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พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2558
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2558

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2563

งานราชการนั้น คืองานของแผนดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึง
ประโยชนของบานเมืองและประชาชนทุกคน. งานทุกอยาง
จึงตองมีผูปฏิบัติและมีผูรับชวง เพื่อใหงานดำเนินตอเนื่องไป

ไมขาดสาย. ดังนั้น ผูปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝายทุกระดับ 
จึงไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูทำมากอน หรือใครเปนผูรับชวงงาน 

ขึ้นเปนขอสำคัญนัก จะตองถือประโยชนที่จะเกิดจากงาน
เปนหลักใหญ แลวรวมกันคิดรวมกันทำ ดวยความอุตสาหะเสียสละ 

และดวยความสุจริตจริงใจ. งานทุกอยางจึงจะดำเนินไปได
อยางราบรื่น ไมติดขัด และสำเร็จผลเปนประโยชนไดแทจริง

และยั่งยืนตลอดไป.

งานราชการนั้น ตองอาศัยความรู 3 สวนในการปฏิบัติ

คือความรูในการหลักวิชาที่ถูกตอง แมนยำ ลึกซึ้ง กวางขวาง ความรู

ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหนาที่ และความรูคิดวินิจฉัย

ที่ถูกตองดวยเหตุผล หลักวิชา และหลักธรรม. ขาราชการ

ทุกคนจึงตองสรางสมอบรมความรูทั้งสามสวนนี้ ใหสมบูรณพรอม

อยาใหบกพรองในสวนใดเปนอันขาด จะไดสามารถปฏิบัติงาน

ใหบรรลุผลเปนประโยชนที่แททั้งแกประเทศชาติและประชาชน.
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี

ผู ้วางรากฐานวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบการศึกษา

การฝึกอบรมกับโลกของการทำงาน

มีเป้าหมายในการพัฒนาชีวิตของคนในชุมชน

สร้างระบบการศึกษาที่รวมการเปลี่ยนแปลงทั้งสามด้าน คือ 

ความรู้ ทักษะ และคุณค่า คุณธรรม 

ซึ่งจะได้เป็นภูมิคุ้มกัน สำหรับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน

“ “
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใตสังกัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ยังคง 
ยึดม่ัน ใหความสำคัญกับการสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่ำกวาปริญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ดวยรูปแบบหลากหลาย ทำงานเชิงรุกเพื่อเขาถึงผูเรียน 
ในชุมชนไดท่ัวถึง รวมท้ังการตอบสนองตอความตองการของ 
ทองถิ่นและชุมชนทั้งดานการศึกษา การฝกอบรมวิชาการ
หรือวิชาชีพใหสมาชิกในชุมชนไดพัฒนาศักยภาพ โดยไมตอง 
จากถิ่นฐาน 

การดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกจากการมีผลงานที่เปนไป
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการใชจายงบประมาณ
แผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางโอกาส
ทางการศึกษาแกกลุมเปาหมายที่พลาดโอกาสไดเขาถึง 
การศึกษาและบริการวิชาการจากวิทยาลัยชุมชนท่ีต้ังอยูใน
พ้ืนท่ี 20 จังหวัดท่ัวประเทศแลว สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ไดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 – 2565) โดยมุงเนนการปรับปรุง
และพัฒนาระบบโครงสรางพื ้นฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา
ในยุคดิจิทัล การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน 
เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว รองรับสถานการณการระบาดของโควิด-19 
ที่พลเมืองทั่วโลกกำลังเผชิญ 

ในนามของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอแสดง
ความช่ืนชมกับความสำเร็จ อันเปนผลจากกำลังกาย กำลังใจ 
และกำลังสติปญญาของผูบริหารและบุคลากรทุกคน และ 
ขออวยพรใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนประสบความสำเร็จ
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

สารจากนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นางสิริกร  มณีรินทร
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ความเป็นมาและการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชน

สารจากผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(นายนำชัย  กฤษณาสกุล)

ผู อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีปรัชญา เพื่อเสริมสรางโอกาส

ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ิมคุณคาชีวิต และศักยภาพของบุคคล

และชุมชน มีการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา 5 ดาน คือ 

การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

และการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ที่ตอบสนองยุทธศาสตรสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน 20 ป และเปนไปตามแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ เชน 

ดานความม่ันคง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานพัฒนาศักยภาพคนตลอด

ชวงชีวิต และดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เปนตน 

รายงานประจำป 2563 เปนการนำเสนอผลงานภาพรวมแตละ

พันธกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป รวม 4 ผลผลิต 

9 โครงการ จำนวน 19 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 

17 ตัวช้ีวัด อาทิเชน การผลิตกำลังคนระดับอนุปริญญาและประกาศนียบัตร  

ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุมชน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เด็กปฐมวัย  โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน  

โครงการเสริมสรางสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง โครงการพัฒนาและ

สงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน โครงการพัฒนากลุมทองเท่ียว

อารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป

เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร จังหวัดตราด และโครงการสงเสริมการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมเพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดระนอง  

นอกจากน้ี ยังเปนการนำเสนอผลงานการขับเคล่ือนนโยบาย

สภาสถาบัน เร่ือง แผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 3 ป 

ใหบรรลุผลสำเร็จภายในป 2565 รวมทั้งนำเสนอผลงานเดนของแตละ

วิทยาลัยชุมชนท่ีแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ัน รวมแรง รวมใจของบุคลากร

สถาบันวิทยาลัยชุมชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเจตนารมณ 

ท่ีวางไว 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอขอบคุณบุคลากรทุกฝายท่ีไดทุมเท 

พลังกาย ใจ และสติปญญา ในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มท่ี เพ่ือใหองคกร

เดินหนาตอไปอยางม่ันคงและมีประสิทธิภาพ ยังประโยชนแกประเทศชาติ

สืบไป
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ความเป็นมา
เสนทางการกอกําเนิดวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยมีศาสตราจารย

เกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย เปนผูจุดประกายทางความคิด วางรากฐาน    

การดําเนินงาน มุงใหวิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษา ระดับ

ต่ํากวาปริญญา จัดฝกอบรมท้ังดานวิชาการและวิชาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน และใหชุมชนเขามามีสวนรวม

นโยบายหลัก 
(1) เปดกวางและเขาถึงงายเพ่ือใหคนในชุมชนไดเรียนรู  และ

ฝกทักษะอยางกวางขวาง 
(2) มีหลักสูตรหลากหลายประเภทใหเลือก 
(3) ตอบสนองตอชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
(4) เนนคุณภาพและการใชประโยชน 
(5) เสียคาใชจายนอย 
(6) สรางพันธมิตรกับธุรกิจเอกชน องคกรของรัฐ  และชุมชน

ปรัชญา
วิทยาลัยชุมชนเช่ือวาบุคคลทุกคนมีศักยภาพอยูในตัว 

ถาเขามีโอกาสและไดรับคําแนะนําในทางท่ีถูกตองเหมาะสม
 เขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพ ของตนเองไดอยางเต็มท่ี และเปน
ทรัพยากรท่ีมี คุณคายิ่งตอชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน

“สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 

สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน 

เพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน”

หลักการสําคัญในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 
(1)  หลักการกระจายอํานาจท่ีแทจริง โดยการจัดต้ังใหเกิดจากความตองการของประชาชนและใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
     ทุกข้ันตอน 
(2)  ใหใชทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังของรัฐและเอกชนและชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด และในระยะแรกไมมีการกอสรางสถานศึกษาใหม  
(3)  จัดระบบความรวมมือกับภาคเอกชนและชุมชน เพ่ือการผลิตกําลังคนและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการของชุมชน
      และตลาดแรงงาน

ความคิดใหมีวิทยาลัย
ชุมชนในประเทศไทย

ความคิดเสนอการจัดตั ้ง
วิทยาลัยชุมชนในแผนพัฒนา 
การศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 3 
และความคิดของคณะกรรม 
การวางพ้ืนฐานเพ่ือการปฏิรูป 
การศึกษา  
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 
ของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร เปนวิทยาลัยชุมชน
แหงแรกของประเทศไทย 
และยุติการดำเนินการเม่ือ 
พ.ศ. 2540

จัดตั ้งวิทยาลัยชุมชนใน
วิทยาลัยครู จำนวน 4 แหง 
คือ วิทยาลัยชุมชนพิบูล
สงคราม วิทยาลัยชุมชน
อุบลราชธานี วิทยาลัยชุมชน
นครราชสีมา และวิทยาลัย
ชุมชนนครศรีธรรมราช โดย
มีหนวยประสานงาน คือ 
“สำนักพัฒนาวิทยาลัยชุมชน” 
และยุติการดำเนินงานทั้ง 
4 แหง

ขยายการจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชน โดยจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนสุราษฎรธานี ของ
มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร 
และยุต ิการดำเนินการ 
เม่ือ พ.ศ. 2541

จัดต้ังวิทยาลัยชุมชน 77 แหง 

ในสถาบันการศึกษาเฉพาะ 

ในวิทยาลัยเกษตรกรรม 

วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาลัย

นาฏศิลป และวิทยาลัย

ชางศิลป มีหนวยประสานงาน 

คือ “สำนักงานโครงการ 

วิทยาลัยชุมชน” และยุติ   

การดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 

2539

จากนโยบายรัฐบาลในป พ.ศ. 2544 
ไดมีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนตั้งแตป 
พ.ศ. 2545 - 2554 รวม 20 แหง กระจาย
อยูในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ เพ่ือใหเขาถึง
กลุมเปาหมายท่ีพลาดโอกาส ดังน้ี
17 เมษายน 2545 แมฮองสอน พิจิตร 
ตาก สระแกว อุทัยธานี  บุรีรัมย มุกดาหาร 
หนองบัวลำภู ระนอง และนราธิวาส
29 กรกฎาคม 2547 ยะลา และปตตานี 
8 ตุลาคม 2547 สตูล สมุทรสาคร ตราด 
ยโสธร และพังงา
20 กุมภาพันธ 2549 แพร
24 สิงหาคม 2550  สงขลา
29 มีนาคม 2554  นาน

ม ีพระราชบ ัญญัต ิสถาบ ัน 
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมเปนกฎหมายหลัก 
ในการดำเนินงาน มีการบริหาร
จัดการในรูปองคคณะบุคคล 
ที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน 
และบริหารจัดการรวมโดยชุมชน 
แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับชาติ 
ไดแก สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และสภาวิชาการ ระดับจังหวัด 
ไดแก สภาวิทยาลัยชุมชน และ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
วิทยาลัย

ประกาศใชพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2562 และ 
พระราชบัญญัต ิระเบ ียบ
บริหารราชการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเปน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
สังกัดของกระทรวงการอุดม 
ศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม

พ.ศ. 2513 - 2519    พ.ศ. 2520 - 2540       พ.ศ. 2527 - 2528          พ.ศ. 2533 - 2541                      พ.ศ. 2537 - 2539            พ.ศ. 2544 – 2558                     พ.ศ. 2558 – 2562         2 พฤษภาคม  2562

ความเป็นมา
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ทรัพยากรท่ีมี คุณคายิ่งตอชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน

“สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 

สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน 

เพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน”
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หนองบัวลำภู ระนอง และนราธิวาส
29 กรกฎาคม 2547 ยะลา และปตตานี 
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พ.ศ. 2513 - 2519    พ.ศ. 2520 - 2540       พ.ศ. 2527 - 2528          พ.ศ. 2533 - 2541                      พ.ศ. 2537 - 2539            พ.ศ. 2544 – 2558                     พ.ศ. 2558 – 2562         2 พฤษภาคม  2562

ความเป็นมา
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จุดกลาง ส่ือถึง ศูนยรวมความรวมมือ ความเปนน้ําหน่ึงใจเดียวกันของชุมชน
ชองวาง  ส่ือถึง การศึกษา ความรู การเติมเต็มโอกาสทางการศึกษา
รูปทรงทางสถาปตยกรรมไทย ส่ือถึง การบูรณาการ วิถีปญญา และวิถีไทย 
เสนโคงท่ีรองรับดานลาง  ส่ือถึง  การศึกษาตลอดชีวิต การสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหแกชุมชน
                                        และประเทศชาติ

ตราสัญลักษณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตราสัญลักษณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สถาบันวิทยาลัยชุม

ชนINSTITUTE OF COMMUNITY COLL
EG

ES

11 พ.ย. 2548 - 10 มิ.ย. 2553 นางสิริกร  มณีรินทร  
                                ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน
11 มิ.ย. 2553 - 15 ม.ค. 2558 นายกฤษณพงศ กีรติกร 
                                         ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน
16 ม.ค. 2558  - 29 ธ.ค. 2558  นายสุเมธ  แยมนุน  
                                          ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน
30 ธ.ค. 2558 - 29 ธ.ค. 2562 นางสิริกร  มณีรินทร  
         นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
30 ธ.ค. 2562 - 5 ธ.ค. 2563  นางสิริกร  มณีรินทร  
    ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายนาม
ประธานกรรมการวทิยาลยัชมุชน/

นายกสภาสถาบันวทิยาลยัชมุชน

รายนาม
ผูบริหาร

พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546   นางสาวสุนันทา แสงทอง 
      ผูอำนวยการโครงการสงเสริมวิทยาลัยชุมชน
                                          ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. 2546 - 13 ก.ย. 2555  นางสาวสุนันทา แสงทอง  
       ผูอำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
13 ก.ย. 2555 - 19 พ.ค. 2556  นางสาววรรณี สิงโตนาท  
                                          รักษาราชการแทนผูอำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
20 พ.ค. 2556 - 10 เม.ย. 2558  นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร 
     ผูอำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
11 เม.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558  นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร 
     รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1 ต.ค. 2558 - 28 มี.ค. 2559  นายมานิต วิมุตติสุข 
     รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
29 มี.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559  นายนำชัย กฤษณาสกุล 
     รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
7 พ.ย. 2559 - 24 ก.ค. 2561  นายวีระชัย กวีธีระวัฒน 
     รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
25 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562  นายวีระชัย กวีธีระวัฒน 
     ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1 ต.ค. 2562 - 15 พ.ย. 2562  ผศ.ประเสริฐ จริยานุกูล 
     รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
16 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2563  นายคมสัน คูสินทรัพย 
     รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

องค์กรและการบริหาร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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 สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม มุงเนนการปรับการบริหารจัดการในเชิงรุกใหทันตอการเปล่ียนแปลง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
                                       และสานตอแนวพระราชดําริในการดําเนินโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา  
                             สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมใหเกิดความยั่งยืน
สรางสรรคนวัตกรรมชุมชน        มุงเนนการใชกลไกการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการสรางชุมชน  
                                        ตนแบบนวัตกรรมทุกวิทยาลัยชุมชน สรางภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศในการสรรคสราง
                                          นวัตกรรมสูชุมชน และสรางชุมชน แหงภูมิปญญาเพ่ือเปนรากฐานของการพัฒนาชุมชนอยางยัง่ยนื
พัฒนาคนและสังคมอยางยัง่ยนื    มุงเนนการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ควบคูกับการขยายขอบเขต การดูแล 
                                       และพัฒนาไปสูชุมชนและสังคม ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือใหเกิดความเทาทันและยั่งยืน

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

เปาหมายของยุทธศาสตรระยะ 20 ป

  Renovate Community College 

ปรับการบริหารและ การดําเนินการ
ตามพันธกิจในเชิงรุกใหทันตอการ
เปล่ียนแปลง

พ.ศ. 2561 - 2565

Community Engagement

ผนึกกําลังทุกภาคสวน เพ่ือสรางสรรค 
นวัตกรรม สูชุมชนและเปนวิทยาลัย
ชุมชน  ท่ีมีความเปนเลิศเฉพาะทาง 
ท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน และ
เปนท่ียอมรับ

พ.ศ. 2566- 2570

พ.ศ. 2571 - 2575
Full Community Innovation 

สราง ชุมชนตนแบบนวัตกรรม         
ทุกวิทยาลัยชุมชนสรางภาคี เครือขาย
ท้ังใน/ตางประเทศ ในการสรรคสราง 
นวัตกรรมสูชุมชน และสรางชุมชน 
แหงภูมิปญญาเพ่ือเปนรากฐานของ 
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

Community Innovative Sustainability 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

ใหมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยัง่ยนื

พ.ศ. 2576 - 2580

ระยะที่ 3

ระยะที่ 1

ระยะท่ี 2

ระยะที่ 4

ยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษา จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญา มีวัตถุประสงคเพ่ือให 
การศึกษาวิจัย ใหบริการทางวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือสรางความเขมแข็ง 
ของทองถ่ินและชุมชน การพัฒนาท่ียัง่ยนื เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองตอความตองการและการประกอบอาชีพของทองถ่ิน 
ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน
(Vision) :

พนัธกิจ 
(Mission) :สถาบันธรรมาภิบาลเพ่ือสราง

ความเขมแข็งของชุมชน

คานยิมองคกร
(Core Value) : - การมุงผลลัพธและความเปนเลิศ 

- การมีสวนรวมท่ีมุงความสําเร็จ
- ความเปนธรรมและความซ่ือสัตยใน
  ส่ิงท่ีทํา
- ความเปนผูนําและสรางแรงบันดาลใจ 

เอกลักษณของ
สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 
(Uniqueness) :

สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
สรางสรรคนวัตกรรมชุมชน 
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมอยางย่ังยนื

เปาประสงค :

สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือสรางความเขมแข็ง
ของทองถ่ินและชุมชน การพัฒนาท่ียัง่ยนื 
เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองตอ
ความตองการ และการประกอบอาชีพของ
ทองถ่ินและชุมชนซ่ึงนําไปสูการพัฒนา
ประเทศ โดยมีพันธกิจ ดังน้ี
1. การจัดการศึกษา   
2. การวิจัยและนวัตกรรม
3. การบริการทางวิชาการ   
4. การทะนุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม

อัตลักษณ์ของ
สถาบันวิทยาลัย

ชุมชน 
(Identity) :

ทำงานเชิงรุก 
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาตนอยางสม่ำเสมอ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนวิทยาลัยแหงการสรางสรรคและนวัตกรรมชุมชน มีความเปนเลิศเฉพาะทาง
ของแตละวิทยาลัยชุนตามบริบทของพ้ืนท่ี (Community Excellence Center) สรางผูประกอบการ  
รุนใหมในชุมชน (Community Startup) สรางนวัตกรรมชุมชนในการดําเนินงานตามพันธกิจ   (Community 
Innovation) และสรางชุมชนแหงการเรียนรูตลอดชีวิต (Community of Life Long Learning)

วิสัยทัศนระยะ 20 ป “ สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม  สรางสรรคนวัตกรรมชุมชนเพื่อ
พัฒนาคนและสังคมอยางยั่งยืน ”
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 สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม มุงเนนการปรับการบริหารจัดการในเชิงรุกใหทันตอการเปล่ียนแปลง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
                                       และสานตอแนวพระราชดําริในการดําเนินโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา  
                             สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมใหเกิดความยั่งยืน
สรางสรรคนวัตกรรมชุมชน        มุงเนนการใชกลไกการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการสรางชุมชน  
                                        ตนแบบนวัตกรรมทุกวิทยาลัยชุมชน สรางภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศในการสรรคสราง
                                          นวัตกรรมสูชุมชน และสรางชุมชน แหงภูมิปญญาเพ่ือเปนรากฐานของการพัฒนาชุมชนอยางยัง่ยืน
พัฒนาคนและสังคมอยางยัง่ยนื    มุงเนนการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ควบคูกับการขยายขอบเขต การดูแล 
                                       และพัฒนาไปสูชุมชนและสังคม ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือใหเกิดความเทาทันและยั่งยืน

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

เปาหมายของยุทธศาสตรระยะ 20 ป

  Renovate Community College 

ปรับการบริหารและ การดําเนินการ
ตามพันธกิจในเชิงรุกใหทันตอการ
เปล่ียนแปลง

พ.ศ. 2561 - 2565

Community Engagement

ผนึกกําลังทุกภาคสวน เพ่ือสรางสรรค 
นวัตกรรม สูชุมชนและเปนวิทยาลัย
ชุมชน  ท่ีมีความเปนเลิศเฉพาะทาง 
ท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน และ
เปนท่ียอมรับ

พ.ศ. 2566- 2570

พ.ศ. 2571 - 2575
Full Community Innovation 

สราง ชุมชนตนแบบนวัตกรรม         
ทุกวิทยาลัยชุมชนสรางภาคี เครือขาย
ท้ังใน/ตางประเทศ ในการสรรคสราง 
นวัตกรรมสูชุมชน และสรางชุมชน 
แหงภูมิปญญาเพ่ือเปนรากฐานของ 
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

Community Innovative Sustainability 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

ใหมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยัง่ยนื

พ.ศ. 2576 - 2580

ระยะที่ 3

ระยะที่ 1

ระยะท่ี 2

ระยะที่ 4

ยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษา จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญา มีวัตถุประสงคเพ่ือให 
การศึกษาวิจัย ใหบริการทางวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือสรางความเขมแข็ง 
ของทองถ่ินและชุมชน การพัฒนาท่ียัง่ยนื เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองตอความตองการและการประกอบอาชีพของทองถ่ิน 
ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน
(Vision) :

พันธกิจ 
(Mission) :สถาบันธรรมาภิบาลเพ่ือสราง

ความเขมแข็งของชุมชน

คานยิมองคกร
(Core Value) : - การมุงผลลัพธและความเปนเลิศ 

- การมีสวนรวมท่ีมุงความสําเร็จ
- ความเปนธรรมและความซ่ือสัตยใน
  ส่ิงท่ีทํา
- ความเปนผูนําและสรางแรงบันดาลใจ 

เอกลักษณของ
สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 
(Uniqueness) :

สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
สรางสรรคนวัตกรรมชุมชน 
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมอยางย่ังยนื

เปาประสงค :

สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือสรางความเขมแข็ง
ของทองถ่ินและชุมชน การพัฒนาท่ียัง่ยนื 
เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองตอ
ความตองการ และการประกอบอาชีพของ
ทองถ่ินและชุมชนซ่ึงนําไปสูการพัฒนา
ประเทศ โดยมีพันธกิจ ดังน้ี
1. การจัดการศึกษา   
2. การวิจัยและนวัตกรรม
3. การบริการทางวิชาการ   
4. การทะนุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม

อัตลักษณ์ของ
สถาบันวิทยาลัย

ชุมชน 
(Identity) :

ทำงานเชิงรุก 
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาตนอยางสม่ำเสมอ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนวิทยาลัยแหงการสรางสรรคและนวัตกรรมชุมชน มีความเปนเลิศเฉพาะทาง
ของแตละวิทยาลัยชุนตามบริบทของพ้ืนท่ี (Community Excellence Center) สรางผูประกอบการ  
รุนใหมในชุมชน (Community Startup) สรางนวัตกรรมชุมชนในการดําเนินงานตามพันธกิจ   (Community 
Innovation) และสรางชุมชนแหงการเรียนรูตลอดชีวิต (Community of Life Long Learning)

วิสัยทัศนระยะ 20 ป “ สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม  สรางสรรคนวัตกรรมชุมชนเพื่อ
พัฒนาคนและสังคมอยางยั่งยืน ”
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล  
เปาประสงค

(1) ระบบการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนมาตรฐานเดียวท้ังสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(2) ระบบและหลักเกณฑความกาวหนาสายวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรท่ีชัดเจน
(3) กระจายอํานาจการบริหารจัดการ
(4) ขยายพ้ืนท่ีบริการของวิทยาลัยชุมชน

ตัวช้ีวัด

ระบบ 3

ระบบ 2

เร่ือง 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) จํานวนระบบการบริหารจัดการท่ีไดรับการพัฒนาใหเปน
     มาตรฐานเดียวกัน

(3) จํานวนเร่ืองท่ีมีการกระจายอํานาจ

(2) มีระเบียบหรือหลักเกณฑความกาวหนาในสายวิชาการ
     และวิชาชีพของบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(4) จํานวนวิทยาลัยชุมชนท่ีต้ังใหมหรือจํานวนหนวยจัด
     การศึกษาในพ้ืนท่ีใหม

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

กล
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1.1 
สรางความเขมแข็ง

ของวัฒนธรรม
องคการที่มุงเนน

ผลลัพธ

1.2
จัดระบบบริหารจัดการ
เชิงรุก และการให

บริการที่ดี            
มีประสิทธิภาพ

1.3
ขยายพื้นที่ใหบริการ
จัดการศึกษาและการ

บริการวิชาการ

1.4 
สรางระบบบริหารเงินรายได

ใหมีประสิทธิภาพ
/ปรับปรุงระบบการบริหาร 
เงินรายไดและทรัพยสินของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน มี
ประสิทธิภาพและเกิดความ

คลองตัว

1.5 
สงเสริมใหวิทยาลัย

ชุมชน เปนพ้ืนท่ีสราง
ความดี และสราง

คนดีใหชุมชน

(1) สรางคานิยมรวมใน
ดานการมีสวนรวม การ
ทำงานบนฐานขอมูล การมี
ภาวะผูนำ การทำงานเปนทีม 
และการมีความรักความ
ผูกพันในองคกร

(1) โครงการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือการทำงานเชิงรุก
(2) โครงการพัฒนาบุคลากร 
ดานกระบวนการจัดการ
ความรู 
(3) โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีมุงเนนการ 
กระจายอำนาจ

(1) แผนการจัดทำกรอบอัตรา
กำลังระยะ 5 ป ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
(2) โครงการพัฒนาสำนักงาน
อัจฉริยะ (Smart Office)
(3) โครงการปรับปรุงระบบการ
ประชุมทางไกล
(4) โครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
นโยบาย หรือแนวปฏิบัติ
(5) โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

(1) โครงการจัดทำหลักเกณฑ
การบริหารหนวยจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน
(2) โครงการสำรวจความ
ตองการเพ่ือขยายการศึกษารูป
แบบวิทยาลัยชุมชน
(3) โครงการจัดต้ังวิทยาลัย
ชุมชนใหมเพ่ือเพ่ิมโอกาสลด
ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา

(1) ทบทวน จัดทำ หรือปรับปรุง
/แกไขขอบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวของ
กับการบริหารเงินรายไดและทรัพยสิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให
สอดคลองกับบริบทการดำเนินงาน
ตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
(2) จัดทำคูมือการบริหารเงินรายได
และทรัพยสินของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน
(3) จัดทำระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
การบริหารเงินรายไดและทรัพยสิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(1) โครงการยกระดับการบริหาร
จัดการสูการเปนสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนคุณธรรม 
(2) โครงการเสริมสรางขวัญและ
กำลังใจใหแกผูปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลดีเดน
(3) โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา  
(4) โครงการยกยองเชิดชูศิษยเกา 
ผูทำคุณประโยชนตอชุมชนหรือ
ประเทศ
(5) โครงการสรางคนดีใหชุมชนไป
บูรณาการกับกระบวนการเรียนรู และ
การบริการทางวิชาการแกสังคม 

(1) เรงรัดการจัดระบบการบริหาร
งานบุคคลใหรองรับพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารดาน
การเงินและงบประมาณ ต้ังแตการจัด
ทำงบประมาณที่ตอบโจทยเชิง
พื้นที่ และพัฒนาระบบการบริหาร
การจัดสรรและการใชจายงบประมาณ
ท่ีเช่ือมโยงกับระบบรายงานผลของ
หนวยงานตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ
(3) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดิจิทัลใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
อยางมีประสิทธิภาพ
(4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบความ
มั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร
และเครือขาย

(1) จัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหม
เพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึง
การศึกษา 
(2) ขยายพื้นที่บริการเพื่อ
เพิ่มโอกาสการเขาถึงการ
ศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีเปนรอยตอ
หรือชายขอบของจังหวัด
ใกลเคียง

(1) เรงรัด ทบทวน จัดทำ 
หรือปรับปรุง/แกไขขอบังคับ 
ระเบียบ ประกาศฯ ในเร่ือง
ระบบบริหารเงินรายไดและ
ทรัพยสินของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนใหครอบคลุมมาตรา 
12 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนและ
เกิดความคลองตัวมากขึ้น

(1) สงเสริมการพัฒนา
สถาบันใหมีระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) สงเสริมใหกรรมการ
สภาสถาบัน กรรมการสภา
วิทยาลัย ผูบริหาร 
อาจารย บุคลากร ผูเรียน 
และผูรับบริการทางการ
ศึกษามีสวนรวมสราง
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรม

ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพชุมชน

เปาประสงค

(1) รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองโอกาสและความตองการของคนทุกชวงวัย 
(2) รูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยของวิทยาลัยชุมชน
(3) การเรียนการสอนแบบ e-Learning ท่ีครอบคลุมท้ังการจัดการศึกษาและบริการทางวิชาการ 
(4) ระบบการเรียนแบบสะสมหนวยกิต และเทียบโอนผลการเรียนรูหรือเทียบประสบการณ
(5) มี Platform การเรียนรูรูปแบบออนไลนของวิทยาลัยชุมชน

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
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หนวยนับ คาเปาหมาย
พ.ศ.2563 - 2565

Based-line เปาหมายระยะ 3 ป 
2561 2562 2563 25652564

(1) จํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุง/หลักสูตรใหมท่ีตอบสนอง
     ความตองการของคนทุกชวงวัย
     - อนุปริญญา
     - ประกาศนียบัตรสถาบัน/วิทยาลัย
     - สัมฤทธิบัตร

(3) จํานวนหลักสูตรหรือส่ือการเรียนรูในรูปแบบดิจิทัล

(2) จํานวนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ
     ใหบริการแกประชาชาชนหรือผูสนใจไดอยางท่ัวถึง

(6) จํานวนแรงงานท่ีไดรับการสงเสริมอาชีพจากสถานการณ
     โควิด - 19
      (7) รอยละของแรงงานท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณ
     โควิด - 19 มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะในการประกอบ
     อาชีพ สามารถนําความรูไปสรางรายได และพัฒนางาน
     ท่ีทําอยู

(11) จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับการสงเสริมการมีงานทําและ
       มีรายได 

(12) รอยละของผูสูงอายุท่ีผานการฝกอบรมสามารถนํา
       ความรูและทักษะไปใชในการสรางอาชีพเสริม 
       ลดคาใชจายในครัวเรือน

(10) จํานวนเกษตรกรท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึน และสามารถนํา
       ความรูไปสรางรายได และพัฒนางานท่ีทําอยู

(4) มีระบบการเรียนแบบสะสมหนวยกิต และเทียบโอน
     ผลการเรียนรูหรือเทียบประสบการณ
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(5) จํานวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู

(8) จํานวนเครือขายการผลิตสมุนไพร

(9) จํานวนผลิตภัณฑสมุนไพร
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 1716

ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล  
เปาประสงค

(1) ระบบการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนมาตรฐานเดียวท้ังสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(2) ระบบและหลักเกณฑความกาวหนาสายวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรท่ีชัดเจน
(3) กระจายอํานาจการบริหารจัดการ
(4) ขยายพ้ืนท่ีบริการของวิทยาลัยชุมชน

ตัวช้ีวัด
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หนวยนับ
คาเปาหมาย

พ.ศ. 2563-2565
Based-line เปาหมายระยะ 3 ป 
2561 2562 2563 25652564

(1) จํานวนระบบการบริหารจัดการท่ีไดรับการพัฒนาใหเปน
     มาตรฐานเดียวกัน

(3) จํานวนเร่ืองท่ีมีการกระจายอํานาจ

(2) มีระเบียบหรือหลักเกณฑความกาวหนาในสายวิชาการ
     และวิชาชีพของบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(4) จํานวนวิทยาลัยชุมชนท่ีต้ังใหมหรือจํานวนหนวยจัด
     การศึกษาในพ้ืนท่ีใหม

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
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1.1 
สรางความเขมแข็ง

ของวัฒนธรรม
องคการที่มุงเนน

ผลลัพธ

1.2
จัดระบบบริหารจัดการ
เชิงรุก และการให

บริการที่ดี            
มีประสิทธิภาพ

1.3
ขยายพื้นที่ใหบริการ
จัดการศึกษาและการ

บริการวิชาการ

1.4 
สรางระบบบริหารเงินรายได

ใหมีประสิทธิภาพ
/ปรับปรุงระบบการบริหาร 
เงินรายไดและทรัพยสินของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน มี
ประสิทธิภาพและเกิดความ

คลองตัว

1.5 
สงเสริมใหวิทยาลัย

ชุมชน เปนพ้ืนท่ีสราง
ความดี และสราง

คนดีใหชุมชน

(1) สรางคานิยมรวมใน
ดานการมีสวนรวม การ
ทำงานบนฐานขอมูล การมี
ภาวะผูนำ การทำงานเปนทีม 
และการมีความรักความ
ผูกพันในองคกร

(1) โครงการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือการทำงานเชิงรุก
(2) โครงการพัฒนาบุคลากร 
ดานกระบวนการจัดการ
ความรู 
(3) โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีมุงเนนการ 
กระจายอำนาจ

(1) แผนการจัดทำกรอบอัตรา
กำลังระยะ 5 ป ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
(2) โครงการพัฒนาสำนักงาน
อัจฉริยะ (Smart Office)
(3) โครงการปรับปรุงระบบการ
ประชุมทางไกล
(4) โครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
นโยบาย หรือแนวปฏิบัติ
(5) โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

(1) โครงการจัดทำหลักเกณฑ
การบริหารหนวยจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน
(2) โครงการสำรวจความ
ตองการเพ่ือขยายการศึกษารูป
แบบวิทยาลัยชุมชน
(3) โครงการจัดต้ังวิทยาลัย
ชุมชนใหมเพ่ือเพ่ิมโอกาสลด
ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา

(1) ทบทวน จัดทำ หรือปรับปรุง
/แกไขขอบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวของ
กับการบริหารเงินรายไดและทรัพยสิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให
สอดคลองกับบริบทการดำเนินงาน
ตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
(2) จัดทำคูมือการบริหารเงินรายได
และทรัพยสินของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน
(3) จัดทำระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
การบริหารเงินรายไดและทรัพยสิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(1) โครงการยกระดับการบริหาร
จัดการสูการเปนสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนคุณธรรม 
(2) โครงการเสริมสรางขวัญและ
กำลังใจใหแกผูปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลดีเดน
(3) โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา  
(4) โครงการยกยองเชิดชูศิษยเกา 
ผูทำคุณประโยชนตอชุมชนหรือ
ประเทศ
(5) โครงการสรางคนดีใหชุมชนไป
บูรณาการกับกระบวนการเรียนรู และ
การบริการทางวิชาการแกสังคม 

(1) เรงรัดการจัดระบบการบริหาร
งานบุคคลใหรองรับพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารดาน
การเงินและงบประมาณ ต้ังแตการจัด
ทำงบประมาณที่ตอบโจทยเชิง
พื้นที่ และพัฒนาระบบการบริหาร
การจัดสรรและการใชจายงบประมาณ
ท่ีเช่ือมโยงกับระบบรายงานผลของ
หนวยงานตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ
(3) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดิจิทัลใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
อยางมีประสิทธิภาพ
(4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบความ
มั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร
และเครือขาย

(1) จัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหม
เพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึง
การศึกษา 
(2) ขยายพื้นที่บริการเพื่อ
เพิ่มโอกาสการเขาถึงการ
ศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีเปนรอยตอ
หรือชายขอบของจังหวัด
ใกลเคียง

(1) เรงรัด ทบทวน จัดทำ 
หรือปรับปรุง/แกไขขอบังคับ 
ระเบียบ ประกาศฯ ในเร่ือง
ระบบบริหารเงินรายไดและ
ทรัพยสินของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนใหครอบคลุมมาตรา 
12 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนและ
เกิดความคลองตัวมากขึ้น

(1) สงเสริมการพัฒนา
สถาบันใหมีระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) สงเสริมใหกรรมการ
สภาสถาบัน กรรมการสภา
วิทยาลัย ผูบริหาร 
อาจารย บุคลากร ผูเรียน 
และผูรับบริการทางการ
ศึกษามีสวนรวมสราง
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรม

ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพชุมชน

เปาประสงค

(1) รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองโอกาสและความตองการของคนทุกชวงวัย 
(2) รูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยของวิทยาลัยชุมชน
(3) การเรียนการสอนแบบ e-Learning ท่ีครอบคลุมท้ังการจัดการศึกษาและบริการทางวิชาการ 
(4) ระบบการเรียนแบบสะสมหนวยกิต และเทียบโอนผลการเรียนรูหรือเทียบประสบการณ
(5) มี Platform การเรียนรูรูปแบบออนไลนของวิทยาลัยชุมชน

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
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หนวยนับ คาเปาหมาย
พ.ศ.2563 - 2565

Based-line เปาหมายระยะ 3 ป 
2561 2562 2563 25652564

(1) จํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุง/หลักสูตรใหมท่ีตอบสนอง
     ความตองการของคนทุกชวงวัย
     - อนุปริญญา
     - ประกาศนียบัตรสถาบัน/วิทยาลัย
     - สัมฤทธิบัตร

(3) จํานวนหลักสูตรหรือส่ือการเรียนรูในรูปแบบดิจิทัล

(2) จํานวนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ
     ใหบริการแกประชาชาชนหรือผูสนใจไดอยางท่ัวถึง

(6) จํานวนแรงงานท่ีไดรับการสงเสริมอาชีพจากสถานการณ
     โควิด - 19
      (7) รอยละของแรงงานท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณ
     โควิด - 19 มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะในการประกอบ
     อาชีพ สามารถนําความรูไปสรางรายได และพัฒนางาน
     ท่ีทําอยู

(11) จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับการสงเสริมการมีงานทําและ
       มีรายได 

(12) รอยละของผูสูงอายุท่ีผานการฝกอบรมสามารถนํา
       ความรูและทักษะไปใชในการสรางอาชีพเสริม 
       ลดคาใชจายในครัวเรือน

(10) จํานวนเกษตรกรท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึน และสามารถนํา
       ความรูไปสรางรายได และพัฒนางานท่ีทําอยู

(4) มีระบบการเรียนแบบสะสมหนวยกิต และเทียบโอน
     ผลการเรียนรูหรือเทียบประสบการณ

เร่ือง 60 n/a 20 20 20 20

 คน 400 - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

400

รอยละ 10 10

เครือขาย 9

9

9

9

คน 300 300

คน - 2,000

รอยละ - 10

(5) จํานวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู

(8) จํานวนเครือขายการผลิตสมุนไพร

(9) จํานวนผลิตภัณฑสมุนไพร
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2.1 
คนในชุมชนมีโอกาส
เขาถึงการจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิต

2.2 
ผูสำเร็จการศึกษามี

คุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียน
รูและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค

2.3 
มีแหลงเรียนรู และ

นวัตกรรมการเรียนรู
รูปแบบดิจิทัลใหมี

คุณภาพและ
มาตรฐาน

2.4 
พัฒนาระบบการเรียน

รูเชิงรุก (Active 
learning) และการ

เรียนรูแบบมีสวนรวม

2.5 
สงเสริมโอกาสทางการ
ศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต และการมีงาน
ทำใหกับผูสูงอายุและ

ผูพิการ 

(1) จัดหลักสูตรพัฒนา
/ปรับปรุงใหมและจัดการ 
เรียนรูที่หลากหลายโดยใช
รูปแบบ e- Learning
(2) จัดหลักสูตรการเรียน
การสอนที่ตอบโจทยการ
พัฒนาประเทศ
(3) พัฒนาระบบการเทียบ
โอนผลการเรียนรูและระบบ
สะสมหนวยกิตที่เอื้อตอ
การเขาถึงการจัดการศึกษา
ที่หลากหลาย
(4) เรงรัด/ปรับปรุงระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคับใหเอื้อ
ตอวิธีการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย

(1) โครงการปรับปรุงระเบียบ
ใหเอื้อตอวิธีการจัดการ
ศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัยของวิทยาลัย
ชุมชน
(2) โครงการพัฒนา 
Platform การเรียนรูรูปแบบ
ออนไลนของวิทยาลัยชุมชน
(3) โครงการพัฒนาระบบ
สะสมหนวยกิต และเทียบ
โอนผลการเรียนรูหรือเทียบ
ประสบการณ
(4) โครงการพัฒนาเครือขาย
การเรียนรูนอกหองเรียน 
และการเรียนรูตลอดชีวิต 
ผานแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีและ
ชุมชน
(5) โครงการความรวมมือ 
ในการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษาดานปฐมวัย
(6) โครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความตองการใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

(1) โครงการจัดทำเกณฑ
การประเมินมาตรฐานผล
การเรียนรูและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของวิทยาลัย
ชุมชน
(2) โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเพ่ือผูเรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 และตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 

(1) โครงการพัฒนารายวิชา
หรือสวนหน่ึงของรายวิชาในรูป
แบบดิจิทัลโดยใชเคร่ืองมือ 
Thai MOOC / Google 
Classroom / Moodle / 
Thai OER
(2) โครงการพัฒนาเครือขาย
การเรียนรูนอกหองเรียน และ
การเรียนรูตลอดชีวิต  ผาน
แหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีและชุมชน 
(3) โครงการสงเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรและการ
สรางมูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑสมุนไพร

(1) โครงการพัฒนาครูผู 
สอนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning

(1) โครงการจัดการศึกษา
/การเรียนรู
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลในการเขาสูอาชีพ
(3) โครงการพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานสำหรับผูสูงอายุ
และผูพิการ
(4) โครงการสงเสริมการ  
มีงานทำและมีรายไดของ 
ผูสูงอายุ

(1) สรางผลลัพธผูเรียนใหมี
ความเปนเลิศตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรูและคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค

(1) จัดทำฐานขอมูลและ
พัฒนาแหลงเรียนรู 
(มิติวัฒนธรรม อาชีพ และ
สิ่งแวดลอม)
(2) พัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู

(1) พัฒนาสมรรถนะครู
ดานการเรียนรู เชิงรุก 
(Active learning) 
(2) กำหนดมาตรการจูงใจ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
เชิงรุก (active learning) 
(พัฒนาสมรรถนะผูเรียน 
ใหสรางความรูดวยตนเอง
ได หรือสรางความรูรวมกับ
ผูอื่นได)

(1) สงเสริมโอกาส การเรียนรู 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การมีงานให กับผูสูงอายุ 
และผู พิการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน

เปาประสงค

(1) แผนการพัฒนาศักยภาพครูและคนในชุมชนใหสามารถทําการวิจัยแบบมีสวนรวม และการสรางนวัตกรรม
(2) ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชสรางคุณคาหรือมูลคาเพ่ิมเพ่ือการยกระดับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน
(3) ผลการจัดการความรูท่ีนําไปสูการพัฒนาโจทยวิจัยท่ีตรงกับความตองการของชุมชน

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

   ระดับ

ความสําเร็จ

    ระดับ 5

(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
     ระดับท่ี 1 ไดรับการจัดสรรทรัพยากร
     ระดับท่ี 2 มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
     ระดับท่ี 3 รอยละ 70 ของโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จใน
                  ระยะเวลาท่ีกําหนด
     ระดับท่ี 4 รอยละ 70 ของผลงานวิจัยท่ีแลวเสร็จนําไปใช
                  ประโยชน
     ระดับท่ี 5 รอยละ 20 ของผลงานวิจัยท่ีนําเสนอในเวที
                 ระดับชาติ/นานาชาติ

(3) จํานวนโจทยวิจัยท่ีตรงกับความตองการของชุมชนท่ีได
     จากกระบวนการจัดการความรู

(2) จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชสรางคุณคา หรือมูลคาเพ่ิม 
     และยกระดับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตและอาชีพ
     ของคนในชุมชน

(4) จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
     ดานการวิจัยท่ีไดรับการยอมรับ
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ธ 3.1  
สรางศักยภาพการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรม

โดยใชโจทยวิจัยจากชุมชน

3.2
 การนําผลงานวิจัยไปใชในการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการวิจัย ไดแก การพัฒนาบุคลากร
ดานการวิจัย พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการวิจัย จัดทำวารสารวิชาการ 
จัดใหมีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และระบบยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัย
(2) พัฒนาโจทยวิจัยท่ีมาจากความตองการของชุมชนโดยใชกระบวนการ
จัดการความรู
(3) พัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูพ้ืนฐานของสังคมและชุมชน

(1) โครงการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพครูและคนในชุมชนใหสามารถทำการวิจัย
แบบมีสวนรวม และการสรางนวัตกรรม
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคนในชุมชน ดานการวิจัย เชน การพัฒนา
โจทยวิจัย จากการจัดการความรูรวมกับชุมชน การทำวิจัยสายรับใชสังคม  การเขียน 
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุน การเขียนรายงานวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ การวิจัย
แบบมีสวนรวม การใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูล ฯลฯ
(3) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพรและตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

(1) สรางเครือขายนักวิจัยชุมชน
(2) สงเสริมการนำผลงานวิจัยภายนอกมาใชประโยชนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

(1) โครงการสงเสริมการนำผลงานวิจัยมาใชเพ่ือเสริมสรางมูลคาเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
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2.1 
คนในชุมชนมีโอกาส
เขาถึงการจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิต

2.2 
ผูสำเร็จการศึกษามี

คุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียน
รูและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค

2.3 
มีแหลงเรียนรู และ

นวัตกรรมการเรียนรู
รูปแบบดิจิทัลใหมี

คุณภาพและ
มาตรฐาน

2.4 
พัฒนาระบบการเรียน

รูเชิงรุก (Active 
learning) และการ

เรียนรูแบบมีสวนรวม

2.5 
สงเสริมโอกาสทางการ
ศึกษา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต และการมีงาน
ทำใหกับผูสูงอายุและ

ผูพิการ 

(1) จัดหลักสูตรพัฒนา
/ปรับปรุงใหมและจัดการ 
เรียนรูที่หลากหลายโดยใช
รูปแบบ e- Learning
(2) จัดหลักสูตรการเรียน
การสอนที่ตอบโจทยการ
พัฒนาประเทศ
(3) พัฒนาระบบการเทียบ
โอนผลการเรียนรูและระบบ
สะสมหนวยกิตที่เอื้อตอ
การเขาถึงการจัดการศึกษา
ที่หลากหลาย
(4) เรงรัด/ปรับปรุงระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคับใหเอื้อ
ตอวิธีการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย

(1) โครงการปรับปรุงระเบียบ
ใหเอื้อตอวิธีการจัดการ
ศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัยของวิทยาลัย
ชุมชน
(2) โครงการพัฒนา 
Platform การเรียนรูรูปแบบ
ออนไลนของวิทยาลัยชุมชน
(3) โครงการพัฒนาระบบ
สะสมหนวยกิต และเทียบ
โอนผลการเรียนรูหรือเทียบ
ประสบการณ
(4) โครงการพัฒนาเครือขาย
การเรียนรูนอกหองเรียน 
และการเรียนรูตลอดชีวิต 
ผานแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีและ
ชุมชน
(5) โครงการความรวมมือ 
ในการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษาดานปฐมวัย
(6) โครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความตองการใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

(1) โครงการจัดทำเกณฑ
การประเมินมาตรฐานผล
การเรียนรูและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของวิทยาลัย
ชุมชน
(2) โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเพ่ือผูเรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 และตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 

(1) โครงการพัฒนารายวิชา
หรือสวนหน่ึงของรายวิชาในรูป
แบบดิจิทัลโดยใชเคร่ืองมือ 
Thai MOOC / Google 
Classroom / Moodle / 
Thai OER
(2) โครงการพัฒนาเครือขาย
การเรียนรูนอกหองเรียน และ
การเรียนรูตลอดชีวิต  ผาน
แหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีและชุมชน 
(3) โครงการสงเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรและการ
สรางมูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑสมุนไพร

(1) โครงการพัฒนาครูผู 
สอนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning

(1) โครงการจัดการศึกษา
/การเรียนรู
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลในการเขาสูอาชีพ
(3) โครงการพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานสำหรับผูสูงอายุ
และผูพิการ
(4) โครงการสงเสริมการ  
มีงานทำและมีรายไดของ 
ผูสูงอายุ

(1) สรางผลลัพธผูเรียนใหมี
ความเปนเลิศตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรูและคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค

(1) จัดทำฐานขอมูลและ
พัฒนาแหลงเรียนรู 
(มิติวัฒนธรรม อาชีพ และ
สิ่งแวดลอม)
(2) พัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู

(1) พัฒนาสมรรถนะครู
ดานการเรียนรู เชิงรุก 
(Active learning) 
(2) กำหนดมาตรการจูงใจ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
เชิงรุก (active learning) 
(พัฒนาสมรรถนะผูเรียน 
ใหสรางความรูดวยตนเอง
ได หรือสรางความรูรวมกับ
ผูอื่นได)

(1) สงเสริมโอกาส การเรียนรู 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การมีงานให กับผูสูงอายุ 
และผู พิการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน

เปาประสงค

(1) แผนการพัฒนาศักยภาพครูและคนในชุมชนใหสามารถทําการวิจัยแบบมีสวนรวม และการสรางนวัตกรรม
(2) ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชสรางคุณคาหรือมูลคาเพ่ิมเพ่ือการยกระดับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน
(3) ผลการจัดการความรูท่ีนําไปสูการพัฒนาโจทยวิจัยท่ีตรงกับความตองการของชุมชน

