมิสรางทักษะกฬีาและพัฒนาศกัยภาพสานสัมพันธ 
               สงัคมพหวุฒันธรรม  
   (3) กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน หรือรกัษาสิง่แวดลอม เชน โครงการสงเสรมิสนับสนนุนกัศกึษาอนุปริญญามีจิตอาสา 
               เพือ่พฒันาทองถิน่เรา  
 (4) กจิกรรมเสรมิสรางคณุธรรมและจริยธรรม เชน โครงการวทิยาลัยชุมชนคณุธรรม 
 (5) กจิกรรมสงเสรมิศลิปะและวฒันธรรม เชน อบรมคุณธรรม จริยธรรม นําชวีติ 
 (6) กจิกรรมปองกนัและแกไขยาเสพตดิ เชน โครงการรณรงคตานยาเสพตดิ และโครงการสงเสรมินกัศกึษาผูพกิาร 

 การจัดการแขงขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 “อุทัยธานีเกมส” มีวิทยาลัยชุมชนอทัุยธานี 
เปนเจาภาพการจดัการแขงขนั รวมกับวทิยาลัยชมุชนภาคกลาง ไดแก สํานกังานสถาบนัวทิยาลัยชุมชน วิทยาลัย 
ชุมชนตราด สระแกว สมุทรสาคร ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬา วิทยาลัยชุมชน 
อทุยัธาน ี อาํเภอบานไร จงัหวดัอทุยัธาน ี มนีกักฬีาตัวแทนจากนกัศึกษาวทิยาลัยชุมชนทัว่ประเทศ ทัง้ 20 แหง 
จํานวน 1,300 คน มีการแขงขันกีฬาทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ประกอบดวย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลยบอล 
เซปกตะกรอ เปตอง แชรบอล และกฬีาพ้ืนบาน เพ่ือสรางสัมพันธอนัดตีอกนัระหวางนกัศกึษาของวทิยาลยัชมุชน 
และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ดังปณิธาน “มิตรภาพ นํ้าใจ เหนือชัยชนะ” ท้ังนี้ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
รวมกบัวทิยาลยัชมุชนภาคอสีานรับเปนเจาภาพ จดัการแขงขันครัง้ตอไป 

งานสงเสรมิการจดัการศกึษาสาํหรบัผูพิการ สถาบนัวทิยาลยัชมุชนมกีารดําเนนิการตามพระราชบญัญติัการจดัการศกึษา 
สําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2560 โดยไดริเริ่มจัดทําแผนกลยุทธการจัดการศึกษาและสงเสริมพัฒนา 
คณุภาพชีวติคนพกิารของสถาบนัวทิยาลัยชมุชน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) และจดัทาํฐานขอมลูนกัศึกษาผูพกิาร 
เพื่อใหไดสิทธ์ิในการรับเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา ตามหลักเกณฑ 
ทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากาํหนด โดยในปการศกึษา 2560 มนีกัศกึษาผูพกิารของวทิยาลยัชุมชน 
12 แหง รวม 34 คน
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โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม

	 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะ	ศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตร	
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 ชั้นปีที่	 3	 ภายใต้โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	 เป็นการจัดท�าโครงงานก่อนที่นักศึกษา	
จะเรียนจบและเข้าสู่ตลาดแรงงาน	ผ่านกระบวนการ/กิจกรรมการคิด	สร้างสรรค์	สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	 โดยใช้องค์ความรู้
และทักษะในสาขาวิชาชีพที่เรียนมา	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มีผลงานรวม	46	ชิ้นงาน	เป็นผลงานของวิทยาลัยชุมชน
พจิติร	30	ชิน้งาน	และเป็นผลงานของวทิยาลัยชมุชนอทัุยธาน	ี16	ชิน้งาน	โดยผลงานท้ัง	46	ชิน้	ได้น�าไปใช้งานในสถานศกึษา/	
ชุมชน	 จ�านวน	 46	 ชิ้นงาน	 คิดเป็นร้อยละ	 100	 ของจ�านวนผลงานที่ได้จัดท�าขึ้นภายใต้โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่		
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา	พบว่า	มีความพึงพอใจในระดับดีมาก

ผลงานวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
จ�านวน	30	ชิ้นงาน	:

ผลงานที่โดดเด่น	:				ตูอ้บกล้วยพลงังานสองทางเลือก	(Two-System	Banana	Drying	Machine)	และ	โคมไฟนอก
																												อาคารประหยัดพลังงาน	V.2

แท่นอัดฟางก้อนแบบมือโยกแนวตั้ง	ตู้อบกล้วยพลังงานสองทางเลือก	ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ	
สไตล์วนิเทจ	เครือ่งให้อาหารปลาอัตโนมัติ	ชดุผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบพกพา	
เครื่องขายผ้าอนามัยและกระดาษทิชชูแบบหยอดเหรียญ	เครื่องพ่นน�้าอเนกประสงค์	รถฉีดยา	
ในนาข้าว	เครื่องพ่นสารเคมีโดยใช้โบเวอร์	เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก	พัฒนาระบบและ	
ออกแบบเอกสารทางการบัญชี	 กรณีศึกษา	 ระบบบัญชีวัดท่าบัว	 ต�าบลท่าบัว	 อ�าเภอโพทะเล	
จังหวัดพิจิตร	 แอพพลิเคชั่นหนังสือรุ่น	 ปีการศึกษา	 2560	 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด	์
แอพพลเิคชัน่ระบบจัดเกบ็น�า้ประปาหมูบ้่าน	กรณศีกึษา	หมูท่ี่	1	บ้านทุ่งตับเต่า	ต�าบลวงัส�าโรง		
อ�าเภอบางมูลนาก	จังหวัดพิจิตร	บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์	เว็บไซด์วิสาหกิจกลุ่มอาชีพ	
สตรีทอผ้าบ้านหนองพง	หมู่	17	เช็คชื่อเข้าแถวด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด	เครื่องล้างชิ้นงานและ	
เครื่องมือช่าง	 สื่อการสอนแอร์รถยนต์	 เครื่องบดข้าวโพดอาหารสุกร	 แผงสาธิตนิวเมติกส์	
เบื้องต้น	 ต้นไม้พลังงาน	 ชุดฝึกเขียนโปรแกรมพีแอลซีขนาดเล็ก	 ชุดเครื่องซีเอ็นซีขนาดเล็ก	
โคมไฟนอกอาคารประหยัดพลังงาน	V.2	รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ป้ายจราจรลดความเร็ว	
พลงังานแสงอาทติย์	สวติช์ประหยดัพลังงาน	จักรยานไฟฟ้าพร้อมสถานชีาร์จพลังงานแสงอาทิตย์	
รถเขน็เกบ็ใบไม้บนพ้ืนทีเ่รียบ	เคร่ืองแหวกร่องข้าวและฉีดยา	รถตัดหญ้าเอนกประสงค์แบบนัง่ขับ	
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โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ผลงานวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
จ�านวน	16	ชิ้นงาน	:	

ผลงานที่โดดเด่น	:				รถประหยัดน�า้มันเชื้อเพลิง	(รถตลาด)	และ	เครื่องบดอาหารสัตว์เพื่อการเกษตร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(1)		โครงการพฒันาการเป็นผูบ้รหิารของสถาบนัวทิยาลยัชมุชน	ระหว่างวนัที	่12	-	13		ธนัวาคม			2560			ณ			ห้องประชมุสถาบนั	
				วิทยาลัยชุมชน	3	ชั้น	9	กระทรวงศึกษาธิการ	และระหว่างวันที่	14	-	16	ธันวาคม	2560	ณ	วิทยาลัยชุมชนตราด	
				หน่วยจัดการศึกษาชุมชนบ้านแหลมมะขาม	ชุมชนบ้านเนินดินแดง	และชุมชนเกาะกูด
(2)	โครงการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตัง้ให้มหีรอืเลือ่นวทิยฐานะครเูชีย่วชาญ	ระหว่างวนัท่ี		
				23	–	27	เมษายน	2561	ณ	ห้องประชมุสถาบนัวทิยาลยัชมุชน	3	ชัน้	9	อาคารรชัมงัคลาภเิษก	2	กระทรวงศึกษาธกิาร
(3)	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน	วันที่	2	-	3	กรกฎาคม	2561		
				ณ	โรงแรมเซ็นทรา	บายเซ็นทารา	ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร

(4)	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน	วันที่	4	-	5	กรกฎาคม	2561		
			ณ	สถาบันพระปกเกล้า	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	อาคารรัฐประศาสนภักดี	ชั้น	5	แจ้งวัฒนะ			

				กรุงเทพมหานคร

(5)	โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ	

				ระหว่างวันที่	10	–	13	กรกฎาคม	2561	ณ	โรงแรมบียอนด์	สวีท	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร

การจัดท�าบัญชีกิจการผาทั่งคาร์แคร์	การจัดท�าบัญชีต้นทุนการทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ	
การออกแบบและสร้างเครือ่งป่ันฝ้าย							การออกแบบและสร้างเครือ่งแยกเมลด็ฝ้าย								การออกแบบ	
และสร้างเครือ่งเหลาก้านมะพร้าว						เครือ่งสบูน�า้พลงังานแสงอาทติย์เพือ่การเกษตร	เครือ่งบด	
อาหารสัตว์เพื่อการเกษตร	เครื่องเพิ่มแรงดันน�้า	(แอร์แวร์)	ร้านค้าผ่านระบบคอมพิวเตอร	์
เครื่องพ่นฮอร์โมนพลังงานแสงอาทิตย์	เคร่ืองโม่ปูน	รถประหยัดพลังงานไทยแลนด์	4.0		
ชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด	รถประหยัดน�า้มันเชื้อเพลิง	(รถตลาด)	
ออกแบบและสร้างเครื่องยิงกระดาษ	(paper	shooter)	ออกแบบและสร้างเครื่องหั่นตะไคร้
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ต่อ) 

(6)		 โครงการปฐมนิเทศพนักงานราชการใหม่	ระหว่างวันที่	4	–	7	กันยายน	2561	ณ	โรงแรมตรัง	 เขตพระนคร	
					กรุงเทพมหานคร	และสโมสรสัญญาบัตร	(กองเรือยุทธการ)	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี
(7)		 โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน	 วันที่	 18	 กันยายน	
					2561	ณ	โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่	รีสอร์ท	เขาใหญ่	จังหวัดนครราชสีมา
(8)	 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนประเมินค่างานตามภารกิจของหน่วยงาน	ระหว่างวันที่	30	
					กันยายน	–	2	ตุลาคม	2561	ณ	โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส	มหานาค	กรุงเทพมหานคร
การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	:	
(1)		 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น�าคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย	 รุ่นที่	 23	 ประจ�าปีงบประมาณ		
						พ.ศ.	2561	จัดขึ้นโดยส�านักงาน	ก.พ.	ระหว่างวันที่	27	กุมภาพันธ์	–	25	พฤษภาคม	2561	ณ	ส�านักงาน	ก.พ.	
						ซึง่สถาบนัวทิยาลยัชมุชนได้เสนอชือ่นายมนสั	จันทร์พวง	ต�าแหน่งครู	วทิยฐานะครูช�านาญการพเิศษ	วทิยาลยั
						ชุมชนแพร่	และได้รับคัดเลือกจากส�านักงาน	ก.พ.	ให้เข้าร่วมอบรม	
(2)	 โครงการฝึกอบรม	หลักสูตร	“วิทยากรแกนน�าด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ	UK	PSF”	จัดขึ้นโดย	
						ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาร่วมกบัสมาคมเครือข่ายการพัฒนาอาจารย์และองค์กรระดบัอดุมศกึษา	
				แห่งประเทศไทย	ระหว่างเดือนกรกฎาคม	–	พฤศจิกายน	2561	ณ	โรงแรมแอมบาสเดอร์	กรุงเทพมหานคร		
	 	 	 ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	 2	 ราย	 คือ	 1)	 นายสุรวุฒิ	 ชยานันท์โชตินันท	์	
					2)	นางนริชัรา	จันทรศร	ต�าแหน่งครู	วิทยฐานะครูช�านาญการ	วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี	ให้เข้าร่วมอบรม
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การวิจัยและพัฒนา

	 พันธกิจด้านการวิจัย	 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการวิจัย	 เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจใหม่อย่างเป็นระบบ	ท่ีครอบคลุมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนา	การวิจัยสถาบัน	การวิจัยทางการศึกษา	
การวิจัยการเรียนรู้	 การวิจัยชุมชน	 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่	 การวิจัยจาก
การปฏิบัติงานจริงในพื้นท่ี	และการวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย	รวมทั้งการเสริมสร้าง
ศักยภาพการวิจัยของบุคลากรและชุมชน	 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อถือได้	 และค�านึงถึงการน�าผลงาน	
การวจิยั	องค์ความรู	้และนวัตกรรมทีม่อียูไ่ปต่อยอด	หรอืน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อชมุชนและท้องถิน่
	 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับงบประมาณด้านการวิจัยจากแผนงานบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม	 :	 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง	
ด้านสังคม	 ชุมชน	ความม่ันคง	และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์	
ของประเทศ	งบเงินอุดหนุน	โครงการวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาชุมชน	
และสังคม	จ�านวน	10,000,000	บาท	โดยได้จัดสรรให้วิทยาลัยด�าเนินโครงการ
วิจัยจ�านวน	35	โครงการ	รวม	18	วิทยาลัยชุมชน	เป็นเงิน	8,026,500	บาท	

การวิจัย

 ตัวชี้วัด     หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

 เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัยใหม      โครงการ        30   35

 เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน     โครงการ        35   34
        ระยะเวลาที่กําหนด

 เชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัยที่มี     รอยละ        28   31

         การนําไปใชประโยชน 
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กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวอยางผลงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

15 - 16 กุมภาพันธ 2561 
ณ โรงแรม บียอนด สวีท 
กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่            กิจกรรม                            กลุมเปาหมาย

โครงการประชมุเชงิปฏบิติัการ : 
การพัฒนาศกัยภาพนกัวจิยั
ดานการเขยีนบทความวจัิย ครัง้ที ่1

บคุลากรวทิยาลัยชมุชน
ทีเ่ปนหวัหนาโครงการวจิยั 
ประจําปงบประมาณ 2560

28 มีนาคม 2561 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร 
กรุงเทพมหานคร

โครงการประชมุเชงิปฏบิติัการ : 
การพัฒนาศกัยภาพนกัวจิยั
ดานการเขยีนบทความวจัิย ครัง้ที ่2

บคุลากรวทิยาลัยชมุชน
ทีเ่ปนหวัหนาโครงการวจิยั   
ประจําปงบประมาณ 2560   
และผูสนใจ

1 - 3 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค 
กรุงเทพมหานคร  

โครงการประชมุเชงิปฏบัิติการแลกเปล่ียน
เรยีนรูและนาํเสนอความกาวหนา
การดําเนนิโครงการวจัิยของสถาบนั
วทิยาลัยชมุชน ประจําปงบประมาณ 2561

บคุลากรวทิยาลัยชมุชนทีเ่ปน
หวัหนาโครงการวจิยัประจาํป
งบประมาณ 2561

11 - 13 กันยายน 2561 
ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา  
จังหวัดสงขลา 

การติดตามประเมนิผลการดําเนนิโครงการ
วจัิยของวทิยาลัยชมุชนสงขลา

โครงการวจัิยของวทิยาลยั
ชมุชนสงขลา จาํนวน 4 โครงการ

27 - 28 มิถุนายน 2561 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

บคุลากรวทิยาลัยชมุชนทีส่นใจโครงการอบรมเชิงปฏบิติั “เทคนคิ
การเขยีนแบบเสนอโครงการวจัิย”
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กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวอยางผลงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

15 - 16 กุมภาพันธ 2561 
ณ โรงแรม บียอนด สวีท 
กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่            กิจกรรม                            กลุมเปาหมาย

โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร : 
การพัฒนาศกัยภาพนกัวจิยั
ดานการเขยีนบทความวจิยั ครัง้ที ่1

บคุลากรวทิยาลยัชมุชน
ทีเ่ปนหวัหนาโครงการวจิยั 
ประจาํปงบประมาณ 2560

28 มีนาคม 2561 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร 
กรุงเทพมหานคร

โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร : 
การพัฒนาศกัยภาพนกัวจิยั
ดานการเขยีนบทความวจิยั ครัง้ที ่2

บคุลากรวทิยาลยัชมุชน
ทีเ่ปนหวัหนาโครงการวจิยั   
ประจาํปงบประมาณ 2560   
และผูสนใจ

1 - 3 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค 
กรุงเทพมหานคร  

โครงการประชมุเชงิปฏบัิตกิารแลกเปลีย่น
เรียนรูและนาํเสนอความกาวหนา
การดําเนนิโครงการวจิยัของสถาบนั
วทิยาลัยชมุชน ประจําปงบประมาณ 2561

บคุลากรวทิยาลยัชมุชนทีเ่ปน
หวัหนาโครงการวจิยัประจําป
งบประมาณ 2561

11 - 13 กันยายน 2561 
ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา  
จังหวัดสงขลา 

การติดตามประเมนิผลการดําเนนิโครงการ
วจัิยของวทิยาลัยชมุชนสงขลา

โครงการวจิยัของวทิยาลยั
ชมุชนสงขลา จาํนวน 4 โครงการ

27 - 28 มิถุนายน 2561 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

บคุลากรวทิยาลยัชมุชนทีส่นใจโครงการอบรมเชิงปฏบิติั “เทคนคิ
การเขยีนแบบเสนอโครงการวจิยั”

การพัฒนารูปแบบทางการตลาดที่มีประสิทธิผลของชุมชนถั่วลิสง 

ต�าบลหนองแวง อ�าเภอนิคมค�าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

	
	 การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้	การตลาดและพัฒนา	
รปูแบบการจดัการเรยีนรู้ทางการตลาดของชมุชนถัว่ลิสงในจงัหวดัมกุดาหาร			มกีารปฏบิติัการวจัิยในปี			พ.ศ.		2557	-		2561	
ประกอบด้วย	กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มภาครัฐ	กลุ่มภาคเอกชนและลูกค้า	และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ	กลุ่มเป้าหมายการวิจัย		
800	คน	สถิติท่ีใช้ของการวิจัย	คือ	จ�านวน	ร้อยละ	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์องค์ประกอบ	
อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .05	พบว่า	1)	สภาพและปัญหาการด�าเนินการจัดการเรียนรู้ของชุมชน	 โดยใช้เครื่องมือ	
SWOT,	 Value	 Chain,	 Ansoff’s	 matrix	 และเรียงล�าดบัความส�าคญั	 พบว่า	 สภาพการด�าเนินการทางการตลาด	
ขาดการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านการตลาด	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์	 และการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของชุมชนถั่วลิสง		
2)	 การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชน	 พบว่า	 มี	 8	 องค์ประกอบ		
และมีองค์ประกอบการจัดการทางตลาด	7P	3)	ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชน	
ภายใต้แนวคิด	CML:	Community	Marketing	Learning	ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้	3	กระบวนการ	และ
มีขั้นตอนการเรียนรู้	8	ขั้นตอน		มีรายละเอียดดังนี้	กระบวนการที่	1	เรียนรู้ชุมชน	(Community)		ประกอบด้วย	
ขั้นที่	 1	 การวิเคราะห์บริบททางการตลาด	 (Marketing	 Analysis)	 กระบวนการที่	 2	 กระบวนการเรียนรู้ตลาด		
(Marketing)	 ประกอบด้วย	 ข้ันท่ี	 2	 การเรียนรู้ทางการตลาด	 (Marketing	 Learning)	 ขั้นที่	 3	 การวางแผน	
ทางการตลาด	(Marketing	Planning)	และกระบวนการที่	3	ปฏิบัติติการเรียนรู้ตลาด	(Learning)	ประกอบด้วย	
ขั้นที่	 4	 การรวมกลุ่มทางการตลาด	 (Marketing	 Team)	 ขั้นที่	 5	 ปฏิบัติตามแผนทางการตลาด	 (Marketing		
Implementation)	ขั้นที่	6	การน�าเสนอผลทางการตลาด	(Marketing	Presentation)	ขั้นที่	7	การประเมินผล	
และควบคุมผลทางการตลาด	 (Marketing	Evaluation	and	Controlling)	และขั้นที่	 8	การปรับปรุงและแก้ไข	
ทางการตลาด	(Marketing	Reflecting)	และได้องค์ประกอบการจัดการทางตลาด	7P	ประกอบด้วย	1)		การวางแผน	
(Planning)	2)	ลักษณะทางกายภาพ	(Physical)	3)	ผลิตภาพ	(Productivity)	4)	กระบวนการ	(Process)	
5)	การมีส่วนร่วม	(Participation)	6)	การปฏิบัติ	(Practice)	และ	7)	การน�าเสนอ	(Presentation)	ไปพัฒนา	
หลักสูตรนักการตลาดชุมชน	(SMART	marketer)	มีจ�านวน	45	ชั่วโมง	4)	ได้น�ารูปแบบและหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น	
ไปทดลองใช้โดยการฝึกอบรมกับชุมชนเป้าหมาย	 จ�านวน	 3	 กลุ่ม	 พบว่า	 มีผลการเรียนรู้ระดับมาก	 และ		
5)	 การหาประสิทธิผลของรูปแบบท่ีพัฒนาขั้นโดยใช้แนวคิด	 BSC	 ใน	 4	 มุมมอง	 มีผลการเรียนรู้ในมุมมอง	
กระบวนการภายในมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 มุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา	 มุมมองการเงิน	 และมุมมองลูกค้า	
ตามล�าดับ	และอยู่ในระดับมากที่สุดทุกมุมมอง
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การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ การออกแบบลายผ้าฝ้ายโบราณชุมชนทัพคล้าย

ด้วยมิติวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ระยะที่ 2

		 การวิจัยครั้งนี้ี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยใช้วิธีการ	

เชงิปฏบิติัการแบบมส่ีวนร่วม	(Participatory	Action	Research	:	PAR	)		

มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	เพื่อประยุกต์ต่อยอดออกแบบลายผ้าฝ้ายโบราณ	

อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน	2)	เพื่อทดลองตลาดจากผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอด	

3)	สรุปบทเรียนจากการออกแบบลายผ้าและการทดลองตลาด		

จากผลติภณัฑ์ทีต่่อยอด	การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	(In	-	depth	Interview)	

การสนทนากลุม่	(Focus	Group	Discussion)	และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	

(Participant	Observation)	น�าผลมาสรุปเรียบเรียง	วิเคราะห์ข้อมูล	

อย่างเป็นระบบ	โดยยดึหลกัการเขยีนสรปุรายงานบนพืน้ฐานข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ

	 ผลการวจิยัครัง้นี	้การประยกุต์ต่อยอดออกแบบลายผ้าฝ้ายโบราณ		

ผู ้วิจัยได้สร้างกระบวนการเรียนรู ้ร ่วมกับชุมชนด้วยกิจกรรมที่ได้เรียนรู	้

เพื่อน�าไปสู่การออกแบบลวดลาย	 ได้แก่	 1)	 การเก็บข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค	

	 2)	การศึกษาดูงานในด้านการสร้างลายและพัฒนาลวดลายผ้า	3)	จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ	

การออกแบบลวดลายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์	4)	การวิเคราะห์ตนเอง	SWOT	5)	การเสริมสร้างจินตนาให้กับผู้ทอ	

โดยลวดลายผ้าทอ	 จ�านวน	 5	 ลาย	 ได้แก่	 ลายภูจวง	 ลายเต่าน้อย	 ลายนก	 ลายตะเวนและลายโบราณประยุกต	์

สร้างต้นแบบ	 4	 ผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 ผลการวิเคราะห์ผู้บริโภคที่มีต่อความพึงพอใจในการออกแบบลายผ้าฝ้ายโบราณ		

ด้านผลิตภัณฑ์และราคาของผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้ง	4	ชิ้น	โดยรวมทุกด้านอยู่ที่ระดับมากที่สุด	บทเรียนจากการออก	

แบบลายผ้า	 และการทดลองตลาดจากผลติภณัฑ์ท่ีต่อยอดคร้ังนีคื้อ	 ชมุชนได้องค์ความรูเ้ทคนคิกวธิกีารจากการออกแบบ	

ลวดลายผ้าทอเพื่อสร้างเอกลักษณ์	 สร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เกิดความแปลก	 ความโดดเด่น	 หลากหลาย		

ชื่อมีความหมายน่าสนใจ	 ทราบความเป็นมาของลายที่เกิดขึ้น	 และท�าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู ้เกิดการเรียนรู ้	

การสร้างลวดลายและการสร้างผลติภณัฑ์ของตนให้เกดิเอกลักษณ์	 และอตัลักษณ์ของผลิตภณัฑ์	 เรียนรู้ในการแก้ปัญหา	

ร่วมกัน	 สามารถเปลี่ยนความคิดของช่างทอผ้าให้สร้างสินค้าที่ตรงความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น	 ชุมชน	

เหน็ความส�าคญัของการออกแบบลวดลายผ้ามากขึน้	สร้างมลูค่าเพิม่จากการออกแบบได้	 เกบ็องค์ความรูก้ารออกแบบ	

ลวดลายผ้าท่ีอยู่ในปัจเจกชนมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นต�าราให้ชุมชนได้ไว้ถ่ายทอดหรือใช้ประโยชน์ต่อไปได้
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การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติการพัฒนาจากภายใน 

กรณีศึกษา หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 อ�าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

	 หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา	 12	 หมู่ที่	 13	 ต�าบลสุคิริน	 อ�าเภอสุคิริน	 จังหวัดนราธิวาส	 เป็นสถานที่ที่	
ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีต้ั่งของพรรคคอมมวินสิต์มาลายา	กรมท่ี	10	ซ่ึงมีประวตัศิาสตร์เกีย่วข้องกบัความขัดแย้ง	
ด้านอดุมการณ์ทางการเมอืงกบัรฐับาลมาเลเซยีในขณะนัน้	และได้เข้าร่วมเป็นผูร่้วมพฒันาชาตไิทย	มทีรพัยากร	
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน	จึงมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยว	
เรียนรู ้และสัมผัสประสบการณ์ภายในชุมชนจ�านวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี	รายได้จากการท่องเที่ยว	
สามารถเสรมิสร้างความเป็นอยูข่องตนเอง	ครอบครวัและชุมชนได้อกีทางหนึง่	ซ่ึงชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พฒันา	12	
มคีวามต้องการเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน	แต่ยงัขาดแนวทาง	รูปแบบกระบวนการ	
วิธีการจัดการ/พัฒนาห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว	 และการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน	 ดังนั้น	
ชุมชนจึงได้ท�างานร่วมกับคณะนักวิจัยเพ่ือร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมแก้ไขปัญหา	 และพัฒนาการท่องเท่ียว		
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึน	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชน	
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา	12	เห็นประโยชน์ของการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน	ผ่านกระบวนการทบทวนคุณค่าของตนเอง	
รู้จักตนเอง	ภาคภูมิใจในตนเอง	 กระตุ้นให้เกิดการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้รองรับการท่องเท่ียวเป็นแบบอย่างการจัดการ	
ท่องเทีย่วโดยชุมชน	และศึกษาหารปูแบบ	แนวทางและวธิกีารท่ีจะพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนืโดยการพึง่ตนเองของชุมชน	
ในท้องถิน่อย่างเหมาะสมอย่างเหมาะสม	ปฏบิตักิารจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชนหมูบ้่านจฬุาภรณ์พฒันา	12	เกดิการสร้างงาน	
สร้างรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าชุมชน	การให้บริการที่พัก	การรักษาและสืบทอดศิลปะการแสดงท้องถิ่น
	 ผลการศกึษา	พบว่า	แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่างย่ังยนื	โดยการพึง่ตนเองของชมุชนบ้านจฬุาภรณ์	
พัฒนา	12	เป็นไปอย่างเหมาะสม	สามารถพัฒนาการท่องเท่ียวให้เป็นการท่องเทีย่วโดยชมุชน	(CBT	:	Community	Based	Tourism)	
อย่างยั่งยืน	ซึ่งสอดคล้องกับสภาพบริบทของชุมชนด้านต่าง	ๆ 	ได้แก่	ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนที่เป็นอดีต
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา	ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	วิถีชีวิต	วัฒนธรรม	ประเพณี	 โดยพัฒนาการท่องเที่ยว	
ในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป	ด�าเนนิกจิกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างมส่ีวนร่วมเป็นกลุม่หรอืคณะกรรมการด้านต่าง	ๆ 	เช่น	
อาหาร	ที่พัก	ล่องแก่ง	เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติในผืนป่าที่ได้ชื่อว่า	"ป่าอเมซอนแห่งเอเซีย"	ซึ่งได้ด�าเนินการในรูปแบบ	
วิสาหกิจชุมชนในชื่อ	"วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา	12	"	มีเป้าหมายด�าเนินการ	คือ	ไม่เอาเงิน	
เป็นตัวต้ัง	 (สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และเศรษฐกิจ)	 ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตน	 ด�าเนินธุรกิจแบบช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	
ยังคงรักษาวิถีชีวิตและอาชีพเดิมของชุมชนไว้	บนฐานคิด	"ถ้าวันนึงเกิดไม่มีนักท่องเท่ียวเข้ามาในหมู่บ้านชุมชนต้องอยู่ได้"	
ท�าให้กจิกรรมการท่องเทีย่วในชุมชนมคีวามเข้มแข็งและยัง่ยนืตลอดไป	จากการท่ีหมูบ้่านจฬุาภรณ์พฒันา	12	มแีหล่งท่องเทีย่ว	
ที่ส�าคัญและน่าสนใจหลายประเภท	จึงท�าให้เกิดมีกิจกรรมท่องเที่ยวจ�านวนมาก	ที่พร้อมรองรับและน�าเสนอให้นักท่องเที่ยว	
เดนิทางมาสมัผสั	 ร่วมเรยีนรู้วถิชีวีติของชมุชนและท่องเทีย่วชมแหล่งท่องเทีย่วภายในชมุชน	 รวมทัง้กจิกรรมท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ	
ในหมู่บ้านใกล้เคียง	 ได้แก่	 บ้านรักธรรม	 และบ้านลีนานนท์	 ดังนั้น	 หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐจึงควรเข้ามาเสริมแรง	
และเติมเต็มในส่วนที่ชุมชนยังขาด	มีความต้องการและไม่สามารถด�าเนินการได้เอง	เช่น	ป้ายบอกทาง	ป้ายชี้ทาง	
ปรับปรุงถนนหนทาง	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความเสถียร	และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์	
ของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา	เป็นต้น
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การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน

ผลการดําเนินงานระดับผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบริการวิชาการ

       ตัวชี้วัด                             หนวยนับ  เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน

ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ

เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง   คน   15,000  32,923

เชิงปริมาณ : จํานวนชุมชนที่ไดรับการถายทอดองคความรู/หลักสูตร           ชุมชน      60     254

เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ           รอยละ      80    90.20

ตัวอยางผลงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตอ)

การพัฒนาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากใบสัก โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา 

ชุมชนบ้านแม่พวก ต�าบลห้วยไร่ อ�าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

	 	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากใบสัก	
ของชมุชนบ้านแม่พวก	 ต�าบลห้วยไร่	 อ�าเภอเด่นชยั	 จงัหวัดแพร่	 โดยมกีารศกึษาวจิยัตามความมุ่งหมาย	
ของการศกึษา	กล่าวคอื	 เพือ่ศกึษาวธิกีารผลติ	การค้นหาวตัถดุบิ	สารช่วยตดิส	ี เทคนคิกระบวนการ	
ย้อมสีธรรมชาติจากใบสัก	จากนั้นส�ารวจความพึงพอใจและแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค	
ต่อลวดลายมัดย้อมและรูปแบบผลิตภัณฑ์	 จากนั้นออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม	
สีธรรมชาติจากใบสัก	 ชุมชนบ้านแม่พวก	 ต�าบลห้วยไร่	 อ�าเภอเด่นชัย	 จังหวัดแพร่	 และขยาย	
ผลการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากใบสักให้กับชุมชนที่มีความสนใจ	 ซึ่งงานวิจัยนี้	
ได้รวบรวมข้อมูลจาการสัมภาษณ์แบบสอบถาม	 และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นองค์ความรู้	
ด้านการมัดย้อมผ้าสีธรรมชาติจากใบสักและการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป
	 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า	 ในกระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากใบสัก	 ให้สีโทนสีม่วงแดง	

สีน�้าตาลอ่อน	 สีเหลือง	 สีเขียว	 โทนสีม่วงได้จากส่วนใบยอดอ่อนของสักเมื่อเด็ดจะมียางสีแดงที่ได้จากการต้มนาน		
40	นาท	ีในน�า้ขีเ้ถ้า	 ล้างด้วยน�า้สารส้ม	โทนสีน�า้ตาลอ่อนได้จากส่วนใบแก่ของสัก	ทีไ่ด้จากการต้มนาน	40	-	60	นาที	
ในน�้าขี้เถ้า	ล้างด้วยน�้าสารส้ม	โทนสีเขียวได้จากส่วนของใบแก่ของสัก	ที่ได้จากต้มนาน	40	-	60	นาที	ในน�้าสนิมเหล็ก		
ล้างด้วยน�้าสารส้ม	และโทนสีเหลืองได้จากส่วนของใบสักแห้ง	ที่ได้จากต้มนาน	40	–	60	นาที	ในน�้าข้ีเถ้า	ล้างด้วย	
น�า้สารส้ม		จากการส�ารวจความพงึพอใจและแนวโน้มความต้องการของผู้บรโิภคต่อลวดลายมดัย้อมและรปูแบบผลิตภณัฑ์	
พบว่า		ลวดลายทัง้หมด	จ�านวน	10	ลาย	คอื	ลายดอกไม้	ลายก้นหอย	ลายวงปี	ลายจดุ	ลายดาว	ลายแซนวิช	ลายกังหนั		
ลายหวัใจ	 ลายคลืน่	 และลายก้อนเมฆ	 ด้านรปูแบบผลติภณัฑ์เป็นผลติภณัฑ์ประเภทของใช้	 คอื	 กระเป๋าเลก็	 กระเป๋าใหญ่		
ปลอกหมอน	 ผ้าคลุมไหล่/ผ้าพันคอ	 และผ้าเช็ดหน้า	 จากนั้นคณะผู้วิจัยน�าผลที่ได้จากการศึกษาและการวิเคราะห์	
ดังกล่าว	 มาทดลองเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์	 โดยได้น�าผลจากการส�ารวจความพึงพอใจต่อลวดลายและ	
ผลติภัณฑ์มาประกอบกบัผลการศกึษาและวเิคราะห์พฤตกิรรมของผู้บรโิภคทีส่่วนใหญ่เป็นนกัท่องเทีย่ว	 มาใช้เป็นข้อมูล	
ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากใบสัก	ชุมชนบ้านแม่พวก	ต�าบลห้วยไร่	อ�าเภอเด่นชัย		
จังหวัดแพร่	 ท้ังนี้เพื่อให้ได้แบบร่างของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ	จ�านวน	5	ประเภทผลิตภัณฑ์	คือ		
1)	ผ้าพนัคอและผ้าคลุมไหล	จ�านวน	3	รปูแบบ	2)	ผ้าเชด็หน้า	จ�านวน	5	ลวดลาย	3)	ปลอกหมอน	จ�านวน	4	รปูแบบ	
4)	กระเป๋าถอื	 จ�านวน	3	 รปูแบบ	5)	กระเป๋าใส่มอืถือ	 Smartphone	จ�านวน	3	 รปูแบบ	และให้ผูเ้ชีย่วชาญประเมิน		
เลือกรูปแบบเพื่อน�าไปเป็นต้นแบบ	ทั้ง	5	ประเภทผลิตภัณฑ์	อย่างละ	1	แบบ	ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงานและพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์ผ้ามดัย้อมสีธรรมชาติจากใบสักกบัชมุชนบ้านแม่พวก	 ต�าบลห้วยไร่	 อ�าเภอเด่นชัย	
จังหวัดแพร่	ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีเป็นนักท่องเท่ียว	และสามารถเป็นแนวทาง	
ในการสร้างรายได้เพิม่ให้แก่ชมุชน	 การวจิยัครัง้นีส้ามารถขยายผลการผลติผลติภณัฑ์ผ้ามดัย้อมสธีรรมชาตจิากใบสกั	
ให้กบัชมุชนทีม่คีวามสนใจ	ได้จ�านวน	2	ชมุชน	คอื	ชมุชนบ้านปากพวก	ต�าบลเด่นชยั	อ�าเภอเด่นชยั	และชมุชนต�าบล

ทุ่งกวาว	อ�าเภอเมืองแพร่	
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การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน

ผลการดําเนินงานระดับผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบริการวิชาการ

       ตัวชี้วัด                             หนวยนับ  เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน

ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ

เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง   คน   15,000  32,923

เชิงปริมาณ : จํานวนชุมชนที่ไดรับการถายทอดองคความรู/หลักสูตร           ชุมชน      60     254

เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ           รอยละ      80    90.20

ตัวอยางผลงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตอ)

	 ก า รด� า เ นิ นการตาม พันธ กิ จบริ ก า ร วิ ช าการ	

เพื่อพัฒนาชุมชน	 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งมั่นการบริการ	

วิชาการ	 เพื่อการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์คุณภาพการเรียนรู	้

และศักยภาพก�าลังคนในชุมชน	 ให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้	

เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต	พัฒนาสัมมาชีพ	พัฒนา	

คุณภาพชีวิต	คุณภาพสิ่งแวดล้อม	และเสริมสร้างความเข้มแข็ง	

ของท ้องถิ่นและชุมชน	ในป ีงบประมาณ	พ.ศ. 	2561	

ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ผลผลิต	 ผลงานการให้บริการ	

วิชาการ	จ�านวน	2	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการ	

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน	 โครงการส่งเสริม	

การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ชุมชน
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หลักสูตร          ตัวอยางหลักสูตร

ดานคุณภาพชีวิต

กลุมภาษา  • ภาษาอังกฤษสําหรับผูปกครอง
  เด็กปฐมวัย
• ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร

• สนทนาภาษาจีนเบื้องตน 
• ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
• ภาษาอังกฤษเพื่อการคาขาย

กลุมสุขภาพ • การนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์
• การนวดเทาเพื่อสุขภาพ
• การลีลาศเพื่อสุขภาพ

 

• การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตน ตามหลัก
  แพทยทางเลือกวิถีธรรม

กลุมคอมพิวเตอร/ดิจิทัล • ดิจิตอลมารเก็ตติ่ง Line@
• การใชงาน google Apps for 
  Education
• การประกอบธุรกิจออนไลน

 

• การคาออนไลนสําหรับชุมชน
• การใชงานโปรแกรมสํานักงานเบื้องตน 
  Microsoft Office

กลุมศิลปวัฒนธรรม/พัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคคลหรือชุมชน 

• การแสดงพื้นเมืองนาน
• เศรษฐกิจพอเพียง 
  (ลดรายจาย-เพิ่มรายได)
 

• ศิลปะการแทงหยวก
• การจัดการขยะชุมชน

การทาํลกูประคบสมุนไพร

หลักสูตรการตดัเย็บกระเปา 

หลักสูตรผลติภณัฑของทีร่ะลึก
หลักสูตรปกผาคลมุผมสตรี

ดวยมือ 
หลักสูตรภาษากัมพูชา

เพ่ือการสือ่สาร 

หลักสูตรศลิปะการแทงหยวก 

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสูตรการขบัรถและควบคมุ

เครือ่งจกัรกล

หลักสูตรตดัผมชายเบือ้งตน 

หลกัสตูรการจกัสานเสน

พลาสตกิเพือ่ธรุกิจ  
หลักสูตรการแปรรปูอาหาร 

โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน

 โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน เปนโครงการท่ีดําเนินการผานกิจกรรมพัฒนาทักษะและและเสริมสราง 

ประสบการณดานคุณภาพชีวิตตามความตองการของปจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็ว 

และจัดและใหบริการศูนยบริการทางวิชาการที่เนนการตอบสนองการยกระดับอาชีพหรือคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ    

ของพื้นที่และท่ีจัดในลักษณะโครงการอบรมหรือถายทอดความรู มีเปาหมายการดําเนินการ คือ จํานวนผูรับบริการ 

วิชาการ 10,000 คน และรอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ 

 ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2561 ใหบริการทางวิชาการผานกิจกรรมหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและ 

เสริมสรางประสบการณดานอาชีพ และคุณภาพชีวิต และที่จัดในลักษณะโครงการอบรมหรือถายทอดความรู มีผูรับบริการ 

19,876 คน คิดเปนรอยละ 198.76 ของเปาหมาย และผูรับบริการทางวิชาการมีความพึงพอใจ รอยละ 91.60 

หลักสูตร          ตัวอยางหลักสูตร

ดานอาชีพ

กลุมเกษตรกรรม  • การเพาะเห็ดหอมจากไมกอ
• การเลี้ยงสัตวอินทรีย
• การเพาะเห็ดฟางในตะกรา
• การเลี้ยงปศุสัตว ประเภทโค-กระบือ 
  เพื่อจําหนาย
 

• การเลี้ยงไสเดือน
• การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่เพ่ือขยายพนัธุไม้
• การผลิตไกพื้นเมืองอยางมีระบบ
  เพื่อการคาชายแดน
  

กลุมบริหารธุรกิจ/การจัดการ • การเขียนแผนธุรกิจชุมชน
• การทําบัญชีชุมชนเบื้องตน

 

• การจัดการสํานักงาน
• ผูบริหารจัดการตลาดประชารัฐ

กลุมอาหาร • การทําเครื่องแกง
• การทําอาหารชอง
• การผลิตกาแฟโบราณสตูล

• การทําอาหารวางไทย
• การทําปลาสมยโสธร
• ขนมไทย

กลุมเทคโนโลยี/งานชาง
 

• ชางเชื่อมติกเหล็กกลาไรสนิม
• ชางปูกระเบื้อง
• งานซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 
• เทคนิคการติดตั้งระบบเสียง

 

• ชางปะยาง 
• ชางตัดโลหะดวยแกส
• เทคนิคการติดตั้งสายอากาศและ
  เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

กลุมคหกรรมศาสตร/งานประดิษฐ  • การสานตะกราพลาสติก
• การปกผาคลุมผมสตรีดวยมือ
• การทําผลิตภัณฑสังฆภัณฑ 

• ผลิตภัณฑชําระลาง
• การออกแบบเสื้อผาขั้นพื้นฐาน
• การประดิษฐของใชและของที่ระลึก
  จากผาหมอหอม

กลุมเสริมสวย • ชางเสริมสวย
• ตัดผมชายเบื้องตน
 

• การตัดผมชายทรงมาตรฐาน
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หลักสูตร          ตัวอยางหลักสูตร

ดานคุณภาพชีวิต

กลุมภาษา  • ภาษาอังกฤษสําหรับผูปกครอง
  เด็กปฐมวัย
• ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร

• สนทนาภาษาจีนเบื้องตน 
• ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
• ภาษาอังกฤษเพื่อการคาขาย

กลุมสุขภาพ • การนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์
• การนวดเทาเพื่อสุขภาพ
• การลีลาศเพื่อสุขภาพ

 

• การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตน ตามหลัก
  แพทยทางเลือกวิถีธรรม

กลุมคอมพิวเตอร/ดิจิทัล • ดิจิตอลมารเก็ตติ่ง Line@
• การใชงาน google Apps for 
  Education
• การประกอบธุรกิจออนไลน

 

• การคาออนไลนสําหรับชุมชน
• การใชงานโปรแกรมสํานักงานเบื้องตน 
  Microsoft Office

กลุมศิลปวัฒนธรรม/พัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคคลหรือชุมชน 

• การแสดงพื้นเมืองนาน
• เศรษฐกิจพอเพียง 
  (ลดรายจาย-เพิ่มรายได)
 

• ศิลปะการแทงหยวก
• การจัดการขยะชุมชน

การทาํลกูประคบสมุนไพร

หลักสูตรการตดัเย็บกระเปา 

หลักสูตรผลติภณัฑของทีร่ะลึก
หลักสูตรปกผาคลมุผมสตรี

ดวยมือ 
หลักสูตรภาษากัมพชูา

เพือ่การสือ่สาร 

หลักสูตรศลิปะการแทงหยวก 

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสูตรการขบัรถและควบคมุ

เครือ่งจกัรกล

หลักสูตรตดัผมชายเบือ้งตน 

หลกัสตูรการจกัสานเสน

พลาสติกเพ่ือธรุกจิ  
หลักสูตรการแปรรปูอาหาร 

โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน

 โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน เปนโครงการท่ีดําเนินการผานกิจกรรมพัฒนาทักษะและและเสริมสราง 

ประสบการณดานคุณภาพชีวิตตามความตองการของปจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็ว 

และจัดและใหบริการศูนยบริการทางวิชาการที่เนนการตอบสนองการยกระดับอาชีพหรือคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ    

ของพื้นที่และที่จัดในลักษณะโครงการอบรมหรือถายทอดความรู มีเปาหมายการดําเนินการ คือ จํานวนผูรับบริการ 

วิชาการ 10,000 คน และรอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ 

 ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2561 ใหบริการทางวิชาการผานกิจกรรมหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและ 

เสริมสรางประสบการณดานอาชีพ และคุณภาพชีวิต และที่จัดในลักษณะโครงการอบรมหรือถายทอดความรู มีผูรับบริการ 

19,876 คน คิดเปนรอยละ 198.76 ของเปาหมาย และผูรับบริการทางวิชาการมีความพึงพอใจ รอยละ 91.60 

หลักสูตร          ตัวอยางหลักสูตร

ดานอาชีพ

กลุมเกษตรกรรม  • การเพาะเห็ดหอมจากไมกอ
• การเลี้ยงสัตวอินทรีย
• การเพาะเห็ดฟางในตะกรา
• การเลี้ยงปศุสัตว ประเภทโค-กระบือ 
  เพื่อจําหนาย
 

• การเลี้ยงไสเดือน
• การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่เพือ่ขยายพนัธุไม้
• การผลิตไกพื้นเมืองอยางมีระบบ
  เพื่อการคาชายแดน
  

กลุมบริหารธุรกิจ/การจัดการ • การเขียนแผนธุรกิจชุมชน
• การทําบัญชีชุมชนเบื้องตน

 

• การจัดการสํานักงาน
• ผูบริหารจัดการตลาดประชารัฐ

กลุมอาหาร • การทําเครื่องแกง
• การทําอาหารชอง
• การผลิตกาแฟโบราณสตูล

• การทําอาหารวางไทย
• การทําปลาสมยโสธร
• ขนมไทย

กลุมเทคโนโลยี/งานชาง
 

• ชางเชื่อมติกเหล็กกลาไรสนิม
• ชางปูกระเบื้อง
• งานซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 
• เทคนิคการติดตั้งระบบเสียง

 

• ชางปะยาง 
• ชางตัดโลหะดวยแกส
• เทคนิคการติดตั้งสายอากาศและ
  เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

กลุมคหกรรมศาสตร/งานประดิษฐ  • การสานตะกราพลาสติก
• การปกผาคลุมผมสตรีดวยมือ
• การทําผลิตภัณฑสังฆภัณฑ 

• ผลิตภัณฑชําระลาง
• การออกแบบเสื้อผาขั้นพื้นฐาน
• การประดิษฐของใชและของที่ระลึก
  จากผาหมอหอม

กลุมเสริมสวย • ชางเสริมสวย
• ตัดผมชายเบื้องตน
 

• การตัดผมชายทรงมาตรฐาน
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• การผสมเทียมไกเบตง 
• การผสมเทียมโค 
• เลี้ยงปลาครบวงจร 
• การปลูกผักปลอดสารพิษใหไดคุณภาพ 
• การเล้ียงไกเบตงและผสมเทียมเพ่ือใหไดคุณภาพ 
• การปลูกผักปลอดสารพิษ 
• ดานมะพราวนํ้าหอม 
• ทําปลาดุกรา 
• การทําแหนมเห็ดนางฟา 
• การผสมอาหารไกไข
• การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 
• การเลี้ยงโคเนื้อ 
• การทําไขเค็มพอกดินสอพอง
 

• การทํากลวยฉาบ 
• การทําเครื่องแกงสมุนไพร 
• การทําบรรจุภัณฑเพื่อจําหนายสินคา
  แปรรูปทางการเกษตร 
• การแปรรูปกลวยอบบนํ้าผึ้ง การแปรรูปกลวยฉาบ
  และกลวยเชื่อม
• การผลิตเห็ดฟางปลอดสารพิษ  
• การผลิตเห็ดนางฟาปลอดสารพิษ 
• อาหารขนมเพื่อธุรกิจ (การแปรรรูปเห็ดสวรรค 
  การแปรรูปลูกตาล การแปรรูปฟกทอง) 
• การผสมอาหารโคเนื้อ 
• การเลี้ยงไกไข 

การจัดการความรูดานผาทอพื้นบาน/ผาพื้นเมือง มีวิทยาลัยชุมชน 4 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
อุทัยธานี ระนอง และแพร 

• ประวัติลวดลายผาหนองบัวลําภู
• การแปรรูปผาทอ และการเพิ่มมูลคาใหผาทอและ
  ผลิตภัณฑ 

• การตัดเย็บผาบาบาและการทํามงกุฎไขมุก 
• องคความรูเรื่องผาหมอหอมและผาพื้นเมือง 

กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

 การจดัการความรูเพือ่สรางความเขมแข็งชมุชน เปนโครงการท่ีใหความสาํคญักบัการตอบสนองความตองการกลุมคน 
ในชุมชนควบคูไปกับการจัดฝกอบรมที่ตอบสนองความตองการระดับปจเจกบุคคล เนนการดําเนินงานรวมกันในรูปแบบ 
การเปนเครือขายระหวางชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและ 
คุณภาพชีวิตที่มุงผลลัพธ ผลกระทบในระดับชุมชน ซึ่งจะชวยสรางความเขมแข็งของชุมชน เปนลักษณะเชิงโครงการ 
(Project-based) หรือเชิงพื้นที่ (Area-based) โดยมีวิทยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของชุมชนเปนกลไกหลัก 
ในการดําเนินงาน มีบทบาทหลักในการกระตุนและเสริมสรางใหประชาชนในชุมชนรวมกลุม ชุมชนคิดที่จะแกปญหา  
ที่เปนโจทยของชุมชน และพฒันาบนฐานภมูสิงัคมของตนเอง และสงเสรมิการสรางเครอืขายภาครฐัและเอกชน และแหลงทุน 
ดําเนินกระบวนการในพื้นท่ีชุมชนโดยใชหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เพื่อจัดกิจกรรมการจัดการความรูตอบสนอง   
ตอความตองการของกลุมชมุชนเปนสาํคญั และเนนการวัดความสําเรจ็ทีก่ารเปลีย่นแปลงของชุมชน เปาหมายการดาํเนนิการ 
คือ จํานวนผูรับบริการวิชาการ 5,000 คน จํานวน 60 ชุมชน และรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ รอยละ 80
 ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2561 ดําเนินโครงการภายใตมิติตาง ๆ โดยกิจกรรมสวนใหญเปนโครงการตอเนื่อง 
มีผูรับบริการ 13,047 คน จํานวน 254 ชุมชน คิดเปนรอยละ 260.94 คน/423.33 ชุมชนของเปาหมาย และรอยละ 
ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ รอยละ 88.80

• การบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงโคเนื้อ
  คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Modul : 
  1) โรคและการสุขาภิบาลโคเนื้อ 2) การผลิต
  อาหารโคเนื้อคุณภาพโดยใชวัสดุในทองถิ่น 
• การแปรรูปเห็ดนางฟาภูฐาน
• การผลิตพืชปลอดภัย 
• การลดตนทุนการผลิตของสมาชิกเครือขาย
  กลุมตลาดนัดสีเขียว 
• การผลิตเห็ดเพื่อการคา 
• การทํานํ้าหมักชีวภาพ 
• การเลี้ยงวัว 
• การเลี้ยงหมูหลุม 
• การเพาะพันธุผัก 
• การพัฒนานักการตลาดชุมชน 
• นักการตลาดชุมชนถั่วลิสง 

• เรื่องการปลูกผักอินทรีย/เรื่องนํ้าหมัก/เรื่องการทําปุย  
• ฐานการเรียนรูดานการเกษตรและเลี้ยงสัตว 
• การทองเที่ยวเชิงเกษตร เรียนรูวิถีชีวิตเกษตร
• การเพิ่มมูลคาถั่วมะแฮะ (ขนมไทยโบราณมงคล
  เสนหจันทนถั่วมะแฮะ ขนมไทยโบราณมงคล
  ลูกชุบเสมือนจริงถั่วมะแฮะ สบูสารสกัดถั่วมะแฮะ) 
• การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑมะขามปอมจังหวัด
  สระแกว (สบูกอน สบูเหลวมะขามปอม ลิบปาลม
  มะขามปอม มะขามปอมแชอิ่มและมะขามปอมหยี) 
• เรือ่งสมนุไพรและการแปรปูสมนุไพร  
• การจัดทําระบบธนาคารนํ้าใตดิน
• การจัดการความรูดานเกษตรอินทรีย 
• การทําปุยหมักชีวภาพ 
• การทํากระถางตนไมยางรถยนต
• การทําปลาเค็มฝงทราย  

กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

การจัดการความรูดานเกษตร มีวิทยาลัยชุมชน 12 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนตาก บุรีรัมย มุกดาหาร หนองบัวลําภู 
สระแกว อุทัยธานี ระนอง ยะลา สมุทรสาคร พังงา สงขลา และนาน 

การจัดการความรูดานเกษตร (ตอ)
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• การผสมเทียมไกเบตง 
• การผสมเทียมโค 
• เลี้ยงปลาครบวงจร 
• การปลูกผักปลอดสารพิษใหไดคุณภาพ 
• การเลีย้งไกเบตงและผสมเทยีมเพ่ือใหไดคณุภาพ 
• การปลูกผักปลอดสารพิษ 
• ดานมะพราวนํ้าหอม 
• ทําปลาดุกรา 
• การทําแหนมเห็ดนางฟา 
• การผสมอาหารไกไข
• การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 
• การเลี้ยงโคเนื้อ 
• การทําไขเค็มพอกดินสอพอง
 

• การทํากลวยฉาบ 
• การทําเครื่องแกงสมุนไพร 
• การทําบรรจุภัณฑเพื่อจําหนายสินคา
  แปรรูปทางการเกษตร 
• การแปรรูปกลวยอบบนํ้าผึ้ง การแปรรูปกลวยฉาบ
  และกลวยเชื่อม
• การผลิตเห็ดฟางปลอดสารพิษ  
• การผลิตเห็ดนางฟาปลอดสารพิษ 
• อาหารขนมเพื่อธุรกิจ (การแปรรรูปเห็ดสวรรค 
  การแปรรูปลูกตาล การแปรรูปฟกทอง) 
• การผสมอาหารโคเนื้อ 
• การเลี้ยงไกไข 

การจัดการความรูดานผาทอพื้นบาน/ผาพื้นเมือง มีวิทยาลัยชุมชน 4 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
อุทัยธานี ระนอง และแพร 

• ประวัติลวดลายผาหนองบัวลําภู
• การแปรรูปผาทอ และการเพิ่มมูลคาใหผาทอและ
  ผลิตภัณฑ 

• การตัดเย็บผาบาบาและการทํามงกุฎไขมุก 
• องคความรูเรื่องผาหมอหอมและผาพื้นเมือง 

กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

 การจดัการความรูเพ่ือสรางความเขมแข็งชมุชน เปนโครงการทีใ่หความสาํคญักบัการตอบสนองความตองการกลุมคน 
ในชุมชนควบคูไปกับการจัดฝกอบรมที่ตอบสนองความตองการระดับปจเจกบุคคล เนนการดําเนินงานรวมกันในรูปแบบ 
การเปนเครือขายระหวางชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและ 
คุณภาพชีวิตที่มุงผลลัพธ ผลกระทบในระดับชุมชน ซึ่งจะชวยสรางความเขมแข็งของชุมชน เปนลักษณะเชิงโครงการ 
(Project-based) หรือเชิงพื้นที่ (Area-based) โดยมีวิทยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของชุมชนเปนกลไกหลัก 
ในการดําเนินงาน มีบทบาทหลักในการกระตุนและเสริมสรางใหประชาชนในชุมชนรวมกลุม ชุมชนคิดที่จะแกปญหา  
ท่ีเปนโจทยของชุมชน และพฒันาบนฐานภมูสิงัคมของตนเอง และสงเสรมิการสรางเครอืขายภาครฐัและเอกชน และแหลงทนุ 
ดําเนินกระบวนการในพื้นท่ีชุมชนโดยใชหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เพื่อจัดกิจกรรมการจัดการความรูตอบสนอง   
ตอความตองการของกลุมชมุชนเปนสาํคญั และเนนการวัดความสําเรจ็ท่ีการเปลีย่นแปลงของชุมชน เปาหมายการดาํเนนิการ 
คือ จํานวนผูรับบริการวิชาการ 5,000 คน จํานวน 60 ชุมชน และรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ รอยละ 80
 ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2561 ดําเนินโครงการภายใตมิติตาง ๆ โดยกิจกรรมสวนใหญเปนโครงการตอเนื่อง 
มีผูรับบริการ 13,047 คน จํานวน 254 ชุมชน คิดเปนรอยละ 260.94 คน/423.33 ชุมชนของเปาหมาย และรอยละ 
ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ รอยละ 88.80

• การบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงโคเนื้อ
  คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Modul : 
  1) โรคและการสุขาภิบาลโคเนื้อ 2) การผลิต
  อาหารโคเนื้อคุณภาพโดยใชวัสดุในทองถิ่น 
• การแปรรูปเห็ดนางฟาภูฐาน
• การผลิตพืชปลอดภัย 
• การลดตนทุนการผลิตของสมาชิกเครือขาย
  กลุมตลาดนัดสีเขียว 
• การผลิตเห็ดเพื่อการคา 
• การทํานํ้าหมักชีวภาพ 
• การเลี้ยงวัว 
• การเลี้ยงหมูหลุม 
• การเพาะพันธุผัก 
• การพัฒนานักการตลาดชุมชน 
• นักการตลาดชุมชนถั่วลิสง 

• เรื่องการปลูกผักอินทรีย/เรื่องนํ้าหมัก/เรื่องการทําปุย  
• ฐานการเรียนรูดานการเกษตรและเลี้ยงสัตว 
• การทองเที่ยวเชิงเกษตร เรียนรูวิถีชีวิตเกษตร
• การเพิ่มมูลคาถั่วมะแฮะ (ขนมไทยโบราณมงคล
  เสนหจันทนถั่วมะแฮะ ขนมไทยโบราณมงคล
  ลูกชุบเสมือนจริงถั่วมะแฮะ สบูสารสกัดถั่วมะแฮะ) 
• การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑมะขามปอมจังหวัด
  สระแกว (สบูกอน สบูเหลวมะขามปอม ลิบปาลม
  มะขามปอม มะขามปอมแชอิ่มและมะขามปอมหยี) 
• เรือ่งสมนุไพรและการแปรปูสมนุไพร  
• การจัดทําระบบธนาคารนํ้าใตดิน
• การจัดการความรูดานเกษตรอินทรีย 
• การทําปุยหมักชีวภาพ 
• การทํากระถางตนไมยางรถยนต
• การทําปลาเค็มฝงทราย  

กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

การจัดการความรูดานเกษตร มีวิทยาลัยชุมชน 12 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนตาก บุรีรัมย มุกดาหาร หนองบัวลําภู 
สระแกว อุทัยธานี ระนอง ยะลา สมุทรสาคร พังงา สงขลา และนาน 

การจัดการความรูดานเกษตร (ตอ)
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การจัดการความรูดานการดูแลผูดอยโอกาส มีวิทยาลัยชุมชน 2 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนตาก และอุทัยธานี 

• การออกแบบผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น
  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
• การออกแบบบรรจุภัณฑ 
• ชุดองคความรูอาหาร ยา ผา บานชุมชนบนลุมน้ํายวม
• การเพาะปลูกกาแฟ 
• ฐานขอมูลชุมชนกลุมชาติพันธุแมฮองสอน 
• ยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน โปรแกรม
  ประมวลผลคํา 
• การจัดทําวิดีโอบลอก (Vlog) 
• การอบรมคอมพิวเตอรสาํหรบัสามเณรภาคฤดรูอน
• ICT Summer Course
• ฝกอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน 
• การปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและการชวยฟนคืนชีพ 
  (First Aid & CPR)
• การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
• การบรหิารการทองเท่ียวโดยชุมชนชายแดนเพือ่นบาน 
• การจดัการความรูดานการทองเทีย่วแบบโฮมสเตย 
• การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
• นวัตกรรมเกษตรปลอดภัย
• การบรหิารจัดการบานพกัและการเปนเจาบานทีด่ี
• นักสื่อความหมายทองถิ่น 

• นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
• คูมือแนวทางการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนมีสวนรวม 
• หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมและโปรแกรมทองเที่ยว
  โดยชุมชน 
• การพฒันาสินคาทีร่ะลึกเพือ่การทองเทีย่วชมุชน
• การแปรรูปหนอไม 
• การบริหารจัดการโฮมสเตย
• การจัดการกลุมทองเที่ยวโดยชุมชน
• การตลาดการทองเที่ยวโดยชุมชน
• ขนมพื้นเมือง 
• นวดไทยเพื่อสุขภาพ 
• อาสาสมัครผูนําเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล(พัฒนาใหม) 
• องคความรูจากภูมิปญญา "จักสานตนคลุม"
• โปรแกรมการทองเที่ยวชุมชนโคกขาม 
• ชุดความรูการเลี้ยงไกไขอินทรีย 
• ชุดความรูการเลี้ยงมดแดงเพื่อขายไข 
• ชุดความรูอาหารเพื่อสุขภาพของผูสูงอายุ 
• ชุดความรูผลิตภัณฑจักสานจากไมไผ 
• การออกแบบโปรแกรมการทองเที่ยวและ
  การสื่อความหมาย 
• พฒันาผลติภัณฑของทีร่ะลกึจากผาปาเตะสูอาชพี 
 

• กระเปาผา
• การเพิ่มมูลคาวัสดุดวยการเพนท 
• การรอยหินสีนําโชค
• การจัดดอกไม 
• การทําอาหารไกไข 
 

• การประดิษฐวัสดุจากผา
• การทํายาหมองและนํ้ามันเหลือง 
• การทําผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา 
• การทําผลิตภัณฑสบูและแชมพูสมุนไพร  

การจดัการความรูดานการดแูลเดก็ปฐมวยั มวีทิยาลยัชมุชน 4 แหง คือ วทิยาลยัชมุชนสระแกว ตราด แพร และสงขลา

• การจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 
• การจัดทําสื่อปฐมวัย
• รายงานการศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชนบานวังวน

• การจัดประสบการณเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
  ของเด็กปฐมวัย 
• การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมทักษะสมอง 
  Executive Function (EF) สําหรับเด็กปฐมวัย 

กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

กจิกรรมสงเสรมิความเขมแขง็ มวีทิยาลยัชมุชน 13 แหง คอื วิทยาลยัชมุชนแมฮองสอน พิจติร ตาก บุรรีมัย มุกดาหาร
อุทยัธาน ีระนอง ปตตาน ีสตลู สมทุรสาคร ยโสธร พงังา และตราด 

 

 

• ชุดองคความรูดานบรรจุภัณฑและสินคาชุมชน 
  ประกอบดวย 1) การทําไกยางสมุนไพร 2) การทํา
  เครื่องดื่มนํ้านมมะแฮะ 3)การทําเครื่องดื่มนํ้านมลําไย 
  4) การทํามะนาวดอง 5) การทํามะนาวแชมอิ่ม 
  6) การทํามะนาว 3 รส 
• การแปรรปูขาวฮาง 1) การประกอบอาหารไทย (กวยจับ๊
  ขาวฮาง) 2) การทําขนมไทย (กระยาสารทขาวฮาง) 
• การแปรรูปขาวเมา 
• การแปรรูปกลวยและการแปรรูปหมู 
• องคความรูของชาติพันธุญอ และเวียดนาม 
• การเลี้ยงไกพื้นเมือง 
• การประกอบอาหารพื้นเมือง
• การแปรรูปอาหารสัตวนํ้า
• นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

• การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรตรีผลา
• การแปรรูปผงปรุงรสลาบยโส 
• การจัดการความรูอาหารพื้นบาน 
• แบงออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย อาหารพื้นบาน
  ยอดนิยม (Popular local food) อาหารพืน้บานหายาก
  (Rare local food) และอาหารหวาน (Dessert)  
• ขนมจีบ ซาลาเปา และขนมปงไส 
• อาหารจานเดียว 6 สูตร เพื่อการคา 
• กะหรี่ปบกุงแหงงาดํา 
• ขนมทองมวนกุงแหง 
• การแปรูปกลวย 
• การแปรรูปอาหารทะเล 
• การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าพริก 
• การประกอบอาหารไทยเพื่อสุขภาพ 

การจัดการความรูดานอาหาร มีวิทยาลัยชุมชน 11 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนตาก หนองบัวลําภู สระแกว อุทัยธานี 
ระนอง ปตตานี สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด และแพร 
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การจัดการความรูดานการดูแลผูดอยโอกาส มีวิทยาลัยชุมชน 2 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนตาก และอุทัยธานี 

• การออกแบบผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น
  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
• การออกแบบบรรจุภัณฑ 
• ชดุองคความรูอาหาร ยา ผา บานชมุชนบนลุมน้ํายวม
• การเพาะปลูกกาแฟ 
• ฐานขอมูลชุมชนกลุมชาติพันธุแมฮองสอน 
• ยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน โปรแกรม
  ประมวลผลคํา 
• การจัดทําวิดีโอบลอก (Vlog) 
• การอบรมคอมพิวเตอรสาํหรบัสามเณรภาคฤดูรอน
• ICT Summer Course
• ฝกอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน 
• การปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและการชวยฟนคนืชพี 
  (First Aid & CPR)
• การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
• การบรหิารการทองเทีย่วโดยชมุชนชายแดนเพือ่นบาน 
• การจดัการความรูดานการทองเทีย่วแบบโฮมสเตย 
• การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
• นวัตกรรมเกษตรปลอดภัย
• การบรหิารจดัการบานพกัและการเปนเจาบานท่ีดี
• นักสื่อความหมายทองถิ่น 

• นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
• คูมือแนวทางการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนมีสวนรวม 
• หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมและโปรแกรมทองเที่ยว
  โดยชุมชน 
• การพฒันาสนิคาทีร่ะลกึเพือ่การทองเทีย่วชุมชน
• การแปรรูปหนอไม 
• การบริหารจัดการโฮมสเตย
• การจัดการกลุมทองเที่ยวโดยชุมชน
• การตลาดการทองเที่ยวโดยชุมชน
• ขนมพื้นเมือง 
• นวดไทยเพื่อสุขภาพ 
• อาสาสมัครผูนําเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล(พัฒนาใหม) 
• องคความรูจากภูมิปญญา "จักสานตนคลุม"
• โปรแกรมการทองเที่ยวชุมชนโคกขาม 
• ชุดความรูการเลี้ยงไกไขอินทรีย 
• ชุดความรูการเลี้ยงมดแดงเพื่อขายไข 
• ชุดความรูอาหารเพื่อสุขภาพของผูสูงอายุ 
• ชุดความรูผลิตภัณฑจักสานจากไมไผ 
• การออกแบบโปรแกรมการทองเที่ยวและ
  การสื่อความหมาย 
• พฒันาผลติภัณฑของทีร่ะลกึจากผาปาเตะสูอาชีพ 
 

• กระเปาผา
• การเพิ่มมูลคาวัสดุดวยการเพนท 
• การรอยหินสีนําโชค
• การจัดดอกไม 
• การทําอาหารไกไข 
 

• การประดิษฐวัสดุจากผา
• การทํายาหมองและนํ้ามันเหลือง 
• การทําผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา 
• การทําผลิตภัณฑสบูและแชมพูสมุนไพร  

การจดัการความรูดานการดแูลเดก็ปฐมวยั มวีทิยาลยัชมุชน 4 แหง คือ วทิยาลัยชมุชนสระแกว ตราด แพร และสงขลา

• การจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 
• การจัดทําสื่อปฐมวัย
• รายงานการศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชนบานวังวน

• การจัดประสบการณเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
  ของเด็กปฐมวัย 
• การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมทักษะสมอง 
  Executive Function (EF) สําหรับเด็กปฐมวัย 

กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

กจิกรรมสงเสรมิความเขมแขง็ มวีทิยาลยัชมุชน 13 แหง คอื วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน พิจติร ตาก บุรรีมัย มุกดาหาร
อทัุยธานี ระนอง ปตตาน ีสตลู สมทุรสาคร ยโสธร พงังา และตราด 

 

 

• ชุดองคความรูดานบรรจุภัณฑและสินคาชุมชน 
  ประกอบดวย 1) การทําไกยางสมุนไพร 2) การทํา
  เครื่องดื่มนํ้านมมะแฮะ 3)การทําเครื่องดื่มนํ้านมลําไย 
  4) การทํามะนาวดอง 5) การทํามะนาวแชมอิ่ม 
  6) การทํามะนาว 3 รส 
• การแปรรปูขาวฮาง 1) การประกอบอาหารไทย (กวยจับ๊
  ขาวฮาง) 2) การทําขนมไทย (กระยาสารทขาวฮาง) 
• การแปรรูปขาวเมา 
• การแปรรูปกลวยและการแปรรูปหมู 
• องคความรูของชาติพันธุญอ และเวียดนาม 
• การเลี้ยงไกพื้นเมือง 
• การประกอบอาหารพื้นเมือง
• การแปรรูปอาหารสัตวนํ้า
• นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

• การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรตรีผลา
• การแปรรูปผงปรุงรสลาบยโส 
• การจัดการความรูอาหารพื้นบาน 
• แบงออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย อาหารพื้นบาน
  ยอดนิยม (Popular local food) อาหารพืน้บานหายาก
  (Rare local food) และอาหารหวาน (Dessert)  
• ขนมจีบ ซาลาเปา และขนมปงไส 
• อาหารจานเดียว 6 สูตร เพื่อการคา 
• กะหรี่ปบกุงแหงงาดํา 
• ขนมทองมวนกุงแหง 
• การแปรูปกลวย 
• การแปรรูปอาหารทะเล 
• การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าพริก 
• การประกอบอาหารไทยเพื่อสุขภาพ 

การจัดการความรูดานอาหาร มีวิทยาลัยชุมชน 11 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนตาก หนองบัวลําภู สระแกว อุทัยธานี 
ระนอง ปตตานี สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด และแพร 

59ผลการด�าเนินงาน



การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการดําเนินงานระดับผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

       ตัวชี้วัด                             หนวยนับ  เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน

ผลผลิตผลงานทะนุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษา และประชาชนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนา คน 15,000  18,016
       ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม           โครงการ    20     40
       และภูมิปญญาทองถิ่น 

เชิงคุณภาพ : รอยละของความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/          รอยละ    80   87.83
       กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

ตัวอยางกิจกรรมการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่วิทยาลัยชุมชน 20 แหง
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยชุมชน     โครงการ/กิจกรรม

แมฮองสอน   - การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตาก    - การพัฒนาชุมชนดานวัฒนธรรมและการเรียนรูสูสากลเพื่อคนจังหวัดตาก
    - การจัดทําฐานขอมูลปราชญชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
    - การสงเสริมทํานุบํารุงอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น

ตราด    - สืบสานวัฒนธรรมชุมชน สงเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
    - การเผยแพรภูมิปญญาและสรางมูลคาเพิ่ม “อาหารชอง” จังหวัดตราด

มุกดาหาร   - การจัดการความรูเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาเมืองมุกดาหาร
    - การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสืบสาน ถายทอด และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
      ของชุมชนทองถิ่น
    - การสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม “การสรางกระบวนทัศนและหลักคิด
      ที่เหมาะสมสําหรับคนไทย” (อุนไอรักคลายรอนที่มุกดาหาร) 

แพร     - การจัดทําฐานขอมูลปราชญชาวบาน ปราชญชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น

หนองบัวลําภู   - การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น บุญเขาพรรษา 
      หลอเทียนถวายพระเปนพุทธบูชา

พิจิตร    - การอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานงานศิลปลํ้าคา การตอก ตัดลวดลาย
      ฉลุกระดาษการทําพวงมโหตร ในงานมงคล
    - การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม

สระแกว    - การถอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดสระแกวเพื่อนํามาพัฒนา
      ขอมูลสารสนเทศและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดสระแกว
    - การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชนสระแกว ประเพณีสงกรานต
    - การสืบสาน อนุรักษ ของวางไทยโบราณ

อุทัยธานี   - การสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น "แหคางดอกไม"
    - สืบคนสืบสานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน

แพร     - โครงการจัดทําฐานขอมูลปราชญชาวบาน ปราชญชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น

นาน    - การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานการแสดงพื้นเมืองนาน (การฟอนลองนาน) 
    - การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอพื้นเมืองนาน ประจําปงบประมาณ 2561

ยโสธร    - การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ป 2561
    - การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา 
         จังหวัดยโสธร ดวยการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันบนพื้นฐานภูมิปญญา 
      และวัฒนธรรมทองถิ่น รวมกับวิทยาลัยชุมชนยโสธร

บุรีรัมย    - การอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีแซนโฎนตา

60

	

	 การด�าเนินงานตามพันธกิจด้านการทะนุบ�ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	 ในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2561	ภายใต้ผลผลิตผลงานท�านุบ�ารุง	ศิลปวัฒนธรรม	

วงเงิน	3	ล้านบาท	มีวัตถุประสงค์เพ่ือทะนุบ�ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น	 ส่งเสริมบทบาทวิทยาลัย

ชุมชนในการศึกษา	รวบรวม	และจัดกระบวนการเรียนรู	้

เพื่อสืบสานถ่ายทอด	และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน	

ท้องถิ่นในจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู ่ 	และส่งเสริม	

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิน่	

ทีม่อียูใ่นรปูแบบต่าง	ๆ	มผีลการด�าเนนิงานระดบัผลผลิต	ดงันี้



การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการดําเนินงานระดับผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

       ตัวชี้วัด                             หนวยนับ  เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน

ผลผลิตผลงานทะนุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษา และประชาชนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนา คน 15,000  18,016
       ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม           โครงการ    20     40
       และภูมิปญญาทองถิ่น 

เชิงคุณภาพ : รอยละของความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/          รอยละ    80   87.83
       กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

ตัวอยางกิจกรรมการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่วิทยาลัยชุมชน 20 แหง
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยชุมชน     โครงการ/กิจกรรม

แมฮองสอน   - การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตาก    - การพัฒนาชุมชนดานวัฒนธรรมและการเรียนรูสูสากลเพื่อคนจังหวัดตาก
    - การจัดทําฐานขอมูลปราชญชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
    - การสงเสริมทํานุบํารุงอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น

ตราด    - สืบสานวัฒนธรรมชุมชน สงเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
    - การเผยแพรภูมิปญญาและสรางมูลคาเพิ่ม “อาหารชอง” จังหวัดตราด

มุกดาหาร   - การจัดการความรูเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาเมืองมุกดาหาร
    - การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสืบสาน ถายทอด และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
      ของชุมชนทองถิ่น
    - การสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม “การสรางกระบวนทัศนและหลักคิด
      ที่เหมาะสมสําหรับคนไทย” (อุนไอรักคลายรอนที่มุกดาหาร) 

แพร     - การจัดทําฐานขอมูลปราชญชาวบาน ปราชญชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น

หนองบัวลําภู   - การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น บุญเขาพรรษา 
      หลอเทียนถวายพระเปนพุทธบูชา

พิจิตร    - การอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานงานศิลปลํ้าคา การตอก ตัดลวดลาย
      ฉลุกระดาษการทําพวงมโหตร ในงานมงคล
    - การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม

สระแกว    - การถอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดสระแกวเพื่อนํามาพัฒนา
      ขอมูลสารสนเทศและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดสระแกว
    - การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชนสระแกว ประเพณีสงกรานต
    - การสืบสาน อนุรักษ ของวางไทยโบราณ

อุทัยธานี   - การสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น "แหคางดอกไม"
    - สืบคนสืบสานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน

แพร     - โครงการจัดทําฐานขอมูลปราชญชาวบาน ปราชญชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น

นาน    - การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานการแสดงพื้นเมืองนาน (การฟอนลองนาน) 
    - การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอพื้นเมืองนาน ประจําปงบประมาณ 2561

ยโสธร    - การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ป 2561
    - การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา 
         จังหวัดยโสธร ดวยการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันบนพื้นฐานภูมิปญญา 
      และวัฒนธรรมทองถิ่น รวมกับวิทยาลัยชุมชนยโสธร

บุรีรัมย    - การอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีแซนโฎนตา

61ผลการด�าเนินงาน



วิทยาลัยชุมชน     โครงการ/กิจกรรม

สมุทรสาคร   - งานประเพณีแหเจาพอหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 

พังงา    - ศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมเมืองตะกั่วปา

ยะลา    - การสงเสริมทํานุบํารุงอนุรักษศิลปะ และวัฒนธรรมทองถิ่น 
      (วัฒนธรรมเมืองรามันหในอดีต)
    - เผยแพรความรู สรางความตระหนัก วิทยาลัยชุมชนและชุมชนรวมอนุรักษ
      สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาพื้นถิ่นจังหวัดยะลา 
      (การแสดงและการละเลนเมืองรามันหในอดีต)

สตูล    - การอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงศิลปะพื้นบานดาระ วิทยาลัยชุมชนสตูล
    - การการสืบสานวัฒนธรรมการแตงกายพื้นเมือง จังหวัดสตูล
    - อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาในชุมชนและทองถิ่น

ระนอง    - การการสงเสริมสืบสานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยในชุมชนจังหวัดระนอง
    - การสงเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนเชิงสรางสรรคจังหวัดระนอง

สงขลา    - การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณทองถิ่น

ปตตานี    - การสืบสานศิลปวัฒนธรรมรวมกับวิถีชุมชนคนปตตานี
    - การอนุรักษการจัดทําวาวเบอรอามัส

นราธิวาส   - การเมาลิดสัมพันธนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปงบประมาณ 2561
    - การศึกษาประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาของจังหวัดนราธิวาส
      ผานพิพิธภัณฑขุนละหาร
    - การสงเสริมทํานุบํารุงอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
    - การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาของจังหวัดนราธิวาส
    - การอาซูรอสัมพันธชุมชนบานตะละฆอสะโต

วทิยาลยัชมุชนตราด วทิยาลยัชมุชนนาน วทิยาลยัชุมชนระนอง วทิยาลยัชุมชนสตลู

วทิยาลยัชมุชนนราธวิาส วทิยาลยัชมุชนปตตานี วทิยาลยัชุมชนยโสธร

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล

-  การสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน จํานวน 6 แหง : พิจิตร หนองบัวลําภู ยะลา ปตตานี 
   ยโสธร และพังงา 

-  การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ จํานวน 6 สาขาวิชา : คอมพิวเตอรธุรกิจ 
   ภาษาอังกฤษ มีผูผานการประเมินและไดเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 3 คน

-  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จํานวน 18 อัตรา

-  การประเมินการทดลองปฏิบัติงานของผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ปฏิบัติงานครบ 180 วัน 
  จํานวน 5 แหง : พิจิตร หนองบัวลําภู ยะลา ปตตานี และนาน

-  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   ตําแหนงครูผูชวย จํานวน 15 อัตรา

-  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในป พ.ศ. 2561 
   รวมจํานวน 8 ครั้ง

ดานเครือขายความรวมมือทางวิชาการในประเทศ

สถาบันวิทยาลัยชุมชนกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

ระหวางสถาบัน วิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี 

ดร. สิริกร มณีรินทร นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมเปนสักขีพยาน ในการลงนาม 

ความรวมมือระหวาง ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

และนายวรีะชัย กวีธีระวฒัน ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลยัชุมชน เปนความรวมมอืเพือ่พัฒนา 

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการพัฒนาทางดานวิชาการ โดยเฉพาะหลักสูตร 

ทางดานดิจิทัล ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะออกแบบ เนื้อหา (Content) ตั้งแตขั้นพื้นฐาน 

จนถงึระดบัขัน้ปฏบัิตไิดจริง และใหวิทยาลยัชมุชน นาํไปจดัทาํเปนหลกัสูตรในแตละระดบั 

ใหเหมาะสมกับความตองการพืน้ฐานของผูเรยีนและ บริบทในแตละพืน้ที่ 
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วิทยาลัยชุมชน     โครงการ/กิจกรรม

สมุทรสาคร   - งานประเพณีแหเจาพอหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 

พังงา    - ศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมเมืองตะกั่วปา

ยะลา    - การสงเสริมทํานุบํารุงอนุรักษศิลปะ และวัฒนธรรมทองถิ่น 
      (วัฒนธรรมเมืองรามันหในอดีต)
    - เผยแพรความรู สรางความตระหนัก วิทยาลัยชุมชนและชุมชนรวมอนุรักษ
      สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาพื้นถิ่นจังหวัดยะลา 
      (การแสดงและการละเลนเมืองรามันหในอดีต)

สตูล    - การอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงศิลปะพื้นบานดาระ วิทยาลัยชุมชนสตูล
    - การการสืบสานวัฒนธรรมการแตงกายพื้นเมือง จังหวัดสตูล
    - อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาในชุมชนและทองถิ่น

ระนอง    - การการสงเสริมสืบสานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยในชุมชนจังหวัดระนอง
    - การสงเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนเชิงสรางสรรคจังหวัดระนอง

สงขลา    - การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณทองถิ่น

ปตตานี    - การสืบสานศิลปวัฒนธรรมรวมกับวิถีชุมชนคนปตตานี
    - การอนุรักษการจัดทําวาวเบอรอามัส

นราธิวาส   - การเมาลิดสัมพันธนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปงบประมาณ 2561
    - การศึกษาประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาของจังหวัดนราธิวาส
      ผานพิพิธภัณฑขุนละหาร
    - การสงเสริมทํานุบํารุงอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
    - การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาของจังหวัดนราธิวาส
    - การอาซูรอสัมพันธชุมชนบานตะละฆอสะโต

วทิยาลยัชมุชนตราด วทิยาลยัชมุชนนาน วทิยาลยัชุมชนระนอง วทิยาลยัชุมชนสตลู

วทิยาลยัชมุชนนราธวิาส วทิยาลยัชมุชนปตตานี วทิยาลยัชุมชนยโสธร

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล

-  การสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน จํานวน 6 แหง : พิจิตร หนองบัวลําภู ยะลา ปตตานี 
   ยโสธร และพังงา 

-  การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ จํานวน 6 สาขาวิชา : คอมพิวเตอรธุรกิจ 
   ภาษาอังกฤษ มีผูผานการประเมินและไดเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 3 คน

-  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จํานวน 18 อัตรา

-  การประเมินการทดลองปฏิบัติงานของผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ปฏิบัติงานครบ 180 วัน 
  จํานวน 5 แหง : พิจิตร หนองบัวลําภู ยะลา ปตตานี และนาน

-  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   ตําแหนงครูผูชวย จํานวน 15 อัตรา

-  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในป พ.ศ. 2561 
   รวมจํานวน 8 ครั้ง

ดานเครือขายความรวมมือทางวิชาการในประเทศ

สถาบันวิทยาลัยชุมชนกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

ระหวางสถาบัน วิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี 

ดร. สิริกร มณีรินทร นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมเปนสักขีพยาน ในการลงนาม 

ความรวมมือระหวาง ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

และนายวรีะชยั กวีธีระวฒัน ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลยัชุมชน เปนความรวมมือเพือ่พัฒนา 

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการพัฒนาทางดานวิชาการ โดยเฉพาะหลักสูตร 

ทางดานดิจิทัล ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะออกแบบ เนื้อหา (Content) ตั้งแตขั้นพื้นฐาน 

จนถงึระดบัขัน้ปฏบิติัไดจริง และใหวิทยาลัยชมุชน นาํไปจัดทาํเปนหลักสูตรในแตละระดบั 

ใหเหมาะสมกบัความตองการพืน้ฐานของผูเรยีนและ บริบทในแตละพืน้ที่ 

63ผลการด�าเนินงาน



ดานเครือขายความรวมมือทางวิชาการในประเทศ (ตอ) ดานเครือขายความรวมมือทางวิชาการตางประเทศ

ดานการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนกับส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

	
	 ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	 (องค์การมหาชน)	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจ�า
แหล่งเรียนรู้	และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท�ามาหากิน	โดยจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้	เพื่อจัดท�า	
ชดุความรูเ้พือ่การท�ามาหากนิท่ีเหมาะสมกบับรบิทของท้องถิน่	ส�าหรบัขยายผลแนวคดิมมุความรูก้นิได้ให้แก่บคุลากร	
จากหน่วยงานต่าง	ๆ 	แบ่งออกเป็น	2	ระยะ	คือ	ระยะที่	1	อบรมกระบวนการจัดการความรู้	และระยะที่	2	ประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการด�าเนินงาน	 ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีการประกวดชุดความรู้ท�ามาหากิน	 และมีบุคลากรจากวิทยาลัย	
ชุมชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดชุดความรู้รวม	10	รางวัล	ได้แก่

-	รางวลัท่ี	1	ชดุความรูท้�ามาหากนิ	เรือ่ง	ปลกูผักด้วยแปลงยกระดบัตามมาตรฐาน	รวบรวมองค์ความรู	้โดย	
นายภาณ	ุเภตรา	วทิยาลยัชุมชนสระแก้ว	

-	รางวลัที	่2	ชดุความรูท้�ามาหากนิ	 เรือ่ง	 ช่างปักเลือ่มผ้าปาเต๊ะ	รวบรวมองค์ความรู	้ โดย	นางสาวชนญัญา					
ไทยนวิฒัน์วไิล	วิทยาลัยชุมชนสตูล

-	รางวัลที่	3	ชุดความรู้ท�ามาหากิน	 เรื่อง	ช่างมัดหมี่และย้อมผ้าซิ่นตีนแดง	รวบรวมองค์ความรู้	 โดย	นาย
ปฐม	นิ่มหัตถา	วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์	

-	 รางวัลชมเชย	ชุดความรู้ท�ามาหากิน	 เรื่อง	 ไก่ฆอและ	 รวบรวมองค์ความรู้	 โดย	นางสาวศุภพิชญ์	 ด�านวล
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี		

-	 รางวัลชมเชย	ชุดความรู้ท�ามาหากิน	 เรื่อง	กะปิเคยเมืองตราด	 รวบรวมองค์ความรู้	 โดย	นายพชร	แก้วดี		
วิทยาลัยชุมชนตราด	

-	 	รางวัลชมเชย	 ชุดความรู้ท�ามาหากิน	 เรื่อง	 สไบรามัญ	 รวบรวมองค์ความรู้	 โดย	 นางสาวกชนิภา		
การประเสริฐ	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

-	รางวลัชมเชย	ชดุความรูท้�ามาหากนิ	เร่ือง	ขุมทรัพย์จากไผ่ตงศรีปราจนี	รวบรวมองค์ความรู้	โดย	นายสรร		
ศรีสละ	วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

-	รางวัล	popular	vote	ชุดความรู้ท�ามาหากิน	เรื่อง	ย้อมผ้าหม้อห้อมออร์แกนิคเมืองแพร่	รวบรวม													
องค์ความรู้	โดยนายมนัส	จันทร์พวง		วิทยาลัยชุมชนแพร่	

-	รางวลั	popular	vote	ชดุความรู้ท�ามาหากนิ	เร่ือง	อ้ม : ไม้หอม ปลูกง่ายสร้างรายได้	รวบรวมองค์ความรู	้
โดย	นางสาวนันทกา	สกุลไทย	วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

-	รางวลั	popular	vote	ชดุความรูท้�ามาหากิน	เรือ่ง	ปลกูข้าวออร์แกนคิสายพันธุน์�า้ตาลต�า่ พษิณโุลก 80 

รวบรวมองค์ความรู้	โดย	นางสาวสุภาวดี	มาศบาง	วิทยาลัยชุมชนพิจิตร



ดานเครือขายความรวมมือทางวิชาการในประเทศ (ตอ) ดานเครือขายความรวมมือทางวิชาการตางประเทศ

ดานการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ

65ผลการด�าเนินงาน

	 	 โครงการประชมุเชงิปฏิบตักิารเครอืข่ายห้องสมดุวิทยาลยัชมุชน	ระหว่างวนัที	่9	-	10	สิงหาคม	

2561	ณ	ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	

อ�าเภอธัญบุรี	 จังหวัดปทุมธานี	 เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนทั้ง	 20	 แห่ง	 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้		

และรบัฟังแนวคดิและหลกัการบริหารจัดการห้องสมดุของสถาบันอดุมศกึษา	 ซ่ึงเป็นต้นแบบของห้องสมุด	

สมัยใหม่	ส�าหรับให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสามารถใช้บริการห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้		

รวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

	 	 การอบรมการประยุกต์ใช้งาน	 Gmail	 กับการท�างานของบุคลากรในสถาบัน	

วิทยาลัยชุมชน	ครั้งท่ี	1	ระหว่างวันท่ี	16	 -	17	กรกฎาคม	2561	และครั้งที่	2	ระหว่างวันที	่	

19	 -	20	กรกฎาคม	2561	ณ	สถาบนัวิทยาลยัชมุชน	 เพือ่น�าเทคโนโลยีมาใช้ส�าหรบัในการท�างาน	

ของบคุลากรภายในองค์กรให้มคีวามสะดวก	รวดเรว็	ประหยดั	ลดความซ�า้ซ้อนและลดความผดิพลาด	

ในการท�างาน	ท�าให้บุคลากรสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 	 วันที่	 25	 –	 27	 มีนาคม	 2661	 นางสิริกร	 มณีรินทร์	 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน		
น�าคณะร ่วมกับผู ้บริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปประชุมหารือและแลกเปล่ียนเรียนรู ้	
ประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย	ณ	สถานศึกษา/หน่วยงานของสาธารณรัฐสิงคโปร์	ณ	สาธารณรัฐสิงคโปร์	
จ�านวน	5	แห่ง	:	Central	Public	Library,	Library@Chinatown,	E	–	Bridge	Pre	–	School,	Early	Childhood	
Development	 Agency	 (ECDA)	 และ	 Ngee	 Ann	 Polytechnic	 เพื่อน�ามาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	
ของวิทยาลัยชุมชนในบริบทที่เหมาะสมกับวิทยาลัยชุมชน



ดานการพัฒนางานกิจการสภาสถาบัน/สภาวิชาการสถาบัน ดานการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ)

 การเปลีย่นชือ่เวบ็ไซตสถาบนัวทิยาลยัชมุชนใหม (Domain Name) ใหเปนภายใต Domain Name ของสถาบนั 
การศกึษาและใหสอดคลองกบัชือ่สถาบนัวทิยาลยัชมุชนในปจจบุนั จากเดมิ www.bcca.go.th เปน www.iccs.ac.th 
เมือ่วนัที ่29 มีนาคม 2561 ท้ังนี ้เพือ่ใหไดสทิธปิระโยชนภายใตโดเมนของสถาบนัการศกึษา จาก Google และ Microsoft 
โดยสามารถสรางอีเมลแชรขอมูล รวมถึงใชงาน Google Apps และสิทธิประโยชนอื่น ๆ ได  

• การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในป พ.ศ. 2561 รวมจํานวน 12 ครั้ง ซึ่งในการประชุม ครั้งที่ 2/2561                        
ระหวางวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ 2561 ณ อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ไดตรวจเยี่ยมการดําเนินงานการจัดการศึกษา 
ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี   

• การจัดงานวันคลายวันสถาปนาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครบรอบ 3 ป เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยมีพิธีทําบุญ 
ถวายภตัตาหารแดพระสงฆ และพิธรีดนํา้ขอพรเนือ่งในวนัสงกรานต เพือ่ความเปนสริมิงคลและเปนการสบืสานอนรัุกษ 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม  

•  การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในป พ.ศ. 2561 รวมจํานวน 9 ครั้ง ซึ่งในการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2561 
ระหวางวันที่ 29 – 30 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนแพร ไดตรวจเยี่ยมการดําเนินงานการจัดการศึกษาของ 
วิทยาลัยชุมชนแพร   

• พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ ใหดํารงตําแหนงกรรมการ 
สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต้ังแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 
และแตงตั้ง นายวีระชัย กวีธีระวัฒน ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม 
2561 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและจัดการศึกษาของ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ชือ่ระบบ       สถานะการใชงาน

ใชงานปจจบุนั         อยูระหวางการพฒันา/ปรับรงุ
•       ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนดานงานทะเบียน  
  วัดผลและประเมินผลนักศึกษา (หลักสูตรอนุปริญญา   
  ปวช. ปวส. ฝกอบรมระยะสั้น)

• ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนดานงานทะเบียน  
  วัดผลและประเมินผลนักศึกษา (หลักสูตรประกาศนียบัตร) 

• ระบบการจดัการหลกัสตูรตามกรอบระดบัอดุมศกึษา TQF 

• ระบบหองสมดุอตัโนมตัวิทิยาลยัชมุชน

• ระบบงบประมาณรายจายประจาํป 
  ของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน

• ระบบสารสนเทศสําหรบัผูบรหิาร

• ระบบการบรหิารโครงการตามพนัธกจิ 
  สาํหรับวทิยาลยัชมุชน

• ระบบฐานขอมลูงานวจิยัสถาบนัวทิยาลยัชมุชน

• ระบบคลงัขอมลูดานการบรหิารงานบคุคล
  ของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน
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ดานการพัฒนางานกิจการสภาสถาบัน/สภาวิชาการสถาบัน ดานการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ)

 การเปลีย่นชือ่เวบ็ไซตสถาบนัวทิยาลยัชมุชนใหม (Domain Name) ใหเปนภายใต Domain Name ของสถาบนั 
การศกึษาและใหสอดคลองกบัชือ่สถาบนัวทิยาลยัชมุชนในปจจบุนั จากเดมิ www.bcca.go.th เปน www.iccs.ac.th 
เมือ่วนัที ่29 มีนาคม 2561 ท้ังนี ้เพือ่ใหไดสทิธปิระโยชนภายใตโดเมนของสถาบนัการศกึษา จาก Google และ Microsoft 
โดยสามารถสรางอีเมลแชรขอมูล รวมถึงใชงาน Google Apps และสิทธิประโยชนอื่น ๆ ได  

• การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในป พ.ศ. 2561 รวมจํานวน 12 ครั้ง ซึ่งในการประชุม ครั้งที่ 2/2561                        
ระหวางวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ 2561 ณ อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ไดตรวจเยี่ยมการดําเนินงานการจัดการศึกษา 
ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี   

• การจัดงานวันคลายวันสถาปนาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครบรอบ 3 ป เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยมีพิธีทําบุญ 
ถวายภตัตาหารแดพระสงฆ และพิธรีดนํา้ขอพรเนือ่งในวนัสงกรานต เพือ่ความเปนสริมิงคลและเปนการสบืสานอนรัุกษ 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม  

•  การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในป พ.ศ. 2561 รวมจํานวน 9 ครั้ง ซึ่งในการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2561 
ระหวางวันที่ 29 – 30 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนแพร ไดตรวจเยี่ยมการดําเนินงานการจัดการศึกษาของ 
วิทยาลัยชุมชนแพร   

• พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ ใหดํารงตําแหนงกรรมการ 
สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต้ังแตวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 
และแตงตั้ง นายวีระชัย กวีธีระวัฒน ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม 
2561 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและจัดการศึกษาของ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ชือ่ระบบ       สถานะการใชงาน

ใชงานปจจบุนั         อยูระหวางการพฒันา/ปรับรงุ
•       ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนดานงานทะเบียน  
  วัดผลและประเมินผลนักศึกษา (หลักสูตรอนุปริญญา   
  ปวช. ปวส. ฝกอบรมระยะสั้น)

• ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนดานงานทะเบียน  
  วัดผลและประเมินผลนักศึกษา (หลักสูตรประกาศนียบัตร) 

• ระบบการจดัการหลกัสตูรตามกรอบระดบัอดุมศกึษา TQF 

• ระบบหองสมดุอตัโนมตัวิทิยาลยัชมุชน

• ระบบงบประมาณรายจายประจาํป 
  ของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน

• ระบบสารสนเทศสําหรบัผูบรหิาร

• ระบบการบรหิารโครงการตามพนัธกจิ 
  สาํหรับวทิยาลยัชมุชน

• ระบบฐานขอมลูงานวจิยัสถาบนัวทิยาลยัชมุชน

• ระบบคลงัขอมลูดานการบรหิารงานบคุคล
  ของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน



















67ผลการด�าเนินงาน



ดานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุดานการพัฒนางานกฎหมาย

• การจัดทําเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีเปนลักษณะของงบประจํา และงบสําหรับ 
การจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของวทิยาลัยชุมชนทุกแหง และเผยแพรใหผูบริหารและบุคลากรนําไปใชในการจัดทาํ 
แผนปฏิบัติราชการประจําป 

• การอบรมแนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สําหรับ 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานพัสดุ ระหวางวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอเซียแอรพอรท จังหวัดปทุมธานี 
เพื่อใหบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวงและหนังสือ 
สั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได

• การประชุมคณะทํางานจัดทําระเบียบเกี่ยวกับการเก็บเงินคาธรรมเนียมและคาบริการการศึกษาของสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อจัดทํารางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บเงินคาธรรมเนียมและคาบริการ 
การศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

• การอบรมหลกัสูตร "การบริหารงานดานการเงิน การคลังและงบประมาณสวนราชการสาํหรับผูบรหิารสถาบนัวทิยาลยัชุมชน" 
ระหวางวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร เพื่อใหผูบริหารสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชนไดรับความรูเกี่ยวกับการควบคุม กํากับดูแล มีหลักในการบริหารงานดานการเงิน การคลัง และ 
งบประมาณ และสามารถบริหารงานดานการเงิน การคลังและงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ   

•    การประชมุคณะกรรมการเงนิรายไดของสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ณ สถาบนัวทิยาลยัชุมชน เพือ่พิจารณากลัน่กรองระเบยีบ 
หลักเกณฑ และแผนการใชจายเงินรายได 

• การฝกอบรมเรื่องการจายเงิน การรับเงินและนําเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส สําหรับบุคลากรของสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน ระหวางวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อใหผูเขารับการอบรม 
ไดความรูความเขาใจถึงวิธีการตาง ๆ  เกี่ยวกับการจายเงินการรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบ 
อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) และถือปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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	 	 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกระท�าผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ	ระหว่างวันที่	7	-	8	

ธันวาคม	2560	ณ	โรงแรมรอยัลริเวอร์	กรุงเทพมหานคร	เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตให้

เกิดขึ้นภายในองค์กร	 และให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันปราบปรามการทุจริต	 มีผู้เข้าร่วม	

โครงการ	114	คน	ได้แก่	ผู้บริหาร	บุคลากรของส�านักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน	20	แห่ง

การจัดท�าข้อบังคับ/ระเบียบ ในปี พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้
	 -	อยูร่ะหว่างเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญตัสิถาบนัวทิยาลยัชมุชน	พ.ศ.	2558	(ฉบบัท่ี	2)	(ต่อเนือ่งจากปี	2560)

	 -	ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบัน		
						อุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก	พ.ศ.	2560