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

   ระดับ

ความสําเร็จ

    ระดับ 5

(scale 5 ระดับ)

เร่ือง 60

  เร่ือง/
โครงการ

120

เร่ือง 60

3

24

n/a

3

n/a

n/a

3

n/a

4

20

40

4

20

40

5

20

20 20 20

40

หนวยนับ คาเปาหมาย
พ.ศ. 2563 - 2565

Based-line เปาหมายระยะ 3 ป 
2561 2562 2563 25652564

(1) ระดับความสําเร็จของการนําแผนการพัฒนาศักยภาพครู
     และคนในชุมชนใหสามารถทําการวิจัยแบบมีสวนรวม 
     และการสรางนวัตกรรมไปสูการปฏิบัติ
     ระดับท่ี 1 ไดรับการจัดสรรทรัพยากร
     ระดับท่ี 2 มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
     ระดับท่ี 3 รอยละ 70 ของโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จใน
                  ระยะเวลาท่ีกําหนด
     ระดับท่ี 4 รอยละ 70 ของผลงานวิจัยท่ีแลวเสร็จนําไปใช
                  ประโยชน
     ระดับท่ี 5 รอยละ 20 ของผลงานวิจัยท่ีนําเสนอในเวที
                 ระดับชาติ/นานาชาติ

(3) จํานวนโจทยวิจัยท่ีตรงกับความตองการของชุมชนท่ีได
     จากกระบวนการจัดการความรู

(2) จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชสรางคุณคา หรือมูลคาเพ่ิม 
     และยกระดับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตและอาชีพ
     ของคนในชุมชน

(4) จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
     ดานการวิจัยท่ีไดรับการยอมรับ
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ธ 3.1  
สรางศักยภาพการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรม

โดยใชโจทยวิจัยจากชุมชน

3.2
 การนําผลงานวิจัยไปใชในการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการวิจัย ไดแก การพัฒนาบุคลากร
ดานการวิจัย พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการวิจัย จัดทำวารสารวิชาการ 
จัดใหมีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และระบบยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัย
(2) พัฒนาโจทยวิจัยท่ีมาจากความตองการของชุมชนโดยใชกระบวนการ
จัดการความรู
(3) พัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูพ้ืนฐานของสังคมและชุมชน

(1) โครงการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพครูและคนในชุมชนใหสามารถทำการวิจัย
แบบมีสวนรวม และการสรางนวัตกรรม
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคนในชุมชน ดานการวิจัย เชน การพัฒนา
โจทยวิจัย จากการจัดการความรูรวมกับชุมชน การทำวิจัยสายรับใชสังคม  การเขียน 
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุน การเขียนรายงานวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ การวิจัย
แบบมีสวนรวม การใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูล ฯลฯ
(3) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพรและตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

(1) สรางเครือขายนักวิจัยชุมชน
(2) สงเสริมการนำผลงานวิจัยภายนอกมาใชประโยชนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

(1) โครงการสงเสริมการนำผลงานวิจัยมาใชเพ่ือเสริมสรางมูลคาเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือการจัดการศึกษา
และพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน
เปาประสงค

(1) เครือขายความรวมมือเพ่ือการจัดการศึกษาในระดับสถาบันและระดับวิทยาลัย
(2) เครือขายความรวมมือดานอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน
(3) โครงการหรือกิจกรรมท่ีเกิดจากความรวมมือของเครือขายเพ่ือการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน 

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
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หนวยนับ คาเปาหมาย
พ.ศ. 2563 - 2565

Based-line เปาหมายระยะ 3 ป 
2561 2562 2563 25652564

(1) จํานวนเครือขายความรวมมือเพ่ือการจัดการศึกษา
     ในระดับสถาบันและระดับวิทยาลัย
     2561 = มสธ, ม.ศรีปทุม
     2562 = DE/ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ Digital 

(3) จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกิดจากความรวมมือของ
     เครือขายเพ่ือการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน
     (วชช.ละ 1 เร่ือง/ป)

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

(4) จํานวนโครงการความรวมมือดานอาชีพและคุณภาพชีวิต
     ของชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ (วชช.ละ 1 เครือขาย/ป)
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ธ 4.1 
สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากรท้ังในและตางประเทศ

ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(1) ออกระเบียบ ขอบังคับของสถาบันท่ีเอ้ือใหเกิดการจัดการศึกษารวมหรือท่ีเช่ือมโยงเครือขาย
(2) แสวงหาความรวมมือทางวิชาการรวมกับเครือขาย ในการพัฒนาการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
(3) สงเสริมการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษารวมกับเครือขาย
(4) สงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการ การจัดการศึกษา วิจัย หรือบริการวิชาการ รวมกับตางประเทศ
ระดับวิทยาลัยชุมชน
(1) พัฒนาหลักสูตร/จัดการศึกษา/บริการวิชาการรวมกับเครือขายสถาบัน องคกรเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเช่ือมโยง
เครือขายและทักษะอาชีพท่ีไดมาตรฐาน เชน มาตรฐานของกรมพัฒนาฝมือแรงาน มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) 
มาตรฐานท่ีเปนความรวมมือระหวางประเทศ เปนตน
(2) สรางและเช่ือมโยงเครือขายการจัดการศึกษา/บริการวิชาการูปแบบวิทยาลัยชุมชนท่ีไดมาตรฐาน เชน มาตรฐานของกรม
พัฒนาฝมือแรงาน มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานท่ีเปนความรวมมือระหวางประเทศ เปนตน
(3) สงเสริมการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษารวมกับเครือขาย

(1) โครงการความรวมมือการจัดการศึกษาตอเน่ืองกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี
(2) โครงการความรวมมือเพ่ือพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน
(3) โครงการความรวมมือทางวิชาการและการวิจัย

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อน
ความเขมแข็งของชุมชน

เปาประสงค

(1) ผูนําการเปล่ียนแปลงท้ังในวิทยาลัยและชุมชนท่ีขับเคล่ือนความเขมแข็งของชุมชน
(2) ผูประกอบการรายใหม
(3) ผูประกอบการชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

หมายเหตุ เปนตัวช้ีวัดท่ีทําตอเน่ืองในระยะ 3 ป

ชุมชน/พ้ืนท่ี    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/โครงการท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
     ของชุมชนเปาหมาย
     (เฉล่ีย วชช.ละ 1 พ้ืนท่ี/ 1 - 3 ป)

(3) จํานวนกลุมอาชีพท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึน
     (เฉล่ีย วชช.ละ 1 กลุม/ 1 - 3 ป)

(2) จํานวนผูประกอบการรายใหม
     (เฉล่ีย วชช.ละ 1 ราย/ 1 - 3 ป)

คน 30

ชุมชน 30

- 30

-

-

-

-

-

-

- 30(5) จํานวนชุมชนท่ีพ่ึงตนเองไดจากผลของการสรางผูนํา
     การเปล่ียนแปลง

(4) จํานวนผูนําการเปล่ียนแปลงและผูประกอบการในชุมชน
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ธ 5.1 
สรางผูนําการเปล่ียนแปลง

ของชุมชน

5.2  
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการในชุมชน

5.3 
สงเสริมเครือขายความรวมมือ
การสรางผูประกอบการชุมชน

(1) สรางผู นำการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนดวยกระบวนการเรียนรู
ตลอดชีวิต

(1) โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
(2) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 
(3) โครงการพัฒนาผูนำการ
เปลี่ยนแปลงและผูประกอบการ
ในชุมชน

(1) โครงการจัดการความรูจากฐานทรัพยากร
ในชุมชนเพื่อยกระดับสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

(1) สรางผูประกอบการรายใหมที่จะทำให
เกิดธุรกิจในการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ของชุมชน
(2) พัฒนาผูประกอบการรายเดิมใหสามารถ
ดำเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

(1) สรางความรวมมือกับเครือขายผูประกอบการ 
ในพื้นที่เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

(1) โครงการความรวมมือพัฒนาผลิตภัณฑ
จากฐานทรัพยากรในชุมชน
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือการจัดการศึกษา
และพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน
เปาประสงค

(1) เครือขายความรวมมือเพ่ือการจัดการศึกษาในระดับสถาบันและระดับวิทยาลัย
(2) เครือขายความรวมมือดานอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน
(3) โครงการหรือกิจกรรมท่ีเกิดจากความรวมมือของเครือขายเพ่ือการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน 

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

   เครือขาย     3

เครือขาย 60

  เร่ือง/
โครงการ

60

เร่ือง 60

2

n/a

n/an/a

n/an/a

1

n/a

1

20

20

1

20

20

1

20

20 20 20

20

หนวยนับ คาเปาหมาย
พ.ศ. 2563 - 2565

Based-line เปาหมายระยะ 3 ป 
2561 2562 2563 25652564

(1) จํานวนเครือขายความรวมมือเพ่ือการจัดการศึกษา
     ในระดับสถาบันและระดับวิทยาลัย
     2561 = มสธ, ม.ศรีปทุม
     2562 = DE/ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ Digital 

(3) จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกิดจากความรวมมือของ
     เครือขายเพ่ือการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน
     (วชช.ละ 1 เร่ือง/ป)

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

(4) จํานวนโครงการความรวมมือดานอาชีพและคุณภาพชีวิต
     ของชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ (วชช.ละ 1 เครือขาย/ป)
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ธ 4.1 
สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากรท้ังในและตางประเทศ

ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(1) ออกระเบียบ ขอบังคับของสถาบันท่ีเอ้ือใหเกิดการจัดการศึกษารวมหรือท่ีเช่ือมโยงเครือขาย
(2) แสวงหาความรวมมือทางวิชาการรวมกับเครือขาย ในการพัฒนาการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
(3) สงเสริมการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษารวมกับเครือขาย
(4) สงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการ การจัดการศึกษา วิจัย หรือบริการวิชาการ รวมกับตางประเทศ
ระดับวิทยาลัยชุมชน
(1) พัฒนาหลักสูตร/จัดการศึกษา/บริการวิชาการรวมกับเครือขายสถาบัน องคกรเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเช่ือมโยง
เครือขายและทักษะอาชีพท่ีไดมาตรฐาน เชน มาตรฐานของกรมพัฒนาฝมือแรงาน มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) 
มาตรฐานท่ีเปนความรวมมือระหวางประเทศ เปนตน
(2) สรางและเช่ือมโยงเครือขายการจัดการศึกษา/บริการวิชาการูปแบบวิทยาลัยชุมชนท่ีไดมาตรฐาน เชน มาตรฐานของกรม
พัฒนาฝมือแรงาน มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานท่ีเปนความรวมมือระหวางประเทศ เปนตน
(3) สงเสริมการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษารวมกับเครือขาย

(1) โครงการความรวมมือการจัดการศึกษาตอเน่ืองกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี
(2) โครงการความรวมมือเพ่ือพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน
(3) โครงการความรวมมือทางวิชาการและการวิจัย

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อน
ความเขมแข็งของชุมชน

เปาประสงค

(1) ผูนําการเปล่ียนแปลงท้ังในวิทยาลัยและชุมชนท่ีขับเคล่ือนความเขมแข็งของชุมชน
(2) ผูประกอบการรายใหม
(3) ผูประกอบการชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

หมายเหตุ เปนตัวช้ีวัดท่ีทําตอเน่ืองในระยะ 3 ป

ชุมชน/พ้ืนท่ี    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/โครงการท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
     ของชุมชนเปาหมาย
     (เฉล่ีย วชช.ละ 1 พ้ืนท่ี/ 1 - 3 ป)

(3) จํานวนกลุมอาชีพท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึน
     (เฉล่ีย วชช.ละ 1 กลุม/ 1 - 3 ป)

(2) จํานวนผูประกอบการรายใหม
     (เฉล่ีย วชช.ละ 1 ราย/ 1 - 3 ป)

คน 30

ชุมชน 30

- 30

-

-

-

-

-

-

- 30(5) จํานวนชุมชนท่ีพ่ึงตนเองไดจากผลของการสรางผูนํา
     การเปล่ียนแปลง

(4) จํานวนผูนําการเปล่ียนแปลงและผูประกอบการในชุมชน
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ธ 5.1 
สรางผูนําการเปล่ียนแปลง

ของชุมชน

5.2  
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการในชุมชน

5.3 
สงเสริมเครือขายความรวมมือ
การสรางผูประกอบการชุมชน

(1) สรางผู นำการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนดวยกระบวนการเรียนรู
ตลอดชีวิต

(1) โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
(2) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 
(3) โครงการพัฒนาผูนำการ
เปลี่ยนแปลงและผูประกอบการ
ในชุมชน

(1) โครงการจัดการความรูจากฐานทรัพยากร
ในชุมชนเพื่อยกระดับสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

(1) สรางผูประกอบการรายใหมที่จะทำให
เกิดธุรกิจในการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ของชุมชน
(2) พัฒนาผูประกอบการรายเดิมใหสามารถ
ดำเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

(1) สรางความรวมมือกับเครือขายผูประกอบการ 
ในพื้นที่เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

(1) โครงการความรวมมือพัฒนาผลิตภัณฑ
จากฐานทรัพยากรในชุมชน
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โครงสรางองคกรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
โครงสรางองคกรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

หนวยตรวจสอบภายใน

สํานักงานสถาบัน วิทยาลัยชุมชน

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองอํานวยการ

กองคลังและบริหารสินทรัพย

กองแผนงานและงบประมาณ

กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย

กองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

สํานักงานผูอํานวยการ

สํานักวิชาการ

ศูนยวิจัยและสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต

สภาวิทยาลัยชุมชน

สภาวิชาการ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน

หมายเหตุ  โครงสรางองคกรตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง การแบงสวนราชการ           
              ภายในสํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 
              2559 และ ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ืองจัดต้ังหนวยตรวจสอบภายใน   
              สถาบันวิทยาชุมชน พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2559

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

  3. นายถนอม อินทรกำเนิด   4. นายชุมพล พรประภา       5. นายแพทยพิเชฐ บัญญัติ  
      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการผูทรงคุณวุฒิ           กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
  6. นางสีลาภรณ บัวสาย   7. รศ.ฐาปนีย ธรรมเมธา       8. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการผูทรงคุณวุฒิ           กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
  9. นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา  10. นายประยูร รัตนเสนีย     11. นายคมสัน คูสินทรัพย 
     ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ               อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น       ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
     กรรมการโดยตำแหนง        กรรมการโดยตำแหนง         รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบัน
12. นายธนภณ วัฒนกุล                   วิทยาลัยชุมชน
      กรรมการซึ่งเลือกจากผูแทนภาคเอกชน                                                              กรรมการโดยตำแหนง
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4

1. นางสิริกร มณีรินทร

    นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

2. รศ.สรนิต ศิลธรรม

    ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

    กรรมการโดยตำแหนง
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โครงสรางองคกรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
โครงสรางองคกรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

หนวยตรวจสอบภายใน

สํานักงานสถาบัน วิทยาลัยชุมชน

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองอํานวยการ

กองคลังและบริหารสินทรัพย

กองแผนงานและงบประมาณ

กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย

กองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

สํานักงานผูอํานวยการ

สํานักวิชาการ

ศูนยวิจัยและสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต

สภาวิทยาลัยชุมชน

สภาวิชาการ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน

หมายเหตุ  โครงสรางองคกรตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง การแบงสวนราชการ           
              ภายในสํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 
              2559 และ ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ืองจัดต้ังหนวยตรวจสอบภายใน   
              สถาบันวิทยาชุมชน พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2559

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

  3. นายถนอม อินทรกำเนิด   4. นายชุมพล พรประภา       5. นายแพทยพิเชฐ บัญญัติ  
      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการผูทรงคุณวุฒิ           กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
  6. นางสีลาภรณ บัวสาย   7. รศ.ฐาปนีย ธรรมเมธา       8. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการผูทรงคุณวุฒิ           กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
  9. นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา  10. นายประยูร รัตนเสนีย     11. นายคมสัน คูสินทรัพย 
     ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ               อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น       ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
     กรรมการโดยตำแหนง        กรรมการโดยตำแหนง         รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบัน
12. นายธนภณ วัฒนกุล                   วิทยาลัยชุมชน
      กรรมการซึ่งเลือกจากผูแทนภาคเอกชน                                                              กรรมการโดยตำแหนง
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1. นางสิริกร มณีรินทร

    นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

2. รศ.สรนิต ศิลธรรม

    ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

    กรรมการโดยตำแหนง
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สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

    2. ศ.สัญชัย จตุรสิทธา     3. รศ.นินนาท โอฬารวรวุฒิ    4. รศ.รังสรรค ประเสริฐศรี 
                          กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการผูทรงคุณวุฒิ    
                          ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน       ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน       ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
    5. รศ.ไพโรจน สถิรยากร    6. รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล       7. นายจิรบูลย วิทยสิงห     
                           กรรมการผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการผูทรงคุณวุฒิิ               
        ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน       ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน         ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
 

13. นายพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ 14. นางพรทิพย หิรัญเกตุ
      กรรมการซึ่งเลือกจาก        กรรมการซึ่งเลือกจาก 
      ผูแทนภาคเอกชน         ผูแทนภาคเอกชน
15. นางสุมามาลย วิวรรธนดิฐกุล  16. นายยุทธนา พรหมณี 
      กรรมการซึ่งเลือกจาก        กรรมการซึ่งเลือกจากผูแทน
      ผูแทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน       ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน

17. นายทิวากร เหลาลือชา   18. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ   19. นายเจริญชัย วงษจินดา
      กรรมการซึ่งเลือกจาก               กรรมการซึ่งเลือกจาก        รองผูอำนวยการสถาบัน
      ผูแทนผูสอนประจำ                ผูแทนผูสอนประจำ         วิทยาลัยชุมชน 
                   เลขานุการสภาสถาบัน
                  วิทยาลัยชุมชน

อํานาจหนาท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน :อํานาจหนาท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน :
1. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถาบัน กำกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของ    

    สถาบัน พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกวาปริญญา อนุมัติการใหอนุปริญญาและประกาศนียบัตร 

    พิจารณาการจัดตั้ง การรวม ยุบ เลิกสวนราชการของสถาบันรวมทั้งการแบงสวนราชการ 

2. พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงโปรดเกลา แตงตั้ง และถอดถอนนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ และผูอำนวยการ

    สถาบัน แตงต้ังและถอดถอนประธานสภาวิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาลัย รองผูอำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการวิทยาลัย และผูดำรงตำแหนง

    ทางวิชาการ

3. ออกขอบังคับวาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเก่ียวกับผูสอนพิเศษ อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของสถาบัน ออกระเบียบและ

    ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได และผลประโยชนจากทรัพยสินของสถาบัน

4. สงเสริมความรวมมือในการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากร และสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน 

5. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของผูอำนวยการสถาบัน

6. อนุมัติการจัดการศึกษารวม การยกเลิกการจัดการศึกษารวมของสถานศึกษาขั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศ

สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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1. รศ.เปรื่อง กิจรัตนภร

    ประธานสภาวิชาการ
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สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

    2. ศ.สัญชัย จตุรสิทธา     3. รศ.นินนาท โอฬารวรวุฒิ    4. รศ.รังสรรค ประเสริฐศรี 
                          กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการผูทรงคุณวุฒิ    
                          ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน       ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน       ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
    5. รศ.ไพโรจน สถิรยากร    6. รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล       7. นายจิรบูลย วิทยสิงห     
                           กรรมการผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการผูทรงคุณวุฒิิ               
        ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน       ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน         ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
 

13. นายพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ 14. นางพรทิพย หิรัญเกตุ
      กรรมการซึ่งเลือกจาก        กรรมการซึ่งเลือกจาก 
      ผูแทนภาคเอกชน         ผูแทนภาคเอกชน
15. นางสุมามาลย วิวรรธนดิฐกุล  16. นายยุทธนา พรหมณี 
      กรรมการซึ่งเลือกจาก        กรรมการซึ่งเลือกจากผูแทน
      ผูแทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน       ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน

17. นายทิวากร เหลาลือชา   18. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ   19. นายเจริญชัย วงษจินดา
      กรรมการซึ่งเลือกจาก               กรรมการซึ่งเลือกจาก        รองผูอำนวยการสถาบัน
      ผูแทนผูสอนประจำ                ผูแทนผูสอนประจำ         วิทยาลัยชุมชน 
                   เลขานุการสภาสถาบัน
                  วิทยาลัยชุมชน

อํานาจหนาท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน :อํานาจหนาท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน :
1. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถาบัน กำกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของ    

    สถาบัน พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกวาปริญญา อนุมัติการใหอนุปริญญาและประกาศนียบัตร 

    พิจารณาการจัดตั้ง การรวม ยุบ เลิกสวนราชการของสถาบันรวมทั้งการแบงสวนราชการ 

2. พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงโปรดเกลา แตงตั้ง และถอดถอนนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ และผูอำนวยการ

    สถาบัน แตงต้ังและถอดถอนประธานสภาวิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาลัย รองผูอำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการวิทยาลัย และผูดำรงตำแหนง

    ทางวิชาการ

3. ออกขอบังคับวาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเก่ียวกับผูสอนพิเศษ อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของสถาบัน ออกระเบียบและ

    ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได และผลประโยชนจากทรัพยสินของสถาบัน
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 1. นายสุเทพ นุชทรวง   2. นายไพศาล นุมนาค   3. นายบัญญัติ พุมพันธ
     ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน     ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร     ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตาก    
 4. ผศ.นอย สุปงคลัด   5. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง   6. นายมงกุฎ จำนงคนิต
     ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย     ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร        ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
 7. นายศานิตย นาคสุขศรี  8. นายเผด็จ นุยปรี   9. นายขนบ พูลผล  
     ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว     ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี      ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง  
10. นายธีระ อัครมาส   11. นายกิตติ กิตติโชควัฒนา  12. รศ.สมเกียรติ  พวงรอด
      ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส       ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา      ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปตตานี
  

อํานาจหนาท่ีสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน :อํานาจหนาท่ีสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน :
1. เสนอแนะการวางนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการตอสภาสถาบัน

2. เสนอเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา และการประกันคุณภาพ

    การศึกษาตอสภาสถาบัน

3. สงเสริมการบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจของวิทยาลัย  และความตองการของทองถิ่นและชุมชน  

4. ประเมินความกาวหนาทางวิชาการ  และจัดทำขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการตอสภาสถาบัน

5. เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การเปดสอน การปรับปรุง และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา

6. เสนอแนะการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศ รวมทั้งยกเลิกการจัด

   การศึกษารวม

7. พิจารณาการเขาสูตำแหนงทางวิชาการเพื่อเสนอสภาสถาบัน

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
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8. รศ.ฐาปนีย  ธรรมเมธา    9. นายคมสัน คูสินทรัพย        10. นางกรรณิกา สุภาภา  
    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                           ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน         ซ่ึงแตงต้ังจากบุคคลภายในสถาบัน    
    ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน         รักษาราชการแทนผูอำนวยการ            ผูแทนผูอำวยการวิทยาลัยชุมชน 
                  สถาบันวิทยาลัยชุมชน             กรรมการโดยตำแหนง   
           กรรมการโดยตำแหนง   
11. นายโยธิน บุญเฉลย            12. นายชาญวิทย โตธนะคุณ 
     กรรมการผูทรงคุณวุฒิิ        รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
     ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน      เลขานุการที่ผูอำนวยการสถาบันมอบหมาย
     ผูแทนผูสอนประจำ 
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1. นายคมสัน คูสินทรัพย 

   ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

   รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

2

7อํานาจหนาท่ีสภาวิทยาลัยชุมชน :
1. กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิทยาลัย และสอดคลองกับนโยบายท่ีสภาสถาบันกำหนด
2. ใหความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองตอความตองการ 
    และเสริมสรางองคความรูของชุมชนใหเขมแข็ง
3. สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือระหวางวิทยาลัยกับชุมชน สวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันศาสนา     
    องคกรท่ีดำเนินงานวัฒนธรรม หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ในการจัดการศึกษาท้ังในประเทศ และตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาวิทยาลัย
4. ระดมทุนและทรัพยากร เพื่อสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่น
5. ออกระเบียบและขอบังคับของวิทยาลัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
6. อนุมัติหลักสูตรและการเปดสอนหลักสูตรฝกอบรมดานวิชาการหรือดานวิชาชีพ ตามความตองการของทองถ่ิน ชุมชน และกลุมอาชีพ
7. อนุมัติการใหประกาศนียบัตร
8. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา
9. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการวิทยาลัยและการดำเนินงานของวิทยาลัยเพ่ือเสนอตอสภาสถาบัน
10. แตงต้ังคณะทำงานหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหน่ึง เร่ืองใดหรือมอบหมายใหปฏิบัติการ
     อยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจหนาที่ของสภาวิทยาลัย
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย

13. นายวรัตน แสงเจริญ   14. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ   15. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
     ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล       ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร      ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
16. นายประพันธ วงศพานิช  17. นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์   18. นางสุมามาลย วิวรรธนดิฐกุล 
     ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา      ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด      ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร
19. นายประเสริฐ แกวเพ็ชร  20. ผศ.จงเจตต พานิชกุล
     ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา      ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนาน

อํานาจหนาท่ีสภาวิทยาลัยชุมชน :

13 14 15 16

17 18 19 20

 2. นายนำชัย กฤษณาสกุล    3. นายชาญวิทย โตธนะคุณ    4. นายเจริญชัย วงษจินดา
     รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน       รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน     รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 5. นายคมสัน คูสินทรัพย     6. นายวิชัย ชวนรักษาสัตย    7. นายอารักษ อนุชปรีดา 
     ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน      ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร       ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
 8. ผศ.วุฒินันท รามฤทธิ์     9. นายศศิพงษา จันทรสาขา  10. นายสายศิลป สายืน
     ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย            ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร       ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
11. นายศิระพจต จริยาวุฒิกุล  12. นายอัครวงศ บารมีธนเศรษฐ          
      ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกว       ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี      
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1. นายคมสัน คูสินทรัพย 

   ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

   รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

2

7อํานาจหนาท่ีสภาวิทยาลัยชุมชน :
1. กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิทยาลัย และสอดคลองกับนโยบายท่ีสภาสถาบันกำหนด
2. ใหความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองตอความตองการ 
    และเสริมสรางองคความรูของชุมชนใหเขมแข็ง
3. สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือระหวางวิทยาลัยกับชุมชน สวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันศาสนา     
    องคกรท่ีดำเนินงานวัฒนธรรม หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ในการจัดการศึกษาท้ังในประเทศ และตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาวิทยาลัย
4. ระดมทุนและทรัพยากร เพื่อสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่น
5. ออกระเบียบและขอบังคับของวิทยาลัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
6. อนุมัติหลักสูตรและการเปดสอนหลักสูตรฝกอบรมดานวิชาการหรือดานวิชาชีพ ตามความตองการของทองถ่ิน ชุมชน และกลุมอาชีพ
7. อนุมัติการใหประกาศนียบัตร
8. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา
9. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการวิทยาลัยและการดำเนินงานของวิทยาลัยเพ่ือเสนอตอสภาสถาบัน
10. แตงต้ังคณะทำงานหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหน่ึง เร่ืองใดหรือมอบหมายใหปฏิบัติการ
     อยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจหนาที่ของสภาวิทยาลัย
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย

13. นายวรัตน แสงเจริญ   14. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ   15. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
     ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล       ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร      ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
16. นายประพันธ วงศพานิช  17. นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์   18. นางสุมามาลย วิวรรธนดิฐกุล 
     ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา      ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด      ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร
19. นายประเสริฐ แกวเพ็ชร  20. ผศ.จงเจตต พานิชกุล
     ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา      ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนาน

อํานาจหนาท่ีสภาวิทยาลัยชุมชน :
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 2. นายนำชัย กฤษณาสกุล    3. นายชาญวิทย โตธนะคุณ    4. นายเจริญชัย วงษจินดา
     รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน       รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน     รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 5. นายคมสัน คูสินทรัพย     6. นายวิชัย ชวนรักษาสัตย    7. นายอารักษ อนุชปรีดา 
     ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน      ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร       ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
 8. ผศ.วุฒินันท รามฤทธิ์     9. นายศศิพงษา จันทรสาขา  10. นายสายศิลป สายืน
     ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย            ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร       ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
11. นายศิระพจต จริยาวุฒิกุล  12. นายอัครวงศ บารมีธนเศรษฐ          
      ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกว       ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี      
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13. นายปรารมณ นาคบำรุง  14. นายยุทธนา พรหมณี   15. นายวิชาพร ชินประพัทธ  

     ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง           ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส      ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

16. ผศ.ประยูร ดำรงรักษ            17. นางวรรณดี สุธาพาณิชย  18. นายพัฒนโกศล หนูสมแกว   

     ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนปตตานี      ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล         ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

19. นายชัยวิวัฒน วงศสวัสดิ ์    20. นายจำรัส ขนาดผล   21. นางกรรณิกา สุภาภา 

     ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร          ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา       ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด    

22. นายประทีป บินชัย    23. นายนิยม ชูชื่น   24. นายสุเมษ สายสูง  

     ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร       ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา      ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน    

องคคณะและบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชนองคคณะและบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

บุคลากรประจํา      676 อัตรา 

           ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 39 อัตรา

           ขาราชการครู จํานวน 319 อัตรา

           พนักงานราชการ จํานวน 317 อัตรา

           ลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา

อาจารยพิเศษในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคเรียนท่ี 1/2563 จํานวน 1,471 คน  

       เปนผูทรงคุณวุฒิ ผูประกอบอาชีพในชุมชนท่ีมี

           คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานฯ

คณะกรรมการระดับจังหวัด    600 คน

       สภาวิทยาลัยชุมชน แหงละ 12 คน

           คณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน แหงละ 9 คน 

           อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน แหงละ 9 คน

           (องคคณะไมนับรวมฝายเลขานุการ)
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คณะกรรมการระดับประเทศ    30 คน

       สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน 19 คน

       สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน 11 คน

       (องคคณะไมนับรวมฝายเลขานุการ)

อัตรากําลังบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนอัตรากําลังบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กรอบอัตรากําลัง
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ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา

ขาราชการครู ลูกจางประจํา พนักงานราชการ
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1 สํานักงานสถาบัน

2 แมฮองสอน
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ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

ผลการดำเนินงาน

ลําดับ สํานักงานสถาบัน/

วิทยาลัยชุมชน

ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึึกษา
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อัตรา

39รวม 31   8

39 31   8

319 269 50 1 316 294 23 1,471
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ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

ผลการดำเนินงาน

ลําดับ สํานักงานสถาบัน/

วิทยาลัยชุมชน

ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึึกษา

ขาราชการครู พนักงานราชการ อาจารยพิเศษ

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 3534

ผลการดําเนินงานดานงบประมาณผลการดําเนินงานดานงบประมาณ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

รวมทั้งหมด
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
     โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู       
หรืองานสรางสรรคเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน
     ผลผลิต ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
     ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
     ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน

     โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

     โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

งปม. 2562   

710.6490 
    248.9260 
    394.7063 

             -   

- 
    

394.7063 

383.7063 
  9.5000 

       1.5000 

     14.5067 

14.5067  
 

 -

- 

-

งปม. 2563 
(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)   

634.5493 
 252.5690 
 330.3166 

             -   
            

 -   
 

330.3166 
 

319.4874 
 9.5000 
 1.3292 

             -   

 -
 

17.3986 
16.0986 

 
1.3000

 เพิ่ม/ลด   

-76.0997 
 3.6430 

-64.3897 

               -   
                
-   

-64.3897 

-64.2189 
 -   

-0.1708 

-14.5067 

-14.5067 
 

17.3986 

 16.0986 
 

1.3000 

ผลการใชจาย    

594.5969 
 252.2220 
 291.9652 

-

-

 291.9652 

 281.6111 
 9.0275 
 1.3266 

-

-

 17.1291 

 15.8396 

 1.2895 

รอยละ    

93.70 
99.86 
88.39 

-

-

 88.39

88.14 
95.03
99.80 

-

-

98.45 

98.39 

99.19 

หนวย : ลานบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู
 โครงการขับเคลื ่อนการจัดการศึกษา
เพื่อความสุขของชุมชน
 โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผาน 
การเรียนออนไลน
แผนงานบูรณการ 
แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
 โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสรางชุมชน
ชายแดนใตตนแบบ
แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียว กีฬา 
และวัฒนธรรม
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน  
การทองเที่ยว
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อ      
การสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ
  โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสม 
องคความรูที่มีศักยภาพ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
 โครงการพัฒนาเครือขายการเรียนรูนอก 
หองเรียน และการเรียนรูตลอดชีวิตผานแหลงเรียน
รูในพื้นที่และชุมชน
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 โครงการพัฒนากลุมทองเที่ยวอารยธรรม 
ลานนาและกลุมชาติพันธุ
 โครงการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและ 
การคาผลไมภาคตะวันออก
 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูมี 
รายไดนอยเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม
 โครงการยกระดับการทองเที่ยวเชิง  
ประเพณีวัฒนธรรม
 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและสง 
เสริมธุรกิจตอเนื่องในแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของภาค
งบเงินอุดหนุน : งบเบิกจายแทนกันที่ไดรับจากหนวย
งานอื่น
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(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)   
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-2.4865 
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ผลการใชจาย    
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-
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1.0000
1.2317

-

-
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หนวย : ลานบาท
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 3534

ผลการดําเนินงานดานงบประมาณผลการดําเนินงานดานงบประมาณ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

รวมทั้งหมด
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
     โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู       
หรืองานสรางสรรคเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน
     ผลผลิต ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
     ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
     ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน

     โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

     โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

งปม. 2562   
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             -   
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394.7063 
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  9.5000 

       1.5000 

     14.5067 

14.5067  
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- 

-

งปม. 2563 
(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)   

634.5493 
 252.5690 
 330.3166 

             -   
            

 -   
 

330.3166 
 

319.4874 
 9.5000 
 1.3292 

             -   

 -
 

17.3986 
16.0986 

 
1.3000

 เพิ่ม/ลด   

-76.0997 
 3.6430 

-64.3897 

               -   
                
-   

-64.3897 

-64.2189 
 -   

-0.1708 

-14.5067 

-14.5067 
 

17.3986 

 16.0986 
 

1.3000 

ผลการใชจาย    

594.5969 
 252.2220 
 291.9652 

-

-

 291.9652 

 281.6111 
 9.0275 
 1.3266 

-

-

 17.1291 

 15.8396 

 1.2895 

รอยละ    

93.70 
99.86 
88.39 

-

-

 88.39

88.14 
95.03
99.80 

-

-

98.45 

98.39 

99.19 

หนวย : ลานบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู
 โครงการขับเคลื ่อนการจัดการศึกษา
เพื่อความสุขของชุมชน
 โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผาน 
การเรียนออนไลน
แผนงานบูรณการ 
แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
 โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสรางชุมชน
ชายแดนใตตนแบบ
แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียว กีฬา 
และวัฒนธรรม
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน  
การทองเที่ยว
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อ      
การสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ
  โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสม 
องคความรูที่มีศักยภาพ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
 โครงการพัฒนาเครือขายการเรียนรูนอก 
หองเรียน และการเรียนรูตลอดชีวิตผานแหลงเรียน
รูในพื้นที่และชุมชน
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 โครงการพัฒนากลุมทองเที่ยวอารยธรรม 
ลานนาและกลุมชาติพันธุ
 โครงการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและ 
การคาผลไมภาคตะวันออก
 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูมี 
รายไดนอยเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม
 โครงการยกระดับการทองเที่ยวเชิง  
ประเพณีวัฒนธรรม
 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและสง 
เสริมธุรกิจตอเนื่องในแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของภาค
งบเงินอุดหนุน : งบเบิกจายแทนกันที่ไดรับจากหนวย
งานอื่น
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน รายงานผลการรับ-จ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

  วิทยาลัยชุมชน              ผลการใชจายเงิน (ลานบาท)      %

    ไดรับจัดสรร (แผน)      ผลการเบิกจาย  PO 

รวมทั้งหมด           634.5493         594.5969          37.7542    93.70 

สำนักงานสถาบัน    191.3697    180.2992          9.6520  94.22 

รวม 20 วชช.     443.1796    414.2976          28.1022    93.48 

  1. แมฮองสอน       20.3953      20.0342          0.3611  98.23 
  2. พิจิตร       45.4712      44.1497           1.1042  97.09 
  3. ตาก       16.4997      16.4497           0.0500  99.70 
  4. บุรีรัมย       19.2535      18.7307    0.5096  97.28 
  5. มุกดาหาร       17.7902     17.7839            -    99.96 
  6. หนองบัวลำภู      16.1813      16.1813            -         100.00 
  7. สระแกว      17.5486      17.4617    0.0800  99.50 
  8. อุทัยธานี       32.5218      27.4950    5.0005  84.54 
  9. ระนอง       15.1272      15.1272            -         100.00 
10. นราธิวาส        52.4512     36.3154           16.1301  69.24 
11. ยะลา       28.2974      25.6957    2.6017  90.81 
12. ปตตานี       24.1370      23.6175    0.4990  97.85 
13. สตูล       18.1708      18.1708           -         100.00 
14. สมุทรสาคร       14.7038      14.2698    0.0500  97.05 
15. ยโสธร       16.8927     16.8744            -    99.89 
16. พังงา       15.5048      15.4991            -    99.96 
17. ตราด       14.2786      14.2422    0.0300  99.75 
18. แพร       14.6970      14.4088    0.2377  98.04 
19. สงขลา       27.6564     26.8049    0.8412  96.92 
20. นาน       15.6012      14.9856    0.6071  96.05 

* รวมวงเงินงบบุคลากรของขาราชการครูของ วชช. ที่ตั ้งเบิกจากสวนกลาง และรวมกรอบวงเงินที่กันสำรองกรณี
  ฉุกเฉินหรือดำเนินงานสำคัญที่จำเปนเรงดวน

   วิทยาลัยชุมชน  ยอดยกมา    ยอดรวมรายรับ   ยอดรวมรายจาย     ยอดคงเหลือสูง        ยอดคงเหลือสุทธิ
                            (ต่ำ) 

 ยอดรวม            56.7883       25.2515            27.5551   (2.3037)          54.4846

 สำนักงานสถาบัน   3.9116         0.7737              1.8486   (1.0749)           2.8367

 รวม 20 วชช.   52.8767       24.4778            25.7065   (1.2288)         51.6480

  1. แมฮองสอน    0.3980         0.4792              0.5082   (0.0290)           0.3690
  2. พิจิตร             9.5290         2.3455              1.9238    0.4217           9.9507
  3. ตาก             3.3307         0.9385              0.7933    0.1452           3.4760
  4. บุรีรัมย             7.3678         1.6602              1.6568    0.0034           7.3713 
  5. มุกดาหาร             0.9757         1.2575              0.9126    0.3449           1.3206
  6. หนองบัวลำภู   2.0535         1.2179              1.6361   (0.4181)           1.6353
  7. สระแกว             1.3660         1.4788              1.8944   (0.4156)           0.9504
  8. อุทัยธานี             1.4035         0.7296              1.2963   (0.5668)           0.8368
  9. ระนอง             1.6092         0.6679              1.0434   (0.3756)           1.2336
10. นราธิวาส             2.5170         2.1450              1.8133    0.3318           2.8487
11. ยะลา             5.4636         1.6256              2.3121   (0.6865)           4.7771
12. ปตตานี             3.5973         1.6167              1.5178    0.0989           3.6962
13. สตูล             3.1682         1.2187              0.8039    0.4149           3.5830
14. สมุทรสาคร             1.6527         0.6316              0.7679   (0.1363)           1.5164
15. ยโสธร             1.3350         1.7707              1.6387    0.1320           1.4670
16. พังงา             2.5743         0.5496              0.7684   (0.2188)           2.3555
17. ตราด             0.7349         1.2579              0.9586    0.2992           1.0342
18. แพร                       1.0251                    0.9459              0.9825   (0.0366)           0.9885
19. สงขลา             1.2532          1.3063              1.1543    0.1521           1.4053
20. นาน             1.5220          0.6348              1.3243   (0.6895)           0.8324

หนวย : ลานบาท

เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณกับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

634.5493

30.72

632.351

19.5865

 

หนวย : ลานบาท
แผนการใชจาย      ผลการใชจาย (รวม PO)

        งบประมาณ        เงินรายได
   คิดเปนรอยละ 99.65       คิดเปนรอยละ 63.76

เงินรายได 3%

เงินงบประมาณ 97%
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11. ยะลา       28.2974      25.6957    2.6017  90.81 
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน
งบแสดงสถานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

       หมายเหตุ  2563         2562

สินทรัพย     
สินทรัพยหมุนเวียน    
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด        5     70,946,723.81  67,986,761.20
 ลูกหนี้ระยะสั้น          6      20,979,384.62  23,125,750.29
 วัสดุคงเหลือ          7          1,216,562.56   1,344,020.52
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น         8              816,197.00      185,026.10
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน         93,958,867.99  92,641,558.11
สินทรัพยไมหมุนเวียน    
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ        9    606,642,244.57         573,865,237.24
 สินทรัพยไมมีตัวตน       10          2,595,170.73    3,175,655.93
 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน       609,237,415.30         577,040,893.17
รวมสินทรัพย         703,196,283.29         669,682,451.28
     
หนี้สิน     
หนี้สินหมุนเวียน    
 เจาหนี้ระยะสั้น        11      29,081,117.10  27,774,713.46
 เงินรับฝากระยะสั้น       12           9,097,561.90    6,270,282.77
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น                    236.97         3,794.00
 รวมหนี้สินหมุนเวียน          38,178,915.97  34,048,790.23
หนี้สินไมหมุนเวียน    
 เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว    13          1,467,868.64    1,754,326.57
 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว     14          2,300,000.00    2,300,000.00
 เงินรับฝากระยะยาว       15               553,593.00       553,593.00
 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน              4,321,461.64    4,607,919.57
รวมหนี้สิน            42,500,377.61  38,656,709.80
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน                660,695,905.68           631,025,741.48
    
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน    
 ทุน            53,243,649.14  53,243,649.14
 รายไดสูง /(ต่ำ) กวาคาใชจายสะสม              607,452,256.54         577,782,092.34
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน               660,695,905.68         631,025,741.48

           (นางสาวปารดา ศราธพันธุ)      (นายนำชัย กฤษณาสกุล)
      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                 รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองอำนวยการ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายได

รายไดจากงบประมาณ   18        670,640,599.40        697,513,986.71
รายไดจากการขายสินคาและบริการ  19          14,217,828.00          14,952,804.57
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค  20        572,831,618.10          13,310,728.82
รายไดอื่น     21           3,479,421.99           3,917,664.78

รวมรายได                           1,261,169,467.49             729,695,184.88

(หนวย : บาท)

2563 2562

คาใชจาย

รายไดสูง /(ต่ำ) กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน

คาใชจายบุคลากร    22        254,616,540.11        240,826,137.15
คาบำเหน็จบำนาญ    23         13,792,208.42          14,021,241.30
คาตอบแทน    24         90,973,097.53          99,642,117.48
คาใชสอย     25       198,637,097.89        228,429,073.74
คาวัสดุ     26         41,471,949.26          43,979,156.23
คาสาธารณูปโภค    27         20,229,011.99          20,178,943.06
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย  28         48,446,743.33          50,577,519.88
คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค  29               42,305.00              683,850.00
คาใชจายอื่น    30             669,282.95              158,414.14

รวมคาใชจาย                   668,878,236.48   698,496,452.98  

รายไดสูง /(ต่ำ) กวาคาใชจายสุทธิ              592,291,231.01     31,198,731.90

    ตนทุนทางการเงิน      -          -

           (นางสาวปารดา ศราธพันธุ)             (นายนำชัย กฤษณาสกุล)
      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ    รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองอำนวยการ

หมายเหตุ

(หนวย : บาท)



Annual Report 2020

สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 3938

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
งบแสดงสถานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

       หมายเหตุ  2563         2562

สินทรัพย     
สินทรัพยหมุนเวียน    
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 วัสดุคงเหลือ          7          1,216,562.56   1,344,020.52
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น         8              816,197.00      185,026.10
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน         93,958,867.99  92,641,558.11
สินทรัพยไมหมุนเวียน    
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ        9    606,642,244.57         573,865,237.24
 สินทรัพยไมมีตัวตน       10          2,595,170.73    3,175,655.93
 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน       609,237,415.30         577,040,893.17
รวมสินทรัพย         703,196,283.29         669,682,451.28
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หนี้สินหมุนเวียน    
 เจาหนี้ระยะสั้น        11      29,081,117.10  27,774,713.46
 เงินรับฝากระยะสั้น       12           9,097,561.90    6,270,282.77
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น                    236.97         3,794.00
 รวมหนี้สินหมุนเวียน          38,178,915.97  34,048,790.23
หนี้สินไมหมุนเวียน    
 เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว    13          1,467,868.64    1,754,326.57
 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว     14          2,300,000.00    2,300,000.00
 เงินรับฝากระยะยาว       15               553,593.00       553,593.00
 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน              4,321,461.64    4,607,919.57
รวมหนี้สิน            42,500,377.61  38,656,709.80
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน                660,695,905.68           631,025,741.48
    
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน    
 ทุน            53,243,649.14  53,243,649.14
 รายไดสูง /(ต่ำ) กวาคาใชจายสะสม              607,452,256.54         577,782,092.34
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน               660,695,905.68         631,025,741.48

           (นางสาวปารดา ศราธพันธุ)      (นายนำชัย กฤษณาสกุล)
      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                 รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองอำนวยการ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายได

รายไดจากงบประมาณ   18        670,640,599.40        697,513,986.71
รายไดจากการขายสินคาและบริการ  19          14,217,828.00          14,952,804.57
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค  20        572,831,618.10          13,310,728.82
รายไดอื่น     21           3,479,421.99           3,917,664.78

รวมรายได                           1,261,169,467.49             729,695,184.88

(หนวย : บาท)

2563 2562

คาใชจาย

รายไดสูง /(ต่ำ) กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน

คาใชจายบุคลากร    22        254,616,540.11        240,826,137.15
คาบำเหน็จบำนาญ    23         13,792,208.42          14,021,241.30
คาตอบแทน    24         90,973,097.53          99,642,117.48
คาใชสอย     25       198,637,097.89        228,429,073.74
คาวัสดุ     26         41,471,949.26          43,979,156.23
คาสาธารณูปโภค    27         20,229,011.99          20,178,943.06
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย  28         48,446,743.33          50,577,519.88
คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค  29               42,305.00              683,850.00
คาใชจายอื่น    30             669,282.95              158,414.14

รวมคาใชจาย                   668,878,236.48   698,496,452.98  

รายไดสูง /(ต่ำ) กวาคาใชจายสุทธิ              592,291,231.01     31,198,731.90

    ตนทุนทางการเงิน      -          -

           (นางสาวปารดา ศราธพันธุ)             (นายนำชัย กฤษณาสกุล)
      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ    รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองอำนวยการ

หมายเหตุ

(หนวย : บาท)
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ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ 

พันธกิจดานการจัดการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนกำลังคนท่ีมีความรูสำหรับ

อนาคต มีสมรรถนะการเรียนรู พรอมปรับตัวเขากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและซับซอน มีความสามารถ สรางสรรค

การเปลี่ยนแปลงดานบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่จะรวมกับผูอื่นอยางมีคุณคา สรางสัมมาชีพ และมีสวนรวมสรางสรรค

การเปลี่ยนแปลงชุมชนใหพัฒนาอยางยั่งยืน และเรียนรูตลอดชีวิต 

การจัดหลักสูตร ไดแก หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตร (ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชนและระดับวิทยาลัยชุมชน) และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดรับจัดสรรงบประมาณภายใต 1 โครงการ 1 ผลผลิต  คือ ผลผลิตผูรับบริการการศึกษา

ในวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 321,125,500 บาท และโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน วงเงิน 14,960,500 บาท ซึ่งมีผลการดำเนินงานระดับผลผลิต ดังนี้

การจัดการศึกษาและฝกอบรม
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ศึก
ษ

า

     ตัวชี้วัด    หนวยนับ  เปาหมาย    ผลการ  คิดเปน
                 ดำเนินงาน      รอยละ

ผลผลิต ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน    
เชิงปริมาณ  : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  คน  3,000  2,861  95.37
  ระดับอนุปริญญา/เทียบเทา 
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/  คน  8,000  7,927  99.09
  เทียบเทาที่คงอยู  
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/  คน  5,000  5,100          102.00
  เทียบเทาที่เขาใหม 
เชิงคุณภาพ : รอยละผูสำเร็จการศึกษาระดับ          รอยละ      70  83.88          119.83
  อนุปริญญา/เทียบเทาจากวิทยาลัย
  ชุมชน สามารถศึกษาตอในระดับ
  ที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือ
  พัฒนางานที่ทำอยู
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน คน  1,600  2,094          130.88
  ตามโครงการ
เชิงคุณภาพ : รอยละของคาใชจายที่ผูปกครอง         รอยละ    100    100          100.00
  สามารถลดคาใชจายตามรายการ
  ที่ไดรับการสนับสนุน

ผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 
ผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาจากวิทยาลัยชุมชนในปการศึกษา 2562 สามารถศึกษาตอ

ในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 83.88 ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กำหนดรอยละ 
70.00 ซึ่งมีรายละเอียดจำแนกออก ดังนี้
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 4342

การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการและเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต

 พันธกิจดานการวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงม่ันพัฒนากระบวนการวิจัย เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหมอยางเปนระบบ 

ที่ครอบคลุมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนา การวิจัยสถาบัน การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยการเรียนรู การวิจัยชุมชน การวิจัยเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมหรือการสรางสรรคส่ิงใหม การวิจัยจากการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ี และการวิจัยดานภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย 

รวมท้ังการเสริมสรางศักยภาพการวิจัยของบุคลากรและชุมชน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยท่ีเช่ือถือได และคำนึงถึงการนำผลงานการวิจัย 

องคความรู และนวัตกรรมที่มีอยูไปตอยอด หรือนำไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับงบประมาณดานการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ใหกับวิทยาลัยชุมชนสระแกว ยโสธร และนาน วงเงิน 2,163,600 บาท และสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดสนับสนุน สงเสริมงานวิจัย 

โดยจัดสรรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 3 : ผลงานการใหบริการ

วิชาการ งบรายจายอ่ืน คาใชจายสำหรับโครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน สำหรับการทำโครงการวิจัยชุมชน เพ่ือพัฒนานวัตกรรม 

องคความรู คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน หรือวิจัยพัฒนาเพื่อตอยอดยกระดับงานบริการวิชาการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ใหกับวิทยาลัยชุมชน 16 แหง ดำเนินโครงการวิจัย จำนวน 21 โครงการ

การดำเนินการตามพันธกิจบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงม่ันการบริการวิชาการเพ่ือการมี

สวนรวมสรางสรรคคุณภาพการเรียนรูและศักยภาพกำลังคนในชุมชน ใหมีสมรรถนะในการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐาน 

ทักษะอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเนนสมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารเงินและการลงทุน ดานเศรษฐกิจ

สรางสรรค ดานสุขภาวะ ดานภาษา และดานอ่ืน ๆ ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี บริการวิชาการตามความตองการของชุมชน ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ไดรับจัดสรรงบประมาณภายใตผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 วงเงิน 9,500,000 บาท

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เปนโครงการ

ท่ีใหความรูดานวิชาการและอาชีพโดยใชรูปแบบการฝกอบรมหรือการจัดการเรียนรู ผานกิจกรรมการบริการวิชาการท่ีเปนหลักสูตร

ฝกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ และกิจกรรมการบริการวิชาการที่เปนการสงเสริมการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

ชุมชน เพ่ือพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดานคุณภาพชีวิตตามความตองการของปจเจกบุคคลและประชาชนในลักษณะ

ของการตอบสนอบท่ีรวดเร็ว และสอดคลองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพ่ือบริการวิชาการแกชุมชนภายนอกสถาบันการศึกษา

และบริการบุคคลภายนอกท่ีเขามาใชบริการในสถาบันการศึกษา มีเปาหมายการดำเนินการ คือ จำนวนผูรับบริการวิชาการ 8,000 คน 

และรอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานระดับผลผลิต ดังนี้

กา
รว

ิจัย

    ตัวชี้วัด     หนวยนับ  เปาหมาย    ผลการ  คิดเปน
                  ดำเนินงาน     รอยละ

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม    
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม    
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ         โครงการ    3      3  100.00
เชิงคุณภาพ : รอยละจำนวนผลงานวิจัยที่มี          รอยละ   80    100  125.00
  การนำไปใชประโยชน 
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ 
โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน

เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยชุมชนท่ีแลวเสร็จ          โครงการ   21     21            100.00

ตัวชี้วัด     หนวยนับ  เปาหมาย    ผลการ   คิดเปน
                 ดำเนินงาน       รอยละ

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0    
เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับบริการ      คน  8,000  12,297          153.71
 หลักสูตรฝกอบรม      คน     -   9,986    - 
 โครงการบริการวิชาการ      คน     -   2,311    -
เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  รอยละ    80   87.68          109.60

ผลการดำเนินงานในป พ.ศ. 2563 ใหบริการ
ทางวิชาการผานกิจกรรมหลักสูตรฝกอบรมเพื ่อพัฒนา
ทักษะชีวิตพื ้นฐาน ทักษะอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มีผูรับบริการ 9,986 คน และใหบริการทางวิชาการผานการทำ
โครงการบริการวิชาการ มีผูรับบริการ 2,311 คน รวมทั้งสิ้น 
12,297 คน คิดเปนรอยละ 153.71 ของเปาหมาย และผูรับบริการ 
มีความพึงพอใจ รอยละ 87.68

ผูรับบริการหลักสูตรฝกอบรม

ผูรับบริการโครงการบริการวิชาการ

9,986 คน

2,311 คน

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ
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ใหกับวิทยาลัยชุมชนสระแกว ยโสธร และนาน วงเงิน 2,163,600 บาท และสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดสนับสนุน สงเสริมงานวิจัย 
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วิชาการ งบรายจายอ่ืน คาใชจายสำหรับโครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน สำหรับการทำโครงการวิจัยชุมชน เพ่ือพัฒนานวัตกรรม 

องคความรู คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน หรือวิจัยพัฒนาเพื่อตอยอดยกระดับงานบริการวิชาการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ใหกับวิทยาลัยชุมชน 16 แหง ดำเนินโครงการวิจัย จำนวน 21 โครงการ

การดำเนินการตามพันธกิจบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงม่ันการบริการวิชาการเพ่ือการมี

สวนรวมสรางสรรคคุณภาพการเรียนรูและศักยภาพกำลังคนในชุมชน ใหมีสมรรถนะในการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐาน 

ทักษะอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเนนสมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารเงินและการลงทุน ดานเศรษฐกิจ

สรางสรรค ดานสุขภาวะ ดานภาษา และดานอ่ืน ๆ ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี บริการวิชาการตามความตองการของชุมชน ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ไดรับจัดสรรงบประมาณภายใตผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 วงเงิน 9,500,000 บาท

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เปนโครงการ

ท่ีใหความรูดานวิชาการและอาชีพโดยใชรูปแบบการฝกอบรมหรือการจัดการเรียนรู ผานกิจกรรมการบริการวิชาการท่ีเปนหลักสูตร

ฝกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ และกิจกรรมการบริการวิชาการที่เปนการสงเสริมการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

ชุมชน เพ่ือพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดานคุณภาพชีวิตตามความตองการของปจเจกบุคคลและประชาชนในลักษณะ

ของการตอบสนอบท่ีรวดเร็ว และสอดคลองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพ่ือบริการวิชาการแกชุมชนภายนอกสถาบันการศึกษา

และบริการบุคคลภายนอกท่ีเขามาใชบริการในสถาบันการศึกษา มีเปาหมายการดำเนินการ คือ จำนวนผูรับบริการวิชาการ 8,000 คน 

และรอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานระดับผลผลิต ดังนี้

กา
รว

ิจัย

    ตัวชี้วัด     หนวยนับ  เปาหมาย    ผลการ  คิดเปน
                  ดำเนินงาน     รอยละ

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม    
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม    
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ         โครงการ    3      3  100.00
เชิงคุณภาพ : รอยละจำนวนผลงานวิจัยที่มี          รอยละ   80    100  125.00
  การนำไปใชประโยชน 
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ 
โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน

เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยชุมชนท่ีแลวเสร็จ          โครงการ   21     21            100.00

ตัวชี้วัด     หนวยนับ  เปาหมาย    ผลการ   คิดเปน
                 ดำเนินงาน       รอยละ

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0    
เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับบริการ      คน  8,000  12,297          153.71
 หลักสูตรฝกอบรม      คน     -   9,986    - 
 โครงการบริการวิชาการ      คน     -   2,311    -
เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  รอยละ    80   87.68          109.60

ผลการดำเนินงานในป พ.ศ. 2563 ใหบริการ
ทางวิชาการผานกิจกรรมหลักสูตรฝกอบรมเพื ่อพัฒนา
ทักษะชีวิตพื ้นฐาน ทักษะอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มีผูรับบริการ 9,986 คน และใหบริการทางวิชาการผานการทำ
โครงการบริการวิชาการ มีผูรับบริการ 2,311 คน รวมทั้งสิ้น 
12,297 คน คิดเปนรอยละ 153.71 ของเปาหมาย และผูรับบริการ 
มีความพึงพอใจ รอยละ 87.68

ผูรับบริการหลักสูตรฝกอบรม

ผูรับบริการโครงการบริการวิชาการ

9,986 คน

2,311 คน

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ
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ผลการดําเนินงานโครงการนโยบายภายใตแผนงานบูรณาการ 1.2 โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพ

     ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดดำเนินโครงการเชิงนโยบาย 3 แผนงานบูรณาการ คือ แผนงาน 

บูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู

ใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง และแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค มีผลการดำเนินงานระดับผลผลิต/โครงการ ดังน้ี

 โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง วงเงิน 4,240,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ใหนักศึกษา ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 จังหวัดชายแดนภาคใตไดมีโอกาสแลกเปล่ียน
เรียนรูวัฒนธรรม อาชีพ และความเปนอยูของผูคนในสังคมตางวัฒนธรรม 
ไดรับประสบการณตรงและเรียนรูจากการปฏิบัติในชุมชนเขมแข็ง โดยเฉพาะ
การปลูกฝงเชิงคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ใหรูรักสามัคคี และมี
ทัศนคติเชิงบวกตอสถาบันชาติ ศาสน และพระมหากษัตริย มีเปาหมาย
ดำเนินการคือนักศึกษาประชาชนและภาคีเครือขาย 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใตท่ีเขารวมโครงการ จำนวน 3,200 คน การเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม
และท่ัวถึง และแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค มีผลการดำเนินงาน
ระดับผลผลิต/โครงการ ดังนี้

ผลการดำเนินงานในป พ.ศ. 2563 มีจำนวนนักศึกษาและ
ประชาชน ในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชุมชน 4 จังหวัดชายแดนภาคใตเขารวมโครงการ 
จำนวน 6,231 คน คิดเปนรอยละ 194.72 ของเปาหมาย 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต    

เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชน        คน     3,200     6,231   194.72

  และภาคีเครือขายที่เขารวมโครงการ
  สังคมพหุวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต    

เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชน       คน     2,180     3,781   173.44

  ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต

  ไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ

1.1 โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

หนวย : คน

เปาหมาย จำนวนผูเขารวม
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โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับงบประมาณวงเงิน 8,472,000 บาท 

มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนใหเปนกลไกในการจัดการศึกษา 

เพ่ือสรางหรือพัฒนาทักษะอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต มีเปาหมายดำเนินการ

คือนักศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใตที่เขารวมโครงการ 

จำนวน 2,180 คน

ผลการดำเนินงานในป พ.ศ. 2563 มีนักศึกษาหรือประชาชนในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด  

ชายแดนภาคใตท่ีเขารวมโครงการ จำนวน 3,781 คน คิดเปนรอยละ 173.44 ของเปาหมาย 

โดยรอยละ 80 ของผูผานการฝกอบรมสามารถนำความรู ทักษะ และประสบการณ

ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทำอยู
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ไดรับการพัฒนา   คน    400    1,028  257.00

แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใชแหลงการเรียนรูในชุมชนเปนฐาน 

โดยการมีสวนรวมของชุมชน และรวบรวมองคความรูสำหรับนำไปขยายผลใหกับชุมชนอ่ืนนำไปประยุกตใช เปาหมาย จำนวนเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการพัฒนา 400 คน กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ อาทิ ทักษะสมองเพื่อวิชิตที่สำเร็จ EF (Executive Functions) 

: ใชหนังสือนิทานเพื่อการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย หลักสูตรบูรณาการผาทอพื้นเมืองอุทัยธานี (Waldorf) บูรณาการ 

รวมกับ STEM และรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบทวิภาษา เปนตน

ผลการดำเนินงานในป พ.ศ. 2563 มีจำนวนเด็กปฐมวัยที่ไดรับการพัฒนา จำนวน 1,028 คน คิดเปนรอยละ 257.00 

ของเปาหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากโครงการ คือ เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางถูกตอง และเหมาะสมกับวัย ทำใหเด็กเติบโตขึ้นมา 

มีคุณภาพและเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตอไป

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

ตัวชี้วัด     หนวยนับ  เปาหมาย    ผลการ   คิดเปน
                  ดำเนินงาน      รอยละ

ตัวชี้วัด     หนวยนับ  เปาหมาย   ผลการ   คิดเปน
                 ดำเนินงาน       รอยละ
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ผลการดําเนินงานโครงการนโยบายภายใตแผนงานบูรณาการ 1.2 โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพ

     ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดดำเนินโครงการเชิงนโยบาย 3 แผนงานบูรณาการ คือ แผนงาน 

บูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู

ใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง และแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค มีผลการดำเนินงานระดับผลผลิต/โครงการ ดังน้ี

 โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง วงเงิน 4,240,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ใหนักศึกษา ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 จังหวัดชายแดนภาคใตไดมีโอกาสแลกเปล่ียน
เรียนรูวัฒนธรรม อาชีพ และความเปนอยูของผูคนในสังคมตางวัฒนธรรม 
ไดรับประสบการณตรงและเรียนรูจากการปฏิบัติในชุมชนเขมแข็ง โดยเฉพาะ
การปลูกฝงเชิงคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ใหรูรักสามัคคี และมี
ทัศนคติเชิงบวกตอสถาบันชาติ ศาสน และพระมหากษัตริย มีเปาหมาย
ดำเนินการคือนักศึกษาประชาชนและภาคีเครือขาย 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใตท่ีเขารวมโครงการ จำนวน 3,200 คน การเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม
และท่ัวถึง และแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค มีผลการดำเนินงาน
ระดับผลผลิต/โครงการ ดังนี้

ผลการดำเนินงานในป พ.ศ. 2563 มีจำนวนนักศึกษาและ
ประชาชน ในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชุมชน 4 จังหวัดชายแดนภาคใตเขารวมโครงการ 
จำนวน 6,231 คน คิดเปนรอยละ 194.72 ของเปาหมาย 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต    

เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชน        คน     3,200     6,231   194.72

  และภาคีเครือขายที่เขารวมโครงการ
  สังคมพหุวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต    

เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชน       คน     2,180     3,781   173.44

  ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต

  ไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ

1.1 โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
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โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับงบประมาณวงเงิน 8,472,000 บาท 

มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนใหเปนกลไกในการจัดการศึกษา 

เพ่ือสรางหรือพัฒนาทักษะอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต มีเปาหมายดำเนินการ

คือนักศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใตที่เขารวมโครงการ 

จำนวน 2,180 คน

ผลการดำเนินงานในป พ.ศ. 2563 มีนักศึกษาหรือประชาชนในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด  

ชายแดนภาคใตท่ีเขารวมโครงการ จำนวน 3,781 คน คิดเปนรอยละ 173.44 ของเปาหมาย 

โดยรอยละ 80 ของผูผานการฝกอบรมสามารถนำความรู ทักษะ และประสบการณ

ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทำอยู
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ไดรับการพัฒนา   คน    400    1,028  257.00

แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใชแหลงการเรียนรูในชุมชนเปนฐาน 

โดยการมีสวนรวมของชุมชน และรวบรวมองคความรูสำหรับนำไปขยายผลใหกับชุมชนอ่ืนนำไปประยุกตใช เปาหมาย จำนวนเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการพัฒนา 400 คน กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ อาทิ ทักษะสมองเพื่อวิชิตที่สำเร็จ EF (Executive Functions) 

: ใชหนังสือนิทานเพื่อการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย หลักสูตรบูรณาการผาทอพื้นเมืองอุทัยธานี (Waldorf) บูรณาการ 

รวมกับ STEM และรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบทวิภาษา เปนตน

ผลการดำเนินงานในป พ.ศ. 2563 มีจำนวนเด็กปฐมวัยที่ไดรับการพัฒนา จำนวน 1,028 คน คิดเปนรอยละ 257.00 

ของเปาหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากโครงการ คือ เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางถูกตอง และเหมาะสมกับวัย ทำใหเด็กเติบโตขึ้นมา 

มีคุณภาพและเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตอไป

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

ตัวชี้วัด     หนวยนับ  เปาหมาย    ผลการ   คิดเปน
                  ดำเนินงาน      รอยละ

ตัวชี้วัด     หนวยนับ  เปาหมาย   ผลการ   คิดเปน
                 ดำเนินงาน       รอยละ
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3.2 โครงการบทเรียนออนไลนเพื่อชุมชน

4.1 โครงการพัฒนาการผลิตสินคาดานการเกษตรภาคตะวันออก

โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูผานการเรียน
ออนไลนรูปแบบวิทยาลัยชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย ใหแกกลุมเปาหมายใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ  หรือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถนำไปใชในการสรางงาน สรางรายไดและพ่ึงพาตนเองได  และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และผลิต
สื่อการเรียนรู และการจัดการระบบการเรียนออนไลนโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดการเรียนการสอนทุกประเภท
หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานในป พ.ศ. 2563 มีจำนวนนักศึกษา และประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน 
จำนวน 8,926 คน คิดเปนรอยละ 148.77 ของเปาหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากโครงการ คือ นักศึกษาและประชาชนที่มีการเรียนรูผานการเรียนออนไลนของวิทยาลัยชุมชน 
จำนวน 8,926 คน ไดรับการสงเสริม การเรียนรูตลอดชีวิตผานบทเรียนออนไลน สามารถนำไปใชในการสรางงาน สรางรายได 
และพึ่งพาตนเองได

โครงการพัฒนาการผลิตสินคาดานการเกษตรภาคตะวันออก มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑสินคาเกษตรจาก

ชุมชน และสงเสริม ใหมีการพัฒนาอาชีพและของประชาชนกลุมเปาหมายในชุมชนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เปาหมาย จำนวน

ตนแบบนวัตกรรมอาหารและสินคาเกษตร 5 ตนแบบ

ดำเนินการในพ้ืนท่ีของวิทยาลัยชุมชนตราด มีผลการดำเนินงานในป พ.ศ. 2563 จะมุงเนนท่ีการใหความสำคัญกับชุมชน

และการเสริมสรางศักยภาพในการแปรรูปภาคการเกษตรในชุมชนใหเปนผลิตภัณฑตนแบบ เพื่อพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑสินคา

เกษตรจากชุมชน สงเสริมใหมีการพัฒนาอาชีพของประชาชนสูกลุมเปาหมายในชุมชนอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ชุมชนมีรายไดเสริม 

มีความสามัคคี มีความเขมแข็ง และมีผลิตภัณฑตนแบบในชุมชนอีกทั้งยังเปนการประชาสัมพันธชุมชนดวย มีตนแบบผลิตภัณฑ

ชุมชน นวัตกรรมอาหารและสินคาเกษตร จำนวน 10 ตนแบบ จากเปาหมาย 5 ตนแบบ และมีจำนวนผูรับบริการดานการผลิตสินคา

ดานการเกษตรภาคตะวันออก 300 คน

ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากโครงการ คือ ตนแบบอยางนอย 10 ตนแบบ มีการรับรองมาตรฐาน และสามารถนำไปฝกอบรม

เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตรใหกับเกษตรกรในภาคตะวันออก

3.1 โครงการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน

โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน เปนโครงการที่ดำเนินการตอเนื่องในสวนของแหลงเรียนรู 
และการจัดการศึกษาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือสรางอาชีพและการมีงานทำ โดยมุงเนนหลักสูตรตามความตองการของชุมชน และกิจกรรม 
สงเสริมการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area-based) โดยตั้งเปาหมายวาจะมีประชาชน
ในจังหวัดท่ีวิทยาลัยชุมชนต้ังอยู 20 แหง ไดรับการพัฒนาศักยภาพท่ีสอดคลองกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วิทยาลัยชุมชนท่ีรวมดำเนินการท้ัง 20 แหง โดยมุงเนนเก่ียวกับการเปนแหลงความรูในชุมชน โดยมีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
การฝกอบรม พรอมท้ังใหบริการความรูดานตาง ๆ โดยมีผูรับบริการวิชาการในการจัดการความรู และการสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area-based) และลักษณะโครงการ (Project-based)   

ผลการดำเนินงานในป พ.ศ. 2563 มีจำนวนประชาชนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
พัฒนา จำนวน 10,276 คน คิดเปนรอยละ 128.45 ของเปาหมาย 

ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจากโครงการ คือ ประชาชนในชุมชน 20 ชุมชน จำนวนไมนอยกวา 8,000 คน ไดมีสวนรวมทำแผนแมบท
ชุมชน 20 แผน และสรางองคความรูระดับชุมชน 20 เร่ือง และไดอบรมองคความรูท่ีหลากหลาย ตามบริบทของพ้ืนท่ี ทำใหสามารถ
นำความรู ท่ีไดรับไปตอยอดผลิตภัณฑ หรือสรางอาชีพใหม ทำใหเกิดรายไดเพ่ิมข้ึน ตามความตองการของตนเอง และนำความรูน้ัน
ไปใชในการพัฒนาตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง

ตัวชี้วัด     หนวยนับ  เปาหมาย   ผลการ  คิดเปน
                 ดำเนินงาน      รอยละ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู

โครงการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน

เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ      คน              8,000              10,276  128.45

               ที่สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

โครงการบทเรียนออนไลนเพื่อชุมชน 

เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และประชาชนที่ไดรับ         คน              6,000               8,926  148.77

           การสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน

ตัวชี้วัด     หนวยนับ  เปาหมาย   ผลการ  คิดเปน
                 ดำเนินงาน      รอยละ

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

โครงการพัฒนาการผลิตสินคาดานการเกษตรภาคตะวันออก 
เชิงปริมาณ : จำนวนตนแบบนวัตกรรมอาหาร              ตนแบบ        5         10    200.00
  และสินคาเกษตร
โครงการพัฒนากลุมทองเที่ยวอารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุ   
เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการอบรมดาน        คน       200        595   297.50
  การทองเที่ยวกลุมชาติพันธุ

โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและสงเสริมธุรกิจตอเนื่องในแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค 
เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขาอบรมเพื่อยกระดับ        คน       300        485   161.67
  การทองเที่ยวของภาค
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3.2 โครงการบทเรียนออนไลนเพื่อชุมชน

4.1 โครงการพัฒนาการผลิตสินคาดานการเกษตรภาคตะวันออก

โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูผานการเรียน
ออนไลนรูปแบบวิทยาลัยชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย ใหแกกลุมเปาหมายใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ  หรือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถนำไปใชในการสรางงาน สรางรายไดและพ่ึงพาตนเองได  และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และผลิต
สื่อการเรียนรู และการจัดการระบบการเรียนออนไลนโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดการเรียนการสอนทุกประเภท
หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานในป พ.ศ. 2563 มีจำนวนนักศึกษา และประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน 
จำนวน 8,926 คน คิดเปนรอยละ 148.77 ของเปาหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากโครงการ คือ นักศึกษาและประชาชนที่มีการเรียนรูผานการเรียนออนไลนของวิทยาลัยชุมชน 
จำนวน 8,926 คน ไดรับการสงเสริม การเรียนรูตลอดชีวิตผานบทเรียนออนไลน สามารถนำไปใชในการสรางงาน สรางรายได 
และพึ่งพาตนเองได

โครงการพัฒนาการผลิตสินคาดานการเกษตรภาคตะวันออก มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑสินคาเกษตรจาก

ชุมชน และสงเสริม ใหมีการพัฒนาอาชีพและของประชาชนกลุมเปาหมายในชุมชนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เปาหมาย จำนวน

ตนแบบนวัตกรรมอาหารและสินคาเกษตร 5 ตนแบบ

ดำเนินการในพ้ืนท่ีของวิทยาลัยชุมชนตราด มีผลการดำเนินงานในป พ.ศ. 2563 จะมุงเนนท่ีการใหความสำคัญกับชุมชน

และการเสริมสรางศักยภาพในการแปรรูปภาคการเกษตรในชุมชนใหเปนผลิตภัณฑตนแบบ เพื่อพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑสินคา

เกษตรจากชุมชน สงเสริมใหมีการพัฒนาอาชีพของประชาชนสูกลุมเปาหมายในชุมชนอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ชุมชนมีรายไดเสริม 

มีความสามัคคี มีความเขมแข็ง และมีผลิตภัณฑตนแบบในชุมชนอีกทั้งยังเปนการประชาสัมพันธชุมชนดวย มีตนแบบผลิตภัณฑ

ชุมชน นวัตกรรมอาหารและสินคาเกษตร จำนวน 10 ตนแบบ จากเปาหมาย 5 ตนแบบ และมีจำนวนผูรับบริการดานการผลิตสินคา

ดานการเกษตรภาคตะวันออก 300 คน

ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากโครงการ คือ ตนแบบอยางนอย 10 ตนแบบ มีการรับรองมาตรฐาน และสามารถนำไปฝกอบรม

เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตรใหกับเกษตรกรในภาคตะวันออก

3.1 โครงการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน

โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน เปนโครงการที่ดำเนินการตอเนื่องในสวนของแหลงเรียนรู 
และการจัดการศึกษาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือสรางอาชีพและการมีงานทำ โดยมุงเนนหลักสูตรตามความตองการของชุมชน และกิจกรรม 
สงเสริมการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area-based) โดยตั้งเปาหมายวาจะมีประชาชน
ในจังหวัดท่ีวิทยาลัยชุมชนต้ังอยู 20 แหง ไดรับการพัฒนาศักยภาพท่ีสอดคลองกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วิทยาลัยชุมชนท่ีรวมดำเนินการท้ัง 20 แหง โดยมุงเนนเก่ียวกับการเปนแหลงความรูในชุมชน โดยมีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
การฝกอบรม พรอมท้ังใหบริการความรูดานตาง ๆ โดยมีผูรับบริการวิชาการในการจัดการความรู และการสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area-based) และลักษณะโครงการ (Project-based)   

ผลการดำเนินงานในป พ.ศ. 2563 มีจำนวนประชาชนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
พัฒนา จำนวน 10,276 คน คิดเปนรอยละ 128.45 ของเปาหมาย 

ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจากโครงการ คือ ประชาชนในชุมชน 20 ชุมชน จำนวนไมนอยกวา 8,000 คน ไดมีสวนรวมทำแผนแมบท
ชุมชน 20 แผน และสรางองคความรูระดับชุมชน 20 เร่ือง และไดอบรมองคความรูท่ีหลากหลาย ตามบริบทของพ้ืนท่ี ทำใหสามารถ
นำความรู ท่ีไดรับไปตอยอดผลิตภัณฑ หรือสรางอาชีพใหม ทำใหเกิดรายไดเพ่ิมข้ึน ตามความตองการของตนเอง และนำความรูน้ัน
ไปใชในการพัฒนาตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง

ตัวชี้วัด     หนวยนับ  เปาหมาย   ผลการ  คิดเปน
                 ดำเนินงาน      รอยละ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู

โครงการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน

เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ      คน              8,000              10,276  128.45

               ที่สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

โครงการบทเรียนออนไลนเพื่อชุมชน 

เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และประชาชนที่ไดรับ         คน              6,000               8,926  148.77

           การสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน

ตัวชี้วัด     หนวยนับ  เปาหมาย   ผลการ  คิดเปน
                 ดำเนินงาน      รอยละ

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

โครงการพัฒนาการผลิตสินคาดานการเกษตรภาคตะวันออก 
เชิงปริมาณ : จำนวนตนแบบนวัตกรรมอาหาร              ตนแบบ        5         10    200.00
  และสินคาเกษตร
โครงการพัฒนากลุมทองเที่ยวอารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุ   
เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการอบรมดาน        คน       200        595   297.50
  การทองเที่ยวกลุมชาติพันธุ

โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและสงเสริมธุรกิจตอเนื่องในแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค 
เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขาอบรมเพื่อยกระดับ        คน       300        485   161.67
  การทองเที่ยวของภาค



Annual Report 2020

สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 4948

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

การดำเนินงานตามพันธกิจดวยการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ภายใตผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วงเงิน 1,500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อสรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาที่สามารถยกระดับสูเศรษฐกิจสรางสรรค ซึ่งมีผลการดำเนินงานระดับผลผลิต ดังนี้

4.3 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและสงเสริมธุรกิจตอเนื่อง

     ในแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและสงเสริมธุรกิจตอเน่ืองในแหลงทอง

เท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของภาคมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนตนแบบเผยแพรสงเสริมความรูความ

เขาใจในวัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดระนองอยางครบวงจรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันโดย

ยึดวิถีชีวิตดั้งเดิมพัฒนาอยางเรียบงายและยั่งยืน และ เพื่ออนุรักษ และสืบสาน

วัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดระนองดานตางๆ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ

ประชาชนในจังหวัดไดเรียนรูวัฒนธรรม และเกิดความรัก หวงแหนทองถ่ินแหลงกำเนิด

ของตน ผานกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑชุมชน

เพ่ือเสริมสรางมูลคาเศรษฐกิจสรางสรรค กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมการแตงกายพ้ืนเมือง

จังหวัดระนอง และกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอาหารพ้ืนเมืองจังหวัดระนอง โดย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง มีผูเขาอบรมเพ่ือยกระดับ

การทองเที่ยวของภาค 485 คน จากเปาหมาย 300 คน 

ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากโครงการ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน 

ในจังหวัด ไดเรียนรูวัฒนธรรมดานการแตงกาย อาหารพื้นเมือง ผลิตภัณฑพื้นเมือง 

และวิถีชีวิตที่เกี่ยวของอื่นๆ ในยุคอดีตของจังหวัดระนอง
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4.2 โครงการพัฒนากลุมทองเที่ยวอารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุ

โครงการพัฒนากลุ มทองเที ่ยวอารยธรรมลานนาและกลุ มชาติพันธุ  

มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปญญาดานวัฒนธรรมประเพณีประจำปของกลุม

ชาติพันธุ จำนวน 6 กลุม ไดแกกลุมชาติพันธุกะเหร่ียง มง อาขา ลาหู ละเวือะ และไทใหญ 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่มีความเปนเอกลักษณของชาติพันธสูสังคมภายนอกผาน 

ปฏิทินวัฒนธรรมประเพณีประจำปของกลุมชาติพันธุในรูปแบบสื่อสรางสรรคประเภท

ตาง ๆ และเพื่อสงเสริมอาชีพภูมิปญญาและผลิตภัณฑชุมชนที่สามารถรองรับดาน

การทองเที่ยว ของกลุมชาติพันธุ ของจังหวัดแมฮองสอน 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 

มีผูเขารับการอบรมดานการทองเท่ียวกลุมชาติพันธุ จำนวน 595 คน จากเปาหมาย 200 คน 

ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจากโครงการ คือ ผูเขารับการอบรมดานการทองเท่ียวกลุม

ชาติพันธุ สามารถนำความรูจากการฝกอบรม และปฏิทินวัฒนธรรมประเพณีประจำป 

ไปใชพัฒนาผลิตภัณฑการทองเท่ียว อยางนอย 10 ผลิตภัณฑ และรูปแบบการทองเท่ียว 

ทำใหมีรายไดเพิ่มขึ้น รอยละ 20 และชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น รอยละ 10

หนวย : คน

เปาหมาย    จำนวนผูเขารวม
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             200

ตัวชี้วัด     หนวยนับ  เปาหมาย   ผลการ  คิดเปน
                 ดำเนินงาน      รอยละ

ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และประชาชน        คน       5,000       6,141    122.82
  ที่รับบริการโครงการจัดการความรู
  ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
เชิงคุณภาพ : รอยละของโครงการที่บรรลุผล               รอยละ        80           100    125.00
  ตามวัตถุประสงคของโครงการ
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การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

การดำเนินงานตามพันธกิจดวยการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ภายใตผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วงเงิน 1,500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อสรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาที่สามารถยกระดับสูเศรษฐกิจสรางสรรค ซึ่งมีผลการดำเนินงานระดับผลผลิต ดังนี้

4.3 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและสงเสริมธุรกิจตอเนื่อง

     ในแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและสงเสริมธุรกิจตอเน่ืองในแหลงทอง

เท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของภาคมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนตนแบบเผยแพรสงเสริมความรูความ

เขาใจในวัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดระนองอยางครบวงจรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันโดย

ยึดวิถีชีวิตดั้งเดิมพัฒนาอยางเรียบงายและยั่งยืน และ เพื่ออนุรักษ และสืบสาน

วัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดระนองดานตางๆ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ

ประชาชนในจังหวัดไดเรียนรูวัฒนธรรม และเกิดความรัก หวงแหนทองถ่ินแหลงกำเนิด

ของตน ผานกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑชุมชน

เพ่ือเสริมสรางมูลคาเศรษฐกิจสรางสรรค กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมการแตงกายพ้ืนเมือง

จังหวัดระนอง และกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอาหารพ้ืนเมืองจังหวัดระนอง โดย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง มีผูเขาอบรมเพ่ือยกระดับ

การทองเที่ยวของภาค 485 คน จากเปาหมาย 300 คน 

ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากโครงการ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน 

ในจังหวัด ไดเรียนรูวัฒนธรรมดานการแตงกาย อาหารพื้นเมือง ผลิตภัณฑพื้นเมือง 

และวิถีชีวิตที่เกี่ยวของอื่นๆ ในยุคอดีตของจังหวัดระนอง
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4.2 โครงการพัฒนากลุมทองเที่ยวอารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุ

โครงการพัฒนากลุ มทองเที ่ยวอารยธรรมลานนาและกลุ มชาติพันธุ  

มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปญญาดานวัฒนธรรมประเพณีประจำปของกลุม

ชาติพันธุ จำนวน 6 กลุม ไดแกกลุมชาติพันธุกะเหร่ียง มง อาขา ลาหู ละเวือะ และไทใหญ 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่มีความเปนเอกลักษณของชาติพันธสูสังคมภายนอกผาน 

ปฏิทินวัฒนธรรมประเพณีประจำปของกลุมชาติพันธุในรูปแบบสื่อสรางสรรคประเภท

ตาง ๆ และเพื่อสงเสริมอาชีพภูมิปญญาและผลิตภัณฑชุมชนที่สามารถรองรับดาน

การทองเที่ยว ของกลุมชาติพันธุ ของจังหวัดแมฮองสอน 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 

มีผูเขารับการอบรมดานการทองเท่ียวกลุมชาติพันธุ จำนวน 595 คน จากเปาหมาย 200 คน 

ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจากโครงการ คือ ผูเขารับการอบรมดานการทองเท่ียวกลุม

ชาติพันธุ สามารถนำความรูจากการฝกอบรม และปฏิทินวัฒนธรรมประเพณีประจำป 

ไปใชพัฒนาผลิตภัณฑการทองเท่ียว อยางนอย 10 ผลิตภัณฑ และรูปแบบการทองเท่ียว 

ทำใหมีรายไดเพิ่มขึ้น รอยละ 20 และชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น รอยละ 10

หนวย : คน

เปาหมาย    จำนวนผูเขารวม

          
         595

         

             200

ตัวชี้วัด     หนวยนับ  เปาหมาย   ผลการ  คิดเปน
                 ดำเนินงาน      รอยละ

ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และประชาชน        คน       5,000       6,141    122.82
  ที่รับบริการโครงการจัดการความรู
  ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
เชิงคุณภาพ : รอยละของโครงการที่บรรลุผล               รอยละ        80           100    125.00
  ตามวัตถุประสงคของโครงการ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 ท่ีมติเห็นชอบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามคำส่ัง

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 5/2559 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 ซ่ึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 กำหนดใหมีการประเมินสวนราชการ เพ่ือพัฒนาระบบการดำเนินงานของ

สวนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล และเพิ่มศักยภาพของสวนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ       

โดย ก.พ.ร. ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 ไดกำหนดแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 และมีมติเห็นควรใหสถาบันอุดมศึกษาใชระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีมีอยู ทดแทนการประเมินตามคำรับรอง

การปฏิบัติราชการ โดยใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสงรายงานประจำปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในผานระบบ CHE QA online 

ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา เพื่อให สกอ. สรุปผลการประเมิน    

ดังกลาวใหสำนักงาน ก.พ.ร. ท้ังน้ีใหใชเปนแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ต้ังแตปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 เปนตนไป1 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจำปการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยชุมชน 20 แหงและสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้  

 1 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1201/119 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560

ผลการสำรวจความพึงพอใจผูรับบริการจากวิทยาลัยชุมชน จำนวน 20 แหง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ใน 6 งานบริการ ไดแก การใหบริการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ปวส./ปวช. หลักสูตรฝกอบรม การบริการวิชาการ
แกชุมชน (โครงการ) และหลักสูตร ประกาศนียบัตร โดยศึกษาใน 4 องคประกอบ ไดแก 1) ข้ันตอนการใหบริการ 2) การใหบริการ
ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน 3) การใหบริการดานส่ิงอำนวยความสะดวก 4) คุณภาพการใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
ในคุณภาพการใหบริการของวิทยาลัยชุมชนในภาพรวมได 3.06 คะแนน ท่ีรอยละ 61.20 โดยเรียงจากลำดับประเด็นความพึงพอใจ
ท่ีมีคะแนนสูงสุดไปต่ำสุด คือ ดานการใหบริการของบุคลากร อยูท่ีคะแนน 3.10 รองลงมาคือ คุณภาพและความเช่ือม่ันการใหบริการ 
อยูที่คะแนน 3.07 ขั้นตอนการใหบริการ อยูที่คะแนน 3.05 และดานสิ่งอำนวยความสะดวก อยูที่คะแนน 3.03 ถาเรียงตามงาน
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนที่มีรอยละของคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก โครงการ รอยละ 88.70 รองลงมา คือ
หลักสูตรฝกอบรม รอยละ 88.06 และหลักสูตรอนุปริญญา รอยละ 85.78 รายละเอียด ดังนี้

ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากวิทยาลัยชุมชน

ขั้นตอน
การใหบริการ

ดานการให
บริการของ
บุคลากร

ดานสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

คุณภาพและความ
เช่ือม่ันการใหบริการ

เฉล่ียรวม
ทุกประเด็น
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           3.05                 3.10                 3.03                3.07               3.06 

หลักสูตรอนุปริญญา   0.25              4.28             4.35          4.24          4.28        4.29     85.78 
หลักสูตรปวส.            0.10                -                 -              -              -            -           -  
หลักสูตรปวช.            0.10                -                 -              -              -            -           -  
หลักสูตรฝกอบรม   0.25              4.37             4.49          4.35          4.42        4.40     88.06 
โครงการ           0.20              4.42             4.46          4.41          4.48        4.44     88.70 
ประกาศนียบัตร            0.10                -                 -              -              -            -           -
คะแนนเฉล่ียของท้ัง 6 งานบริการ              3.05             3.10          3.03          3.07        3.06     61.20
เมื่อเฉลี่ยดวยคาถวงน้ำหนักแลว

งานบริการ
จัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยชุมชน

คาถวง
น้ำหนัก 1. ข้ันตอน

การใหบริการ
2. ดานการ

ใหบริการของ
บุคลากร

3. ดานส่ิงอำนวย
ความสะดวก 

4. คุณภาพ
และความเช่ือม่ัน
การใหบริการ

คะแนน รอยละ

ประเด็นความพึงพอใจ รวมทุกประเด็น

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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ผลการสำรวจความพึงพอใจผูรับบริการจากวิทยาลัยชุมชน จำนวน 20 แหง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ใน 6 งานบริการ ไดแก การใหบริการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ปวส./ปวช. หลักสูตรฝกอบรม การบริการวิชาการ
แกชุมชน (โครงการ) และหลักสูตร ประกาศนียบัตร โดยศึกษาใน 4 องคประกอบ ไดแก 1) ข้ันตอนการใหบริการ 2) การใหบริการ
ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน 3) การใหบริการดานส่ิงอำนวยความสะดวก 4) คุณภาพการใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
ในคุณภาพการใหบริการของวิทยาลัยชุมชนในภาพรวมได 3.06 คะแนน ท่ีรอยละ 61.20 โดยเรียงจากลำดับประเด็นความพึงพอใจ
ท่ีมีคะแนนสูงสุดไปต่ำสุด คือ ดานการใหบริการของบุคลากร อยูท่ีคะแนน 3.10 รองลงมาคือ คุณภาพและความเช่ือม่ันการใหบริการ 
อยูที่คะแนน 3.07 ขั้นตอนการใหบริการ อยูที่คะแนน 3.05 และดานสิ่งอำนวยความสะดวก อยูที่คะแนน 3.03 ถาเรียงตามงาน
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนที่มีรอยละของคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก โครงการ รอยละ 88.70 รองลงมา คือ
หลักสูตรฝกอบรม รอยละ 88.06 และหลักสูตรอนุปริญญา รอยละ 85.78 รายละเอียด ดังนี้

ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากวิทยาลัยชุมชน

ขั้นตอน
การใหบริการ

ดานการให
บริการของ
บุคลากร

ดานสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

คุณภาพและความ
เช่ือม่ันการใหบริการ
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           3.05                 3.10                 3.03                3.07               3.06 

หลักสูตรอนุปริญญา   0.25              4.28             4.35          4.24          4.28        4.29     85.78 
หลักสูตรปวส.            0.10                -                 -              -              -            -           -  
หลักสูตรปวช.            0.10                -                 -              -              -            -           -  
หลักสูตรฝกอบรม   0.25              4.37             4.49          4.35          4.42        4.40     88.06 
โครงการ           0.20              4.42             4.46          4.41          4.48        4.44     88.70 
ประกาศนียบัตร            0.10                -                 -              -              -            -           -
คะแนนเฉล่ียของท้ัง 6 งานบริการ              3.05             3.10          3.03          3.07        3.06     61.20
เมื่อเฉลี่ยดวยคาถวงน้ำหนักแลว

งานบริการ
จัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยชุมชน

คาถวง
น้ำหนัก 1. ข้ันตอน

การใหบริการ
2. ดานการ

ใหบริการของ
บุคลากร

3. ดานส่ิงอำนวย
ความสะดวก 

4. คุณภาพ
และความเช่ือม่ัน
การใหบริการ

คะแนน รอยละ

ประเด็นความพึงพอใจ รวมทุกประเด็น

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวาหลักสูตร
ดำเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาจากผลการบริหาร 
จัดการหลักสูตรโดยรวม และผลการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย องคประกอบคุณภาพ 
ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา รวม 5 องคประกอบ 9 ตัวบงชี้ ดังนี้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน

กา
รจ

ัดก
าร

ศึก
ษา

 (3
 ต

ัวบ
่งช

ี้)
กา

รว
ิจัย

(3
 ต

ัวบ
่งช

ี้)
กา

รบ
ริก

าร
ทา

งว
ิชา

กา
ร

(1
 ต

ัวบ
่งช

ี้)

กา
รท

ะน
ุบำ

รุง
ศิล

ปะ
แล

ะว
ัฒ

นธ
รร

ม 
(1

 ต
ัวบ

่งช
ี้)

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

ร
(1

 ต
ัวบ

่งช
ี้)

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงช้ีท่ี 1.2  การดำรงตำแหนงวิทยฐานะของขาราชการครู
ตัวบงช้ีท่ี 1.3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชน              
                     ใหกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 2.2  งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค
                     ที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 2.3  งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน

ตัวบงชี้ที่ 3.1  ผลการบริการทางวิชาการแกสังคม

ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญา

  ทองถิ่น

ตัวบงชี้ที่ 5.1  การบริหารของวิทยาลัยชุมชนเพื่อกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดำเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และเกณฑมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ โดยใหพิจารณาองคประกอบที่สำคัญ เพื่อใหสามารถผลิตผูสำเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ 
ประกอบดวยองคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา รวม 6 องคประกอบ 10 ตัวบงช้ี ดังน้ี

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (1)  การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (2)  การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตร  
  วิชาชีพชั้นสูง
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (3)  การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ตัวบงชี้ที่  2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา

ตัวบงชี้ที่  2.2 ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน

ตัวบงช้ีท่ี  3.1  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

ตัวบงช้ีท่ี  3.2  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา

ตัวบงชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย

ตัวบงช้ีท่ี  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ตัวบงช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน

ตัวบงช้ีท่ี  5.3  ผลการดำเนินงานของหลักสูตร

ตัวบงชี้ที่  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวาหลักสูตร
ดำเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาจากผลการบริหาร 
จัดการหลักสูตรโดยรวม และผลการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย องคประกอบคุณภาพ 
ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา รวม 5 องคประกอบ 9 ตัวบงชี้ ดังนี้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงช้ีท่ี 1.2  การดำรงตำแหนงวิทยฐานะของขาราชการครู
ตัวบงช้ีท่ี 1.3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชน              
                     ใหกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 2.2  งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค
                     ที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 2.3  งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน

ตัวบงชี้ที่ 3.1  ผลการบริการทางวิชาการแกสังคม

ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญา

  ทองถิ่น

ตัวบงชี้ที่ 5.1  การบริหารของวิทยาลัยชุมชนเพื่อกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดำเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และเกณฑมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ โดยใหพิจารณาองคประกอบที่สำคัญ เพื่อใหสามารถผลิตผูสำเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ 
ประกอบดวยองคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา รวม 6 องคประกอบ 10 ตัวบงช้ี ดังน้ี

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (1)  การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (2)  การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตร  
  วิชาชีพชั้นสูง
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (3)  การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ตัวบงชี้ที่  2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา

ตัวบงชี้ที่  2.2 ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน

ตัวบงช้ีท่ี  3.1  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

ตัวบงช้ีท่ี  3.2  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา

ตัวบงชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย

ตัวบงช้ีท่ี  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ตัวบงช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน

ตัวบงช้ีท่ี  5.3  ผลการดำเนินงานของหลักสูตร

ตัวบงชี้ที่  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2562

 1. แมฮองสอน  2.54  2.13  4.00  2.89  5.00  4.00  1.66 3.55      5.00      5.00 3.00 3.59   ดี

 2. พิจิตร    3.09  4.00  4.00  3.70  3.00  5.00  5.00 4.33      3.00 4.00 3.00 3.79   ดี

 3. ตาก   2.40  4.00  5.00  3.80  3.00  5.00  4.17 4.06      4.00 4.00 3.00 3.84   ดี

 4. บุรีรัมย  3.35  5.00  5.00  4.45  4.00  5.00  5.00 4.67      5.00 5.00 5.00 4.71 ดีมาก

 5. มุกดาหาร  2.21  2.85  3.00  2.69  5.00  5.00  5.00 5.00      5.00 3.00 4.00 3.90   ดี

 6. หนองบัวลำภู  3.48  4.66  5.00  4.38  4.00  5.00  5.00 4.67      5.00 5.00 4.00 4.57 ดีมาก

 7. สระแกว  3.48  5.00  4.00  4.16  4.00  5.00  5.00 4.67      5.00 5.00 5.00 4.61 ดีมาก

 8. อุทัยธานี  2.36  5.00  5.00  4.12  4.00  5.00  5.00 4.67      4.00 5.00 4.00 4.37   ดี

 9. ระนอง  3.49  3.93  5.00  4.14  4.00  5.00  5.00 4.67      5.00 5.00 5.00 4.60 ดีมาก

10.นราธิวาส  3.51  3.55  5.00  4.02  5.00  5.00  5.00 5.00      5.00 5.00 4.00 4.56 ดีมาก

11.ยะลา    3.68  2.40  5.00  3.69  4.00  5.00  5.00 4.67      5.00 5.00 5.00 4.45   ดี

12.ปตตานี  3.44  5.00  5.00  4.48  4.00  5.00  5.00 4.67      5.00 5.00 5.00 4.72 ดีมาก

13.สตูล    3.91  4.00  5.00  4.30  5.00  5.00  5.00 5.00      5.00 5.00 5.00 4.77 ดีมาก

14.สมุทรสาคร  3.52  5.00  4.00  4.17  4.00  5.00  3.13 4.04      3.00 4.00 3.00 3.85   ดี

15.ยโสธร    3.76  4.00  5.00  4.25  4.00  5.00  5.00 4.67      5.00 5.00 5.00 4.64 ดีมาก

16.พังงา    3.32  3.76  5.00  4.03  4.00  5.00  5.00 4.67      3.00 5.00 4.00 4.23   ดี

17.ตราด    3.57  3.00  5.00  3.86  5.00  5.00  5.00 5.00      5.00 5.00 5.00 4.62 ดีมาก

18.แพร    3.29  4.00  5.00  4.10  5.00  5.00  5.00 5.00      5.00 5.00 4.00 4.59 ดีมาก

19.สงขลา  3.59  3.82  5.00  4.14  5.00  5.00  5.00 5.00      5.00 5.00 5.00 4.71 ดีมาก

20.นาน    3.20  2.00  4.00  3.07  4.00  5.00  5.00 4.67      4.00 4.00 4.00 3.91   ดี

องคประกอบที่ 1             องคประกอบที่ 2

ตัวบงชี้
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  การบริการ     การทำนุ    การบริหาร
 ทางวิชาการ   บำรุงศิลปะ      จัดการ
        และ
    วัฒนธรรม 