	 -	ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนชื่อต�าแหน่ง	การเปลี่ยนประเภท	
															ต�าแหน่ง	การเปลีย่นระดบัต�าแหน่ง	การย้าย	และการตดัโอนต�าแหน่งข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา	
												พ.ศ.	2560
					 -	ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน	เรื่อง	การก�าหนดระยะเวลาการย้าย	หรือโอนของผู้สอนประจ�าในสถาบัน
													วิทยาลัยชุมชน	พ.ศ.	2561
	 -	ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต�่ากว่าปริญญาของวิทยาลัย	
													ชุมชน	พ.ศ.	2560
	 -	ระเบยีบสถาบันวทิยาลยัชุมชน	ว่าด้วยการจัดการศกึษาตามหลักสตูรประกาศนยีบตัรสถาบนัวทิยาลัยชุมชน	
													พ.ศ.	2560
	 -	ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน	พ.ศ.	2560
	 -	ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา	พ.ศ.	2560
	 -	ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน	เรื่อง	อนุปริญญาในสาขาวิชา	และอักษรย่อส�าหรับสาขาวิชา	(ฉบับที่	2)	
	 		พ.ศ.	2561
	 -	ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน	
	 		พ.ศ.	2561
	 -	ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	พ.ศ.	2561
	 -	ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน	เรื่อง	การจ่ายเงินรายได้ในการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน	สถาบัน
		 		วิทยาลัยชุมชน	พ.ศ.	2561
	 -	ประกาศสถาบนัวทิยาลยัชมุชนว่าด้วยอตัราการจดัเก็บค่าธรรมเนยีมการศกึษาในวิทยาลยัชมุชน	พ.ศ.	2561
	 -	ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ว่าด้วยลักษณะ	ชนิด	ประเภท	และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ	
	 		เข็มวิทยฐานะ	และครุยประจ�าต�าแหน่ง	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2561
	 -	ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา	พ.ศ.	2561



ดานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุดานการพัฒนางานกฎหมาย

• การจัดทําเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีเปนลักษณะของงบประจํา และงบสําหรับ 
การจดัการศกึษาโดยการมสีวนรวมของวทิยาลยัชมุชนทกุแหง และเผยแพรใหผูบริหารและบุคลากรนําไปใชในการจัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการประจําป 

• การอบรมแนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สําหรับ 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานพัสดุ ระหวางวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอเซียแอรพอรท จังหวัดปทุมธานี 
เพื่อใหบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวงและหนังสือ 
สั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได

• การประชุมคณะทํางานจัดทําระเบียบเกี่ยวกับการเก็บเงินคาธรรมเนียมและคาบริการการศึกษาของสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อจัดทํารางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บเงินคาธรรมเนียมและคาบริการ 
การศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

• การอบรมหลกัสตูร "การบริหารงานดานการเงิน การคลังและงบประมาณสวนราชการสาํหรับผูบรหิารสถาบนัวทิยาลัยชุมชน" 
ระหวางวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร เพื่อใหผูบริหารสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชนไดรับความรูเกี่ยวกับการควบคุม กํากับดูแล มีหลักในการบริหารงานดานการเงิน การคลัง และ 
งบประมาณ และสามารถบริหารงานดานการเงิน การคลังและงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ   

•    การประชมุคณะกรรมการเงนิรายไดของสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ณ สถาบนัวทิยาลยัชุมชน เพือ่พิจารณากลัน่กรองระเบยีบ 
หลักเกณฑ และแผนการใชจายเงินรายได 

• การฝกอบรมเรื่องการจายเงิน การรับเงินและนําเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส สําหรับบุคลากรของสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน ระหวางวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อใหผูเขารับการอบรม 
ไดความรูความเขาใจถึงวิธีการตาง ๆ  เกี่ยวกับการจายเงินการรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบ 
อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) และถือปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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ดานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ (ตอ)

• การจัดประชุมชี้แจงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานบัญชีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วันที่ 24 กรกฎาคม 2561               
  ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อใหเจาหนาที่ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชคูมือฯ ในการตรวจสอบงบทดลอง 

จากระบบ GFMIS 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซอมทบทวน และเตรียมการปฏิบัติงานพัสดุของวิทยาลัยชุมชน ในระหวางวันที่ 28 – 29 
สงิหาคม 2561 ณ สถาบนัวทิยาลยัชมุชน เพ่ือใหบคุลากรสถาบนัวทิยาลัยชมุชนมคีวามรูความเขาใจในการดาํเนนิงาน 
จัดซือ้จดัจางไดชดัเจนและสรางแนวทางการปฏบัิตงิานทีเ่ปนมาตรฐาน โดยมีทิศทางการดาํเนนิงานและรูปแบบเอกสาร 
เดยีวกนัและสามารถนาํความรูทีไ่ดรบั ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได  

ดานการพัฒนางานตรวจสอบภายใน

• การตรวจสอบผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 4 แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนนาน ตาก พังงา และหนองบัวลําภู 
และรายงานผลการตรวจสอบภายในตอผูอํานวยการสถาบัน 

• การพัฒนาบุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน “หลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร 
Intermediate ดาน Information Technology” รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 19 – 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรม 
เดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร และ “หลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร 
Intermediate ดาน Performance, Operation and Management” รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 15 – 28 มกราคม 
2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร

ผลการดําเนินงานภายใตแผนงานบูรณาการ

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดดําเนินโครงการเชิงนโยบาย 4 แผนงานบูรณาการ คือ 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 

แผนงานบรูณาการบริหารจดัการขยะและส่ิงแวดลอม แผนงานบรูณาการยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูตลอดชวีติ 

มีผลการดําเนินงานระดับผลผลิต/โครงการ ดังนี้

 โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 

ภาคใต มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู 

วฒันธรรม อาชีพ และความเปนอยูของผูคนในสังคมตางวฒันธรรม ไดรบัประสบการณตรงและเรยีนรูจากการปฏิบตัใินชมุชน 

เขมแข็ง โดยเฉพาะการปลูกฝงเชิงคุณธรรม จริยธรรมท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ใหรู รักสามัคคี และมีทัศนคติเชิงบวกตอ 

สถาบันชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย มีเปาหมายดาํเนนิการคือนกัศึกษาประชาชนและภาคเีครอืขาย 5 จงัหวดัชายแดน 

ภาคใตที่เขารวมโครงการ จํานวน 3,000 คน

 ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2561 มีจํานวนนักศึกษาและประชาชน ในพื้นที่วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดน 

ภาคใตเขารวมโครงการ จํานวน 6,982 คน คิดเปนรอยละ 232.73 ของเปาหมาย ดําเนินการผานกิจกรรม/โครงการ 

ดังตอไปนี้ 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

       ตัวชี้วัด                             หนวยนับ  เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน

โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาประชาชนและภาคีเครือขายที่เขารวม  คน   3,000  6,982
       โครงการสังคมพหุวัฒนธรรม

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน คน   3,500  6,274 
       ภาคใตไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ

โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
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ดานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ (ตอ)

• การจัดประชุมชี้แจงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานบัญชีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วันที่ 24 กรกฎาคม 2561               
  ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อใหเจาหนาที่ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชคูมือฯ ในการตรวจสอบงบทดลอง 

จากระบบ GFMIS 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซอมทบทวน และเตรียมการปฏิบัติงานพัสดุของวิทยาลัยชุมชน ในระหวางวันที่ 28 – 29 
สิงหาคม 2561 ณ สถาบนัวทิยาลัยชมุชน เพือ่ใหบุคลากรสถาบนัวทิยาลยัชมุชนมคีวามรูความเขาใจในการดาํเนนิงาน 
จดัซือ้จดัจางไดชดัเจนและสรางแนวทางการปฏิบัตงิานทีเ่ปนมาตรฐาน โดยมีทิศทางการดาํเนนิงานและรูปแบบเอกสาร 
เดยีวกนัและสามารถนาํความรูทีไ่ดรบั ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได  

ดานการพัฒนางานตรวจสอบภายใน

• การตรวจสอบผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 4 แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนนาน ตาก พังงา และหนองบัวลําภู 
และรายงานผลการตรวจสอบภายในตอผูอํานวยการสถาบัน 

• การพัฒนาบุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน “หลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร 
Intermediate ดาน Information Technology” รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 19 – 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรม 
เดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร และ “หลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร 
Intermediate ดาน Performance, Operation and Management” รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 15 – 28 มกราคม 
2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร

ผลการดําเนินงานภายใตแผนงานบูรณาการ

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดดําเนินโครงการเชิงนโยบาย 4 แผนงานบูรณาการ คือ 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 

แผนงานบรูณาการบริหารจดัการขยะและส่ิงแวดลอม แผนงานบรูณาการยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูตลอดชวีติ 

มีผลการดําเนินงานระดับผลผลิต/โครงการ ดังนี้

 โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 

ภาคใต มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู 

วฒันธรรม อาชพี และความเปนอยูของผูคนในสงัคมตางวฒันธรรม ไดรบัประสบการณตรงและเรยีนรูจากการปฏิบัตใินชุมชน 

เขมแข็ง โดยเฉพาะการปลูกฝงเชิงคุณธรรม จริยธรรมท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ใหรูรักสามัคคี และมีทัศนคติเชิงบวกตอ 

สถาบันชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย มเีปาหมายดาํเนนิการคือนกัศกึษาประชาชนและภาคเีครอืขาย 5 จงัหวดัชายแดน 

ภาคใตที่เขารวมโครงการ จํานวน 3,000 คน

 ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2561 มีจํานวนนักศึกษาและประชาชน ในพื้นที่วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดน 

ภาคใตเขารวมโครงการ จํานวน 6,982 คน คิดเปนรอยละ 232.73 ของเปาหมาย ดําเนินการผานกิจกรรม/โครงการ 

ดังตอไปนี้ 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

       ตัวชี้วัด                             หนวยนับ  เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน

โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาประชาชนและภาคีเครือขายที่เขารวม  คน   3,000  6,982
       โครงการสังคมพหุวัฒนธรรม

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน คน   3,500  6,274 
       ภาคใตไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ

โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
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วัน เวลา และสถานที่            กิจกรรม     กลุมเปาหมาย

10 - 12 พฤศจกิายน 2560
จงัหวดันราธวิาส
5 สงิหาคม 2560 – 10 พฤษภาคม 2561
จงัหวดันราธวิาส ปตตาน ีและสงขลา
20 สงิหาคม 2561 – 7 กนัยายน 2561
จงัหวดันราธวิาส

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
และประชาชนในพื้นที่จั งหวัด  
นราธิวาส

1. สรางสรรคพลงัพหวุฒันธรรม 3 จงัหวดั      
ชายแดนภาคใต

2.   คายแลกเปลีย่นเรยีนรูสงัคมพหุวัฒนธรรม
3. แลกเปลีย่นเรยีนรูสงัคมพหวุฒันธรรมผาน 

วถิชีีวติชมุชนมลายู

 2. โครงการพฒันาทกัษะผูนาํนกัศึกษาผานคายผูนาํนักศกึษา จํานวน 585 คน

 1. โครงการแลกเปลีย่นเรียนรูทางสังคมพหวัุฒนธรรม และคายแลกเปล่ียนเรียนรูการอยูรวมกนัอยางสนัติในสงัคม 
พหุวัฒนธรรม 

11 - 13 กนัยายน 2561
จงัหวดัสงขลา และ 4 ตลุาคม 2561
จงัหวดัยะลา

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา 
และภาคีเครือขาย

แลกเปลี่ยนเรียนรูการอยูรวมกัน
อยางสนัตใินสงัคมพหวุฒันธรรมของ
นกัศกึษาและภาคีเครือขาย

6 - 8 สงิหาคม 2561 
ชุมชนบานบางสาํโรง ตาํบลทาทองใหม
อาํเภอกาญจนดษิฐ จงัหวดัสรุาษฎรธานี

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปตตานีแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม

6 ธนัวาคม 2560 
อาํเภอมะนงั จงัหวดัสตลู

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูลคายแลกเปลีย่นเรยีนรูสงัคมพหวุฒันธรรม

21 มนีาคม 2561 
โรงสแีดงหบั โห หิน้ และสวนสตัวสงขลา
อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
และประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา

การเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม

วัน เวลา และสถานที่            กิจกรรม     กลุมเปาหมาย

29 - 31 มกราคม 2561 
จงัหวดันราธวิาส

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนราธิวาสพฒันาทกัษะผูนาํนกัศกึษา

15 - 16 มกราคม 2561
จงัหวดัพทัลงุ

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา พัฒนาทักษะผูนํานักศึกษา
ผานคาย ผูนํานักศึกษา

15 - 16 พฤศจกิายน 2560
จงัหวดัสตลู

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปตตานีพัฒนาผูนํานักศึกษา

15 - 17 มกราคม 2561 
ณ สถาบนัทักษณิคดศีกึษา 
ตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมอืงสงขลา 
จงัหวดัสงขลา  

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูลคายผูนํานักศึกษา

22 – 23 มนีาคม 2561 
ณ สวนสตัวสงขลา 
อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา คายพัฒนาผูนํานักศึกษา

 3.  โครงการมหกรรมวิชาการสร างงานสร างอาชีพ จัดขึ้นระหว างวันท่ี 4 - 6 พฤษภาคม 2561 

ณ สวนสาธารณะชางเผือก (สนามโรงพิธีชางเผือก) อําเภอเมือง จังหวัดยะลา มีกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

และวชิาชีพ และจดัแสดง ผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคใต 7 จังหวัด (นราธิวาส ยะลา ปตตานี สตูล สงขลา 

ระนอง และพังงา) เวทีดังกลาวนักศึกษาไดแสดงออกถึงความรูความสามารถดานวิชาการ/วิชาชีพในทางสรางสรรค์ 

ทั้งนี้ ยังเปนการเสริมสรางความสามัคคีในการอยูรวมกันอยางสันติสุขของพ่ีนองวิทยาลัยชุมชนในเขตจังหวัดภาคใต 

และเปนการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนใหประชาชนในพื้นที่ไดรูจักและสามารถเขาถึงได

 4. โครงการสงเสรมิปองกนัการแกไขปญหายาเสพติด จดัขึน้เมือ่วนัท่ี 26 มถินุายน 2561 เพือ่ใหความรู ความเขาใจ 

ทักษะท่ีเก่ียวกับการปองกันตนเอง การรณรงคและแกไขปญหายาเสพติดเพ่ือสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ดวยการมสีวนรวมของนกัศกึษาในการทาํกจิกรรมการออกกาํลงักายสนัทนาการ รวมถงึการสรางแรงบนัดาลใจใหนกัศกึษา 

มคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง มภีมูติานทานยาเสพตดิ

 5. โครงการกีฬาสัมพันธวิทยาลัยชุมชนสตูลเกมส ครั้งที่ 12 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 เพื่อเสริมสราง 

การมสีขุภาพพลานามัยทีด่จีากการออกกาํลงักายและเลนกีฬา สรางความสามัคคีและความเปนนํา้หนึง่ใจเดยีวของนักศกึษา 

และเปนการฝกฝนทักษะการทํางานรวมกันของนักศึกษาในการทํากิจกรรม

 6. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

และวนัที ่19 สงิหาคม 2561 เพือ่ใหนกัศึกษาไดเรยีนรูการใชสทิธเิสรีภาพ ความเสมอภาคและหนาทีต่ามระบบประชาธปิไตย
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วัน เวลา และสถานที่            กิจกรรม     กลุมเปาหมาย

10 - 12 พฤศจิกายน 2560
จังหวดันราธวิาส
5 สิงหาคม 2560 – 10 พฤษภาคม 2561
จังหวดันราธวิาส ปตตาน ีและสงขลา
20 สิงหาคม 2561 – 7 กนัยายน 2561
จังหวดันราธวิาส

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
และประชาชนในพื้นที่ จั งหวัด  
นราธิวาส

1. สรางสรรคพลงัพหวุฒันธรรม 3 จงัหวดั      
ชายแดนภาคใต

2.   คายแลกเปลีย่นเรยีนรูสงัคมพหุวัฒนธรรม
3. แลกเปลีย่นเรยีนรูสงัคมพหุวัฒนธรรมผาน 

วถิชีีวติชมุชนมลายู

 2. โครงการพัฒนาทกัษะผูนาํนกัศึกษาผานคายผูนาํนักศกึษา จาํนวน 585 คน

 1. โครงการแลกเปลีย่นเรียนรูทางสังคมพหวัุฒนธรรม และคายแลกเปลีย่นเรียนรูการอยูรวมกนัอยางสนัติในสงัคม 
พหุวัฒนธรรม 

11 - 13 กนัยายน 2561
จังหวดัสงขลา และ 4 ตุลาคม 2561
จังหวดัยะลา

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา 
และภาคีเครือขาย

แลกเปลี่ยนเรียนรูการอยูรวมกัน
อยางสนัตใินสงัคมพหุวัฒนธรรมของ
นกัศกึษาและภาคีเครือขาย

6 - 8 สงิหาคม 2561 
ชมุชนบานบางสําโรง ตําบลทาทองใหม
อาํเภอกาญจนดิษฐ จังหวดัสุราษฎรธานี

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปตตานีแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม

6 ธนัวาคม 2560 
อาํเภอมะนงั จังหวดัสตูล

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูลคายแลกเปลีย่นเรยีนรูสงัคมพหวุฒันธรรม

21 มนีาคม 2561 
โรงสีแดงหบั โห หิน้ และสวนสัตวสงขลา
อาํเภอเมอืงสงขลา จังหวดัสงขลา

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
และประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา

การเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม

วัน เวลา และสถานที่            กิจกรรม     กลุมเปาหมาย

29 - 31 มกราคม 2561 
จังหวดันราธวิาส

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนราธิวาสพฒันาทกัษะผูนาํนกัศกึษา

15 - 16 มกราคม 2561
จังหวดัพัทลุง

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา พัฒนาทักษะผูนํานักศึกษา
ผานคาย ผูนํานักศึกษา

15 - 16 พฤศจิกายน 2560
จังหวดัสตูล

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปตตานีพัฒนาผูนํานักศึกษา

15 - 17 มกราคม 2561 
ณ สถาบนัทักษณิคดีศกึษา 
ตําบลเกาะยอ อาํเภอเมอืงสงขลา 
จังหวดัสงขลา  

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูลคายผูนํานักศึกษา

22 – 23 มนีาคม 2561 
ณ สวนสัตวสงขลา 
อาํเภอเมอืงสงขลา จังหวดัสงขลา

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา คายพัฒนาผูนํานักศึกษา

 3.  โครงการมหกรรมวิชาการสร างงานสร างอาชีพ จัดข้ึนระหว างวันท่ี 4 - 6 พฤษภาคม 2561 

ณ สวนสาธารณะชางเผือก (สนามโรงพิธีชางเผือก) อําเภอเมือง จังหวัดยะลา มีกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

และวชิาชพี และจดัแสดง ผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคใต 7 จังหวัด (นราธิวาส ยะลา ปตตานี สตูล สงขลา 

ระนอง และพังงา) เวทีดังกลาวนักศึกษาไดแสดงออกถึงความรูความสามารถดานวิชาการ/วิชาชีพในทางสรางสรรค์ 

ทั้งน้ี ยังเปนการเสริมสรางความสามัคคีในการอยูรวมกันอยางสันติสุขของพ่ีนองวิทยาลัยชุมชนในเขตจังหวัดภาคใต 

และเปนการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนใหประชาชนในพื้นที่ไดรูจักและสามารถเขาถึงได

 4. โครงการสงเสรมิปองกนัการแกไขปญหายาเสพติด จดัข้ึนเมือ่วนัท่ี 26 มถุินายน 2561 เพ่ือใหความรู ความเขาใจ 

ทักษะท่ีเก่ียวกับการปองกันตนเอง การรณรงคและแกไขปญหายาเสพติดเพ่ือสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ดวยการมสีวนรวมของนกัศกึษาในการทาํกจิกรรมการออกกาํลังกายสันทนาการ รวมถึงการสรางแรงบนัดาลใจใหนกัศกึษา 

มคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง มภีมูติานทานยาเสพติด

 5. โครงการกีฬาสัมพันธวิทยาลัยชุมชนสตูลเกมส ครั้งที่ 12 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 เพื่อเสริมสราง 

การมสีขุภาพพลานามยัทีด่จีากการออกกาํลงักายและเลนกฬีา สรางความสามคัคแีละความเปนนํา้หนึง่ใจเดียวของนักศึกษา 

และเปนการฝกฝนทักษะการทํางานรวมกันของนักศึกษาในการทํากิจกรรม

 6. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

และวนัที ่19 สงิหาคม 2561 เพือ่ใหนกัศกึษาไดเรยีนรูการใชสิทธเิสรีภาพ ความเสมอภาคและหนาทีต่ามระบบประชาธปิไตย

73ผลการด�าเนินงาน



 2. การฝกอบรมเพือ่สรางทกัษะอาชพีตามความตองการของประชาชนในพืน้ที ่มวีทิยาลยัชมุชนท่ีดาํเนนิการจดัทาํ 

หลักสูตร ใหบริการในพื้นที่ ดังนี้

 โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 

ภาคใต มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนใหเปนกลไกในการจัดการศึกษาเพื่อสรางหรือพัฒนาทักษะ 

อาชพี และยกระดบัคณุภาพชีวติทีส่อดคลองกบัความตองการของชมุชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต 

มีเปาหมายดําเนินการคือนักศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตที่เขารวมโครงการ จํานวน 3,500 คน

 ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2561 มีนักศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตที่เขารวมโครงการ 

จํานวน 6,274 คน (คิดเปนรอยละ 179.28 ของเปาหมาย) โดยรอยละ 97.20 ของผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรู 

ทักษะ และประสบการณไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทําอยู โดยมีผลการดําเนินงานในกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้

 1. การเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area-based) การเสวนาวิชาการและการศึกษา 

ความตองการของชุมชน การพัฒนาหลักสูตรดานอาชีพ และการเสริมสรางความสัมพันธเครือขาย มีวิทยาลัยชุมชน 

ที่ดําเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้

ยะลา

• การพัฒนาหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร" จํานวน 3 หลักสูตร  : 
  การพฒันาผลติภณัฑ อาหารจากผลผลติทางการเกษตรประเภทสัตว การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากผลผลติทางการเกษตร 
  ประเภทพชื และการพฒันาหลกัสตูร การบริหารจัดการอาชีพ
• การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยชุมชนในสถาบันการศึกษา หลักสูตรการวิเคราะหชุมชน เพื่อกําหนดโจทยการวิจัยชุมชน 
  แบบมีสวนรวม
• การเสริมสรางความสัมพันธเครือขาย

โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพ

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

• การเสรมิสรางความเขมแขง็ชมุชนในลกัษณะเชงิพืน้ที ่(Area-based) โดยมกีระบวนการดงันี้ 
   (1) ศึกษาเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของกับบานกําปงนิบง ตําบลบุดี อําเภอเมืองยะลา 
    (2) กําหนด ประเด็นปญหาและศึกษาความตองการ 
     (3) ทดลองใชหลกัสตูรและอบรมเชิงปฏบัิตกิาร หนวยการเรียนรูท่ี 1 การดแูลรกัษา/การกาํจดัวชัพืช/ศัตรพูชืธรรมชาต ิ
       ระยะแตกกอ  หนวยเรียนรู ที่ 2 วิทยาการเก็บเกี่ยว 
    (4)  เก็บตัวอยางและวิเคราะหพันธุขาวพื้นเมือง จํานวน 6 สายพันธุ ประกอบดวย ขาวหอมมือลอ ขาวเลือดปลาไหล 
       ขาวสกูนิง ขาวเหนียว ขาวลูกปลา และขาวนก 
    (5)   ศกึษาดงูาน "ผลติภณัฑแปรรปู สรางตลาดนาํสูกระบวนการ จดัสรรพ้ืนท่ีชมุชนอยางยัง่ยนื" ณ จังหวดัพัทลงุ สตลู 
       และนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหกลุมเกษตรกรเกิดแนวความคิดการสรางผลิตภัณฑของ  
       ชุมชนที่สงผลตอการ เพิ่มรายได  เพิ่มผลผลิต และคุณภาพชีวิตเกษตรกรในชุมชนยั่งยืน 
    (6) ติดตามประเมินผล ความเปนไปไดของหลักสูตร 
    (7)   ถอดบทเรียนเพื่อสงเสริมสนับสนุนชุมชน 
    (8)   ประชาสัมพันธ และจัดนิทรรศการ
• การเสวนาวชิาการกจิกรรมศึกษาความตองการจาํเปนของชุมชนในการพฒันาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิสาหกิจเพือ่สังคม 
  (Social Enterprise,SE)  

ปตตานี

นราธิวาส

1. การเลีย้งชนัโรง             บานโคกกระดกูหมู ตําบลไพรวนั อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 

หลักสูตร         พื้นที่ดําเนินการ

2. ธุรกิจการปลูกผักสวนครวัในกระถาง      บานเปล ตาํบลกะลุวอเหนอื อาํเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส

3. การปลูกพชืระยะส้ัน ศูนยการเรยีนรูชุมชนบาน     บานตอหลัง ตาํบลตนัหยงลมิอ อําเภอระแงะ จงัหวัดนราธวิาส
   ตะละฆอสะโต (การปลกูแกวมังกร การปลูกขาวโพด    บานตะลาฆอสะโต ตาํบลจอเบาะ อาํเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส 
   การทําปุยหมักชีวภาพ และการทําน้ําหมักชีวภาพ
   และนํา้ยาไลแมลง) 

4. การเพาะเห็ดนางฟา        บานเปล ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

5. การพฒันาทกัษะอาชพีตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง     โครงการช่ังหวัมันตามแนวทางพระราชดําร ิอาํเภอทายาง       
            จงัหวดัเพชรบรุี 
          นทิรรศการกรงุรตันโกสนิทร กรุงเทพมหานคร
          นทิรรศการพระเมรมุาศ กรุงเทพมหานคร
          หาดทุงววัแลน อาํเภอปะทวิ จงัหวัดชุมพร

6. การแปรรปูผลติภณัฑจากชนัโรง       ชมุชนบานทเุรยีนนก ตาํบลลาํภู  อําเภอเมืองนราธวิาส 
          จงัหวดันราธวิาส

8. การพฒันาผลติภณัฑจกัสานนราธวิาส      บานพรุกาบแดง ตาํบลไพรวนั อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส

10. การทาํผลติภณัฑจากเศษผา        อบต. ลโุบะบอืซา  ตาํบลลโุบะบอืซา อาํเภอย่ีงอ จงัหวัดนราธวิาส

12. การพฒันาผลติภณัฑชมุชนบานทเุรยีนนก     วทิยาลยัชมุชนนราธวิาส ตําบลลาํภู อาํเภอเมืองนราธวิาส
          จงัหวดันราธวิาส

7. การทาํนํา้ดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพ       วทิยาลยัชมุชนนราธวิาส ตําบลลาํภู อาํเภอเมอืงนราธวิาส 
          จงัหวดันราธวิาส

9. การแปรรปูผลผลติทางการเกษตร      บานกาลโูฆ ตาํบลบองอ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส

11. การทาํผลติภณัฑจากชาเจะเหม        บานเจะเหม ตาํบลแวง อาํเภอแวง จงัหวดันราธวิาส

13. การทาํปุยอนิทรยี        อบต. ลโุบะบอืซา  ตาํบลลุโบะบอืซา อําเภอยีง่อ จงัหวดันราธิวาส

14. การทาํไขเคม็พอกฮาลาล       บานตะลาฆอสะโต ตาํบลจอเบาะอาํเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส

15. การสงเสรมิศกัยภาพธรุกจิการทองเทีย่ว        วทิยาลยัชมุชนนราธวิาส ตาํบลลาํภู อาํเภอเมอืงนราธวิาส 
          จงัหวดันราธวิาส

16. ขนมทองพบัสงเสรมิกลุมวสิาหกจิกิจชมุชน      บานตะลาฆอสะโต ตาํบลจอเบา อาํเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส
     บานตะลาฆอสะโต

17. ชางปกูระเบือ้ง        บานปลูาเจะมดูอ ตาํบลศาลาใหม อําเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส
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 2. การฝกอบรมเพือ่สรางทกัษะอาชีพตามความตองการของประชาชนในพ้ืนที ่มวีทิยาลยัชมุชนท่ีดําเนนิการจดัทาํ 

หลักสูตร ใหบริการในพื้นที่ ดังนี้

 โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 

ภาคใต มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนใหเปนกลไกในการจัดการศึกษาเพื่อสรางหรือพัฒนาทักษะ 

อาชพี และยกระดับคณุภาพชีวติทีส่อดคลองกบัความตองการของชมุชนในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต 

มีเปาหมายดําเนินการคือนักศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตที่เขารวมโครงการ จํานวน 3,500 คน

 ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2561 มีนักศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตที่เขารวมโครงการ 

จํานวน 6,274 คน (คิดเปนรอยละ 179.28 ของเปาหมาย) โดยรอยละ 97.20 ของผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรู 

ทักษะ และประสบการณไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทําอยู โดยมีผลการดําเนินงานในกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้

 1. การเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area-based) การเสวนาวิชาการและการศึกษา 

ความตองการของชุมชน การพัฒนาหลักสูตรดานอาชีพ และการเสริมสรางความสัมพันธเครือขาย มีวิทยาลัยชุมชน 

ที่ดําเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้

ยะลา

• การพัฒนาหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร" จํานวน 3 หลักสูตร  : 
  การพัฒนาผลิตภณัฑ อาหารจากผลผลิตทางการเกษตรประเภทสัตว การพฒันาผลติภัณฑอาหารจากผลผลติทางการเกษตร 
  ประเภทพชื และการพฒันาหลกัสตูร การบริหารจัดการอาชีพ
• การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยชุมชนในสถาบันการศึกษา หลักสูตรการวิเคราะหชุมชน เพื่อกําหนดโจทยการวิจัยชุมชน 
  แบบมีสวนรวม
• การเสริมสรางความสัมพันธเครือขาย

โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพ

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

• การเสรมิสรางความเขมแขง็ชมุชนในลกัษณะเชงิพืน้ที ่(Area-based) โดยมกีระบวนการดงันี้ 
   (1) ศึกษาเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของกับบานกําปงนิบง ตําบลบุดี อําเภอเมืองยะลา 
    (2) กําหนด ประเด็นปญหาและศึกษาความตองการ 
     (3) ทดลองใชหลกัสตูรและอบรมเชิงปฏบัิตกิาร หนวยการเรียนรูท่ี 1 การดแูลรกัษา/การกําจดัวชัพืช/ศัตรพูชืธรรมชาต ิ
       ระยะแตกกอ  หนวยเรียนรู ที่ 2 วิทยาการเก็บเกี่ยว 
    (4)  เก็บตัวอยางและวิเคราะหพันธุขาวพื้นเมือง จํานวน 6 สายพันธุ ประกอบดวย ขาวหอมมือลอ ขาวเลือดปลาไหล 
       ขาวสกูนิง ขาวเหนียว ขาวลูกปลา และขาวนก 
    (5)   ศกึษาดูงาน "ผลิตภณัฑแปรรูป สรางตลาดนาํสูกระบวนการ จดัสรรพ้ืนทีช่มุชนอยางยัง่ยนื" ณ จังหวดัพัทลงุ สตลู 
       และนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหกลุมเกษตรกรเกิดแนวความคิดการสรางผลิตภัณฑของ  
       ชุมชนที่สงผลตอการ เพิ่มรายได  เพิ่มผลผลิต และคุณภาพชีวิตเกษตรกรในชุมชนยั่งยืน 
    (6) ติดตามประเมินผล ความเปนไปไดของหลักสูตร 
    (7)   ถอดบทเรียนเพื่อสงเสริมสนับสนุนชุมชน 
    (8)   ประชาสัมพันธ และจัดนิทรรศการ
• การเสวนาวชิาการกจิกรรมศึกษาความตองการจาํเปนของชุมชนในการพฒันาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิสาหกิจเพือ่สังคม 
  (Social Enterprise,SE)  

ปตตานี

นราธิวาส

1. การเลีย้งชนัโรง             บานโคกกระดูกหมู ตําบลไพรวนั อาํเภอตากใบ จังหวดันราธวิาส 

หลักสูตร         พื้นที่ดําเนินการ

2. ธุรกิจการปลกูผกัสวนครวัในกระถาง      บานเปล ตาํบลกะลวุอเหนอื อาํเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส

3. การปลกูพชืระยะสัน้ ศูนยการเรยีนรูชมุชนบาน     บานตอหลงั ตาํบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จงัหวัดนราธวิาส
   ตะละฆอสะโต (การปลกูแกวมังกร การปลกูขาวโพด    บานตะลาฆอสะโต ตาํบลจอเบาะ อาํเภอย่ีงอ จงัหวดันราธวิาส 
   การทาํปุยหมกัชวีภาพ และการทาํน้ําหมักชวีภาพ
   และนํา้ยาไลแมลง) 

4. การเพาะเห็ดนางฟา        บานเปล ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

5. การพฒันาทกัษะอาชพีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง     โครงการช่ังหวัมันตามแนวทางพระราชดําร ิอาํเภอทายาง       
            จงัหวดัเพชรบรีุ 
          นทิรรศการกรุงรัตนโกสนิทร กรุงเทพมหานคร
          นทิรรศการพระเมรมุาศ กรุงเทพมหานคร
          หาดทุงววัแลน อาํเภอปะทวิ จงัหวัดชุมพร

6. การแปรรปูผลติภณัฑจากชนัโรง       ชมุชนบานทุเรียนนก ตําบลลําภู  อําเภอเมอืงนราธวิาส 
          จงัหวดันราธวิาส

8. การพฒันาผลติภณัฑจกัสานนราธวิาส      บานพรุกาบแดง ตําบลไพรวนั อาํเภอตากใบ จังหวดันราธวิาส

10. การทาํผลติภณัฑจากเศษผา        อบต. ลโุบะบอืซา  ตาํบลลโุบะบอืซา อาํเภอย่ีงอ จงัหวัดนราธวิาส

12. การพฒันาผลติภณัฑชมุชนบานทเุรยีนนก     วทิยาลัยชมุชนนราธวิาส ตําบลลําภ ูอาํเภอเมืองนราธวิาส
          จงัหวดันราธวิาส

7. การทาํนํา้ดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพ       วทิยาลยัชมุชนนราธวิาส ตําบลลาํภ ูอาํเภอเมอืงนราธวิาส 
          จงัหวดันราธวิาส

9. การแปรรปูผลผลติทางการเกษตร      บานกาลูโฆ ตาํบลบองอ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส

11. การทาํผลติภณัฑจากชาเจะเหม        บานเจะเหม ตาํบลแวง อาํเภอแวง จังหวดันราธวิาส

13. การทาํปุยอนิทรยี        อบต. ลโุบะบอืซา  ตาํบลลุโบะบอืซา อําเภอยีง่อ จงัหวดันราธิวาส

14. การทาํไขเคม็พอกฮาลาล       บานตะลาฆอสะโต ตําบลจอเบาะอาํเภอยีง่อ จังหวดันราธวิาส

15. การสงเสรมิศกัยภาพธรุกจิการทองเทีย่ว        วทิยาลัยชมุชนนราธวิาส ตําบลลําภ ูอาํเภอเมอืงนราธวิาส 
          จงัหวดันราธวิาส

16. ขนมทองพบัสงเสรมิกลุมวสิาหกจิกิจชมุชน      บานตะลาฆอสะโต ตําบลจอเบา อาํเภอยีง่อ จังหวดันราธวิาส
     บานตะลาฆอสะโต

17. ชางปกูระเบ้ือง        บานปลูาเจะมดูอ ตาํบลศาลาใหม อําเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส
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นราธิวาส (ตอ)

18. การขับและควบคุมเครื่องจักรกลหนัก (รถขุด)       หมูบานปลายนา ตาํบลรอืเสาะ อาํเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส
        ดวยโปรแกรมเสมือนจริง

หลักสูตร         พื้นที่ดําเนินการ

19. การแปรรูปเห็ด         บานกูยิ ตําบลตะปอเยาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

20. การทาํไอศครมีเพ่ือสขุภาพ       วิทยาลัยชมุชนนราธวิาส ตาํบลลาํภ ูอาํเภอเมอืงนราธิวาส
          จงัหวดันราธิวาส

21. การประชาสมัพนัธผลการดาํเนนิงานพฒันา      ตําบลลําภู อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
     การศกึษาและอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
     จังหวัดชายแดนภาคใต 

22. พืน้ฐานการคาระหวางประเทศ        ตําบลสไุหงโก-ลก อาํเภอสุไหงโกลก จังหวดันราธวิาส

23. การศกึษาแนวทางการจดัตัง้อทุยานธรณ ี             วทิยาลัยชมุชนนราธวิาส ตําบลลําภ ูอาํเภอเมอืงนราธวิาส 
      จงัหวดันราธวิาส        จังหวดันราธวิาส

25. การผลติสือ่เพือ่สรางอาชพีผานระบบออนไลน     วทิยาลัยชมุชนนราธวิาส ตําบลลําภ ูอาํเภอเมอืงนราธิวาส
           จงัหวดันราธวิาส

27. การจดัการความรูผาพืน้เมอืง       ชมุชน อาํเภอแวง จังหวดันราธวิาส
          ชมุชน อาํเภอยีง่อ จังหวดันราธวิาส

29. ของทีร่ะลกึเพือ่การทองเทีย่วชมุชน         วทิยาลัยชมุชนนราธวิาส ตําบลลําภ ูอาํเภอเมอืงนราธิวาส
          จงัหวดันราธวิาส

24. การผลติและแปรรปูผลติภณัฑจากหวาย                    หมูบานสุเปะ ตําบลเรียง อาํเภอรือเสาะ จังหวดันราธวิาส
     เพ่ือสรางรายไดใหแกชมุชน 

26. การเผยแพรความรูเรือ่งการเพาะและแปรรปู     วทิยาลัยชมุชนนราธวิาส ตําบลลําภ ูอาํเภอเมอืงนราธวิาส 
     เหด็นางฟา         จงัหวัดนราธิวาส

28. การเพ่ิมมลูคาผาปลางงิ        ชมุชน อาํเภอยีง่อ จังหวดันราธวิาส

30. ขนมเบเกอรีแ่ละขนมไทยเพือ่การประกอบการ        วทิยาลัยชมุชนนราธวิาส ตําบลลําภ ูอาํเภอเมอืงนราธวิาส 
                           จังหวดันราธวิาส

ยะลา

1. การแปรรูปผลิตภณัฑอาหาร    บานคลองทรายใน หมู 5 ตําบลยโุป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
      บาน กม. 26 หมู 2 ตําบลตาเนาะปูเตะ อาํเภอบันนังสตา จงัหวดัยะลา

หลักสูตร         พื้นที่ดําเนินการ

2. การแปรรูปผลิตภัณฑขนม   บานตาสา หมู 3 ตาํบลพรอน  อําเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา
      บาน กม. 26 หมู 2 ตาํบลตาเนาะปเูตะ อาํเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 
      บานปาบอน หมู 4 ตาํบลทาธง อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา
        บานคลองทรายใน หมู 5 ตําบลยโุป อาํเภอเมอืงยะลา จังหวดัยะลา  

3. ผลติภณัฑของทีร่ะลกึ        อาคารวทิยบรกิาร วทิยาลยัชมุชนยะลา  อําเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา
      บานดูซง หมู 2 ตําบลพรอน อําเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา
      บานโตะปาเกะ หมู 2 ตาํบลวงัพญา อาํเภอรามนั จงัหวัดยะลา

4. การประยกุตผลติภณัฑจากผาบาตกิ  บานปซัด หมู 1 ตําบลลําใหม อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
      บานดูซง หมู 2 ตําบลพรอน  อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
      บานปซัด หมู 1 ตําบลลําใหม อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
       บานโตะปาเกะ หมู 2  ตาํบลวงัพญา อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา

5. การออกแบบเสือ้ผาและเครือ่งแตงกาย  บานโตะปาเกะ หมู 2 ตําบลวงัพญา อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา  

6. สขุาภบิาลอาหารสาํหรบังานบรกิารและ               บา้นคลองทรายใน หมู 5 ตาํบลยุโป อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 
    ผูจาํหนายอาหาร               บานตาสา หมู 3 ตาํบลพรอน อาํเภอเมืองยะลา จงัหวัดยะลา 

8. การตดัเยบ็ผาคลมุผมสตรมีสุลมิ             บานโตะปาเกะ หมู 2 ตาํบลวังพญา อําเภอรามัน จงัหวดัยะลา  

10. โปรแกรมคอมพวิเตอร                       บานคลองทรายใน หมู 5 ตาํบลยโุป อําเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 
     เพือ่การพฒันางานและการประกอบอาชีพ        หองปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร อาคารวทิยบรกิาร วทิยาลยัชมุชนยะลา

7. การตดัเยบ็เสือ้ผาและเครือ่งแตงกาย             บานโตะปาเกะ หมู 2 ตาํบลวังพญา อาํเภอรามัน จงัหวดัยะลา  

9. การจดัดอกไม งานจบีผาในงานพิธกีาร                          บานตาเอียด หมู 5 ตําบลตล่ิงชนั อําเภอบนันงัสตา จงัหวัดยะลา
    และงานใบตอง              บาน กม. 26 หมู 2 ตาํบลตาเนาะปเูตะ อาํเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา
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นราธิวาส (ตอ)

18. การขับและควบคุมเครื่องจักรกลหนัก (รถขุด)       หมูบานปลายนา ตาํบลรอืเสาะ อาํเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส
        ดวยโปรแกรมเสมือนจริง

หลักสูตร         พื้นที่ดําเนินการ

19. การแปรรูปเห็ด         บานกูยิ ตําบลตะปอเยาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

20. การทาํไอศครมีเพ่ือสขุภาพ       วิทยาลัยชมุชนนราธวิาส ตาํบลลาํภ ูอาํเภอเมอืงนราธิวาส
          จงัหวดันราธิวาส

21. การประชาสมัพนัธผลการดําเนนิงานพฒันา      ตําบลลําภู อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
     การศกึษาและอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
     จังหวัดชายแดนภาคใต 

22. พ้ืนฐานการคาระหวางประเทศ        ตําบลสไุหงโก-ลก อาํเภอสไุหงโกลก จังหวดันราธวิาส

23. การศกึษาแนวทางการจดัตัง้อทุยานธรณ ี             วทิยาลัยชมุชนนราธวิาส ตาํบลลาํภ ูอาํเภอเมอืงนราธวิาส 
      จงัหวดันราธวิาส        จังหวดันราธวิาส

25. การผลิตส่ือเพ่ือสรางอาชพีผานระบบออนไลน     วทิยาลยัชมุชนนราธวิาส ตาํบลลาํภ ูอาํเภอเมอืงนราธิวาส
           จงัหวดันราธวิาส

27. การจัดการความรูผาพ้ืนเมอืง       ชมุชน อาํเภอแวง จงัหวดันราธวิาส
          ชมุชน อาํเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส

29. ของท่ีระลึกเพ่ือการทองเท่ียวชมุชน         วทิยาลยัชมุชนนราธวิาส ตาํบลลาํภ ูอาํเภอเมอืงนราธิวาส
          จังหวดันราธวิาส

24. การผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑจากหวาย                    หมูบานสเุปะ ตาํบลเรยีง อาํเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส
     เพือ่สรางรายไดใหแกชมุชน 

26. การเผยแพรความรูเรือ่งการเพาะและแปรรปู     วทิยาลยัชมุชนนราธวิาส ตาํบลลาํภ ูอาํเภอเมอืงนราธวิาส 
     เหด็นางฟา         จงัหวัดนราธิวาส

28. การเพ่ิมมลูคาผาปลางิง        ชมุชน อาํเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส

30. ขนมเบเกอรีแ่ละขนมไทยเพือ่การประกอบการ        วทิยาลยัชมุชนนราธวิาส ตาํบลลาํภ ูอาํเภอเมอืงนราธวิาส 
                           จังหวดันราธวิาส

ยะลา

1. การแปรรูปผลิตภณัฑอาหาร    บานคลองทรายใน หมู 5 ตําบลยโุป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
      บาน กม. 26 หมู 2 ตําบลตาเนาะปูเตะ อาํเภอบันนังสตา จงัหวดัยะลา

หลักสูตร         พื้นที่ดําเนินการ

2. การแปรรูปผลิตภัณฑขนม   บานตาสา หมู 3 ตาํบลพรอน  อําเภอเมอืงยะลา จังหวดัยะลา
      บาน กม. 26 หมู 2 ตําบลตาเนาะปเูตะ อาํเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 
      บานปาบอน หมู 4 ตาํบลทาธง อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา
        บานคลองทรายใน หมู 5 ตําบลยโุป อาํเภอเมอืงยะลา จังหวดัยะลา  

3. ผลติภณัฑของทีร่ะลกึ        อาคารวทิยบรกิาร วทิยาลยัชมุชนยะลา  อําเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา
      บานดูซง หมู 2 ตําบลพรอน อําเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา
      บานโตะปาเกะ หมู 2 ตาํบลวงัพญา อาํเภอรามนั จงัหวัดยะลา

4. การประยกุตผลติภณัฑจากผาบาตกิ  บานปซัด หมู 1 ตําบลลําใหม อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
      บานดูซง หมู 2 ตําบลพรอน  อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
      บานปซัด หมู 1 ตําบลลําใหม อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
       บานโตะปาเกะ หมู 2  ตาํบลวงัพญา อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา

5. การออกแบบเสือ้ผาและเครือ่งแตงกาย  บานโตะปาเกะ หมู 2 ตําบลวงัพญา อําเภอรามนั จังหวดัยะลา  

6. สขุาภบิาลอาหารสาํหรบังานบรกิารและ               บา้นคลองทรายใน หมู 5 ตําบลยุโป อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 
    ผูจาํหนายอาหาร               บานตาสา หมู 3 ตําบลพรอน อาํเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา 

8. การตดัเยบ็ผาคลมุผมสตรมีสุลมิ             บานโตะปาเกะ หมู 2 ตําบลวงัพญา อําเภอรามนั จังหวดัยะลา  

10. โปรแกรมคอมพวิเตอร                       บานคลองทรายใน หมู 5 ตาํบลยโุป อําเภอเมอืงยะลา จังหวดัยะลา 
     เพ่ือการพฒันางานและการประกอบอาชีพ        หองปฏบิตักิารคอมพวิเตอร อาคารวทิยบรกิาร วทิยาลยัชุมชนยะลา

7. การตดัเยบ็เสือ้ผาและเครือ่งแตงกาย             บานโตะปาเกะ หมู 2 ตําบลวงัพญา อาํเภอรามนั จังหวดัยะลา  

9. การจดัดอกไม งานจบีผาในงานพิธกีาร                          บานตาเอยีด หมู 5 ตําบลตลิง่ชนั อําเภอบนันงัสตา จงัหวัดยะลา
    และงานใบตอง              บาน กม. 26 หมู 2 ตําบลตาเนาะปเูตะ อาํเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา
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ปตตานี

1. เศรษฐกิจพอเพียงเบ้ืองตน             ศูนยการเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา ตําบลทาชะมวง 
          อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

หลักสูตร         พื้นที่ดําเนินการ

2. การศึกษาแหลงการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง     ศูนยการเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา ตําบลทาชะมวง 
          อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  

3. การแปรรปูผลติภณัฑจากกลวยหอมทอง       ชมุชนบานยาบ ีหมู 2 ตาํบลยาบ ีอาํเภอหนองจกิ จงัหวดัปตตานี

4. การถนอมอาหารจากไขเปด        บานบอืแนละท ีหมู 3 ตาํบลปลุากง อาํเภอยะหริง่ จงัหวดัปตตานี

6. การทาํขนมเปยะ        บานโผงโผงนอก หมู 7 ตําบลปากลอ อาํเภอโคกโพธิ์ 
          จงัหวดัปตตานี

8. การถายทอดองคความรูสูชมุชนโครงการวจัิย     ชมุชนบานทุง ตําบลทาขาม อาํเภอปะนาเระ จงัหวัดปตตานี
   การเพิม่มลูคาขาวกลองงอกจากขาวพืน้เมอืง

10. การแปรรปูผลติภณัฑจากมะพราว      บานบือแนละที หมู 3 ตําบลปลุากง อาํเภอยะหริง่ 
          จงัหวดัปตตานี

12. การแปรรปูผลติภณัฑจากถัว่       บานตือระ หมู 1 ตําบลสาบนั อาํเภอยะหร่ิง จังหวดัปตตานี 
          บานสาบนั หมู 3 ตําบลสาบนั อาํเภอยะหร่ิง  จงัหวดัปตตานี  

7. การพฒันาผลติภณัฑตาลโตนด       ชมุชนบานทุง ตําบลทาขาม อาํเภอปะนาเระ จงัหวดัปตตานี

9. การแปรรปูผลติภัณฑจากเหด็        ชมุชนบานตือระ หมู 1 ตําบลสาบนั อาํเภอยะหริง่
          จงัหวดัปตตานี 
          ชมุชนบานสาบนั หมู 3 ตําบลสาบนั อาํเภอยะหริง่ 
          จงัหวดัปตตานี

11. การออกแบบผลติภณัฑ       โรงแรมคริสตัล อาํเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

13. การพฒันารปูแบบผลติภณัฑจกัสานจากกานจาก     ตําบลตะลุบนั อาํเภอสายบรีุ จังหวดัปตตานี

14. การเสรมิสรางความสัมพนัธระหวางเครอืขายชมุชน  โรงแรมบพี ีสมหิลาบชี รสีอรท อําเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา

15. กจิกรรม PNCC Open House (เปดร้ัววทิยาลัย     วทิยาลัยชมุชนปตตานี
     ชมุชนปตตาน ีสรางคน สรางงาน สรางอาชพี) 
     ประจาํปการศกึษา 2561 

สตูล

1. การพัฒนาศักยภาพการผลิตและจําหนาย      ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
          บานเขาไคร อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
          วทิยาลยัชมุชนสตลู หมู 4 ตาํบลเกตร ีอาํเภอเมือง จงัหวดัสตลู  

หลักสูตร         พื้นที่ดําเนินการ

2. การพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึก                         บานโตนปาหนัน ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
          เพื่อการทองเที่ยวโดยชุมชน

3. การแปรรปูผลิตภณัฑจากชุมชน                                                                                          บานเกาะสาหราย หมู 5 ตาํบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง
   เพ่ือการคาเชิงพาณชิย        จังหวดัสตลู
          หมู 1 ตาํบลทาออย อําเภอทุงหวา จงัหวดัสตลู
          ตาํบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง จงัหวดัสตลู

4. การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาปาเตะ      บานกุบังปะโหลด ตําบลควนสตอ อําเภอควนโดน  
          บานแประใต ตําบลทาเรือ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล

5. การนวดแผนไทย        วทิยาลยัชมุชนสตลู หมู 4 ตาํบลเกตรี อาํเภอเมือง จงัหวัดสตลู

6. การสงเสรมิการขายดวยตลาดออนไลน      วทิยาลยัชมุชนสตลู หมู 4 ตาํบลเกตร ีอําเภอเมือง จงัหวดัสตลู
          เทศบาลตาํบลกาํแพง อาํเภอละงู จงัหวดัสตลู

8. การพฒันาศกัยภาพตลาดการทองเทีย่วโดยชมุชน       วทิยาลยัชมุชนสตลู หมู 4 ตาํบลเกตร ีอําเภอเมือง จงัหวดัสตลู

10. ฮาลาลเพือ่การทองเทีย่ว         ถนนบายพาส ตาํบลพมิาน อาํเภอเมือง จังหวดัสตลู

7. เทคนคิการตกแตงรูปภาพแบบมอือาชพี       หองอาเซยีนวทิยาลยัชมุชนสตลู หมู 4 ตาํบลเกตร ีอาํเภอเมอืง 
          จงัหวดัสตลู  

9. มคัคเุทศกทัว่ไปนาํเทีย่วแกนกัทองเทีย่วชาวไทย        วทิยาลยัชมุชนสตลู หมู 4 ตาํบลเกตรี อาํเภอเมือง จงัหวดัสตลู
      และตางประเทศ

12. การทาํขนมโดนทัจิว๋และขนมผกูรกั      ศนูยฝกอบรมดานอาหารและบรกิารอาหารรปูแบบ catering
          วทิยาลยัชมุชนสตลู หมู 4 ตาํบลเกตร ีอําเภอเมืองจงัหวดัสตลู

11. การทาํขนมปงนํา้พรกิเผาปลาหยอง      หมู 5 ตาํบลเกาะสาหราย อําเภอเมอืง จงัหวดัสตลู

14. เทคนคิการตกแตงภาพแบบมอือาชพี      หองอาเซยีนวทิยาลยัชมุชนสตลู หมู 4 ตาํบลเกตร ีอาํเภอเมอืง 
            จงัหวดัสตลู

13. การตลาดออนไลน         หองอาเซยีนวทิยาลยัชมุชนสตลู หมู 4 ตาํบลเกตร ีอาํเภอเมอืง 
          จงัหวดัสตลู

16. การเสรมิสรางและพฒันาผูประกอบการ                ตาํบลเกาะสาหราย หมู 5 อาํเภอเมือง จังหวดัสตลู
     ธรุกจิชมุชน                   บานโตนปาหนนั ตาํบลทุงนุย อาํเภอควนกาหลง จงัหวัดสตลู

15. การพฒันาทกัษะฝมอืแรงงาน       หองอาเซยีนวทิยาลยัชมุชนสตลู หมู 4 ตาํบลเกตร ีอาํเภอเมอืง 
          จงัหวดัสตลู

5.  การสงเสริมอาชีพรวมในสวนปาลมนํ้ามัน               ชุมชนบานลิปะสะโง ตําบลลิปะสะโง อําเภอหนองจิก 
   (การเพาะเห็ดนางฟา และการเพาะพืช      จังหวัดปตตานี
   งอกเสริม)                ชุมชนบานกาหยี ตําบลปุโละปุโย อําเภอหนองจิก 
          จังหวัดปตตานี
          ชุมชนบานยาบี ตําบลยาบี อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี
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ปตตานี

1. เศรษฐกิจพอเพียงเบ้ืองตน             ศูนยการเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา ตําบลทาชะมวง 
          อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

หลักสูตร         พื้นที่ดําเนินการ

2. การศึกษาแหลงการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง     ศูนยการเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา ตําบลทาชะมวง 
          อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  

3. การแปรรปูผลติภณัฑจากกลวยหอมทอง       ชมุชนบานยาบี หมู 2 ตาํบลยาบี อาํเภอหนองจิก จังหวดัปตตานี

4. การถนอมอาหารจากไขเปด        บานบอืแนละท ีหมู 3 ตาํบลปุลากง อาํเภอยะหริง่ จังหวัดปตตานี

6. การทําขนมเปยะ        บานโผงโผงนอก หมู 7 ตาํบลปากลอ อาํเภอโคกโพธิ์ 
          จังหวดัปตตานี

8. การถายทอดองคความรูสูชมุชนโครงการวจัิย     ชมุชนบานทุง ตาํบลทาขาม อาํเภอปะนาเระ จงัหวัดปตตานี
   การเพ่ิมมลูคาขาวกลองงอกจากขาวพ้ืนเมอืง

10. การแปรรูปผลิตภณัฑจากมะพราว      บานบือแนละท ีหมู 3 ตาํบลปลุากง อาํเภอยะหริง่ 
          จังหวดัปตตานี

12. การแปรรูปผลิตภณัฑจากถ่ัว       บานตือระ หมู 1 ตาํบลสาบนั อาํเภอยะหริง่ จงัหวดัปตตานี 
          บานสาบนั หมู 3 ตาํบลสาบนั อาํเภอยะหริง่  จงัหวดัปตตานี  

7. การพัฒนาผลิตภณัฑตาลโตนด       ชมุชนบานทุง ตาํบลทาขาม อาํเภอปะนาเระ จงัหวดัปตตานี

9. การแปรรูปผลิตภัณฑจากเหด็        ชมุชนบานตอืระ หมู 1 ตาํบลสาบนั อาํเภอยะหริง่
          จังหวดัปตตานี 
          ชมุชนบานสาบนั หมู 3 ตาํบลสาบนั อาํเภอยะหริง่ 
          จังหวดัปตตานี

11. การออกแบบผลิตภณัฑ       โรงแรมครสิตลั อาํเภอหาดใหญ จงัหวัดสงขลา

13. การพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑจักสานจากกานจาก     ตําบลตะลบุนั อาํเภอสายบรุ ีจงัหวดัปตตานี

14. การเสรมิสรางความสัมพนัธระหวางเครอืขายชมุชน  โรงแรมบพี ีสมหิลาบชี รสีอรท อําเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา

15. กจิกรรม PNCC Open House (เปดร้ัววทิยาลัย     วทิยาลยัชมุชนปตตานี
     ชมุชนปตตาน ีสรางคน สรางงาน สรางอาชพี) 
     ประจําปการศกึษา 2561 

สตูล

1. การพัฒนาศักยภาพการผลิตและจําหนาย      ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
          บานเขาไคร อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
          วทิยาลยัชมุชนสตลู หมู 4 ตําบลเกตร ีอาํเภอเมือง จงัหวดัสตลู  

หลักสูตร         พื้นที่ดําเนินการ

2. การพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึก                         บานโตนปาหนัน ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
          เพื่อการทองเที่ยวโดยชุมชน

3. การแปรรปูผลิตภณัฑจากชมุชน                                                                                          บานเกาะสาหราย หมู 5 ตาํบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง
   เพ่ือการคาเชงิพาณชิย        จงัหวดัสตลู
          หมู 1 ตาํบลทาออย อาํเภอทุงหวา จงัหวดัสตลู
          ตาํบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง จงัหวดัสตลู

4. การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาปาเตะ      บานกุบังปะโหลด ตําบลควนสตอ อําเภอควนโดน  
          บานแประใต ตําบลทาเรือ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล

5. การนวดแผนไทย        วทิยาลัยชมุชนสตูล หมู 4 ตาํบลเกตรี อาํเภอเมอืง จงัหวัดสตลู

6. การสงเสรมิการขายดวยตลาดออนไลน      วทิยาลัยชมุชนสตูล หมู 4 ตําบลเกตรี อําเภอเมอืง จงัหวดัสตลู
          เทศบาลตําบลกาํแพง อาํเภอละงู จงัหวดัสตลู

8. การพฒันาศกัยภาพตลาดการทองเทีย่วโดยชมุชน       วทิยาลัยชมุชนสตูล หมู 4 ตําบลเกตร ีอําเภอเมอืง จงัหวดัสตลู

10. ฮาลาลเพือ่การทองเทีย่ว         ถนนบายพาส ตําบลพิมาน อาํเภอเมือง จังหวดัสตลู

7. เทคนคิการตกแตงรูปภาพแบบมอือาชพี       หองอาเซยีนวทิยาลัยชมุชนสตูล หมู 4 ตําบลเกตร ีอาํเภอเมอืง 
          จังหวดัสตูล  

9. มคัคเุทศกทัว่ไปนาํเทีย่วแกนกัทองเทีย่วชาวไทย        วทิยาลัยชมุชนสตูล หมู 4 ตําบลเกตรี อาํเภอเมอืง จงัหวดัสตลู
      และตางประเทศ

12. การทาํขนมโดนทัจิว๋และขนมผกูรกั      ศนูยฝกอบรมดานอาหารและบริการอาหารรปูแบบ catering
          วทิยาลัยชมุชนสตูล หมู 4 ตําบลเกตรี อําเภอเมอืงจงัหวดัสตลู

11. การทาํขนมปงนํา้พรกิเผาปลาหยอง      หมู 5 ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมอืง จังหวดัสตูล

14. เทคนคิการตกแตงภาพแบบมอือาชพี      หองอาเซียนวทิยาลัยชมุชนสตูล หมู 4 ตําบลเกตร ีอาํเภอเมอืง 
            จังหวดัสตูล

13. การตลาดออนไลน         หองอาเซยีนวทิยาลัยชมุชนสตูล หมู 4 ตําบลเกตร ีอาํเภอเมอืง 
          จังหวดัสตูล

16. การเสรมิสรางและพฒันาผูประกอบการ                ตําบลเกาะสาหราย หมู 5 อาํเภอเมือง จังหวดัสตูล
     ธรุกจิชมุชน                   บานโตนปาหนนั ตําบลทุงนุย อาํเภอควนกาหลง จงัหวัดสตลู

15. การพฒันาทกัษะฝมอืแรงงาน       หองอาเซยีนวทิยาลัยชมุชนสตูล หมู 4 ตําบลเกตร ีอาํเภอเมอืง 
          จังหวดัสตูล

5.  การสงเสริมอาชีพรวมในสวนปาลมนํ้ามัน               ชุมชนบานลิปะสะโง ตําบลลิปะสะโง อําเภอหนองจิก 
   (การเพาะเห็ดนางฟา และการเพาะพืช      จังหวัดปตตานี
   งอกเสริม)                ชุมชนบานกาหยี ตําบลปุโละปุโย อําเภอหนองจิก 
          จังหวัดปตตานี
          ชุมชนบานยาบี ตําบลยาบี อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี
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สตูล (ตอ)

17. การแปรรปูผลติภณัฑการคาเพือ่ชมุชน (แปรรปูกลวย)  ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

หลักสูตร         พื้นที่ดําเนินการ

18. การพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เกาะหลีเปะ ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

19. การนวดไทยเพือ่สขุภาพ       หองประชุมศูนยวิทยบริการวทิยาลยัชมุชนสตลู หมู 4 ตําบลเกตรี 
          อาํเภอเมือง จังหวดัสตลู

สงขลา

1. การแปรรปูผลิตภณัฑจากชนัโรง       บานพรหุมาก หมู 2 ตาํบลเทพา อําเภอเทพา จงัหวดัสงขลา

หลักสูตร         พื้นที่ดําเนินการ

2. การทอผา         บานลองมุด หมู 8 ตําบลลําไพล อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

3. การพฒันาผลิตภณัฑจากการตดัเยบ็เสือ้ผา     บานพรุหมาก หมู 2 ตําบลเทพา อําเภอเทพา จงัหวดัสงขลา

4. การพัฒนาสมรรถนะนกัวจิยัชมุชน                              วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตําบลเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
      ในสถาบนัการศกึษา

5. การสงเสริมการปลูกขาวโพด           บานพรหุมาก หมู 2 ตาํบลเทพา อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา
      เพื่อเปนแหลงอาหารของชันโรง

6. วิถีเล           หมู 7 บานปากนํา้เทพา ตาํบลเทพา อาํเภอเทพา จังหวดัสงขลา
            หมูที่ 3 บานเกาะเเลหนัง ตําบลปากบาง อําเภอเทพา 
              จังหวัดสงขลา

7. การสงเสรมิการใชพชืผกัพืน้บาน       บานโหนด ตําบลบานโหนด อําเภอสะบายอย จังหวดัสงขลา

8.  อาหารพื้นถิ่นลุมนํ้าคลองเทพา        บานบาโหย หมู 1 ตาํบลบาโหย อําเภอสะบายอย จงัหวัดสงขลา

สตูล

9. การสงเสรมิการผลติขาวพืน้เมอืงพนัธุชอขงิดวย            บานกระอาน หมู 4 ตาํบลทามวง อําเภอเทพา จังหวดัสงขลา 
      ระบบการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐาน PGS       

10. การพัฒนาหลักสูตรดวยกระบวนการ DACUM        วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตําบลเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

12. การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ "จาก"       หมู 4 บานนาเกาะ ตําบลเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
     ผานทางสื่อออนไลน

11. การพฒันาชุมชนตนแบบตามหลัก "เขาใจ  เขาถงึ      บานพรหุมาก หมู 2 ตาํบลเทพา อาํเภอเทพา จงัหวัดสงขลา
     พฒันา" (พรหุมากโมเดล)    

สงขลา (ตอ)

80



สตูล (ตอ)

17. การแปรรปูผลติภณัฑการคาเพือ่ชมุชน (แปรรปูกลวย)  ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

หลักสูตร         พื้นที่ดําเนินการ

18. การพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เกาะหลีเปะ ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

19. การนวดไทยเพือ่สขุภาพ       หองประชุมศูนยวิทยบริการวทิยาลยัชมุชนสตลู หมู 4 ตําบลเกตรี 
          อาํเภอเมือง จังหวดัสตลู

สงขลา

1. การแปรรปูผลิตภณัฑจากชนัโรง       บานพรหุมาก หมู 2 ตาํบลเทพา อําเภอเทพา จงัหวดัสงขลา

หลักสูตร         พื้นที่ดําเนินการ

2. การทอผา         บานลองมุด หมู 8 ตําบลลําไพล อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

3. การพฒันาผลิตภณัฑจากการตดัเยบ็เสือ้ผา     บานพรุหมาก หมู 2 ตําบลเทพา อําเภอเทพา จงัหวดัสงขลา

4. การพัฒนาสมรรถนะนกัวจัิยชมุชน                              วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตําบลเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
      ในสถาบนัการศกึษา

5. การสงเสริมการปลูกขาวโพด           บานพรหุมาก หมู 2 ตาํบลเทพา อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา
      เพ่ือเปนแหลงอาหารของชันโรง

6. วิถีเล           หมู 7 บานปากนํา้เทพา ตาํบลเทพา อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา
            หมูที่ 3 บานเกาะเเลหนัง ตําบลปากบาง อําเภอเทพา 
              จังหวัดสงขลา

7. การสงเสรมิการใชพชืผกัพืน้บาน       บานโหนด ตําบลบานโหนด อําเภอสะบายอย จงัหวดัสงขลา

8.  อาหารพื้นถิ่นลุมนํ้าคลองเทพา        บานบาโหย หมู 1 ตาํบลบาโหย อําเภอสะบายอย จงัหวัดสงขลา

สตูล

9. การสงเสรมิการผลติขาวพืน้เมอืงพนัธุชอขงิดวย            บานกระอาน หมู 4 ตาํบลทามวง อําเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 
      ระบบการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐาน PGS       

10. การพัฒนาหลักสูตรดวยกระบวนการ DACUM        วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตําบลเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

12. การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ "จาก"       หมู 4 บานนาเกาะ ตําบลเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
     ผานทางสื่อออนไลน

11. การพฒันาชุมชนตนแบบตามหลกั "เขาใจ  เขาถงึ      บานพรหุมาก หมู 2 ตาํบลเทพา อาํเภอเทพา จงัหวัดสงขลา
     พฒันา" (พรหุมากโมเดล)    

สงขลา (ตอ)

 
 3. การแลกเปลีย่นเรยีนรูต้้นแบบการพัฒนาทกัษะอาชีพและการจดัการความรู้เพือ่เสริมสร้างความเข้มแขง็ชมุชน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ต ้นแบบการพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดการความรู ้	
เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแขง็ชมุชน	ให้กับบคุลากรของส�านกังานสถาบนัและวทิยาลยัชุมชนจงัหวดัชายแดนภาคใต้	เพือ่ส่งเสรมิ		
ให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ	สังคม	วัฒนธรรม	โดยได้รับประสบการณ์ตรงและ
เรยีนรูก้ระบวนการท�างานให้มคีวามสามารถในการประสานความร่วมมอืการท�างานด้านการส่งเสริมอาชพี	 และการจดัการ
ชุมชนเข้มแข็ง	นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและหาแนวทางหรือต้นแบบในการพัฒนาทักษะอาชีพ	
ที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ระหว่างวันที่	 16	 –	 19	 สิงหาคม	 2561	ณ	จังหวัดขอนแก่น		
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ระบวนการเรยีนรูก้ารท�างานในพ้ืนทีเ่พือ่เสรมิสร้างความรูใ้นการพัฒนาทักษะอาชีพ	 และการจัดการ
ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	โดยศึกษาดูงานและร่วมท�ากิจกรรม
	 	 		 	

81ผลการด�าเนินงาน



 โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการความรู ดานผู สูงอายุโดยใช 
Area – based เปนฐานในการดําเนินโครงการผานหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 
ในดานสุขภาพ สุขภาพจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อสรางเครือขายการทํางานดานผูสูงอายุโดยใชกระบวนการ 
มีสวนรวมของชุมชน เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพและสุขภาพใจของตนเอง เพื่อสงเสริม 
และพัฒนาศกัยภาพผูดแูลผูสงูอายุในครอบครวัและชุมชน มีเปาหมายจํานวนผูสงูอายทุีเ่ขารวมโครงการพฒันาคุณภาพชวีติ 
จํานวน 1,300 คน

โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย

โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

       ตัวชี้วัด                             หนวยนับ  เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสูงอายุที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  คน   1,300  4,019

วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

•  โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
  ระบบการดูแลผูสูงอายุ

• หลักสูตร “ขวงคนเฒา ภาพเกาเลาเรื่อง
  เมืองแมสะเรียง”

• ผูสูงอายุ หมู 2 ตําบลแมสะเรียง 
  อําเภอแมสะเรียง 
• หมู 12 ตําบลบานกาศ อําเภอ
  แมสะเรียง

 กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการ อาทิกิจกรรมสงเสริมผูสูงอายุพัฒนาตนเองทั้งดานรางกาย จิตใจ และอาชีพ 
ในชมุชน สงเสรมิและอบรมใหความรูและฝกทักษะในการประกอบอาชพี สงเสริมและอบรมใหความรูและฝกทกัษะ ในการ 
ประกอบอาชีพ และสงเสริมใหผูสูงอายุเห็นคุณคาในตนเอง ดําเนินการในพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด 
 ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2561 มีจํานวนผูสูงอายุที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4,019 คน คิดเปน 
รอยละ 309.15 ของเปาหมาย
 ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากโครงการ คือ ผู สูงอายุเขาถึงบริการทางสังคม สามารถดูแลตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถอยูในสังคม/ชุมชนไดอยางมีความสุข 

            กิจกรรม/โครงการ        หลักสูตร/องคความรู       กลุมเปาหมาย

•  โครงการจัดการความรูดาน
   ผูสูงอายุพิจิตร

• หลกัสตูรพัฒนาทกัษะฯ “การจัดการเรยีนรู
  เพือ่การพฒันาคณุภาพชวิีตผูสงูอายุ 100 
  ชั่วโมง

• ผูสงูอาย ุ4 กลุม  คอื ชมุชนวงัสาํโรง
   ชุมชนวังหวา ชุมชนไทรโรงโขน 
  อาํเภอตะพานหนิ และชมุชนทุงนอย 
  อําเภอโพทะเล

วิทยาลัยชุมชนตาก

• โครงการการจัดการความรูเพื่อดูแล
  ผูสูงอายุในชุมชน

• องคความรูชุด “ตั้งโตะคุณยา” • ผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานตาก 
• ผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบล
  ตากออก
• ผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบล
  ประดา
• ผูสูงอายุเทศบาลตําบลวังเจา  
• ผูสูงอายุอําเภอบานตาก
• ผูสูงอายุอําเภอสามเงา

     กิจกรรม/โครงการ        หลักสูตร/องคความรู       กลุมเปาหมาย

• โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนา
  ศักยภาพผูสูงอายุ

• ทาออกกําลงักายทีเ่หมาะสมกับผูสงูอายุ
• หลกัสตูรโรงเรยีนผูสงูอายุ

• ผูสูงอายุตําบลดอนมนต ตําบล
  ปราสาท ตําบลบัวทอง ตําบล
  กลันทา ตําบลโนนขวาง ตําบล
  พระครู

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

• การทําไมกวาดจากวัสดุในชุมชน
• การนวดเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ
• หมอลําพื้นบาน
• การเลนกีฬาเกทบอล
• การพอกเขาดวยสมุนไพร

• โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนา
  ศักยภาพผูสูงอายุในพื้นที่จังหวัด
   มุกดาหาร (เขตเทศบาลตําบลดอนตาล 
   ตําบลบานเปา ตําบลโนนยาง ตําบล
   ผึ่งแดด)

ผูสูงอายุ 4 ชุมชน
• เทศบาลดอนตาล อําเภอดอนตาล 
• ตําบลบานเปา อําเภอหนองสูง 
• ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง 
• ตาํบลผ่ึงแดด อาํเภอเมอืงมกุดาหาร 

วิทยาลัยชุมชนสระแกว

• หลักสูตรการดูแลสุขภาพกายและ
  สุขภาพจิตสําหรับผูสูงอายุ (การนวดเทา
  เพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ)
• หลักสูตรอาชีพสําหรับผูสูงอายุ 
  (การทําไมกวาด)

• โครงการสรางเสริมเติมพลังชีวิตวัยเกา
  สระแกว

• ผูสงูอายตุาํบลทบัพรกิ อาํเภอ
  อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว 

• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
  ในจังหวัดหนองบัวลําภู

• หลกัสตูรพัฒนาคุณภาพชีวติผูสงูอายุ • ผูสูงอายุบานพราว บานหัน 
  บานทาโพธิ์ชัย ตําบลบานพราว
  อําเภอเมือง 

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
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 โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการความรู ดานผู สูงอายุโดยใช 
Area – based เปนฐานในการดําเนินโครงการผานหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 
ในดานสุขภาพ สุขภาพจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อสรางเครือขายการทํางานดานผูสูงอายุโดยใชกระบวนการ 
มีสวนรวมของชุมชน เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพและสุขภาพใจของตนเอง เพื่อสงเสริม 
และพัฒนาศกัยภาพผูดแูลผูสงูอายุในครอบครวัและชุมชน มีเปาหมายจํานวนผูสงูอายท่ีุเขารวมโครงการพฒันาคุณภาพชวีติ 
จํานวน 1,300 คน

โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย

โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

       ตัวชี้วัด                             หนวยนับ  เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสูงอายุที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  คน   1,300  4,019

วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

•  โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
  ระบบการดูแลผูสูงอายุ

• หลักสูตร “ขวงคนเฒา ภาพเกาเลาเรื่อง
  เมืองแมสะเรียง”

• ผูสูงอายุ หมู 2 ตําบลแมสะเรียง 
  อําเภอแมสะเรียง 
• หมู 12 ตําบลบานกาศ อําเภอ
  แมสะเรียง

 กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการ อาทิกิจกรรมสงเสริมผูสูงอายุพัฒนาตนเองทั้งดานรางกาย จิตใจ และอาชีพ 
ในชมุชน สงเสรมิและอบรมใหความรูและฝกทักษะในการประกอบอาชพี สงเสรมิและอบรมใหความรูและฝกทกัษะ ในการ 
ประกอบอาชีพ และสงเสริมใหผูสูงอายุเห็นคุณคาในตนเอง ดําเนินการในพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด 
 ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2561 มีจํานวนผูสูงอายุที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4,019 คน คิดเปน 
รอยละ 309.15 ของเปาหมาย
 ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากโครงการ คือ ผู สูงอายุเขาถึงบริการทางสังคม สามารถดูแลตนเอง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สามารถอยูในสังคม/ชุมชนไดอยางมีความสุข 

            กิจกรรม/โครงการ        หลักสูตร/องคความรู       กลุมเปาหมาย

•  โครงการจัดการความรูดาน
   ผูสูงอายุพิจิตร

• หลกัสตูรพัฒนาทกัษะฯ “การจัดการเรยีนรู
  เพือ่การพฒันาคณุภาพชวิีตผูสงูอายุ 100 
  ชั่วโมง

• ผูสงูอาย ุ4 กลุม  คอื ชมุชนวังสําโรง
   ชุมชนวังหวา ชุมชนไทรโรงโขน 
  อาํเภอตะพานหนิ และชมุชนทุงนอย 
  อําเภอโพทะเล

วิทยาลัยชุมชนตาก

• โครงการการจัดการความรูเพื่อดูแล
  ผูสูงอายุในชุมชน

• องคความรูชุด “ตั้งโตะคุณยา” • ผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานตาก 
• ผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบล
  ตากออก
• ผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบล
  ประดา
• ผูสูงอายุเทศบาลตําบลวังเจา  
• ผูสูงอายุอําเภอบานตาก
• ผูสูงอายุอําเภอสามเงา

     กิจกรรม/โครงการ        หลักสูตร/องคความรู       กลุมเปาหมาย

• โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนา
  ศักยภาพผูสูงอายุ

• ทาออกกําลงักายทีเ่หมาะสมกบัผูสงูอายุ
• หลกัสตูรโรงเรยีนผูสงูอายุ

• ผูสูงอายุตําบลดอนมนต ตําบล
  ปราสาท ตําบลบัวทอง ตําบล
  กลันทา ตําบลโนนขวาง ตําบล
  พระครู

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

• การทําไมกวาดจากวัสดุในชุมชน
• การนวดเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ
• หมอลําพื้นบาน
• การเลนกีฬาเกทบอล
• การพอกเขาดวยสมุนไพร

• โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนา
  ศักยภาพผูสูงอายุในพื้นที่จังหวัด
   มุกดาหาร (เขตเทศบาลตําบลดอนตาล 
   ตําบลบานเปา ตําบลโนนยาง ตําบล
   ผึ่งแดด)

ผูสูงอายุ 4 ชุมชน
• เทศบาลดอนตาล อําเภอดอนตาล 
• ตําบลบานเปา อําเภอหนองสูง 
• ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง 
• ตําบลผ่ึงแดด อาํเภอเมืองมุกดาหาร 

วิทยาลัยชุมชนสระแกว

• หลักสูตรการดูแลสุขภาพกายและ
  สุขภาพจิตสําหรับผูสูงอายุ (การนวดเทา
  เพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ)
• หลักสูตรอาชีพสําหรับผูสูงอายุ 
  (การทําไมกวาด)

• โครงการสรางเสริมเติมพลังชีวิตวัยเกา
  สระแกว

• ผูสูงอายตํุาบลทับพรกิ อาํเภอ
  อรัญประเทศ จังหวดัสระแกว 

• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
  ในจังหวัดหนองบัวลําภู

• หลกัสตูรพัฒนาคณุภาพชวีติผูสงูอายุ • ผูสูงอายุบานพราว บานหัน 
  บานทาโพธิ์ชัย ตําบลบานพราว
  อําเภอเมือง 

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
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วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

วิทยาลัยชุมชนระนอง

• โครงการการจัดการพัฒนาหลักสูตร
  โรงเรียนผูสูงอายุตําบลหวยแหง

• หลักสูตรโรงเรียนผูสูงอายุ • ผูสูงอายุพื้นที่ ตําบลหวยแหง
• ผูสูงอายุพื้นที่ ตําบลคอกควาย

    กิจกรรม/โครงการ        หลักสูตร/องคความรู       กลุมเปาหมาย

• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
  ในชุมชนจังหวัดระนอง

• หลกัสตูรการสงเสรมิอาชพีทีเ่หมาะสม
  กบัผูสงูอาย ุ
• หลกัสตูรสขุภาพใจสมบรูณ 
• หลกัสตูรสขุภาพรางกาย
• หลกัสตูรสงัคม 
• หลกัสตูรโภชนาการสาํหรบัผูสงูอายุ

• ผูสูงอายุในชุมชนระนองธานี
• ผูสูงอายุในชุมชนเขาพริกไทย
• ผูสูงอายุในชุมชนบางนอนใน
• ผูสูงอายุในชุมชนโยธา
• ผูสูงอายุในชุมชนบางนอน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

วิทยาลัยชุมชนยะลา

• โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
  ผูสูงอายุจังหวัดนราธิวาส

• หลักสูตรการทํายาดมสมุนไพร
• หลักสูตรการทําลูกประคบสมุนไพร
• หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟา

• ผูสูงอายุชุมชนบานแวง 
  และชุมชนบานรือเสาะ 

• โครงการสงเสริมศักยภาพชีวิตผูสูงอายุ
  และสงเสริมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ

• การดูแลสขุภาพ (การเตนลีลาศเพือ่สขุภาพ
  สาํหรบัผูสงูอาย ุ
• หลกัสตูรการทาํนํา้มนัเหลอืง ยาหมอง
  และยาดมสมนุไพร

• ผูสูงอายุในชุมชนบานถํ้าทะลุ 
  อําเภอบันนังสตา 
• ผูสูงอายุในเทศบาลนครยะลา 
   อาํเภอเมอืง

วิทยาลัยชุมชนปตตานี

• โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนา
  ศักยภาพผูสูงอายุ

• การจัดการสุขภาพผูสูงอายุ
  (Elderly Health care Management)

• ผูสูงอายุในชมุชนบานนาพราว  
  ตาํบลปะนาเระ อําเภอปะนาเระ 
• ผูสูงอายุในชุมชนบานยางแดง 
  ตําบลมะกรูด อําเภอโคกโพธิ์ 

           กิจกรรม/โครงการ        หลักสูตร/องคความรู       กลุมเปาหมาย

• โครงการรักและเชิดชูพรอมสงเสริม
  สุขภาพผูสูงอายุตามหลักไมลม 
  ไมลืม ไมเศรา กินขาวอรอย

• หลกั “ไมลม ไมลมื ไมเศรา กินขาวอรอย” 
  ดวยกิจกรรม เชน การทาํดอกไมจาก
  เกลด็ปลา การทาํผามัดยอมจากสขีอง
  ตนตะบูน 

• ผูสูงอายุตําบลเทศบาลทาจีน 
  อําเภอเมือง 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วิทยาลัยชุมชนยโสธร

• หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการดูแล
  ผูสูงอายุ

• โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนา
  ศักยภาพผูสูงอายุ

• ผูสูงอายุชุมชนบานโพง ชุมชน
  หองแซง อําเภอเลิงนกทา ชุมชน
  ดงแคนใหญ อําเภอคําเขื่อนแกว

วิทยาลัยชุมชนตราด

• หลักสูตรการพัฒนาสงเสริมและพัฒนา
  ศักยภาพผูสูงอายุ

•   โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ • ผูสูงอายุตาํบลดานชมุพล 
  อาํเภอบอไร 
• ผูสงูอายตุาํบลสะตอ อําเภอเขาสมิง
• ผูสูงอายุตาํบลวงัตะเคยีน 
  อาํเภอเขาสมิง 
• ผูสงูอายตุาํบลทาโสม อาํเภอเขาสมงิ

•   โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนา
  ศักยภาพคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

• ภมิูปญญาดานเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ
  พอเพยีง
• ระบําทิม่มาว ชาวบางเหรยีง
• การหวัเราะสรางสขุ

• ผุสูงอายุตําบลบางเหรียง อําเภอ
  ทับปุด  

วิทยาลัยชุมชนพังงา

วิทยาลัยชุมชนสตูล

• โครงการสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ • หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการสงเสรมิ
  สขุภาวะผูสงูอายุ

• ผูสูงอายุในชุมชนสาคร อําเภอ
  ทาแพ 

วิทยาลัยชุมชนแพร

•   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ของผูสูงอายุดวยภูมิปญญาทองถิ่น

• หลักสูตรโรงเรียนผูสูงอายุดวยภูมิปญญา
  ทองถิ่น
• หลักสูตรฝกอบรมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ 

• ผูสูงอายุตําบลพระหลวง 
  

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

•   โครงการพัฒนาผูสูงวัยดวยรูปแบบ
   การจัดการศึกษา 
   "วิทยาลัยผูเชี่ยวชาญชีวิต"

• การสานกระเปาจากเชอืกกลวย • ผูสูงอายุอําเภอระโนด 
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วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

วิทยาลัยชุมชนระนอง

• โครงการการจัดการพัฒนาหลักสูตร
  โรงเรียนผูสูงอายุตําบลหวยแหง

• หลักสูตรโรงเรียนผูสูงอายุ • ผูสูงอายุพื้นที่ ตําบลหวยแหง
• ผูสูงอายุพื้นที่ ตําบลคอกควาย

    กิจกรรม/โครงการ        หลักสูตร/องคความรู       กลุมเปาหมาย

• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
  ในชุมชนจังหวัดระนอง

• หลกัสตูรการสงเสรมิอาชพีท่ีเหมาะสม
  กบัผูสงูอาย ุ
• หลกัสตูรสขุภาพใจสมบูรณ 
• หลกัสตูรสขุภาพรางกาย
• หลกัสตูรสงัคม 
• หลกัสตูรโภชนาการสาํหรบัผูสงูอายุ

• ผูสูงอายุในชุมชนระนองธานี
• ผูสูงอายุในชุมชนเขาพริกไทย
• ผูสูงอายุในชุมชนบางนอนใน
• ผูสูงอายุในชุมชนโยธา
• ผูสูงอายุในชุมชนบางนอน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

วิทยาลัยชุมชนยะลา

• โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
  ผูสูงอายุจังหวัดนราธิวาส

• หลักสูตรการทํายาดมสมุนไพร
• หลักสูตรการทําลูกประคบสมุนไพร
• หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟา

• ผูสูงอายุชุมชนบานแวง 
  และชุมชนบานรือเสาะ 

• โครงการสงเสริมศักยภาพชีวิตผูสูงอายุ
  และสงเสริมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ

• การดูแลสขุภาพ (การเตนลีลาศเพือ่สขุภาพ
  สาํหรบัผูสงูอาย ุ
• หลกัสตูรการทาํนํา้มนัเหลอืง ยาหมอง
  และยาดมสมนุไพร

• ผูสูงอายุในชุมชนบานถํ้าทะลุ 
  อําเภอบันนังสตา 
• ผูสูงอายุในเทศบาลนครยะลา 
   อาํเภอเมือง

วิทยาลัยชุมชนปตตานี

• โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนา
  ศักยภาพผูสูงอายุ

• การจัดการสุขภาพผูสูงอายุ
  (Elderly Health care Management)

• ผูสูงอายุในชุมชนบานนาพราว  
  ตาํบลปะนาเระ อําเภอปะนาเระ 
• ผูสูงอายุในชุมชนบานยางแดง 
  ตําบลมะกรูด อําเภอโคกโพธิ์ 

           กิจกรรม/โครงการ        หลักสูตร/องคความรู       กลุมเปาหมาย

• โครงการรักและเชิดชูพรอมสงเสริม
  สุขภาพผูสูงอายุตามหลักไมลม 
  ไมลืม ไมเศรา กินขาวอรอย

• หลกั “ไมลม ไมลมื ไมเศรา กนิขาวอรอย” 
  ดวยกจิกรรม เชน การทาํดอกไมจาก
  เกลด็ปลา การทาํผามดัยอมจากสขีอง
  ตนตะบนู 

• ผูสูงอายุตําบลเทศบาลทาจีน 
  อําเภอเมือง 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วิทยาลัยชุมชนยโสธร

• หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการดูแล
  ผูสูงอายุ

• โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนา
  ศักยภาพผูสูงอายุ

• ผูสูงอายุชุมชนบานโพง ชุมชน
  หองแซง อําเภอเลิงนกทา ชุมชน
  ดงแคนใหญ อําเภอคําเขื่อนแกว

วิทยาลัยชุมชนตราด

• หลักสูตรการพัฒนาสงเสริมและพัฒนา
  ศักยภาพผูสูงอายุ

•   โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ • ผูสูงอายุตาํบลดานชมุพล 
  อาํเภอบอไร 
• ผูสูงอายตํุาบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง
• ผูสูงอายุตาํบลวงัตะเคยีน 
  อาํเภอเขาสมงิ 
• ผูสงูอายตํุาบลทาโสม อาํเภอเขาสมงิ

•   โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนา
  ศักยภาพคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

• ภมิูปญญาดานเกษตรกรรมและเศรษฐกจิ
  พอเพยีง
• ระบาํทิม่มาว ชาวบางเหรยีง
• การหวัเราะสรางสขุ

• ผุสูงอายุตําบลบางเหรียง อําเภอ
  ทับปุด  

วิทยาลัยชุมชนพังงา

วิทยาลัยชุมชนสตูล

• โครงการสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ • หลกัสตูรประกาศนยีบัตรการสงเสรมิ
  สขุภาวะผูสงูอายุ

• ผูสูงอายุในชุมชนสาคร อําเภอ
  ทาแพ 

วิทยาลัยชุมชนแพร

•   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ของผูสูงอายุดวยภูมิปญญาทองถิ่น

• หลักสูตรโรงเรียนผูสูงอายุดวยภูมิปญญา
  ทองถิ่น
• หลักสูตรฝกอบรมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ 

• ผูสูงอายุตําบลพระหลวง 
  

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

•   โครงการพัฒนาผูสูงวัยดวยรูปแบบ
   การจัดการศึกษา 
   "วิทยาลัยผูเชี่ยวชาญชีวิต"

• การสานกระเปาจากเชอืกกลวย • ผูสูงอายุอําเภอระโนด 
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        กิจกรรม/โครงการ        หลักสูตร/องคความรู       กลุมเปาหมาย

นาน

• โครงการพัฒนา สงเสริม
  ศักยภาพผูสูงอายุ

• องคความรูเกี่ยวกับสมุนไพร ตาราง
  สมุนไพรและคุณประโยชน การดูแล
  สุขภาพทางเลือก ยารักษาโรคใกลตัว 
  วิธีการใชลูกประคบ วิธีการใชยาเหลือง 
  ยาหมอง
• องคความรูเกี่ยวกับการแปรรูปสเปรย
  สมนุไพรไลยงุ เทยีนสมนุไพรไลยงุ 
  สมนุไพรดบักลิน่ สรรพคณุสมนุไพร

ทีน่าํมาใชในการแปรรูป
• องคความรูวิธีการนวดตอกเสน 

ขั้นตอนการรักษาดวยการนวดตอกเสน 
และขอหามที่ควรรู

• ผูสูงอายุตําบลจอมจันทร 
  อําเภอเวียงสา 
• ผูสงูอายตุาํบลไชยวฒันา อําเภอปว 
• ผูสูงอายุตําบลดูใต อําเภอเมือง 

 โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางองคความรู 
ดานการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถลด คัดแยก และนําขยะไปใชประโยชนไดมีเปาหมาย จํานวน 
ขยะมูลฝอยที่ชุมชนลด คัดแยก และสามารถนําไปใชประโยชน ทําใหชุมชนมีรายไดและเปนชุมชนที่ปราศจากขยะ 
เปาหมาย 50 ตัน

โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม

โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ

       ตัวชี้วัด                             หนวยนับ  เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ : จํานวนขยะมูลฝอยที่ชุมชนลด คัดแยก     ตัน     50  67.12
        และสามารถนําไปใชประโยชน

วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

• โครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะ
  อยางมีสวนรวม

• ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขยะ
• แผนบริหารจัดการขยะ
• การคัดแยกขยะ
• ชนิดและปริมาณขยะชุมชน

 กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการ อาทิ ดําเนินการในพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด 
 ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2561 มีจํานวนจํานวนขยะมูลฝอยที่ชุมชนลด คัดแยก และสามารถนําไปใชประโยชน 
67.12 ตัน คิดเปนรอยละ 134.24 ของเปาหมาย 
 ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากโครงการ คือ ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการขยะที่ดี ชวยลดมลพิษ ลดคาใชจาย และสามารถ 
นําขยะไปใชประโยชนทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น คนในชุมชนมีความรู ทักษะปฏิบัติ พฤติกรรมที่ดีตอการจัดการขยะ นําไปสู 
คุณภาพชีวิต และรายไดเสริม มีสํานึกความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม

                โครงการ                     กิจกรรม/หลักสูตร/องคความรู         

• การจัดการความรูจากการสรางมูลคาเพิ่มจากการ
  บริหารจัดการขยะ

• การคัดแยกขยะ 
• เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการขยะในชุมชน
• เทคโนโลยีพลังงานชุมชน
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        กิจกรรม/โครงการ        หลักสูตร/องคความรู       กลุมเปาหมาย

นาน

• โครงการพัฒนา สงเสริม
  ศักยภาพผูสูงอายุ

• องคความรูเกี่ยวกับสมุนไพร ตาราง
  สมุนไพรและคุณประโยชน การดูแล
  สุขภาพทางเลือก ยารักษาโรคใกลตัว 
  วิธีการใชลูกประคบ วิธีการใชยาเหลือง 
  ยาหมอง
• องคความรูเกี่ยวกับการแปรรูปสเปรย
  สมนุไพรไลยงุ เทยีนสมนุไพรไลยงุ 
  สมนุไพรดบักลิน่ สรรพคณุสมนุไพร

ทีน่าํมาใชในการแปรรูป
• องคความรูวิธีการนวดตอกเสน 

ขั้นตอนการรักษาดวยการนวดตอกเสน 
และขอหามที่ควรรู

• ผูสูงอายุตําบลจอมจันทร 
  อําเภอเวียงสา 
• ผูสงูอายตุาํบลไชยวฒันา อาํเภอปว 
• ผูสูงอายุตําบลดูใต อําเภอเมือง 

 โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางองคความรู 
ดานการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถลด คัดแยก และนําขยะไปใชประโยชนไดมีเปาหมาย จํานวน 
ขยะมูลฝอยที่ชุมชนลด คัดแยก และสามารถนําไปใชประโยชน ทําใหชุมชนมีรายไดและเปนชุมชนที่ปราศจากขยะ 
เปาหมาย 50 ตัน

โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม

โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ

       ตัวชี้วัด                             หนวยนับ  เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ : จํานวนขยะมูลฝอยที่ชุมชนลด คัดแยก     ตัน     50  67.12
        และสามารถนําไปใชประโยชน

วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

• โครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะ
  อยางมีสวนรวม

• ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขยะ
• แผนบริหารจัดการขยะ
• การคัดแยกขยะ
• ชนิดและปริมาณขยะชุมชน

 กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการ อาทิ ดําเนินการในพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด 
 ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2561 มีจํานวนจํานวนขยะมูลฝอยที่ชุมชนลด คัดแยก และสามารถนําไปใชประโยชน 
67.12 ตัน คิดเปนรอยละ 134.24 ของเปาหมาย 
 ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากโครงการ คือ ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการขยะที่ดี ชวยลดมลพิษ ลดคาใชจาย และสามารถ 
นําขยะไปใชประโยชนทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น คนในชุมชนมีความรู ทักษะปฏิบัติ พฤติกรรมที่ดีตอการจัดการขยะ นําไปสู 
คุณภาพชีวิต และรายไดเสริม มีสํานึกความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม

                โครงการ                     กิจกรรม/หลักสูตร/องคความรู         

• การจัดการความรูจากการสรางมูลคาเพิ่มจากการ
  บริหารจัดการขยะ

• การคัดแยกขยะ 
• เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการขยะในชุมชน
• เทคโนโลยีพลังงานชุมชน
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วิทยาลัยชุมชนตาก

• โครงการการบริหารจัดการขยะและรักษา
  สิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม

• แนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีสวนรวม 
• กลยุทธการจัดการขยะชุมชนแบบประชาชนมีสวนรวม
• กระบวนการจัดการขยะแบบครบวงจร 
• การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและการใชเทคโนโลยี
  จัดการขยะอยางครบวงจร

• โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่ม
  จากการบริหารจัดการขยะ

• องคความรูในการจัดการขยะเพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอมใน
  โรงเรียนและชุมชน 
• หลักสูตรวิชาการจัดการขยะชุมชน 
• การประดิษฐสินคาจากเศษสิ่งวัสดุเหลือใชใหเกิดประโยชนตอ
  โรงเรียนและชุมชน

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

• โครงการการจัดการความรูเพื่อเพิ่มมูลคา
  จากการบริหารจัดการขยะ

• การจดัการความรูดานการบรหิารจดัการขยะ และการคัดแยกขยะ

วิทยาลัยชุมชนสระแกว

• โครงการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่ม
  จากการบริหารจัดการขยะ

• การผลิตปุยหมกัอนิทรียโดยไมพลิกกลับกองเพ่ือจดัการ
  ส่ิงแวดลอมในชมุชน
• การผลิตปุยหมกัอนิทรียจากเศษอาหารในครวัเรอืนเพือ่จดัการ
  ส่ิงแวดลอมในชมุชน
• การแปรรูปยางรถยนตเพ่ือผลิตกระถางปลูกตนไม
• การสรางสรรคสิง่ประดิษฐจากวัสดุในชมุชนเพ่ือจดัการขยะและ
  ส่ิงแวดลอมในชมุชน

• โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่ม
  จากการบริหารจัดการขยะ

• ความรูเกี่ยวกับ ประเภท และการคัดแยกขยะ
• การสรางมูลคาเพิ่มจากวัสดุเหลือใช 
• ความรูเกี่ยวกับการจัดทําแกสชีวภาพ
 

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู

               โครงการ                     กิจกรรม/หลักสูตร/องคความรู                

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

• โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่ม
  จากการบริหารจัดการขยะ

• การเพิ่มมูลคาขยะในครัวเรือน
• ธนาคารใบไมและเศษวัชพืช
• นวัตกรรมจากขยะ "พืชนํ้านอย"

               โครงการ                     กิจกรรม/หลักสูตร/องคความรู                

วิทยาลัยชุมชนระนอง

• โครงการการจัดการความรูสรางมูลคาเพิ่มจาก
  การบริหารจัดการขยะโรงเรียนบานเกาะหาดทรายดํา

• องคความรูกระบวนการยอยสลายขยะอินทรียโดยการใช
  ไสเดือนดิน
• องคความรูการจัดการขยะในสถานศึกษา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

วิทยาลัยชุมชนยะลา

• โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม • การทําบอหมักกาซชีวภาพ
• การทํานํ้ายาปองกันแมลงศัตรูพืชจากขยะอินทรีย
• การทําปุยหมักจากขยะอินทรีย
 

• โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม • การจัดการขยะในชุมชนจากขยะเปนปุยหมัก (ขยะอินทรีย)
• การสรางมูลคาเพิ่มจากขยะโดยการแปรรูป (ขยะนํ้าดี)  
  สบูเหลว นํ้ายาเอนกประสงค 
• เทคนิคการนําเสนอผลิตภัณฑจากการบริหารจัดการขยะ
  ขึ้นสูสังคมออนไลน

วิทยาลัยชุมชนปตตานี

• โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่ม 
  จากการบริหารจัดการขยะ

• การคัดแยกขยะ 
• การทาํนํา้หมักชีวภาพ 
• การทาํบอแกสชีวภาพ

วิทยาลัยชุมชนสตูล

• โครงการสรางมูลคาเพิ่มจาการบริหารจัดการขยะ 
  ตําบลเกตรี อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

• การสรางมูลคาเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
• การบริหารจัดการขยะแบบคัดแยกจากตนกําเนิด 
• การคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอยและ
  จัดการขยะอยางเปนระบบและถูกวิธี
 

• โครงการจัดการความรูเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากการ
  บริหารจัดการขยะบานกระซาขาวตามทฤษฎี 3Rs 
  โดยอาศัยแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนและรัฐ

• หลักสูตรความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ "การบริหารและจัดการขยะ
  ตามทฤษฎี 3R"
• หลักสูตรเก่ียวกับ "การพฒันาผลติภัณฑชมุชนจากเศษวสัดเุหลือใช"
• หลักสูตร "การทําเปเปอรมาเซเพื่อการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
  และการแสดงพื้นบาน"
 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
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วิทยาลัยชุมชนตาก

• โครงการการบริหารจัดการขยะและรักษา
  สิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม

• แนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีสวนรวม 
• กลยุทธการจัดการขยะชุมชนแบบประชาชนมีสวนรวม
• กระบวนการจัดการขยะแบบครบวงจร 
• การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและการใชเทคโนโลยี
  จัดการขยะอยางครบวงจร

• โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่ม
  จากการบริหารจัดการขยะ

• องคความรูในการจัดการขยะเพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอมใน
  โรงเรียนและชุมชน 
• หลักสูตรวิชาการจัดการขยะชุมชน 
• การประดิษฐสินคาจากเศษสิ่งวัสดุเหลือใชใหเกิดประโยชนตอ
  โรงเรียนและชุมชน

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

• โครงการการจัดการความรูเพื่อเพิ่มมูลคา
  จากการบริหารจัดการขยะ

• การจดัการความรูดานการบรหิารจดัการขยะ และการคดัแยกขยะ

วิทยาลัยชุมชนสระแกว

• โครงการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่ม
  จากการบริหารจัดการขยะ

• การผลิตปุยหมกัอนิทรยีโดยไมพลกิกลบักองเพ่ือจดัการ
  ส่ิงแวดลอมในชมุชน
• การผลิตปุยหมกัอนิทรยีจากเศษอาหารในครวัเรอืนเพือ่จดัการ
  ส่ิงแวดลอมในชมุชน
• การแปรรปูยางรถยนตเพือ่ผลติกระถางปลูกตนไม
• การสรางสรรคสิง่ประดษิฐจากวัสดใุนชมุชนเพือ่จดัการขยะและ
  ส่ิงแวดลอมในชมุชน

• โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่ม
  จากการบริหารจัดการขยะ

• ความรูเกี่ยวกับ ประเภท และการคัดแยกขยะ
• การสรางมูลคาเพิ่มจากวัสดุเหลือใช 
• ความรูเกี่ยวกับการจัดทําแกสชีวภาพ
 

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู

               โครงการ                     กิจกรรม/หลักสูตร/องคความรู                

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

• โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่ม
  จากการบริหารจัดการขยะ