การจัดการศึกษา        การวิจัย
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 ภาพรวมการประเมิน     3.26   3.86   4.65   3.92   4.25   4.95  4.70 4.63  4.55  4.70  4.25        4.35

 ผลการประเมิน   พอใช     ดี   ดีมาก     ดี     ดี  ดีมาก  ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก    ดี          ดี

   คะแนนรวมที่ได ระดับวิทยาลัยชุมชน 87.03   คะแนน

 จำนวนวิทยาลัยชุมชนท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ       20 วิทยาลัย

  คะแนนที่ได   4.35 คะแนน

หมายเหตุ : หลักเกณฑการใหคะแนน  0.00 - 1.50 = การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 1.21 - 2.50 = การดำเนินงานตองปรับปรุง
  2.51 – 3.50 = การดำเนินงานระดับพอใช    3.51 – 4.50 = การดำเนินงานระดับดี    4.51 – 5.00 = การดำเนินงานระดับดีมาก

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
วาหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนดำเนินไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
ตลอดจนผลการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนและสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวยองคประกอบคุณภาพ 
ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา รวม 5 องคประกอบ 10 ตัวบงชี้ ดังนี้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงช้ีท่ี 1.2  การดำรงตำแหนงวิทยฐานะของขาราชการครู
ตัวบงช้ีท่ี 1.3  การพัฒนานักศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน  
  สรางสรรค ที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 2.2  งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่
  นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน
ตัวบงช้ีท่ี 2.3  งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน

ตัวบงชี้ที่ 3.1  ผลการบริการทางวิชาการแกสังคม

ตัวบงชี้ที่ 4.1  ผลการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น

ตัวบงชี้ที่ 5.1  การบริหารของสถาบันเพื ่อการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
                    ของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 5.2  ผลการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 5554

ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2562

 1. แมฮองสอน  2.54  2.13  4.00  2.89  5.00  4.00  1.66 3.55      5.00      5.00 3.00 3.59   ดี

 2. พิจิตร    3.09  4.00  4.00  3.70  3.00  5.00  5.00 4.33      3.00 4.00 3.00 3.79   ดี

 3. ตาก   2.40  4.00  5.00  3.80  3.00  5.00  4.17 4.06      4.00 4.00 3.00 3.84   ดี

 4. บุรีรัมย  3.35  5.00  5.00  4.45  4.00  5.00  5.00 4.67      5.00 5.00 5.00 4.71 ดีมาก

 5. มุกดาหาร  2.21  2.85  3.00  2.69  5.00  5.00  5.00 5.00      5.00 3.00 4.00 3.90   ดี

 6. หนองบัวลำภู  3.48  4.66  5.00  4.38  4.00  5.00  5.00 4.67      5.00 5.00 4.00 4.57 ดีมาก

 7. สระแกว  3.48  5.00  4.00  4.16  4.00  5.00  5.00 4.67      5.00 5.00 5.00 4.61 ดีมาก

 8. อุทัยธานี  2.36  5.00  5.00  4.12  4.00  5.00  5.00 4.67      4.00 5.00 4.00 4.37   ดี

 9. ระนอง  3.49  3.93  5.00  4.14  4.00  5.00  5.00 4.67      5.00 5.00 5.00 4.60 ดีมาก

10.นราธิวาส  3.51  3.55  5.00  4.02  5.00  5.00  5.00 5.00      5.00 5.00 4.00 4.56 ดีมาก

11.ยะลา    3.68  2.40  5.00  3.69  4.00  5.00  5.00 4.67      5.00 5.00 5.00 4.45   ดี

12.ปตตานี  3.44  5.00  5.00  4.48  4.00  5.00  5.00 4.67      5.00 5.00 5.00 4.72 ดีมาก

13.สตูล    3.91  4.00  5.00  4.30  5.00  5.00  5.00 5.00      5.00 5.00 5.00 4.77 ดีมาก

14.สมุทรสาคร  3.52  5.00  4.00  4.17  4.00  5.00  3.13 4.04      3.00 4.00 3.00 3.85   ดี

15.ยโสธร    3.76  4.00  5.00  4.25  4.00  5.00  5.00 4.67      5.00 5.00 5.00 4.64 ดีมาก

16.พังงา    3.32  3.76  5.00  4.03  4.00  5.00  5.00 4.67      3.00 5.00 4.00 4.23   ดี

17.ตราด    3.57  3.00  5.00  3.86  5.00  5.00  5.00 5.00      5.00 5.00 5.00 4.62 ดีมาก

18.แพร    3.29  4.00  5.00  4.10  5.00  5.00  5.00 5.00      5.00 5.00 4.00 4.59 ดีมาก

19.สงขลา  3.59  3.82  5.00  4.14  5.00  5.00  5.00 5.00      5.00 5.00 5.00 4.71 ดีมาก

20.นาน    3.20  2.00  4.00  3.07  4.00  5.00  5.00 4.67      4.00 4.00 4.00 3.91   ดี

องคประกอบที่ 1             องคประกอบที่ 2

ตัวบงชี้
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  การบริการ     การทำนุ    การบริหาร
 ทางวิชาการ   บำรุงศิลปะ      จัดการ
        และ
    วัฒนธรรม 

การจัดการศึกษา        การวิจัย
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 ภาพรวมการประเมิน     3.26   3.86   4.65   3.92   4.25   4.95  4.70 4.63  4.55  4.70  4.25        4.35

 ผลการประเมิน   พอใช     ดี   ดีมาก     ดี     ดี  ดีมาก  ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก    ดี          ดี

   คะแนนรวมที่ได ระดับวิทยาลัยชุมชน 87.03   คะแนน

 จำนวนวิทยาลัยชุมชนท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ       20 วิทยาลัย

  คะแนนที่ได   4.35 คะแนน

หมายเหตุ : หลักเกณฑการใหคะแนน  0.00 - 1.50 = การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 1.21 - 2.50 = การดำเนินงานตองปรับปรุง
  2.51 – 3.50 = การดำเนินงานระดับพอใช    3.51 – 4.50 = การดำเนินงานระดับดี    4.51 – 5.00 = การดำเนินงานระดับดีมาก

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
วาหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนดำเนินไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
ตลอดจนผลการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนและสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวยองคประกอบคุณภาพ 
ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา รวม 5 องคประกอบ 10 ตัวบงชี้ ดังนี้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงช้ีท่ี 1.2  การดำรงตำแหนงวิทยฐานะของขาราชการครู
ตัวบงช้ีท่ี 1.3  การพัฒนานักศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน  
  สรางสรรค ที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 2.2  งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่
  นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน
ตัวบงช้ีท่ี 2.3  งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน

ตัวบงชี้ที่ 3.1  ผลการบริการทางวิชาการแกสังคม

ตัวบงชี้ที่ 4.1  ผลการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น

ตัวบงชี้ที่ 5.1  การบริหารของสถาบันเพื ่อการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
                    ของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 5.2  ผลการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมินการจัดการหลักสูตรท้ัง 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
แตละระดับกำหนดในการประกันคุณภาพ ผลการประเมินระดับหลักสูตร 135 หลักสูตร ผาน 132 หลักสูตร ภาพรวมการประเมิน 
ระดับหลักสูตร คะแนนที่ได 3.26 (พอใช)

สวนผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา จำนวน 3 ตัวบงช้ี ไดแก ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(ตัวบงชี้ที่ 1.1)  การดำรงตำแหนงวิทยาฐานะของขาราชการครู (ตัวบงชี้ที่ 1.2) และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (ตัวบงชี้ที่ 1.3) 
ไดคะแนนเฉลี่ยทั้ง 20 วิทยาลัยชุมชน ภาพรวมการประเมินองคประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 3.92 (ระดับดี) 

ผลการประเมินบริหารระดับวิทยาลัยชุมชนโดยรวม ประกอบดวย องคประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา องคประกอบท่ี 2 
การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ องคประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม องคประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ ภาพรวมการประเมิน ระดับวิทยาลัยชุมชน คะแนนที่ได 4.35 (ระดับดี) ซึ่งวิทยาลัยชุมชนไดระดับผลประเมิน
ระดับดีมาก 11 วิทยาลัย ไดแก วิทยาลัยชุมชนสตูล (4.77) วิทยาลัยชุมชนปตตานี (4.72) วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย (4.71) วิทยาลัยชุมชน
สงขลา (4.71) วิทยาลัยชุมชนยโสธร (4.64) วิทยาลัยชุมชนตราด (4.62) วิทยาลัยชุมชนสระแกว (4.61) วิทยาลัยชุมชนระนอง 
(4.60) วิทยาลัยชุมชนแพร (4.59) วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู (4.57) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (4.56) สวนวิทยาลัยชุมชน
ไดผลประเมินระดับดี 9 วิทยาลัย ไดแก วิทยาลัยชุมชนยะลา (4.45) วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (4.37) วิทยาลัยชุมชนพังงา (4.23) 
วิทยาลัยชุมชนนาน (3.91) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (3.90) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (3.85) วิทยาลัยชุมชนตาก (3.84) วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร (3.79) วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน (3.59)

ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.83 (ระดับดี) ประกอบดวย องคประกอบท่ี 1 
การจัดการศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย 3.75 (ระดับดี) องคประกอบที่ 2 การวิจัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.23  (ระดับดี) องคประกอบที่ 3 
การบริการทางวิชาการ ไดคะแนน 3.00  (ระดับพอใช) องคประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดคะแนน 4.00  
(ระดับดี) องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.68 (ระดับดี)

 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย และระดับสถาบัน 
ในปการศึกษา 2562 (มิถุนายน 2562 - พฤษภาคม 2563) วิทยาลัยชุมชนมีการประเมินระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัยในชวงเดือน
ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2563 และประเมินระดับสถาบันในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2563 

ระดับหลักสูตร                         ระดับวิทยาลัยชุมชน                           ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2562

          ตัวบงชี้คุณภาพ              คะแนนประเมิน      ผลการประเมิน      ขอที่ไดคะแนน

         องคประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร    3.26       พอใช
        โดยรวม 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 การดำรงตำแหนงวิทยฐานะ     3.99         ดี
        ของขาราชการครู  
ตัวบงชี้ที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา             4.00         ดี   ขอ 1, 2, 3, 4, 6

  คาเฉลี่ย       3.75         ดี 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ    3.00       พอใช  ขอ 1, 3, 5, 6
        พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรือ
        งานสรางสรรคที่นำมาใช
        ประโยชนใหกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย     5.00       ดีมาก
        นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค
        ที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน     4.70       ดีมาก
        สรางสรรคที่นำมาใชประโยชน
        ใหกับชุมชน 
  คาเฉลี่ย       4.23         ดี 

องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผลการบริหารทางวิชาการ     3.00       พอใช  ขอ 1, 2, 4
       แกสังคม 
  คาเฉลี่ย       3.00       พอใช 
องคประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ผลการทะนุบำรุงศิลปะและ     4.00         ดี        ขอ 1, 2, 3, 4
       วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
  คาเฉลี่ย      4.00         ดี 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อ    3.00       พอใช  ขอ 2, 4, 5, 7, 8
        การกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของสถาบัน  4.35         ดี
       วิทยาลัยชุมชน 
  คาเฉลี่ย     3.68         ดี 

ภาพรวมผลประเมิน     3.83         ดี
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ผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมินการจัดการหลักสูตรท้ัง 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
แตละระดับกำหนดในการประกันคุณภาพ ผลการประเมินระดับหลักสูตร 135 หลักสูตร ผาน 132 หลักสูตร ภาพรวมการประเมิน 
ระดับหลักสูตร คะแนนที่ได 3.26 (พอใช)

สวนผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา จำนวน 3 ตัวบงช้ี ไดแก ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(ตัวบงชี้ที่ 1.1)  การดำรงตำแหนงวิทยาฐานะของขาราชการครู (ตัวบงชี้ที่ 1.2) และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (ตัวบงชี้ที่ 1.3) 
ไดคะแนนเฉลี่ยทั้ง 20 วิทยาลัยชุมชน ภาพรวมการประเมินองคประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 3.92 (ระดับดี) 

ผลการประเมินบริหารระดับวิทยาลัยชุมชนโดยรวม ประกอบดวย องคประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา องคประกอบท่ี 2 
การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ องคประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม องคประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ ภาพรวมการประเมิน ระดับวิทยาลัยชุมชน คะแนนที่ได 4.35 (ระดับดี) ซึ่งวิทยาลัยชุมชนไดระดับผลประเมิน
ระดับดีมาก 11 วิทยาลัย ไดแก วิทยาลัยชุมชนสตูล (4.77) วิทยาลัยชุมชนปตตานี (4.72) วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย (4.71) วิทยาลัยชุมชน
สงขลา (4.71) วิทยาลัยชุมชนยโสธร (4.64) วิทยาลัยชุมชนตราด (4.62) วิทยาลัยชุมชนสระแกว (4.61) วิทยาลัยชุมชนระนอง 
(4.60) วิทยาลัยชุมชนแพร (4.59) วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู (4.57) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (4.56) สวนวิทยาลัยชุมชน
ไดผลประเมินระดับดี 9 วิทยาลัย ไดแก วิทยาลัยชุมชนยะลา (4.45) วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (4.37) วิทยาลัยชุมชนพังงา (4.23) 
วิทยาลัยชุมชนนาน (3.91) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (3.90) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (3.85) วิทยาลัยชุมชนตาก (3.84) วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร (3.79) วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน (3.59)

ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.83 (ระดับดี) ประกอบดวย องคประกอบท่ี 1 
การจัดการศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย 3.75 (ระดับดี) องคประกอบที่ 2 การวิจัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.23  (ระดับดี) องคประกอบที่ 3 
การบริการทางวิชาการ ไดคะแนน 3.00  (ระดับพอใช) องคประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดคะแนน 4.00  
(ระดับดี) องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.68 (ระดับดี)

 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย และระดับสถาบัน 
ในปการศึกษา 2562 (มิถุนายน 2562 - พฤษภาคม 2563) วิทยาลัยชุมชนมีการประเมินระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัยในชวงเดือน
ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2563 และประเมินระดับสถาบันในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2563 

ระดับหลักสูตร                         ระดับวิทยาลัยชุมชน                           ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2562

          ตัวบงชี้คุณภาพ              คะแนนประเมิน      ผลการประเมิน      ขอที่ไดคะแนน

         องคประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร    3.26       พอใช
        โดยรวม 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 การดำรงตำแหนงวิทยฐานะ     3.99         ดี
        ของขาราชการครู  
ตัวบงชี้ที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา             4.00         ดี   ขอ 1, 2, 3, 4, 6

  คาเฉลี่ย       3.75         ดี 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ    3.00       พอใช  ขอ 1, 3, 5, 6
        พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรือ
        งานสรางสรรคที่นำมาใช
        ประโยชนใหกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย     5.00       ดีมาก
        นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค
        ที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน     4.70       ดีมาก
        สรางสรรคที่นำมาใชประโยชน
        ใหกับชุมชน 
  คาเฉลี่ย       4.23         ดี 

องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผลการบริหารทางวิชาการ     3.00       พอใช  ขอ 1, 2, 4
       แกสังคม 
  คาเฉลี่ย       3.00       พอใช 
องคประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ผลการทะนุบำรุงศิลปะและ     4.00         ดี        ขอ 1, 2, 3, 4
       วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
  คาเฉลี่ย      4.00         ดี 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อ    3.00       พอใช  ขอ 2, 4, 5, 7, 8
        การกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของสถาบัน  4.35         ดี
       วิทยาลัยชุมชน 
  คาเฉลี่ย     3.68         ดี 

ภาพรวมผลประเมิน     3.83         ดี
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) 

หรือการประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนเครื่องมือในเชิงบวกที่มุงพัฒนาระบบราชการไทย โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศไดรับทราบถึงสถานะและปญหาการดำเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร 
ผลการประเมินที่ไดจะชวยใหหนวยงานภาครัฐสามารถนำไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การใหบริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองตอประชาชนไดดีย่ิงข้ึน ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเปนเคร่ืองมือ
ในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมิน ITA ไดคำนึงถึงการเก็บขอมูลอยางรอบดานและหลากหลายมิติ โดยมีการเก็บขอมูลจาก 3 สวน ดังนี้
สวนท่ี 1 การเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

โดยเปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 1 ป ไดมีโอกาสเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นตอคุณธรรม
และความโปรงใสในองคกรของตนเอง โดยสอบถามการรับรูและความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหา
การทุจริต 

สวนที่ 2 การเก็บขอมูลจากผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency                            
Assessment : EIT) ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสอบถามการรับรูและความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน

สวนที่ 3 การเปดเผยขอมูลทางเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) เปนการตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูลของหนวยงานภาครัฐที่เผยแพรไวทางหนาเว็บไซตหลักของหนวยงาน โดยมีคณะ
ท่ีปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผูเช่ียวชาญและคนกลาง (third party) เปนผูตรวจสอบขอมูลและใหคะแนน พรอมขอเสนอแนะ
ตามหลักเกณฑการประเมินท่ีกำหนด แบงออกเปน 2 ตัวช้ีวัด ไดแก ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล และตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกัน
การทุจริต

สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดเขารวมการประเมิน ITA ผานระบบ ITAS โดยคณะท่ีปรึกษาการประเมิน ITA ไดประมวลผล
คะแนนและใหขอเสนอแนะในการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เสนอตอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และมีมติในการประชุมครั้งที่ 102/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เห็นชอบใหสำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนน
การประเมินใหสาธารณชนรับทราบ2  พบวาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดคะแนนรวมเทากับ 88.09 ระดับผลการประเมิน A ซ่ึงถือวา
ผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (85 คะแนนข้ึนไป) ตามแผนแมบทภาย
ใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในระยะป พ.ศ. 2561 – 2565  

2
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 28 กันยายน 2563

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากคณะกรรมการประเมิน

แนวคิดของการนำมาตรฐานการอุดมศึกษา ไปสู่การปฏิบัติ

1. ควรวางแผนกลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนตาง ๆ ตามทิศทางและแผนกลยุทธของสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 
20 ป ตามวิสัยทัศนวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สรางสรรค นวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาคนและสังคมอยางยั่งยืน

2. ควรใหความสำคัญกับ Digital Transformation โดยวิเคราะห Gap Analysis ระหวางสภาพปจจุบันดานกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และระบบการจัดการกับสภาพวิทยาลัย 4.0 
ที่ควรจะเปนในอนาคต แลวกำหนด Road map สอดคลองกับแผนระยะสั้น (3 ป) ระยะกลาง (5 ป) และระยะยาว (10 ป)

3. การจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ใหสะทอนความเชื่อมโยงตั้งแตปรัชญา หลักสูตร วัตถุประสงคหลักสูตร 
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตร (Curriculum Mapping) สูคำอธิบายรายวิชา และ มคอ.3 
เพิ่มขึ้น

4. จัดทำแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลใหสอดคลองกับแผนกลยุทธทั้ง Bottom up และ Top 
down และกำกับติดตามใหเปนไปตามแผนอยางเปนรูปธรรมโดยเฉพาะดานการวิจัยและดานตำแหนงวิชาการหรือวิทยฐานะ

5. ควรทบทวนตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายในท้ังระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัยชุมชน และระดับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ใหสอดคลองกับบริบทของวิทยาลัยชุมชนและมาตรฐานการอุดมศึกษาใหมากท่ีสุด ตามกฎกระทรวงฯ การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

แนวทางการนำมาตรฐานสูการปฏิบัติใหเกิดผล

ธรรมาภิบาล

การบูรณาการ

- กรอบยุทธศาสตรชาติ
- อัตลักษณสถาบัน
- ความไดเปรียบเชิงพ้ืนท่ี

การประกัน
คุณภาพ

การกำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน
ตามพันธกิจ 4 ดาน 

การวางระบบการทำงานและการกำกับ
ติดตามใหเปนไปตามแผน

การประเมินเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
การดำเนินงาน/กลยุทธ/ทิศทาง/แผน ฯลฯ

การวางกลยุทธ
กำหนดตัวบงชี้

การพัฒนาศักยภาพ
คณาจารยและบุคลากร ฐานขอมูล

และ
เทคโนโลยี

จากเอกสารประชุมสัมมนาจัดโดย สกอ. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะเบอรเคลีย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) 

หรือการประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนเครื่องมือในเชิงบวกที่มุงพัฒนาระบบราชการไทย โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศไดรับทราบถึงสถานะและปญหาการดำเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร 
ผลการประเมินที่ไดจะชวยใหหนวยงานภาครัฐสามารถนำไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การใหบริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองตอประชาชนไดดีย่ิงข้ึน ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเปนเคร่ืองมือ
ในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมิน ITA ไดคำนึงถึงการเก็บขอมูลอยางรอบดานและหลากหลายมิติ โดยมีการเก็บขอมูลจาก 3 สวน ดังนี้
สวนท่ี 1 การเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

โดยเปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 1 ป ไดมีโอกาสเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นตอคุณธรรม
และความโปรงใสในองคกรของตนเอง โดยสอบถามการรับรูและความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหา
การทุจริต 

สวนที่ 2 การเก็บขอมูลจากผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency                            
Assessment : EIT) ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสอบถามการรับรูและความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน

สวนที่ 3 การเปดเผยขอมูลทางเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) เปนการตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูลของหนวยงานภาครัฐที่เผยแพรไวทางหนาเว็บไซตหลักของหนวยงาน โดยมีคณะ
ท่ีปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผูเช่ียวชาญและคนกลาง (third party) เปนผูตรวจสอบขอมูลและใหคะแนน พรอมขอเสนอแนะ
ตามหลักเกณฑการประเมินท่ีกำหนด แบงออกเปน 2 ตัวช้ีวัด ไดแก ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล และตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกัน
การทุจริต

สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดเขารวมการประเมิน ITA ผานระบบ ITAS โดยคณะท่ีปรึกษาการประเมิน ITA ไดประมวลผล
คะแนนและใหขอเสนอแนะในการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เสนอตอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และมีมติในการประชุมครั้งที่ 102/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เห็นชอบใหสำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนน
การประเมินใหสาธารณชนรับทราบ2  พบวาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดคะแนนรวมเทากับ 88.09 ระดับผลการประเมิน A ซ่ึงถือวา
ผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (85 คะแนนข้ึนไป) ตามแผนแมบทภาย
ใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในระยะป พ.ศ. 2561 – 2565  

2
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 28 กันยายน 2563

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากคณะกรรมการประเมิน

แนวคิดของการนำมาตรฐานการอุดมศึกษา ไปสู่การปฏิบัติ

1. ควรวางแผนกลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนตาง ๆ ตามทิศทางและแผนกลยุทธของสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 
20 ป ตามวิสัยทัศนวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สรางสรรค นวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาคนและสังคมอยางยั่งยืน

2. ควรใหความสำคัญกับ Digital Transformation โดยวิเคราะห Gap Analysis ระหวางสภาพปจจุบันดานกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และระบบการจัดการกับสภาพวิทยาลัย 4.0 
ที่ควรจะเปนในอนาคต แลวกำหนด Road map สอดคลองกับแผนระยะสั้น (3 ป) ระยะกลาง (5 ป) และระยะยาว (10 ป)

3. การจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ใหสะทอนความเชื่อมโยงตั้งแตปรัชญา หลักสูตร วัตถุประสงคหลักสูตร 
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตร (Curriculum Mapping) สูคำอธิบายรายวิชา และ มคอ.3 
เพิ่มขึ้น

4. จัดทำแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลใหสอดคลองกับแผนกลยุทธทั้ง Bottom up และ Top 
down และกำกับติดตามใหเปนไปตามแผนอยางเปนรูปธรรมโดยเฉพาะดานการวิจัยและดานตำแหนงวิชาการหรือวิทยฐานะ

5. ควรทบทวนตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายในท้ังระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัยชุมชน และระดับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ใหสอดคลองกับบริบทของวิทยาลัยชุมชนและมาตรฐานการอุดมศึกษาใหมากท่ีสุด ตามกฎกระทรวงฯ การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

แนวทางการนำมาตรฐานสูการปฏิบัติใหเกิดผล

ธรรมาภิบาล

การบูรณาการ

- กรอบยุทธศาสตรชาติ
- อัตลักษณสถาบัน
- ความไดเปรียบเชิงพ้ืนท่ี

การประกัน
คุณภาพ

การกำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน
ตามพันธกิจ 4 ดาน 

การวางระบบการทำงานและการกำกับ
ติดตามใหเปนไปตามแผน

การประเมินเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
การดำเนินงาน/กลยุทธ/ทิศทาง/แผน ฯลฯ

การวางกลยุทธ
กำหนดตัวบงชี้

การพัฒนาศักยภาพ
คณาจารยและบุคลากร ฐานขอมูล

และ
เทคโนโลยี

จากเอกสารประชุมสัมมนาจัดโดย สกอ. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะเบอรเคลีย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
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ตารางสรุปผลคะแนนจำแนกตามตัวชี้วัด 

     ตัวชี้วัด        ตัวชี้วัดยอย         คาน้ำหนัก    คะแนนท่ีได           คะแนนที่ได  ป 2563
               (รอยละ)      ป 2562     IIT          EIT     OIT

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ที่มา : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS)

*แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกำหนดตัวช้ีวัดรอยละของหนวยงาน
ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) โดยในระยะป พ.ศ. 2561 -2565 
กำหนดเกณฑที่ 85 คะแนนขึ้นไป และกำหนดคาเปาหมายที่รอยละ 80

การปองกันการทุจริต
100.00

การเปดเผยขอมูล
97.50

การปรับปรุงการทำงาน
78.41

ประสิทธิภาพการสื่อสาร
83.37

คุณภาพการดำเนินงาน
82.10

การแกไขปญหาการทุจริต
74.26

การใชทรัพสินยของราชการ
78.31

การใชอำนาจ
82.92

การใชงบประมาณ
80.15

การปฏิบัติหนาที่
87.76

คะแนนภาพรวมสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 88.09 คะแนน
ระดับผลการประเมิน    คาเปาหมายแผนแมบทฯ*

 A          ผาน

     คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

   อันดับ   ตัวชี้วัด           คะแนน
     1  การปองกันการทุจริต           100.00
     2  การเปดเผยขอมูล             97.50
     3  การปฏิบัติหนาที่              87.76
     4  ประสิทธิภาพการสื่อสาร             83.37
     5  การใชอำนาจ              82.92
     6  คุณภาพการดำเนินงาน             82.10
     7  การใชงบประมาณ             80.15
     8  การปรับปรุงการทำงาน             78.41
     9  การใชทรัพยสินของราชการ            78.31
    10  การแกไขปญหาการทุจริต             74.26

 1 การปฏิบัติหนาท่ี      -             88.07    87.76    -        -
 2 การใชงบประมาณ      -          80.61    80.15       -        -
 3 การใชอำนาจ       -     30           81.43    82.92    -        -
 4 การใชทรัพยสินของราชการ     -          77.96    78.31     -        -
 5 การแกไขปญหาการทุจริต     -          74.68    74.26    -        -
 6 คุณภาพการดำเนินงาน      -             90.00       -          82.10        -
 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร     -     30        85.15       -          83.37        -
 8 การปรับปรุงการทำงาน      -                    84.81       -          78.41        -
 9 การเปดเผยขอมูล        ขอมูลพ้ืนฐาน                  -        
         การบริหารงาน                  -                
          การบริหารเงิน                  -                
           งบประมาณ
      การบริหารและพัฒนา                      -    -    
         ทรัพยากรบุคคล   40                     
            การสงเสริม          -    -
           ความโปรงใส                
10 การปองกันการทุจริต     การดำเนินการเพ่ือ          -    -         
        ปองกันการทุจริต         
      มาตรการภายในเพ่ือ        100.00       -    -              
        ปองกันการทุจริต
     คะแนนรวม       80.68          81.29       98.75

 คะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน                                88.09

100.00100.00

100.00 97.50

สำนักงานสถาบัน
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ตารางสรุปผลคะแนนจำแนกตามตัวชี้วัด 

     ตัวชี้วัด        ตัวชี้วัดยอย         คาน้ำหนัก    คะแนนท่ีได           คะแนนที่ได  ป 2563
               (รอยละ)      ป 2562     IIT          EIT     OIT

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ที่มา : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS)

*แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกำหนดตัวช้ีวัดรอยละของหนวยงาน
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กำหนดเกณฑที่ 85 คะแนนขึ้นไป และกำหนดคาเปาหมายที่รอยละ 80
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ประสิทธิภาพการสื่อสาร
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คะแนนภาพรวมสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 88.09 คะแนน
ระดับผลการประเมิน    คาเปาหมายแผนแมบทฯ*

 A          ผาน

     คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

   อันดับ   ตัวชี้วัด           คะแนน
     1  การปองกันการทุจริต           100.00
     2  การเปดเผยขอมูล             97.50
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     6  คุณภาพการดำเนินงาน             82.10
     7  การใชงบประมาณ             80.15
     8  การปรับปรุงการทำงาน             78.41
     9  การใชทรัพยสินของราชการ            78.31
    10  การแกไขปญหาการทุจริต             74.26

 1 การปฏิบัติหนาท่ี      -             88.07    87.76    -        -
 2 การใชงบประมาณ      -          80.61    80.15       -        -
 3 การใชอำนาจ       -     30           81.43    82.92    -        -
 4 การใชทรัพยสินของราชการ     -          77.96    78.31     -        -
 5 การแกไขปญหาการทุจริต     -          74.68    74.26    -        -
 6 คุณภาพการดำเนินงาน      -             90.00       -          82.10        -
 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร     -     30        85.15       -          83.37        -
 8 การปรับปรุงการทำงาน      -                    84.81       -          78.41        -
 9 การเปดเผยขอมูล        ขอมูลพ้ืนฐาน                  -        
         การบริหารงาน                  -                
          การบริหารเงิน                  -                
           งบประมาณ
      การบริหารและพัฒนา                      -    -    
         ทรัพยากรบุคคล   40                     
            การสงเสริม          -    -
           ความโปรงใส                
10 การปองกันการทุจริต     การดำเนินการเพ่ือ          -    -         
        ปองกันการทุจริต         
      มาตรการภายในเพ่ือ        100.00       -    -              
        ปองกันการทุจริต
     คะแนนรวม       80.68          81.29       98.75

 คะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน                                88.09
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รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
การดำเนินงานการจัดการศึกษา

ในปบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยสำนักตรวจสอบการดำเนินงานท่ี 2 กลุมตรวจสอบท่ี 1 
ไดตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2562 
เพื่อใหทราบถึงผลการดำเนินงานวาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีปญหาอุปสรรคที่จะเปนความเสี่ยงตอการดำเนินงาน 
ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพหรือไม อยางไร เพ่ือใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกวาปริญญา ที่มีพันธกิจที่สำคัญเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติท่ี 3 ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีสำคัญ ไดแก แผนงานพ้ืนฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต แผนงานบูรณาการ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึงและแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 

จากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีประเด็น
ขอตรวจพบท่ีสำคัญและขอเสนอแนะในดานการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และระบบการบริหารจัดการโครงการเพ่ือการจัดการศึกษา
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

3

(1) ขอตรวจพบที่ 1 นักศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนบางสวนไมสำเร็จการศึกษาตามเกณฑที่กำหนดหรือออก
กลางคัน ขอเสนอแนะของ สตง. คือ เพ่ือใหการแกไขปญหานักศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนท่ีไมสำเร็จการศึกษา
ตามเกณฑท่ีกำหนดหรือออกกลางคันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูวาการตรวจเงินแผนดินจึงมีขอเสนอแนะใหผูอำนวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

กำหนดใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงการจัดการฐานขอมูล
สารสนเทศเก่ียวกับจำนวนนักศึกษาออกกลางคันใหถูกตองและ
เปนปจจุบัน โดยควรมีการกำหนดใหวิทยาลัยชุมชนมีการรายงาน
จำนวนสถิติของการออกกลางคันดวยหลักการและรูปแบบ
ท่ีเปนไปในทางเดียวกันตามรอบระยะเวลาท่ีชัดเจนอยางตอเน่ือง 
และกำชับใหวิทยาลัยชุมชนใหความสำคัญในการบันทึกขอมูล
จำนวนนักศึกษาออกกลางคันใหถูกตองเปนปจจุบัน เพ่ือใหการ
รายงานผลไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีความถูกตองตรงกัน
และสะทอนสภาพปญหานักศึกษา ออกกลางคันท่ีแทจริง นอกจากน้ี 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนควรสงเสริมใหมี

กำหนดใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน พิจารณา
และใหความสำคัญในการแกไขปญหาการบริหารจัดการเวลา
เรียนของนักศึกษา โดยสนับสนุนใหนักศึกษาจัดทำแผนการเรียน 
ซ่ึงระบุชวงเวลาท่ีสามารถเขาเรียนไดเปนรายภาคหรือตามความ
เหมาะสม และใหวิทยาลัยชุมชนนำมาเปนขอมูลในการจัดแผนการ
เรียนการสอนใหมีความยืดหยุนและสอดคลองกับบริบทของผู
เรียนในแตละสาขาวิชาซึ่งมีวิทยาลัยชุมชนบางแหงในบางสาขา
วิชาที่มีการริเริ่มตามแนวทางขางตนสามารถจัดแผนการเรียน
การสอนใหมีความยืดหยุนตรงตามความตองการของผูเรียนได
และทำใหอัตราการเขาเรียนของนักศึกษามีแนวโนมที่ดีขึ ้น 
เชน การจัดศูนยการเรียนรูในสถานที่ปฏิบัติงานของผูเรียน
ในชวงเวลาหลังเลิกงาน  

•

•

•

กำหนดใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนรวมกับวิทยาลัยชุมชนในการ
จัดใหมีการติดตามผลการแกไขปญหานักศึกษาออกกลางคัน
อยางเปนระบบ ไมวาจะเปนการติดตามเพื่อใหทราบถึงสาเหตุ
และแนวทางหรือวิธีการแกไขท่ีไดดำเนินการไปแลว ผลท่ีเกิดข้ึน
จากการแกไขปญหา โดยใหมีการรวบรวมและรายงานอยางเปน
ระบบ เพื่อใหทราบถึงผลการดำเนินการในภาพรวมวาวิธีการ
หรือแนวทางที่ใชแกไขปญหาของวิทยาลัยชุมชน สามารถแกไข
ใหสภาพปญหาออกกลางคันมีแนวโนมที่ดีขึ้นหรือไม เพื่อนำไป
สูการวิเคราะหหาสาเหตุเชิงลึกตอไป

• พิจารณาทบทวนหรือสนับสนุนใหมีการกำหนดเปาหมาย
การลดจำนวนนักศึกษาท่ีไมสำเร็จการศึกษา ตามเกณฑท่ีกำหนด
หรือออกกลางคัน ในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อใหมีทิศทาง
หรือเปาหมายความสำเร็จของการแกไขปญหา เชน อาจมีการ
ศึกษาวิเคราะหถึงปญหา สาเหตุและประเมินความเปนไปได
ของการกำหนดเปาหมายในข้ันแรกและพัฒนากำหนดเปาหมาย
ในขั้นตอ ๆ ไป เพื่อแกไขปญหาจำนวนนักศึกษาที่ไมสำเร็จ
การศึกษาตามเกณฑที่กำหนดหรือออกกลางคัน

•
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รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

  ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 15 กันยายน 2563

ข้อเสนอแนะ
จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำป 2563” 

ที่กำหนดใหหนวยงานที่เขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนน
การประเมินหนวยงานจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนท้ังส้ิน 10 ตัวช้ีวัด มีแบบวัดท่ีมีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย 
(85 คะแนนข้ึนไป) คือ แบบวัด OIT ซ่ึงสะทอนการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e-service ไดอยางครบถวน
สมบูรณ และงายตอการเขาถึง สวนแบบวัดท่ีมีคะแนนต่ำกวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด IIT และ EIT จึงมีขอเสนอ
แนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานใหมีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปถัดไป ดังตอไปนี้

แบบวัด IIT เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ การใชจายงบประมาณและทรัพยสิน

ของราชการโดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักการมีสวนรวมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังน้ี 

1) การปฏิบัติหนาท่ี จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบ

การประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับ

ของผูใหขอมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง

กระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณ 

อยางสม่ำเสมอ 

3) การใชอำนาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหนงงาน (job description) และเกณฑ  

การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทำคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สรางระบบการกำกับดูแลและติดตาม

ตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครัด 

5) การแกไขปญหาการทุจร ิต มุ งเสร ิมสรางวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชนสูงสุดของสวนรวม มีจิตสาธารณะ

และพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรม

การทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการติดตามตรวจสอบ

การทำงานของหนวยงานไดโดยงาย และสะดวก 

แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และไมเลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้ 

1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการงานดานตาง ๆ อยางท่ัวถึง และสงเสริม

ใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ และเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึง

ขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง 

3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สรางกระบวนการ ปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวนปญหา 

และอุปสรรค ในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือให

คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก ที่สำคัญตองมีการพัฒนาทักษะ ความรู   

ความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอส่ือสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ

รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
การดำเนินงานการจัดการศึกษา
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 6362

รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
การดำเนินงานการจัดการศึกษา

ในปบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยสำนักตรวจสอบการดำเนินงานท่ี 2 กลุมตรวจสอบท่ี 1 
ไดตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2562 
เพื่อใหทราบถึงผลการดำเนินงานวาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีปญหาอุปสรรคที่จะเปนความเสี่ยงตอการดำเนินงาน 
ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพหรือไม อยางไร เพ่ือใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกวาปริญญา ที่มีพันธกิจที่สำคัญเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติท่ี 3 ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีสำคัญ ไดแก แผนงานพ้ืนฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต แผนงานบูรณาการ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึงและแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 

จากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีประเด็น
ขอตรวจพบท่ีสำคัญและขอเสนอแนะในดานการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และระบบการบริหารจัดการโครงการเพ่ือการจัดการศึกษา
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

3

(1) ขอตรวจพบที่ 1 นักศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนบางสวนไมสำเร็จการศึกษาตามเกณฑที่กำหนดหรือออก
กลางคัน ขอเสนอแนะของ สตง. คือ เพ่ือใหการแกไขปญหานักศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนท่ีไมสำเร็จการศึกษา
ตามเกณฑท่ีกำหนดหรือออกกลางคันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูวาการตรวจเงินแผนดินจึงมีขอเสนอแนะใหผูอำนวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

กำหนดใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงการจัดการฐานขอมูล
สารสนเทศเก่ียวกับจำนวนนักศึกษาออกกลางคันใหถูกตองและ
เปนปจจุบัน โดยควรมีการกำหนดใหวิทยาลัยชุมชนมีการรายงาน
จำนวนสถิติของการออกกลางคันดวยหลักการและรูปแบบ
ท่ีเปนไปในทางเดียวกันตามรอบระยะเวลาท่ีชัดเจนอยางตอเน่ือง 
และกำชับใหวิทยาลัยชุมชนใหความสำคัญในการบันทึกขอมูล
จำนวนนักศึกษาออกกลางคันใหถูกตองเปนปจจุบัน เพ่ือใหการ
รายงานผลไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีความถูกตองตรงกัน
และสะทอนสภาพปญหานักศึกษา ออกกลางคันท่ีแทจริง นอกจากน้ี 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนควรสงเสริมใหมี

กำหนดใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน พิจารณา
และใหความสำคัญในการแกไขปญหาการบริหารจัดการเวลา
เรียนของนักศึกษา โดยสนับสนุนใหนักศึกษาจัดทำแผนการเรียน 
ซ่ึงระบุชวงเวลาท่ีสามารถเขาเรียนไดเปนรายภาคหรือตามความ
เหมาะสม และใหวิทยาลัยชุมชนนำมาเปนขอมูลในการจัดแผนการ
เรียนการสอนใหมีความยืดหยุนและสอดคลองกับบริบทของผู
เรียนในแตละสาขาวิชาซึ่งมีวิทยาลัยชุมชนบางแหงในบางสาขา
วิชาที่มีการริเริ่มตามแนวทางขางตนสามารถจัดแผนการเรียน
การสอนใหมีความยืดหยุนตรงตามความตองการของผูเรียนได
และทำใหอัตราการเขาเรียนของนักศึกษามีแนวโนมที่ดีขึ ้น 
เชน การจัดศูนยการเรียนรูในสถานที่ปฏิบัติงานของผูเรียน
ในชวงเวลาหลังเลิกงาน  

•

•

•

กำหนดใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนรวมกับวิทยาลัยชุมชนในการ
จัดใหมีการติดตามผลการแกไขปญหานักศึกษาออกกลางคัน
อยางเปนระบบ ไมวาจะเปนการติดตามเพื่อใหทราบถึงสาเหตุ
และแนวทางหรือวิธีการแกไขท่ีไดดำเนินการไปแลว ผลท่ีเกิดข้ึน
จากการแกไขปญหา โดยใหมีการรวบรวมและรายงานอยางเปน
ระบบ เพื่อใหทราบถึงผลการดำเนินการในภาพรวมวาวิธีการ
หรือแนวทางที่ใชแกไขปญหาของวิทยาลัยชุมชน สามารถแกไข
ใหสภาพปญหาออกกลางคันมีแนวโนมที่ดีขึ้นหรือไม เพื่อนำไป
สูการวิเคราะหหาสาเหตุเชิงลึกตอไป

• พิจารณาทบทวนหรือสนับสนุนใหมีการกำหนดเปาหมาย
การลดจำนวนนักศึกษาท่ีไมสำเร็จการศึกษา ตามเกณฑท่ีกำหนด
หรือออกกลางคัน ในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อใหมีทิศทาง
หรือเปาหมายความสำเร็จของการแกไขปญหา เชน อาจมีการ
ศึกษาวิเคราะหถึงปญหา สาเหตุและประเมินความเปนไปได
ของการกำหนดเปาหมายในข้ันแรกและพัฒนากำหนดเปาหมาย
ในขั้นตอ ๆ ไป เพื่อแกไขปญหาจำนวนนักศึกษาที่ไมสำเร็จ
การศึกษาตามเกณฑที่กำหนดหรือออกกลางคัน

•
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รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

  ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 15 กันยายน 2563

ข้อเสนอแนะ
จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำป 2563” 

ที่กำหนดใหหนวยงานที่เขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนน
การประเมินหนวยงานจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนท้ังส้ิน 10 ตัวช้ีวัด มีแบบวัดท่ีมีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย 
(85 คะแนนข้ึนไป) คือ แบบวัด OIT ซ่ึงสะทอนการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e-service ไดอยางครบถวน
สมบูรณ และงายตอการเขาถึง สวนแบบวัดท่ีมีคะแนนต่ำกวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด IIT และ EIT จึงมีขอเสนอ
แนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานใหมีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปถัดไป ดังตอไปนี้

แบบวัด IIT เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ การใชจายงบประมาณและทรัพยสิน

ของราชการโดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักการมีสวนรวมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังน้ี 

1) การปฏิบัติหนาท่ี จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบ

การประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับ

ของผูใหขอมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง

กระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณ 

อยางสม่ำเสมอ 

3) การใชอำนาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหนงงาน (job description) และเกณฑ  

การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทำคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สรางระบบการกำกับดูแลและติดตาม

ตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครัด 

5) การแกไขปญหาการทุจร ิต มุ งเสร ิมสรางวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชนสูงสุดของสวนรวม มีจิตสาธารณะ

และพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรม

การทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการติดตามตรวจสอบ

การทำงานของหนวยงานไดโดยงาย และสะดวก 

แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และไมเลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้ 

1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการงานดานตาง ๆ อยางท่ัวถึง และสงเสริม

ใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ และเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึง

ขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง 

3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สรางกระบวนการ ปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวนปญหา 

และอุปสรรค ในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือให

คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก ที่สำคัญตองมีการพัฒนาทักษะ ความรู   

ความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอส่ือสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ

รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
การดำเนินงานการจัดการศึกษา
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 6564

รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
          สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัย
ชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยางตอเนื่อง และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน เม่ือส้ินปงบประมาณ เพ่ือใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการปรับปรุง
การปฏิบัติราชการอยางเปนระบบ และเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามนโยบาย 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถนำขอมูลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
ตอไป โดยใชกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต 4 มิติ ดังนี้
          มิติที่ 1 ดานการประเมินประสิทธิผล (น้ำหนัก 25%)
          มิติที่ 2 ดานการประเมินคุณภาพ (น้ำหนัก 45%)
          มิติที่ 3 ดานการประเมินประสิทธิภาพ (น้ำหนัก 10%)
          มิติที่ 4 ดานการพัฒนาสถาบัน (น้ำหนัก 20%)
 ผลการประเมินคาคะแนนในภาพรวมและรายมิติ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน และแสดงผลเปรียบเทียบในภาพรวมทุกวิทยาลัยชุมชน ดังนี้

            ผลคะแนน     ผลการประเมินคาคะแนน รายมิติ
          การปฏิบัติ   มิติภายนอก        มิติภายใน
 วิทยาลัยชุมชน       ราชการ   การประเมินประสิทธิผล   การประเมินคุณภาพ    การประเมินประสิทธิภาพ   การพัฒนาสถาบัน

        ภาพรวม       (น้ำหนัก 25%)  (น้ำหนัก 45%)        (น้ำหนัก 10%)     (น้ำหนัก 20%)

 แมฮองสอน   3.699    3.462          5.000      3.830  1.000
 พิจิตร    4.049    2.142          4.667      4.130  5.000
 ตาก    4.481    3.462          5.000      4.150  4.750
 บุรีรัมย   3.994    1.666          5.000      3.770  4.750
 มุกดาหาร   3.298    0.000          5.000      4.480  3.000
 หนองบัวลำภู   3.927    1.924          4.667      3.960  4.750
 สระแกว   3.468    0.384          5.000      4.220  3.500
 อุทัยธานี   3.369    2.142          4.667      2.330  2.500
 ระนอง    3.578    0.384          5.000      3.820  4.250
 นราธิวาส   3.936    2.142          5.000      2.000  4.750
 ยะลา    4.062    2.334          5.000      2.780  4.750
 ปตตานี   4.792    5.000          5.000      3.420  4.750
 สตูล    4.729    5.000          5.000      4.290  4.000
 สมุทรสาคร   3.828    3.182          5.000      3.320  2.250
 ยโสธร    3.632    3.462          4.667      4.660  1.000
 พังงา    4.009    1.924          5.000      3.780  4.500
 ตราด    3.939    1.924          5.000      3.580  4.250
 แพร    4.116    1.924          5.000      3.850  5.000
 สงขลา    4.831    5.000          5.000      3.310  5.000
 นาน    3.390    0.384          4.667      2.940  4.500

(2) ขอตรวจพบท่ี 2 การบริหารโครงการเพ่ือการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษายังขาดการวางแผนจัดทำโครงการ
และการติดตามประเมินผลท่ีเปนระบบท่ีดีท่ีแสดงถึงการบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินงานไดตามวัตถุประสงค
ที่กำหนด ขอเสนอแนะของ สตง. คือ เพื่อใหการบริหารโครงการเพื่อการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษามีการ
วางแผนและการติดตามประเมินผลเปนระบบที่ดีที่แสดงถึงการบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานไดตาม
วัตถุประสงคท่ีกำหนด ผูวาการตรวจเงินแผนดิน จึงมีขอเสนอแนะใหผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พิจารณาดำเนินการ 
ดังนี้

พิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการติดตาม 
และประเมินผลใหมีความชัดเจนสอดคลองกับการวัดผล 
ตามเปาหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดของโครงการ เพื่อใหได
ผลการดำเนินงานท่ีสามารถสะทอนความสำเร็จของโครงการ
ไดอยางแทจริง

ในการจัดทำขอเสนอโครงการทั้งระดับของวิทยาลัยชุมชน 
และระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ควรกำหนดตัวชี้วัดและ 
เปาหมายระดับผลลัพธใหชัดเจน ครอบคลุมสอดคลอง  
และสามารถสะทอนผลสำเร็จตามวัตถุประสงคโครงการได 
รวมทั้งตองเชื่อมโยงและสามารถสงผลไปถึงการบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและเปาหมายในระดับแผนงานดวย นอกจากนี้  
ในกรณีที่มีการกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในลักษณะที่เปน
นามธรรม ควรมีการกำหนดหลักเกณฑหรือวิธีการวัด      
อยางชัดเจน เปนรูปธรรม

พิจารณาการนำขอมูลผลการดำเนินงานจากระบบบริหารโครงการตามพันธกิจสำหรับสถาบันวิทยาลัยชุมชนมาใชให 
เกิดประโยชนในการติดตามและประเมินผล โดยเฉพาะรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพท่ีวิทยาลัยชุมชนเสนอตอสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ควรมีการนำมารวบรวม วิเคราะหประมวลผล และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมเพื่อประเมินผล
สำเร็จตามเปาหมายระดับผลลัพธและวัตถุประสงคของโครงการ รวมทั้งสะทอนถึงการบรรลุตามเปาหมายและตัวชี้วัดระดับ
แผนงานดวย

••

•

รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
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รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
          สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัย
ชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยางตอเนื่อง และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน เม่ือส้ินปงบประมาณ เพ่ือใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการปรับปรุง
การปฏิบัติราชการอยางเปนระบบ และเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามนโยบาย 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถนำขอมูลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
ตอไป โดยใชกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต 4 มิติ ดังนี้
          มิติที่ 1 ดานการประเมินประสิทธิผล (น้ำหนัก 25%)
          มิติที่ 2 ดานการประเมินคุณภาพ (น้ำหนัก 45%)
          มิติที่ 3 ดานการประเมินประสิทธิภาพ (น้ำหนัก 10%)
          มิติที่ 4 ดานการพัฒนาสถาบัน (น้ำหนัก 20%)
 ผลการประเมินคาคะแนนในภาพรวมและรายมิติ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน และแสดงผลเปรียบเทียบในภาพรวมทุกวิทยาลัยชุมชน ดังนี้

            ผลคะแนน     ผลการประเมินคาคะแนน รายมิติ
          การปฏิบัติ   มิติภายนอก        มิติภายใน
 วิทยาลัยชุมชน       ราชการ   การประเมินประสิทธิผล   การประเมินคุณภาพ    การประเมินประสิทธิภาพ   การพัฒนาสถาบัน

        ภาพรวม       (น้ำหนัก 25%)  (น้ำหนัก 45%)        (น้ำหนัก 10%)     (น้ำหนัก 20%)

 แมฮองสอน   3.699    3.462          5.000      3.830  1.000
 พิจิตร    4.049    2.142          4.667      4.130  5.000
 ตาก    4.481    3.462          5.000      4.150  4.750
 บุรีรัมย   3.994    1.666          5.000      3.770  4.750
 มุกดาหาร   3.298    0.000          5.000      4.480  3.000
 หนองบัวลำภู   3.927    1.924          4.667      3.960  4.750
 สระแกว   3.468    0.384          5.000      4.220  3.500
 อุทัยธานี   3.369    2.142          4.667      2.330  2.500
 ระนอง    3.578    0.384          5.000      3.820  4.250
 นราธิวาส   3.936    2.142          5.000      2.000  4.750
 ยะลา    4.062    2.334          5.000      2.780  4.750
 ปตตานี   4.792    5.000          5.000      3.420  4.750
 สตูล    4.729    5.000          5.000      4.290  4.000
 สมุทรสาคร   3.828    3.182          5.000      3.320  2.250
 ยโสธร    3.632    3.462          4.667      4.660  1.000
 พังงา    4.009    1.924          5.000      3.780  4.500
 ตราด    3.939    1.924          5.000      3.580  4.250
 แพร    4.116    1.924          5.000      3.850  5.000
 สงขลา    4.831    5.000          5.000      3.310  5.000
 นาน    3.390    0.384          4.667      2.940  4.500

(2) ขอตรวจพบท่ี 2 การบริหารโครงการเพ่ือการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษายังขาดการวางแผนจัดทำโครงการ
และการติดตามประเมินผลท่ีเปนระบบท่ีดีท่ีแสดงถึงการบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินงานไดตามวัตถุประสงค
ที่กำหนด ขอเสนอแนะของ สตง. คือ เพื่อใหการบริหารโครงการเพื่อการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษามีการ
วางแผนและการติดตามประเมินผลเปนระบบที่ดีที่แสดงถึงการบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานไดตาม
วัตถุประสงคท่ีกำหนด ผูวาการตรวจเงินแผนดิน จึงมีขอเสนอแนะใหผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พิจารณาดำเนินการ 
ดังนี้

พิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการติดตาม 
และประเมินผลใหมีความชัดเจนสอดคลองกับการวัดผล 
ตามเปาหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดของโครงการ เพื่อใหได
ผลการดำเนินงานท่ีสามารถสะทอนความสำเร็จของโครงการ
ไดอยางแทจริง

ในการจัดทำขอเสนอโครงการทั้งระดับของวิทยาลัยชุมชน 
และระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ควรกำหนดตัวชี้วัดและ 
เปาหมายระดับผลลัพธใหชัดเจน ครอบคลุมสอดคลอง  
และสามารถสะทอนผลสำเร็จตามวัตถุประสงคโครงการได 
รวมทั้งตองเชื่อมโยงและสามารถสงผลไปถึงการบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและเปาหมายในระดับแผนงานดวย นอกจากนี้  
ในกรณีที่มีการกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในลักษณะที่เปน
นามธรรม ควรมีการกำหนดหลักเกณฑหรือวิธีการวัด      
อยางชัดเจน เปนรูปธรรม

พิจารณาการนำขอมูลผลการดำเนินงานจากระบบบริหารโครงการตามพันธกิจสำหรับสถาบันวิทยาลัยชุมชนมาใชให 
เกิดประโยชนในการติดตามและประเมินผล โดยเฉพาะรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพท่ีวิทยาลัยชุมชนเสนอตอสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ควรมีการนำมารวบรวม วิเคราะหประมวลผล และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมเพื่อประเมินผล
สำเร็จตามเปาหมายระดับผลลัพธและวัตถุประสงคของโครงการ รวมทั้งสะทอนถึงการบรรลุตามเปาหมายและตัวชี้วัดระดับ
แผนงานดวย

••

•

รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
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การจัดการศึกษาและฝึกอบรมการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. จำนวนนักศึกษา 

    1.1 หลักสูตรอนุปริญญา

          จำนวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาใหมและนักศึกษาคงอยู ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามวิทยาลัยชุมชน

2. หลักสูตรที่เปดสอน

   2.1 หลักสูตรอนุปริญญา

        จำนวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 16 สาขาวิชา 

     1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

           จำนวนนักศึกษาหลักสูตร ปวส. และ ปวช. เขาใหม และนักศึกษาคงอยู ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามวิทยาลัยชุมชน

นักศึกษาใหม  นักศึกษาคงอยู 

หนวย : คน

แมฮองสอน    พิจิตร      ตาก      บุรีรัมย     มุกดาหาร  หนองบัวลำภู  สระแกว  อุทัยธานี    ระนอง     นราธิวาส

    483          372       460       690        487           183          265       112         253       1,584 

   ยะลา        ปตตานี     สตูล    สมุทรสาคร    ยโสธร        พังงา       ตราด       แพร       สงขลา      นาน

   1,210         916       765        206         662          354        165        229         872        304
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      นักศึกษาทั้งหมด
   หลักสูตร ปวส.  หลักสูตร ปวช.