• การเพิ่มมูลคาขยะในครัวเรือน
• ธนาคารใบไมและเศษวัชพืช
• นวัตกรรมจากขยะ "พืชนํ้านอย"

               โครงการ                     กิจกรรม/หลักสูตร/องคความรู                

วิทยาลัยชุมชนระนอง

• โครงการการจัดการความรูสรางมูลคาเพิ่มจาก
  การบริหารจัดการขยะโรงเรียนบานเกาะหาดทรายดํา

• องคความรูกระบวนการยอยสลายขยะอินทรียโดยการใช
  ไสเดือนดิน
• องคความรูการจัดการขยะในสถานศึกษา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

วิทยาลัยชุมชนยะลา

• โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม • การทําบอหมักกาซชีวภาพ
• การทํานํ้ายาปองกันแมลงศัตรูพืชจากขยะอินทรีย
• การทําปุยหมักจากขยะอินทรีย
 

• โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม • การจัดการขยะในชุมชนจากขยะเปนปุยหมัก (ขยะอินทรีย)
• การสรางมูลคาเพิ่มจากขยะโดยการแปรรูป (ขยะนํ้าดี)  
  สบูเหลว นํ้ายาเอนกประสงค 
• เทคนิคการนําเสนอผลิตภัณฑจากการบริหารจัดการขยะ
  ขึ้นสูสังคมออนไลน

วิทยาลัยชุมชนปตตานี

• โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่ม 
  จากการบริหารจัดการขยะ

• การคดัแยกขยะ 
• การทาํนํา้หมกัชวีภาพ 
• การทาํบอแกสชวีภาพ

วิทยาลัยชุมชนสตูล

• โครงการสรางมูลคาเพิ่มจาการบริหารจัดการขยะ 
  ตําบลเกตรี อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

• การสรางมูลคาเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
• การบริหารจัดการขยะแบบคัดแยกจากตนกําเนิด 
• การคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอยและ
  จัดการขยะอยางเปนระบบและถูกวิธี
 

• โครงการจัดการความรูเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากการ
  บริหารจัดการขยะบานกระซาขาวตามทฤษฎี 3Rs 
  โดยอาศัยแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนและรัฐ

• หลักสูตรความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ "การบริหารและจัดการขยะ
  ตามทฤษฎี 3R"
• หลกัสตูรเกีย่วกบั "การพฒันาผลติภณัฑชมุชนจากเศษวสัดเุหลือใช"
• หลักสูตร "การทําเปเปอรมาเซเพื่อการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
  และการแสดงพื้นบาน"
 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
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             โครงการ                      กิจกรรม/หลักสูตร/องคความรู         

วิทยาลัยชุมชนยโสธร
• โครงการการจัดการความรูเพื่อเพิ่มมูลคา
  จากการบริหารจัดการขยะ

• การจัดการขยะมูลฝอย

วิทยาลัยชุมชนตราด

• โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่ม
  จากการบริหารจัดการขยะวิทยาลัยชุมชนตราด

• การบริหารจัดการขยะแบบนวตักรรมนาํเทคโนโลยี
• การบริหารจัดการขยะอนิทรีย
• การสานตะกราจากกลองนม

• โครงการการจัดการความรูการบริหารจัดการขยะ • การสรางความตระหนักเรื่องการบริหารจัดการขยะ 
• การทําถังแกสชีวภาพ

วิทยาลัยชุมชนพังงา

วิทยาลัยชุมชนแพร

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

• ชุมชนตนแบบการจัดการขยะอยางมีสวนรวม
ของชุมชน วิทยาลัยชุมชนแพร

• องคความรูจากการบริหารจัดการขยะที่เกิดจากการมีสวนรวม
  ของชุมชน
• การจัดทําแผนการดําเนินงานชุมชน ตนแบบการจัดการขยะ
  อยางมีสวนรวมของชุมชน
• องคความรูในการลด คัดแยก ขยะภายในชุมชน

• โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
  ในโรงเรียนเครือขายกองทุนการศึกษา

• การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลคาของขยะมูลฝอย
  ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อลด คัดแยกขยะ และสามารถ
  นําขยะไปใชประโยชน 

วิทยาลัยชุมชนนาน

• การจัดการขยะและการใชประโยชนจากขยะที่
  เหมาะสมกบับริบทชุมชน ตาํบลดูใต อาํเภอเมอืงนาน
  จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ 2561

• การทําหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใชในโรงเรียน
• การทําหมัก EM (Effective Microorganisms)
• การทําเสวียน รอบตนไม
• การทําสวนหยอมจํากเศษวัสดุเหลือใช
• การทําพัดจากใบลอตเตอรี่
• ธนาคารขยะ
• การจัดการขยะภายในวัด

โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

 โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู 
โดยผานแหลงเรียนรูที่ใชชุมชนเปนฐานการพัฒนา (Area – based) เชนแหลงเรียนรูดานอาชีพ แหลงเรียนรูดานเกษตร 
และแหลงเรียนรูดานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น เปาหมาย 4,000 คน

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

       ตัวชี้วัด                             หนวยนับ  เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการวิชาการในแหลงเรียนรู    คน    4,000 5,162

 ดาํเนนิการในพืน้ทีข่องวทิยาลยัชมุชน 4 จงัหวดั ไดแก แมฮองสอน สระแกว แพร และนาน มีผลการดาํเนนิงาน 
ในป พ.ศ. 2561 มีจํานวนจํานวนผูรับบริการวิชาการในแหลงเรียนรู 5,162 คน คิดเปนรอยละ 129.05 ของเปาหมาย 
 ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากโครงการ คือ มีแหลงเรียนรูตลอดชีวิตตามศักยภาพของพื้นที่นํารองที่ประชาชนไดใชบริการ 
แหลงเรียนรูไดหลากหลายวิธี และประชาชนมีโอกาสเขาถึงการใหบริการแหลงเรียนรูที่มีความหลากหลาย ซ่ึงเอื้อตอ 
การเรียนรูตลอดชีวิต

             โครงการ                          ชุดความรู/องคความรู

แมฮองสอน
• โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยไทใหญศึกษา • การจัดการองคความรูไทใหญ โดยเนนกระบวนการ KM 

  (Knowledge Management) 
• จัดทําชุดความรูและพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของ
  โรงเรียนและชุมชน
• หลักสูตรภาษาไทใหญพื้นฐาน : การแสดงรํานก การตีกลอง
  กนยาว การกาปนกอง ตองลายไต อุพเจาพารา 
  และการทําอาหารไทใหญ (ฮังเล ผักจอก)
• จดัเวทแีลกเปลีย่นองคความรูเกีย่วกบัไทใหญและสรางเครอืขาย
  ความรวมมือเพื่อดําเนินงานดานไทใหญและชาติพันธุ
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             โครงการ                      กิจกรรม/หลักสูตร/องคความรู         

วิทยาลัยชุมชนยโสธร
• โครงการการจัดการความรูเพื่อเพิ่มมูลคา
  จากการบริหารจัดการขยะ

• การจัดการขยะมูลฝอย

วิทยาลัยชุมชนตราด

• โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่ม
  จากการบริหารจัดการขยะวิทยาลัยชุมชนตราด

• การบริหารจัดการขยะแบบนวตักรรมนาํเทคโนโลยี
• การบริหารจดัการขยะอนิทรยี
• การสานตะกราจากกลองนม

• โครงการการจัดการความรูการบริหารจัดการขยะ • การสรางความตระหนักเรื่องการบริหารจัดการขยะ 
• การทําถังแกสชีวภาพ

วิทยาลัยชุมชนพังงา

วิทยาลัยชุมชนแพร

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

• ชุมชนตนแบบการจัดการขยะอยางมีสวนรวม
ของชุมชน วิทยาลัยชุมชนแพร

• องคความรูจากการบริหารจัดการขยะที่เกิดจากการมีสวนรวม
  ของชุมชน
• การจัดทําแผนการดําเนินงานชุมชน ตนแบบการจัดการขยะ
  อยางมีสวนรวมของชุมชน
• องคความรูในการลด คัดแยก ขยะภายในชุมชน

• โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
  ในโรงเรียนเครือขายกองทุนการศึกษา

• การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลคาของขยะมูลฝอย
  ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อลด คัดแยกขยะ และสามารถ
  นําขยะไปใชประโยชน 

วิทยาลัยชุมชนนาน

• การจัดการขยะและการใชประโยชนจากขยะที่
  เหมาะสมกบับริบทชุมชน ตาํบลดูใต อาํเภอเมอืงนาน
  จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ 2561

• การทําหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใชในโรงเรียน
• การทําหมัก EM (Effective Microorganisms)
• การทําเสวียน รอบตนไม
• การทําสวนหยอมจํากเศษวัสดุเหลือใช
• การทําพัดจากใบลอตเตอรี่
• ธนาคารขยะ
• การจัดการขยะภายในวัด

โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

 โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู 
โดยผานแหลงเรียนรูที่ใชชุมชนเปนฐานการพัฒนา (Area – based) เชนแหลงเรียนรูดานอาชีพ แหลงเรียนรูดานเกษตร 
และแหลงเรียนรูดานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น เปาหมาย 4,000 คน

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

       ตัวชี้วัด                             หนวยนับ  เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการวิชาการในแหลงเรียนรู    คน    4,000 5,162

 ดาํเนนิการในพืน้ทีข่องวทิยาลยัชมุชน 4 จังหวดั ไดแก แมฮองสอน สระแกว แพร และนาน มผีลการดาํเนนิงาน 
ในป พ.ศ. 2561 มีจํานวนจํานวนผูรับบริการวิชาการในแหลงเรียนรู 5,162 คน คิดเปนรอยละ 129.05 ของเปาหมาย 
 ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากโครงการ คือ มีแหลงเรียนรูตลอดชีวิตตามศักยภาพของพื้นท่ีนํารองที่ประชาชนไดใชบริการ 
แหลงเรียนรูไดหลากหลายวิธี และประชาชนมีโอกาสเขาถึงการใหบริการแหลงเรียนรูที่มีความหลากหลาย ซึ่งเอื้อตอ 
การเรียนรูตลอดชีวิต

             โครงการ                          ชุดความรู/องคความรู

แมฮองสอน
• โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยไทใหญศึกษา • การจัดการองคความรูไทใหญ โดยเนนกระบวนการ KM 

  (Knowledge Management) 
• จัดทําชุดความรูและพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของ
  โรงเรียนและชุมชน
• หลักสูตรภาษาไทใหญพื้นฐาน : การแสดงรํานก การตีกลอง
  กนยาว การกาปนกอง ตองลายไต อุพเจาพารา 
  และการทําอาหารไทใหญ (ฮังเล ผักจอก)
• จดัเวทีแลกเปลีย่นองคความรูเกีย่วกบัไทใหญและสรางเครอืขาย
  ความรวมมือเพื่อดําเนินงานดานไทใหญและชาติพันธุ
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• โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริม
  การเรียนรูตลอดชีวิต "โครงการศูนยการเรียนรู
  เกษตรอินทรีย"

• การใหบริการวิชาการดานเกษตรอินทรียภายนอก 
  “โครงการหนวยบาํบดัทกุข บาํรงุสขุ สรางรอยยิม้ใหประชาชน 
   และโครงการสระแกวผูกใจประสานใหบริการประชาชน” 
   - หลักสูตรการทําปุยหมักอินทรีย
   - หลักสูตรนํ้าหมักชีวภาพ 
   - หลักสูตรทําอาหารหมักสําหรับสัตว 
   - การปลูกผักอินทรียตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   - หลกัสตูรพชืสมุนไพรเพือ่ใชในการปองกนัและกําจัดศัตรพูชื
• การใหบรกิารวิชาการดานเกษตรอนิทรยีภายในศนูยการเรยีนรู
  เกษตรอินทรีย วิทยาลัยชุมชนสระแกว
   - หลักสูตรการทําปุยหมักอินทรีย
   - หลักสูตรนํ้าหมักชีวภาพ 
   - หลักสูตรทําอาหารหมักสําหรับสัตว 
   - การปลูกผักอินทรียตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   - หลักสตูรพชืสมนุไพรเพือ่ใชในการปองกนัและกาํจดัศตัรพูชื 
   - หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟา 
   - หลักสูตรการแปรรูปมะเขือเทศ และกระเจี๊ยบ
• ฝกอบรมครู ผูปกครอง นักเรียน โรงเรียนบานโนนเมือง 
  ตําบลทาเกวียน อําเภอวัฒนานคร หลักสูตรการเพาะ
  เห็ดนางฟา หลักสูตร การแปรรูปเห็ดนางฟา
• ฝกอบรมประชาชนบานทาแยก ตําบลหนองบอน อาํเภอเมือง 
  หลักสูตรหลักการเลี้ยงไสเดือนดิน หลักสูตรการทําปุยหมัก
  แบบไมพลิกกลับกองดวยผักตบชวา หลักสูตรการแปรรูป
  สมุนไพร(นํ้ามันนวดจากไพลและขมิ้นชัน
• พัฒนาหลักสูตร
   - หลักสูตรการแปรรูปมะเขือเทศ กระเจี๊ยบแดงเปนแยม 
     การเก็บรักษา บรรจุภัณฑ
   - หลักสตูรการแปรรปูเหด็นางฟาเปนเหด็สามรส แหนมเหด็
     การเก็บรักษา บรรจุภัณฑ
   - หลกัสตูรการแปรรปูสมนุไพร น้ํามนันวดโดยใชไพล ขม้ินชัน

สระแกว

             โครงการ                            ชุดความรู/องคความรู

แพร
• จัดตั้งศูนยการเรียนรูไมสัก วิทยาลัยชุมชนแพร • นาํวิสาหกิจชุมชนผูคาเฟอรนิเจอรหัวดง ตําบลดอนมูล 

  นําสินคาที่มีมาตรฐานจําหนายในงาน รวมแสดงสินคา
  เฟอรนิเจอร THAILAND INTERNATIONAL FURNITURE 
  EXPO 2018 (TIF Expo 2018)
• โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑไมสัก
  จังหวัดแพร กิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร
  ไมสัก รองรับสังคมผูสงูอายุจังหวดัแพรกาวสูประเทศไทย 4.0
• อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอร
  ใหตรงกับความตองการของตลาด ตามนโยบายไทยแลนด 4.0 
  เปนการออกแบบเฟอรนิเจอรใหตรงกับความตองการ
  ของลูกคา ไดนําเกาอี้ดังกลาวไปทดสอบเสถียรภาพและ
  ความแข็งแรงทนทานของเกาอี้ ตามมาตรฐาน BS EN 
  12520-2015 ผลการอบรมดังกลาว ทําใหชุมชนมั่นใจที่จะ
  พฒันารวมกับวทิยาลัยชมุชนแพร และไดจดัตัง้วสิาหกจิชมุชน
  งานไมบานดอนมูล ขึน้มา มีจํานวนสมาชกิ 20 คน และไดรบั
  คําสั่งซื้อเกาอี้จํานวน 100 ตัว โตะ จํานวน 20 ตัว จากคูคา
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

นาน
• โครงการศูนยนานศึกษาและหออัตลักษณนครนาน • กิจกรรม Art & Craft Space ศลิปะเพือ่เดก็

• กิจกรรมคายรวมเยาวชนนานฮกับานเกดิ
• กิจกรรมเวทแีหงแรงบันดาลใจ อาจารยเฉลิมชยั โฆษติพพิฒัน  
  ศิลปนแหงชาตสิาขาทศันศลิป (จติรกรรม) ป พ.ศ. 2554
• กิจกรรม Coffee Nan วงคุยกาแฟนาน “อนาคตกาแฟนาน
  : สนุทรยีะ ชีวติไมมีวนัสิน้สดุ”
• กิจกรรม Coffee Painting
• กิจกรรมศิลปะสมัยใหมในประเทศไทย
• กิจกรรมเรื่องเลาจากปบสา “อาณาจักรหลักคํากฎหมาย
  นครนาน” 
• กิจกรรม Art & Craft โคมกระดาษเมืองนาน 
• กจิกรรมเวทแีหงแรงบนัดาลใจ ครัง้ท่ี 2 อาจารยวนัิย  ปราบริปู
• กิจกรรมการสัมมนาศิลปนเอเชยีโทเปย ศลิปะแสดงสด
  ประเทศไทย 

             โครงการ                             ชุดความรู/องคความรู
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• โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริม
  การเรียนรูตลอดชีวิต "โครงการศูนยการเรียนรู
  เกษตรอินทรีย"

• การใหบริการวิชาการดานเกษตรอินทรียภายนอก 
  “โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารงุสขุ สรางรอยยิม้ใหประชาชน 
   และโครงการสระแกวผูกใจประสานใหบริการประชาชน” 
   - หลักสูตรการทําปุยหมักอินทรีย
   - หลักสูตรนํ้าหมักชีวภาพ 
   - หลักสูตรทําอาหารหมักสําหรับสัตว 
   - การปลูกผักอินทรียตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   - หลกัสตูรพชืสมุนไพรเพือ่ใชในการปองกนัและกาํจดัศัตรพูชื
• การใหบรกิารวิชาการดานเกษตรอนิทรยีภายในศนูยการเรยีนรู
  เกษตรอินทรีย วิทยาลัยชุมชนสระแกว
   - หลักสูตรการทําปุยหมักอินทรีย
   - หลักสูตรนํ้าหมักชีวภาพ 
   - หลักสูตรทําอาหารหมักสําหรับสัตว 
   - การปลูกผักอินทรียตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   - หลักสตูรพชืสมนุไพรเพือ่ใชในการปองกนัและกาํจดัศตัรพูชื 
   - หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟา 
   - หลักสูตรการแปรรูปมะเขือเทศ และกระเจี๊ยบ
• ฝกอบรมครู ผูปกครอง นักเรียน โรงเรียนบานโนนเมือง 
  ตําบลทาเกวียน อําเภอวัฒนานคร หลักสูตรการเพาะ
  เห็ดนางฟา หลักสูตร การแปรรูปเห็ดนางฟา
• ฝกอบรมประชาชนบานทาแยก ตําบลหนองบอน อาํเภอเมือง 
  หลักสูตรหลักการเลี้ยงไสเดือนดิน หลักสูตรการทําปุยหมัก
  แบบไมพลิกกลับกองดวยผักตบชวา หลักสูตรการแปรรูป
  สมุนไพร(นํ้ามันนวดจากไพลและขมิ้นชัน
• พัฒนาหลักสูตร
   - หลักสูตรการแปรรูปมะเขือเทศ กระเจี๊ยบแดงเปนแยม 
     การเก็บรักษา บรรจุภัณฑ
   - หลักสตูรการแปรรปูเหด็นางฟาเปนเหด็สามรส แหนมเหด็
     การเก็บรักษา บรรจุภัณฑ
   - หลกัสตูรการแปรรปูสมนุไพร น้ํามนันวดโดยใชไพล ขม้ินชัน

สระแกว

             โครงการ                            ชุดความรู/องคความรู

แพร
• จัดตั้งศูนยการเรียนรูไมสัก วิทยาลัยชุมชนแพร • นาํวิสาหกิจชุมชนผูคาเฟอรนิเจอรหัวดง ตําบลดอนมูล 

  นําสินคาที่มีมาตรฐานจําหนายในงาน รวมแสดงสินคา
  เฟอรนิเจอร THAILAND INTERNATIONAL FURNITURE 
  EXPO 2018 (TIF Expo 2018)
• โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑไมสัก
  จังหวัดแพร กิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร
  ไมสกั รองรับสงัคมผูสงูอายุจังหวดัแพรกาวสูประเทศไทย 4.0
• อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอร
  ใหตรงกับความตองการของตลาด ตามนโยบายไทยแลนด 4.0 
  เปนการออกแบบเฟอรนิเจอรใหตรงกับความตองการ
  ของลูกคา ไดนําเกาอี้ดังกลาวไปทดสอบเสถียรภาพและ
  ความแข็งแรงทนทานของเกาอี้ ตามมาตรฐาน BS EN 
  12520-2015 ผลการอบรมดังกลาว ทําใหชุมชนมั่นใจที่จะ
  พฒันารวมกบัวทิยาลยัชมุชนแพร และไดจดัตัง้วสิาหกิจชุมชน
  งานไมบานดอนมลู ขึน้มา มีจาํนวนสมาชกิ 20 คน และไดรบั
  คําสั่งซื้อเกาอี้จํานวน 100 ตัว โตะ จํานวน 20 ตัว จากคูคา
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

นาน
• โครงการศูนยนานศึกษาและหออัตลักษณนครนาน • กจิกรรม Art & Craft Space ศลิปะเพือ่เดก็

• กจิกรรมคายรวมเยาวชนนานฮกับานเกดิ
• กจิกรรมเวทแีหงแรงบันดาลใจ อาจารยเฉลิมชยั โฆษติพพิฒัน  
  ศลิปนแหงชาตสิาขาทศันศลิป (จติรกรรม) ป พ.ศ. 2554
• กจิกรรม Coffee Nan วงคุยกาแฟนาน “อนาคตกาแฟนาน
  : สนุทรยีะ ชวีติไมมวีนัสิน้สดุ”
• กจิกรรม Coffee Painting
• กจิกรรมศิลปะสมยัใหมในประเทศไทย
• กิจกรรมเรื่องเลาจากปบสา “อาณาจักรหลักคํากฎหมาย
  นครนาน” 
• กจิกรรม Art & Craft โคมกระดาษเมืองนาน 
• กจิกรรมเวทแีหงแรงบนัดาลใจ ครัง้ท่ี 2 อาจารยวนัิย  ปราบริปู
• กิจกรรมการสมัมนาศิลปนเอเชยีโทเปย ศลิปะแสดงสด
  ประเทศไทย 

             โครงการ                             ชุดความรู/องคความรู
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ

 ปจจบุนัวทิยาลัยชมุชนในสงักดัสถาบันวิทยาลยัชมุชน สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา มีจาํนวน 20 แหง 
ไดแก วิทยาลัยชุมชนระนอง บุรีรัมย นราธิวาส พิจิตร สระแกว ตาก พังงา สตูล อุทัยธานี  แมฮองสอน ปตตานี แพร 
หนองบัวลําภู ยโสธร มุกดาหาร ยะลา สมุทรสาคร ตราด สงขลา และนาน 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดมีพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนไปแลว 18 วิทยาลัย 
ซึง่เปนพธิทีีท่รงเกยีรตแิละมีคณุคาแกนกัศกึษาทีสํ่าเรจ็การศกึษาจากวทิยาลยัชมุชน ผูสําเรจ็การศกึษาจากวทิยาลัยชมุชน 
ทุกคน ไดรับเกียรติและความอนุเคราะห จากทานองคมนตรี นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผูวาราชการจังหวัด 
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และบุคคลที่ประชาชนในจังหวัดใหความเคารพนับถือ ไดแก

 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดข้ึนจากนํ้าพระทัยอันเปยม 
ดวยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชปรารภ 
แด ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (มล.ปน มาลากุล) ประจําปการศึกษา 2506 และพระราชทาน 
รางวัลแก โรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดการศึกษาดีเดน ใจความของพระราชปรารภมีวา “มีนักศึกษา 
จาํนวนมาก ซึง่มคีวามประพฤตดิแีละมีความมานะพยายามศกึษาเลาเรียนไดผลดี รวมทัง้มโีรงเรียนซึง่จัดการศกึษาดี 
จนนกัเรยีนไดรับการเรียนดีเปนสวนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกลาว สมควรจะไดรับรางวัล 
พระราชทาน และทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให” 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ 
อดุมศกึษาอยางตอเนือ่งเปนประจําทุกป ตัง้แตปการศกึษา 2547 การคดัเลอืกกําหนดใหแบงสถาบนัอดุมศึกษา ออกเปน 
5 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และกรุงเทพมหานคร แตละภูมิภาค 
แบงสถานศึกษาออกเปน 3 ขนาด คอื ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ ตามจาํนวนของนักศกึษาในแตละปการศกึษา 
ดงัน้ัน นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทานทุกคนจึงควรตระหนักไวเสมอวารางวัลพระราชทาน เปนสิ่งที่ทรงคุณคา 
และเปนเกียรติตอผูรับอยางสูงสุด คุณความดีจะถูกประกาศและเผยแพรไปยังสาธารณชนทั่วไป สมควรผูที่เกี่ยวของ 
ทุกฝายตองกระทําอยางรอบคอบ และผูที่ไดรับรางวัลไปแลวจะตองดํารงรักษาคุณความดีนั้นใหมั่นคงสืบไป
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดนํานักเรียน นักศึกษา และผูแทนสถานศึกษาที่ไดเขารับรางวัลพระราชทาน ประจําป 
การศกึษา 2560  เขาเฝาฯ รับพระราชทานรางวลั จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเมือ่วนัที ่6 ตลุาคม 
2561  ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา โดย นางสาวปรธิสฑัชา ธนฐนวกชภรณ นกัศกึษาหลกัสตูรอนปุริญญา สาขาวชิา 
การทองเทีย่ว วทิยาลยัชมุชนสตลู เขารบัพระราชทานรางวลัพระราชทานระดบัอุดมศกึษาภาคใต สถานศึกษาขนาดเล็ก

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2560

นายแพทยเกษม วฒันชยั องคมนตรี 
ประธานในพธิปีระสาทอนปุรญิญาบตัรของ

วทิยาลยัชมุชนตาก

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2560

นายแพทยบญุยงค วงศรกัมติร 
ประธานในพธิปีระสาทอนปุรญิญาบตัรของ

วทิยาลยัชมุชนนาน

นายอดนินัท ปากบารา 
ผูชวยรฐัมนตรปีระจาํนายกรฐัมนตรี 

ประธานในพธิปีระสาทอนปุรญิญาบตัร
ของวทิยาลยัชมุชนสตลู
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ

 ปจจบัุนวทิยาลัยชุมชนในสงักดัสถาบันวิทยาลยัชมุชน สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา มีจาํนวน 20 แหง 
ไดแก วิทยาลัยชุมชนระนอง บุรีรัมย นราธิวาส พิจิตร สระแกว ตาก พังงา สตูล อุทัยธานี  แมฮองสอน ปตตานี แพร 
หนองบัวลําภู ยโสธร มุกดาหาร ยะลา สมุทรสาคร ตราด สงขลา และนาน 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดมีพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนไปแลว 18 วิทยาลัย 
ซึง่เปนพธิทีีท่รงเกยีรตแิละมีคณุคาแกนกัศกึษาทีสํ่าเร็จการศกึษาจากวทิยาลัยชมุชน ผูสําเร็จการศกึษาจากวทิยาลัยชมุชน 
ทุกคน ไดรับเกียรติและความอนุเคราะห จากทานองคมนตรี นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผูวาราชการจังหวัด 
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และบุคคลที่ประชาชนในจังหวัดใหความเคารพนับถือ ไดแก

 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากนํ้าพระทัยอันเปยม 
ดวยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชปรารภ 
แด ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (มล.ปน มาลากุล) ประจําปการศึกษา 2506 และพระราชทาน 
รางวัลแก โรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดการศึกษาดีเดน ใจความของพระราชปรารภมีวา “มีนักศึกษา 
จาํนวนมาก ซึง่มคีวามประพฤตดิแีละมคีวามมานะพยายามศกึษาเลาเรียนไดผลด ีรวมทัง้มโีรงเรยีนซึง่จัดการศกึษาดี 
จนนักเรียนไดรับการเรียนดีเปนสวนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกลาว สมควรจะไดรับรางวัล 
พระราชทาน และทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให” 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ 
อดุมศกึษาอยางตอเนือ่งเปนประจําทุกป ตัง้แตปการศกึษา 2547 การคดัเลอืกกําหนดใหแบงสถาบนัอดุมศกึษา ออกเปน 
5 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และกรุงเทพมหานคร แตละภูมิภาค 
แบงสถานศึกษาออกเปน 3 ขนาด คอื ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ ตามจาํนวนของนักศกึษาในแตละปการศึกษา 
ดังนั้น นักศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานทุกคนจึงควรตระหนักไวเสมอวารางวัลพระราชทาน เปนส่ิงที่ทรงคุณคา 
และเปนเกียรติตอผูรับอยางสูงสุด คุณความดีจะถูกประกาศและเผยแพรไปยังสาธารณชนทั่วไป สมควรผูที่เกี่ยวของ 
ทุกฝายตองกระทําอยางรอบคอบ และผูที่ไดรับรางวัลไปแลวจะตองดํารงรักษาคุณความดีนั้นใหมั่นคงสืบไป
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดนํานักเรียน นักศึกษา และผูแทนสถานศึกษาที่ไดเขารับรางวัลพระราชทาน ประจําป 
การศกึษา 2560  เขาเฝาฯ รับพระราชทานรางวลั จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเมือ่วนัที ่6 ตลุาคม 
2561  ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา โดย นางสาวปรธิสฑัชา ธนฐนวกชภรณ นกัศกึษาหลกัสตูรอนปุริญญา สาขาวชิา 
การทองเทีย่ว วทิยาลยัชมุชนสตลู เขารบัพระราชทานรางวลัพระราชทานระดบัอุดมศกึษาภาคใต สถานศึกษาขนาดเล็ก

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2560

นายแพทยเกษม วฒันชยั องคมนตรี 
ประธานในพธิปีระสาทอนปุรญิญาบตัรของ

วทิยาลยัชมุชนตาก

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2560

นายแพทยบญุยงค วงศรกัมติร 
ประธานในพธิปีระสาทอนปุรญิญาบตัรของ

วทิยาลยัชมุชนนาน

นายอดนินัท ปากบารา 
ผูชวยรฐัมนตรปีระจาํนายกรฐัมนตรี 

ประธานในพธิปีระสาทอนปุรญิญาบตัร
ของวทิยาลยัชมุชนสตลู

95ผลการด�าเนินงาน



นายภาณุ อทุยัรตัน ผูแทนพเิศษของรฐับาล
ในการแกไขปญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต 
ประธานในพธิปีระสาทอนปุรญิญาบตัร

ของวทิยาลยัชมุชนยะลา

นายวรีะศกัดิ ์วจิติรแสงศรี 
ผูวาราชการจงัหวัดพจิติร 

ประธานในพธิปีระสาทอนปุรญิญาบัตรของ
วทิยาลยัชมุชนพจิติร

นายสทิธชิยั ศักดา 
ผูวาราชการจงัหวัดพงังา 

ประธานในพธิปีระสาทอนปุรญิญาบตัรของ
วทิยาลยัชมุชนพงังา

นายจตพุจน ปยมัปตุระ 
ผูวาราชการจงัหวัดระนอง 

ประธานในพธิปีระสาทอนปุรญิญาบัตรของ 
วทิยาลยัชมุชนระนอง

 นางสิริกร มณีรินทร นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของ 
วิทยาลัยชุมชน : วิทยาลัยชุมชนแพร อุทัยธานี มุกดาหาร นราธิวาส ปตตานี และสงขลา

วทิยาลยัชมุชนแพร วทิยาลยัชมุชนอทัุยธานี

วทิยาลยัชมุชนมกุดาหาร วทิยาลยัชมุชนนราธวิาส

วทิยาลยัชมุชนปตตานี วทิยาลยัชมุชนสงขลา
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นายภาณุ อุทยัรตัน ผูแทนพิเศษของรฐับาล
ในการแกไขปญหาจังหวดัชายแดนภาคใต 
ประธานในพิธปีระสาทอนปุรญิญาบตัร

ของวทิยาลัยชมุชนยะลา

นายวรีะศกัดิ ์วจิิตรแสงศรี 
ผูวาราชการจังหวัดพจิติร 

ประธานในพิธปีระสาทอนปุรญิญาบตัรของ
วทิยาลัยชมุชนพิจติร

นายสิทธชิยั ศักดา 
ผูวาราชการจังหวัดพงังา 

ประธานในพิธปีระสาทอนปุรญิญาบตัรของ
วทิยาลัยชมุชนพังงา

นายจตพุจน ปยมัปตุระ 
ผูวาราชการจังหวัดระนอง 

ประธานในพิธปีระสาทอนปุรญิญาบตัรของ 
วทิยาลัยชมุชนระนอง

 นางสิริกร มณีรินทร นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของ 
วิทยาลัยชุมชน : วิทยาลัยชุมชนแพร อุทัยธานี มุกดาหาร นราธิวาส ปตตานี และสงขลา

วทิยาลัยชมุชนแพร วทิยาลยัชมุชนอทัุยธานี

วทิยาลัยชมุชนมกุดาหาร วทิยาลยัชมุชนนราธวิาส

วทิยาลัยชมุชนปตตานี วทิยาลยัชมุชนสงขลา

97ผลการด�าเนินงาน



นายประจวบ อาจารพงษ 
รองผูวาราชการจังหวดัแมฮองสอน 

ประธานในพธิปีระสาทอนปุรญิญาบตัรของ
วทิยาลยัชมุชนแมฮองสอน

ผูชวยศาสตราจารยนอย สปุงคลดั 
ประธานสภาวทิยาลัยชมุชนบรีุรมัย 

ประธานในพธิปีระสาทอนปุรญิญาบตัรของ
วทิยาลยัชมุชนบรุรีมัย

ผูชวยศาสตราจารยนพพร โฆสริะโยธนิ 
ประธานสภาวทิยาลัยชมุชนหนองบวัลาํภู 

ประธานในพธิปีระสาทอนปุรญิญาบตัรของ
วทิยาลยัชมุชนหนองบวัลาํภู

นายศานติย นาคสขุศรี 
ประธานสภาวทิยาลยัชมุชนสระแกว 

ประธานในพธิปีระสาทอนปุรญิญาบตัรของ
วทิยาลยัชมุชนสระแกว

การเงิน การคลัง และงบประมาณ
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นายประจวบ อาจารพงษ 
รองผูวาราชการจังหวดัแมฮองสอน 

ประธานในพิธปีระสาทอนปุรญิญาบตัรของ
วทิยาลัยชมุชนแมฮองสอน

ผูชวยศาสตราจารยนอย สปุงคลดั 
ประธานสภาวทิยาลัยชมุชนบรีุรมัย 

ประธานในพิธปีระสาทอนปุรญิญาบตัรของ
วทิยาลัยชมุชนบรุรีมัย

ผูชวยศาสตราจารยนพพร โฆสริะโยธนิ 
ประธานสภาวทิยาลัยชมุชนหนองบวัลาํภู 

ประธานในพิธปีระสาทอนปุรญิญาบตัรของ
วทิยาลัยชมุชนหนองบวัลาํภู

นายศานติย นาคสขุศรี 
ประธานสภาวทิยาลัยชมุชนสระแกว 

ประธานในพิธปีระสาทอนปุรญิญาบตัรของ
วทิยาลัยชมุชนสระแกว

การเงิน การคลัง และงบประมาณ



สถาบันวิทยาลัยชุมชน
งบแสดงสถานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
                         เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด                        

                               ลูกหนี้ระยะสั้น                                                     
85,397,873.30 90,335,091.79
22,967,349.13 20,886,278.39

                            วัสดุคงเหลือ                                                     1,971,674.18 2,094,534.95 
                            สินทรัพยหมุนเวียนอื่น                                                     1,307,461.67       939,799.68  

              รวมสินทรัพยหมุนเวียน                                                     111,644,358.28       14,255,704.81   

(หนวย : บาท)

2560 2561

รวมสินทรัพย

สินทรัพยไมหมุนเวียน

                         ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ                       
                               สินทรัพยไมมีตัวตน                                                   

530,351,875.98 498,375,413.83 
3,517,409.13     4,002,833.57 

                            รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน                                                  533,869,285.11       502,378,247.40    
645,513,643.39  616,633,952.21 

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

                         เจาหนี้ระยะสั้น                      
                               เงินรับฝากระยะสั้น                                                  

34,614,117.95 38,822,350.24 
7,495,103.30     8,302,790.91 

                            รวมหนี้สินหมุนเวียน                                                     42,109,221.25         47,125,141.15    

หนี้สินไมหมุนเวียน

                         เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว                  
                               เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว                                                  

1,649,503.84 295,002.69  
2,300,000.00  2,300,000.00 

                            รวมหนี้สินไมหมุนเวียน                                                    3,996,753.84       2,697,052.69    
                               เงินรับฝากระยะยาว                                            47,250.00       102,050.00  

รวมหนี้สิน 46,105,975.09   49,822,193.84 

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดสูง /(ต่ำ) กวาคาใชจายสะสม

                            รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน                      599,407,668.30      566,811,758.37

      53,243,649.14   53,243,649.14 
    546,164,019.16 513,568,109.23 

(นางชนิกา  น้ำเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกองคลังและบริหารสินทรัพย

(นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน)
ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายได

รายไดจากงบประมาณ                712,612,930.70       753,468,092.49 
รายไดจากการขายสินคาและบริการ              14,968,214.00           20,424,036.27 
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค              12,141,978.54           3,013,062.30 
รายไดอื่น              2,846,621.16            3,982,854.98

รวมรายได            742,569,744.40         780,888,046.04 

(หนวย : บาท)

2560 2561

คาใชจาย

รายไดสูง /(ต่ำ) กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน

คาใชจายบุคลากร                 232,968,241.57       233,115,886.45 
คาบำเหน็จบำนาญ                    10,241,238.47           8,951,908.71 
คาตอบแทน                    97,531,283.35            99,050,891.91 
คาใชสอย                  256,102,227.58       244,778,831.30 
คาวัสดุ                     44,177,665.77         65,010,594.81 
คาสาธารณูปโภค                    20,398,486.54         20,094,385.16 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย              48,067,769.18         42,997,291.94 
คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค                  240,510.00             736,072.00 
คาใชจายอื่น                 556,909.32             550,149.66 

รวมคาใชจาย            710,284,331.78         715,286,011.94 

รายไดสูง /(ต่ำ) กวาคาใชจายสุทธิ                   32,285,412.62   65,602,034.10

    ตนทุนทางการเงิน      -          -

(นางชนิกา  น้ำเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกองคลังและบริหารสินทรัพย

(นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน)
ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เงินงบประมาณ
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน
งบแสดงสถานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
                         เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด                        

                               ลูกหนี้ระยะสั้น                                                     
85,397,873.30 90,335,091.79
22,967,349.13 20,886,278.39

                            วัสดุคงเหลือ                                                     1,971,674.18 2,094,534.95 
                            สินทรัพยหมุนเวียนอื่น                                                     1,307,461.67       939,799.68  

              รวมสินทรัพยหมุนเวียน                                                     111,644,358.28       14,255,704.81   

(หนวย : บาท)

2560 2561

รวมสินทรัพย

สินทรัพยไมหมุนเวียน

                         ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ                       
                               สินทรัพยไมมีตัวตน                                                   

530,351,875.98 498,375,413.83 
3,517,409.13     4,002,833.57 

                            รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน                                                  533,869,285.11       502,378,247.40    
645,513,643.39  616,633,952.21 

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

                         เจาหนี้ระยะสั้น                      
                               เงินรับฝากระยะสั้น                                                  

34,614,117.95 38,822,350.24 
7,495,103.30     8,302,790.91 

                            รวมหนี้สินหมุนเวียน                                                     42,109,221.25         47,125,141.15    

หนี้สินไมหมุนเวียน

                         เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว                  
                               เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว                                                  

1,649,503.84 295,002.69  
2,300,000.00  2,300,000.00 

                            รวมหนี้สินไมหมุนเวียน                                                    3,996,753.84       2,697,052.69    
                               เงินรับฝากระยะยาว                                            47,250.00       102,050.00  

รวมหนี้สิน 46,105,975.09   49,822,193.84 

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดสูง /(ต่ำ) กวาคาใชจายสะสม

                            รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน                      599,407,668.30      566,811,758.37

      53,243,649.14   53,243,649.14 
    546,164,019.16 513,568,109.23 

(นางชนิกา  น้ำเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกองคลังและบริหารสินทรัพย

(นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน)
ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายได

รายไดจากงบประมาณ                712,612,930.70       753,468,092.49 
รายไดจากการขายสินคาและบริการ              14,968,214.00           20,424,036.27 
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค              12,141,978.54           3,013,062.30 
รายไดอื่น              2,846,621.16            3,982,854.98

รวมรายได            742,569,744.40         780,888,046.04 

(หนวย : บาท)

2560 2561

คาใชจาย

รายไดสูง /(ต่ำ) กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน

คาใชจายบุคลากร                 232,968,241.57       233,115,886.45 
คาบำเหน็จบำนาญ                    10,241,238.47           8,951,908.71 
คาตอบแทน                    97,531,283.35            99,050,891.91 
คาใชสอย                  256,102,227.58       244,778,831.30 
คาวัสดุ                     44,177,665.77         65,010,594.81 
คาสาธารณูปโภค                    20,398,486.54         20,094,385.16 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย              48,067,769.18         42,997,291.94 
คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค                  240,510.00             736,072.00 
คาใชจายอื่น                 556,909.32             550,149.66 

รวมคาใชจาย            710,284,331.78         715,286,011.94 

รายไดสูง /(ต่ำ) กวาคาใชจายสุทธิ                   32,285,412.62   65,602,034.10

    ตนทุนทางการเงิน      -          -

(นางชนิกา  น้ำเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกองคลังและบริหารสินทรัพย

(นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน)
ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เงินงบประมาณ
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เงินรายได

สํานักงานสถาบัน  366,321      748,247   -         748,247      1,114,568 

แมฮองสอน    406,073      443,710           309,116      134,594        540,667 

พิจิตร          8,895,890    2,357,105         1,275,459   1,081,646     9,977,536 

ตาก            5,774,056      598,254         2,548,642  -1,950,388      3,823,668 

บุรีรัมย           7,823,148    1,410,374         1,241,112     169,262      7,992,410 

มุกดาหาร            620,592    1,501,180         1,523,204      -22,024        598,568 

หนองบัวลําภู         3,500,620    2,026,638         3,179,314  -1,152,676      2,347,944 

สระแกว          1,084,440    4,061,913         3,480,687     581,226      1,665,666 

อุทัยธานี         1,540,673      774,800            940,001    -165,201      1,375,472 

ระนอง            3,369,237      572,793         1,176,929    -604,136      2,765,101 

นราธิวาส         1,851,318    2,691,211         1,548,275   1,142,936      2,994,254 

ยะลา          5,572,448      788,622         1,177,195    -388,573      5,183,875 

ปตตานี          4,479,772    1,874,891         2,439,673    -564,782      3,914,990 

สตูล          5,630,194    1,062,137           559,742               502,395      6,132,589 

สมุทรสาคร         2,001,297      906,569           662,906        243,663      2,244,960 

ยโสธร          2,108,921    1,798,168         2,183,719    -385,551      1,723,370 

พังงา          4,069,247      704,505         1,221,603    -517,098      3,552,149 

ตราด           1,123,291    1,819,920         1,742,392       77,527      1,200,818 

แพร          1,945,064      541,314         1,092,422    -551,108      1,393,956 

สงขลา          2,658,828    1,811,883         2,511,504    -699,622      1,959,207 

  วิทยาลัยชุมชน         ยอดยกมา      ยอดรวมรายรับ ยอดรวมรายจาย      ยอดคงเหลือ       ยอดคงเหลือสุทธิ 
           (สูงตํ่า) ป 2561

ยอดรวม             67,073,597          29,603,251           32,180,439       -2,577,189          64,496,408 

นาน          2,252,167    1,109,016         1,366,542    -257,527      1,994,641 

ณ 30 กันยายน 2561

รายงานสรุปการรับ-จายเงินรายไดของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำป 2561
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ผลการประเมินสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



เงินรายได

สํานักงานสถาบัน  366,321      748,247   -         748,247      1,114,568 

แมฮองสอน    406,073      443,710           309,116      134,594        540,667 

พิจิตร          8,895,890    2,357,105         1,275,459   1,081,646     9,977,536 

ตาก            5,774,056      598,254         2,548,642  -1,950,388      3,823,668 

บุรีรัมย           7,823,148    1,410,374         1,241,112     169,262      7,992,410 

มุกดาหาร            620,592    1,501,180         1,523,204      -22,024        598,568 

หนองบัวลําภู         3,500,620    2,026,638         3,179,314  -1,152,676      2,347,944 

สระแกว          1,084,440    4,061,913         3,480,687     581,226      1,665,666 

อุทัยธานี         1,540,673      774,800            940,001    -165,201      1,375,472 

ระนอง            3,369,237      572,793         1,176,929    -604,136      2,765,101 

นราธิวาส         1,851,318    2,691,211         1,548,275   1,142,936      2,994,254 

ยะลา          5,572,448      788,622         1,177,195    -388,573      5,183,875 

ปตตานี          4,479,772    1,874,891         2,439,673    -564,782      3,914,990 

สตูล          5,630,194    1,062,137           559,742               502,395      6,132,589 

สมุทรสาคร         2,001,297      906,569           662,906        243,663      2,244,960 

ยโสธร          2,108,921    1,798,168         2,183,719    -385,551      1,723,370 

พังงา          4,069,247      704,505         1,221,603    -517,098      3,552,149 

ตราด           1,123,291    1,819,920         1,742,392       77,527      1,200,818 

แพร          1,945,064      541,314         1,092,422    -551,108      1,393,956 

สงขลา          2,658,828    1,811,883         2,511,504    -699,622      1,959,207 

  วิทยาลัยชุมชน         ยอดยกมา      ยอดรวมรายรับ ยอดรวมรายจาย      ยอดคงเหลือ       ยอดคงเหลือสุทธิ 
           (สูงตํ่า) ป 2561

ยอดรวม             67,073,597          29,603,251           32,180,439       -2,577,189          64,496,408 

นาน          2,252,167    1,109,016         1,366,542    -257,527      1,994,641 

ณ 30 กันยายน 2561

รายงานสรุปการรับ-จายเงินรายไดของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำป 2561

ผลการประเมินสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



ผลการประเมินในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (20 วิทยาลัยชุมชน) อยูในระดับดีมาก (4.58)

ผลการประเมินตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 9 องคประกอบ 30 ตัวบงชี้ ของวิทยาลัยชุมชน 20 แหง 

ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพรวมผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 

(สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) 

ผลการประเมินภาพรวม                  วิทยาลัยชุมชน

     ระดับดีมาก (4.51 - 5.00)         จำนวน 12 วิทยาลัย : วิทยาลัยชุมชนแพร นาน บุรีรัมย สระแกว ตราด 

          ระนอง นราธิวาส ยะลา ปตตานี สตูล พังงา และสงขลา

     ระดับดี (3.51 - 4.50)       จำนวน 8 วิทยาลัย : วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน พิจิตร ตาก มุกดาหาร 

          หนองบัวลำภู ยโสธร อุทัยธานี และสมุทรสาคร

ผลการประเมินภาพรวม     องคประกอบ

     คะแนนระดับดีมาก (4.51 – 5.00)      องคประกอบที่ 2 การจัดการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรี (เฉลี่ย 4.59)

         องคประกอบที่ 4 การวิจัย (เฉลี่ย 4.79)

         องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกชุมชน (เฉลี่ย 4.78)

         องคประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (เฉลี่ย 4.55)

         องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (เฉลี่ย 4.55)

คะแนนระดับดี (3.51 – 4.50) องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค 

               และแผนดำเนินการ (เฉลี่ย 4.35)

               องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (เฉลี่ย 4.40)

    องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (เฉลี่ย 4.51)

    องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (เฉลี่ย 4.45)

ภาพรวมของผลการประเมินรายองคประกอบ
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	 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา	ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2561	เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2559	ที่มติเห็นชอบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ	ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 5/2559	ลงวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2559		

ซึ่งอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	44	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	2557	

ก�าหนดให้มกีารประเมินส่วนราชการ		เพือ่พฒันาระบบการด�าเนินงานของส่วนราชการในการขบัเคลือ่นภารกจิส�าคัญ	

ของรัฐบาล	และเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ	โดย	ก.พ.ร.		ในการประชมุ	

ครั้งที่	4/2559	เมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2559	ได้ก�าหนดแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการ	ในปีงบประมาณ		

พ.ศ.	 2560	 และมีมติเห็นควรให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีอยู่	 ทดแทน	

การประเมินตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	โดยให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายงานประจ�าปีที่เป็นรายงาน	

การประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ	 CHE	 QA	 online	 ไปยังส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

ภายใน	 120	 วัน	 นับจากสิ้นปีการศึกษา	 เพื่อให้ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสรุปผลการประเมิน	

ดังกล่าวให้ส�านักงาน			ก.พ.ร.	ทั้งนี้ให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา	

ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2560	 เป็นต้นไป	 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีผลการประเมินและข้อเสนอแนะ	

ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ประจ�าปีการศึกษา	2560	ของวิทยาลัยชุมชน	20	แห่ง	ดังนี้		



ผลการประเมินในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (20 วิทยาลัยชุมชน) อยูในระดับดีมาก (4.58)

ผลการประเมินตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 9 องคประกอบ 30 ตัวบงชี้ ของวิทยาลัยชุมชน 20 แหง 

ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพรวมผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 

(สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) 

ผลการประเมินภาพรวม                  วิทยาลัยชุมชน

     ระดับดีมาก (4.51 - 5.00)         จำนวน 12 วิทยาลัย : วิทยาลัยชุมชนแพร นาน บุรีรัมย สระแกว ตราด 

          ระนอง นราธิวาส ยะลา ปตตานี สตูล พังงา และสงขลา

     ระดับดี (3.51 - 4.50)       จำนวน 8 วิทยาลัย : วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน พิจิตร ตาก มุกดาหาร 

          หนองบัวลำภู ยโสธร อุทัยธานี และสมุทรสาคร

ผลการประเมินภาพรวม     องคประกอบ

     คะแนนระดับดีมาก (4.51 – 5.00)      องคประกอบที่ 2 การจัดการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรี (เฉลี่ย 4.59)

         องคประกอบที่ 4 การวิจัย (เฉลี่ย 4.79)

         องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกชุมชน (เฉลี่ย 4.78)

         องคประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (เฉลี่ย 4.55)

         องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (เฉลี่ย 4.55)

คะแนนระดับดี (3.51 – 4.50) องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค 

               และแผนดำเนินการ (เฉลี่ย 4.35)

               องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (เฉลี่ย 4.40)

    องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (เฉลี่ย 4.51)

    องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (เฉลี่ย 4.45)

ภาพรวมของผลการประเมินรายองคประกอบ

105ผลการประเมินสถาบันวิทยาลัยชุมชน



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน  
ประจําปการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561)  
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องคประกอบ/ตัวบงช้ี