พิจิตร         451        1,353
อุทัยธานี        231          374

นักศึกษาใหม  
นักศึกษาคงอยู

หนวย : คน

หนวย : คน

1. การแพทยแผนไทย 

2. การจัดการทั่วไป 

3. การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน 

4. การบัญชี 

5. คอมพิวเตอรธุรกิจ 

6. การบริหารการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

7. เทคโนโลยีการเกษตร 

8. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. การทองเที่ยว 

10. การปกครองทองถิ่น 

11. พัฒนาชุมชน 

12. อิสลามศึกษา 

13. การศึกษาปฐมวัย 

14. เกษตรและการแปรรูป

15. การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุชุมชน 

16. สาธารณสุขชุมชน 
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การจัดการศึกษาและฝึกอบรมการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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          จำนวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาใหมและนักศึกษาคงอยู ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามวิทยาลัยชุมชน

2. หลักสูตรที่เปดสอน

   2.1 หลักสูตรอนุปริญญา

        จำนวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 16 สาขาวิชา 

     1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

           จำนวนนักศึกษาหลักสูตร ปวส. และ ปวช. เขาใหม และนักศึกษาคงอยู ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามวิทยาลัยชุมชน
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    483          372       460       690        487           183          265       112         253       1,584 
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6. การบริหารการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 
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11. พัฒนาชุมชน 

12. อิสลามศึกษา 

13. การศึกษาปฐมวัย 

14. เกษตรและการแปรรูป
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     2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

หนวย : คน

หนวย : คน

 
 

1. เทคนิคเครื่องกล (เทคนิคยานยนต)        2. ไฟฟา (ไฟฟากำลัง)

3. การบัญชี (การบัญชี)          4. คอมพิวเตอรธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)

5. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ธุรกิจดิจิทัล)        6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

7. อิเล็กทรอนิกส (อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม)

จำนวนนักศึกษาหลักสูตร ปวส.
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1. ชางยนต (ยานยนต)         2. ชางไฟฟากำลัง (ไฟฟากำลัง)

3. การบัญชี (การบัญชี)         4. คอมพิวเตอรธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)

5. ชางอิเล็กทรอนิกส (อิเล็กทรอนิกส)       6. ชางเชื่อมโลหะ (โครงสราง)

7. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ )

จำนวนนักศึกษาหลักสูตร ปวช.
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สาขางานยานยนต จำนวน 16 โครงการ ไดแก 1. การพัฒนา
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชท่ีใชแลว 2. การพัฒนา
เคร่ืองบดสับกระถิน หนวยจัดการศึกษาโพธ์ิประทับชาง ตำบลทุงใหญ 
อำเภอโพธ์ิประทับชาง จังหวัดพิจิตร 3. การพัฒนาอุปกรณ และ
วิธีการพนสารชีวภาพในนาขาว 4. เคร่ืองเก็บเมล็ดพันธุขาว 5. เคร่ือง
ทำกระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ 6. เครื่องผสมปุยอินทรีย 
หนวยจัดการศึกษาโพธ์ิประทับชาง ตำบลทุงใหญ อำเภอโพธ์ิประทับชาง 
จังหวัดพิจิตร 7. เครื่องสับหญาเนเปยรแบบประหยัดพลังงาน 
8. ชุดสาธิตระบบฉีดปมน้ำมันเช้ือเพลิงแบบจานจาย 9. พัฒนาเทรล
เลอรบริการชุมชนเคล่ือนท่ี 10. รถตัดหญาบังคับวิทยุ 11. รถลากวิล
แชร 12. ระบบการใหน้ำในไรขาวโพด 13. ระบบลดความรอน
ภายนอกอาคารจากหัวพนหมอกโดยใชพลังงานแสงอาทิตยแบบ
เคล่ือนท่ี 14. เรือเก็บผักตบชวาและวัชพืชบังคับวิทยุ 15. สถานี
เติมลมยางพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใชในชุมชน 16.ออกแบบและพัฒนา 
เรือเร็ว กรณีศึกษาชุมชนบานหนองแขม ตำบลบานนอย อำเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 7 โครงการ ไดแก 
1. ระบบ เปด - ปดถังขยะอัตโนมัติ ดวยเซ็นเซอรตรวจจับการ
เคลื่อนไหว 2. โปรแกรมจัดเก็บคาน้ำประปาหมูบาน หมู 11 
ตำบลทุงใหญ อำเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร 3. ชุดสาธิต
สวนประกอบของคอมพิวเตอรพีซีเพ่ือใชเปนส่ือการเรียนการสอน 
4. โปรแกรมเช็คช่ือนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนวยจัดการ
ศึกษาโพธ์ิประทับชาง 5. ระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำในการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกสส่ังการผานแอพพลิเคช่ันมือถือ 6. ระบบบริหารจัดการ
กองทุนหมูบาน บานเนินสะอาด หมู 11 ตำบลทุงใหญ อำเภอ
โพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร 7.การใชเทคโนโลยี QR Code 
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวแหลงเรียนรูชุมชนวัดพระพุทธบาทเขาทราย

การจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะ 
ศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 3 ภายใตโครงการส่ิงประดิษฐคนรุนใหม เปนการจัดทำโครงงาน 
กอนที่นักศึกษาจะเรียนจบและเขาสูตลาดแรงงาน ผานกระบวนการ/กิจกรรมการคิดสรางสรรค พัฒนาสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
เพ่ือชุมชน โดยใชองคความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพท่ีเรียนมา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลงานรวม 53 โครงการ เปนผลงาน
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 30 โครงการ และเปนผลงานของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 23 โครงการ และรอยละของคาใชจายท่ีผูปกครอง
สามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน คิดเปนรอยละ100

ผลงานวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จำนวน 30 โครงการ ดังน้ี

โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล เครื่องบดสับกระถิน

ออกแบบและพัฒนาเรือเร็ว ชุดสาธิตระบบฉีดปมน้ำมัน

ระบบลดความรอนภายนอกอาคารจากหัวพนหมอก
โดยใชพลังงานแสงอาทิตยแบบเคล่ือนท่ี เครื่องผสมปุย

การพัฒนาอุปกรณและ
วิธีการพนสารชีวภาพในนาขาว

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

หนวย : คน

หนวย : คน

 
 

1. เทคนิคเครื่องกล (เทคนิคยานยนต)        2. ไฟฟา (ไฟฟากำลัง)

3. การบัญชี (การบัญชี)          4. คอมพิวเตอรธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)

5. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ธุรกิจดิจิทัล)        6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

7. อิเล็กทรอนิกส (อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม)

จำนวนนักศึกษาหลักสูตร ปวส.
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3. การบัญชี (การบัญชี)         4. คอมพิวเตอรธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
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สาขางานยานยนต จำนวน 16 โครงการ ไดแก 1. การพัฒนา
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชท่ีใชแลว 2. การพัฒนา
เคร่ืองบดสับกระถิน หนวยจัดการศึกษาโพธ์ิประทับชาง ตำบลทุงใหญ 
อำเภอโพธ์ิประทับชาง จังหวัดพิจิตร 3. การพัฒนาอุปกรณ และ
วิธีการพนสารชีวภาพในนาขาว 4. เคร่ืองเก็บเมล็ดพันธุขาว 5. เคร่ือง
ทำกระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ 6. เครื่องผสมปุยอินทรีย 
หนวยจัดการศึกษาโพธ์ิประทับชาง ตำบลทุงใหญ อำเภอโพธ์ิประทับชาง 
จังหวัดพิจิตร 7. เครื่องสับหญาเนเปยรแบบประหยัดพลังงาน 
8. ชุดสาธิตระบบฉีดปมน้ำมันเช้ือเพลิงแบบจานจาย 9. พัฒนาเทรล
เลอรบริการชุมชนเคล่ือนท่ี 10. รถตัดหญาบังคับวิทยุ 11. รถลากวิล
แชร 12. ระบบการใหน้ำในไรขาวโพด 13. ระบบลดความรอน
ภายนอกอาคารจากหัวพนหมอกโดยใชพลังงานแสงอาทิตยแบบ
เคล่ือนท่ี 14. เรือเก็บผักตบชวาและวัชพืชบังคับวิทยุ 15. สถานี
เติมลมยางพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใชในชุมชน 16.ออกแบบและพัฒนา 
เรือเร็ว กรณีศึกษาชุมชนบานหนองแขม ตำบลบานนอย อำเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 7 โครงการ ไดแก 
1. ระบบ เปด - ปดถังขยะอัตโนมัติ ดวยเซ็นเซอรตรวจจับการ
เคลื่อนไหว 2. โปรแกรมจัดเก็บคาน้ำประปาหมูบาน หมู 11 
ตำบลทุงใหญ อำเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร 3. ชุดสาธิต
สวนประกอบของคอมพิวเตอรพีซีเพ่ือใชเปนส่ือการเรียนการสอน 
4. โปรแกรมเช็คช่ือนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนวยจัดการ
ศึกษาโพธ์ิประทับชาง 5. ระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำในการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกสส่ังการผานแอพพลิเคช่ันมือถือ 6. ระบบบริหารจัดการ
กองทุนหมูบาน บานเนินสะอาด หมู 11 ตำบลทุงใหญ อำเภอ
โพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร 7.การใชเทคโนโลยี QR Code 
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวแหลงเรียนรูชุมชนวัดพระพุทธบาทเขาทราย

การจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะ 
ศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 3 ภายใตโครงการส่ิงประดิษฐคนรุนใหม เปนการจัดทำโครงงาน 
กอนที่นักศึกษาจะเรียนจบและเขาสูตลาดแรงงาน ผานกระบวนการ/กิจกรรมการคิดสรางสรรค พัฒนาสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
เพ่ือชุมชน โดยใชองคความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพท่ีเรียนมา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลงานรวม 53 โครงการ เปนผลงาน
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 30 โครงการ และเปนผลงานของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 23 โครงการ และรอยละของคาใชจายท่ีผูปกครอง
สามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน คิดเปนรอยละ100

ผลงานวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จำนวน 30 โครงการ ดังน้ี

โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล เครื่องบดสับกระถิน

ออกแบบและพัฒนาเรือเร็ว ชุดสาธิตระบบฉีดปมน้ำมัน

ระบบลดความรอนภายนอกอาคารจากหัวพนหมอก
โดยใชพลังงานแสงอาทิตยแบบเคล่ือนท่ี เครื่องผสมปุย

การพัฒนาอุปกรณและ
วิธีการพนสารชีวภาพในนาขาว

เครื่องเก็บเมล็ดพันธุขาว
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สาขางานอิเล็กทรอนิกส จำนวน 2 โครงการ ไดแก 
1. ประชาสัมพันธอัจฉริยะผานสมารทโฟน 2. พัฒนาเคร่ืองคัดแยก
ขยะควบคุมการทำงานดวย ARDUINO 

สาขางานไฟฟากำลัง จำนวน 5 โครงการ ไดแก 1. พัฒนา
รถไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 2. ชุดตนแบบการใชพลังงานทดแทน 
(พลังงานแสงอาทิตย) กับระบบไฟฟาภายในอาคารเรียน 3. ศูนย
เรียนรูพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย) 4. ระบบไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยแบบออนกริด 5. เคร่ืองทำจานใบไม 

สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 5 โครงการ ไดแก 1. การพัฒนา
รูปแบบการผลิตและการจำหนายสินคาชุมชน กรณีศึกษา สินคาจาก
กะลามะพราว 2. การพัฒนารูปแบบการผลิตและการจำหนายสินคา
ชุมชน กรณีศึกษา สินคาจากขวดพลาสติก 3. การพัฒนารูปแบบ
การผลิตและการจำหนายสินคาชุมชน กรณีศึกษา สินคาจากเศษผาทอ 
4. การพัฒนารูปแบบการผลิตและการจำหนายสินคาชุมชน กรณี
ศึกษา สินคาจากหนอไม 5. การพัฒนารูปแบบการผลิตและการ
จำหนายสินคาชุมชน กรณีศึกษา สินคาจากเห็ด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร จำนวน 1 โครงการ ไดแก การ
สรางคิวอารโคดสำหรับกลุมผา

สาขาวิชาเคร่ืองกล จำนวน 11 โครงการ ไดแก 1. การ
พัฒนารถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง (ประเภทรถตลาด) 2. การสราง
ชุดทดลองแสดงการเปรียบเทียบแรงดันลมยางของรถยนตแบบ
ปกติกับแรงดันลมยางไนโตรเจน 3. เคร่ืองงัดมัน 4. เคร่ืองดีดฝาย 
5. เคร่ืองปลิดใบออย 6. เคร่ืองรีดดอกเห็ดภูฐาน 7. เคร่ืองสอยหมาก 
8. การพัฒนาเคร่ืองปมจานจากวัสดุธรรมชาติก่ึงอัตโนมัติ 9. การ
พัฒนาเคร่ืองรีดผักตบชวา 10. แมพิมพแบบสแน็คบารเห็ดภูฐาน 
11. รถคนพิการ

สาขาวิชาไฟฟากำลัง จำนวน 6 โครงการ ไดแก 1. เคร่ือง
ฝานหัวมันสำปะหลัง 2. เครื่องกะเทาะเมล็ดขาวโพด 3. เครื่อง
ตัดทอนพันธุมันสำปะหลังทอ 4. เครื่องหั่นหมาก 5. ปายไฟ
ประชาสัมพันธ LED 6. ไฟถนนพลังงานแสงแสงอาทิตย

ผลงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรที่โดดเด่น คือ 

ผลงานวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จำนวน 23 โครงการ ดังนี้ 

รถตัดหญาบังคับวิทยุ

ชุดทดลองแสดงการเปรียบเทียบ
แรงดันลมยางของรถยนตแบบปกติ

กับแรงดันลมยางไนโตรเจน
รถคนพิการ

ผลงานของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีที่โดดเด่น คือ

เครื่องตัดทอนพันธุมันสำปะหลัง (รางวัลชนะเลิศ) 

จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ จัดโดย อบจ. 

เครื่องปลิดใบออยขนาดเล็ก(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)

จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ จัดโดย อบจ.

ระบบไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยแบบออนกริด 

ชุดตนแบบการใช
พลังงานทดแทน 

ระบบเปดปดถังขยะอัตโนมัติ

ดวยเซ็นเซอรตรวจจับความเคล่ือนไหว
เรือเก็บผักตบชวาและ

วัชพืชบังคับวิทยุ

เครื่องปมจานจากวัสดุธรรมชาติกึ่งอัตโนมัติ
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1. ประชาสัมพันธอัจฉริยะผานสมารทโฟน 2. พัฒนาเคร่ืองคัดแยก
ขยะควบคุมการทำงานดวย ARDUINO 

สาขางานไฟฟากำลัง จำนวน 5 โครงการ ไดแก 1. พัฒนา
รถไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 2. ชุดตนแบบการใชพลังงานทดแทน 
(พลังงานแสงอาทิตย) กับระบบไฟฟาภายในอาคารเรียน 3. ศูนย
เรียนรูพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย) 4. ระบบไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยแบบออนกริด 5. เคร่ืองทำจานใบไม 

สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 5 โครงการ ไดแก 1. การพัฒนา
รูปแบบการผลิตและการจำหนายสินคาชุมชน กรณีศึกษา สินคาจาก
กะลามะพราว 2. การพัฒนารูปแบบการผลิตและการจำหนายสินคา
ชุมชน กรณีศึกษา สินคาจากขวดพลาสติก 3. การพัฒนารูปแบบ
การผลิตและการจำหนายสินคาชุมชน กรณีศึกษา สินคาจากเศษผาทอ 
4. การพัฒนารูปแบบการผลิตและการจำหนายสินคาชุมชน กรณี
ศึกษา สินคาจากหนอไม 5. การพัฒนารูปแบบการผลิตและการ
จำหนายสินคาชุมชน กรณีศึกษา สินคาจากเห็ด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร จำนวน 1 โครงการ ไดแก การ
สรางคิวอารโคดสำหรับกลุมผา

สาขาวิชาเคร่ืองกล จำนวน 11 โครงการ ไดแก 1. การ
พัฒนารถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง (ประเภทรถตลาด) 2. การสราง
ชุดทดลองแสดงการเปรียบเทียบแรงดันลมยางของรถยนตแบบ
ปกติกับแรงดันลมยางไนโตรเจน 3. เคร่ืองงัดมัน 4. เคร่ืองดีดฝาย 
5. เคร่ืองปลิดใบออย 6. เคร่ืองรีดดอกเห็ดภูฐาน 7. เคร่ืองสอยหมาก 
8. การพัฒนาเคร่ืองปมจานจากวัสดุธรรมชาติก่ึงอัตโนมัติ 9. การ
พัฒนาเคร่ืองรีดผักตบชวา 10. แมพิมพแบบสแน็คบารเห็ดภูฐาน 
11. รถคนพิการ

สาขาวิชาไฟฟากำลัง จำนวน 6 โครงการ ไดแก 1. เคร่ือง
ฝานหัวมันสำปะหลัง 2. เครื่องกะเทาะเมล็ดขาวโพด 3. เครื่อง
ตัดทอนพันธุมันสำปะหลังทอ 4. เครื่องหั่นหมาก 5. ปายไฟ
ประชาสัมพันธ LED 6. ไฟถนนพลังงานแสงแสงอาทิตย

ผลงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรที่โดดเด่น คือ 

ผลงานวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จำนวน 23 โครงการ ดังนี้ 

รถตัดหญาบังคับวิทยุ

ชุดทดลองแสดงการเปรียบเทียบ
แรงดันลมยางของรถยนตแบบปกติ

กับแรงดันลมยางไนโตรเจน
รถคนพิการ

ผลงานของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีที่โดดเด่น คือ

เครื่องตัดทอนพันธุมันสำปะหลัง (รางวัลชนะเลิศ) 

จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ จัดโดย อบจ. 

เครื่องปลิดใบออยขนาดเล็ก(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)

จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ จัดโดย อบจ.

ระบบไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยแบบออนกริด 

ชุดตนแบบการใช
พลังงานทดแทน 

ระบบเปดปดถังขยะอัตโนมัติ

ดวยเซ็นเซอรตรวจจับความเคล่ือนไหว
เรือเก็บผักตบชวาและ

วัชพืชบังคับวิทยุ

เครื่องปมจานจากวัสดุธรรมชาติกึ่งอัตโนมัติ
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การจัดหลักสูตรด้านอาชีพ

1. หลักสูตรประกาศนียบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนที่พัฒนาขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อนุมัติโดยสภาวิทยาลัยชุมชน)
· การฝกประสบการณดูแลเด็กปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
· ผูดูแลผูสูงอายุ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
· เกษตรปลอดภัย วิทยาลัยชุมชนพังงา
· ธุรกิจตกแตงสถานที่สำหรับงานจัดเลี้ยง
· ผูประกอบการธุรกิจออนไลน วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
· แฟชั่นดีไซน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
· การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ : ตำบลหวยแรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

จำนวนนักศึกษา/ผูสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 วิทยาลัยชุมชน    หลักสูตร         จำนวนนักศึกษา 
                นักศึกษาใหม            สำเร็จ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
    มุกดาหาร   การแพทยแผนไทย (การนวดไทย)       -      11
    สมุทรสาคร   การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ     10  กำลังศึกษา
    ตาก    ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร      20  กำลังศึกษา
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน  
    สงขลา   ผูประกอบการธุรกิจออนไลน      -       -*
    สงขลา   ผูดูแลผูสูงอายุ       26  กำลังศึกษา
    สมุทรสาคร   เตรียมวิชาชีพอุตสาหกรรม      -  กำลังศึกษา
    ปตตานี   ผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง      -      17 
    มุกดาหาร   การดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    -      57
    สงขลา   ผูดูแลผูสูงอายุ       26  กำลังศึกษา

 วิทยาลัยชุมชน    หลักสูตร         จำนวนนักศึกษา 
                นักศึกษาใหม            สำเร็จ
     สมุทรสาคร   กรรมวิธีการผลิต        -       24
     สมุทรสาคร   พื้นฐานมาตรฐานสากล      19  กำลังศึกษา
     ตราด   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      -       9
    ภาษาประเทศเพื่อนบาน       -       7
    ระบบปฏิบัติการและอินเตอรเน็ต      -       1
     ตาก    หลักการบัญชี       25  กำลังศึกษา

*ไมมีผูสำเร็จการศึกษา

การวิจัยและพัฒนา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”
 - ระหวางวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพมหานคร
 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร บางพลัด กรุงเทพมหานคร

กลุมเปาหมาย      :  นักวิจัยและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผลการดำเนินงาน     : - มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัยวิจัย 

   - สามารถเขียนแผนงานวิจัยไดสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตร อววน. และสอดคลอง 

                                 กับเปาหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดงบประมาณ ประจำป 2564

   - โครงการวิจัยที่เสนอไดรับงบประมาณสนับสนุน

   - ไดแลกเปล่ียนความรูและประสบการณดานการเขียนแผนงานวิจัยระหวางนักวิจัยจากวิทยาลัย 

     ชุมชนตาง ๆ

กลุมเปาหมาย      :  บุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่เปนหัวหนาโครงการวิจัยประจำปงบประมาณ 2562

ผลการดำเนินงาน     : - มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการเขียนบทความวิจัย

   - สามารถนำความรูไปเขียนบทความวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

   - ผลงานวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถเผยแพรและเปนประโยชนทางวิชาการ

                              และสังคมตอไป

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
ด้านการเขียนบทความวิจัย
ระหวางวันท่ี 23 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมไอบิส สไตล กรุงเทพ ขาวสาร เวียงใต กรุงเทพมหานคร
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การจัดหลักสูตรด้านอาชีพ

1. หลักสูตรประกาศนียบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนที่พัฒนาขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อนุมัติโดยสภาวิทยาลัยชุมชน)
· การฝกประสบการณดูแลเด็กปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
· ผูดูแลผูสูงอายุ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
· เกษตรปลอดภัย วิทยาลัยชุมชนพังงา
· ธุรกิจตกแตงสถานที่สำหรับงานจัดเลี้ยง
· ผูประกอบการธุรกิจออนไลน วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
· แฟชั่นดีไซน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
· การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ : ตำบลหวยแรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

จำนวนนักศึกษา/ผูสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 วิทยาลัยชุมชน    หลักสูตร         จำนวนนักศึกษา 
                นักศึกษาใหม            สำเร็จ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
    มุกดาหาร   การแพทยแผนไทย (การนวดไทย)       -      11
    สมุทรสาคร   การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ     10  กำลังศึกษา
    ตาก    ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร      20  กำลังศึกษา
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน  
    สงขลา   ผูประกอบการธุรกิจออนไลน      -       -*
    สงขลา   ผูดูแลผูสูงอายุ       26  กำลังศึกษา
    สมุทรสาคร   เตรียมวิชาชีพอุตสาหกรรม      -  กำลังศึกษา
    ปตตานี   ผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง      -      17 
    มุกดาหาร   การดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    -      57
    สงขลา   ผูดูแลผูสูงอายุ       26  กำลังศึกษา

 วิทยาลัยชุมชน    หลักสูตร         จำนวนนักศึกษา 
                นักศึกษาใหม            สำเร็จ
     สมุทรสาคร   กรรมวิธีการผลิต        -       24
     สมุทรสาคร   พื้นฐานมาตรฐานสากล      19  กำลังศึกษา
     ตราด   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      -       9
    ภาษาประเทศเพื่อนบาน       -       7
    ระบบปฏิบัติการและอินเตอรเน็ต      -       1
     ตาก    หลักการบัญชี       25  กำลังศึกษา

*ไมมีผูสำเร็จการศึกษา

การวิจัยและพัฒนา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”
 - ระหวางวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพมหานคร
 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร บางพลัด กรุงเทพมหานคร

กลุมเปาหมาย      :  นักวิจัยและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผลการดำเนินงาน     : - มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัยวิจัย 

   - สามารถเขียนแผนงานวิจัยไดสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตร อววน. และสอดคลอง 

                                 กับเปาหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดงบประมาณ ประจำป 2564

   - โครงการวิจัยที่เสนอไดรับงบประมาณสนับสนุน

   - ไดแลกเปล่ียนความรูและประสบการณดานการเขียนแผนงานวิจัยระหวางนักวิจัยจากวิทยาลัย 

     ชุมชนตาง ๆ

กลุมเปาหมาย      :  บุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่เปนหัวหนาโครงการวิจัยประจำปงบประมาณ 2562

ผลการดำเนินงาน     : - มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการเขียนบทความวิจัย

   - สามารถนำความรูไปเขียนบทความวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

   - ผลงานวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถเผยแพรและเปนประโยชนทางวิชาการ

                              และสังคมตอไป

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
ด้านการเขียนบทความวิจัย
ระหวางวันท่ี 23 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมไอบิส สไตล กรุงเทพ ขาวสาร เวียงใต กรุงเทพมหานคร



Annual Report 2020

สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 7776

กลุมเปาหมาย      :  นักวิจัยและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผลการดำเนินงาน     : - มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการ แนวทาง และเทคนิคการพัฒนาโจทยวิจัยโดยการ

      มีสวนรวมของชุมชน

   - สามารถกำหนดโจทยการวิจัยท่ีสอดคลองกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบท

     ของชุมชนและดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผลงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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                            แนวทางการนำผลการวิจัย 
                       วัตถุประสงค                และนวัตกรรมไปใชประโยชน และ     
                     หนวยงานที่คาดวาจะนำผลการวิจัย
                                             และนวัตกรรมไปใชประโยชน

1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและประเมินสภาพแหลงทอง
เที่ยวทางประวัติศาสตร จังหวัดสระแกว
2. เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของหนวยงานที่
เกี่ยวของและประชาชนในการพัฒนา แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร จังหวัดสระแกว
3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการทองเท่ียวทางประวัติศาสตร
4. พัฒนางานผลิตภัณฑทางประวัติศาสตรประเภทของ
ที่ระลึก
5. เพื่อพัฒนาแนวคิดและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชสงเสริมการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

การนำไปใชประโยชนดาน
- สังคมและชุมชนการใชประโยชนขอมูล ดานการ 
ทองเที่ยว จังหวัดสระแกว
- ผูผลิตและจำหนายของท่ีระลึกทางประวัติศาสตร 
จังหวัดสระแกว
- ประชาสัมพันธการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 
จังหวัดสระแกว

1. เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนบานคำครตาในการจัด 
การทองเที่ยวโดยชุมชนแบบวิถีเกษตรอินทรีย
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเปนแหลง
ทองเทียวโดยชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย
3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนบานคำครตาเปน
แหลงทองเที่ยวโดยชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย
4. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาพื้นเมือง
5. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการชุมชนทองเที่ยวโอทอป
นวัตวิถีชุมชน
6. เพื่อพัฒนารูปแบบดิจิตอลมารเก็ตติ้งสำหรับชุมชน
ทองเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
7. เพ่ือถายทอดการรับรูและการใชงานดิจิตอลมารเก็ตต้ิง
สำหรับชุมชนทองเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
8. เพื่อวิเคราะหวิถีปฏิบัติดานทักษะสังคมของผูสูงอายุ
ที่เหมาะสมตอการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมใน
สังคมแหงการเรียนรู 
9. เพื่อนำเสนอกลยุทธดานทักษะสังคมและวิถีปฏิบัติ
ของผูสูงอายุตอการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม
ในสังคมแหงการเรียนรู

1. ชวยใหการใชทรัพยากรการเกษตรในชุมชนท้ัง 
ในระยะส้ัน ระยะยาวมีประสิทธิภาพ และจัดรูป
แบบกิจกรรมการทองเท่ียวชุมชนใหมีความย่ังยืน
2. นำผลที่ไดจากการทดลองไปเปรียบเทียบ
เพื่อใชประโยชนทางการตลาดดิจิตอลในชุมชน
อื่น ๆ และเสนอเปนแนวทางในการดำเนินการ
ตลาดสินคาชุมชนระดับนโยบาย
3. หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีดูแลรับผิดชอบ
ดานการทองเที่ยวสามารถนำผลการวิจัย
ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการสงเสริม
และจัดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม
สำหรับผูสูงอายุ
4. สามารถขยายผลจากการนำกลยุทธดานทักษะ
สังคมและวิถีปฏิบัติของผูสูงอายุตอการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพและวัฒนธรรมในสังคมแหงการเรียนรู
ที่มีความเหมาะสม และเปนไปไดในการนำไป
ประยุกตใชสำหรับการสงเสริมการดูและผูสูงอายุ
ตามลำดับขั้นของการสงเสริมได
5. วิทยาลัยชุมชนยโสธรสามารถนำไปพัฒนา
เปนคูมือการจัดดำเนินการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
และวัฒนธรรมสำหรับผูสูงอายุ เพื่อใหสะดวก
ตอการนำไปปฏิบัติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที ่ 

ระหวางวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนสระแกว จังหวัดสระแกว

                            แนวทางการนำผลการวิจัย 
                       วัตถุประสงค                และนวัตกรรมไปใชประโยชน และ     
                     หนวยงานที่คาดวาจะนำผลการวิจัย
                                             และนวัตกรรมไปใชประโยชน
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1. เพื่อศึกษาศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการ
ชุมชนที่รองรับการทองเที่ยวของชุมชนไทลื้อ อำเภอปว 
จังหวัดนาน
2. เพ่ือเช่ือมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวและผลิตภัณฑชุมชน
ท่ีรองรับการทองเท่ียวของชุมชนไทล้ือ อำเภอปว จังหวัดนาน

1. ชุมชนไทล้ือมีรูปแบบการบริหารจัดการทองเท่ียว 
อยางมีสวนรวมท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน 
2. ชุมชนไทล้ือมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑชุมชน
และรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 7776

กลุมเปาหมาย      :  นักวิจัยและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผลการดำเนินงาน     : - มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการ แนวทาง และเทคนิคการพัฒนาโจทยวิจัยโดยการ

      มีสวนรวมของชุมชน

   - สามารถกำหนดโจทยการวิจัยท่ีสอดคลองกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบท

     ของชุมชนและดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผลงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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                            แนวทางการนำผลการวิจัย 
                       วัตถุประสงค                และนวัตกรรมไปใชประโยชน และ     
                     หนวยงานที่คาดวาจะนำผลการวิจัย
                                             และนวัตกรรมไปใชประโยชน

1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและประเมินสภาพแหลงทอง
เที่ยวทางประวัติศาสตร จังหวัดสระแกว
2. เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของหนวยงานที่
เกี่ยวของและประชาชนในการพัฒนา แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร จังหวัดสระแกว
3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการทองเท่ียวทางประวัติศาสตร
4. พัฒนางานผลิตภัณฑทางประวัติศาสตรประเภทของ
ที่ระลึก
5. เพื่อพัฒนาแนวคิดและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชสงเสริมการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

การนำไปใชประโยชนดาน
- สังคมและชุมชนการใชประโยชนขอมูล ดานการ 
ทองเที่ยว จังหวัดสระแกว
- ผูผลิตและจำหนายของท่ีระลึกทางประวัติศาสตร 
จังหวัดสระแกว
- ประชาสัมพันธการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 
จังหวัดสระแกว

1. เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนบานคำครตาในการจัด 
การทองเที่ยวโดยชุมชนแบบวิถีเกษตรอินทรีย
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเปนแหลง
ทองเทียวโดยชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย
3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนบานคำครตาเปน
แหลงทองเที่ยวโดยชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย
4. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาพื้นเมือง
5. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการชุมชนทองเที่ยวโอทอป
นวัตวิถีชุมชน
6. เพื่อพัฒนารูปแบบดิจิตอลมารเก็ตติ้งสำหรับชุมชน
ทองเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
7. เพ่ือถายทอดการรับรูและการใชงานดิจิตอลมารเก็ตต้ิง
สำหรับชุมชนทองเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
8. เพื่อวิเคราะหวิถีปฏิบัติดานทักษะสังคมของผูสูงอายุ
ที่เหมาะสมตอการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมใน
สังคมแหงการเรียนรู 
9. เพื่อนำเสนอกลยุทธดานทักษะสังคมและวิถีปฏิบัติ
ของผูสูงอายุตอการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม
ในสังคมแหงการเรียนรู

1. ชวยใหการใชทรัพยากรการเกษตรในชุมชนท้ัง 
ในระยะส้ัน ระยะยาวมีประสิทธิภาพ และจัดรูป
แบบกิจกรรมการทองเท่ียวชุมชนใหมีความย่ังยืน
2. นำผลที่ไดจากการทดลองไปเปรียบเทียบ
เพื่อใชประโยชนทางการตลาดดิจิตอลในชุมชน
อื่น ๆ และเสนอเปนแนวทางในการดำเนินการ
ตลาดสินคาชุมชนระดับนโยบาย
3. หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีดูแลรับผิดชอบ
ดานการทองเที่ยวสามารถนำผลการวิจัย
ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการสงเสริม
และจัดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม
สำหรับผูสูงอายุ
4. สามารถขยายผลจากการนำกลยุทธดานทักษะ
สังคมและวิถีปฏิบัติของผูสูงอายุตอการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพและวัฒนธรรมในสังคมแหงการเรียนรู
ที่มีความเหมาะสม และเปนไปไดในการนำไป
ประยุกตใชสำหรับการสงเสริมการดูและผูสูงอายุ
ตามลำดับขั้นของการสงเสริมได
5. วิทยาลัยชุมชนยโสธรสามารถนำไปพัฒนา
เปนคูมือการจัดดำเนินการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
และวัฒนธรรมสำหรับผูสูงอายุ เพื่อใหสะดวก
ตอการนำไปปฏิบัติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที ่ 

ระหวางวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนสระแกว จังหวัดสระแกว

                            แนวทางการนำผลการวิจัย 
                       วัตถุประสงค                และนวัตกรรมไปใชประโยชน และ     
                     หนวยงานที่คาดวาจะนำผลการวิจัย
                                             และนวัตกรรมไปใชประโยชน
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1. เพื่อศึกษาศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการ
ชุมชนที่รองรับการทองเที่ยวของชุมชนไทลื้อ อำเภอปว 
จังหวัดนาน
2. เพ่ือเช่ือมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวและผลิตภัณฑชุมชน
ท่ีรองรับการทองเท่ียวของชุมชนไทล้ือ อำเภอปว จังหวัดนาน

1. ชุมชนไทล้ือมีรูปแบบการบริหารจัดการทองเท่ียว 
อยางมีสวนรวมท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน 
2. ชุมชนไทล้ือมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑชุมชน
และรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

วิท
ยา

ลัย
ชุม

ชน
นา

น 
: แ

นว
ทา

งก
าร

บร
ิหา

ร
จัด

กา
รชุ

มช
นอ

ยา
งมี

สว
นร

วม
เพื่

อร
อง

รับ
กา

รท
อง

เที่
ยว

ชุม
ชน

ไท
ลื้อ

 อ
ำเ

ภอ
ปว

 จ
ังห

วัด
นา

น



Annual Report 2020

สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 7978

การจัดหลักสูตรบริการวิชาการงานทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การดำเนินงานทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีระบบการคุมครองสิทธิของงาน

วิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 

ดังนี้

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดแจงนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยแลวเสร็จ

และมีความประสงคจะขอรับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

สงรายละเอียดผลงาน และรางคำขอ ไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดเช่ือมตอระบบการจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะกรอก

คำขอ และยื่นผานระบบอิเล็กทรอนิกส

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดจดลิขสิทธิ์ “THEPA HANDBOOK เที่ยวเทพาฮาเฮจากเลขึ้นเขา - ไมเหงาจากเขาลงเล” 
ใหกับวิทยาลัยชุมชนสงขลา

ระบบการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาทางอิเล็กทรอนิกส 

3. กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย จะแจงสถาบันวิทยาลัยชุมชนแกไขคำขอ เมื่อเรียบรอยแลวสถาบันวิทยาลัย

ชุมชนจะไปรับเอกสารการคุมครองสิทธิของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชนจาก

กรมทรัพยสินทางปญญา และสงใหวิทยาลัยชุมชน

หนังสือรับรองการแจงขอมูล “ลิขสิทธิ์”

การบริการวิชาการและเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวอยางหลักสูตร
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เกษตรกรรม  • การเลี้ยงหนูนา     • การเลี้ยงไกพื้นบาน
   • การจัดการระบบน้ำและธนาคารน้ำเพื่อ  • การทำปุยอินทรีย 
     เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร   • การทำผักไมโครกรีน
เทคโนโลยี/งานชาง • งานซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน  • ชางข้ึนรูปตัวเรือนเคร่ืองประดับดวยโลหะ 
   • การแปรรูปไมเพื่อเปนเฟอรนิเจอรและของตกแตง • ชางเฟอรนิเจอรจากถังแกลลอน  
สุขภาพ   • การนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ   • การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 
   • การทำน้ำมันสมุนไพร    • การทำลูกประคบสมุนไพร
บริหารธุรกิจ/การจัดการ • การตลาดออนไลน    • การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) 
   • โปรแกรมสำนักงานยุคดิจิทัล   • นักการตลาดชุมชน 
คหกรรมศาสตร/  • การพัฒนาผลิตภัณฑผาปาเตะ                        • การทำสบูน้ำผึ้ง
งานประดิษฐ  • การพัฒนาผลิตภัณฑกิ่งกะหลา    • การแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอมือ
     เพื่อเปนของที่ระลึกอยางครบวงจร  • การแปรรูปผลิตภัณฑจากตนชก
   • การแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ำ   • การแปรรูปผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง 
   • การสรางผลิตภัณฑจากเสนพลาสติก    จังหวัดยโสธร
   • การตัดเย็บถุงผาลดโลกรอน   • การตัดเย็บผาถุงสำเร็จรูปดวยมือ
    • การทำผลิตภัณฑเพื่อความงาม   • การทำภาชนะบรรจุอาหาร  
   • การทำภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติ
อาหาร   • การทำอาหารวาง    • ขนมอบเพื่อธุรกิจ
   • ผูประกอบการรานกวยเตี๋ยวหมูตุน  • การทำขนมปงสอดไส 
   • การทำขนมไทยเพื่อการคา   • การทำน้ำพริกสำเร็จรูป
   • อาหารพื้นเมืองนาน
เสริมสวย  • การซอยผมทรงสมัยนิยม   • การตัดผมชายเบื้องตน 
   • ชางตัดผมหญิงเบื้องตน    • การเสริมสวยทรงผมสตรี

การพัฒนาผลิตภัณฑกิ่งกะหลา 
เพื่อเปนของที่ระลึกอยางครบวงจร

ชางเชื่อมเหล็กดัด การทำน้ำพริกสำเร็จรูป การแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอมือ

การเลี้ยงหนูนา
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การจัดหลักสูตรบริการวิชาการงานทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การดำเนินงานทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีระบบการคุมครองสิทธิของงาน

วิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 

ดังนี้

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดแจงนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยแลวเสร็จ

และมีความประสงคจะขอรับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

สงรายละเอียดผลงาน และรางคำขอ ไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดเช่ือมตอระบบการจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะกรอก

คำขอ และยื่นผานระบบอิเล็กทรอนิกส

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดจดลิขสิทธิ์ “THEPA HANDBOOK เที่ยวเทพาฮาเฮจากเลขึ้นเขา - ไมเหงาจากเขาลงเล” 
ใหกับวิทยาลัยชุมชนสงขลา

ระบบการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาทางอิเล็กทรอนิกส 

3. กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย จะแจงสถาบันวิทยาลัยชุมชนแกไขคำขอ เมื่อเรียบรอยแลวสถาบันวิทยาลัย

ชุมชนจะไปรับเอกสารการคุมครองสิทธิของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชนจาก

กรมทรัพยสินทางปญญา และสงใหวิทยาลัยชุมชน

หนังสือรับรองการแจงขอมูล “ลิขสิทธิ์”

การบริการวิชาการและเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวอยางหลักสูตร
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เกษตรกรรม  • การเลี้ยงหนูนา     • การเลี้ยงไกพื้นบาน
   • การจัดการระบบน้ำและธนาคารน้ำเพื่อ  • การทำปุยอินทรีย 
     เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร   • การทำผักไมโครกรีน
เทคโนโลยี/งานชาง • งานซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน  • ชางข้ึนรูปตัวเรือนเคร่ืองประดับดวยโลหะ 
   • การแปรรูปไมเพื่อเปนเฟอรนิเจอรและของตกแตง • ชางเฟอรนิเจอรจากถังแกลลอน  
สุขภาพ   • การนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ   • การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 
   • การทำน้ำมันสมุนไพร    • การทำลูกประคบสมุนไพร
บริหารธุรกิจ/การจัดการ • การตลาดออนไลน    • การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) 
   • โปรแกรมสำนักงานยุคดิจิทัล   • นักการตลาดชุมชน 
คหกรรมศาสตร/  • การพัฒนาผลิตภัณฑผาปาเตะ                        • การทำสบูน้ำผึ้ง
งานประดิษฐ  • การพัฒนาผลิตภัณฑกิ่งกะหลา    • การแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอมือ
     เพื่อเปนของที่ระลึกอยางครบวงจร  • การแปรรูปผลิตภัณฑจากตนชก
   • การแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ำ   • การแปรรูปผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง 
   • การสรางผลิตภัณฑจากเสนพลาสติก    จังหวัดยโสธร
   • การตัดเย็บถุงผาลดโลกรอน   • การตัดเย็บผาถุงสำเร็จรูปดวยมือ
    • การทำผลิตภัณฑเพื่อความงาม   • การทำภาชนะบรรจุอาหาร  
   • การทำภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติ
อาหาร   • การทำอาหารวาง    • ขนมอบเพื่อธุรกิจ
   • ผูประกอบการรานกวยเตี๋ยวหมูตุน  • การทำขนมปงสอดไส 
   • การทำขนมไทยเพื่อการคา   • การทำน้ำพริกสำเร็จรูป
   • อาหารพื้นเมืองนาน
เสริมสวย  • การซอยผมทรงสมัยนิยม   • การตัดผมชายเบื้องตน 
   • ชางตัดผมหญิงเบื้องตน    • การเสริมสวยทรงผมสตรี

การพัฒนาผลิตภัณฑกิ่งกะหลา 
เพื่อเปนของที่ระลึกอยางครบวงจร

ชางเชื่อมเหล็กดัด การทำน้ำพริกสำเร็จรูป การแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอมือ

การเลี้ยงหนูนา
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ภาษา   • เรียนรูภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร       • ภาษาอังกฤษรองรับผูประกอบการทองเท่ียว
                               • ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว     ชุมชนไทใหญทาวน 
   • ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
คอมพิวเตอร/ดิจิทัล  • การใชงานอินเตอรเน็ตเบื้องตน   • การใชงานโปรแกรมสำนักงานเบื้องตน
สุขภาพ   • อาหารสำหรับผูสูงอายุ    • การนวดแผนไทยเบื้องตน     
   • การดูแลผูสูงอายุ    • เกษตรวัยเกษียณเพื่อสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม/พัฒนา • จิตรกรรมสกุลชางนาน สูจิตรกรรมรวมสมัย  • ศิลปะการแทงหยวก
คุณภาพชีวิตบุคคลหรือ • การประดิษฐตุงไชย    • การทำพานบายศรี 
ชุมชน    • การจัดทำบัญชีกองทุนหมูบาน 
ตอบสนองสถานการณ • การทำแอลกอฮอลลางมือ   • การทำหนากากอนามัยดวยผา
การระบาดโรคโควิด – 19 • การทำหนากาก face shield สำหรับ               • การตัดเย็บหนากากอนามัย
     เจาหนาที่ปฏิบัติการ    
   • การผลิตน้ำยาฆาเชื้อในครัวเรือนเพื่อ
     การปองกัน COVID-19 
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การดำเนินงานโครงการนโยบายภายใต้แผนงานบูรณาการ
โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

เสริมสรางผูนำจิตอาสาทำดีดวยหัวใจ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 1,676 คน 
   - จิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 2 ครั้ง     วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
         วัดเขากง ตำบลลำภู อำเภอเมือง
   - จิตอาสาทำดีดวยหัวใจ 3 ครั้ง       วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   - คายอาสาพัฒนาทองถิ่น ของนักศึกษาแตละสาขา    ชุมชนในจังหวัดนราธิวาส
เสริมสรางการอยูรวมกันอยางสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต  84 คน
   - รับฟงการบรรยายการอยูรวมกันอยางสันติในจังหวัดชายแดนใต   ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่อง
         มาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง
   - ศึกษาเรียนรูชุมชนสันติสุขในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส    ชุมชนบานลาแล ชุมชนบานเจะเหม  
         ชุมชนบานย่ีง ชุมชนโรงงานแฮนดอินแฮนด 
         ชุมชนบานทุเรียนนก ชุมชนวัดชลธารา 
         สิงเห ชุมชนบานกะลุวอ และชุมชนบานยะกัง
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คน
กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

   - นำเสนอผลการศึกษาเรียนรูชุมชนสันติสุข และเผยแพรผลการศึกษา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   - สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สำนักสงฆธรรมเจริญ ตำบลโคกสะตอ  
     ในสังคมพหุวัฒนธรรม      อำเภอรือเสาะ
คายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม 84 คน 
   - คายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม 50 คน    จังหวัดพังงา
   - นำเสนอผลงานการศึกษาคายแลกแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
     จังหวัดพังงา
   - คายแลกเปล่ียนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขาทองเท่ียว 34 คน 
ติดตามประเมินผล/ประชาสัมพันธผลการดำเนินงาน/ศึกษาและพัฒนาชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัด
ชายแดนใตตนแบบ/การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน นราธิวาส
นราธิวาส 200 คน 
เสริมสรางการอยูรวมกันอยางสันติในชุมชนจังหวัดชายแดนใต  70 คน
   - อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสรางการอยูรวมกันอยางสันติใน  โรงแรมตนออยแกรนด อำเภอหาดใหญ        
     ชุมชนจังหวัดชายแดนใต 70 คน      จังหวัดสงขลา
   - ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน 8 ชุมชน       - ตำบลบาโระ อำเภอยะหา
         - ตำบลบาละ อำเภอกาบัง
         - ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปนัง
         - ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา
         - ตำบลแมหวาด อำเภอธารโต
         - ตำบลจะกวะ อำเภอรามัน
         - ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง
         - ตำบลอัยเยอรเวง อำเภอเบตง
   - นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู      โรงแรมยะลาแกรนด พาเลซ อำเภอเมือง
         ยะลา
   - มอบเกียรติบัตร       วิทยาลัยชุมชนยะลา
คายผูนำนักศึกษาและผูนำจิตอาสาทำความดีดวยหัวใจ 55 คน  
   - การอบรมเชิงปฏิบัติการผูนำนักศึกษาและผูนำจิตอาสาทำความดี   โรงแรมเซาทเทอรแอรพอรต  อำเภอ
     ดวยหัวใจ 55 คน       หาดใหญ จังหวัดสงขลา
   - ลงพื้นที่ทำจิตอาสาทาสีโรงเรียนตาดีกา 96 คน     หมูที่ 6 ตำบลจะกวะ อำเภอรามัน
คายแลกเปลี่ยนเรียนรูการอยูรวมกันอยางสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาและภาคีเครือขาย 160 คน 
   - ทัศนศึกษา ผูรับบริการและภาคีเครือขาย 50 คน    บานแหลมมะขาม และบานน้ำเชี่ยว  
         อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
   - มอบหมายใหนักศึกษา สำรวจ สังเกตชุมชน / สถานที่ หรือสัมภาษณ - ตำบลบาโระ อำเภอยะหา
     บุคคลตาง ๆ และ สรุปจัดทำรายงานในประเด็นที่สำคัญ    - ตำบลบาละ อำเภอกาบัง
     ผูถูกสัมภาษณ 8 ชุมชน ๆ ละ 10 คน รวม 80 คน   - ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปนัง
         - ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา
         - ตำบลแมหวาด อำเภอธารโต
         - ตำบลจะกวะ อำเภอรามัน
         - ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง
         - ตำบลอัยเยอรเวง อำเภอเบตง
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ภาษา   • เรียนรูภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร       • ภาษาอังกฤษรองรับผูประกอบการทองเท่ียว
                               • ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว     ชุมชนไทใหญทาวน 
   • ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
คอมพิวเตอร/ดิจิทัล  • การใชงานอินเตอรเน็ตเบื้องตน   • การใชงานโปรแกรมสำนักงานเบื้องตน
สุขภาพ   • อาหารสำหรับผูสูงอายุ    • การนวดแผนไทยเบื้องตน     
   • การดูแลผูสูงอายุ    • เกษตรวัยเกษียณเพื่อสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม/พัฒนา • จิตรกรรมสกุลชางนาน สูจิตรกรรมรวมสมัย  • ศิลปะการแทงหยวก
คุณภาพชีวิตบุคคลหรือ • การประดิษฐตุงไชย    • การทำพานบายศรี 
ชุมชน    • การจัดทำบัญชีกองทุนหมูบาน 
ตอบสนองสถานการณ • การทำแอลกอฮอลลางมือ   • การทำหนากากอนามัยดวยผา
การระบาดโรคโควิด – 19 • การทำหนากาก face shield สำหรับ               • การตัดเย็บหนากากอนามัย
     เจาหนาที่ปฏิบัติการ    
   • การผลิตน้ำยาฆาเชื้อในครัวเรือนเพื่อ
     การปองกัน COVID-19 
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การดำเนินงานโครงการนโยบายภายใต้แผนงานบูรณาการ
โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

เสริมสรางผูนำจิตอาสาทำดีดวยหัวใจ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 1,676 คน 
   - จิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 2 ครั้ง     วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
         วัดเขากง ตำบลลำภู อำเภอเมือง
   - จิตอาสาทำดีดวยหัวใจ 3 ครั้ง       วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   - คายอาสาพัฒนาทองถิ่น ของนักศึกษาแตละสาขา    ชุมชนในจังหวัดนราธิวาส
เสริมสรางการอยูรวมกันอยางสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต  84 คน
   - รับฟงการบรรยายการอยูรวมกันอยางสันติในจังหวัดชายแดนใต   ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่อง
         มาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง
   - ศึกษาเรียนรูชุมชนสันติสุขในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส    ชุมชนบานลาแล ชุมชนบานเจะเหม  
         ชุมชนบานย่ีง ชุมชนโรงงานแฮนดอินแฮนด 
         ชุมชนบานทุเรียนนก ชุมชนวัดชลธารา 
         สิงเห ชุมชนบานกะลุวอ และชุมชนบานยะกัง
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กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

   - นำเสนอผลการศึกษาเรียนรูชุมชนสันติสุข และเผยแพรผลการศึกษา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   - สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สำนักสงฆธรรมเจริญ ตำบลโคกสะตอ  
     ในสังคมพหุวัฒนธรรม      อำเภอรือเสาะ
คายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม 84 คน 
   - คายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม 50 คน    จังหวัดพังงา
   - นำเสนอผลงานการศึกษาคายแลกแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
     จังหวัดพังงา
   - คายแลกเปล่ียนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขาทองเท่ียว 34 คน 
ติดตามประเมินผล/ประชาสัมพันธผลการดำเนินงาน/ศึกษาและพัฒนาชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัด
ชายแดนใตตนแบบ/การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน นราธิวาส
นราธิวาส 200 คน 
เสริมสรางการอยูรวมกันอยางสันติในชุมชนจังหวัดชายแดนใต  70 คน
   - อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสรางการอยูรวมกันอยางสันติใน  โรงแรมตนออยแกรนด อำเภอหาดใหญ        
     ชุมชนจังหวัดชายแดนใต 70 คน      จังหวัดสงขลา
   - ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน 8 ชุมชน       - ตำบลบาโระ อำเภอยะหา
         - ตำบลบาละ อำเภอกาบัง
         - ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปนัง
         - ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา
         - ตำบลแมหวาด อำเภอธารโต
         - ตำบลจะกวะ อำเภอรามัน
         - ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง
         - ตำบลอัยเยอรเวง อำเภอเบตง
   - นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู      โรงแรมยะลาแกรนด พาเลซ อำเภอเมือง
         ยะลา
   - มอบเกียรติบัตร       วิทยาลัยชุมชนยะลา
คายผูนำนักศึกษาและผูนำจิตอาสาทำความดีดวยหัวใจ 55 คน  
   - การอบรมเชิงปฏิบัติการผูนำนักศึกษาและผูนำจิตอาสาทำความดี   โรงแรมเซาทเทอรแอรพอรต  อำเภอ
     ดวยหัวใจ 55 คน       หาดใหญ จังหวัดสงขลา
   - ลงพื้นที่ทำจิตอาสาทาสีโรงเรียนตาดีกา 96 คน     หมูที่ 6 ตำบลจะกวะ อำเภอรามัน
คายแลกเปลี่ยนเรียนรูการอยูรวมกันอยางสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาและภาคีเครือขาย 160 คน 
   - ทัศนศึกษา ผูรับบริการและภาคีเครือขาย 50 คน    บานแหลมมะขาม และบานน้ำเชี่ยว  
         อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
   - มอบหมายใหนักศึกษา สำรวจ สังเกตชุมชน / สถานที่ หรือสัมภาษณ - ตำบลบาโระ อำเภอยะหา
     บุคคลตาง ๆ และ สรุปจัดทำรายงานในประเด็นที่สำคัญ    - ตำบลบาละ อำเภอกาบัง
     ผูถูกสัมภาษณ 8 ชุมชน ๆ ละ 10 คน รวม 80 คน   - ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปนัง
         - ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา
         - ตำบลแมหวาด อำเภอธารโต
         - ตำบลจะกวะ อำเภอรามัน
         - ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง
         - ตำบลอัยเยอรเวง อำเภอเบตง

วิท
ยา

ลัย
ชุม

ชน
ยะ

ลา
 ผ

ูเข
าร

วม
 1

,5
35

 ค
น



Annual Report 2020

สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 8382

กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

คายแลกเปลี่ยนเรียนรูการอยูรวมกันอยางสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาและภาคีเครือขาย 160 คน 
   - ทัศนศึกษา ผูรับบริการและภาคีเครือขาย 50 คน    บานแหลมมะขาม และบานน้ำเชี่ยว  
         อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
   - มอบหมายใหนักศึกษา สำรวจ สังเกตชุมชน / สถานที่ หรือสัมภาษณ - ตำบลบาโระ อำเภอยะหา
     บุคคลตาง ๆ และ สรุปจัดทำรายงานในประเด็นที่สำคัญ    - ตำบลบาละ อำเภอกาบัง
     ผูถูกสัมภาษณ 8 ชุมชน ๆ ละ 10 คน รวม 80 คน   - ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปนัง
         - ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา
         - ตำบลแมหวาด อำเภอธารโต
         - ตำบลจะกวะ อำเภอรามัน
         - ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง
         - ตำบลอัยเยอรเวง อำเภอเบตง 
  - นำชาวบานชุมชน 45 คน/4 ชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรูในสังคม  กลุมเปาหมาย 4 ชุมชน :
     พหุวัฒนธรรม ผานการทัศนศึกษาและฟงบรรยายพิเศษชุมชนตนแบบ 1. ตำบลบาโระ อำเภอยะหา
     จังหวัดสตูล         2. ตำบลจะกวะ อำเภอรามัน
         3. ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง
         4. ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปนัง
         พ้ืนท่ีดำเนินการ : บานตันหยงโปและชุมชน 
          บานหัวทาง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
   - สรุปผลและสรางเครือขายนิสิตนักศึกษา 80 คน  วิทยาลัยชุมชนยะลา
งานเบิกฟา วชช. ยะลา “พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต”  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 1,250 คน

คายศึกษาชุมชนตนแบบที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 201 คน  
   - การจัดการทั่วไป 21 คน       ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนอง 
         ทราย ตำบลหนองสาหราย อำเภอ  
         พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
   - คอมพิวเตอรธุรกิจ 30 คน       ชุมชนบานสาหราย ชุมชนหนองสามพราน 
         อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
   - การศึกษาปฐมวัย 130 คน       ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดำ บานหนองปรง  
         อำเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี และ 
         ศูนยการเรียนรูคายสุรสีห จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

   - สาธารณสุขชุมชน 20 คน       ชุมชนอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัด 
         สมุทรสงคราม
สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต กิจกรรมมหกรรมวิชาการสรางงานสรางอาชีพ 
(เสริมสรางเอกลักษณของชาติ) 100 คน 

แลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม 200 คน  
   - คายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม 50  คน   วิทยาลัยชุมชนปตตานี และชุมชนบาน
         ตาเกะ ตำบลตาเกะ อำเภอยะหร่ิง และ
         ทามาร บีช รีสอรท อำเภอยะหริ่ง
   - การจัดการความรูและเผยแพรประชาสัมพันธ 150 คน    วิทยาลัยชุมชนปตตานี

เสริมสรางผูนำจิตอาสาทำดีดวยหัวใจนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปตตานี 100 คน
   - อบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา    วิทยาลัยชุมชนปตตานี
   - คายเสริมสรางผูนำจิตอาสาทำดีดวยหัวใจ     ดลชนกโฮมสเตย อำเภอเมือง จังหวัด 
         สงขลา และโรงเรียนอรัญวาสิการาม  
         อำเภอโคกโพธิ์

เปดบานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ครั้งที่ 5 1,014 คน    ลานวัฒนธรรมอำเภอเทพา และ  
         วิทยาลัย ชุมชนสงขลา
พัฒนาทักษะการจัดการกิจกรรมการเสริมสรางการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข 330 คน 
   - การทำงานเปนทีม 90 คน/ 6 ชุมชน       สถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา 
         นครนิทร
   - นำเสนอขอมูลในการลงพื้นที่ 80 คน      วิทยาลัยชุมชนสงขลา
   - สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติ ในพ้ืนท่ีเปาหมายจังหวัดชายแดนใต 160 คน  ตำบลเปยน อำเภอสะบายอย/ 
         ตำนาทวี อำเภอนาทวี/ ตำบลทามวง  
         อำเภอเทพา และตำบลตลิ่งชัน อำเภอ 
         จะนะ
แกนนำนักศึกษาจิตอาสาทำความดีดวยหัวใจ 424 คน  
   - SK CC ตูปนสุข        วิทยาลัยชุมชนสงขลา  
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โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนยะลา

โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนปตตานี
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กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

คายแลกเปลี่ยนเรียนรูการอยูรวมกันอยางสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของ
นักศึกษาและภาคีเครือขาย 160 คน 
   - ทัศนศึกษา ผูรับบริการและภาคีเครือขาย 50 คน    บานแหลมมะขาม และบานน้ำเชี่ยว  
         อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
   - มอบหมายใหนักศึกษา สำรวจ สังเกตชุมชน / สถานที่ หรือสัมภาษณ - ตำบลบาโระ อำเภอยะหา
     บุคคลตาง ๆ และ สรุปจัดทำรายงานในประเด็นที่สำคัญ    - ตำบลบาละ อำเภอกาบัง
     ผูถูกสัมภาษณ 8 ชุมชน ๆ ละ 10 คน รวม 80 คน   - ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปนัง
         - ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา
         - ตำบลแมหวาด อำเภอธารโต
         - ตำบลจะกวะ อำเภอรามัน
         - ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง
         - ตำบลอัยเยอรเวง อำเภอเบตง 
  - นำชาวบานชุมชน 45 คน/4 ชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรูในสังคม  กลุมเปาหมาย 4 ชุมชน :
     พหุวัฒนธรรม ผานการทัศนศึกษาและฟงบรรยายพิเศษชุมชนตนแบบ 1. ตำบลบาโระ อำเภอยะหา
     จังหวัดสตูล         2. ตำบลจะกวะ อำเภอรามัน
         3. ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง
         4. ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปนัง
         พ้ืนท่ีดำเนินการ : บานตันหยงโปและชุมชน 
          บานหัวทาง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
   - สรุปผลและสรางเครือขายนิสิตนักศึกษา 80 คน  วิทยาลัยชุมชนยะลา
งานเบิกฟา วชช. ยะลา “พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต”  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 1,250 คน

คายศึกษาชุมชนตนแบบที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 201 คน  
   - การจัดการทั่วไป 21 คน       ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนอง 
         ทราย ตำบลหนองสาหราย อำเภอ  
         พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
   - คอมพิวเตอรธุรกิจ 30 คน       ชุมชนบานสาหราย ชุมชนหนองสามพราน 
         อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
   - การศึกษาปฐมวัย 130 คน       ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดำ บานหนองปรง  
         อำเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี และ 
         ศูนยการเรียนรูคายสุรสีห จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

   - สาธารณสุขชุมชน 20 คน       ชุมชนอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัด 
         สมุทรสงคราม
สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต กิจกรรมมหกรรมวิชาการสรางงานสรางอาชีพ 
(เสริมสรางเอกลักษณของชาติ) 100 คน 

แลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม 200 คน  
   - คายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม 50  คน   วิทยาลัยชุมชนปตตานี และชุมชนบาน
         ตาเกะ ตำบลตาเกะ อำเภอยะหร่ิง และ
         ทามาร บีช รีสอรท อำเภอยะหริ่ง
   - การจัดการความรูและเผยแพรประชาสัมพันธ 150 คน    วิทยาลัยชุมชนปตตานี

เสริมสรางผูนำจิตอาสาทำดีดวยหัวใจนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปตตานี 100 คน
   - อบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา    วิทยาลัยชุมชนปตตานี
   - คายเสริมสรางผูนำจิตอาสาทำดีดวยหัวใจ     ดลชนกโฮมสเตย อำเภอเมือง จังหวัด 
         สงขลา และโรงเรียนอรัญวาสิการาม  
         อำเภอโคกโพธิ์

เปดบานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ครั้งที่ 5 1,014 คน    ลานวัฒนธรรมอำเภอเทพา และ  
         วิทยาลัย ชุมชนสงขลา
พัฒนาทักษะการจัดการกิจกรรมการเสริมสรางการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข 330 คน 
   - การทำงานเปนทีม 90 คน/ 6 ชุมชน       สถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา 
         นครนิทร
   - นำเสนอขอมูลในการลงพื้นที่ 80 คน      วิทยาลัยชุมชนสงขลา
   - สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติ ในพ้ืนท่ีเปาหมายจังหวัดชายแดนใต 160 คน  ตำบลเปยน อำเภอสะบายอย/ 
         ตำนาทวี อำเภอนาทวี/ ตำบลทามวง  
         อำเภอเทพา และตำบลตลิ่งชัน อำเภอ 
         จะนะ
แกนนำนักศึกษาจิตอาสาทำความดีดวยหัวใจ 424 คน  
   - SK CC ตูปนสุข        วิทยาลัยชุมชนสงขลา  
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โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนยะลา

โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนปตตานี
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   - จิตอาสาจัดทำอุปกรณกดเจลแอลกอฮอล 325 คน             วิทยาลัยชุมชนสงขลา
   - จิตอาสาบรรจุแอลกอฮอลใสขวดรวมกับกาชาดจังหวัดสงขลา 84 คน  วิทยาลัยชุมชนสงขลา
   - พัฒนาศักยภาพผูนำนักศึกษา 15 คน      จังหวัดพัทลุง
แลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรมระหวางวิทยาลัยชุมชนสงขลา 265 คน 
   - แลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม 65 คน   
   - นิทรรศการใตรมพหุวัฒนธรรม 100 คน     วิทยาลัยชุมชนสงขลา
   - มหกรรมเปดเมืองกีฬา “Songkhla Sports City” 100  คน   สนามกีฬาติณสูลานนท อำเภอเมือง
พลังสามัคคีเพื่อสันติและสมานฉันท ศึกษาดูงานการอยูรวมกันในวัฒนธรรม
ที่หลากหลายของพื้นที่ ศาสนา ภูมิปญญาการดำรงชีวิต 18 คน

เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (Project based) 120 คน 
   - ศึกษาดูงานจากการปลูกไมไผครบวงจร 80 คน    สวนไผ จังหวัดพังงา และ อำเภอปานาเระ 
         จังหวัดปตตานี
   - การแปรรูปผลิตภัณฑจากไมไผ (จักสาน) 30 คน    บานทุงเกร็ง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอ 
         ระแงะ
   - การอบรมใหความรูการแปรรูปผลิตภัณฑไมไผเชิงอุตสาหกรรม 30 คน  บานทุงเกร็ง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอ 
         ระแงะ
ประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาชายแดนใต
45 คน 
   - ประชุมสรางความเขาใจในการติดตามและประเมินผลโครงการ 45 คน  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   - สำรวจพื้นที่เปาหมายและจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำบูรณาการ - บานไอรตุย ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร
     การขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 11 คร้ัง 220 คน - บานไอบือแต ตำบลชางเผือก อำเภอจะแนะ
            - บานไอบือแต ตำบลชางเผือก อำเภอจะแนะ
         - บานศรีภิญโญ ตำบลโคกสะตออำเภอ 
           รือเสาะ
         - บานกรือซอ ตำบลแวง อำเภอแวง

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
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หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

         - ตำบลกายูคบะ อำเภอแวงโรงเรียน
           น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) ตำบลบาเจาะ 
           อำเภอบาเจาะ
         - โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501)  
           ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ
         - บานนากอ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ
         - บานเกาะสะทอน ตำบลเกาะสะทอน  
           อำเภอตากใบ
         - ฟารมตัวอยางบานปาลูกากาปส ตำบล 
           เอราวัณ อำเภอแวง
         - ฟารมตัวอยางบานโคกไรใหญ ตำบล   
           สุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงปลาในกระชัง 30 คน     บานลูโบะดาโตะ ตำบลลูโบะบือซา  
         อำเภอยี่งอ
มัคคุเทศกเฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผานประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก
เฉพาะเปนมัคคุเทศกภูมิภาค 25 คน  
การเพิ่มมูลคาชาเจะเหม 34 คน       บานเจะเหม ตำบลแวง อำเภอแวง 
การเลี้ยงปลาในบอดินเปรี้ยวจัดในพื้นที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 40 คน 
   - อบรมหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการนำไปใชใน  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง
     การดำเนินชีวิต        มาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
   - การเล้ียงปลาในบอดินเปร้ียว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (คร้ังท่ี 1 และ 2)  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

การใหความรูในการปองกันเชื้อไวรัสโควิด 30 คน 
   - อบรมเชิงปฏิบัติการหนากากอนามัย      วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   - อบรมเชิงปฏิบัติการทำ Face shield     วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

การปลูกผักสวนครัวในวัสดุเหลือใชและการปลูกผักสวนครัวในแปลง   - วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
จำนวน 4 รุน 123 คน       - บานกำปงบูเกะ ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ
         - บานเจะเหม อำเภอแวง
ธุรกิจอาหารและขนม แบบ Delivery 40 คน     วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

การเพิ่มมูลคาวัสดุจากทองถิ่นโดยแปรรูปเปนผลิตภัณฑชุมชน 95 คน 
   - อบรมเชิงปฏิบัติการทำตระกราจากยานตอไฮ     บานทุงเกร็ง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอ 
   - อบรมเชิงปฏิบัติการทำตีนหมาจากใบหลาวโอน    ระแงะ    
   - การแปรรูปผลิตภัณฑจากสมุนไพรในชุมชน 30 คน   บานนากอ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ
   - อบรมเชิงปฏิบัติการทำตระกราจากยานตอไฮ 30 คน   บานกรือซอ ตำบลแวง อำเภอแวง  
   - อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑจากใบเตยหนาม 30 คน
การตัดเย็บชุดวอรมในโรงงานอุตสาหกรรม 40 คน     โรงงานแฮนด อิน แฮนด รือเสาะ อำเภอ 
          รือเสาะ  

โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนสงขลา

กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ
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   - จิตอาสาจัดทำอุปกรณกดเจลแอลกอฮอล 325 คน             วิทยาลัยชุมชนสงขลา
   - จิตอาสาบรรจุแอลกอฮอลใสขวดรวมกับกาชาดจังหวัดสงขลา 84 คน  วิทยาลัยชุมชนสงขลา
   - พัฒนาศักยภาพผูนำนักศึกษา 15 คน      จังหวัดพัทลุง
แลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรมระหวางวิทยาลัยชุมชนสงขลา 265 คน 
   - แลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม 65 คน   
   - นิทรรศการใตรมพหุวัฒนธรรม 100 คน     วิทยาลัยชุมชนสงขลา
   - มหกรรมเปดเมืองกีฬา “Songkhla Sports City” 100  คน   สนามกีฬาติณสูลานนท อำเภอเมือง
พลังสามัคคีเพื่อสันติและสมานฉันท ศึกษาดูงานการอยูรวมกันในวัฒนธรรม
ที่หลากหลายของพื้นที่ ศาสนา ภูมิปญญาการดำรงชีวิต 18 คน

เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (Project based) 120 คน 
   - ศึกษาดูงานจากการปลูกไมไผครบวงจร 80 คน    สวนไผ จังหวัดพังงา และ อำเภอปานาเระ 
         จังหวัดปตตานี
   - การแปรรูปผลิตภัณฑจากไมไผ (จักสาน) 30 คน    บานทุงเกร็ง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอ 
         ระแงะ
   - การอบรมใหความรูการแปรรูปผลิตภัณฑไมไผเชิงอุตสาหกรรม 30 คน  บานทุงเกร็ง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอ 
         ระแงะ
ประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาชายแดนใต
45 คน 
   - ประชุมสรางความเขาใจในการติดตามและประเมินผลโครงการ 45 คน  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   - สำรวจพื้นที่เปาหมายและจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำบูรณาการ - บานไอรตุย ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร
     การขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 11 คร้ัง 220 คน - บานไอบือแต ตำบลชางเผือก อำเภอจะแนะ
            - บานไอบือแต ตำบลชางเผือก อำเภอจะแนะ
         - บานศรีภิญโญ ตำบลโคกสะตออำเภอ 
           รือเสาะ
         - บานกรือซอ ตำบลแวง อำเภอแวง

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
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หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

         - ตำบลกายูคบะ อำเภอแวงโรงเรียน
           น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) ตำบลบาเจาะ 
           อำเภอบาเจาะ
         - โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501)  
           ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ
         - บานนากอ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ
         - บานเกาะสะทอน ตำบลเกาะสะทอน  
           อำเภอตากใบ
         - ฟารมตัวอยางบานปาลูกากาปส ตำบล 
           เอราวัณ อำเภอแวง
         - ฟารมตัวอยางบานโคกไรใหญ ตำบล   
           สุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงปลาในกระชัง 30 คน     บานลูโบะดาโตะ ตำบลลูโบะบือซา  
         อำเภอยี่งอ
มัคคุเทศกเฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผานประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก
เฉพาะเปนมัคคุเทศกภูมิภาค 25 คน  
การเพิ่มมูลคาชาเจะเหม 34 คน       บานเจะเหม ตำบลแวง อำเภอแวง 
การเลี้ยงปลาในบอดินเปรี้ยวจัดในพื้นที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 40 คน 
   - อบรมหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการนำไปใชใน  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง
     การดำเนินชีวิต        มาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
   - การเล้ียงปลาในบอดินเปร้ียว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (คร้ังท่ี 1 และ 2)  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

การใหความรูในการปองกันเชื้อไวรัสโควิด 30 คน 
   - อบรมเชิงปฏิบัติการหนากากอนามัย      วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   - อบรมเชิงปฏิบัติการทำ Face shield     วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

การปลูกผักสวนครัวในวัสดุเหลือใชและการปลูกผักสวนครัวในแปลง   - วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
จำนวน 4 รุน 123 คน       - บานกำปงบูเกะ ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ
         - บานเจะเหม อำเภอแวง
ธุรกิจอาหารและขนม แบบ Delivery 40 คน     วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

การเพิ่มมูลคาวัสดุจากทองถิ่นโดยแปรรูปเปนผลิตภัณฑชุมชน 95 คน 
   - อบรมเชิงปฏิบัติการทำตระกราจากยานตอไฮ     บานทุงเกร็ง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอ 
   - อบรมเชิงปฏิบัติการทำตีนหมาจากใบหลาวโอน    ระแงะ    
   - การแปรรูปผลิตภัณฑจากสมุนไพรในชุมชน 30 คน   บานนากอ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ
   - อบรมเชิงปฏิบัติการทำตระกราจากยานตอไฮ 30 คน   บานกรือซอ ตำบลแวง อำเภอแวง  
   - อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑจากใบเตยหนาม 30 คน
การตัดเย็บชุดวอรมในโรงงานอุตสาหกรรม 40 คน     โรงงานแฮนด อิน แฮนด รือเสาะ อำเภอ 
          รือเสาะ  

โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนสงขลา

กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ
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กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

ธุรกิจการขายออนไลนผลิตภัณฑชุมชน หลักสูตรนักขายชุมชน 
(Community Seller) 60 คน 

   - อบรมปฏิบัติการธุรกิจการขายออนไลน (ผูผลิตที่มีผลิตภัณฑพรอม  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
     ตราสินคา) 30 คน  
   - อบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจการขายออนไลนผลิตภัณฑชุมชน  ฟารมตัวอยางไอรบือแต ตำบลชางเผือก
     (ผลิตภัณฑเกษตร) 30 คน        อำเภอจะแนะ

การเลี้ยงชันโรง 20 คน        ฟารมเล้ียงผ้ึงชันโรง (ศูนยดิน) บานบูเกะ 
         ปาลัส อำเภอยี่งอ
การสรางความมั่นคงทางดานอาหาร - การเพาะเห็ด 25 คน   บานกรือซอ อำเภอแวง

การสงเสริมการปลูกผักเหลียงในสวนยาง 30 คน  

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบลวดลายผาบาติก 25 คน   บานยะหอ ตำบลแมดง อำเภอแวง

การตัดเย็บผาคลุมผมสำหรับเลนกีฬา 30 คน     โรงงานแฮนดอินแฮนด  อำเภอรือเสาะ

การทำน้ำบูดูสูชุมชนเพื่อความยั่งยืน 30 คน     อาคารอเนกประสงคบานบือราเปะ ตำบล 
         โคกเคียน อำเภอเมือง 
การออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑสินคาชุมชน 35 คน   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑหัตถกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น 
: กระจูด ลิเภา ปาหนัน 100 คน 

   - ประชุมเตรียมความพรอม       วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   - อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลคาสานกระจูด 55 คน    วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   - อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลคาสานลิเภา 25 คน     หองประชุมที่วาการอำเภอบาเจาะ 
         ตำบลบาเจาะ
   - อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลคาสานปาหนัน 20 คน    วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   - ประชุมการพัฒนาการดำเนินงานในปตอไป     วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   - ศึกษาดูงาน         จังหวัดนครศรีธรรมราช
   - นำเสนอและรายงานผลผลิตผลิตภัณฑกระจูด และแฟชั่นโชวกระจูด  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

โรงเรือนอัจฉริยะ 22 คน        แหลงเรียนรูเกษตรสมัยใหมบานฮูแต 
         ทอวอ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

จัดฝกอบรมหลักสูตรอาชีพ 603 คน ดังนี้ 
   - คหกรรมและศิลปหัตถกรรมชุมชน จำนวน 9 รุน 226 คน  - วัดลำพะยา ตำบลลำพะยา อำเภอลำใหม
         - ท่ีทำการกลุมสตรีบานลูโบะบันยัง ตำบล 
            กาบัง อำเภอกาบัง
         - กลุมปลาสมบาตูมัส บานคอกชาง หมู 7  
           ตำบลแมหวาด อำเภอธารโต
         - เกาะทวด บานในหลง หมู 10 ตำบล 
           แมหวาด อำเภอธารโต
         - ตำบลลำใหม อำเภอเมืองยะลา
         - ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา
   - การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผาเครื่องแตงกายมุสลิม   - อาคารศูนยเรียนรูเทคโนโลยี การเกษตร 
     และตามแบบสากล จำนวน 2 รุน 118 คน      วิทยาลัยชุมชนยะลา
            - ท่ีทำการกลุมสตรีบานลูโบะปนยัง ตำบล 
           กาบัง อำเภอกาบัง
           - กลุมปดบาติก ตำบลลำใหม อำเภอเมือง 
             ยะลา จังหวัดยะลา
   - การประกอบอาหาร/ขนม จำนวน 6 รุน 132 คน    - อาคารศูนยเรียนรูเทคโนโลยี การเกษตร 
           วิทยาลัยชุมชนยะลา
         - กลุมแมบานไอลาบู หมู 3 ตำบลแม 
           หวาด อำเภอธารโต
         - สถาบันพัฒนาและสงเสริมการศึกษา 
           เพื่อการขยายโอกาส อำเภอเบตง
         - ศูนยเรียนรูเฉลิมพระเกียรติเพื่อการ 
           เขาใจ เขาถึง พัฒนา ฯ บานคลองทรายใน  
           ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา
   - การแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร 26 คน      ที่ทำการกลุมสตรีบานบาตูมัส ตำบลแม 
         หวาด อำเภอธารโต
   - การประชุมแนวทางการสงเสริมอาชีพรวมกับองคการบริหารสวน  ตำบลแมหวาด อำเภอธารโต
     ตำบลแมหวาด เจาหนาที่อำเภอธารโต และกลุมสตรี  
   - มอบขาวสาร/อาหารแหง ใหแกสมาชิกสถาบันการเงินชุมชน   ศูนยเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ หมูที่ 5 
     กลุมออมทรัพยบานคลองทราย 972 และเยี่ยมเยียนผูสูงอายุ   บานคลองทรายใน ตำบลยุโป อำเภอ
     และผูปวยติดเตียง เพื่อการเขาใจ เขาถึง พัฒนาฯ และไดรวมหารือ เมืองยะลา
     แนวทางการพัฒนาอาชีพ 
   - การพัฒนาแหลงเรียนรูทางดานการเกษตร ตามแนวทางปรัชญา  บานคลองทรายใน ตำบลยุโป 
     เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   อำเภอเมืองยะลา
   - การตลาดดิจิทัลเพื่อธุรกิจออนไลน 20 คน     สถาบันพัฒนาและสงเสริมการศึกษาเพื่อ 
         การขยายโอกาส อำเภอเบตง
   - การสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนา  หองประชุมวังแกว โรงแรมยะลาแกรนด
     ศูนยเรียนรูชุมชนตนแบบ 61 คน      พาเลซ อำเภอเมืองยะลา
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กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

ธุรกิจการขายออนไลนผลิตภัณฑชุมชน หลักสูตรนักขายชุมชน 
(Community Seller) 60 คน 

   - อบรมปฏิบัติการธุรกิจการขายออนไลน (ผูผลิตที่มีผลิตภัณฑพรอม  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
     ตราสินคา) 30 คน  
   - อบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจการขายออนไลนผลิตภัณฑชุมชน  ฟารมตัวอยางไอรบือแต ตำบลชางเผือก
     (ผลิตภัณฑเกษตร) 30 คน        อำเภอจะแนะ

การเลี้ยงชันโรง 20 คน        ฟารมเล้ียงผ้ึงชันโรง (ศูนยดิน) บานบูเกะ 
         ปาลัส อำเภอยี่งอ
การสรางความมั่นคงทางดานอาหาร - การเพาะเห็ด 25 คน   บานกรือซอ อำเภอแวง

การสงเสริมการปลูกผักเหลียงในสวนยาง 30 คน  

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบลวดลายผาบาติก 25 คน   บานยะหอ ตำบลแมดง อำเภอแวง

การตัดเย็บผาคลุมผมสำหรับเลนกีฬา 30 คน     โรงงานแฮนดอินแฮนด  อำเภอรือเสาะ

การทำน้ำบูดูสูชุมชนเพื่อความยั่งยืน 30 คน     อาคารอเนกประสงคบานบือราเปะ ตำบล 
         โคกเคียน อำเภอเมือง 
การออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑสินคาชุมชน 35 คน   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑหัตถกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น 
: กระจูด ลิเภา ปาหนัน 100 คน 

   - ประชุมเตรียมความพรอม       วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   - อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลคาสานกระจูด 55 คน    วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   - อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลคาสานลิเภา 25 คน     หองประชุมที่วาการอำเภอบาเจาะ 
         ตำบลบาเจาะ
   - อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลคาสานปาหนัน 20 คน    วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   - ประชุมการพัฒนาการดำเนินงานในปตอไป     วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   - ศึกษาดูงาน         จังหวัดนครศรีธรรมราช
   - นำเสนอและรายงานผลผลิตผลิตภัณฑกระจูด และแฟชั่นโชวกระจูด  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

โรงเรือนอัจฉริยะ 22 คน        แหลงเรียนรูเกษตรสมัยใหมบานฮูแต 
         ทอวอ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

จัดฝกอบรมหลักสูตรอาชีพ 603 คน ดังนี ้
   - คหกรรมและศิลปหัตถกรรมชุมชน จำนวน 9 รุน 226 คน  - วัดลำพะยา ตำบลลำพะยา อำเภอลำใหม
         - ท่ีทำการกลุมสตรีบานลูโบะบันยัง ตำบล 
            กาบัง อำเภอกาบัง
         - กลุมปลาสมบาตูมัส บานคอกชาง หมู 7  
           ตำบลแมหวาด อำเภอธารโต
         - เกาะทวด บานในหลง หมู 10 ตำบล 
           แมหวาด อำเภอธารโต
         - ตำบลลำใหม อำเภอเมืองยะลา
         - ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา
   - การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผาเครื่องแตงกายมุสลิม   - อาคารศูนยเรียนรูเทคโนโลยี การเกษตร 
     และตามแบบสากล จำนวน 2 รุน 118 คน      วิทยาลัยชุมชนยะลา
            - ท่ีทำการกลุมสตรีบานลูโบะปนยัง ตำบล 
           กาบัง อำเภอกาบัง
           - กลุมปดบาติก ตำบลลำใหม อำเภอเมือง 
             ยะลา จังหวัดยะลา
   - การประกอบอาหาร/ขนม จำนวน 6 รุน 132 คน    - อาคารศูนยเรียนรูเทคโนโลยี การเกษตร 
           วิทยาลัยชุมชนยะลา
         - กลุมแมบานไอลาบู หมู 3 ตำบลแม 
           หวาด อำเภอธารโต
         - สถาบันพัฒนาและสงเสริมการศึกษา 
           เพื่อการขยายโอกาส อำเภอเบตง
         - ศูนยเรียนรูเฉลิมพระเกียรติเพื่อการ 
           เขาใจ เขาถึง พัฒนา ฯ บานคลองทรายใน  
           ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา
   - การแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร 26 คน      ที่ทำการกลุมสตรีบานบาตูมัส ตำบลแม 
         หวาด อำเภอธารโต
   - การประชุมแนวทางการสงเสริมอาชีพรวมกับองคการบริหารสวน  ตำบลแมหวาด อำเภอธารโต
     ตำบลแมหวาด เจาหนาที่อำเภอธารโต และกลุมสตรี  
   - มอบขาวสาร/อาหารแหง ใหแกสมาชิกสถาบันการเงินชุมชน   ศูนยเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ หมูที่ 5 
     กลุมออมทรัพยบานคลองทราย 972 และเยี่ยมเยียนผูสูงอายุ   บานคลองทรายใน ตำบลยุโป อำเภอ
     และผูปวยติดเตียง เพื่อการเขาใจ เขาถึง พัฒนาฯ และไดรวมหารือ เมืองยะลา
     แนวทางการพัฒนาอาชีพ 
   - การพัฒนาแหลงเรียนรูทางดานการเกษตร ตามแนวทางปรัชญา  บานคลองทรายใน ตำบลยุโป 
     เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   อำเภอเมืองยะลา
   - การตลาดดิจิทัลเพื่อธุรกิจออนไลน 20 คน     สถาบันพัฒนาและสงเสริมการศึกษาเพื่อ 
         การขยายโอกาส อำเภอเบตง
   - การสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนา  หองประชุมวังแกว โรงแรมยะลาแกรนด
     ศูนยเรียนรูชุมชนตนแบบ 61 คน      พาเลซ อำเภอเมืองยะลา
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กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

   - การสงเสริมหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหารสำหรับผูผลิตและ ศูนยเรียนรูเฉลิมพระเกียรติเพ่ือการเขาใจ
     ผูจำหนายอาหาร  20 คน        เขาถึง พัฒนา ฯ บานคลองทรายใน  
         ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา
   - การแสดงผลงานจากชุมชนในชุดการแสดงแฟช่ันโชว “Three Southern หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
     Border Provinces Cultural of YCC Fasion Show” ภายในงานเบิกฟา
     วชช.ยะลา “พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต”  
สงเสริมการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่
(Area-based) 366 คน / 1 ชุมชน 
   - จัดเวทีประชาคมสำรวจความตองการและศึกษาบริบท เพื่อหาแนวทาง ศูนยพัฒนากิจกรรมเทศบาลโกตาบารู
     เพิ่มรายไดของชุมชนตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา             ชุมชนปูลาตีงี หมูที่ 2 บานมะดือลง  
         ตำบลโกตาบารู  อำเภอรามัน
    - ฝกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและ  - ชุมชนบานเฆาะ หมูที่ 1 บานโกตาบารู
      คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน         ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
      ศิลปหัตถกรรมชุมชน       - ชุมชนบานนาเตย หมูท่ี 3 บานจาลงฮีเล
          - การตัดเย็บเสื้อผา         ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน
      - การตัดเย็บกระเปาผา      - ที่ทำการกลุมตันหยง ชุมชน 
 - การมัดยอมผาดวยสีธรรมชาติ      - กำปงบูเกะ หมูที่ 4 บานกำปงบูเกะ 
 - บูหงาซีเระและของที่ระลึก        ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน
 - การปลูกพลูเพื่อใชในการทำบุหงาซีเระ 
      ผลิตภัณฑอาหารขนมพื้นเมืองและเบเกอรี่ 
 - ขนมเบเกอรี่ 
 - ขนมพื้นบาน  
   - ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งและการบริหารจัดการกลุมที่ดี  โรงแรมอัลฟาอัจย (ALFAHAD HOTEL)  
         ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ จังหวัด 
         สงขลา
   - ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหและสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน  ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน
     พัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑชุมชน
   - ประชาสัมพันธและเผยแพรผลิตภัณฑชุมชน โดยถายภาพผลิตภัณฑ วิทยาลัยชุมชนยะลา
     ชุมชนและขายสินคาบนสื่อสังคมออนไลน   
   - ติดตามผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมการจัดการ ชุมชนบานนาเตย หมูที่ 3 บานจาลงฮีเล
     ความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area-based)  ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
     ปงบประมาณ 2563  ครั้งที่ 1  
   - ประชาสัมพันธ/เผยแพรผลิตภัณฑชุมชน และติดตามผล/ประเมินผลการจัด  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ตำบลสะเตง
     กิจกรรมโครงการสงเสริมการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง อำเภอเมืองยะลา
     ในลักษณะเชิงพ้ืนท่ี (Area-based) ปงบประมาณ 2563 คร้ังท่ี  2

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

ประเมินโครงการตำบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต 16 คน
   - จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน
   - จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อสรางเครื่องมือ         
     สำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ไดเครื่องมือสำหรับการ  
     ติดตามและประเมินผล 4 แบบ
   - ประชุมสรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
     ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานสรุป 13 คน 
อนุรักษ ฟนฟู สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นสูอาชีพ จำนวน 25 คน
   - ถอดบทเรียนสนทนากลุม (Focus Group) 
   - อบรมใหความรูการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 25 คน 
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 25 คน
   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรฝกอบรม 
   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษหลักสูตร โดยตัวแทนกลุมชุมชนใน   
     จังหวัดปตตานี และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปตตานี 25 คน ไดหลักสูตร  
     ฝกอบรมในการพัฒนาอาชีพ 4 หลักสูตร ดังน้ี 1) งานหัตถกรรม 2) การ    
     ทำผลิตภัณฑจากสมุนไพร 3) การพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตร 4)    
     การพัฒนาชุมชนสูผูประกอบการมืออาชีพ
สงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพเกษตรกรนาเกลือ 25 คน
   - สนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
   - อบรมใหความรูเรื่องเกลือ 
   - แลกเปล่ียนความคิดเห็นและรวบรวมภูมิปญญาการทำนาเกลือจังหวัดปตตานี 
   - อบรมใหความรูการแปรรูปเกลือ 
   - อบรมใหความรูการพัฒนาบรรจุภัณฑ 
การทำขนมปงอบเพื่อการจำหนาย 25 คน 

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑถั่วแผนใหมีขนาดเล็ก 25 คน
   - พัฒนาขนาดของถั่วแผนใหพอดีคำ และสรางมูลคาใหกับถั่วแผน 
   - ถายทอดความรูการทำถั่วแผน

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเจลลางมือ เพื่อชุมชนและใหความรูในการ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 50 คน 

อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดทำหนากากผาเพื่อการปองกันตนเอง 50 คน

ศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองสายบุรี 20 คน
   - อบรมสรางความเขาใจการทำวิจัยชุมชน 10 คน 
   - ชี้แจงสรางความเขาใจชุมชนและเทศบาลเมืองสายบุรี 38 คน 
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โรงแรมเกาเสง ร็อคฮิลล ตำบลเขารูปชาง 
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง

ตำบลบานา และตำบลตันหยงลุโล อำเภอเมือง

ชุมชนบานโผงโผงนอก หมูท่ี 7 ตำบลปากลอ 
อำเภอโคกโพธิ์ 

วิทยาลัยชุมชนปตตานี
ชุมชนบานตือระ หมูที่ 1 ตำบลสาบัน 
อำเภอยะหริ่ง

วิทยาลัยชุมชนปตตานี

โรงเรียนเทศบาล 1 บานตะลุบัน อำเภอ
สายบุรี

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ
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กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

   - การสงเสริมหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหารสำหรับผูผลิตและ ศูนยเรียนรูเฉลิมพระเกียรติเพ่ือการเขาใจ
     ผูจำหนายอาหาร  20 คน        เขาถึง พัฒนา ฯ บานคลองทรายใน  
         ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา
   - การแสดงผลงานจากชุมชนในชุดการแสดงแฟช่ันโชว “Three Southern หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
     Border Provinces Cultural of YCC Fasion Show” ภายในงานเบิกฟา
     วชช.ยะลา “พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต”  
สงเสริมการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่
(Area-based) 366 คน / 1 ชุมชน 
   - จัดเวทีประชาคมสำรวจความตองการและศึกษาบริบท เพื่อหาแนวทาง ศูนยพัฒนากิจกรรมเทศบาลโกตาบารู
     เพิ่มรายไดของชุมชนตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา             ชุมชนปูลาตีงี หมูที่ 2 บานมะดือลง  
         ตำบลโกตาบารู  อำเภอรามัน
    - ฝกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและ  - ชุมชนบานเฆาะ หมูที่ 1 บานโกตาบารู
      คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน         ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
      ศิลปหัตถกรรมชุมชน       - ชุมชนบานนาเตย หมูท่ี 3 บานจาลงฮีเล
          - การตัดเย็บเสื้อผา         ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน
      - การตัดเย็บกระเปาผา      - ที่ทำการกลุมตันหยง ชุมชน 
 - การมัดยอมผาดวยสีธรรมชาติ      - กำปงบูเกะ หมูที่ 4 บานกำปงบูเกะ 
 - บูหงาซีเระและของที่ระลึก        ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน
 - การปลูกพลูเพื่อใชในการทำบุหงาซีเระ 
      ผลิตภัณฑอาหารขนมพื้นเมืองและเบเกอรี่ 
 - ขนมเบเกอรี่ 
 - ขนมพื้นบาน  
   - ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งและการบริหารจัดการกลุมที่ดี  โรงแรมอัลฟาอัจย (ALFAHAD HOTEL)  
         ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ จังหวัด 
         สงขลา
   - ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหและสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน  ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน
     พัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑชุมชน
   - ประชาสัมพันธและเผยแพรผลิตภัณฑชุมชน โดยถายภาพผลิตภัณฑ วิทยาลัยชุมชนยะลา
     ชุมชนและขายสินคาบนสื่อสังคมออนไลน   
   - ติดตามผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมการจัดการ ชุมชนบานนาเตย หมูที่ 3 บานจาลงฮีเล
     ความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area-based)  ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
     ปงบประมาณ 2563  ครั้งที่ 1  
   - ประชาสัมพันธ/เผยแพรผลิตภัณฑชุมชน และติดตามผล/ประเมินผลการจัด  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ตำบลสะเตง
     กิจกรรมโครงการสงเสริมการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง อำเภอเมืองยะลา
     ในลักษณะเชิงพ้ืนท่ี (Area-based) ปงบประมาณ 2563 คร้ังท่ี  2