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดำเนินการ 

องคประกอบท่ี 2 การจัดการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรี

     ตัวบงช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน                          2           4           3         4                  5           5           4        3           4  5          3           5           5          5           5           5          5           5     5           5         4.35

     ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร                         5           5           5         5                  5           5           5        3           5  5          3           5        5          5           5           5           5           5     4           5            4.75

     ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพของผูสอน                 4.64         5           5         5                  5           5           5        5           5  5          5           5        5          5           5           4           5            5   5           5           4.97

      ตัวบงช้ีท่ี 2.3 วิทยฐานะของขาราชการครู                 3.77         4           4         5                  5         4.93       3.67      4.86         5  5          5           4        5        3.57       4.91         3          5         3.77       3.40       3.46       4.31

 ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาครูประจำและบุคลากรสายสนับสนุนในวิทยาลัยและหนวยจัดการศึกษา                                              3            3           5           5               5          5           4           3             5            5         3            5   4          5            5         5          5  5           4           5          4.45

 ตัวบงช้ีท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู                   4             4        5           5                5          5            5           4           5             4         4             5      5          5           5         5          5  5           5           5          4.75

  ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน                    5           4        5           4                5          5           5           4           5            3         4             5      5          5           5         4          5  5           5           5          4.65

  ตัวบงช้ีท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา                                            4           4        5            4                       5          5            5           5           5             5         3             5    5          5           5         5          5  5           5           5          4.75

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 1.1 ผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน (ระดับอนุปริญญา ปวส. และ ปวช.)                                            4.22       4.25       3.56      4.39           4.54        4.07       4.33       4.47      4.51       4.08       4.57       4.82       4.12          4         4.77       4.51      4.22       4.96       4.27       4.93       4.37

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 1.2 ผูผานการฝกอบรมมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน                                                                                             5          4.1         4.2          4.09           4.47        4.23       4.76       4.55      4.98       4.69       4.57       4.85       4.28       4.21        4.69       4.53      4.98       4.95       3.51       4.92       4.52

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมทำประโยชนใหชุมชน                                                                0         4.25       3.73       3.95               4.46        4.18       4.79       4.55      4.56       4.49       4.54       4.75       4.33       4.09      4.71         4.49      4.98       4.95       3.59       4.93       4.21

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 3 ผูสำเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมยังอยูในชุมชน                                                                              5           5           5         4.86               5          5           5           5           5             5         5              5             5          5           5         5          5  5         4.51          5          4.96

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 11 การพัฒนาครูและอาจารยพิเศษ                                                                                                               4           3           4           5               5          5            3           3           4             5         4             5      5          5           4         5          4  5           5           5          4.40

 องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                                                                                                             3           4        5          5               5          5            4           4           3            5         2             5     3          5           5         5          5   5           5           5          4.40

 องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกชุมชน  

องคประกอบท่ี 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

รวมเฉล่ีย

ผลการประเมิน

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน                                               5           3        5          5              5          5           5           5           4            5         4            5     5          5           5         5          5  5           5           5          4.80

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการนำเสนอผานผูทรงคุณวุฒิของชุมชน                                                                5           5         2.08        5              5          5            5          3.57        5            5         5             5 1.39          5           5         5          5  5         4.17          5          4.56

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 5  ผลงานของครู                                                                                                                             5           5        5          5              5          5            5           5           5            5         5            5    5          5           5         5          5  5           5           5             5.00

 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน                                                                                             3           3        4          5              5          5              5           5           5            5         4            5     5          5           5         5          5  5           5           5           4.70

ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 6 ผลการนำความรูและประสบการณมาเสริมสรางชุมชนใหเข็มแข็ง                                                             4           3        5          5               5          5            5           5           5             5         5            5    5          5           5         5          5  5           5           5           4.85

 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม                                                                                             3           3        5           1              5          5            5           3           5             5         5            5    4          5           5         5          5  5           5           5           4.45

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 7 การสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนผูรับการฝกอบรมและบุคลากรทุกกลุมในวิทยาลัยมีวิถีชีวิตและมีความประพฤติท่ีดีงาม         3           3        4           5                                     5            5          5           4           5           5           5           5           4           5           5         5           5  5           5           5          4.65

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ภาวะผูนำของสภาวิทยาลัยชุมชนและผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน                                                                              5           5        4          4              5          5           5           5           5            5         5             5    5          5           5         5          5  5           5           5         4.90

 ตัวบงช้ีท่ี 7.2 การพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู                                                                               2           2        5          5               5          5           2           5           2            5         5            5     2          5           5         5          5  5           5           5         4.25

 ตัวบงช้ีท่ี 7.3 การใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ                                                                                                             3           4        5          5               5          5            5           5           2            5         3            5      5          5           5         5          5  5           5            5         4.60

 ตัวบงช้ีท่ี 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง                                                                                                                             3           3         3          5                 5          5           3           3           3                       5         3            5      1          4           5         5          5  5           5           5         4.05

ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 8 การปฎิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาวิทยาลัย                                                                                           4.82        4.42      3.84       4.79           4.43        4.82       4.79       4.64      4.42       4.90      4.95       4.94       4.57       4.28      4.92       4.48       4.96       4.95      4.86       4.95        4.68

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 10 ภาวะผูนำของผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน                                                                                           4.84        4.72       4.2        4.20           4.68        4.80       4.78       4.55      4.32          5        4.76       4.96       4.36       4.10      4.90         3.34       4.95        5         4.72           5         4.60

 

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ                                                                                              3           4        3          5             4          5           2           5           3            5         5             5     5          5           5         5          5  5           5           5         4.45

 
ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                                                                                           4           5        4          5             5          5         5           4           5            5         3            5      5          5           5         5          5           5              5           5         4.75

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 12 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด                                                                     3.99        3.6       3.92       4.59           4.32        3.91        4.26       4.14      4.16        4.55      4.40       4.89      4.35       4.58       4.67      4.32       4.72       4.74      4.29       4.68       4.35

 

หมายเหตุ : 1. หลักเกณฑการใหคะแนน        0.00-1.50 = การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน                  1.51-2.50 = การดำเนินงานตองปรับปรุง                         2.51-3.50 = การดำเนินงานระดับพอใช            3.51-4.50 = การดำเนินงานระดับดี      4.51-5.00 = การดำเนินงานระดับดีมาก                                                   

               2. *รวม KPI = รวมตัวแตละบงช้ีของ 20 วิทยาลัยชุมชน

  3.81       3.94      4.28       4.60                   4.86          4.86       4.45      4.28    4.40        4.82       4.19       4.94      4.35    4.76       4.92      4.75       4.93       4.94      4.68       4.93       4.58

     ดี           ดี          ดี        ดีมาก                  ดีมาก      ดีมาก       ดี          ดี       ดี        ดีมาก        ดี         ดีมาก        ดี    ดีมาก      ดีมาก     ดีมาก      ดีมาก      ดีมาก      ดีมาก     ดีมาก      ดีมาก
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รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน  
ประจําปการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561)  
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องคประกอบ/ตัวบงช้ี

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดำเนินการ 

องคประกอบท่ี 2 การจัดการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรี

     ตัวบงช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน                          2           4           3         4                  5           5           4        3           4  5          3           5           5          5           5           5          5           5     5           5         4.35

     ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร                         5           5           5         5                  5           5           5        3           5  5          3           5        5          5           5           5           5           5     4           5            4.75

     ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพของผูสอน                 4.64         5           5         5                  5           5           5        5           5  5          5           5        5          5           5           4           5            5   5           5           4.97

      ตัวบงช้ีท่ี 2.3 วิทยฐานะของขาราชการครู                 3.77         4           4         5                  5         4.93       3.67      4.86         5  5          5           4        5        3.57       4.91         3          5         3.77       3.40       3.46       4.31

 ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาครูประจำและบุคลากรสายสนับสนุนในวิทยาลัยและหนวยจัดการศึกษา                                              3            3           5           5               5          5           4           3             5            5         3            5   4          5            5         5          5  5           4           5          4.45

 ตัวบงช้ีท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู                   4             4        5           5                5          5            5           4           5             4         4             5      5          5           5         5          5  5           5           5          4.75

  ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน                    5           4        5           4                5          5           5           4           5            3         4             5      5          5           5         4          5  5           5           5          4.65

  ตัวบงช้ีท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา                                            4           4        5            4                       5          5            5           5           5             5         3             5    5          5           5         5          5  5           5           5          4.75

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 1.1 ผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน (ระดับอนุปริญญา ปวส. และ ปวช.)                                            4.22       4.25       3.56      4.39           4.54        4.07       4.33       4.47      4.51       4.08       4.57       4.82       4.12          4         4.77       4.51      4.22       4.96       4.27       4.93       4.37

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 1.2 ผูผานการฝกอบรมมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน                                                                                             5          4.1         4.2          4.09           4.47        4.23       4.76       4.55      4.98       4.69       4.57       4.85       4.28       4.21        4.69       4.53      4.98       4.95       3.51       4.92       4.52

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมทำประโยชนใหชุมชน                                                                0         4.25       3.73       3.95               4.46        4.18       4.79       4.55      4.56       4.49       4.54       4.75       4.33       4.09      4.71         4.49      4.98       4.95       3.59       4.93       4.21

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 3 ผูสำเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมยังอยูในชุมชน                                                                              5           5           5         4.86               5          5           5           5           5             5         5              5             5          5           5         5          5  5         4.51          5          4.96

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 11 การพัฒนาครูและอาจารยพิเศษ                                                                                                               4           3           4           5               5          5            3           3           4             5         4             5      5          5           4         5          4  5           5           5          4.40

 องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                                                                                                             3           4        5          5               5          5            4           4           3            5         2             5     3          5           5         5          5   5           5           5          4.40

 องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกชุมชน  

องคประกอบท่ี 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

รวมเฉล่ีย

ผลการประเมิน

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน                                               5           3        5          5              5          5           5           5           4            5         4            5     5          5           5         5          5  5           5           5          4.80

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการนำเสนอผานผูทรงคุณวุฒิของชุมชน                                                                5           5         2.08        5              5          5            5          3.57        5            5         5             5 1.39          5           5         5          5  5         4.17          5          4.56

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 5  ผลงานของครู                                                                                                                             5           5        5          5              5          5            5           5           5            5         5            5    5          5           5         5          5  5           5           5             5.00

 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน                                                                                             3           3        4          5              5          5              5           5           5            5         4            5     5          5           5         5          5  5           5           5           4.70

ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 6 ผลการนำความรูและประสบการณมาเสริมสรางชุมชนใหเข็มแข็ง                                                             4           3        5          5               5          5            5           5           5             5         5            5    5          5           5         5          5  5           5           5           4.85

 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม                                                                                             3           3        5           1              5          5            5           3           5             5         5            5    4          5           5         5          5  5           5           5           4.45

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 7 การสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนผูรับการฝกอบรมและบุคลากรทุกกลุมในวิทยาลัยมีวิถีชีวิตและมีความประพฤติท่ีดีงาม         3           3        4           5                                     5            5          5           4           5           5           5           5           4           5           5         5           5  5           5           5          4.65

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ภาวะผูนำของสภาวิทยาลัยชุมชนและผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน                                                                              5           5        4          4              5          5           5           5           5            5         5             5    5          5           5         5          5  5           5           5         4.90

 ตัวบงช้ีท่ี 7.2 การพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู                                                                               2           2        5          5               5          5           2           5           2            5         5            5     2          5           5         5          5  5           5           5         4.25

 ตัวบงช้ีท่ี 7.3 การใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ                                                                                                             3           4        5          5               5          5            5           5           2            5         3            5      5          5           5         5          5  5           5            5         4.60

 ตัวบงช้ีท่ี 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง                                                                                                                             3           3         3          5                 5          5           3           3           3                       5         3            5      1          4           5         5          5  5           5           5         4.05

ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 8 การปฎิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาวิทยาลัย                                                                                           4.82        4.42      3.84       4.79           4.43        4.82       4.79       4.64      4.42       4.90      4.95       4.94       4.57       4.28      4.92       4.48       4.96       4.95      4.86       4.95        4.68

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 10 ภาวะผูนำของผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน                                                                                           4.84        4.72       4.2        4.20           4.68        4.80       4.78       4.55      4.32          5        4.76       4.96       4.36       4.10      4.90         3.34       4.95        5         4.72           5         4.60

 

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ                                                                                              3           4        3          5             4          5           2           5           3            5         5             5     5          5           5         5          5  5           5           5         4.45

 
ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                                                                                           4           5        4          5             5          5         5           4           5            5         3            5      5          5           5         5          5           5              5           5         4.75

 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 12 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด                                                                     3.99        3.6       3.92       4.59           4.32        3.91        4.26       4.14      4.16        4.55      4.40       4.89      4.35       4.58       4.67      4.32       4.72       4.74      4.29       4.68       4.35

 

หมายเหตุ : 1. หลักเกณฑการใหคะแนน        0.00-1.50 = การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน                  1.51-2.50 = การดำเนินงานตองปรับปรุง                         2.51-3.50 = การดำเนินงานระดับพอใช            3.51-4.50 = การดำเนินงานระดับดี      4.51-5.00 = การดำเนินงานระดับดีมาก                                                   

               2. *รวม KPI = รวมตัวแตละบงช้ีของ 20 วิทยาลัยชุมชน

  3.81       3.94      4.28       4.60                   4.86          4.86       4.45      4.28    4.40        4.82       4.19       4.94      4.35    4.76       4.92      4.75       4.93       4.94      4.68       4.93       4.58

     ดี           ดี          ดี        ดีมาก                  ดีมาก      ดีมาก       ดี          ดี       ดี        ดีมาก        ดี         ดีมาก        ดี    ดีมาก      ดีมาก     ดีมาก      ดีมาก      ดีมาก      ดีมาก     ดีมาก      ดีมาก
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของคณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในวทิยาลยัชมุชน 20 แหง ปการศกึษา 2560 

องคประกอบการประเมิน     ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 1    1.  ควรปรับแผนยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนการดำเนินการใหสอดคลองกับ
ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค     บริบทที่เปลี่ยนแปลง
และแผนดำเนินการ  2.  ควรใหความรูบุคลากรวิทยาลัยชุมชนในการทำแผนยุทธศาสตร และติดตาม
       ประเมินผล
    3. ควรใหบุคลากรวิทยาลัยชุมชนรวมกำหนดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 
       เพื่อสะทอนวิสัยทัศนและพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
    4. ควรติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามตัวบงชี้ เพื่อบรรลุเปาหมาย
       ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการตามเปาหมาย

องคประกอบที่ 2    1. ควรออกแบบและพัฒนาหลักสูตรดานวิชาการและวิชาชีพใหมีเนื้อหา
การจัดการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญา    ที่ทันสมัยตามความตองการของชุมชนและตลาดแรงงาน
    2. ควรประเมินหลักสูตรดานการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา การทวนสอบ
       ผลการเรียนรู เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ
    3. ควรเพิ่มชองทางการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ในรูปแบบหลักสูตร
       สะสมหนวยกิต หรือหลักสูตรออนไลน
    4. ควรวิเคราะหปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา เพื่อชวยเหลือและสงเสริม
       นักศึกษาใหสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
    5. ควรสรางความรู ความเขาใจการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
       (มคอ. 7) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และบทบาทหนาที่ของอาจารยประจำ
       หลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
    6. ควรจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อพัฒนาครูประจำและบุคลากร
       สายสนับสนุน

องคประกอบที่ 3    1. ควรกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพสะทอนถึงผลลัพธในการพัฒนากิจกรรมผูเรียน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  2. ควรสงเสริมนักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อประโยชนสำหรับชุมชน
       ตามกระบวนการ PDCA
    3. ควรประเมินความสำเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเชื่อมโยงกับ
       แผนกลยุทธ

องคประกอบการประเมิน     ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 4    1. ควรสรางเครือขายกับสถานศึกษาหรือหนวยงานภาครัฐ เอกชน และแสวงหา
การวิจัย       แหลงทุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก 
    2. ควรเนนการวิจัยแบบมีสวนรวม และสนับสนุนผลงานวิจัยที่มีองคความรูใหม 
       เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน
    3. ควรนำศักยภาพผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่มาขับเคลื่อนงานวิจัย
       ใหมีคุณภาพ
    4. ผูบริหารควรผลักดันและสรางแรงจูงใจพัฒนาอาจารยผลิตผลงานวิจัยหรือ
       งานสรางสรรคเชิงบูรณาการระหวางศาสตรเพิ่มขึ้น 
    5. ควรสนับสนุนเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ เชน การประชุมวิชาการ 
       การตีพิมพเผยแพรวารสารระดับชาติและนานาชาติ
    6. ควรมีระบบคุมครองทรัพยสินทางปญญาของวิทยาลัยชุมชน 
    7. ควรจัดตั้งคลินิกวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและพัฒนางานวิจัย

องคประกอบที่ 5    1.  ควรมีการพัฒนาแผนบริการวิชาการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ วัตถุประสงค 
การบริการทางวิชาการแกชุมชน    และตัวชี้วัด
    2. ควรสำรวจความตองการของชุมชน และจัดหลักสูตรบริการทางวิชาการ
       แกสังคมที่หลากหลาย
    3. ควรนำการบริการวิชาการที่ประสบความสำเร็จมาถอดบทเรียนเพื่อใหได
       องคความรู ควรเนนฝกปฏิบัติเพื่อใหผูอบรมปฏิบัติงานไดจริงและเสริมรายได 
       สรางอาชีพใหกับชุมชนเขตพื้นที่
    4. ควรรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริการวิชาการ
       ในสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย 
    5. ควรจัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชนตนแบบเพื่อถายทอดองคความรูดานการผลิตและ
       บริหารจัดการสูชุมชน

องคประกอบที่ 6    1. ควรจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสอดคลองกับแผนกลยุทธ 
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    และกำหนดตัวบงชี้ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
    2. ควรบูรณาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
       และกิจกรรมนักศึก 
    3. ควรวิเคราะหผลการประเมินความสำเร็จบูรณาการทำนุบำรุงศิลปะและ
       วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาในเชิงคุณภาพ
       มากขึ้น
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของคณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในวทิยาลยัชมุชน 20 แหง ปการศกึษา 2560 

องคประกอบการประเมิน     ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 1    1.  ควรปรับแผนยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนการดำเนินการใหสอดคลองกับ
ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค     บริบทที่เปลี่ยนแปลง
และแผนดำเนินการ  2.  ควรใหความรูบุคลากรวิทยาลัยชุมชนในการทำแผนยุทธศาสตร และติดตาม
       ประเมินผล
    3. ควรใหบุคลากรวิทยาลัยชุมชนรวมกำหนดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 
       เพื่อสะทอนวิสัยทัศนและพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
    4. ควรติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามตัวบงชี้ เพื่อบรรลุเปาหมาย
       ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการตามเปาหมาย

องคประกอบที่ 2    1. ควรออกแบบและพัฒนาหลักสูตรดานวิชาการและวิชาชีพใหมีเนื้อหา
การจัดการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญา    ที่ทันสมัยตามความตองการของชุมชนและตลาดแรงงาน
    2. ควรประเมินหลักสูตรดานการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา การทวนสอบ
       ผลการเรียนรู เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ
    3. ควรเพิ่มชองทางการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ในรูปแบบหลักสูตร
       สะสมหนวยกิต หรือหลักสูตรออนไลน
    4. ควรวิเคราะหปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา เพื่อชวยเหลือและสงเสริม
       นักศึกษาใหสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
    5. ควรสรางความรู ความเขาใจการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
       (มคอ. 7) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และบทบาทหนาที่ของอาจารยประจำ
       หลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
    6. ควรจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อพัฒนาครูประจำและบุคลากร
       สายสนับสนุน

องคประกอบที่ 3    1. ควรกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพสะทอนถึงผลลัพธในการพัฒนากิจกรรมผูเรียน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  2. ควรสงเสริมนักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อประโยชนสำหรับชุมชน
       ตามกระบวนการ PDCA
    3. ควรประเมินความสำเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเชื่อมโยงกับ
       แผนกลยุทธ

องคประกอบการประเมิน     ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 4    1. ควรสรางเครือขายกับสถานศึกษาหรือหนวยงานภาครัฐ เอกชน และแสวงหา
การวิจัย       แหลงทุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก 
    2. ควรเนนการวิจัยแบบมีสวนรวม และสนับสนุนผลงานวิจัยที่มีองคความรูใหม 
       เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน
    3. ควรนำศักยภาพผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่มาขับเคลื่อนงานวิจัย
       ใหมีคุณภาพ
    4. ผูบริหารควรผลักดันและสรางแรงจูงใจพัฒนาอาจารยผลิตผลงานวิจัยหรือ
       งานสรางสรรคเชิงบูรณาการระหวางศาสตรเพิ่มขึ้น 
    5. ควรสนับสนุนเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ เชน การประชุมวิชาการ 
       การตีพิมพเผยแพรวารสารระดับชาติและนานาชาติ
    6. ควรมีระบบคุมครองทรัพยสินทางปญญาของวิทยาลัยชุมชน 
    7. ควรจัดตั้งคลินิกวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและพัฒนางานวิจัย

องคประกอบที่ 5    1.  ควรมีการพัฒนาแผนบริการวิชาการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ วัตถุประสงค 
การบริการทางวิชาการแกชุมชน    และตัวชี้วัด
    2. ควรสำรวจความตองการของชุมชน และจัดหลักสูตรบริการทางวิชาการ
       แกสังคมที่หลากหลาย
    3. ควรนำการบริการวิชาการที่ประสบความสำเร็จมาถอดบทเรียนเพื่อใหได
       องคความรู ควรเนนฝกปฏิบัติเพื่อใหผูอบรมปฏิบัติงานไดจริงและเสริมรายได 
       สรางอาชีพใหกับชุมชนเขตพื้นที่
    4. ควรรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริการวิชาการ
       ในสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย 
    5. ควรจัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชนตนแบบเพื่อถายทอดองคความรูดานการผลิตและ
       บริหารจัดการสูชุมชน

องคประกอบที่ 6    1. ควรจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสอดคลองกับแผนกลยุทธ 
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    และกำหนดตัวบงชี้ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
    2. ควรบูรณาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
       และกิจกรรมนักศึก 
    3. ควรวิเคราะหผลการประเมินความสำเร็จบูรณาการทำนุบำรุงศิลปะและ
       วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาในเชิงคุณภาพ
       มากขึ้น
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน 20 แหง ปการศึกษา 2560 (ตอ) 

องคประกอบการประเมิน     ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 7    1. ควรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง
การบริหารและการจัดการ  2. ควรมีการสรางระบบหรือแนวทางในการสืบทอดตำแหนง เพื่อใหบุคลากร
       ปฏิบัติงานไดอยางหลากหลาย และกาวสูตำแหนงที่สูงขึ้น
    3. ควรใหความรูกับบุคลากรในวิทยาลัยชุมชนจากการจัดทำแผนการจัดการ
       ความรู และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนระบบ 
    4. ควรสรางความรูความเขาใจดานการบริหารจัดการความเสี่ยงแกบุคลากร

องคประกอบที่ 8    1. ควรปรับแผนกลยุทธทางการเงินใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
การเงินและงบประมาณ     วิทยาลัยชุมชน 5 ป
    2. ควรทบทวนแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชนเชื่อมโยงกับกิจกรรมโครงการ
       ดานงบประมาณ เพื่อกำกับติดตามงบประมาณบรรลุตามเปาหมาย
    3. ควรจัดทำแผนการหางบประมาณหรือการใชจายเงินนอกงบประมาณ 
       เพื่อใหครอบคลุมการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
    4. ควรวิเคราะหตนทุนตอหนวยของการดำเนินการตามพันธกิจ เชน ตนทุน
       ตอการผลิตบัณฑิตในแตละสาขา พรอมทั้งรายงานสภาวิทยาลัยชุมชนและ
       ทั้งผูบริหาร

องคประกอบที่ 9    1.ควรมีการปรับเปลี่ยนหนาที่ในการรับผิดชอบในแตละองคประกอบ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและบูรณาการกับองคประกอบไดอยางทั่วถึง
    2.ควรนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนมาพัฒนา
       การดำเนินงานอยางตอเนื่อง
    3. ควรมีการอบรมอาจารยและบุคลากรใหมีความรูความเขาใจตัวบงชี้ 
       เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนนิงาน

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน 20 แหง ปการศึกษา 2560 (ตอ) 

องคประกอบการประเมิน     ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 7    1. ควรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง
การบริหารและการจัดการ  2. ควรมีการสรางระบบหรือแนวทางในการสืบทอดตำแหนง เพื่อใหบุคลากร
       ปฏิบัติงานไดอยางหลากหลาย และกาวสูตำแหนงที่สูงขึ้น
    3. ควรใหความรูกับบุคลากรในวิทยาลัยชุมชนจากการจัดทำแผนการจัดการ
       ความรู และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนระบบ 
    4. ควรสรางความรูความเขาใจดานการบริหารจัดการความเสี่ยงแกบุคลากร

องคประกอบที่ 8    1. ควรปรับแผนกลยุทธทางการเงินใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
การเงินและงบประมาณ     วิทยาลัยชุมชน 5 ป
    2. ควรทบทวนแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชนเชื่อมโยงกับกิจกรรมโครงการ
       ดานงบประมาณ เพื่อกำกับติดตามงบประมาณบรรลุตามเปาหมาย
    3. ควรจัดทำแผนการหางบประมาณหรือการใชจายเงินนอกงบประมาณ 
       เพื่อใหครอบคลุมการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
    4. ควรวิเคราะหตนทุนตอหนวยของการดำเนินการตามพันธกิจ เชน ตนทุน
       ตอการผลิตบัณฑิตในแตละสาขา พรอมทั้งรายงานสภาวิทยาลัยชุมชนและ
       ทั้งผูบริหาร

องคประกอบที่ 9    1.ควรมีการปรับเปลี่ยนหนาที่ในการรับผิดชอบในแตละองคประกอบ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและบูรณาการกับองคประกอบไดอยางทั่วถึง
    2.ควรนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนมาพัฒนา
       การดำเนินงานอยางตอเนื่อง
    3. ควรมีการอบรมอาจารยและบุคลากรใหมีความรูความเขาใจตัวบงชี้ 
       เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงาน

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561

111ผลการประเมินสถาบันวิทยาลัยชุมชน

	 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity					

and	Transparency	Assessment	-	ITA)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน	

ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน�าข้อมูล	

ผลการประเมิน	 รวมท้ังข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ได้อย่างเหมาะสม	 เพ่ือแสดงให้เห็นถงึความพยายามของหน่วยงานภาครฐัในการขบัเคลือ่นมาตรการเชงิบวก	

ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	 รวมทัง้สะท้อนถงึความตัง้ใจของรฐับาลในการยกระดับมาตรฐาน	

การด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	ให้เป็นที่ประจักษ์	ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ	

และระดับสากล	

	 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 ประกอบด้วย

ผลคะแนนจากดัชนีทั้ง	5	ดัชนี	ได้แก่	1)	ดัชนีความโปร่งใส	2)	ดัชนีความพร้อมรับผิด	3)	ดัชนีความปลอด

จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน	 4)	 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร	 และ	 5)	 ดัชนีคุณธรรมการท�างาน	

ในหน่วยงาน	โดยประเมินผลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	(Internal)	ความคิดเห็น	

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	 (External)	 และข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์	 (Evidence	 -	 Based)		

ซึ่งผลคะแนนจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ	 กลุ่มเป้าหมาย

จ�านวน	 81	 หน่วยงาน	 ประกอบด้วย	 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	 จ�านวน	 60	 แห่ง	 และสถาบันอุดมศึกษา	

ในก�ากับของรัฐ	 จ�านวน	 21	 แห่ง	 ด�าเนินการโดยใช้ระบบประเมินที่ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ส�านักงาน	ป.ป.ช.)	จัดท�าขึ้น

	 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ

ร้อยละ	88.60	ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานระดับสูงมาก	เมื่อพิจารณาตาม

ดัชนี	 พบว่า	 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน	 ได้คะแนนสูงสุด	 เท่ากับร้อยละ	 93.50	 รอง

ลงมา	คือ	ดัชนีความพร้อมรับผิด	ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ	92.90	ดัชนีความโปร่งใส	ได้คะแนนเท่ากับร้อย

ละ	90.17	ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร	ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ	88.74	และดัชนีคุณธรรมการท�างาน	

ในหน่วยงาน	ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ	75.93	



แผนภาพ สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

คะแนน ITA = 88.60
 (ถวงน้ำหนัก)

ระดับผลการประเมิน
สูงมาก

                  ดัชนี     คะแนนดัชนี       ระดับผลการประเมิน
         (รอยละ)

1. ความโปรงใส    90.17  สูงมาก
2. ความพรอมรับผิด   92.90  สูงมาก
3.  ความปลอดจาก                  93.50  สูงมาก
       การทุจริตใน
       การปฏิบัติงาน   
4. วัฒนธรรมคุณธรรม   88.74  สูงมาก
      ในองคกร   
5. คุณธรรมการทำงาน   75.93     สูง
      ในหนวยงาน

90.17
ความโปรงใส

92.90
ความพรอมรับผิด

93.50
ความปลอดภัยจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

88.74
วัฒนธรรมคุณธรรม

ในองคกร

75.93
คุณธรรมทำงาน
ในหนวยงาน

หมายเหตุ :  1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแตละดัชนีที่ถวงน้ำหนักแลว 
  2. คะแนนดัชนีเปนการคำนวณคะแนนเฉลี่ยของทุกขอคำถามจากทุกแบบสำรวจในดัชนีที่ยังไมถวงน้ำหนัก 
     สำหรับการเปรียบเทียบในแตละดัชนี

ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสจําแนกตามดัชนีและตัวชี้วัด

           ดัชนี/ตัวชี้วัดยอย                  คาน้ำหนัก      EBIT        IIT           EIT คะแนนที่ได  คะแนนหลัง
                     (รอยละ)              ถวงน้ำหนัก

1. ดัชนีความโปรงใส                        26         90.17        23.44

   1.1 การเปดเผยขอมูล                             100.00          -            94.00            97.00 

   1.2 การมีสวนรวม                            50.00          -                97.03          73.52

   1.3 การจัดซื้อจัดจาง                                                        100.00          -   -             100.00 

2. ดัชนีความพรอมรับผิด                        18           92.90          16.72

   2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ                          100.00          -            93.24           96.62

   2.2 การปฏิบัติงานตามหนาที่                          100.00          -            88.71          94.36

   2.3 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร                         100.00        85.36        93.77        93.04

   2.4 การจัดการเรื่องรองเรียน                         100.00        80.95        81.77           87.57

3. ดัชนีความปลอดจาก                            22             93.50        20.57
    การทุจริตในการปฏิบัติงาน

    การรับสินบน              100.00        86.06        94.44           93.50
*กรณีมีการช้ีมูลความผิดและไตสวนขอเท็จจริง 

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร             16         88.74        14.20
        4.1 การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต            100.00          87.21   -     93.61

   4.2 การปองกันผลประโยชนทับซอน           100.00           83.48   -     91.74

   4.3 แผนปองกันและปราบปราม           100.00         88.19    -     94.09
        การทุจริต 

   4.4 การตรวจสอบถวงดุลภายใน        -            75.51   -     75.51 

  คะแนนรายแบบสำรวจ (100.00)                90.91           82.17         92.37 

  คะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน                          88.60

5. ดัชนีคุณธรรมการทำงาน                        18               75.93            13.67
      ในหนวยงาน    
   5.1 มาตรฐานและความเปนธรรมใน             50.00        80.69        90.33          73.67
        การปฏิบัติงานและการใหบริการ 

   5.2 คุณธรรมการบริหารงาน         -            78.19   -     78.19
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แผนภาพ สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

คะแนน ITA = 88.60
 (ถวงน้ำหนัก)

ระดับผลการประเมิน
สูงมาก

                  ดัชนี     คะแนนดัชนี       ระดับผลการประเมิน
         (รอยละ)

1. ความโปรงใส    90.17  สูงมาก
2. ความพรอมรับผิด   92.90  สูงมาก
3.  ความปลอดจาก                  93.50  สูงมาก
       การทุจริตใน
       การปฏิบัติงาน   
4. วัฒนธรรมคุณธรรม   88.74  สูงมาก
      ในองคกร   
5. คุณธรรมการทำงาน   75.93     สูง
      ในหนวยงาน

90.17
ความโปรงใส

92.90
ความพรอมรับผิด

93.50
ความปลอดภัยจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

88.74
วัฒนธรรมคุณธรรม

ในองคกร

75.93
คุณธรรมทำงาน
ในหนวยงาน

หมายเหตุ :  1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแตละดัชนีที่ถวงน้ำหนักแลว 
  2. คะแนนดัชนีเปนการคำนวณคะแนนเฉลี่ยของทุกขอคำถามจากทุกแบบสำรวจในดัชนีที่ยังไมถวงน้ำหนัก 
     สำหรับการเปรียบเทียบในแตละดัชนี

ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสจําแนกตามดัชนีและตัวชี้วัด

           ดัชนี/ตัวชี้วัดยอย                  คาน้ำหนัก      EBIT        IIT           EIT คะแนนที่ได  คะแนนหลัง
                     (รอยละ)              ถวงน้ำหนัก

1. ดัชนีความโปรงใส                        26         90.17        23.44

   1.1 การเปดเผยขอมูล                             100.00          -            94.00            97.00 

   1.2 การมีสวนรวม                            50.00          -                97.03          73.52

   1.3 การจัดซื้อจัดจาง                                                        100.00          -   -             100.00 

2. ดัชนีความพรอมรับผิด                        18           92.90          16.72

   2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ                          100.00          -            93.24           96.62

   2.2 การปฏิบัติงานตามหนาที่                          100.00          -            88.71          94.36

   2.3 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร                         100.00        85.36        93.77        93.04

   2.4 การจัดการเรื่องรองเรียน                         100.00        80.95        81.77           87.57

3. ดัชนีความปลอดจาก                            22             93.50        20.57
    การทุจริตในการปฏิบัติงาน

    การรับสินบน              100.00        86.06        94.44           93.50
*กรณีมีการช้ีมูลความผิดและไตสวนขอเท็จจริง 

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร             16         88.74        14.20
        4.1 การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต            100.00          87.21   -     93.61

   4.2 การปองกันผลประโยชนทับซอน           100.00           83.48   -     91.74

   4.3 แผนปองกันและปราบปราม           100.00         88.19    -     94.09
        การทุจริต 

   4.4 การตรวจสอบถวงดุลภายใน        -            75.51   -     75.51 

  คะแนนรายแบบสำรวจ (100.00)                90.91           82.17         92.37 

  คะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน                          88.60

5. ดัชนีคุณธรรมการทำงาน                        18               75.93            13.67
      ในหนวยงาน    
   5.1 มาตรฐานและความเปนธรรมใน             50.00        80.69        90.33          73.67
        การปฏิบัติงานและการใหบริการ 

   5.2 คุณธรรมการบริหารงาน         -            78.19   -     78.19
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน

1. ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
    1.1 ขอเสนอแนะตามแบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) ดัชนีและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา 
         มีรายละเอียดดังนี้

    1.2 ขอเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) ที่ควรไดรับการปรับปรุง ในประเด็น
         ดังนี้

        ดัชนีที่ตองพัฒนา         ตัวชี้วัดที่ตองพัฒนา       ประเด็นที่ตองพัฒนา

 EBIT ที่ตองปรับปรุง              ประเด็นที่ตองปรับปรุง

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม               การตรวจสอบถวงดุลภายใน          การตรวจสอบของหนวยงานมีความเปนอิสระ
ในองคกร                                                                          ไมถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ 
                      มีความเปนกลาง และใหขอเสนอแนะ
                                                                                       ที่เปนประโยชน (I12) 

ดัชนีคุณธรรมการทำงาน           คุณธรรมการบริหารงาน       การพิจารณาความดีความชอบ คัดเลือก
ในหนวยงาน          เจาหนาที่   เพื่อเขารับการฝกอบรม/
                       ศึกษาดูงาน/ทุนการศึกษาอยางโปรงใส
                       และเปนธรรม (I16)

EB2 (1) การกำหนดมาตรการ กลไก 
หรือการวางระบบใหภาคประชาชน
หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในการดำเนินงาน  

หนวยงานควรมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบใหภาคประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามา
มีสวนรวมในการดำเนินงาน อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 
 

EB12 (1) การกำหนดมาตรการ กลไก 
หรือการวางระบบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ตามคูมือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

หนวยงานควรมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตาม
คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

  

2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมตัวอยาง 

  ขอเสนอแนะในหัวขอนี้เปนการนําความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจากแบบสํารวจ ซ่ึงไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ตอหนวยงาน เพือ่ใหดาํเนนิการปรบัปรงุแกไขใหเกดิคณุธรรมและความโปรงใส และปองกันไมใหเจาหนาทีข่องหนวยงาน 

กระทําการทุจริตตอหนาที่ ดังนี้

  2.1 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) โดยมีประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุง คือ หนวยงาน       

         ควรมีมาตรการปองกันความปลอดภยัสาํหรบัเจาหนาท่ีผูรองเรยีนหรอืแจงเบาะแสเก่ียวกบัการประพฤตมิิชอบหรือ      

         มีการทุจริตในหนวยงาน  

    2.2 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) โดยมีประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุง คือ เจาหนาที่ 

    ของหนวยงานควรปฏบัิติงานดวยความเตม็ใจ กระตอืรอืรน เต็มความสามารถ ใชคาํพดูทีส่ภุาพ มจีรรยาบรรณ 

         ในการบริการที่ดี โดยมุงผลสําเร็จของงาน

3. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

   3.1 ขอเสนอแนะระดับนโยบาย 
                คณะทีป่รกึษาโครงการฯ ไดเสนอขอเสนอแนะระดบันโยบายใหสอดคลองกบัยทุธศาสตรชาต ิวาดวยการปองกนั 
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไวดังตอไปนี้ 
          ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการ 
การปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะที่ “ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับ 
ชวงวยัตัง้แตปฐมวยัเพือ่สรางวฒันธรรมตอตานการทจุรติและปลกูฝงความพอเพียง มวีนิยั ซือ่สตัย สจุริต เปนการดาํเนนิการ 
ผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ 
จิตอาสาและความเสียสละเพื่อสวนรวมและเสริมสรางใหทุกภาคสวน มีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริต 
ในทุกรูปแบบ โดยมีกลยุทธ ดังนี้ 
            1) ปรบัฐานความคิดทกุชวงวยัตัง้แตปฐมวยัใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตวัและผลประโยชนสวนรวม 
       2) สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต 
       3) ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 
       4) เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
   3.2 ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 
     จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาว คณะที่ปรึกษาโครงการฯ จึงไดเสนอแนะในระดับปฏิบัติการเพื่อใหเห็น 
เปนรูปธรรม ตามยุทธศาสตรที่เสนอไวขางตน ดังตอไปนี้ 
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน

1. ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
    1.1 ขอเสนอแนะตามแบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) ดัชนีและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา 
         มีรายละเอียดดังนี้

    1.2 ขอเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) ที่ควรไดรับการปรับปรุง ในประเด็น
         ดังนี้

        ดัชนีที่ตองพัฒนา         ตัวชี้วัดที่ตองพัฒนา       ประเด็นที่ตองพัฒนา

 EBIT ที่ตองปรับปรุง              ประเด็นที่ตองปรับปรุง

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม               การตรวจสอบถวงดุลภายใน          การตรวจสอบของหนวยงานมีความเปนอิสระ
ในองคกร                                                                          ไมถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ 
                      มีความเปนกลาง และใหขอเสนอแนะ
                                                                                       ที่เปนประโยชน (I12) 

ดัชนีคุณธรรมการทำงาน           คุณธรรมการบริหารงาน       การพิจารณาความดีความชอบ คัดเลือก
ในหนวยงาน          เจาหนาที่   เพื่อเขารับการฝกอบรม/
                       ศึกษาดูงาน/ทุนการศึกษาอยางโปรงใส
                       และเปนธรรม (I16)

EB2 (1) การกำหนดมาตรการ กลไก 
หรือการวางระบบใหภาคประชาชน
หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในการดำเนินงาน  

หนวยงานควรมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบใหภาคประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามา
มีสวนรวมในการดำเนินงาน อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 
 

EB12 (1) การกำหนดมาตรการ กลไก 
หรือการวางระบบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ตามคูมือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

หนวยงานควรมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตาม
คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

  

2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมตัวอยาง 

  ขอเสนอแนะในหัวขอนี้เปนการนําความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจากแบบสํารวจ ซ่ึงไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ตอหนวยงาน เพือ่ใหดาํเนนิการปรบัปรงุแกไขใหเกดิคณุธรรมและความโปรงใส และปองกนัไมใหเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

กระทําการทุจริตตอหนาที่ ดังนี้

  2.1 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) โดยมีประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุง คือ หนวยงาน       

         ควรมมีาตรการปองกนัความปลอดภยัสําหรับเจาหนาท่ีผูรองเรียนหรอืแจงเบาะแสเก่ียวกบัการประพฤตมิิชอบหรือ      

         มีการทุจริตในหนวยงาน  

    2.2 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) โดยมีประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุง คือ เจาหนาที่ 

    ของหนวยงานควรปฏบิติังานดวยความเตม็ใจ กระตอืรอืรน เต็มความสามารถ ใชคาํพดูทีส่ภุาพ มจีรรยาบรรณ 

         ในการบริการที่ดี โดยมุงผลสําเร็จของงาน

3. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

   3.1 ขอเสนอแนะระดับนโยบาย 
                คณะท่ีปรกึษาโครงการฯ ไดเสนอขอเสนอแนะระดับนโยบายใหสอดคลองกบัยทุธศาสตรชาติ วาดวยการปองกนั 
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไวดังตอไปนี้ 
          ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการ 
การปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะที่ “ไมทนตอการทุจริต” โดยเร่ิมต้ังแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับ 
ชวงวยัตัง้แตปฐมวยัเพือ่สรางวฒันธรรมตอตานการทจุรติและปลกูฝงความพอเพียง มวีนิยั ซือ่สตัย สจุริต เปนการดาํเนนิการ 
ผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ 
จิตอาสาและความเสียสละเพื่อสวนรวมและเสริมสรางใหทุกภาคสวน มีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริต 
ในทุกรูปแบบ โดยมีกลยุทธ ดังนี้ 
            1) ปรบัฐานความคดิทกุชวงวยัตัง้แตปฐมวยัใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตวัและผลประโยชนสวนรวม 
       2) สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต 
       3) ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 
       4) เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
   3.2 ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 
     จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาว คณะที่ปรึกษาโครงการฯ จึงไดเสนอแนะในระดับปฏิบัติการเพื่อใหเห็น 
เปนรูปธรรม ตามยุทธศาสตรที่เสนอไวขางตน ดังตอไปนี้ 
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (ตอ)

1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
ใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชนสวนรวม

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และ
     รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชน
     สวนตัวและผลประโยชนสวนรวมในทุกระดับ 
1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
     จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง 

2. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการ
กลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานการทุจริต 

2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสำหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและ
     องคกรวิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลา
     พฤติกรรม 

3. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนเครื่องมือตานการทุจริต 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
     และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ
     การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
     การเรียนการสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต 

4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานการทุจริต 
4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอ
     จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษ
     ทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
     ขอเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

        กลยุทธ                  ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการ

 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต โดยมีขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการ ดังนี้
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (ตอ)

1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
ใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชนสวนรวม

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และ
     รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชน
     สวนตัวและผลประโยชนสวนรวมในทุกระดับ 
1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
     จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง 

2. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการ
กลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานการทุจริต 

2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสำหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและ
     องคกรวิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลา
     พฤติกรรม 

3. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนเครื่องมือตานการทุจริต 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
     และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ
     การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
     การเรียนการสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต 

4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานการทุจริต 
4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอ
     จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษ
     ทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
     ขอเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

        กลยุทธ                  ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการ

 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต โดยมีขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการ ดังนี้
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	 ผลการด�าเนนิงานตามพันธกิจของวทิยาลยัชมุชนได้คดัสรรผลงานของ	20	พืน้ที	่ทีเ่ป็นเพยีงตวัอย่าง

ความส�าเร็จที่น�าเสนอให้เห็นความเป็นอัตลักษณ์ที่เป็นศักยภาพของแต่ละพื้นที่	 มีความหลากหลายและ	

โดดเด่นในมิติท่ีแตกต่างกัน	กลุ่มผลงานที่เป็นตัวอย่างความส�าเร็จ	 ได้แก่	 (1)	การพัฒนาเพ่ือยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู	สระแก้ว	นราธิวาส	ยโสธร	ตราด	แพร่	และสงขลา		

(2)	การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและตาก		

(3)	 การจัดการความรู้ด้านผู้สูงอายุของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	และพังงา	 (4)	 การจัดการความรู้ด้าน	

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์และสตูล	(5)	การจัดการความรู้ด้านผ้าพื้นเมือง/	

ศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี	ระนอง	และน่าน	(6)	การจัดการความรู้เรื่องการบริหาร

จัดการ/การตลาดของวิทยาลัยชุมชนยะลา	และสมุทรสาคร	(7)	การพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชนของวิทยาลัย

ชุมชนพิจิตร	และปัตตานี

“หนึ่ง” วิทยาลัย  “หนึ่ง” ตัวอยางความสําเร็จ ประจําป พ.ศ. 2561
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	 จังหวัดแม่ฮ่องสอนความหลากหลายทางชาติพันธุ	์

มีชุมชนไทใหญ่และชาติพันธุ์อื่น	 ๆ	 จ�านวน	12	ชาติพันธุ์		

มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมและอาชีพ	 ที่มีลักษณะเฉพาะ		

และมีโครงการพระราชด�าริเข ้ามาส่งเสริมและพัฒนา	

บนฐานศาสตร์พระราชามากทีส่ดุในประเทศ				แต่สภาวการณ์	

ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนและเยาวชนมีความ

สนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาชีพชาติพันธุ ์ของตนเอง

น้อยลง	การเรยีนการสอนในโรงเรยีนขาดการน�าทนุวฒันธรรม	

และอาชีพชาติพันธุ์มาจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่รู ้รากฐานชีวิตของตนเอง	ขาดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์	อาจส่งผลต่อการ	

ล่มสลายของวัฒนธรรมชาติพันธุ์ได้ในอนาคต	

	 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ ่องสอนจึงได ้ด�าเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู ้จากฐานชุมชน	

ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชาขึ้น					โดยมีกรอบแนวคิดการด�าเนินงานที่เน้นว่าชุมชนชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นชุมชน	

ทีม่ทีนุวฒันธรรมและอาชพีทีท่รงคณุค่า	หากน�ามาจัดการเรียนรู้โดยยดึปรัชญาศาสตร์พระราชาจะส่งผลให้นกัเรยีนและเยาวชน	

เกดิการสบืค้น	เรยีนรู	้จากสิง่ทีม่คีณุค่าด้านวัฒนธรรมและอาชีพบนฐานชุมชน	ตามกระบวนการ	10	ขั้นตอน	กลุ่มเป้าหมาย		

คือ	โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	20	แห่ง	ครู	89	คน	และนักเรียน	733	คน	

	 ผลผลิตท่ีได้รับจากการวิจัยครั้งน้ี	คือ	หลักสูตร	จ�านวน	19	หลักสูตร	แผนการจัดการเรียนรู้	จ�านวน	19	แผน	

ผลลัพธ์ส�าคัญท่ีเกิดข้ึน	คือ	 (1)	นวัตกรรมการเรียนรู้บนฐานชุมชนภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา	 (Community	Based	

Learning	Based	on	King’s	Philosophy	:	CBL-KP)	(2)	แกนน�านักเรียนท่ีสามารถถ่ายทอดการเรียนรู้ต่อ	(3)	นักเรียน	

มีรายได้อาชีพเพิ่ม	(4)	ชุมชนครอบครัวมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน	และส่งผลกระทบเชิงบวก	คือ	(1)	เกิดการ	

อนรุกัษ์ฟ้ืนฟวูฒันธรรมและอาชพีชาตพินัธุอ์ย่างยัง่ยนื	 (2)	คร	ูนกัเรยีน	และชมุชนเกดิความตระหนกัถงึความส�าคญัของวฒันธรรม	

และอาชีพชาติพันธุ์	(3)	นักเรียนและเยาวชนสามารถน�าวัฒนธรรมและอาชีพชาติพันธุ์มาสร้างมูลค่าเพ่ิม	ก่อให้เกิดรายได้	

และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

119หนึ่ง” วิทยาลัย “หน่ึง” ตัวอย่างความส�าเร็จ ประจ�าปี พ.ศ. 2561”

การจัดการเรียนรู้บนฐานชุมชนภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน



		 วทิยาลัยชุมชนพิจิตรมุง่เน้นการจดัการศึกษา	

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตร	

วิชาชีพชั้นสูง	ที่มุ่งให้ผู้เรียนน�าความรู้และทักษะที่ได้	

ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อการสร้างความเข้มแข็งชุมชน	

		 จากการศึกษาปัญหาและความต้องการ	

ในพ้ืนที่ของประชาชนและผู้น�าชุมชนในเขตพ้ืนที่	

ต�าบลทับหมนั	อ�าเภอตะพานหนิ	จงัหวดัพจิติร	พบว่า	

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผักตบชวาที่มีความหนาแน่น	

ในแม่น�้าพิจิตรสายเก่าก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม	

ด้านคมนาคม	สาธารณสุข	 อีกท้ังการก�าจัดผักตบชวา	ยังคงพึ่งพาสารเคมี	ท�าให้เกิดผลกระทบน�้าเน่าเสียสัตว์น�้าเสียชีวิต	

ส่งกล่ินเน่าเหม็น	 และท�าให้ระบบนิเวศเสียหายวิทยาลัยชุมชนพิจิตรจึงได้ริเริ่มด�าเนินโครงการวิจัยชุมชนเรื่องการสร้าง 

เครื่องสับย่อยผักตบชวาแบบมีส่วนร่วม โดยน�าประเด็นปัญหาจากการลงพ้ืนที่มาหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับชุมชน	

ผลการวจัิย	ได้พฒันานวตักรรมทีเ่ป็นเครือ่งสบัย่อยผักตบชวา และน�าผักตบชวาที่ถูกสับย่อยมาสร้างมูลค่าด้วยการน�ามา 

ท�าปุย๋หมกัพชืสด เพือ่งดการพึง่พาสารเคม ี ท�าให้ระบบนเิวศยงัคงด�าเนนิไปได้ตามธรรมชาต ิ และได้ปุย๋พชืสดจากผกัตบชวา 

ไว้ใช้ในการประกอบเกษตรกรรมและถ่ายถอดเทคโนโลยเีครือ่งสบัย่อยผกัตบชวา	 และการน�าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร	

เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่	ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลทับหมัน	อ�าเภอตะพานหิน	จังหวัดพิจิตร		

และประชาชนให้ความสนใจจ�านวนมาก

เครื่องสับย่อยผักตบชวา สร้างมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
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	 จากสภาพปัญหาภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นซ�้าซากในจังหวัดตากทั้งภัยแล ้ง	

ในช่วงฝนแล้ง	 และอุทกภัยในฤดูฝน	 โดยเฉพาะพื้นที่ในอ�าเภอแม่สอด	 ทางภาครัฐ	

ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว	 แต่สิ่งท่ีท�านั้นไม่ได้แก้ปัญหาและตอบโจทย์ที่ชุมชน	

เผชญิได้อย่างเพยีงพอ	 จงึเป็นเหตใุห้ทมีแกนน�าภาคประชาชนและวทิยาลยัชมุชนตาก	

ร่วมวงสนทนาหาทางออก	เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนนี้ร่วมกัน	จากเอกลักษณ์วิทยาลัย	

ชุมชนตากที่ว่า	 “แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน	 พัฒนาคน	 พัฒนาท้องถิ่น”	 ท�าให้วิทยาลัย	

ชมุชนท�างานคลกุคลกีบัชมุชน	เปรยีบเสมอืนฟันเฟืองทีค่อยขบัเคลือ่น	เชือ่มโยงและบรูณาการการท�างานของชุมชนกบัทกุภาคส่วน	

ประกอบกับทีมแกนน�าภาคประชาสังคมได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	 แล้วกลับมาวางแผนด�าเนินการสร้างฝาย	

โดยมีทมีครูฝายจติอาสาจากนครศรธีรรมราช	 มาช่วยสอนกระบวนการหวัใจส�าคญัของการสร้างฝาย	 ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทีใ่ห้เหน็ถงึ	

การมีส่วนร่วมด้วยหัวใจอาสา	ทั้งทีมงานครูฝายที่อาสาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่พื้นที่อื่น	ๆ	ทั้งในจังหวัดและต่างพื้นที่และชุมชน	

ที่เป็นจิตอาสา	จึงมีการด�าเนินการสร้างฝายขึ้นเรื่อย	ๆ	อย่างต่อเนื่อง

	 วิทยาลัยชุมชนตากเข้ามามีส่วนร่วมท�าโครงการร่วมกับชุมชนด�าเนินการสร้างฝายมีชีวิต โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ภายใต้หวัใจส�าคัญของการสร้างฝายมชีวีติ คอื 1) ประชาเข้าใจ 2) ประชาพาท�า และ 3) มกีติการ่วมกัน ท�าให้ชมุชนรูส้กึ 

เป็นเจ้าของมส่ีวนร่วมในชมุชนของตน	 เป็นผูห้นนุเสริมการเชือ่มประสานและการประชาสัมพันธ์	 ขบัเคล่ือนและต่อยอดองค์ความรู้	

ของทีมงานครูฝาย	 เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาของชุมชนโดยท่ีชุมชนจัดการปัญหาด้วยตนเอง	 สร้างจิตส�านกึร่วมขยาย	

องค์ความรู้ที่มีครอบคลุมในหลายพื้นที่	จัดท�าหลักสูตร	“การจัดการลุ่มน�้าขนาดเล็ก	(การสร้างฝายมีชีวิต)”	ถ่ายทอดสู่ชุมชน	

ท�าให้ชมุชนเหน็ถงึความส�าคัญของต้นน�า้	 กลางน�า้	 และปลายน�า้	 มองระบบลุม่น�า้แบบองค์รวม	 เข้าใจถงึความส�าคญั	 ร่วมกนัสร้าง	

ร่วมกันเป็นเจ้าของ	 ท�าให้ชมุชนลกุขึน้มาจัดการปัญหาโดยไม่รอเพียงความหวังจากทางภาครัฐเท่านัน้	 นอกจากนี	้ ยงัส่งผลให้เกิดการ	

ขยายตวัของทมีครฝูาย	 และจติอาสาในชมุชน	 เกดิมติรไมตรี	 ความภาคภมูใิจในการได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมแรงร่วมใจ	

แสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อ	ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น	จากพลังครูฝายสู่พลังชุมชนที่มีจิตอาสาร่วมกัน	ท�าให้ปัจจุบัน 

จงัหวดัตากมฝีายทัง้สิน้ จ�านวน 44 ตวั ครอบคลุมพ้ืนที ่อ�าเภอแม่สอด อ�าเภอแม่ระมาด อ�าเภอท่าสองยาง อ�าเภอพบพระ  

และอ�าเภอเมอืง 

การจัดการลุ่มน�้าขนาดเล็ก (ฝายมีชีวิต)

วิทยาลัยชุมชนตาก
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	 บ้านเจรญิสขุ	ต�าบลเจรญิสขุ	อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรติ	

จังหวัดบุรีรัมย์	 ได้เป็นหมู่บ้าน	OTOP	 เพื่อการท่องเที่ยว	

เนื่องจากมีทรัพยากรและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว	

ทีน่่าสนใจ	 เช่น	 การสาธติการผลติผ้าฝ้ายย้อมดนิภเูขาไฟ	

ที่มีชื่อว่าผ้าภูอัคนี	 โดยเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่น�า

วัตถุดิบธรรมชาติจากท้องถิ่นของตนเองมาประยุกต	์

ใช้จนเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของบ้านเจริญสุข

	 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ได้มีโอกาสท�างานร่วมกับ

ชุมชนบ้านเจริญสุขด้านพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน	

เพื่อให้ความรู้	 ความเข้าใจ	 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	

ทางด ้านการจัดการท ่องเที่ยวให ้แก ่ชุมชนภายใต	้

	 "โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน : พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

อย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านเจริญสุข อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์"	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก	

สถาบันวิทยาลัยชุมชนในการด�าเนินงาน	โดยมีทีมงาน	"รสนิยมดี	DoiSter	Creators"	เป็นผู้รังสรรค์สตอรี่	เส้นสายและสีสัน

ปัจจบุนั	บ้านเจรญิสขุมกีารน�าเทีย่วโดยรอบหมูบ้่าน	และสถานท่ีท่องเท่ียว	ภายใต้ค�าขวญัว่า	"รสนยิมดี	ท่องเทีย่ววถิเีจรญิสขุ"	

ได้แก่	

	 1)	 วัดเขาพระอังคารมีความสวยงามตามแบบวัดพุทธศิลป์ผสมศิลป์ขอมแนวเดียวกันกับปราสาทหินพนมรุ้ง		

ภายในโบสถ์มีภาพกิจกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธชาดกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ	 และมีเสมาหินแกะสลักตั้งแต่สมัยทวาราวดี	

อยู่เป็นจ�านวนมาก	

	 2)		การเที่ยวป่าชุมชนเขาพระอังคาร	 โดยมีมัคคุเทศก์น้อยเป็นผู้น�าเที่ยว	 ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะมีเทศกาลไต้เห็ด	

เขาอังคาร	นักท่องเที่ยวจะได้ไปเก็บเห็ดป่าพร้อมของป่าอีกมากมายด้วยตนเอง	
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โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

กรณีศึกษาบ้านเจริญสุข ต�าบลเจริญสุข อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์



	 โครงการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	 เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554		

ต่อเนือ่งมาถงึปัจจบุนั	โดยหนึง่ในกจิกรรมทีด่�าเนนิการ	คอื	การจัดการความรู้เพ่ือดูแลผู้สูงอาย	ุ(ฒ	ไม่เฒ่า)	และได้มพีฒันาการ

มาเป็น	โครงการ “วิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่า” ในเวลาต่อมา 

			 วิทยาลัย	ฒ	ผู้เฒ่า	เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	การจัดการศึกษา	การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	และกิจกรรมของวิทยาลัย	ฒ	ผู้เฒ่า	จะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิต		

ช่วยเพิ่มพูนความรู้	ทักษะชีวิตที่จ�าเป็น	โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุ	

จะได้แสดงศกัยภาพ	 โดยการถ่ายทอดภูมคิวามรูป้ระสบการณ์ทีส่ัง่สมแก่บคุคลอ่ืน	 เพือ่สบืสานภมิูปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน		

มีบทสรุปที่เกิดจากบทเรียน	3	ขั้นตอนคือ	ขั้นตอนที่	1	ค้นหาแกนน�า	ขั้นตอนที่	2	พัฒนาแกนน�า	และขั้นตอนที่	3	คือร่วม

ด�าเนนิกจิกรรมสนบัสนนุ	การบรหิารจดัการ	วทิยาลัย	ฒ	ผู้เฒ่า	ใช้หลัก	5	ก.	คอื	ก.กลุ่ม	ต้องสร้างการรวมกลุม่ของผูส้งูอายใุห้	

ก.กรรมการ	 ถอืเป็นตวัแทนของสมาชกิกลุม่ท่ีจะท�าหน้าท่ีในการบริหารจัดการกลุ่มให้การท�างานประสบความส�าเรจ็	 ก.กตกิา

หรือข้อตกลงร่วมกัน	ต้องเกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิก	 (ผู้สูงอายุ)	ก. กิจกรรม	 ในระยะเริ่มแรกอาจเน้นไปที	่

การสร้างกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาง่าย	 ๆ	 ไม่ซับซ้อน	 และ	ก.กองทุน เพื่อใช้ขับเคลื่อนงานกลไกการดูแลผู้สูงอายุ	

(วิทยาลัย	ฒ	ผู้เฒ่า)	ให้เป็นไปอย่างมั่นคงจ�าเป็นต้องเรียนรู้วิธีการหางบประมาณใช้เพื่อการด�าเนินงานด้วยตนเอง	

	 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	ที่ส�าคัญ	คือ	 (1)	มีผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	ที่ทุ่มเท	 เสียสละ	และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์	

กิจกรรม	(2)	มีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	การก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน	(3)	การมีส่วนร่วม	

(4)	 มีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง	 (5)	 มีการเรียนรู้และพัฒนาการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 โดยการทบทวนตนเองและสรุป	

บทเรียนในการท�างานเป็นระยะ	(6)	มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริม		

	 ผลจากการท�างานทีผ่่านมาส่งผลให้วทิยาลัยชมุชนได้รับการสนบัสนนุจากแผนพัฒนาจังหวดั	ประจ�าปี	2562	จ�านวน		

2,070,000	บาท	เพื่อด�าเนินการพัฒนากลไกการดูแลผู้สูงอายุ	ภายใต้ชื่อ	“วิทยาลัย	ฒ	ผู้เฒ่า”	จ�านวน	28	ต�าบล	และจังหวัด	

มุกดาหาร	ให้ด�าเนินการต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	อย่างไรก็ตาม	งบประมาณไม่ใช่หัวใจของการขับเคลื่อนงาน	

ได้เท่ากับการมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะที่จะสร้างสรรค์สวัสดิการทางสังคมในการดูแลผู้สูงอายุ

123หนึ่ง” วิทยาลัย “หน่ึง” ตัวอย่างความส�าเร็จ ประจ�าปี พ.ศ. 2561”

วิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่า

บทเรียนและประสบการณ์การจัดการความรู้เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร



	 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู	 ได้ให้ความส�าคัญ

กับการผลิตข้าวฮางของกลุ่มผู้ผลิตและจ�าหน่ายในจังหวัด

หนองบัวล�าภู	 ตามหลักสูตรการผลิตข ้าวฮางอินทรีย	์	

ที่วิทยาลัยชุมชนได้มีบทบาทส�าคัญในการจัดการความรู้สู ่	

ชุมชน	ซึ่งน�าผลไปสู่การผลิตข้าวฮางที่มีคุณภาพออกจ�าหน่าย

อย่างแพร่หลาย	 นอกจากนี้	 ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางได้รับการ

รับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร

จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

	 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู	 ยังได้น�ากลุ่มผู้ผลิต	

เข้าศึกษากระบวนการแปรรูป	 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตสกลนคร	 และจัดการความรู ้

เพื่อส่งเสริมการแปรรูปให้กับกลุ่มผู้ผลิตข้าวฮางในจังหวัด

หนองบัวล�าภู	น�าไปท�าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	จาก

ข้าวฮาง	 เช่น	 ข้าวแต๋น	 ข้าวฮางกระยาสารท	 ขนมเปียกปูน

ข้าวฮาง	 ข้าวฮางผงชงดื่ม	 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่รับความนิยมเป็น

อย่างมากในปัจจุบัน	 คือ	 การท�าก๋วยจั๊บจากข้าวฮาง	 เพราะ

ท�าง่าย	 อร่อย	 และเป็นท่ีนิยมรับประทานท�าให้เกิดรายได้	

และสร้างอาชพีให้กบัชมุชน	 และจะขยายให้ครอบคลมุทกุกลุม่	

ในจังหวัดหนองบัวล�าภูต่อไป

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู ร่วมกับชุมชนแปรรูปข้าวฮาง เป็นก๋วยจั๊บ สร้างรายได้สู่ชุมชน

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู
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	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร		

ทรงเสด็จที่จังหวัดสระแก้วถึง	 7	 ครั้ง	 เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต		

ของประชาชนบริเวณพื้นที่ราบเชิงเขา	ปราจีนบุรี	-	สระแก้ว	ทรงพระราชทาน	

โครงการต่าง	ๆ	ไว้มากมาย	ซึ่งประชาชนบริเวณพื้นที่ราบเชิงเขากว่า	1,800		

ครอบครวั	 ได้รบัประโยชน์อย่างสงูจากพระมหากรณุาธคิณุทีพ่ระองค์พระราชทานให้	

แต่ทุกอย่างก็ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา	 เนื่องจากขาดการดูแลเอาใจใส	่

จากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว	

ได้ส�ารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่	จ�านวน	1,800	คน	ในเบื้องต้น	

พบว่า	 มีความต้องการพัฒนาทางอาชีพ	 ประมาณ	 63	 ประเด็น	 โดยหนึ่งใน	

ความต้องการของประชาชน	 คือ	 การพัฒนาในเชิงนวัตกรรม	 ซึ่งจะตอบโจทย์	

Thailand	4.0	ด้วย	โดยเฉพาะ	โครงการเพาะเลี้ยงไหมอีรี่ 

	 ศ.ดร.ทิพย์วดี	 อรรถธรรม	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้กล่าวไว้ว่า	

ไหมอรีี	่ เป็นหนอนไหมกนิใบมนัส�าปะหลงัและใบละหุง่เป็นอาหาร	 ท�าให้สามารถ	

ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกมันส�าปะหลังเป็นอาชีพหลัก	 เล้ียงไหมอีรี่เป็น	

อาชีพเสริมได้	 เกษตรกรได้ประโยชน์ทั้งจากหัวมันส�าปะหลัง	 รังไหม	 ดักแด้ไหม	 และเส้นไหมท่ีมีคุณภาพสูง	 ท�าให้	

มีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้น		เส้นใยไหมอีรี่ใช้ทอเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่มีความสวยงามแตกต่างจากผ้าทอจากเส้นใยชนิดอ่ืน	

นอกจากนัน้ยงัเหมาะท�าเป็นผ้าม่าน		ผ้าปเูตยีงผ้าปโูต๊ะและทอเป็นพรม	รวมทัง้สามารถป่ันเส้นใยด้วยเครือ่งจกัรในโรงงานผสมกับ	

เส้นใยฝ้ายได้	ท�าดอกไม้ประดษิฐ์	และวสัดสุวยงามอืน่ๆ	ตัวหนอนไหมและดักแด้เป็นอาหารของคนได้	มปีริมาณไซยาไนด์ตกค้าง	

ในระดบัทีป่ลอดภัยต่อการบรโิภค	มคีณุค่าทางโภชนาการสงู	นอกจากนัน้ยงัพบว่า	มคีวามมนัและมรีสชาตอิร่อยถกูปากเกษตรกร	

และผู้คนทั่วไป	 เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง	 ตัวหนอนไหมและดักแด้สามารถพัฒนาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้เป็นอย่างดี	

เช่น	 เป็ด	 ไก่	 หมูและปลา	 โดยเฉพาะหนอนไหมวัย	 3	และ	4	ที่ถูกคัดทิ้ง	 ไหมอีรี่ยังสามารถพัฒนาเป็นอาหารส�าหรับปลา	

เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนๆ	เช่น	เร่งสีในปลาประเภทปลาสวยงาม	สามารถสกัดจากดักแด้และผีเสื้อไหม	ได้เลซิตินก่ึงบริสุทธิ์	

ที่มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระได้สูงมาก	และเป็น	emulsifier	ท่ีดี	คือ	มีความคงตัวของ	emulsion	สูง	รวมทั้ง	

สามารถสกัดโปรตนีไฮโดรไลเสท	 ทีเ่ป็นวตัถดุบิในการท�าเครือ่งส�าอางจากรงัไหมและดกัแด้ไหม	 นอกจากนัน้รงัไหมยงัน�ามาบด	

เป็นผงแป้งละเอียดท่ีมีความแวววาว	 ใช้เคลือบวัสดุต่าง	 ๆ	 ท�าให้เกิดสิ่งประดิษฐ์	 และงานฝีมือที่สวยงามหลากหลายด้วย

ภูมิปัญญาของผู้ประดิษฐ์

	 วิทยาลัยชุมชนสระแก้วได้ท�า	โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไหมอีรี่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	ให้มีปริมาณมากพอกับ

ความต้องการของตลาด	ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 การพัฒนาอาชีพที่ใช้นวัตกรรม	และการพัฒนามัคคุเทศก์พื้นท่ี

ราบเชิงเขา	โดยท�างานร่วมกับทุกหน่วยงานของจังหวัด	และหน่วยงานในพื้นที่		เพื่อเตรียมการให้มีความพร้อมที่สุด	

สร้าง Signature ใหม่ ด้วยไหมอีรี่

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
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ภูมิปัญญาผ้าทอชาติพันธุ์ลาวครั่งสู่เศรษฐกิจโลก

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

	 	 	 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีร่วมกับชุมชนทัพคล้าย	 อ�าเภอบ้านไร่	 จังหวัดอุทัยธานี	 ปรับโครงสร้าง	

การผลิตให้เหมาะสมกับภูมินิเวศและศักยภาพของคนในชุมชน	ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาลายผ้าโบราณ	

สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ผ้าทอมือให้มลีวดลายโดดเด่นไม่ซ�า้ในแต่ละผืน	 น�าความคดิสร้างสรรค์มาพฒันาลวดลายผ้า	

ให้โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์บนพืน้ฐานวฒันธรรมอันดงีาม	มทีีม่าเรือ่งราว	(Story)	ยกระดับสินค้า	สร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผืนผ้า	

	 	 ปี	 2561	 ลวดลายที่สร้างใหม่	 ได้แก่	 ลายภูจวง	 ลายเกล็ดเต่า	 ลายนก	 ลายตะเว็น	

ลายขอก�าซ้อนและลายเอีย้กาบซ้อน	(ลายโบราณประยกุต์)	แต่ละลายมทีีม่าและความหมายชมุชน	

ผลิตจากเส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ	 เน้นสนองความต้องการของลูกค้าภายในประเทศที่ชอบลาย	

แปลกใหม่ผสมผสานระหว่างลายโบราณและลายประยกุต์	ส่วนลูกค้าต่างประเทศ	อาท	ิประเทศญีปุ่น่	

ไต้หวัน	ยุโรป	ลดขนาดลายลง	สร้างลายที่เน้นธรรมชาติ	สีคราม	(Indigo)	เน้นรักษาสิ่งแวดล้อม	

มากขึ้น	แต่ยังคงความเป็นไทย	แปลกใหม่ไม่ซ�้ากันในแต่ละผืน	การลดขนาดลายเพื่อลดต้นทุน

การผลิตท�าให้สามารถเพิ่มลูกค้าชาวต่างชาติและคนไทยในกลุ่มวัยรุ่น	 ที่มีก�าลังซื้อน้อยแต่ชอบ

ในความเป็นไทยของตนได้	

	 ผลจากการทีวิ่ทยาลยัชมุชนส�ารวจข้อมลูผูบ้รโิภค	แสะท้อนกลบัสูชุ่มชน	ต่อยอดการพฒันา	

ด้วยการพาไปศึกษาดูงานผู้ผลิตผ้าทอมือระดับประเทศ	และการสร้างกระบวนการเรียนรู้	เทคนิค	

การออกแบบการตั้งชื่อลวดลายอย่างมีความหมาย	 และมีที่มาให้กับช่างทอผ้าในชุมชนสิ่งที่เกิดขึ้น	

คือ	ช่างทอผ้าน�าความรู้ใหม่	องค์ความรู้เดิม	นวัตกรรมใหม่	บวกกับพรสวรรค์ในตนเองมาปรับใช้	

ท�าให้การออกแบบลายผ้าทอมือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	 อยู่ในระดับมากที่สุดทุกลาย	

และเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชุมชนมากมาย	การวิจัยครั้งนี้ส่งผลดีต่อธุรกิจการทอผ้าหลายประการ		

คือ	ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่	ได้องค์ความรู้ในการออกแบบลาย	สามารถเปล่ียนความคิดช่างทอผ้า	

ให้ทอผ้าตามความต้องการของตลาดมากข้ึน	 รู้จักผู้บริโภคมากขึ้น	 ช่างทอเกิดความรู ้และ	

ความคดิสร้างสรรค์	 สามารถสร้างสนิค้าให้เกดิมลูค่าบนพืน้ฐานภมูปัิญญาท้องถิน่ของตน	 ส่งผลให้	

คนในชุมชน	 เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาการของทอผ้าของตน	ลูกหลานหันมาทอผ้าเป็นอาชีพเสริม	

มากขึ้น	ทั้งเพศหญิงและชาย	สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	40	ช่างทอผ้าออกแบบ	

ลวดลายได้มากขึ้นจากเทคนิคการปรับเปลี่ยนสี	 การปรับเปลี่ยนต�าแหน่ง	 และการตั้งชื่ออย่างมี	

ความหมายและเอกลักษณ์	 แสดงอัตลักษณ์ของชุมชนได้	 สร้างความแปลกใหม่	 ความแตกต่าง	

ของสนิค้าในรปูแบบสากลในแต่ละผนื	ชมุชนขอให้วทิยาลยัเข้ามาช่วยเหลอือย่างต่อเนือ่งแบบบรูณาการ	

เพื่อยกระดับสินค้าของตนให้ดีขึ้น	 ซ่ึงจะสามารถสร้างความมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจของชุมชน	

ทพัคล้ายและชมุชนอืน่	 ในอ�าเภอบ้านไร่ด้วยการน�าเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้า	

ให้แข็งแรงและยั่งยืนต่อไป
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	 ในปี	พ.ศ.	2561	การจัดการความรู้ตามบทบาทของวิทยาลัยชุมชนระนอง	ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	
และสิง่แวดล้อมของระนอง	 มจีดุแขง็ของชมุชนในการจดัการความรูคู้ก่บัการสบืสาน	 อนรุกัษ์และต่อยอดสูก่ารสร้างเศรษฐกิจ	
แนวใหม่และอาชีพใหม่ในชุมชน	 สามารถพัฒนาภูมิปัญญาภายในวิทยาลัยชุมชนได้แล้ว	 มีครูท่ีท�าหน้าที่บริหารจัดการ	
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างงาน	 สร้างอาชีพด้านวัฒนธรรมโดยกระบวนการ	 DACUM	 และท�าได้จริงและส�าเร็จ	
ภายใต้โครงการจดัการความรูส้บืสานศลิปวฒันธรรมสูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์จงัหวดัระนอง	 สามารถขบัเคลือ่นโดยศักยภาพของ	
ความเป็นผูน้�าในกลุม่สตรีในชมุชนทีเ่ข้าถงึและบรูณาการงานร่วมกบัหน่วยงานด้านวฒันธรรมในจังหวดัระนอง	 และเครือข่าย	
ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน	
		 โครงการจัดการความรู้เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์เป็นไปตามวิสัยทัศน์	 เพื่อสร้างชุมชน	
เข้มแขง็ด้วยองค์ความรู	้ เป็นหลกัสตูรทีผ่่านการทดลองใช้ท้ังด้านวชิาการและวชิาชพี	ประกอบด้วย	หลักสูตรวถิขีองวฒันธรรม	
บาบ๋า	 หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะและการใช้งานหลักสูตรการปักและหลักสูตรการเพ้นผ้าปาเต๊ะ	 หลักสูตร	
การแต่งหน้าท�าผมเชงิวฒันธรรม	 หลกัสตูรการตัดเยบ็เส้ือผ้าบาบ๋า	 และหลักสูตรการประดิษฐ์มงกฎุไข่มกุ	 โดยเฉพาะหลกัสตูร	
การปักและเพ้นผ้าปาเต๊ะ		ผู้ส�าเร็จจากหลักสูตรพร้อมด้วยอาจารย์ผู้ฝึกสอนของวิทยาลัยชุมชนระนองได้มีโอกาสเข้าเฝ้า	
และน�าขึ้นกราบทูลถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เมื่อทรงเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมพสกนิกร	
จงัหวดัระนอง	เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2561	ณ	โรงเรียนบ้านในวง	อ�าเภอละอุ่น	จังหวัดระนอง
	 วิทยาลัยชุมชนมีความภาคภูมิใจมากที่ได้ผลักดันให้ต�านานชุดแต่งกาย	“บาบ๋า”	ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระนอง
โดยผลักดันให้จังหวัดระนองส่งเสริมให้มีการแต่งกายในทุกวันศุกร์	ให้ข้าราชการ	พ่อค้า	ประชาชน	นักเรียน	นักศึกษา	จะต้อง	
แต่งกายด้วยชดุบาบ๋าและยงัมเีครอืข่ายช่วยกนัรักษาสืบสานวฒันธรรมและชืน่ชมกบัวทิยาลยัชมุชน	 อาทิ	 ผู้ว่าราชการจงัหวดัระนอง	
วัฒนธรรมจังหวัดระนอง	และหลาย	ๆ	ท่านต่างได้ชื่นชมกับการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวระนอง	และผลงานช้ินล่าสุด	
ผ่านการพิจารณาจากระทรวงวัฒนธรรมให้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ฝากไทย	 ของศูนย์บันดาลในพื้นที่จังหวัดระนอง	 จากการ	
น�าเสนอชิ้นงานของที่ระลึก	“พวงกุญแจคู่รัก	นายเหมืองและเจ้าสาวยะหยา”	ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม	การแต่งกายใน
พื้นที่	สามารถผลิตเพื่อจ�าหน่ายเป็นของฝาก	ของที่ระลึก	วางจ�าหน่ายได้ในนามภายใต้แบรนด์โครงการของฝากไทย	งานเด่น	
ของวทิยาลยัชมุชนระนอง	นอกจากจดัการความรู้ส�าเร็จแล้ว	 ขณะนีย้งัสามารถปลุกกระแสวัฒนธรรมด้ังเดิมทีม่จุีดเด่นของจงัหวดั	
ให้กลับมาสร้างสีสัน	 สร้างชีวิตชีวาให้กับจังหวัดระนอง	 เกิดต้นทุนต่อยอดให้ชุมชนได้เกิดความสุขจากการสืบสาน	 อนุรักษ์
วัฒนธรรมและสร้างอาชีพ	สร้างงาน	สร้างเงิน	สร้างรายได้หลักและรายได้เสริม	เพลิดเพลินไปกับวิถีย้อนยุคที่มีคุณค่าในจังหวัด	
อย่างแท้จรงิ	จากอดตีสูปั่จจบุนัเป็นทีย่อมรบัไปตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัยชมุชนระนองท่ีกล่าวไว้อย่างเป็นอมตะว่า	“จติอาสา		

พัฒนาชุมชน	สร้างคน	สร้างอาชีพ”
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วิทยาลัยชุมชนระนอง ศูนย์กลางจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นบาบ๋าฝั่งอันดามัน

 สร้างเครือข่าย ผลงานร่วมกับชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมจังหวัดระนองอย่างโดดเด่น

วิทยาลัยชุมชนระนอง



กระจูดนาราผลิตภัณฑ์กระจูดชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียม

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
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 “กระจดู”วชัพชืทีค่นในพืน้ทีภ่าคใต้รู้จักเป็นอย่างดี	เนือ่งจากกระจูดเป็นพืชตระกลูเดียวกบั	“กก”	ทีเ่จรญิเตบิโตง่าย	

แพร่พนัธุไ์ด้อย่างรวดเรว็	ในบรเิวณทีม่นี�า้ขงัอยูต่ลอดเวลา	และบริเวณริมทะเลสาบทีเ่ป็นดินโคลนทีเ่รียกว่า	“พร”ุ	หรอืชาวพืน้เมือง	

ภาคใต้เรยีกว่า “โพระ”	ซึง่ชาวบ้านในพ้ืนทีน่ยิมน�ากระจูดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	เพื่อใช้สอยกันเองในครวัเรือน

	 ว่าที่	 ร.ท.ดิลก	 ศิริวัลลภ	 กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส	 ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของภาพความประทับใจและ	

ส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุทีส่มเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	ในรัชกาลท่ี	9	ทรงมต่ีอพสกนกิรไว้ว่า	“	ในปี	พ.ศ.	2516	

เมือ่ครัง้ทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	 บรมนาถบพติร	 และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ	์ พระบรมราชินนีาถ	

ในรชักาลที	่ 9	 ได้เสดจ็แปรพระราชฐาน	ณ	พระต�าหนกัทกัษณิราชนเิวศน์	และทรงลงพืน้ทีเ่ยีย่มราษฎรในพืน้ทีจ่งัหวดันราธวิาสนั้น	

ชาวบ้านได้น�าเสื่อท่ีทอมาจากกระจูดท่ีมาวางเป็นลาดพระบาท	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที	่ 9	

ทรงเห็นลาดพระบาทดังกล่าว	 จึงตรัสถามชาวบ้านว่า	 มีกี่รูปแบบ	 มีสีสันท่ีสวยงามกว่านี้หรือไม่	 ซึ่งก็ไม่มีชาวบ้านคนใด	

ที่ผลิตได้สวยงามไปกว่านี้แล้ว	 จึงมีรับสั่งให้	 โครงการในพระราชด�าริเข้ามาช่วยส่งเสริมอาชีพการท�าผลิตภัณฑ์จากกระจูด	

ให้กับชาวบ้าน	เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงานท�า	มีรายได้ที่ดี	อีกทั้งเป็นการรักษาศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น	ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐาน

ไปท�างานต่างถิ่น	เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	”

	 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส	เห็นว่า	“ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์กระจูด	ยังไม่เป็นที่ยอมรับแพร่หลาย	ความหลากหลาย	

ของผลติภณัฑ์มไีม่มาก	และรปูแบบกไ็ม่ตรงกบัความต้องการของตลาด”	จงึได้รเิริม่โครงการอบรมหลกัสูตรการพฒันาผลิตภณัฑ์	

กระจูดโดยตั้งช่ือแบรนด์ว่า	“นารา”	เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้ชุมชน	และเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมของจังหวัดนราธิวาส	

การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์	 การน�าทุกส่วนของกระจูดมาใช้ประโยชน์ไม่ทิ้งเสียเปล่า	 ตลอดจนเรื่องการเพิ่มช่องทางการตลาด

ขายผ่านโซเชยีลมีเดยี	 และมเีป้าหมายจัดตัง้เป็นกลุม่วสิาหกจิชมุชน	 วางแผนอนรุกัษ์ต้นกระจูดด้วยการปลกูทดแทน	 เป็นพ้ืนท่ี	

อนุรักษ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยว	และผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เรื่อง	กระจูด	ได้แบบครบวงจร	และอยู่คู่กับจังหวัดนราธิวาส

			 ด้าน	 นางอุไรวรรณ	 ดวงเต็ม	 ประธานกลุ่มกระจูดนารา	 ทุเรียนนก	 กล่าวว่า	 ดีใจที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัด

โครงการนี้ทั้งยั้งได้น�าตัวแทนกลุ่มกระจูดนาราไปศึกษาดูงานที่พัทลุง	 ได้เรียนรู้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดตั้งแต่

การย้อมสีกระจูด	การจัดทรงกระเป๋า	การเคลือบเงา	การใส่หูกระเป๋า	การใส่ซับในกระเป๋าและการท�าตลาด	เพื่อกลับมา

พัฒนาใช้กับผลิตภัณฑ์กระจูดนาราให้มีความทันสมัย	 เข้าได้กับทุกเพศทุกวัย	 เป็นของฝากที่ถูกใจทุกคน	 ตามสโลแกนกลุ่ม	

ที่ว่า	“คิดถึงกระจูดคิดถึงนารา”	



วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมยกระดับมาตรฐานสินค้าพื้นบ้านที่บ้านคลองทรายใน

วิทยาลัยชุมชนยะลา
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	 ตลาดนัดชุมชนบ้านคลองทรายใน	รมิถนนทางหลวงหมายเลข	418	ยะลา	-	ปัตตานี	
บ้านคลองทรายใน	ต�าบลยโุป	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัยะลาผ่านกระบวนการออกแบบร่วมกนั	
ของชุมชนฐานราก	 โดยการน�าของ	 “ก�านันปรีชา	 สมบูรณ์แก้ว”	 ท�าให้ชุมชนแห่งนี้มี	
“หน้าร้าน”	 ของตนเอง	 ในการจ�าหน่ายสนิค้าทีผ่ลติในหมูบ้่าน	 พชืผัก	 อาหารพืน้บ้าน		
ผลิตภัณฑ์แปรรรูปจากกลุ่มแม่บ้าน	 สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านได้ทุกวันอย่างต่อเนื่อง	
โดยมี	 “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ”	 เป็นแกนกลางยึดโยงเครือข่ายอาชีพ	
ในท้องถิ่นให้มาร่วมกัน	 บนพื้นฐานของหลักการ	 “เข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา”	 ปัจจุบัน	
ได้รับการตอบรับจากประชาชนและนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี	
	 นายปรีชา	สมบูรณ์แก้ว	เจ้าของรางวัลก�านัน	“แหนบทองค�า”	ประจ�าปี	2560		
ของกระทรวงมหาดไทย	กล่าวว่า	การตลาดเป็นเร่ืองส�าคัญ	เดมิชาวบ้านมผีลผลติมากมาย		
แต่ไม่มแีหล่งจ�าหน่าย	การเปิดตลาดเป็น	“หน้าร้าน”ใกล้บ้าน	เป็นการสร้างโอกาสให้กับ	
ทกุคนใครมผีลผลติอะไสารมารถน�ามาขายได้ทนัที	 ขณะนีห้น้าร้านของเราเป็นทีย่อมรบั	
ของประชาชนแล้ว	 ทกุวนัอาทิตย์จะมตีลาดเช้าจ�าหน่ายสินค้าทีผ่ลิตในหมูบ้่าน	 ทัง้พืชผัก	
และอาหารพืน้บ้าน	 ช่วงเยน็ของทกุวนัจะมผีลผลติจากชุมชนมาจ�าหน่าย	รถทีว่ิง่ผ่านไปมา	
จะแวะซือ้กนัเป็นส่วนใหญ่	 เพราะมอีาหารพืน้บ้านทกุประเภทจ�าหน่าย	 วทิยาลยัชมุชน	
ยะลามส่ีวนส�าคญัในการสร้างสรรค์งานอาชพีให้แก่เรา”
	 นางสาวอารีย์	แสวงดี	หรือ	ป้าแอ๊ด	อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	ซึ่งเป็นผู้น�ากลุ่มสตรี	
บ้านคลองทรายใน	ท�าหน้าทีด่แูลศนูย์การเรยีนรูเ้พือ่สร้างอาชพี	กล่าวว่า	เป็นความโชคดี	
และโอกาสของชุมชนของเราที่หน่วยงานต่าง	ๆ	เห็นคุณค่า	วิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นหน่วยงานการศึกษาที่ได้เข้ามาริเริ่ม	
จดุประกายและส่งเสรมิให้ชาวบ้านปลกูผกัเหมียงตามแนวสวนยางพารา	 จนสามารถสร้างรายได้เป็นกออบเป็นก�า	 นอกจากนี	้
วทิยาลยัชมุชนยะลาเข้ามามส่ีวนร่วมให้ความรูแ้ก่ชาวบ้าน	 เพือ่พฒันาสนิค้าให้มคีณุภาพ	 ถกูหลักอนามยั	 ปลอดภัยแก่ผู้บรโิภค		
จงึนบัได้ว่าการเข้ามาของวทิยาลยัชมุชนยะลามีเป้าหมาย	 เพือ่ก่อให้เกดิการส่งเสรมิอาชีพและพฒันาให้ทนัสมัย	 นบัเป็นก้าวย่าง
ทีม่คีวามหมายส�าหรบัคนคลองทรายใน
	 ป้าแอ๊ดชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า	เมื่อ	“หน้าร้าน”	ของเราติดตลาดแล้ว	ท�าให้ชาวบ้านมีความมั่นใจมากขึ้น	พยายามเรียนรู้	
วทิยาการใหม่	ๆ	เพิม่เตมิ	มกีารก�าหนดเป้าหมายให้ชดัเจนข้ึน	เพราะมวีตัถดิุบในหมูบ้่านเพยีงพอ	เลีย้งปลาดุก	ปลาในแหล่งน�า้
ธรรมชาตกิม็มีาก	 กล้วยหอมทอง	 ฟักทองและมนัเทศ	 เป็นต้น	 มปีลกูกนัในหมูบ้่าน	 เพราะเป็นอาชีพดัง้เดมิของชาวบ้าน	 ท้ังน้ี
ศนูย์การเรยีนรูฯ้	 ของหมูบ้่านเป็นศนูย์กลางการรับซ้ือผลิตผล	 เช่น	 ปลาดุก	 น�ามาผลิตเป็นปลาดุกร้าสูตรคลองทราย	 ปลาส้ม		
ข้าวเกรียบฟักทอง	 ข้าวเกรียบกล้วยหอมทอง	 ข้าวเกรียบมันเทศ	 และขนมโดนัท	 โดยมีกลุ่มแม่บ้านรวมกลุ่มผลิตสินค้า		
ได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ผลติสนิค้าเหล่าน้ีอย่างอสิระ	เพือ่สร้างรายได้ของตนเอง	เพราะเรามตีลาดเป็นของตนเอง	สินค้าของเรา	
มคีณุภาพขึน้	เพราะวทิยาลยัชมุชนยะลามาเป็นพ่ีเล้ียงทางวชิาการและสนบัสนนุงบประมาณซ้ือวสัดุอปุกรณ์ทีจ่�าเป็นให้แก่เรา	
	 ขณะน้ีสนิค้าภูมิปัญญาพืน้บ้านดงักล่าว	 ได้วางจ�าหน่ายในตลาดชุมชนคลองทรายใน	 สร้างอาชพีให้แก่เกษตรกร	 สร้างรายได้	
ให้แก่ผูผ้ลติทกุคน	 ต่างเป็นเครอืข่ายของกนัและกนั	 สังคมเอือ้อาทรเกดิขึน้ในชุมชนคลองทรายใน	 ชาวไทยพทุธและไทยมุสลมิ
ต่างมีปฏสิมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกัน	เพราะมจีดุมุง่หมายเดยีวกนัทีจ่ะท�าให้หมูบ้่านพฒันาต่อไป



130

	 	 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนบ้านโผงโผงนอก	หมู่	7	ต�าบลปากล่อ	อ�าเภอโคกโพธิ์	
จงัหวดัปัตตาน	ีมวีถิพีอเพยีง	ลดรายจ่าย	 เพิม่รายได้ด้วยการจดัการขยะมลูฝอยให้เกดิคณุค่าเพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน	
ซึ่งชุมชนดังกล่าว	เป็นชุมชน	2	วิถี	ที่มีทั้งชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลาม	อาศัยอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิต
แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยด้วยกันอย่างลงตัว	 อาชีพหลักท�านาและท�าสวนปลูกผัก	 ผลไม้	 ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ในชุมชนจึงเป็น
ประเภทขยะอินทรีย์ที่มาจากเศษอาหาร	ผัก	ผลไม้	ใบไม้	รองลงมาเป็นประเภทขยะรีไซเคิล	กระดาษ	พลาสติก	แก้ว	โลหะ
และอโลหะ	ซึ่งยังไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม	วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้จัดเวทีประชาคมเพื่อให้ผู้น�าชุมชนและ
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอย
รปูแบบที ่1 : การท�าน�า้หมกัชวีภาพจากขยะอนิทรีย์ในครัวเรือน	วทิยาลัยฯ	ได้ฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการการท�าน�า้หมกัชวีภาพ	
ให้แก่กลุ่มชาวบ้านท่ีเป็นแกนน�า	ส่งผลให้กลุ่มแกนน�ามีการต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ได้รับ	รวมกลุ่มจัดท�าน�้าหมักชีวภาพ	
ด้วยการน�าเศษผกั	 ผลไม้	 หรอืเศษอาหารทีเ่กดิขึน้จากครวัเรอืน	 โดยเริม่จากการน�าน�า้หมกัชวีภาพผสมน�า้ในสดัส่วนทีล่องผดิ	
ลองถกู	จงึได้สดัส่วนทีเ่หมาะสมน�าไปรดผกั	ผลไม้	จนเหน็ผลการเจรญิเตบิโตของพืชทีม่ผีลผลติสูงข้ึน	ลดแมลงศตัรพูชืรบกวนได้ดี	
ท�าให้กลุม่แกนน�ามคีวามตระหนกัถงึประโยชน์ท่ีได้รับ	สามารถลดรายจ่าย	เพ่ิมรายได้จากผลผลิตท่ีสูงข้ึนได้	จงึได้ขยายผลต่อ	
ด้วยการแจกจ่ายแบ่งปันน�า้หมกัชวีภาพไปยังเพ่ือนบ้านใกล้เคยีงได้ร่วมทดลองใช้เพือ่การเกษตร	เกดิการแนะน�าเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั	
ในชุมชน	และปัจจุบันชาวบ้านได้รวมกลุ่มเกษตรกรท�าน�้าหมักชีวภาพร่วมกันในปริมาณที่สูงขึ้น	 เพื่อใช้ในแปลนนาข้าว		
ลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมี	เพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น
รูปแบบท่ี 2 : ขยะรีไซเคิลแลกของใช้ในครัวเรือน	วิทยาลัยฯ	ได้ฝึกอบรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลที่ถูกต้อง	และร่วมคิด	
ร่วมออกแบบกระบวนการจัดการขยะรีไซเคิลแลกของใช้ในครัวเรือน	 โดยน�ากระบวนการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล	
ของวทิยาลยัชมุชน	 ปรบัใช้ในกระบวนการขยะรไีซเคลิแลกของใช้ในครวัเรอืน	 จงึได้กระบวนการทีเ่หมาะสมกบัชมุชน	 จดัตัง้เป็น	
“ร้านค้าโอเค 0 บาท”	ที่บริหารจัดการโดยชุมชน	โดยทางร้านจะน�าขยะรีไซเคิลของชาวบ้าน	ชั่งน�้าหนัก	คิดเป็นเงิน	และให้
ชาวบ้านหยิบของใช้ในครัวเรือนท่ีมียอดเงินรวมกันเท่ากับหรือใกล้เคียงยอดเงินของขยะรีไซเคิลท่ีน�ามาแลก	จากน้ันร้านค้า	
กจ็ะรวบรวมขยะรไีซเคลิจ�าหน่ายต่อเจ้าของธรุกิจขยะเพือ่เข้าสูว่งจรของการน�าขยะกลบัไปรไีซเคลิ	ส่งผลให้ชาวบ้านทกุครวัเรอืน	
เหน็คุณค่าของขยะรไีซเคลิ	ทีส่ามารถเปลีย่นจากขยะท่ีไร้คณุค่า	 ให้เกดิคณุค่าในรปูแบบของใช้ในครวัเรอืน	สามารถลดรายจ่าย	
ของครัวเรือนได้เป็นอย่างดี
							จากรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าว	ส่งผลให้ชุมชนบ้านโผงโผงนอกมีวิถีพอเพียง	สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้		
จากการจัดการขยะมูลฝอย	แยกก่อนท้ิง	ทิ้งแล้วน�ากลับใช้	ให้เกิดคุณค่าแบบการมีส่วนร่วม	มีจิตส�านึก	ร่วมแก้ไขปัญหา	
การก�าจัดขยะมูลฝอยของประเทศชาติ	และเป็นแบบอย่างที่ดีกับชุมชน/หน่วยงานที่มีความสนใจ
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	 ต�าบลนาทอนมีธรรมนูญชุมชน	ภายใต้ชื่อ	“ชันชีนาทอน”	หมายถึง	
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน	
หรอืกตกิาชุมชน	ไม่เน้นบทลงโทษ	แต่มแีนวทางการแก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน	
จงึเป็นจดุเริม่ให้ชาวบ้านได้เข้ามส่ีวนร่วมในการจดัการตนเองในทกุ	ๆ 	ด้าน	ทีเ่ก่ียวข้องกับ	
การพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน	อาทิ	ด้านสังคม	เศรษฐกิจ	สุขภาพ	และ	
สิ่งแวดล้อมเป็นต้น	อีกทั้งมีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดสมบูรณ์	และค้นพบ
แหล่งฟอสซิล	รวมถึงแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา	จ�านวนมาก		นอกจากนี้ชุมชนยัง
มีศูนย์เรียนรู้ต่าง	ๆ 	มากมาย	จึงเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้เกิดการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน	ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก	GLOBAL	GEOPARK	ต่อไป	
	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	–	2561	วิทยาลัยชุมนสตูลได้พัฒนาและส่งเสริม	
ให้มีการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนต�าบลนาทอนขึ้น	 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในชุมชนและพัฒนาคนในชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยว	
สร้างงาน	 สร้างอาชีพ	 สร้างรายได้	 โดยเน้นจัดการท่องเที่ยว	 3	 มิติ	 คือ	 วิชาการ	
อุทยานธรณี	วิถีชุมชน	ที่ยังคงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น	ทั้ง	เขา	ป่า	นา							
คลอง	 เล	 บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 โดยมีเป้าหมายการให้บริการ	
แก่นักท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	คือ	“เรียนรู้วิถีท้องถิ่น	กินอิ่ม	นอนอุ่น	ต้นทุนทรัพยากรคงอยู่”	จึงได้เสริมสร้างศักยภาพชุมชน	
ให้มีความพร้อมส�าหรับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ทั้งในมิติของการพัฒนาคน	พัฒนาชุมชนท้องถิ่น	การจัดการสถานท่ี	
เพ่ือการรองรับนักท่องเท่ียว	ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน	เช่น	การเป็นเจ้าบ้านที่ดี	การต้อนรับและการบริการ	
นักท่องเที่ยว	 การสื่อสารภาษา	พัฒนาอาสาสมัครผู้น�าเที่ยว	พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	พัฒนาด้านที่พักโฮมสเตย์	 ฯลฯ		
จนเกิดเครอืข่ายการท่องเทีย่วโดยชมุชนต�าบลนาทอนขึน้	 โดยสมาชกิในชมุชนทัง้	 9	 หมูบ้่านรวมกลุ่มกนัท�ากจิกรรมตามศักยภาพ	
และความสนใจของตนเอง	 เช่น	กลุม่ท่องเทีย่วบ้านท่าข้ามควาย	กลุ่มบ้านพักนาทอนโฮมสเตย์	 (ผ่านการประเมินรบัรองมาตรฐาน	
โฮมสเตย์ไทย	พ.ศ.	2561)	กลุ่มอาหาร	-	ขนม	กลุ่มจักสานต้นคลุ้ม	กลุ่มไกด์ชุมชน	กลุ่มเรือพลีด	กลุ่มนวดไทยเพื่อสุขภาพ	
กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร	กลุ่มแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน	เป็นต้น	
	 ผลจากการพฒันาการท่องเทีย่วโดยชมุชนต�าบลนาทอน	ด้วยกลไก	SATUN	Model	(S	-	survey,	A	-	action,T	-	test,	
	U	-	upgrade,	N	-	network)	และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	ส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์
และคุณค่าต่อสังคม	 ชุมชน	 คนในชุมชนกลับคืนถิ่น	 อยู่ดี	 มีสุข	 มีความรัก	 ความสามัคคี	 ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิก	
ในชุมชน	รัก	หวงแหน	และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	
	 ปัจจุบันต�าบลนาทอน	 มีความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 มีสังคมที่ดีขึ้น	 มีรายได้เพิ่มขึ้น	
(จากการเก็บข้อมูลทางสถิติ	ตั้งแต่	3	ก.ค.	60	–	25	พ.ย.	61)	มีผู้มาศึกษาดูงานรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ		
รวมจ�านวน	3,667	คน	มีรายได้รวมจ�านวน	4,279,461	บาท

ช่องทางติดต่อ	CBT	Natorn	>	Tel	:	089-7365015	/Tel	:	090-652-0099	

																																							fb	:	ชันชีเที่ยวนาทอน	สตูล	/Line	ID:	natorntorism	

131หนึ่ง” วิทยาลัย “หน่ึง” ตัวอย่างความส�าเร็จ ประจ�าปี พ.ศ. 2561”
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	 สืบเนื่องจาก	 ปี	 2559	 เกษตรกรนาเกลือ	 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	 ประสบปัญหาราคาเกลือตกต�่า	 จากปกติ

ขายอยู่ที่	 1,500	บาท/เกวียน	แต่ในปีนั้นเหลือ	500-600	บาท/เกวียน	 (1	 เกวียน	 เท่ากับ	1,500กิโลกรัม)	 เกษตรกรได้รับ	

ความเดอืดร้อนเป็นอย่างมาก	หอการค้าจงัหวดัสมทุรสาครร่วมกับส�านกังานสหกรณ์จังหวดัสมทุรสาคร	ผลกัดนัร่วมกบัหลาย

หน่วยงานในจังหวัดเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาราคาเกลือสมุทรที่ตกต�่า	 โดยวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครมีบทบาทส�าคัญในการช่วย	

ยกระดับด้านการพัฒนาเกลือสมุทรให้มีมูลค่าและสามารถจ�าหน่ายได้จริง

	 เริม่จากวทิยาลยัชมุชนสมุทรสาคร	ได้น�าทมีงานวจัิยชมุชนลงพ้ืนทีน่าเกลือเพ่ือพูดคยุถงึปัญหาและความต้องการทีแ่ท้จรงิ	

จากสมาชิกเกษตรกรนาเกลือ	พร้อมท้ังศึกษาข้อมูลทางการตลาด	พบว่า	ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจในเทรนด์ของการ	

ดูแลสุขภาพและความงามมากยิ่งขึ้น

 ดอกเกลือ มีลักษณะเป็นเกล็ดขาว	ละเอียด	นุ่มและฟู	โบราณถือกันว่า	เป็นเกลือแรกของนาเกลือที่มีความบริสุทธิ์สูง		

มีสรรพคุณทางยา	และมีความเค็มที่พอเหมาะพอดี	ต่อการน�าไปใช้บริโภค	และที่ส�าคัญในปีหนึ่ง	ๆ	ผลิตได้น้อยมาก

 ดอกเกลือบ�าบัดผิว	จึงเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการระดมสมอง	ตกผลึกทางความคิด	และผ่านกระบวนการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งชุมชน	ร่วมกันคิดร่วมกันท�า	จึงได้ผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ 	ออกมาสู่ตลาด	ภายใต้แบรนด์	“Samutsakorn	Sea	Salt”	และ

ได้กลายเป็นสินค้าเพื่อจ�าหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับหน่วยงานต่าง	ๆ	และหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย	ส่งผลให้	

ราคาเกลือสมุทรสูงขึ้นมาอยู่ที่เกวียนละ	3,000	บาทเลยทีเดียว

	 การปิดทองหลังพระของวิทยาลัย	 นอกจากจะสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นทั้งการส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับ

คนในชุมชนแล้ว	 ยังสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนด้วย	 นอกจากนั้น	 การท�างานร่วมกันยังช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	

ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 “หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรางวัลดีเด่น 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร” 

“ชนะเลิศล�าดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนดอกเกลือสปา ระดับภาคกลาง จากกรมพัฒนาชุมชน”

กระติบไม้ไผ่ สร้างงาน สร้างรายได้

วิทยาลัยชุมชนยโสธร

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร” ผุดไอเดียยกระดับเกลือสมุทร สู่ผลิตภัณฑ์บ�าบัดผิว

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
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	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 วิทยาลัยชุมชนได้ริเริ่มด�าเนินโครงการวจิยั	
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่จังหวัดยโสธร	เริ่มจากค้นหาแนวทาง	
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่จังหวัดยโสธร	และพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสานจากไม้ไผ่จังหวัดยโสธรท่ีเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของตลาด	 โดยใช้แนวทางการวิจัยชุมชน	 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	
แบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	Action	Research	 :	PAR)	มีเป้าหมายการพัฒนา
เชิงพื้นที่	 (Area	-	based)	ใช้อาชีพที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อขยายผลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับจังหวัด
	 จังหวัดยโสธรมีกลุ่มจักสานไม้ไผ่กระจายอยู่ทั่วไป	 ทั้งที่รวมกันเป็นกลุ่ม
และแยกกันท�า	 ส�าหรับในพื้นที่อ�าเภอเมืองยโสธร	 เป็นพื้นท่ีที่มีกลุ่มจักสานไม้ไผ่	
ที่มีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	มีผลงานเป็นที่ยอมรับหลายชุมชน
	 ในการด�าเนนิงานวจิยัเพือ่ค้นหาแนวทางการพฒันาผลติภณัฑ์	 สมาชกิกลุม่
จกัสานในพืน้ท่ีจงัหวดัยโสธร	มคีวามเหน็ร่วมกนัว่า	กลุม่จักสานบ้านหนองเป้า	เป็นชุมชน	
ที่อยู่ในพื้นที่ต�าบลทุ่งนางโอกมีฝีมือละเอียด	 ประณีต	 มีทักษะการจักสานไม้ไผ่
ที่หลากหลาย	 มีศักยภาพสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ได้	 วิทยาลัยชุมชนยโสธรจึงได้คัดเลือกเป็นชุมชน	
เป้าหมายในการด�าเนินการพัฒนา	ตามแนวทางดังนี้
	 ด้านกระบวนการผลิต	ใช้ตอกไม้ไผ่ที่ไม่ผ่านการย้อมสี	หรือใส่สารเคมีใด	ๆ	ในการสานผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความ
สะอาด	 ปลอดภัยสูง	 เช่น	 กระติบข้าว	 เป็นต้น	 โดยอาจใช้ไม้ไผ่แก่ที่ตัดมาเก็บไว้	 ซึ่งให้สีเทาและไม้ไผ่สดที่ให้สีเหลืองอ่อน	
เป็นวัตถุดิบสานสลับกันเพื่อให้เกิดลวดลายทดแทนการย้อมสี	 ใช้ตอกไม้ไผ่ที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติ	 สานผลิตภัณฑ์ที่เป็น	
ของตกแต่ง	 เช่น	 โคมไฟ	 แจกัน	 ผอบ	 กระเป๋าทรงกระติบข้าว	 เป็นต้น	 เพื่อให้ลวดลายที่สวยงาม	 ใช้วัสดุที่เป็นวัสดุจาก
ธรรมชาติ	 เช่น	 เชือกปอ	 เส้นหวาย	 เป็นต้น	 ในการประกอบตกแต่งทดแทน	 เชือกไนลอน	 เพื่อเน้นวัสดุจากธรรมชาติและ	
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์				
	 ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์	 ก�าหนดชนิดผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ร่วมกัน	 ได้แก่	 กระติบข้าวโคมไฟ	 แจกัน	 ผอบ	 กระเป๋า	
ทรงกระติบข้าว	ก�าหนดลวดลายร่วมกันแกะลายพญานาคคู่	บั้งไฟ	หัวใจล้อม	หัวใจชุมชน	ดอกพิกุล	ใบผักแว่น	สานให้ปรากฏบน	
ผลิตภัณฑ์เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์	ความเชื่อ	วิถีชีวิตของชุมชน	และจังหวัดยโสธร
	 ปัจจุบัน	 สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักสานที่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของตลาด	
จ�านวน	5	ชนิด	 ได้แก่	กระติบข้าวลายพญานาคคู่	 กระติบข้าวลายบั้งไฟ	ผอบลายพญานาคคู่	 ผอบลายบ้ังไฟ	และกระเป๋า
ทรงกระติบข้าวลายพญานาคคู่	 ส�าหรับผลิตภัณฑ์จ�านวน	 2	 ชนิด	 ได้แก่	 โคมไฟลายดอกพิกุล	 และแจกันลายใบผักแว่น		
การจ�าหน่ายอาศัยการน�าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปออกตลาด	 และมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับ
จากชุมชนในพื้นท่ีและจังหวัดใกล้เคียงสมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มข้ึน	 คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไป
ท�างานในเมืองใหญ่

กระติบไม้ไผ่ สร้างงาน สร้างรายได้

วิทยาลัยชุมชนยโสธร
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	 สังคมไทยก�าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในปี	2562	โดยจะมีจ�านวนผู้สูงอายุร้อยละ	18	ของประชากร
ทั้งหมด	ส่วนจ�านวนประชากรเด็กจะมีจ�านวนร้อยละ	15.9	ของประชากรทั้งหมดและจากการส�ารวจข้อมูลจากพื้นที่วิจัยพบ
ว่า	 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในอ�าเภอทับปุดมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น	 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสุขภาพผู้สูงอายุ	 ได้มีการจัด
กิจกรรมการเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงประเภทติดบ้านโดยการเข้าไปเยี่ยมที่บ้าน	พบปะพูดคุย	รวมทั้งก�าลังอยู่ในระหว่าง
การพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว	แต่ทั้งนี้พบว่า	บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญยังมีน้อยและขาด	
ความต่อเนื่อง	 ซึ่งหากสามารถพัฒนาผู้ที่มีจิตอาสาในชุมชนให้เข้ามาช่วยเหลืองานได้ก็จะท�าให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนอย่างเป็นระบบ	 ดังนั้น	 นักวิจัยจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ	
ทีม่ภีาวะพึง่พงิในชมุชนขึน้เพือ่เสรมิสร้างความสุข	คณุภาพชวีติ	และพัฒนาให้เกดิความมัน่คงในการด�าเนินชวีติทีข่องผูส้งูอายุ	
ที่มีภาวะพึ่งพิง	ครอบครัว	และชุมชน	ในต�าบลทับปุด	อ�าเภอทับปุด	จังหวัดพังงา	
	 งานวจิยัเรือ่งการพฒันาจติอาสาเพือ่การดแูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิในชมุชน	เป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพ	มีวตัถปุระสงค์		
1)	เพือ่ศกึษาสภาพการณ์ดูแลผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพ่ึงพงิในชุมชนในปัจจบุนั	2)	เพือ่พฒันาแนวทางการเสริมสร้างจิตอาสาเพือ่ดูแล
ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิในชมุชน	และ	3)	เพ่ือเสริมสร้างความสุข	คณุภาพชวีติ	และพัฒนาให้เกดิความมัน่คงในการด�าเนินชวีติ	
ที่มีความเอื้ออาทรต่อกันระหว่างผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	 ครอบครัว	 และชุมชน	 ผ่านการดูแลช่วยเหลือของจิตอาสา	 โดยมี	
กระบวนการ	 3	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 การศึกษาสภาพการณ์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนในปัจจุบันจากผู้เก่ียวข้องทั้งที่	
เป็นข้อมลูเชงิปรมิาณและข้อมลูเชงิคุณภาพ		การเสรมิสร้างจติอาสาเพือ่ดแูลผูสู้งอายทุีมี่ภาวะพึง่พิงในชมุชน	และการเสรมิสร้าง	
ความสุข	 คุณภาพชีวิตและพัฒนาให้เกิดความมั่นคงในการด�าเนินชีวิตที่มีความเอื้ออาทรต่อกันระหว่างผู้สูงอายุที่มีภาวะ	
พึ่งพิง	 ครอบครัว	 และชุมชน	 ผ่านการดูแลช่วยเหลือของจิตอาสาด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน	
กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยประกอบด้วย	 จิตอาสาท่ีผ่านการฝึกอบรมและคัดเลือก	 จ�านวน	 26	 คน	 และ	 ผู ้สูงอายุที่มี	
ภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการยินยอมจากครอบครัวให้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	21	คน		พบว่า	การลงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความสุข	
ให้กับผู้สูงอายุ	 จิตอาสาได้มีการน�ากิจกรรมที่ได้รับจากฝึกอบรม	 เช่น	 การออกก�าลังกายเล็กน้อยในบ้านช่วงเช้า	 การพูดคุย
เป็นเพื่อนในยามบ่าย	การช่วยงานเก็บผลไม้ข้างบ้าน	การอ่านหนังสือให้ฟัง	การชวนร้องเพลงในอดีต	เป็นต้น	ท�าให้ผู้สูงอายุ	
มีความสุข	 สามารถสังเกตได้จากการสอบถามผู้ดูแลในครอบครัว	 เช่น	 รับประทานอาหารได้มากขึ้น	 อาบน�้าแต่งตัวรอ	
จิตอาสา	เก็บผลไม้ไว้ให้จิตอาสาได้รับประทานเมื่อมาเยี่ยม	ผู้สูงอายุบางคนที่ลงลืม	เมื่อมีจิตอาสาไปเยี่ยมหลาย	ๆ 	ครั้ง	ท�าให้
ฟื้นความจ�าได้ในบางเรื่อง	ผลการด�าเนินงานในครั้งนี้	ท�าให้มีจิตอาสาที่ยังเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ใกล้เคียงบ้านเรือน	และ
ยังสามารถสังเกตได้ว่าเป็นผู้มีจิตอาสา	เช่น	มีนักศึกษาบางคนที่เป็นจิตอาสา	มีจิตบริการในงานต่าง	ๆ	ของสถาบันมากขึ้น	
เป็นต้น	

จากเส้นทางสืบสานภูมิปัญญา สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราด

วิทยาลัยชุมชนตราด
การพัฒนาจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

วิทยาลัยชุมชนพังงา
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เริ่มต้นแห่งรอยทางการสืบสาน
	 ในป ัจจุ บันกระแสแห่งความเจริญได ้ก ้าวเข ้ามามีบทบาทต่อ	
การท�างาน	และการด�ารงชีวติ	ท�าให้สงัคมมคีวามเปลีย่นแปลงไป	การก้าวให้ทัน	
และการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นส่ิงส�าคัญที่จะท�าให้
ชุมชนและสังคมอยู่รอด	วิทยาลัยชุมชนตราดมีความตระหนักถึงพันธกิจส�าคัญ	
ในการขับเคลื่อนการท�างานชุมชน	 ในการบริการวิชาการบนพ้ืนฐานการวิจัย	
ที่ ใช ้กระบวนการมีส ่วนร ่วมของชุมชนเป ็นส�าคัญ	 ความตระหนักถึง	
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกล่าว	 เวทีสานเสวนาภูมิป ัญญาท้องถิ่น	
ของจังหวัดตราดจึงเกิดข้ึน	 เมื่อปี	 2559	 โดยได้เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง	 ๆ	 อาทิ	 แพทย์พ้ืนบ้าน	อาหารท้องถิ่น		
ศิลปหัตถกรรม	 เพลงพื้นบ้าน	 และการเกษตรกรรม	 ผลจากการเสวนา	 พบว่า	 ท�าให้เกิดความตระหนักถึงการสูญหายไป	
ของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการท�านาโบราณของจังหวัดตราด	
สรรค์สร้างเป็นงานวิจัยภูมิปัญญา
	 จากเวทีสานเสวนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรกรรม	ต่อมาจึงได้เกิดงานวิจัย	“การศึกษาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง	และ
วัฒนธรรมการท�านาแบบภูมิปัญญาโบราณในจังหวัดตราด”	โดยได้ลงพื้นที่ภาคสนามพื้นที่ท�านาในจังหวัดตราด	เก็บรวบรวม
ข้อมูลการท�านาโบราณและเก็บพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดตราด	 พบว่า	 ในปัจจุบันยังมีการเพาะปลูกข้าวพื้นเมืองจ�านวน		
9	พันธุ์	อาทิ	ล้นยุ้ง	พวงล�าดวน	เม็ดสั้น	ฯลฯ	เม็ดยาว	ขาวดอกมะลิ	พวงหรีด	เบอร์	16	ขาวยายแว่น	และก้นแก้ว	และได้น�าไป	
ตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี	พบว่า	ข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสสูงสุด	คือ	เม็ดสั้น	รองลงมา	คือ	ขาวยายแว่น	พวงหรีด	และ
ล้นยุ้ง	ตามล�าดับ	(กุณฑล	และคณะ,	2560)	จากผลงานวิจัยนี้	ได้เชื่อมโยงระหว่างการท�างานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญา	และ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนค�าบอกเล่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ถึงคุณค่าของข้าวพื้นเมือง	 ที่ว่า	 “กินแล้ว	
อยู่ท้อง	กินแล้วแข็งแรง”	
สานต่อการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
	 วิทยาลัยชุมชนตราดจึงได้วิจัยต่อยอดโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดเป็นงานวิจัย	 “การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
เส้นจากข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราด”	โดยศึกษาค่าดัชนีน�้าตาลในผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราด	โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มขนมจีน	ชุมชนบ้านทุ่งไก่ดัก	ต�าบลท่ากุ่ม	อ�าเภอเมืองตราด	จังหวัดตราด	ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ภาคสนาม	 และการปฏิบัติการการท�าขนมจีนจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง	 4	 สายพันธุ์	 จัดท�าเป็นขนมจีนจากภูมิปัญญาโบราณ		
โดยใช้ข้าวขาว	และข้าวกล้อง	และได้ด�าเนินการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส		การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ	และการ
ตรวจวิเคราะห์ค่าดัชนีน�้าตาลในห้องปฏิบัติการ	(In	Vitro	Glycemic	Index)		
สร้างสรรค์และยืนหยัดคู่ชุมชน
	 การขับเคลื่อนงานวิจัยชุมชน	มีการบูรณาการงานวิจัยลงสู่นักศึกษาให้เป็นฟันเฟืองส�าคัญในการสืบสานภูมิปัญญา		มุ่ง
พัฒนาและสร้างชื่อเสียงให้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดตราดให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน	 เชื่อมโยงชุมชนกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ		
ภาคเอกชน	 และภาคประชาชนร่วมกันสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน	 น�าไปสู่การเกิดรายได้ชุมชนและการพัฒนา	
มาตรฐานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์	 การท�างานของวิทยาลัยชุมชนตราดจึงเป็นงานสร้างสรรค์เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญา	ขับเคลื่อนพลังชุมชนให้เกิดการมีส่วนร่วม	และขับเคล่ือนภาคีเครือข่ายการพัฒนา	
บนเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น	“สรรค์สร้างงานวิจัย	พัฒนากลไกความเข้มแข็งของชุมชน	น�าสู่ผลการพัฒนาที่ยั่งยืน”			

จากเส้นทางสืบสานภูมิปัญญา สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราด

วิทยาลัยชุมชนตราด



136

	 วทิยาลยัชุมชนแพร่	มุง่เน้นการใช้ต้นทนุทางสังคม	วฒันธรรม	ภมูปัิญญาและองค์ความรูภ้ายในชมุชน	มาเป็นเครือ่งมือ	
ในการจดัการความรูเ้พ่ือแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของชมุชน	และสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนอย่างยัง่ยนื		ซึง่จงัหวดั	
แพร่มเีอกลกัษณ์ด้านภมูปัิญญาการท�าเฟอร์นเิจอร์จากไม้สัก	ดังค�าขวญัของจังหวดัแพร่	“หม้อห้อมไม้สัก	ถิน่รกัพระลอช่อแฮ	
ศรเีมอืง	 ลอืเลือ่งแพะเมอืงผ	ี คนแพร่นีใ้จงาม”	 วทิยาลยัชมุชนแพร่	 จงึใช้กระบวนการวจิยัและการประยกุต์ใช้แนวคดิกระบวนการ	
Design	Thinking	หรือ	กระบวนการคิดเชิงออกแบบ	เป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ	Design		
Thinking	กระบวนการคดิท่ีใช้การท�าความเข้าใจในปัญหาต่าง	ๆ	อย่างลกึซ้ึง	โดยเอาผูใ้ช้เป็นศนูย์กลางและน�าเอาความคดิสร้างสรรค์	
และมุมมองจากคนหลาย	ๆ 	สายมาสร้างแรงบันดาลใจ	แนวทางการแก้ไข	และน�าเอาแนวทางต่าง	ๆ 	นั่นมาทดสอบและพัฒนา		
เพือ่ให้ได้แนวทางหรอืนวตักรรมท่ีตอบโจทย์กับผูใ้ช้	 ส�าหรบักบัการออกแบบผลติภณัฑ์เกีย่วกบัไม้สกัของจงัหวดัแพร่	 เป็นงานวจิยั	
ที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	ดังนี้
	 การวิจัยเรื่อง	 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก	
ส�าหรับผู้สูงอายุกรณีศึกษาผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่	 ผลการวิจัย	 สามารถ	
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม ้สักส�าหรับผู ้สูงอาย	ุ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในด้านประโยชน์ใช้สอยและ	
การอ�านวความสะดวก	 ในการประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัได้	 โดยมกีารออกแบบ	
ที่มีคุณลักษณะที่รองรับกับสรีระของผู้สูงอายุ	 มีความปลอดภัยในการใช้งาน	
น�า้หนกัทีเ่หมาะสมกบัเคลือ่นย้ายได้สะดวก	และชิน้งานผลติภณัฑ์เฟอร์นเิจอร์ไม้สกัส�าหรบัผูส้งูอายดัุงกล่าวนบัเป็นผลติภณัฑ์	
ออกแบบนวัตกรรมท่ีคณะผูวิ้จยัจะน�าไปศกึษาความต้องการของตลาดผูบ้รโิภค	 และวางแผนขยายผลการใช้งานสูผู่ป้ระกอบการ	
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของจังหวัดแพร่เพื่อผลิตจ�าหน่ายต่อไปในอนาคต

	 	 การวจิยัเรือ่ง	การพฒันาผลติภณัฑ์ของเล่นพืน้บ้านเพือ่เพิม่มลูค่า	
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มคน	 ฒ	 ป่าแมต	 ผลการวิจัย	 พัฒนาของเล่นพื้นบ้าน	
โดยเลือกใช ้ เศษไม ้สักซึ่ งมีมากในชุมชนและเป ็นเอกลักษณ ์ของ	
จังหวดัแพร่มาเป็นวตัถุดิบ	ได้ของเล่นพ้ืนบ้าน	7	ชนดิ	ประกอบด้วย	ก�าหมนุ		

คนตีลังกา	 ล้อเกวียน	 คนเลื่อยไม้	 ตุ๊กตาไม้	 ปืนกลไม้	 เครื่องบินไม้	 และจากการน�าของเล่นพื้นบ้านไปทดสอบตลาดได้รับ	
ความสนใจเป็นอย่างดี	 โดยของเล่นพื้นบ้าน	 ปืนกลไม้	 ได้รับความสนใจมากที่สุด	 เนื่องจากมีการใช้กลไกท�าให้เกิดเสียง		
สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้พบเห็น
	 การวิจยัเรือ่ง	การพฒันาผ้ามดัย้อมสธีรรมชาตจิากใบสกั	โดยกระบวนการ	
มส่ีวนร่วมของชุมชนกรณศึีกษา	ชมุชนบ้านแม่พวก	ต�าบลห้วยไร่	อ�าเภอเด่นชยั		
จังหวัดแพร่	 ผลการวิจัย	 ในกระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากใบสัก	 ให้สีโทน	
สีม่วงแดง	สีน�้าตาลอ่อน	สีเหลือง	สีเขียว	ลวดลายทั้งหมด	จ�านวน	10	ลาย	
คือ	ลายดอกไม้	ลายก้นหอย	ลายวงปี	ลายจุด	ลายดาว	ลายแซนวิช	ลายกังหัน	
ลายหัวใจ	ลายคลื่น	และลายก้อนเมฆ	ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์	
ประเภทของใช้	 คือ	 กระเป๋าเล็ก	 กระเป๋าใหญ่	 ปลอกหมอน	 ผ้าคลุมไหล่/	
ผ้าพันคอ	และ	ผ้าเช็ดหน้า	สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในการจ�าหน่าย
เป็นของที่ระลึกในการท่องเที่ยวสวนป่าปลูกไม้สักแห่งแรกของประเทศไทย

กระบวนการวิจัยโดยใช้ทุนทางสังคม วัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ด้านไม้สักของจังหวัดแพร่

โดยประยุกต์ใช้แนวคิดกระบวนการ Design Thinking ส�าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
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137หนึ่ง” วิทยาลัย “หน่ึง” ตัวอย่างความส�าเร็จ ประจ�าปี พ.ศ. 2561”

	 “แม่น�้าเทพา”	แม่น�้าสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตริมฝั่งของชาวเทพา	สร้างความอุดมในวิถีนิเวศอย่างสมบูรณ์	 โดยจะ
สังเกตเห็นว่าริมฝั่งแม่น�้ามีพืชพันธุ์ท้องถิ่นชนิดหนึ่งที่คอยเลี้ยงชีพตามวิถี	มีรายได้ให้กับชาวบ้านหมู่	4	บ้านนาเกาะ	อ�าเภอ
เทพา	จังหวัดสงขลา	ซึ่งต้นจากหนึ่งต้นใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่	คือ	การลอกใบจากเพื่อท�ามวนยาสูบ	ขายกิโลกรัมละ	120	บาท	
เท่านั้น	ส่วนที่เหลือจากการลอกใบท�ามวน	ยาสูบจะถูกก�าจัดด้วยการเผา	เผา	และเผา	...	“ก้านจาก”ถูกน�าไปเผาไม่เว้นแต่ละ
วัน	หากย้อนถามว่าชาวบ้านรู้หรือไม่ว่า	 สิ่งที่เผาไปสามารถน�ามาต่อยอดแปรรูปสร้างมูลค่าได้	 ตอบได้เลยว่าที่ผ่านมาชั่วชีวิต
ของผู้สูงอายุของชาวนาเกาะกว่า	80	ปี	ก็ยังเผาก้านจาก	
	 สิ่งท่ีชาวบ้านมองข้ามท้ังคุณค่าและมูลค่า	 ในวันนี้	 วิทยาลัยชุมชนสงขลา	 น�าโดยนายนิยม	 ชูชื่น	 ผู้อ�านวยการ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา	 ได้เล็งเห็นท้ังคุณค่าและมูลค่านั้น	 จึงได้จัดท�าโครงการการจัดการความรู้ด้านการเกษตร	 เรื่องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชพันธุ์ท้องถ่ิน	(ต้นจาก)	สู่การเป็นสินค้าชุมชน	ในพื้นท่ีบ้านนาเกาะ	ต�าบลเทพา	อ�าเภอเทพา	
จังหวัดสงขลา	น�าก้านจากที่รอวันเผากลับมาแปรรูปเป็นของใช้ในครัวเรือน	จนเป็นสินค้าชุมชน	ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	
เป็นปีที่	2	 เริ่มจากการท�าประชาคมร่วมกับท้องที่และท้องถิ่น	 เพื่อหาความต้องการของชาวบ้านมาร่วมคิด	ร่วมคุย	ร่วมท�า		
และร่วมปรับปรุงแก้ไข	 น�าไปสู่การจัดตั้งกลุ่มหัตถกรรมแปรรูปสานก้านจากบ้านนาเกาะ	 จ�านวน	 15	 คน	 จากชาวบ้าน	
ที่ไม่มีทักษะการเหลา	การสาน	การขึ้นรูปก้านจาก	สามารถน�าก้านจากมาสานเป็น	กระเช้าของขวัญ	ตะกร้าทั้งตะกร้าก้นแบน	
และก้นลึก	กระจาดทรงกลมและทรงรี	 กล่องใส่ของรูปทรงบัวตูม	แจกัน	กล่องทิชชู	 ผอบ	 (ผะ-อบ)	 ขนาดกลางและใหญ่		
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ย่อส่วน	อย่างกระเช้าของขวัญ	ผอบ	(ผะ-อบ)	กระจาดทรงวงรี	ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นการสรรสร้างออกแบบ	
ร่วมกันระหว่างชาวบ้านบ้านนาเกาะกับวิทยากรมือฉมัง	พี่เจี๊ยบ	(นางสุจินต์	ไข่ริน)	ประธานกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปจากบ้านนา
ยอดทอง	 จากจังหวัดตรัง	 ซึ่งผลิตภัณฑ์ก้านจากมีความโดดเด่นตรงที่เป็นวัสดุธรรมชาติความคงทน	 ตัวมอดไม่กัดกินเนื้อไม้	
และมีความยืดหยุ่นรับน�้าหนักได้ถึง	6	กิโลกรัม	และ	อาตะตางัน	หมายถึงท�าจากมือ	กลายเป็นชื่อตราสินค้าใหม่ของผลิตภัณฑ์
ก้านจาก	ด้วยไอเดียของสมาชิกกลุ่มฯ	เป็นรูปมือที่ในมือนั้นถือก้านจาก
	 เส้นทางเข้าหมู่	4	บ้านนาเกาะ	จะหากลิน่ควนัทีเ่ผาก้านคงไม่ม	ีก้านจากทีเ่หลือจากก้านลอกใบเพ่ือท�ามวนยาถกูล�าเลียง	
ไปยังสมาชิกกลุ่ม	สร้างผลิตภัณฑ์	สร้างรายได้เสริม	เริ่มจ�าหน่ายตั้งแต่	15	มิถุนายน	2559	ถึง	ปัจจุบัน	เป็นเงินกว่า	8	หมื่นบาท		
รายได้ไม่มากไม่น้อย	 แต่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านหมู่	 4	 บ้านนาเกาะ	 ...	 “ท�าได้จนท�าเงิน”	 ...	 และชาวบ้านยัง
หันมาเห็นคุณค่าของเศษสิ่งเหลือใช้ในท้องถ่ินอย่าง	 “ก้านจาก”	สิ่งส�าคัญอีกอย่างที่วิทยาชุมชนสงขลาบ่มใจให้กับชาวบ้าน		
คือการอนุรักษ์	 ถึงแม้ว่าทรัพยากรท่ีมีล้นมาจากบรรพบุรุษ	แต่ก็วางใจไม่ได้ว่าจะไม่มีวันหมด	สิ้นปีงบประมาณ	2560		
มีการปลูกต้นจากแซมในพื้นท่ีริมฝั่งแม่น�้าเทพา	
	 มดงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลาที่มุ ่งม่ันด�าเนินงานตามแนวนโยบาย	 ร่วมสุข	 ร่วมสร้าง	 ให้ชุมชนมีความสุข	
จากการน�าทรัพยากรในชุมชนมาสร้างมูลค่า	ยังคงอยู่เป็นหลักใจคอยพยุง	คอยดูแล	คอยเป็นที่ปรึกษาหาสิ่งอ�านวยการให้กับ
ชุมชนยืนได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน

“ก้านจาก” เศษสิ่งเหลือใช้จากท้องถิ่น...คุณค่าที่มากกว่าการเผาทิ้ง

วิทยาลัยชุมชนสงขลา



	 นครน่าน	ฐานภูมิวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์	จากนครรัฐเล็ก	ๆ 	ที่มีพลวัตร
ภายใต้ภูมิประเทศโอบล้อมไว้ด้วยขุนเขาผีปันน�้าและขุนเขาหลวงพระบาง	
หล่อหลอมเป็นอู่อรยธรรมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น	มีบันทึกทางประวัติศาสตร์
ความเป็นมาอันยาวนาน	 มีหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งบอกว่านครรัฐน่าน
เคยเป็นชุมชนโบราณที่มีอายุเก่าแก่ต่อเนื่องไปถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์
									เมื่อพูดถึงเรื่องผ้าชิ่น	ผ้าทอพื้นเมืองของเมืองน่าน	มีกระจายตัวอยู่หลาย
ท้องถิ่น	ซึ่งแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ของตนเองตามกลุ่มชาติพันธุ์	มีทั้งผ้าทอ
ที่ทอขึ้นโดยชาวพื้นเมืองดั้งเดิมและผ้าทอท่ีมีมาจากแหล่งอ่ืน	 นั้นเพราะ
ฐานสังคมเป็นแหล่งรวมกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย	 ลวดลายผ้าทอเมืองน่าน	
จึงเป็นเรื่องเล่าของวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นร้อยเป็นพันปี	
	 ฝีมอืทอ	ลวดลายสวย	ๆ 	การทอผ้าทีม่แีรงบนัดาลใจจากวถิชีีวิตท่ีเช่ือมโยง	
กับพ้ืนถ่ิน	 ถือว่าเป็นคุณสมบัติเด่นของผู้หญิงสมัยก่อน	 ซึ่งการแต่งกาย
ด้วยเคร่ืองนุ่งห่มผ้าทอก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เรื่องของ
ความสวยงาม	 แต่เป็นการบ่งบอกประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของคน	
ในท้องถิ่นนั้น	ๆ 		ผสมผสานวัฒนธรรมการทอผ้าของชาวไทยวน	ไทลื้อและไท
ลาว	ที่ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นร้อยปี	“เส้นสายลายทอ	ผ้าทอเมือง	น่าน"		
เป็นเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียว	น่านจึงถือเป็นแหล่งสร้างสรรค์ผลงานผ้าทอ	
ทีโ่ดดเด่นเป็นอย่างมากและได้รับการยกย่องว่า	เป็นดินแดนทีมี่ความหลากหลาย	
ด้านวัฒนธรรมการใช้ผ้ามากที่สุดในภาคเหนือของไทย	
	 หออัตลักษณ์นครน่าน	วิทยาลัยชุมชนน่านได้ท�า	โครงการสร้างบทเรียน		
ฐานการเรียนรู้ในคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผ่าน	ผ้าทอพื้นเมืองน่าน	ที่มีเอกลักษณ์	
และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น	จัดการองค์ความรู้เรื่องผ้าในวัฒนธรรมชาติพันธุ์น่าน	

มคีวามส�าคญัดงัได้กล่าวมาแล้ว	จงึได้จดัท�า	โครงการเผยแพร่องค์ความรูเ้รือ่งผ้าในวฒันธรรม	“เส้นสายลายทอ	ผ้าทอเมืองน่าน”		
บนฐานพหุวัฒนธรรม	โดยวางวัตถุประสงค์	โครงการดังนี้	คือ	(1)	เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องผ้าในวัฒนธรรมชาติพันธุ์น่าน	
(2)	 เพือ่สร้างกระบวนการเรยีนรูผ่้านองค์ความรู้เร่ืองผ้า	 ด้วยรูปแบบกจิกรรมทีห่ลากหลาย	 (3)	 เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณยีกิจ	
ของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการสืบทอดพระราชปณิธานด้านผ้าและสิ่งถักทอของไทย
		 ในการสร้างฐานการเรียนรู้ในคุณค่าทางวัฒนธรรม		ผ้าทอพื้นเมืองน่านมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น	ควรค่า	
แก่การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ต่อไป	 ผู้คนยุคใหม่โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวในจังหวัดน่านเองเริ่มนิยมสวมใส	่
ผ้าพื้นเมืองมากขึ้น	หออัตลักษณ์นครน่าน	วิทยาลัยชุมชนน่าน	จึงถือเป็นพันธกิจที่ช่วยหนุนเสริมการอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมือง	
ของจังหวัดน่านที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิต	ภูมิปัญญาอันดีงามนี้ต่อไป
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“น่านนคร”  นครแห่งหลากเรื่อง ร้อยลายในผ้าน่าน 

วิทยาลัยชุมชนน่าน

 ภาคผนวก



 ภาคผนวก



สถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน : นางสิริกร มณีรินทร

ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน : นายวีระชัย กวีธีระวัฒน

319 อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 - 10 กระทรวงศึกษาธิการ 

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300

โทรศัพท : 02 280 0091 – 6  โทรสาร : 02 280 4162

เว็บไซต : www.iccs.ac.th

   วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

ประธานสภา : นายสุเทพ นุชทรวง

ผูอํานวยการ : นายคมสัน คูสินทรัพย

36 ถนนปางลอนิคม ตําบลจองคํา อําเภอเมือง

จังหวัดแมฮองสอน 58000

โทรศัพท : 053 695438 โทรสาร : 053  695439

เว็บไซต : www.mcc.ac.th

       วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ประธานสภา : นายไพศาล นุมนาค

ผูอํานวยการ : นายวิชัย ชวนรักษาสัตย

150 หมูที่ 6 ตําบลทาบัว อําเภอโพทะเล 

จังหวัดพิจิตร 66130

โทรศพัท : 056 659180   โทรสาร : 056 659180 ตอ 107

เว็บไซต : www.pcc.ac.th

   วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ประธานสภา : นายสมศักดิ์  สีบุญเรือง

ผูอํานวยการ : นายศศิพงษา จันทรสาขา

199 หมู 10 บานบุงอุทัย ตําบลนาสีนวน

อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

โทรศัพท : 042 612596 โทรสาร : 042 615197

เว็บไซต : www.mukcc.ac.th

     วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู

ประธานสภา : ผศ. นพพร  โฆสิระโยธิน

ผูอํานวยการ : นายสายศิลป สายืน

199  หมู 1 บานพราว ตําบลบานพราว

อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 39000 

โทรศัพท : 042 941101 โทรสาร : 042 941056

เว็บไซต : www.nbcc.ac.th

             วิทยาลัยชุมชนสระแกว

ประธานสภา : นายศานิตย นาคสุขศรี

ผูอํานวยการ : นายศิระพจต จริยาวุฒิกุล

หมู 3 ถนนสุวรรณศร ตําบลทาเกษม

อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 27000

โทรศัพท : 037 425487 - 9  โทรสาร : 037 425291

เว็บไซต : www.skcc.ac.th

        วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

ประธานสภา : นายเผด็จ นุยปรี

ผูอํานวยการ : นายอัครวงศ บารมีธนเศรษฐ

7 หมู 2 ถนนบานไร - ลานสัก ตําบลหวยแหง

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 61140

โทรศัพท : 056 539204 โทรสาร : 056 539205

เว็บไซต : www.uthaicc.ac.th

      วิทยาลัยชุมชนระนอง

ประธานสภา : นายขนบ พูลผล

ผูอํานวยการ : นายปรารมณ นาคบํารุง

2/4 หมู 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลบางริ้น

อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท : 077 821068 โทรสาร : 077 823326

เว็บไซต : www.rncc.ac.th

       วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ประธานสภา : นายธีระ อัครมาส

ผูอํานวยการ : นายยุทธนา พรหมณี

223 หมู 10 ถนนสุริยะประดิษฐ

อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท : 073 642721-2  โทรสาร : 073 642723

เว็บไซต : www.ncc.ac.th

     วิทยาลัยชุมชนตาก

ประธานสภา : นายบัญญัติ พุมพันธ

ผูอํานวยการ : นายสุรเสน ทั่งทอง

หมู 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลหนองบัวใต 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท : 055 897060-1   โทรสาร : 055 897063

เว็บไซต : www.takcc.ac.th

       วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย

ประธานสภา : ผศ. นอย สุปงคลัด

ผูอํานวยการ : ผศ. วุฒินันท รามฤทธิ์

182 หมู 1 ถนนบุรีรัมย – สตึก ตําบลบัวทอง

อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000 

โทรศัพท : 044 615128 โทรสาร : 044 615129

เว็บไซต : www.brcc.ac.th
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ประธานสภา : นายศานิตย นาคสุขศรี

ผูอํานวยการ : นายศิระพจต จริยาวุฒิกุล

หมู 3 ถนนสุวรรณศร ตําบลทาเกษม

อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 27000

โทรศพัท : 037 425487 - 9  โทรสาร : 037 425291

เว็บไซต : www.skcc.ac.th

        วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

ประธานสภา : นายเผด็จ นุยปรี

ผูอํานวยการ : นายอัครวงศ บารมีธนเศรษฐ

7 หมู 2 ถนนบานไร - ลานสัก ตําบลหวยแหง

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 61140

โทรศัพท : 056 539204 โทรสาร : 056 539205

เว็บไซต : www.uthaicc.ac.th

      วิทยาลัยชุมชนระนอง

ประธานสภา : นายขนบ พูลผล

ผูอํานวยการ : นายปรารมณ นาคบํารุง

2/4 หมู 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลบางริ้น

อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท : 077 821068 โทรสาร : 077 823326

เว็บไซต : www.rncc.ac.th

       วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ประธานสภา : นายธีระ อัครมาส

ผูอํานวยการ : นายยุทธนา พรหมณี

223 หมู 10 ถนนสุริยะประดิษฐ

อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท : 073 642721-2  โทรสาร : 073 642723

เว็บไซต : www.ncc.ac.th

     วิทยาลัยชุมชนตาก

ประธานสภา : นายบัญญัติ พุมพันธ

ผูอํานวยการ : นายสุรเสน ทั่งทอง

หมู 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลหนองบัวใต 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท : 055 897060-1   โทรสาร : 055 897063

เว็บไซต : www.takcc.ac.th

       วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย

ประธานสภา : ผศ. นอย สุปงคลัด

ผูอํานวยการ : ผศ. วุฒินันท รามฤทธิ์

182 หมู 1 ถนนบุรีรัมย – สตึก ตําบลบัวทอง

อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000 

โทรศัพท : 044 615128 โทรสาร : 044 615129

เว็บไซต : www.brcc.ac.th
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  วิทยาลัยชุมชนตราด

ประธานสภา : นายอมฤทธิ์  พูลสวัสดิ์

ผูอํานวยการ : นางกรรณิกา สุภาภา

64/1 หมู 2 ถนนตราด – คลองใหม  ตําบลเนินทราย

อําเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000

โทรศัพท 039 671888 – 90  โทรสาร : 039 671888

เว็บไซต : www.tratcc.ac.th

          วิทยาลัยชุมชนแพร

ประธานสภา : นางสุมามาลย  วิวรรธนดิฐกุล

ผูอํานวยการ : นายอุบลศักดิ์ ขีดสรอย

33/13  ถนนคุมเดิม  ตําบลในเวียง

อําเภอเมือง จังหวัดแพร 54000

โทรศัพท : 054 532191 โทรสาร : 054 532192

เว็บไซต : www.phr.ac.th

      วิทยาลัยชุมชนสงขลา

ประธานสภา : นายประเสริฐ แกวเพ็ชร

ผูอํานวยการ : นายนิยม ชูชื่น

48/1 ถนนเกษตรขันธ ตําบลเทพา อําเภอเทพา

จังหวัดสงขลา 90150

โทรศัพท : 074 376633, 074 376667 โทรสาร : 

074 376665

เว็บไซต : www.sk-cc.ac.th

         วิทยาลัยชุมชนนาน

ประธานสภา : นายเสรี  พิมพมาศ

ผูอํานวยการ : นายประยงค แกวประทุม

เลขที่ 10 หมู 5 ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลดูใต

อําเภอเมือง จังหวัดนาน 55000

โทรศัพท : 054 710329, 054 711229 

โทรสาร : 054 710329

เว็บไซต : www.nancc.ac.th

  วิทยาลัยชุมชนยะลา

ประธานสภา : นายกิตติ  กิตติโชควัฒนา
ผูอํานวยการ : นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
                  (รก.) นายวิชาพร ชินประพัทธ
2  ถนนสุขยางค 1  ตําบลสะเตง
อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000
โทรศัพท : 073 216646  โทรสาร : 073 216648
เว็บไซต : www.ycc.ac.th

 วิทยาลัยชุมชนปตตานี

ประธานสภา : นายขวัญชาติ  วงศศุภรานันต

ผูอํานวยการ : ผศ. ประยูร ดํารงรักษ

2 ถนนปากนํ้า  ตําบลรูสะมิแร

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  94000

โทรศัพท : 073 460205 โทรสาร : 073 460061

เว็บไซต : www.pncc.ac.th

          วิทยาลัยชุมชนสตูล

ประธานสภา : นายวรัตน แสงเจริญ

ผูอํานวยการ : นางวรรณดี สุธาพาณิชย

271  หมู 4  ตําบลเกตรี  อําเภอเมือง

จังหวัดสตูล  91000

โทรศัพท : 074 711958 โทรสาร : 074  772116

เว็บไซต : www.stcc.ac.th

    วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ประธานสภา : นายวรวุฒิ  บุญเพ็ญ

ผูอํานวยการ : นายพัฒนโกศล หนูสมแกว

101 หมู  9  กระซาขาว  ตําบลบานบอ

อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  74000

โทรศัพท : 034 450001 - 2 โทรสาร : 034 450003

เว็บไซต : www.smkcc.ac.th

      วิทยาลัยชุมชนยโสธร

ประธานสภา : นางประภาศรี  สุฉันทบุตร

ผูอํานวยการ : นายชัยวิวัฒน วงศสวัสดิ์

บานบาก หมู 11 ถนนแจงสนิท ตําบลสําราญ

อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

โทรศัพท : 045 586295 โทรสาร : 045 586296

เว็บไซต : www.yasocc.ac.th

          วิทยาลัยชุมชนพังงา

ประธานสภา : นายประพันธ  วงศพานิช

ผูอํานวยการ : นายจํารัส ขนาดผล

69 หมู 6  ตําบลบอแสน  อําเภอทับปุด

จังหวัดพังงา  82180

โทรศัพท : 076 599014 โทรสาร : 076 599214

เว็บไซต : www.pngcc.ac.th
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  วิทยาลัยชุมชนตราด

ประธานสภา : นายอมฤทธิ์  พูลสวัสดิ์

ผูอํานวยการ : นางกรรณิกา สุภาภา

64/1 หมู 2 ถนนตราด – คลองใหม  ตําบลเนินทราย

อําเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000

โทรศพัท 039 671888 – 90  โทรสาร : 039 671888

เว็บไซต : www.tratcc.ac.th

          วิทยาลัยชุมชนแพร

ประธานสภา : นางสุมามาลย  วิวรรธนดิฐกุล

ผูอํานวยการ : นายอุบลศักดิ์ ขีดสรอย

33/13  ถนนคุมเดิม  ตําบลในเวียง

อําเภอเมือง จังหวัดแพร 54000

โทรศัพท : 054 532191 โทรสาร : 054 532192

เว็บไซต : www.phr.ac.th

      วิทยาลัยชุมชนสงขลา

ประธานสภา : นายประเสริฐ แกวเพ็ชร

ผูอํานวยการ : นายนิยม ชูชื่น

48/1 ถนนเกษตรขันธ ตําบลเทพา อําเภอเทพา

จังหวัดสงขลา 90150

โทรศัพท : 074 376633, 074 376667 โทรสาร : 

074 376665

เว็บไซต : www.sk-cc.ac.th

         วิทยาลัยชุมชนนาน

ประธานสภา : นายเสรี  พิมพมาศ

ผูอํานวยการ : นายประยงค แกวประทุม

เลขที่ 10 หมู 5 ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลดูใต

อําเภอเมือง จังหวัดนาน 55000

โทรศัพท : 054 710329, 054 711229 

โทรสาร : 054 710329

เว็บไซต : www.nancc.ac.th

  วิทยาลัยชุมชนยะลา

ประธานสภา : นายกิตติ  กิตติโชควัฒนา
ผูอํานวยการ : นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช
                  (รก.) นายวิชาพร ชินประพัทธ
2  ถนนสุขยางค 1  ตําบลสะเตง
อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000
โทรศัพท : 073 216646  โทรสาร : 073 216648
เว็บไซต : www.ycc.ac.th

 วิทยาลัยชุมชนปตตานี

ประธานสภา : นายขวัญชาติ  วงศศุภรานันต

ผูอํานวยการ : ผศ. ประยูร ดํารงรักษ

2 ถนนปากนํ้า  ตําบลรูสะมิแร

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  94000

โทรศัพท : 073 460205 โทรสาร : 073 460061

เว็บไซต : www.pncc.ac.th

          วิทยาลัยชุมชนสตูล

ประธานสภา : นายวรัตน แสงเจริญ

ผูอํานวยการ : นางวรรณดี สุธาพาณิชย

271  หมู 4  ตําบลเกตรี  อําเภอเมือง

จังหวัดสตูล  91000

โทรศัพท : 074 711958 โทรสาร : 074  772116

เว็บไซต : www.stcc.ac.th

    วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ประธานสภา : นายวรวุฒิ  บุญเพ็ญ

ผูอํานวยการ : นายพัฒนโกศล หนูสมแกว

101 หมู  9  กระซาขาว  ตําบลบานบอ

อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  74000

โทรศัพท : 034 450001 - 2 โทรสาร : 034 450003

เว็บไซต : www.smkcc.ac.th

      วิทยาลัยชุมชนยโสธร

ประธานสภา : นางประภาศรี  สุฉันทบุตร

ผูอํานวยการ : นายชัยวิวัฒน วงศสวัสดิ์

บานบาก หมู 11 ถนนแจงสนิท ตําบลสําราญ

อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

โทรศัพท : 045 586295 โทรสาร : 045 586296

เว็บไซต : www.yasocc.ac.th

          วิทยาลัยชุมชนพังงา

ประธานสภา : นายประพันธ  วงศพานิช

ผูอํานวยการ : นายจํารัส ขนาดผล

69 หมู 6  ตําบลบอแสน  อําเภอทับปุด

จังหวัดพังงา  82180

โทรศัพท : 076 599014 โทรสาร : 076 599214

เว็บไซต : www.pngcc.ac.th
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         รายชื่อคณะทํางานจัดทํารายงานประจําป สถาบันวิทยาลัยชุมชน

1. นายวรีะชยั กวธีรีะวฒัน      ผูอาํนวยการสถาบันวทิยาลยัชมุชน   ทีป่รกึษาคณะทํางาน

2. นายเจรญิชยั วงษจนิดา       รองผูอาํนวยการสถาบนัวทิยาลยัชุมชน   ประธานคณะทํางาน

3. นางสาววนดิา สภุทัรกลุ       ปฏบิตัหินาทีผู่อาํนวยการกองแผนงานและงบประมาณ รองประธานคณะทํางาน

4. นางชนกิา นํา้เพชร       ปฏบิตัหินาทีผู่อาํนวยการกองคลงัและบรหิารสนิทรัพย คณะทํางาน

5. นางสาวจนัทรลดา ยิม้รุงเรอืง      ปฏบิติัหนาทีผู่อาํนวยการกองมาตรฐานการศกึษาและวจิยั  คณะทาํงาน

6. นางวลิาสนิ ีปยางส ุ       นกัวชิาการพสัดชุาํนาญการพเิศษ   คณะทํางาน

7. นางสาวทวนทศัน นลิดาํ      นกัวเิคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ  คณะทํางาน

8. นางสาวชนญัชดิา ทองประยงค      บคุลากรชาํนาญการ     คณะทํางาน

9. นายทศปรชิยั เลาหทว ี       นกัวชิาการศกึษาชาํนาญการ    คณะทํางาน

10. นางสาวณฐัดิา จติตะปญญา      นกัวเิคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ  คณะทํางาน

11. นางสาวแจมนดิา คณานนัท      นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร    คณะทํางาน

12. นางสาวครองสนิ มติะทงั      นกัวเิคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ  คณะทํางาน

           และเลขานกุาร

13. นางสาวธริดา ศรขีวญัใจ      นกัประชาสมัพนัธชาํนาญการ    คณะทํางานและ

           ผูชวยเลขานกุาร

14. นางสาวสพุรรณกิาร ปชโชตะสงิห  นกัวเิคราะหนโยบายและแผนปฏบัิตกิาร   คณะทํางานและ

           ผูชวยเลขานกุาร

15. นางสาวธนาภรณ ชวนรกัษาสตัย   นกัวชิาการคอมพวิเตอร    คณะทํางานและ

           ผูชวยเลขานกุาร

16. นางสาวอารรีกัษ โสภา      เจาหนาท่ีปฏบิตังิานดานวิชาการ   คณะทํางานและ

           ผูชวยเลขานกุาร
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