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

ประเมินโครงการตำบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต 16 คน
   - จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน
   - จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อสรางเครื่องมือ         
     สำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ไดเครื่องมือสำหรับการ  
     ติดตามและประเมินผล 4 แบบ
   - ประชุมสรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
     ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานสรุป 13 คน 
อนุรักษ ฟนฟู สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นสูอาชีพ จำนวน 25 คน
   - ถอดบทเรียนสนทนากลุม (Focus Group) 
   - อบรมใหความรูการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 25 คน 
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 25 คน
   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรฝกอบรม 
   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษหลักสูตร โดยตัวแทนกลุมชุมชนใน   
     จังหวัดปตตานี และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปตตานี 25 คน ไดหลักสูตร  
     ฝกอบรมในการพัฒนาอาชีพ 4 หลักสูตร ดังน้ี 1) งานหัตถกรรม 2) การ    
     ทำผลิตภัณฑจากสมุนไพร 3) การพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตร 4)    
     การพัฒนาชุมชนสูผูประกอบการมืออาชีพ
สงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพเกษตรกรนาเกลือ 25 คน
   - สนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
   - อบรมใหความรูเรื่องเกลือ 
   - แลกเปล่ียนความคิดเห็นและรวบรวมภูมิปญญาการทำนาเกลือจังหวัดปตตานี 
   - อบรมใหความรูการแปรรูปเกลือ 
   - อบรมใหความรูการพัฒนาบรรจุภัณฑ 
การทำขนมปงอบเพื่อการจำหนาย 25 คน 

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑถั่วแผนใหมีขนาดเล็ก 25 คน
   - พัฒนาขนาดของถั่วแผนใหพอดีคำ และสรางมูลคาใหกับถั่วแผน 
   - ถายทอดความรูการทำถั่วแผน

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเจลลางมือ เพื่อชุมชนและใหความรูในการ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 50 คน 

อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดทำหนากากผาเพื่อการปองกันตนเอง 50 คน

ศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองสายบุรี 20 คน
   - อบรมสรางความเขาใจการทำวิจัยชุมชน 10 คน 
   - ชี้แจงสรางความเขาใจชุมชนและเทศบาลเมืองสายบุรี 38 คน 
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โรงแรมเกาเสง ร็อคฮิลล ตำบลเขารูปชาง 
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง

ตำบลบานา และตำบลตันหยงลุโล อำเภอเมือง

ชุมชนบานโผงโผงนอก หมูท่ี 7 ตำบลปากลอ 
อำเภอโคกโพธิ์ 

วิทยาลัยชุมชนปตตานี
ชุมชนบานตือระ หมูที่ 1 ตำบลสาบัน 
อำเภอยะหริ่ง

วิทยาลัยชุมชนปตตานี

โรงเรียนเทศบาล 1 บานตะลุบัน อำเภอ
สายบุรี

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ
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หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

   - เวทีประชาคม (Focus Group) และกิจกรรมเก็บขอมูล (walk-in) และ
กิจกรรมการเขียนรายงานวิจัย โดยทีตัวแทนชุมชน 8 ชุมชน 143 คน 
   - การคืนขอมูลชุมชน 

พัฒนาตนแบบผลิตภัณฑจักสานกานจาก 30 คน

จักสานเสนพลาสติก 30 คน 

แปรรูปตาลโตนด 30 คน
   
   - อบรมการแปรรูปน้ำตาลโตนดผง 
   - อบรมใหความรูการพัฒนาบรรจุภัณฑ 

การสงเสริมและพัฒนาความรูพืชสมุนไพรทองถ่ินในการทำลูกประคบ 25 คน

   - สนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
   - อบรมปฏิบัติการทำลูกประคบสมุนไพรทองถ่ิน 

การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทะเล 25 คน

   - สนทนากลุม เพ่ือทราบถึงบริบทชุมชน
   - ศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบการผลิตอาหารทะเลใหไดผลิตภัณฑท่ีมี

คุณภาพเพ่ือเตรียมเขาสูการขอมาตรฐาน GMP

   - สรุปองคความรู และถายทอดความรูสูชุมชน

การจัดการความรูชุมชนเขมแข็งเชิงพ้ืนท่ี Area-based 75 คน

   - พัฒนาฐานการเรียนรูในชุมชน 
   
   - ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูชุมชนตนแบบ 45 คน 

พัฒนาฐานการเรียนรูชุมชน 25 คน จัดกิจกรรมสำรวจฐานการเรียนรูชุมชน

 

กลุมหัตถกรรมจักสานกานจากเมืองสาย 
บานละเมาะทะเล ตำบลตะลุบัน อำเภอ
สายบุรี

ชุมชนบานยางแดง หมูที่ 1 ตำบลมะกรูด 
อำเภอโคกโพธิ์

ชุมชนบือแนลุวา ตำบลหนองแรต อำเภอ
ยะหริ่ง

ชุมชนตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง

ชุมชนบานยางแดง หมูที่ 1 ตำบลมะกรูด 
อำเภอโคกโพธิ์
กลุมชุมชนบานคลองบอแสน หมู 3 ตำบล
บอแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา และ
กลุมแปลรูปอาหารทะเล ตำบลเกาะ
ปนหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ชุมชนบานทุง ตำบลทาขาม อำเภอ
ปะนาเระ

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑและเสนทางการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใน
พ้ืนท่ีอำเภอเทพา 240 คน
   - รวมพูดคุยกับกลุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) 
     30 คน 
   - จัดอบรมปฏิบัติการนำผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 40 คน 
   
   - ทดลองเสนทางทองเท่ียวและเสวนา เร่ือง“อัตลักษณเชิงพ้ืนท่ีท่ีสงเสริม 
     การทองเท่ียวในชุมชน 200 คน 
   - จัดประชุมเพ่ือกำหนดทิศทางเพ่ือขับเคล่ือนการทองเท่ียว และจัดทำส่ือ
     แผนท่ีทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 8 แหง 30 คน 

สงเสริมอาชีพการเล้ียงหอยนางรมแบบคอนโด 45 คน

   - พูดคุยกับสมาชิกกลุมธนาคารปูเก่ียวกับการเล้ียงหอยนางรม 15 คน 
   - ประชุมช้ีแจง สรางความเขาใจกับสมาชิกกลุม 20 คน 
   - สงเสริมอาชีพการเล้ียงหอยนางรมแบบคอนโด 25 คน 
   - อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการเล้ียงหอยนางรมแบบคอนโด 20 คน 

พัฒนาผลิตภัณฑกาแฟสะบายอย 117 คน
   - พัฒนาหลักสูตรการแปรรูปกาแฟเบ้ืองตน 10 คน 
   - พัฒนาหลักสูตรและสรางแรงบันดาลใจแกชุมชนผูปลูกกาแฟสะบายอย 
     70 คน 
   - ออกแบบเพ่ือการส่ือสารออนไลน 15 คน 
   - ศึกษาภูมิปญญากาแฟโบราณ เพ่ือยกระดับมูลคา 22 คน 

ติดตามและประเมินผลการดำเนินฯ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม
23 คน 

ยกระดับรายไดวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพบานลองมุด 72 คน
   - ทอผาคลุมไหลตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผาคลุมไหล มผช.      
     247/2557 จำนวน 13 คน 
   - ศึกษาดูงานการทอผายกดอก OTOP 5 ดาว 11 คน 
   
   - การออกแบบลาย การคัดลาย และผูกตะกอลายผา ยกดอ 13 คน 
  
   - การสรางกี่กระตุกเกาะยอจำลอง เพื่อพัฒนาเปนสินคาที่ระลึก 8 คน 
   - แปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอตามความตองการของตลาด  18 คน 
   - อบรมการจัดทำบัญชีกลุมและพัฒนารูปแบบการตลาดออนไลน 10 คน 

สงเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสาหรายพวงองุนในพื้นที่ชายฝงเทพา 40 คน 
พัฒนาหลักสูตรอาชีพตามความตองการของชุมชนดวยกระบวนการ 
DACUM 173 คน
   - ศึกษาความตองการพัฒนาอาชีพชุมชน 40 คน 
   - พัฒนาหลักสูตร 32 คน 

 

จุดชมวิวทะเลหมอกควนขาว ตำบลลำ
ไพล อำเภอเทพา
ตำบลลำไพล เทพา วังใหญ ปากบาง 
ทามวง อำเภอเทพา

ชุมชนบานนาทับ ตำนาทับ อำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา

อำเภอสะบายอย
ตำบลเปยน อำเภอสะบายอย

รีสอรทคุมไทรงาม 
ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา

กลุมทอผาบานลองมุด ตำบลลำไพล 
อำเภอเทพา
กลุมทอผารมไทย ตำบลเกาะยอ อำเภอ
เมืองสงขลา
กลุมบานปริก (ลองมุด) ตำบลลำไพล 
อำเภอเทพา

บานลองมุด ตำบลลำไพล

กลุมประมงพื้นบาน 
(หัวเขื่อนปากน้ำเทพา)

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
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หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ



Annual Report 2020

สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 9190

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

   - เวทีประชาคม (Focus Group) และกิจกรรมเก็บขอมูล (walk-in) และ
กิจกรรมการเขียนรายงานวิจัย โดยทีตัวแทนชุมชน 8 ชุมชน 143 คน 
   - การคืนขอมูลชุมชน 

พัฒนาตนแบบผลิตภัณฑจักสานกานจาก 30 คน

จักสานเสนพลาสติก 30 คน 

แปรรูปตาลโตนด 30 คน
   
   - อบรมการแปรรูปน้ำตาลโตนดผง 
   - อบรมใหความรูการพัฒนาบรรจุภัณฑ 

การสงเสริมและพัฒนาความรูพืชสมุนไพรทองถ่ินในการทำลูกประคบ 25 คน

   - สนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
   - อบรมปฏิบัติการทำลูกประคบสมุนไพรทองถ่ิน 

การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทะเล 25 คน

   - สนทนากลุม เพ่ือทราบถึงบริบทชุมชน
   - ศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบการผลิตอาหารทะเลใหไดผลิตภัณฑท่ีมี

คุณภาพเพ่ือเตรียมเขาสูการขอมาตรฐาน GMP

   - สรุปองคความรู และถายทอดความรูสูชุมชน

การจัดการความรูชุมชนเขมแข็งเชิงพ้ืนท่ี Area-based 75 คน

   - พัฒนาฐานการเรียนรูในชุมชน 
   
   - ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูชุมชนตนแบบ 45 คน 

พัฒนาฐานการเรียนรูชุมชน 25 คน จัดกิจกรรมสำรวจฐานการเรียนรูชุมชน

 

กลุมหัตถกรรมจักสานกานจากเมืองสาย 
บานละเมาะทะเล ตำบลตะลุบัน อำเภอ
สายบุรี

ชุมชนบานยางแดง หมูที่ 1 ตำบลมะกรูด 
อำเภอโคกโพธิ์

ชุมชนบือแนลุวา ตำบลหนองแรต อำเภอ
ยะหริ่ง

ชุมชนตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง

ชุมชนบานยางแดง หมูที่ 1 ตำบลมะกรูด 
อำเภอโคกโพธิ์
กลุมชุมชนบานคลองบอแสน หมู 3 ตำบล
บอแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา และ
กลุมแปลรูปอาหารทะเล ตำบลเกาะ
ปนหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ชุมชนบานทุง ตำบลทาขาม อำเภอ
ปะนาเระ

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑและเสนทางการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใน
พ้ืนท่ีอำเภอเทพา 240 คน
   - รวมพูดคุยกับกลุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) 
     30 คน 
   - จัดอบรมปฏิบัติการนำผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 40 คน 
   
   - ทดลองเสนทางทองเท่ียวและเสวนา เร่ือง“อัตลักษณเชิงพ้ืนท่ีท่ีสงเสริม 
     การทองเท่ียวในชุมชน 200 คน 
   - จัดประชุมเพ่ือกำหนดทิศทางเพ่ือขับเคล่ือนการทองเท่ียว และจัดทำส่ือ
     แผนท่ีทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 8 แหง 30 คน 

สงเสริมอาชีพการเล้ียงหอยนางรมแบบคอนโด 45 คน

   - พูดคุยกับสมาชิกกลุมธนาคารปูเก่ียวกับการเล้ียงหอยนางรม 15 คน 
   - ประชุมช้ีแจง สรางความเขาใจกับสมาชิกกลุม 20 คน 
   - สงเสริมอาชีพการเล้ียงหอยนางรมแบบคอนโด 25 คน 
   - อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการเล้ียงหอยนางรมแบบคอนโด 20 คน 

พัฒนาผลิตภัณฑกาแฟสะบายอย 117 คน
   - พัฒนาหลักสูตรการแปรรูปกาแฟเบ้ืองตน 10 คน 
   - พัฒนาหลักสูตรและสรางแรงบันดาลใจแกชุมชนผูปลูกกาแฟสะบายอย 
     70 คน 
   - ออกแบบเพ่ือการส่ือสารออนไลน 15 คน 
   - ศึกษาภูมิปญญากาแฟโบราณ เพ่ือยกระดับมูลคา 22 คน 

ติดตามและประเมินผลการดำเนินฯ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม
23 คน 

ยกระดับรายไดวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพบานลองมุด 72 คน
   - ทอผาคลุมไหลตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผาคลุมไหล มผช.      
     247/2557 จำนวน 13 คน 
   - ศึกษาดูงานการทอผายกดอก OTOP 5 ดาว 11 คน 
   
   - การออกแบบลาย การคัดลาย และผูกตะกอลายผา ยกดอ 13 คน 
  
   - การสรางกี่กระตุกเกาะยอจำลอง เพื่อพัฒนาเปนสินคาที่ระลึก 8 คน 
   - แปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอตามความตองการของตลาด  18 คน 
   - อบรมการจัดทำบัญชีกลุมและพัฒนารูปแบบการตลาดออนไลน 10 คน 

สงเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสาหรายพวงองุนในพื้นที่ชายฝงเทพา 40 คน 
พัฒนาหลักสูตรอาชีพตามความตองการของชุมชนดวยกระบวนการ 
DACUM 173 คน
   - ศึกษาความตองการพัฒนาอาชีพชุมชน 40 คน 
   - พัฒนาหลักสูตร 32 คน 

 

จุดชมวิวทะเลหมอกควนขาว ตำบลลำ
ไพล อำเภอเทพา
ตำบลลำไพล เทพา วังใหญ ปากบาง 
ทามวง อำเภอเทพา

ชุมชนบานนาทับ ตำนาทับ อำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา

อำเภอสะบายอย
ตำบลเปยน อำเภอสะบายอย

รีสอรทคุมไทรงาม 
ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา

กลุมทอผาบานลองมุด ตำบลลำไพล 
อำเภอเทพา
กลุมทอผารมไทย ตำบลเกาะยอ อำเภอ
เมืองสงขลา
กลุมบานปริก (ลองมุด) ตำบลลำไพล 
อำเภอเทพา

บานลองมุด ตำบลลำไพล

กลุมประมงพื้นบาน 
(หัวเขื่อนปากน้ำเทพา)

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
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หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ



Annual Report 2020

สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 9392

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

   - วิพากยหลักสูตรอาชีพตัดเย็บเสื้อผา 32 คน 
   - ออกแบบเสื้อผาสตรีมุสลิม 32 คน 
   - ฝกอบรมตัดเย็บเสื้อผาสตรีมุสลิม 32 คน 
   - จัดแสดงผลงานโชว&แชร 21 คน 

พัฒนาผลิตภัณฑขาวชอขิง (การตลาดสำหรับขาวสูเชิงพาณิชย และกิจกรรม
ยอย สาธิตการประกอบอาหารจากขาวพ้ืนเมืองชอขิง) 150 คน 

การพัฒนาระบบตลาดธุรกิจชุมชนโดยใชตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในพ้ืนท่ี
อำเภอเทพา 248 คน

   - จุดประกายสรางสรรคผลิตภัณฑชุมชนสูตลาดดิจิตอล จาก ม.หาดใหญ 
200 คน 
   - พัฒนาหลักสูตรการตลาดพานิชยอิเล็กทรอนิกส จากผูเช่ียวชาญ 22 คน 
   - อบรมทดลองใชหลักสูตรการตลาดออนไลน 26 คน 

การสืบสานรักษาสรางคุณคาและตอยอดภูมิปญญาผูสูงวัย การทดลองใชรูป
แบบการถายทอดขอมูล 92 คน 
(การถายทอดภูมิปญญาการทำขนมในประเพณีสารทเดือนสิบ)

การวิจัยการจัดการความรูดานอาหารเพ่ือสุขภาพ 20 คน

   - ประชุมเชิงปฏิบัติการกับผูเช่ียวชายความรูดานอาหารเพ่ือสุขภาพ 20 คน 
   - วิเคราะหคุณคาของอาหารสุขภาพ
   - ฝกอบรมถายทอดความรูวิธีการทำเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ 20 คน 
   - ติดตามและประเมินผลการนำเมนูอาหารไปใชในชุมชน

การเล้ียงชันโรงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการสรางผลิตภัณฑ 25 คน 

การศึกษาพัฒนาสูตรการทำกระดาษจากทางจากสูการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 
8 คน แปรรูปกระดาษ เขารวม 8 คน 

การสงเสริมผลิตภัณฑแปรรูปจากน้ำผ้ึงโพรง 86 คน

   - ประชุมกลุมเพ่ือช้ีแจงทำความเขาใจ 21 คน 

   - ความรูเก่ียวกับมาตรน้ำผ้ึงตามหลักเกณฑ อย. 14 คน
   - ปรับปรุงซอมแซมโรงเรือนเพ่ือการตรวจสอบสถานท่ีผลิตน้ำผ้ึงโพรง      
     และผลิตภัณฑแปรรูปจากน้ำผ้ึงโพรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)

   - อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำผ้ึงโพรงตามมาตรฐาน มผช. 36 คน 

   - อบรมแปรรูปผลิตภัณฑสบูกอนใสน้ำผ้ึงโพรงและสบูเหลวน้ำผ้ึงโพรงตาม  
     มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 36 คน 

 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ
ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำพลเทพา  
อำเภอเทพา

โรงแรม บีพี สงขลา

ชุมชนตำบลเทพา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

บานควนหรัน ตำบลเปยน อำเภอ
สะบายอย

กลุมวิสาหกิจชุมชน กัทลี ตำบลบาราโหม 
จังหวัดปตตานี

อาคารเอนกประสงคโรงเรียนบานควน
หมาก ตำบลวังใหญ อำเภอเทพา
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
โรงเรือนกลุมวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงผึ้งโพรง
บานควนหมาก บานเลขที่ 114/3 หมูที่ 3 
ตำบลวังใหญ อำเภอเทพา
วิทยาลัยชุมชนสงขลา และโรงเรือนกลุม
วิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงผึ้งโพรงบานควน
หมาก บานเลขที่ 114/3 หมูที่ 3 ตำบล
วังใหญ อำเภอเทพา
โรงเรือนกลุมวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงผึ้งโพรง
บานควนหมาก บานเลขที่ 114/3 หมูที่ 3 
ตำบลวังใหญ อำเภอเทพา

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

การจัดการความรูดานการเรียนการสอนและวิจัยในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนใตของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา 22 คน

   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
   - สังเคราะหองคความรูดานการจัดการเรียนการสอนออนไลน 22 คน 

การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของตลาดกลวย 15 คน

   - กำหนดประเด็นความตองการของพื้นที่ 
   - พัฒนาตนผลิตภัณฑจากกลวยในสวนอาหาร กระบวนการทำแปงกลวย    
     ประกอบอาหาร 15 คน 
   - จัดทำสื่อรายงานผลการดำเนินงาน 

การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรพื้นบาน 55 คน

   - การแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรในชุมชน ครั้งที่ 1 จำนวน 10 คน 
   - การแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรในชุมชน ครั้งที่ 2 จำนวน 45 คน   
     ผลิตภัณฑ 7 ชนิด 

การบริหารจัดการกลุมเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน 60 คน - การประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 

ผักปลอดภัยไรสารพิษ 25 คน การอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูการปลูกผัก
สวนครัวปลอดสารพิษ เพ่ือปรับเปล่ียนวิถีการใชชีวิตจากสถานการณ โควิด-19 
ไดจำนวน 8 แปลงสาธิต 
การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑหัตถกรรมจากเสนใยกลวยยอมสีธรรมชาติดวย  
การถักและทอ 50 คน

   - การจัดทำเสนใยกลวยยอมสีธรรมชาติ โดยใชสีธรรมชาติในทองถ่ิน 13 คน 
   - การผลิตผาทอเสนใยกลวย ยอมสีธรรมชาติ 17 คน 
   - การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมจากเสนใยกลวยยอมสี
     ธรรมชาติ ดวยวิธีการถักและทอ 20 คน 

การพัฒนาทักษะการออกแบบการผลิตผลิตภัณฑเรือกอและจำลอง 40 คน

   - สัมมนาการพัฒนาผลิตภัณฑเรือกอและจำลอง 25 คน 
   - ฝกอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑเรือกอและจาลองตนแบบ ตาม 
     มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 15 คน 

การใหความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคโคโรนา (โควิท 19) 117 คน

   - การจัดใหความรูเก่ียวกับการปองกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิท 19) 
     จากศูนยควบคุมโรคจังหวัดสงขลา และการจัดทำหนากากอนามัย   
     เพื่อปองกันตนเอง และจัดทำแอลกอฮอลสำหรับใชลางมือ 65 คน 
   - การจัดกิจกรรมอบรมครู ก.   
     (วิทยากรแกนนำในการเย็บหนากากอนามัยแบบผา) 12 คน 
   - การทำหนากาก Face shield 50 คน
   - การทำหนากากอนามัยชนิดผาถวายพระสงฆ หนากากอนามัยชนิดผา 50 คน

 

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ

บานมาเงย อำเภอจะนะ
บานมาเงย อำเภอจะนะ

บานนากัน ตำบลบานโหนด อำเภอ
สะบายอย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

บานโคกกอ อำเภอเทพา

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ
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หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

   - วิพากยหลักสูตรอาชีพตัดเย็บเสื้อผา 32 คน 
   - ออกแบบเสื้อผาสตรีมุสลิม 32 คน 
   - ฝกอบรมตัดเย็บเสื้อผาสตรีมุสลิม 32 คน 
   - จัดแสดงผลงานโชว&แชร 21 คน 

พัฒนาผลิตภัณฑขาวชอขิง (การตลาดสำหรับขาวสูเชิงพาณิชย และกิจกรรม
ยอย สาธิตการประกอบอาหารจากขาวพ้ืนเมืองชอขิง) 150 คน 

การพัฒนาระบบตลาดธุรกิจชุมชนโดยใชตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในพ้ืนท่ี
อำเภอเทพา 248 คน

   - จุดประกายสรางสรรคผลิตภัณฑชุมชนสูตลาดดิจิตอล จาก ม.หาดใหญ 
200 คน 
   - พัฒนาหลักสูตรการตลาดพานิชยอิเล็กทรอนิกส จากผูเช่ียวชาญ 22 คน 
   - อบรมทดลองใชหลักสูตรการตลาดออนไลน 26 คน 

การสืบสานรักษาสรางคุณคาและตอยอดภูมิปญญาผูสูงวัย การทดลองใชรูป
แบบการถายทอดขอมูล 92 คน 
(การถายทอดภูมิปญญาการทำขนมในประเพณีสารทเดือนสิบ)

การวิจัยการจัดการความรูดานอาหารเพ่ือสุขภาพ 20 คน

   - ประชุมเชิงปฏิบัติการกับผูเช่ียวชายความรูดานอาหารเพ่ือสุขภาพ 20 คน 
   - วิเคราะหคุณคาของอาหารสุขภาพ
   - ฝกอบรมถายทอดความรูวิธีการทำเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ 20 คน 
   - ติดตามและประเมินผลการนำเมนูอาหารไปใชในชุมชน

การเล้ียงชันโรงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการสรางผลิตภัณฑ 25 คน 

การศึกษาพัฒนาสูตรการทำกระดาษจากทางจากสูการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 
8 คน แปรรูปกระดาษ เขารวม 8 คน 

การสงเสริมผลิตภัณฑแปรรูปจากน้ำผ้ึงโพรง 86 คน

   - ประชุมกลุมเพ่ือช้ีแจงทำความเขาใจ 21 คน 

   - ความรูเก่ียวกับมาตรน้ำผ้ึงตามหลักเกณฑ อย. 14 คน
   - ปรับปรุงซอมแซมโรงเรือนเพ่ือการตรวจสอบสถานท่ีผลิตน้ำผ้ึงโพรง      
     และผลิตภัณฑแปรรูปจากน้ำผ้ึงโพรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)

   - อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำผ้ึงโพรงตามมาตรฐาน มผช. 36 คน 

   - อบรมแปรรูปผลิตภัณฑสบูกอนใสน้ำผ้ึงโพรงและสบูเหลวน้ำผ้ึงโพรงตาม  
     มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 36 คน 

 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ
ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำพลเทพา  
อำเภอเทพา

โรงแรม บีพี สงขลา

ชุมชนตำบลเทพา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

บานควนหรัน ตำบลเปยน อำเภอ
สะบายอย

กลุมวิสาหกิจชุมชน กัทลี ตำบลบาราโหม 
จังหวัดปตตานี

อาคารเอนกประสงคโรงเรียนบานควน
หมาก ตำบลวังใหญ อำเภอเทพา
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
โรงเรือนกลุมวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงผึ้งโพรง
บานควนหมาก บานเลขที่ 114/3 หมูที่ 3 
ตำบลวังใหญ อำเภอเทพา
วิทยาลัยชุมชนสงขลา และโรงเรือนกลุม
วิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงผึ้งโพรงบานควน
หมาก บานเลขที่ 114/3 หมูที่ 3 ตำบล
วังใหญ อำเภอเทพา
โรงเรือนกลุมวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงผึ้งโพรง
บานควนหมาก บานเลขที่ 114/3 หมูที่ 3 
ตำบลวังใหญ อำเภอเทพา

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

การจัดการความรูดานการเรียนการสอนและวิจัยในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนใตของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา 22 คน

   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
   - สังเคราะหองคความรูดานการจัดการเรียนการสอนออนไลน 22 คน 

การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของตลาดกลวย 15 คน

   - กำหนดประเด็นความตองการของพื้นที่ 
   - พัฒนาตนผลิตภัณฑจากกลวยในสวนอาหาร กระบวนการทำแปงกลวย    
     ประกอบอาหาร 15 คน 
   - จัดทำสื่อรายงานผลการดำเนินงาน 

การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรพื้นบาน 55 คน

   - การแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรในชุมชน ครั้งที่ 1 จำนวน 10 คน 
   - การแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรในชุมชน ครั้งที่ 2 จำนวน 45 คน   
     ผลิตภัณฑ 7 ชนิด 

การบริหารจัดการกลุมเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน 60 คน - การประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 

ผักปลอดภัยไรสารพิษ 25 คน การอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูการปลูกผัก
สวนครัวปลอดสารพิษ เพ่ือปรับเปล่ียนวิถีการใชชีวิตจากสถานการณ โควิด-19 
ไดจำนวน 8 แปลงสาธิต 
การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑหัตถกรรมจากเสนใยกลวยยอมสีธรรมชาติดวย  
การถักและทอ 50 คน

   - การจัดทำเสนใยกลวยยอมสีธรรมชาติ โดยใชสีธรรมชาติในทองถ่ิน 13 คน 
   - การผลิตผาทอเสนใยกลวย ยอมสีธรรมชาติ 17 คน 
   - การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมจากเสนใยกลวยยอมสี
     ธรรมชาติ ดวยวิธีการถักและทอ 20 คน 

การพัฒนาทักษะการออกแบบการผลิตผลิตภัณฑเรือกอและจำลอง 40 คน

   - สัมมนาการพัฒนาผลิตภัณฑเรือกอและจำลอง 25 คน 
   - ฝกอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑเรือกอและจาลองตนแบบ ตาม 
     มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 15 คน 

การใหความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคโคโรนา (โควิท 19) 117 คน

   - การจัดใหความรูเก่ียวกับการปองกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิท 19) 
     จากศูนยควบคุมโรคจังหวัดสงขลา และการจัดทำหนากากอนามัย   
     เพื่อปองกันตนเอง และจัดทำแอลกอฮอลสำหรับใชลางมือ 65 คน 
   - การจัดกิจกรรมอบรมครู ก.   
     (วิทยากรแกนนำในการเย็บหนากากอนามัยแบบผา) 12 คน 
   - การทำหนากาก Face shield 50 คน
   - การทำหนากากอนามัยชนิดผาถวายพระสงฆ หนากากอนามัยชนิดผา 50 คน

 

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ

บานมาเงย อำเภอจะนะ
บานมาเงย อำเภอจะนะ

บานนากัน ตำบลบานโหนด อำเภอ
สะบายอย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

บานโคกกอ อำเภอเทพา

หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ        พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดำเนินการ
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   โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร/องคความรู                  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รวมดำเนินการ

พัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็กปฐมวัย

   - ทักษะสมองเพื่อวิชิตที่สำเร็จ EF (Executive Functions) : ใชหนังสือ
     นิทานเพื่อการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย

จัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบานนอย  
ตำบลบางคลาน 

   - จัดอบรมครูเด็กปฐมวัย ผูปกครอง เด็กปฐมวัย เร่ืองการเล้ียงดูลูกหลาน
     สงเสริมดานสุขอนามัย โภชนาการชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย  
     และการทำสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

พัฒนาสมรรถนะครูผูดูแลเด็กเพื่อเสริมสรางทักษะทางสังคมสำหรับเด็ก
ปฐมวัยในชุมชน
   - พัฒนาครูผูดูแลเด็กเพื่อจัดประสบการณเสริมทักษะทางสังคม

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปางหมู 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุงไมสัก
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชานเมือง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไมสะปา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงกองมู

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลบานนอย 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
  บางคลาน

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองบัวใต
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุง
หลวง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไมงาม
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลุกกลางทุง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ประดาง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โปงแดง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังประจบ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปามะมวง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังหิน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำรึม
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมทอ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทองฟา

- ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 11 ศูนย 
ปราสาท กระสัง ดอนมนต รอนทอง 
หนองใหญ ชุมแสง หลักเขต แคนดง 
บัวทอง เมืองแก ทามวง

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกงนา

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเรียง

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสระแกว

- องคการบริหารสวนตำบลทัพหลวง

- ศูนยเด็กเล็กในพื้นที่อำเภอกะเปอร

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตำบลกลุวอเหนือ 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
  โกตาบารู อำเภอรามัน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย    โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร/องคความรู         ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รวมดำเนินการ

จัดประสบการณการเรียนการสอนแบบจิตปญญาสำหรับเด็กปฐมวัย 

   - การจัดประสบการณการเรียนการสอนแบบจิตปญญาสำหรับเด็กปฐมวัย
   - การเขียนแผนการจัดประสบการณ
   - การทำสื่อ

การสงเสริมพัฒนาการตามชวงวัยของเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      
ในตำบลหนองบัว และตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

   - การจัดประสบการณกาเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะ EF (Executive Function)

พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

   - หลักสูตรเสริมสรางศักยภาพเด็กปฐมวัย

สงเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) ในเด็กปฐมวัยจังหวัด
สระแกว

   - หลักสูตรการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย จังหวัด
     สระแกว

พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใชแหลงเรียนรูเร่ืองผาทอพ้ืนเมืองอุทัยธานี 

   - หลักสูตรบูรณาการผาทอพ้ืนเมืองอุทัยธานี (Waldorf) บูรณาการรวมกับ STEM

สงเสริมความฉลาดทางอารมณดวยทักษะสมอง EF (Executive Functions) 
สำหรับเด็กปฐมวัย 

   - การสงเสริมเพ่ือพัฒนาความรูดานการใชทักษะสมอง EF (Executive 
     Functions) สำหรับเด็กปฐมวัย

พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัยแบบทวิภาษา 

   - รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบทวิภาษา

พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

   - หลักสูตรการพัฒนาครู สูการสงเสริมทักษะสมอง Executive Functions 
     (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย

พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ดวยการเรียนการสอนแบบไฮสโคป 

   - พัฒนาศักยภาพครูดานการทำส่ือประจำมุมดวยการเรียนการสอนแบบ
     ไฮสโคป
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 9594

   โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร/องคความรู                  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รวมดำเนินการ

พัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็กปฐมวัย

   - ทักษะสมองเพื่อวิชิตที่สำเร็จ EF (Executive Functions) : ใชหนังสือ
     นิทานเพื่อการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย

จัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบานนอย  
ตำบลบางคลาน 

   - จัดอบรมครูเด็กปฐมวัย ผูปกครอง เด็กปฐมวัย เร่ืองการเล้ียงดูลูกหลาน
     สงเสริมดานสุขอนามัย โภชนาการชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย  
     และการทำสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

พัฒนาสมรรถนะครูผูดูแลเด็กเพื่อเสริมสรางทักษะทางสังคมสำหรับเด็ก
ปฐมวัยในชุมชน
   - พัฒนาครูผูดูแลเด็กเพื่อจัดประสบการณเสริมทักษะทางสังคม

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปางหมู 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุงไมสัก
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชานเมือง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไมสะปา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงกองมู

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลบานนอย 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
  บางคลาน

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองบัวใต
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุง
หลวง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไมงาม
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลุกกลางทุง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ประดาง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โปงแดง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังประจบ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปามะมวง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังหิน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำรึม
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมทอ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทองฟา

- ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 11 ศูนย 
ปราสาท กระสัง ดอนมนต รอนทอง 
หนองใหญ ชุมแสง หลักเขต แคนดง 
บัวทอง เมืองแก ทามวง

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกงนา

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเรียง

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสระแกว

- องคการบริหารสวนตำบลทัพหลวง

- ศูนยเด็กเล็กในพื้นที่อำเภอกะเปอร

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตำบลกลุวอเหนือ 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
  โกตาบารู อำเภอรามัน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย    โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร/องคความรู         ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รวมดำเนินการ

จัดประสบการณการเรียนการสอนแบบจิตปญญาสำหรับเด็กปฐมวัย 

   - การจัดประสบการณการเรียนการสอนแบบจิตปญญาสำหรับเด็กปฐมวัย
   - การเขียนแผนการจัดประสบการณ
   - การทำสื่อ

การสงเสริมพัฒนาการตามชวงวัยของเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      
ในตำบลหนองบัว และตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

   - การจัดประสบการณกาเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะ EF (Executive Function)

พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

   - หลักสูตรเสริมสรางศักยภาพเด็กปฐมวัย

สงเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) ในเด็กปฐมวัยจังหวัด
สระแกว

   - หลักสูตรการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย จังหวัด
     สระแกว

พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใชแหลงเรียนรูเร่ืองผาทอพ้ืนเมืองอุทัยธานี 

   - หลักสูตรบูรณาการผาทอพ้ืนเมืองอุทัยธานี (Waldorf) บูรณาการรวมกับ STEM

สงเสริมความฉลาดทางอารมณดวยทักษะสมอง EF (Executive Functions) 
สำหรับเด็กปฐมวัย 

   - การสงเสริมเพ่ือพัฒนาความรูดานการใชทักษะสมอง EF (Executive 
     Functions) สำหรับเด็กปฐมวัย

พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัยแบบทวิภาษา 

   - รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบทวิภาษา

พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

   - หลักสูตรการพัฒนาครู สูการสงเสริมทักษะสมอง Executive Functions 
     (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย

พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ดวยการเรียนการสอนแบบไฮสโคป 

   - พัฒนาศักยภาพครูดานการทำส่ือประจำมุมดวยการเรียนการสอนแบบ
     ไฮสโคป
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 9796

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลบานควน ตำบล 
  บานควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

- ศูนยเด็กเล็กบานคุม ตำบลคูเมือง อำเภอ  
  มหาชนะชัย 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
  ตำบลมะรุย และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดตราด

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตำบลสะเอียบ 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปริก ตำบล
  ลำไพล อำเภอเทพา 
- โรงเรียนบานเกาะแลหนัง อำเภอเทพา
 

- อบต.สิลาเพชร อบต.ศิลาแลง อบต.นา
  เหลือง อบต.แมสาคร อบต.ทุงชาง  
  อบต.ปางแก โรงเรียนบอสวก อบต.สาน

   โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร/องคความรู         ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รวมดำเนินการ

รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปรากฎการณเปนฐาน (Phenomenon 
based learning) สำหรับเด็กปฐมวัย 
   - จัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับชุมชนโดยประชุมเชิงปฏิบัติการ   
     “การจัดการเรียนรูตามแนวคิดปรากฏการณเปนฐาน”

จัดประสบการณตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
   - องคความรูเรื่องการจัดประสบการณตามแนวคิดไฮสโคปสำหรับเด็ก
     ปฐมวัย

พัฒนาทักษะ EF สำหรับเด็กปฐมวัยในอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
   - องคความรู ที่ใชในการจัดการความรู ประกอบดวย การสงเสริม พัฒนา 
     ทักษะ การคิดเชิงบริหาร EF (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย

การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทาง Executive Functions (EF) 
Guide Line เพื่อสงเสริมทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในจังหวัดตราด 
   - องคความรูท่ีใชในการจัดการความรู ประกอบดวย ประชุมเชิงปฏิบัติการ
     การเขียนแผนการจัดประสบการณสำหรับเดกปฐมวัยโดยใช EF เปน
     ไกดไลน

การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใชของเลนพื้นบาน 
   - องคความรูที่ใชในการจัดการความรู ประกอบดวย การพัฒนาเด็ก  
     ปฐมวัยโดยใชของเลนพื้นบาน 

เสริมสรางพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพ่ือการปฏิบัติท่ีดีงาม ตามรอยพระยุคลบาท 
สืบสานศาสตรพระราชา มุงเนนความสามารถการมีจิตอาสา เราทำความดี
ดวยหัวใจ
   - องคความรูที่ใชในการจัดการความรูการปฏิบัติที่ดีงาม ตามรอย
     พระยุคลบาท สืบสานศาสตรพระราชา 

พัฒนาครูผูดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสรางการรักการอานผานสื่อสรางสรรค
และนิทานเลมเล็ก 
   - องคความรูที่ใชในการจัดการความรู ประกอบดวย เทคนิคการเลา
     นิทานสำหรับเด็ก การสรางนิทานสำหรับเด็ก บทเพลงสำหรับเด็ก

ศูนยความรูกินได
   - องคความรู ที่ใชในการจัดการความรู ประกอบ 
     ดวยสื่อชุดความรูกินได แปงกลวย น้ำมันนวด  
     วานกระดูกไกดำ กระเทียมดำ พืชผงชูรส
     ไอศกรีมอะโวคาโด และกาแฟแบบดริป
ศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT อุทยาน  การ
เรียนรูแมฮองสอน องคความรู ที่ใชในการจัดการ
ความรู ประกอบดวย
   - หลักสูตรการใชสื่อและเทคโนโลยีออนไลนเพื่อ
     การทำงาน
   - หลักสูตรการสรางอาชีพใหมดวย ICT
   - หลักสูตรยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานสาขา
     ชางซอมไมโครคอมพิวเตอร
พัฒนาศูนยไทใหญศึกษา องคความรู ที่ใชใน   
การจัดการความรู ประกอบดวย
   - หลักสูตรการทำปกนกกิ่งกะหรา
   - หลักสูตรการทำโคม
   - หลักสูตรการกานลายไต
   - หลักสูตรตองลายไต
   - หลักสูตรการรำไต
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและกิจกรรมเครือขาย 
การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแมฮองสอน 
   องคความรู ที่ใชในการจัดการความรู ประกอบ  
   ดวยการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทองเท่ียว 
   และหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื ้องตนและ   
   การชวยฟนคืนชีพ (First Aid & CPR)

พัฒนาผลิตภัณฑแปงกลวยน้ำวาพื้นที่แหลง    
การเรียนรู วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร 7 พลัง      
บานหนองหลวง อำเภออุมผาง จังหวัดตาก 
องคความรูที่ใชในการจัดการความรูประกอบดวย
   - การตรวจสอบคุณภาพแปงกลวย
   - การแปรรูปผลิตภัณฑแปงกลวยเปนขนมอบ
     และขนมไทย

- บานแมลามานอย อำเภอสบเมย
- บานแมลานอย อำเภอแมลานอย
- บานแมลาย อำเภอแมสะเรียง
- บานดง อำเภอ แมลานอย
- บานตอแพ อำเภอขุนยวม
อำเภอเมืองจังหวัดแมฮองสอน 

เมืองแมฮองสอน ชุมชนไทใหญใน
ตำบลปางหมู 

ตัวแทนจากชุมชนสมาชิกเครือขาย
การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
แมฮองสอน 16 หมูบาน และ 1 
พื้นที่ อบต. (เวียงเหนือ) 

ศูนยสงเสริมอาชีพวิทยาลัยชุมชน
ตาก อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก

เด็ก เยาวชน ประชาชน  

กลุมวัยทำงาน ไดแก ผู
ประกอบการ ผูวางงาน 
ผูถูกเลิกจางและผูใกล
สำเร็จการศึกษา
- กลุมชุมชน ประชาชน
- กลุมเยาวชน ไดแก 
นักเรียน นักศึกษา

ประชาชน

ตัวแทนจากชุมชนสมาชิก
เครือขายการทองเที่ยว 
โดยชุมชนจังหวัด
แมฮองสอน 

นักศึกษา กลุมสตรี 
ที่สนใจในการทำขนม
ผลิตภัณฑจากแปง
กลวย 
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โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข
และความเข้มแข็งของชุมชน
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- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลบานควน ตำบล 
  บานควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

- ศูนยเด็กเล็กบานคุม ตำบลคูเมือง อำเภอ  
  มหาชนะชัย 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
  ตำบลมะรุย และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดตราด

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตำบลสะเอียบ 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปริก ตำบล
  ลำไพล อำเภอเทพา 
- โรงเรียนบานเกาะแลหนัง อำเภอเทพา
 

- อบต.สิลาเพชร อบต.ศิลาแลง อบต.นา
  เหลือง อบต.แมสาคร อบต.ทุงชาง  
  อบต.ปางแก โรงเรียนบอสวก อบต.สาน

   โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร/องคความรู         ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รวมดำเนินการ

รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปรากฎการณเปนฐาน (Phenomenon 
based learning) สำหรับเด็กปฐมวัย 
   - จัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับชุมชนโดยประชุมเชิงปฏิบัติการ   
     “การจัดการเรียนรูตามแนวคิดปรากฏการณเปนฐาน”

จัดประสบการณตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
   - องคความรูเรื่องการจัดประสบการณตามแนวคิดไฮสโคปสำหรับเด็ก
     ปฐมวัย

พัฒนาทักษะ EF สำหรับเด็กปฐมวัยในอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
   - องคความรู ที่ใชในการจัดการความรู ประกอบดวย การสงเสริม พัฒนา 
     ทักษะ การคิดเชิงบริหาร EF (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย

การจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทาง Executive Functions (EF) 
Guide Line เพื่อสงเสริมทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในจังหวัดตราด 
   - องคความรูท่ีใชในการจัดการความรู ประกอบดวย ประชุมเชิงปฏิบัติการ
     การเขียนแผนการจัดประสบการณสำหรับเดกปฐมวัยโดยใช EF เปน
     ไกดไลน

การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใชของเลนพื้นบาน 
   - องคความรูที่ใชในการจัดการความรู ประกอบดวย การพัฒนาเด็ก  
     ปฐมวัยโดยใชของเลนพื้นบาน 

เสริมสรางพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพ่ือการปฏิบัติท่ีดีงาม ตามรอยพระยุคลบาท 
สืบสานศาสตรพระราชา มุงเนนความสามารถการมีจิตอาสา เราทำความดี
ดวยหัวใจ
   - องคความรูที่ใชในการจัดการความรูการปฏิบัติที่ดีงาม ตามรอย
     พระยุคลบาท สืบสานศาสตรพระราชา 

พัฒนาครูผูดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสรางการรักการอานผานสื่อสรางสรรค
และนิทานเลมเล็ก 
   - องคความรูที่ใชในการจัดการความรู ประกอบดวย เทคนิคการเลา
     นิทานสำหรับเด็ก การสรางนิทานสำหรับเด็ก บทเพลงสำหรับเด็ก

ศูนยความรูกินได
   - องคความรู ที่ใชในการจัดการความรู ประกอบ 
     ดวยสื่อชุดความรูกินได แปงกลวย น้ำมันนวด  
     วานกระดูกไกดำ กระเทียมดำ พืชผงชูรส
     ไอศกรีมอะโวคาโด และกาแฟแบบดริป
ศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT อุทยาน  การ
เรียนรูแมฮองสอน องคความรู ที่ใชในการจัดการ
ความรู ประกอบดวย
   - หลักสูตรการใชสื่อและเทคโนโลยีออนไลนเพื่อ
     การทำงาน
   - หลักสูตรการสรางอาชีพใหมดวย ICT
   - หลักสูตรยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานสาขา
     ชางซอมไมโครคอมพิวเตอร
พัฒนาศูนยไทใหญศึกษา องคความรู ที่ใชใน   
การจัดการความรู ประกอบดวย
   - หลักสูตรการทำปกนกกิ่งกะหรา
   - หลักสูตรการทำโคม
   - หลักสูตรการกานลายไต
   - หลักสูตรตองลายไต
   - หลักสูตรการรำไต
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและกิจกรรมเครือขาย 
การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแมฮองสอน 
   องคความรู ที่ใชในการจัดการความรู ประกอบ  
   ดวยการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทองเท่ียว 
   และหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื ้องตนและ   
   การชวยฟนคืนชีพ (First Aid & CPR)

พัฒนาผลิตภัณฑแปงกลวยน้ำวาพื้นที่แหลง    
การเรียนรู วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร 7 พลัง      
บานหนองหลวง อำเภออุมผาง จังหวัดตาก 
องคความรูที่ใชในการจัดการความรูประกอบดวย
   - การตรวจสอบคุณภาพแปงกลวย
   - การแปรรูปผลิตภัณฑแปงกลวยเปนขนมอบ
     และขนมไทย

- บานแมลามานอย อำเภอสบเมย
- บานแมลานอย อำเภอแมลานอย
- บานแมลาย อำเภอแมสะเรียง
- บานดง อำเภอ แมลานอย
- บานตอแพ อำเภอขุนยวม
อำเภอเมืองจังหวัดแมฮองสอน 

เมืองแมฮองสอน ชุมชนไทใหญใน
ตำบลปางหมู 

ตัวแทนจากชุมชนสมาชิกเครือขาย
การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
แมฮองสอน 16 หมูบาน และ 1 
พื้นที่ อบต. (เวียงเหนือ) 

ศูนยสงเสริมอาชีพวิทยาลัยชุมชน
ตาก อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก

เด็ก เยาวชน ประชาชน  

กลุมวัยทำงาน ไดแก ผู
ประกอบการ ผูวางงาน 
ผูถูกเลิกจางและผูใกล
สำเร็จการศึกษา
- กลุมชุมชน ประชาชน
- กลุมเยาวชน ไดแก 
นักเรียน นักศึกษา

ประชาชน

ตัวแทนจากชุมชนสมาชิก
เครือขายการทองเที่ยว 
โดยชุมชนจังหวัด
แมฮองสอน 

นักศึกษา กลุมสตรี 
ที่สนใจในการทำขนม
ผลิตภัณฑจากแปง
กลวย 
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โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข
และความเข้มแข็งของชุมชน
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       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู       พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอกะเหรี่ยง 
บานหมองวา และบานหวยปลากอง อำเภอ
แมระมาด จังหวัดตาก 
   การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอกะเหรี่ยง 
สรางเครือขายทองเที่ยวชุมชนเพื่อรวมพัฒนา
กิจกรรมและเสนทางทองเที่ยวที่สรางการเรียนรู
มรดกวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดตากแกผูมาเยือน 
   - หลักสูตรการใช CBR พัฒนา CBT
   - การออกแบบโปรแกรมและสรางพรอมทดลอง
     เสนทางการทองเที่ยวโดยชุมชน
   - การประชาสัมพันธทองเที่ยวชุมชน

สงเสริมจัดการความรูตลาดเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ 
   หลักสูตร "การจัดการตลาดสีเขียว" จำนวน 24  
   ชั่วโมง
พัฒนาการแปรรูปอาหาร ออกแบบผลิตภัณฑ และ
การตลาด (ปลาหมักขาวคั่ว) 
   องคความรู เรื่อง การแปรรูปอาหารและการ
   พัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ

เพิ่มพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 
   องคความรู เรื่อง การทำตาลตานตึง
การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปและบรรจุ
ภัณฑสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรแปรรูปบานประคอง ตำบลเมือง
ยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย 
   องคความรูในการแปรรูปสมุนไพร ประกอบดวย
   - ยาหมองกระดูกไกดำ
   - เซรั่มกุหลาบ
   - ตะไครหอมไลยุง

บานหมองวา และบานหวยปลา
กอง อำเภอแมระมาด จังหวัดตาก

- บานทีโนะโคะ ตำบลแมอุสุ 
  อำเภอ ทาสองยาง 
- บานโฮง ตำบลแมระมาด อำเภอ
  แมระมาด 
- บานแมหวยหินฝน ตำบลแมปะ 
  อำเภอแมสอด 
- ตำบลทาสายลวด อำเภอแมสอด 
- บานธงชัย ตำบลดานแมละเมา 
  อำเภอแมสอด 
- บานชองแคบ อำเภอพบพระ 
- บานใหมแมบอน ตำบลตากออก 
  อำเภอบานตาก 
- บานเดนวัว ตำบลเชียงทอง 
  อำเภอวังเจา 
บานดอนงามพัฒนา หมูที่ 11 ตำบล
ตาเปก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย

- บานประดู ตำบลหวยสำราญ 
  อำเภอกระสัง 
- บานใหม ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง 
- บานหนองมวงใต ตำบลทะเมนชัย 
  อำเภอลำปลายมาศ 

- ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ 

ประชาชน

ชุมชนและประชาชน

เกษตรกรและกลุม
วิสาหกิจปลูกผักปลอด
สารพิษบานดอนงาม
พัฒนา 
ประชาชนที่สนใจ

ผูสูงอายุ 

กลุมวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรแปรรูปตำบล
เมืองยาง อำเภอชำนิ 

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู       พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู

บุร
ีรัม

ย

พัฒนาศักยภาพจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัด
บุรีรัมย 
   - องคความรูเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวโดย
     ชุมชน ตำบลสวายจีก
   - การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อสรางอาชีพและ
     รายได

การจัดการความรูภูมิปญญาและวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมทางการตลาดและความสุขของ
ชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (CME  : สินคา
สูงวัย) 
   หลักสูตร นักจัดการความรู ภูมิปญญาทาง      
   การตลาดของชุมชนผูสูงอายุ (CME)

จัดการความรูผาทอมือเพื่อสืบสานศิลปะ หัตถศิลป 
ในจังหวัดมุกดาหาร ประจำป งบประมาณ 2563 
   องคความรู เรื่อง ลายเอกลักษณและลาย
   ประยุกตของชุมชน

พัฒนาการจัดการความรูทางการตลาดเพื่อพัฒนา
ธุรกิจและความสุขของชุมชนทองเที่ยวในจังหวัด
มุกดาหาร (CMT:ชุมชนทองเที่ยวยุค 4.0)   
   หลักสูตร นักการตลาดของชุมชนทองเที่ยว  
   (CMT) จำนวน 60 ชั่วโมง

- ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง 
- บานปาไมสหกรณ ตำบลลำ
  นางรอง อำเภอโนนดินแดง 

- บานแข ตำบล คำบก อำเภอคำชะอี 
- บานคำบก ตำบลคำบก อำเภอ
  คำชะอี 
- บานบุง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง 

ตำบลบานโคก อำเภอเมือง 

- บานบุง อำเภอหนองสูง 
- บานคำบก อำเภอคำชะอี 
- บานแข อำเภอ คำชะอี 

- ผูท่ีไดรับผลกระทบจาก
  สถานการณโรคโควิด 
- ประชาชนในชุมชน  
  ชุมชนบานปาไมสหกรณ

-

กลุมผูทอผาทอมือ

ชุมชนทองเที่ยวบานบุง 
บานคำบก และบานแข

มุก
ดา

หา
ร
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 9998

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู       พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอกะเหรี่ยง 
บานหมองวา และบานหวยปลากอง อำเภอ
แมระมาด จังหวัดตาก 
   การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอกะเหรี่ยง 
สรางเครือขายทองเที่ยวชุมชนเพื่อรวมพัฒนา
กิจกรรมและเสนทางทองเที่ยวที่สรางการเรียนรู
มรดกวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดตากแกผูมาเยือน 
   - หลักสูตรการใช CBR พัฒนา CBT
   - การออกแบบโปรแกรมและสรางพรอมทดลอง
     เสนทางการทองเที่ยวโดยชุมชน
   - การประชาสัมพันธทองเที่ยวชุมชน

สงเสริมจัดการความรูตลาดเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ 
   หลักสูตร "การจัดการตลาดสีเขียว" จำนวน 24  
   ชั่วโมง
พัฒนาการแปรรูปอาหาร ออกแบบผลิตภัณฑ และ
การตลาด (ปลาหมักขาวคั่ว) 
   องคความรู เรื่อง การแปรรูปอาหารและการ
   พัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ

เพิ่มพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 
   องคความรู เรื่อง การทำตาลตานตึง
การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปและบรรจุ
ภัณฑสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรแปรรูปบานประคอง ตำบลเมือง
ยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย 
   องคความรูในการแปรรูปสมุนไพร ประกอบดวย
   - ยาหมองกระดูกไกดำ
   - เซรั่มกุหลาบ
   - ตะไครหอมไลยุง

บานหมองวา และบานหวยปลา
กอง อำเภอแมระมาด จังหวัดตาก

- บานทีโนะโคะ ตำบลแมอุสุ 
  อำเภอ ทาสองยาง 
- บานโฮง ตำบลแมระมาด อำเภอ
  แมระมาด 
- บานแมหวยหินฝน ตำบลแมปะ 
  อำเภอแมสอด 
- ตำบลทาสายลวด อำเภอแมสอด 
- บานธงชัย ตำบลดานแมละเมา 
  อำเภอแมสอด 
- บานชองแคบ อำเภอพบพระ 
- บานใหมแมบอน ตำบลตากออก 
  อำเภอบานตาก 
- บานเดนวัว ตำบลเชียงทอง 
  อำเภอวังเจา 
บานดอนงามพัฒนา หมูที่ 11 ตำบล
ตาเปก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย

- บานประดู ตำบลหวยสำราญ 
  อำเภอกระสัง 
- บานใหม ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง 
- บานหนองมวงใต ตำบลทะเมนชัย 
  อำเภอลำปลายมาศ 

- ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ 

ประชาชน

ชุมชนและประชาชน

เกษตรกรและกลุม
วิสาหกิจปลูกผักปลอด
สารพิษบานดอนงาม
พัฒนา 
ประชาชนที่สนใจ

ผูสูงอายุ 

กลุมวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรแปรรูปตำบล
เมืองยาง อำเภอชำนิ 

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู       พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู

บุร
ีรัม

ย

พัฒนาศักยภาพจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัด
บุรีรัมย 
   - องคความรูเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวโดย
     ชุมชน ตำบลสวายจีก
   - การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อสรางอาชีพและ
     รายได

การจัดการความรูภูมิปญญาและวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมทางการตลาดและความสุขของ
ชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (CME  : สินคา
สูงวัย) 
   หลักสูตร นักจัดการความรู ภูมิปญญาทาง      
   การตลาดของชุมชนผูสูงอายุ (CME)

จัดการความรูผาทอมือเพื่อสืบสานศิลปะ หัตถศิลป 
ในจังหวัดมุกดาหาร ประจำป งบประมาณ 2563 
   องคความรู เรื่อง ลายเอกลักษณและลาย
   ประยุกตของชุมชน

พัฒนาการจัดการความรูทางการตลาดเพื่อพัฒนา
ธุรกิจและความสุขของชุมชนทองเที่ยวในจังหวัด
มุกดาหาร (CMT:ชุมชนทองเที่ยวยุค 4.0)   
   หลักสูตร นักการตลาดของชุมชนทองเที่ยว  
   (CMT) จำนวน 60 ชั่วโมง

- ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง 
- บานปาไมสหกรณ ตำบลลำ
  นางรอง อำเภอโนนดินแดง 

- บานแข ตำบล คำบก อำเภอคำชะอี 
- บานคำบก ตำบลคำบก อำเภอ
  คำชะอี 
- บานบุง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง 

ตำบลบานโคก อำเภอเมือง 

- บานบุง อำเภอหนองสูง 
- บานคำบก อำเภอคำชะอี 
- บานแข อำเภอ คำชะอี 

- ผูท่ีไดรับผลกระทบจาก
  สถานการณโรคโควิด 
- ประชาชนในชุมชน  
  ชุมชนบานปาไมสหกรณ

-

กลุมผูทอผาทอมือ

ชุมชนทองเที่ยวบานบุง 
บานคำบก และบานแข

มุก
ดา

หา
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 101100

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู       พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู       พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู

จัดการองคความรูภูมิปญญาผูสูงอายุในจังหวัด
หนองบัวลำภู 
   - องคความรูเรื่อง ผาทอ 3 กษัตริย หรือ ผาขิด
     สลับหมี่
   - องคความรูเรื่อง การจักสานคลา

ศูนยการศึกษาศาสตรพระราชา
องคความรู ที่ใชในการจัดการความรู ประกอบดวย
   - Model ฟารม/ฐานเรียนรู
   - ฐานโรงเรือนเลี้ยงไสเดือน
   - ฐานโรงเรือนการปลูกผักออรแกนิค
   - ฐานปศุสัตวและการผลิตอาหารสัตว
   - ฐานการเลี้ยงปลาหมอเทศ/ดานประมง
   - ฐานปุยหมักและน้ำหมักจุลินทรีย
   - ธนาคารน้ำใตดิน

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
องคความรู ที่ใชในการจัดการความรู ประกอบดวย
   - ฐานปจจัยการผลิตพืชและสัตว
   - ฐานปศุสัตวอินทรีย
   - ฐานการผลิตผักอินทรียและเห็ดอินทรีย
   - ฐานไมผลและไมดอกไมประดับ
   - ฐานการพัฒนาผลิตภัณฑและแปรรูปสินคาเกษตร 
     อาหาร และสมุนไพร

- บานฝงแดง อำเภอนากลาง 
- อำเภอเมือง 
- กลุมรักษผาทอบานหนองแวง 
  อำเภอโนนสัง 
- บานนาคำไฮ อำเภอเมือง 
- บานจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง 
- บานหนองขาม อำเภอศรีบุญเรือง

- ตำบลบานพราว
- ตำบลหัวนา
- ตำบลปาไมงาม

- บานหนองปรือ ตำบลทัพราช 
  อำเภอตาพระยา 
- โรงเรียนบานนาคำ (สามัคคีวิทยา) 
  หมู 11 บานลุมมะคา ตำบลเขา
  ฉกรรจ อำเภอเขาฉกรรจ 
- โรงเรียนบานหันทราย หมู 1 บาน
  หันทราย ตำบลหันทราย อำเภอ
  อรัญประเทศ 
- วัดบะขมิ้น หมู 10 บานบะขมิ้น 
  ตำบลโคกปฆอง อำเภอเมือง
  สระแกว 
- กรมทหารราบท่ี 12 รักษาพระองค

- กลุมทอผาบานฝงแดง
- กลุมเครือขายผาทอ
  หนองบัวลำภูศูนย OTOP
- กลุมรักษผาทอบาน
  หนองแวง
- ศูนยการเรียนรูผาทอ
  บานนาคำไฮ
- กลุมจักสานคลาบาน
  จอมทอง
- กลุมจักสานคลาบาน 
  หนองขาม
- ประชาชนในพื้นที่ตำบล
บานพราว
- ตัวแทน young smart 
framer อำเภอเมือง

- นักเรียน หนวยงานของ
  รัฐและเอกชน 
- ประชาชน

สร
ะแ

กว

พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑจากไผเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มและจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน 
องคความรู ที่ใชในการจัดการความรู ประกอบดวย
   - การปลูกและขยายพันธุไผ
   - การแปรรูปไผเพื่อการพาณิชย
   - การสรางอาคารไมไผจากการแปรรูปไผเบ้ืองตน
   - การผลิตถานไมไผคุณภาพสูงเพื่อบำรุงดิน
   - การผลิตปุยหมักอินทรียแบบไมพลิกกลับกอง
     จากเศษวัสดุการแปรรูปหนอไม
สรางเสริมเติมพลังชีวิตวัยเกาสระแกว 
หลักสูตรกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและจิต
สำหรับผูสูงอายุ

การพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมชุมชนจากหญาแฝก
สูการตลาดอิเล็กทรอนิกส 
องคความรู เรื่อง 
   - งานสานจากหญาแฝก 
   - การบุผากระเปาหญาแฝก

การพัฒนารูปแบบการเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษ
ตามภาวะวิสัยของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแกว 
   หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมสตรี แมบาน โดยมี
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
   หลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา  
   (การทำปลาสม)

พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑภูมิปญญาชุมชนเชิง
พาณิชย
องคความรู เรื่อง
   - พัฒนาผลิตภัณฑที่ทับกระดาษจากผักตบขวา
   - พัฒนาผลิตภัณฑงานปนกระบองเพชรจิ๋วจาก
     ผักตบชวา
   - พัฒนาผลิตภัณฑกระดาษจากผักตบชวา
   - พัฒนาผลิตภัณฑกระถางดินเผาตกแตงผักตบชวา

วิสาหกิจผู ปลูก และแปรรูป
ไผว ังสมบูรณ ตำบลวังสมบูรณ  
อำเภอวังสมบูรณ

ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร 

บานเนินเหลา ตำบลหนองน้ำใส 
อำเภอวัฒนานคร

- ตำบลทาขาม อำเภออรัญประเทศ 
- ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร

บานทาแยก ตำบลหนองบอน 
อำเภอเมืองสระแกว

บานทาแยก ตำบลหนองบอน 
อำเภอเมืองสระแกว

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูก
ไผและแปรรูปวัง
สมบูรณ และผูสนใจ

กลุมผูสูงอายุ

ชุมชนคนรักษแฝกบาน
เนินเหลา 

- นักเรียนโรงเรียนบานโปง    
  คอม โรงเรียนบานโคก
  สะแบง และโรงเรียน
  บานทาขาม
- ประชาชน
กลุมสตรีแมบานชุมชน
บานทาแยก 

ประชาชน และชุมชน

หน
อง

บัว
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 101100

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู       พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู       พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู

จัดการองคความรูภูมิปญญาผูสูงอายุในจังหวัด
หนองบัวลำภู 
   - องคความรูเรื่อง ผาทอ 3 กษัตริย หรือ ผาขิด
     สลับหมี่
   - องคความรูเรื่อง การจักสานคลา

ศูนยการศึกษาศาสตรพระราชา
องคความรู ที่ใชในการจัดการความรู ประกอบดวย
   - Model ฟารม/ฐานเรียนรู
   - ฐานโรงเรือนเลี้ยงไสเดือน
   - ฐานโรงเรือนการปลูกผักออรแกนิค
   - ฐานปศุสัตวและการผลิตอาหารสัตว
   - ฐานการเลี้ยงปลาหมอเทศ/ดานประมง
   - ฐานปุยหมักและน้ำหมักจุลินทรีย
   - ธนาคารน้ำใตดิน

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
องคความรู ที่ใชในการจัดการความรู ประกอบดวย
   - ฐานปจจัยการผลิตพืชและสัตว
   - ฐานปศุสัตวอินทรีย
   - ฐานการผลิตผักอินทรียและเห็ดอินทรีย
   - ฐานไมผลและไมดอกไมประดับ
   - ฐานการพัฒนาผลิตภัณฑและแปรรูปสินคาเกษตร 
     อาหาร และสมุนไพร

- บานฝงแดง อำเภอนากลาง 
- อำเภอเมือง 
- กลุมรักษผาทอบานหนองแวง 
  อำเภอโนนสัง 
- บานนาคำไฮ อำเภอเมือง 
- บานจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง 
- บานหนองขาม อำเภอศรีบุญเรือง

- ตำบลบานพราว
- ตำบลหัวนา
- ตำบลปาไมงาม

- บานหนองปรือ ตำบลทัพราช 
  อำเภอตาพระยา 
- โรงเรียนบานนาคำ (สามัคคีวิทยา) 
  หมู 11 บานลุมมะคา ตำบลเขา
  ฉกรรจ อำเภอเขาฉกรรจ 
- โรงเรียนบานหันทราย หมู 1 บาน
  หันทราย ตำบลหันทราย อำเภอ
  อรัญประเทศ 
- วัดบะขมิ้น หมู 10 บานบะขมิ้น 
  ตำบลโคกปฆอง อำเภอเมือง
  สระแกว 
- กรมทหารราบท่ี 12 รักษาพระองค

- กลุมทอผาบานฝงแดง
- กลุมเครือขายผาทอ
  หนองบัวลำภูศูนย OTOP
- กลุมรักษผาทอบาน
  หนองแวง
- ศูนยการเรียนรูผาทอ
  บานนาคำไฮ
- กลุมจักสานคลาบาน
  จอมทอง
- กลุมจักสานคลาบาน 
  หนองขาม
- ประชาชนในพื้นที่ตำบล
บานพราว
- ตัวแทน young smart 
framer อำเภอเมือง

- นักเรียน หนวยงานของ
  รัฐและเอกชน 
- ประชาชน

สร
ะแ

กว

พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑจากไผเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มและจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน 
องคความรู ที่ใชในการจัดการความรู ประกอบดวย
   - การปลูกและขยายพันธุไผ
   - การแปรรูปไผเพื่อการพาณิชย
   - การสรางอาคารไมไผจากการแปรรูปไผเบ้ืองตน
   - การผลิตถานไมไผคุณภาพสูงเพื่อบำรุงดิน
   - การผลิตปุยหมักอินทรียแบบไมพลิกกลับกอง
     จากเศษวัสดุการแปรรูปหนอไม
สรางเสริมเติมพลังชีวิตวัยเกาสระแกว 
หลักสูตรกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและจิต
สำหรับผูสูงอายุ

การพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมชุมชนจากหญาแฝก
สูการตลาดอิเล็กทรอนิกส 
องคความรู เรื่อง 
   - งานสานจากหญาแฝก 
   - การบุผากระเปาหญาแฝก

การพัฒนารูปแบบการเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษ
ตามภาวะวิสัยของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแกว 
   หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมสตรี แมบาน โดยมี
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
   หลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา  
   (การทำปลาสม)

พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑภูมิปญญาชุมชนเชิง
พาณิชย
องคความรู เรื่อง
   - พัฒนาผลิตภัณฑที่ทับกระดาษจากผักตบขวา
   - พัฒนาผลิตภัณฑงานปนกระบองเพชรจิ๋วจาก
     ผักตบชวา
   - พัฒนาผลิตภัณฑกระดาษจากผักตบชวา
   - พัฒนาผลิตภัณฑกระถางดินเผาตกแตงผักตบชวา

วิสาหกิจผู ปลูก และแปรรูป
ไผว ังสมบูรณ ตำบลวังสมบูรณ  
อำเภอวังสมบูรณ

ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร 

บานเนินเหลา ตำบลหนองน้ำใส 
อำเภอวัฒนานคร

- ตำบลทาขาม อำเภออรัญประเทศ 
- ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร

บานทาแยก ตำบลหนองบอน 
อำเภอเมืองสระแกว

บานทาแยก ตำบลหนองบอน 
อำเภอเมืองสระแกว

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูก
ไผและแปรรูปวัง
สมบูรณ และผูสนใจ

กลุมผูสูงอายุ

ชุมชนคนรักษแฝกบาน
เนินเหลา 

- นักเรียนโรงเรียนบานโปง    
  คอม โรงเรียนบานโคก
  สะแบง และโรงเรียน
  บานทาขาม
- ประชาชน
กลุมสตรีแมบานชุมชน
บานทาแยก 

ประชาชน และชุมชน
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 103102

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู       พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู       พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู

พิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากเปลือกขาวโพดแบบครบ
วงจรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว 
   องคความรู  เรื่อง การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจาก
   เปลือกขาวโพดแบบครบวงจรในเขตพัฒนา 
   เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว

ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นสูการพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนในตำบลเมืองไผ 
   องคความรู เรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นสูการพัฒนา
   ผลิตภัณฑชุมชนในตำบลเมืองไผ
การพัฒนารูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพแนวสรางสรรคสำหรับผูสูงอายุ 
   องคความรู คือ รูปแบบการจัดการการทองเที่ยว  
   เชิงสุขภาพแนวสรางสรรคสำหรับผูสูงอายุ
องคความรูแกชุมชน เพื่อสรางรูปแบบกิจกรรมชวน
เที่ยวแบบสัมผัสประสบการณจากทองถิ่น (Local 
Experience) บานหันทราย จังหวัดสระแกว 
   องคความรู คือ
   - องคความรูพื้นฐานของบานหันทราย เพื่อ
     รองรับการทองเที่ยวแบบสัมผัสวิถีชีวิต
   - การจัดการความรูดานการทองเที่ยวแบบสัมผัส
     วิถีชีวิตบานหันทราย

พัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต“โครงการศูนยการเรียนรูผาทอพ้ืนเมือง” 
   องคความรู คือ การแปรรูปผาทอพื้นเมือง
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรทฤษฎีใหม)
   องคความรู เรื่อง การเกษตรเพื่อสุขภาพสำหรับ
   ผูสูงอายุ

ตำบลปาไร อำเภออรัญประเทศ 

ชุมชนเมืองไผ ตำบลเมืองไผ อำเภอ
อรัญประเทศ

บานคลองน้ำใส อำเภอ
อรัญประเทศ

หมู 1 2 5 6 บานหันทราย ตำบลหัน
ทราย อำเภออรัญประเทศ  

ตำบลทัพหลวง อำเภอบานไร 

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

ประชาชน ครู และ
นักเรียน

ประชาชน

ประชาชน

- ผูนำชุมชน กำนัน 
  ผูใหญบาน
- ภูมิปญญาชาวบาน 
- เจาอาวาสวัดทุงสวาง
  อารามณเย็น เจาอาวาส
  วัดหันทราย
- ผอ.ครู และนักเรียน
  โรงเรียนบานหันทราย

กลุมประชาชนทั่วไป 
กลุมนักเรียน นักศึกษา 
ในอำเภอบานไร
ผูสูงอายุ และผูมีรายได
นอย 

อุท
ัยธ

าน
ี

เกษตรบูรณาการเพื่อความยั่งยืน 
   องคความรู เรื่อง สูตรการทำน้ำหมักชีวภาพ
   สำหรับยางแข็งตัว และขอมูลองคความรูชุมชน
   อิ้วเมี่ยน

เสริมสรางศักยภาพผูสูงอายุ ยุค 4.0 เพื่อความสุข
และความเขมแข็งของชุมชน 
   องคความรู เรื่อง การศึกษาศักยภาพการจัด
   กิจกรรมเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
ระนอง เพื่อเตรียมความพรอมในการประกาศเขต
พื้นที่เพื่อการทองเที่ยวในทองถิ่นหรือชุมชน 
   องคความรู เร่ือง การพัฒนาการจัดการทองเท่ียว
   ของแตละชุมชนพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 
   โดยชุมชนจังหวัดระนอง เพื่อเตรียมความพรอม
   ในการประกาศเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการทองเท่ียวในทอง
   ถิ่นหรือชุมชน
ศึกษาการพัฒนาลายผาทอพ้ืนเมือง : กลุมสตรีผาทอ 
ตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส    
   องคความรู เรื่อง การออกแบบลายผาทอมือ 
   การยอมสีผาทอ มัดหมี่ และการทอผามัดหมี่
พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับการทองเที่ยว
ชุมชน อำเภอแวง 
   องคความรู เรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ
   ยกระดับการทองเที่ยวชุมชน 

จัดการความรูการปลูกพืชหลังจากการทำนา 
   องคความรู เรื่อง 
   1. การปลูกพืชหลังนา ไดแก ขาวโพด ถั่วเขียว 
      และถั่วลิสง 
   2. การทำปุยหมักแหงและการทำน้ำหมักชีวภาพ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 4 มิติวิถีโกตาบารู 
โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา 
   องคความรู เรื่อง การสรางเสริมคุณภาพชีวิต
   ผูสูงอายุ 4 มิติวิถีโกตาบารู 

- ชุมชนอิ้วเมียน บานในกรัง ตำบล
  จปร. อำเภอกระบุรี 
- ชุมชนบาน นปส. ตำบลปากจั่น 
   อำเภอกระบุรี 
- ชุมชนบานในไร ตำบลบางพระ
  เหนือ อำเภอละอุน 
1. ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัด
ระนอง
2. ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัด
ระนอง
1. บานในวง อำเภอละอุน 
2. บานบางใหญลาง อำเภอกระบุรี 
3. บานหาดสมแปน อำเภอเมือง
4. บานแหลมนาว อำเภอสุขสำราญ 
5. บานไรใน อำเภอสุขสำราญ

อำเภอยี่งอ 

อำเภอแวง

ชุมชนบาโงยตาแย อำเภอรามัน 
ตำบลโกตาบารู อำเภอ
รามัน จังหวัดยะลา

อำเภอเบตง

ประชาชน

กลุมผูสูงอายุ

กลุมทองเที่ยวชุมชน

สมาชิกกลุมสตรีผาทอตะ
ปอเยาะ อำเภอ
ย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 

กลุมเยาวชน ผูสูงอายุและ
ประชาชน 

เกษตรกร 

ผูสูงอายุ

นร
าธ
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Annual Report 2020

สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 103102

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู       พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู       พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู

พิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากเปลือกขาวโพดแบบครบ
วงจรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว 
   องคความรู  เรื่อง การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจาก
   เปลือกขาวโพดแบบครบวงจรในเขตพัฒนา 
   เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว

ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นสูการพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนในตำบลเมืองไผ 
   องคความรู เรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นสูการพัฒนา
   ผลิตภัณฑชุมชนในตำบลเมืองไผ
การพัฒนารูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพแนวสรางสรรคสำหรับผูสูงอายุ 
   องคความรู คือ รูปแบบการจัดการการทองเที่ยว  
   เชิงสุขภาพแนวสรางสรรคสำหรับผูสูงอายุ
องคความรูแกชุมชน เพื่อสรางรูปแบบกิจกรรมชวน
เที่ยวแบบสัมผัสประสบการณจากทองถิ่น (Local 
Experience) บานหันทราย จังหวัดสระแกว 
   องคความรู คือ
   - องคความรูพื้นฐานของบานหันทราย เพื่อ
     รองรับการทองเที่ยวแบบสัมผัสวิถีชีวิต
   - การจัดการความรูดานการทองเที่ยวแบบสัมผัส
     วิถีชีวิตบานหันทราย

พัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต“โครงการศูนยการเรียนรูผาทอพ้ืนเมือง” 
   องคความรู คือ การแปรรูปผาทอพื้นเมือง
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรทฤษฎีใหม)
   องคความรู เรื่อง การเกษตรเพื่อสุขภาพสำหรับ
   ผูสูงอายุ

ตำบลปาไร อำเภออรัญประเทศ 

ชุมชนเมืองไผ ตำบลเมืองไผ อำเภอ
อรัญประเทศ

บานคลองน้ำใส อำเภอ
อรัญประเทศ

หมู 1 2 5 6 บานหันทราย ตำบลหัน
ทราย อำเภออรัญประเทศ  

ตำบลทัพหลวง อำเภอบานไร 

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

ประชาชน ครู และ
นักเรียน

ประชาชน

ประชาชน

- ผูนำชุมชน กำนัน 
  ผูใหญบาน
- ภูมิปญญาชาวบาน 
- เจาอาวาสวัดทุงสวาง
  อารามณเย็น เจาอาวาส
  วัดหันทราย
- ผอ.ครู และนักเรียน
  โรงเรียนบานหันทราย

กลุมประชาชนทั่วไป 
กลุมนักเรียน นักศึกษา 
ในอำเภอบานไร
ผูสูงอายุ และผูมีรายได
นอย 

อุท
ัยธ

าน
ี

เกษตรบูรณาการเพื่อความยั่งยืน 
   องคความรู เรื่อง สูตรการทำน้ำหมักชีวภาพ
   สำหรับยางแข็งตัว และขอมูลองคความรูชุมชน
   อิ้วเมี่ยน

เสริมสรางศักยภาพผูสูงอายุ ยุค 4.0 เพื่อความสุข
และความเขมแข็งของชุมชน 
   องคความรู เรื่อง การศึกษาศักยภาพการจัด
   กิจกรรมเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
ระนอง เพื่อเตรียมความพรอมในการประกาศเขต
พื้นที่เพื่อการทองเที่ยวในทองถิ่นหรือชุมชน 
   องคความรู เร่ือง การพัฒนาการจัดการทองเท่ียว
   ของแตละชุมชนพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 
   โดยชุมชนจังหวัดระนอง เพื่อเตรียมความพรอม
   ในการประกาศเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการทองเท่ียวในทอง
   ถิ่นหรือชุมชน
ศึกษาการพัฒนาลายผาทอพ้ืนเมือง : กลุมสตรีผาทอ 
ตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส    
   องคความรู เรื่อง การออกแบบลายผาทอมือ 
   การยอมสีผาทอ มัดหมี่ และการทอผามัดหมี่
พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับการทองเที่ยว
ชุมชน อำเภอแวง 
   องคความรู เรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ
   ยกระดับการทองเที่ยวชุมชน 

จัดการความรูการปลูกพืชหลังจากการทำนา 
   องคความรู เรื่อง 
   1. การปลูกพืชหลังนา ไดแก ขาวโพด ถั่วเขียว 
      และถั่วลิสง 
   2. การทำปุยหมักแหงและการทำน้ำหมักชีวภาพ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 4 มิติวิถีโกตาบารู 
โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา 
   องคความรู เรื่อง การสรางเสริมคุณภาพชีวิต
   ผูสูงอายุ 4 มิติวิถีโกตาบารู 

- ชุมชนอิ้วเมียน บานในกรัง ตำบล
  จปร. อำเภอกระบุรี 
- ชุมชนบาน นปส. ตำบลปากจั่น 
   อำเภอกระบุรี 
- ชุมชนบานในไร ตำบลบางพระ
  เหนือ อำเภอละอุน 
1. ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัด
ระนอง
2. ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัด
ระนอง
1. บานในวง อำเภอละอุน 
2. บานบางใหญลาง อำเภอกระบุรี 
3. บานหาดสมแปน อำเภอเมือง
4. บานแหลมนาว อำเภอสุขสำราญ 
5. บานไรใน อำเภอสุขสำราญ

อำเภอยี่งอ 

อำเภอแวง

ชุมชนบาโงยตาแย อำเภอรามัน 
ตำบลโกตาบารู อำเภอ
รามัน จังหวัดยะลา

อำเภอเบตง

ประชาชน

กลุมผูสูงอายุ

กลุมทองเที่ยวชุมชน

สมาชิกกลุมสตรีผาทอตะ
ปอเยาะ อำเภอ
ย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 

กลุมเยาวชน ผูสูงอายุและ
ประชาชน 

เกษตรกร 

ผูสูงอายุ
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Annual Report 2020

สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 105104

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู       พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู       พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู

การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการทองเที่ยวใน
พื้นที่ชายแดนใต 
   องคความรู เรื่อง 
   1. รูปแบบและความสำคัญของการทองเที่ยว
      โดยชุมชน 
   2. วิเคราะห และฝกปฏิบัติเขียนรูปแบบการ
      ทองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่
   3. การตอนรับและการเปนเจาบานที่ดี
   4. การจัดทำเสนทางทองเที่ยว

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 
   องคความรู เรื่อง พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
เพิ่มขีดความสามารถกลุมทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวชุมชน 
   องคความรู เรื่อง
   1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
   2. การถายทอดองคความรู
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนฐานทรัพยากรทองถิ่น
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล 
   องคความรู เรื่อง 
   1. การพัฒนาผามัดยอมสีธรรมชาติ ดวยนวัตกรรม 
      นาโนเทคโนโลยี
   2. การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาปาเตะดวย
      นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ภายใตแบรนด 
      “ดาหลาปาเตะ”
   3. การพัฒนาผลิตภัณฑจากกาแฟโรบัสตาพื้นถิ่น
       สตูล
   4. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขนม           
      พริกไทยสุไหงอุเป
ยกระดับการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล 
   องคความรู เรื่อง 
   1. การจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อสงเสริมการ 
       ทองเท่ียวโดยชุมชนพ้ืนท่ีอุทยานธรณีโลกสตูล 
   2. การทำผลิตภัณฑเชิงอัตลักษณของชุมชน 
   3. การประเมินศักยภาพเบื้องตนใหกับบานพัก
      โฮมสเตย ในเรื่องของโฮมสเตย

1. บานยางแดง ตำบลมะกรูด อำเภอ
   โคกโพธิ์ 
2. บานโผงโผงนอก ตำบลปากลอ   
    อำเภอโคกโพธิ์
3. บานนาพราว ตำบลปะนาระ 
    อำเภอปะนาเระ 

1. ตำบลตะโละกาโปร อำเภอยะหร่ิง 
2. ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง
1. ตำบลตะโละกาโปร อำเภอยะหร่ิง 
2. ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง 
 

1. บานทาออย อำเภอทุงหวา 
2. บานกุบังปะโหลด ตำบลควนสตอ  
    อำเภอควนโดน 
3. บานนาขาเหนือ บานนาขาเหนือ 
   ตำบลเขาขาว 
4. อำเภอทุงหวา 

1. บานคลองโตะเหล็ม
2. บานหลอมปน
3. บานอาวปากบารา 
4. บานเขาขาว

กลุมอาสาสมัครทองเท่ียว 
กลุมมัคคุเทศกทองถิ่น 
ผูประกอบการดานการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีอำเภอ
เบตง 

ผูสูงอายุ

1. กลุมทองเที่ยว
บูนาดารา 
2. กลุมทองเที่ยวบางปู 

1. กลุมผามัดยอมสี
   ธรรมชาติ 
2. กลุมแมบาน 
3. กลุมวิสาหกิจชุมชน  
   เกษตรกร
4. กลุมพริกไทยสุไหงอุเป 

ประชาชน

สต
ูล

จัดตั้งศูนยเรียนรูสมุนไพรปาชายเลนเพื่อยกระดับ
พลวัตสุขภาพชุมชนโดยใชนวัตกรรมชุมชนจังหวัด
สมุทรสาคร 
   องคความรู เรื่อง
   1. สมุนไพรปาชายเลนสำหรับปฐมพยาบาลเบ้ืองตน
   2. ผลิตภัณฑจากสมุนไพรปาชายเลน 3 แบบ 
      ไดแก น้ำตบจากเหงือกปลาหมอ ครีมมารคหนา
      จากหวานรางจือ และยาหมองจากเหงือกปลาหมอ
แหลงเรียนรูการเพิ่มคุณภาพมะพราวน้ำหอม อำเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน 
   องคความรู เรื่อง การเพิ่มคุณภาพมะพราว
   น้ำหอม อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนหมูบานเบญจรงค
ดอนไกดี 
   องคความรู เร่ือง : การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน      
   หมูบานเบญจรงคดอนไกดี
การพัฒนาศักยภาพชุมชนทองเท่ียวเกษตรอินทรีย
วิถียโสธร 
   องคความรู เร่ือง การพัฒนาแหลงเรียนรูดาน
   เกษตรอินทรียในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธรผานกระบวนการ
   มีสวนรวมของชุมชน
แนวทางการปฏิบัติตนและปรับตัวดานปจจัย 4 และ
การใชเทคโนโลยี อยางมีความสุขกับการเปล่ียนแปลง
ของสังคมยุกต Thailand 4.0 ของผูสูงอายุ 
   องคความรู เร่ือง แนวทางปฏิบัติตนดานปจจัย 4 
   และการใชเทคโนโลยี และการปรับตัวของผูสูงอายุ
   ในสถานการณ COVID-19

ชุมชนโคกขาม 

อำเภอบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร

หมูที่ 1 ตำบลดอนไกดี อำเภอ
กระทุมแบน 

บานภูถ้ำพระ ตำบลคำน้ำสราง 
อำเภอกุดชุม และบานโนนมวง 
ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ 

ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร

ประชาชน

เกษตรกรผูปลูกมะพราว 

ผูประกอบการ
เบญจรงคบานดอนไกดี 
ตำบลดอนไกดี 

ประชาชนท่ีสนใจการทอง
เท่ียวเกษตรอินทรียใน
พ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร 

ผูสูงอายุ

ยโ
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ร

ปต
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นี
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 105104

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู       พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู       พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู

การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการทองเที่ยวใน
พื้นที่ชายแดนใต 
   องคความรู เรื่อง 
   1. รูปแบบและความสำคัญของการทองเที่ยว
      โดยชุมชน 
   2. วิเคราะห และฝกปฏิบัติเขียนรูปแบบการ
      ทองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่
   3. การตอนรับและการเปนเจาบานที่ดี
   4. การจัดทำเสนทางทองเที่ยว

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 
   องคความรู เรื่อง พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
เพิ่มขีดความสามารถกลุมทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวชุมชน 
   องคความรู เรื่อง
   1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
   2. การถายทอดองคความรู
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนฐานทรัพยากรทองถิ่น
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล 
   องคความรู เรื่อง 
   1. การพัฒนาผามัดยอมสีธรรมชาติ ดวยนวัตกรรม 
      นาโนเทคโนโลยี
   2. การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาปาเตะดวย
      นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ภายใตแบรนด 
      “ดาหลาปาเตะ”
   3. การพัฒนาผลิตภัณฑจากกาแฟโรบัสตาพื้นถิ่น
       สตูล
   4. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขนม           
      พริกไทยสุไหงอุเป
ยกระดับการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล 
   องคความรู เรื่อง 
   1. การจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อสงเสริมการ 
       ทองเท่ียวโดยชุมชนพ้ืนท่ีอุทยานธรณีโลกสตูล 
   2. การทำผลิตภัณฑเชิงอัตลักษณของชุมชน 
   3. การประเมินศักยภาพเบื้องตนใหกับบานพัก
      โฮมสเตย ในเรื่องของโฮมสเตย

1. บานยางแดง ตำบลมะกรูด อำเภอ
   โคกโพธิ์ 
2. บานโผงโผงนอก ตำบลปากลอ   
    อำเภอโคกโพธิ์
3. บานนาพราว ตำบลปะนาระ 
    อำเภอปะนาเระ 

1. ตำบลตะโละกาโปร อำเภอยะหร่ิง 
2. ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง
1. ตำบลตะโละกาโปร อำเภอยะหร่ิง 
2. ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง 
 

1. บานทาออย อำเภอทุงหวา 
2. บานกุบังปะโหลด ตำบลควนสตอ  
    อำเภอควนโดน 
3. บานนาขาเหนือ บานนาขาเหนือ 
   ตำบลเขาขาว 
4. อำเภอทุงหวา 

1. บานคลองโตะเหล็ม
2. บานหลอมปน
3. บานอาวปากบารา 
4. บานเขาขาว

กลุมอาสาสมัครทองเท่ียว 
กลุมมัคคุเทศกทองถิ่น 
ผูประกอบการดานการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีอำเภอ
เบตง 

ผูสูงอายุ

1. กลุมทองเที่ยว
บูนาดารา 
2. กลุมทองเที่ยวบางปู 

1. กลุมผามัดยอมสี
   ธรรมชาติ 
2. กลุมแมบาน 
3. กลุมวิสาหกิจชุมชน  
   เกษตรกร
4. กลุมพริกไทยสุไหงอุเป 

ประชาชน

สต
ูล

จัดตั้งศูนยเรียนรูสมุนไพรปาชายเลนเพื่อยกระดับ
พลวัตสุขภาพชุมชนโดยใชนวัตกรรมชุมชนจังหวัด
สมุทรสาคร 
   องคความรู เรื่อง
   1. สมุนไพรปาชายเลนสำหรับปฐมพยาบาลเบ้ืองตน
   2. ผลิตภัณฑจากสมุนไพรปาชายเลน 3 แบบ 
      ไดแก น้ำตบจากเหงือกปลาหมอ ครีมมารคหนา
      จากหวานรางจือ และยาหมองจากเหงือกปลาหมอ
แหลงเรียนรูการเพิ่มคุณภาพมะพราวน้ำหอม อำเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน 
   องคความรู เรื่อง การเพิ่มคุณภาพมะพราว
   น้ำหอม อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนหมูบานเบญจรงค
ดอนไกดี 
   องคความรู เร่ือง : การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน      
   หมูบานเบญจรงคดอนไกดี
การพัฒนาศักยภาพชุมชนทองเท่ียวเกษตรอินทรีย
วิถียโสธร 
   องคความรู เร่ือง การพัฒนาแหลงเรียนรูดาน
   เกษตรอินทรียในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธรผานกระบวนการ
   มีสวนรวมของชุมชน
แนวทางการปฏิบัติตนและปรับตัวดานปจจัย 4 และ
การใชเทคโนโลยี อยางมีความสุขกับการเปล่ียนแปลง
ของสังคมยุกต Thailand 4.0 ของผูสูงอายุ 
   องคความรู เร่ือง แนวทางปฏิบัติตนดานปจจัย 4 
   และการใชเทคโนโลยี และการปรับตัวของผูสูงอายุ
   ในสถานการณ COVID-19

ชุมชนโคกขาม 

อำเภอบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร

หมูที่ 1 ตำบลดอนไกดี อำเภอ
กระทุมแบน 

บานภูถ้ำพระ ตำบลคำน้ำสราง 
อำเภอกุดชุม และบานโนนมวง 
ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ 

ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร

ประชาชน

เกษตรกรผูปลูกมะพราว 

ผูประกอบการ
เบญจรงคบานดอนไกดี 
ตำบลดอนไกดี 

ประชาชนท่ีสนใจการทอง
เท่ียวเกษตรอินทรียใน
พ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร 

ผูสูงอายุ
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 107106

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู       พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู       พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู

การจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีเพื ่อ      
ยกระดับมาตฐานผลิตภัณฑผาทอมือ และการ   
เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ 
   1. หลักสูตรการยอมผาและยอมเสนใยจากสี  
      ธรรมชาติ
   2. หลักสูตรการออกแบบลายผาทอมือ
การพัฒนาศักยภาพชุมชนทองเท่ียวงานประเพณี 
แหมาลัยขาวตอกชุมชนบานฟาหยาด อำเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
    หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากขาวตอก

จัดการความรูเพ่ือเสริมสรางความสุขและความเขมแข็ง
ของชุมชนดานอาหาร 
   1. หลักสูตรฝกอบรมการทำขนมพื้นบานที่มี
      เอกลักษณเฉพาะทองถิ่น
   2. หลักสูตรฝกอบรมการตลาดสำหรับผูประกอบการ

จัดการความรูดานผูสูงอายุเพื่อเสริมสรางความสุข
และความเขมแข็งของชุมชน 
    องคความรู คือ
   1. การทำพวงหรีดจากวัสดุในทองถิ่น
   2. การใชชีวิตใหวิบวับกับผูสูงอายุ
   3. การทำขนมจีนเสนสด
   4. การทำสเปรยตะไครหอมไลยุง
จัดการทองเที่ยววิถีชุมชนบานคลองบอแสน 
   องคความรู คือ การจัดการทองเท่ียววิถีชุมชนบาน
   คลองบอแสน ไดแก การบริหารการจัดการทองเท่ียว
   วิถีชุมชน มัคคุเทศกทองถิ่นเบื้องตน และการ
   แปรรูปผลิตภัณฑจากลูกชก

การยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ และผู
ดอยโอกาส 
   1. หลักสูตรการทำแยมมังคุด และแยมจากผลไม
       ทองถิ่น 
   2. หลักสูตรการลดตนทุนของชำรวยงานศพดวย
       การเพนผาเช็ดหนา 
   3. หลักสูตรขนมเบื้องญวน

1. บานบุงคา ตำบลบุงคา อำเภอ
   เลิงนกทา 
2. บานปาชาด ตำบลหองแซง
    อำเภอเลิงนกทา 
3. บานหนองไร ตำบลสิงห อำเภอเมือง 

ชุมชนบานฟาหยาด ตำบลฟา
หยาด อำเภอมหาชนะชัย 

1. บานไสเสียด
2. อำเภอทับปุด

1. บานปากดาน ตำบลบางเหรียง 
อำเภอทับปุด 
2. ตำบลบอแสน อำเภอทับปุด

บานคลองบอแสน ตำบลบอแสน 
อำเภอทับปุด และเครือขาย
ในอำเภอทับปุด

ตำบลหนองบอน อำเภอบอไร 

กลุมทอผา

ประชาชน

1. กลุมวิสาหกิจชุมชน 
   พัฒนาอาชีพสตรีบาน
   ไสเสียด 
2. กลุมวิสาหกิจชุมชน
    สงเสริมอาชีพทับปุด 
3. ผูประกอบการดาน 
   อาหาร 
4. นักศึกษา และประชาชน 
   ทั่วไป 
ผูสูงอายุ

ประชาชน

ผูสุงอายุ คนพิการ และผู
ดอยโอกาส ตำบลหนอง
บอน อำเภอบอไร 
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การพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนเพื่อสงเสริมการเรียน
รูตลอดชีวิต 
   การจัดการแหลงเรียนรูชุมชนสูการสงเสริมการ
   เรียนรูตลอดชีวิต

การบริหารจัดการขยะแบบมีสวนรวมของชุมชนบาน
ชำราก ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
   องคความรู คือ การการใชเทคโนโลยีพื้นบานใน   
   การบริหารจัดการขยะ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาและคนในชุมชน
จังหวัดตราด 
   หลักสูตรการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
เสริมสรางศักยภาพการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน
แบบมีสวนรวมของชุมชน จังหวัดตราด 
   1. หลักสูตรนักส่ือความหมายทองถ่ินพ้ืนท่ี
   2. หลักสูตรการสรางความเขาใจการจัดการการ
      ทองเท่ียวโดยชุมชน 
   3. หลักสูตรการสำรวจศักยภาพการจัดการ
      ทองเท่ียวโดยชุมชน 
   4. หลักสูตรการเก็บขอมูลการจัดการทองเท่ียว
      โดยชุมชน 
   5. หลักสูตรการออกแบบโปรแกรมการทองเท่ียว
      โดยชุมชน

1. บานคลองโอน ตำบลนนทรีย 
   อำเภอบอไร 
2. บานชางทูน ตำบลชางทูน อำเภอ
   บอไร 
3. บานคลองแสง ตำบลดานชุมพล 
4. บานทุงไกดัก ตำบลทากุม อำเภอ
   เมือง 
5. บานเนินดินแดง ตำบลเนินทราย 
    อำเภอเมือง 
6. บานตาหนึก ตำบลไมรูด อำเภอ
    คลองใหญ 
7. บานแหลมมะขาม ตำบล 
    แหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ 

หมูท่ี 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด

จังหวัดตราด

1. ตำบลหนองบอน
2. ตำบลชำราก
3. บานเนินดินแดง

ประชาชน และ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

ประชาชนท่ัวไป 

นักศึกษาและคนในชุมชน
จังหวัดตราด 

ประชาชน
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1. บานปากดาน ตำบลบางเหรียง 
อำเภอทับปุด 
2. ตำบลบอแสน อำเภอทับปุด

บานคลองบอแสน ตำบลบอแสน 
อำเภอทับปุด และเครือขาย
ในอำเภอทับปุด

ตำบลหนองบอน อำเภอบอไร 

กลุมทอผา

ประชาชน

1. กลุมวิสาหกิจชุมชน 
   พัฒนาอาชีพสตรีบาน
   ไสเสียด 
2. กลุมวิสาหกิจชุมชน
    สงเสริมอาชีพทับปุด 
3. ผูประกอบการดาน 
   อาหาร 
4. นักศึกษา และประชาชน 
   ทั่วไป 
ผูสูงอายุ

ประชาชน

ผูสุงอายุ คนพิการ และผู
ดอยโอกาส ตำบลหนอง
บอน อำเภอบอไร 

ตร
าด

การพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนเพื่อสงเสริมการเรียน
รูตลอดชีวิต 
   การจัดการแหลงเรียนรูชุมชนสูการสงเสริมการ
   เรียนรูตลอดชีวิต

การบริหารจัดการขยะแบบมีสวนรวมของชุมชนบาน
ชำราก ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
   องคความรู คือ การการใชเทคโนโลยีพื้นบานใน   
   การบริหารจัดการขยะ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาและคนในชุมชน
จังหวัดตราด 
   หลักสูตรการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
เสริมสรางศักยภาพการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน
แบบมีสวนรวมของชุมชน จังหวัดตราด 
   1. หลักสูตรนักส่ือความหมายทองถ่ินพ้ืนท่ี
   2. หลักสูตรการสรางความเขาใจการจัดการการ
      ทองเท่ียวโดยชุมชน 
   3. หลักสูตรการสำรวจศักยภาพการจัดการ
      ทองเท่ียวโดยชุมชน 
   4. หลักสูตรการเก็บขอมูลการจัดการทองเท่ียว
      โดยชุมชน 
   5. หลักสูตรการออกแบบโปรแกรมการทองเท่ียว
      โดยชุมชน

1. บานคลองโอน ตำบลนนทรีย 
   อำเภอบอไร 
2. บานชางทูน ตำบลชางทูน อำเภอ
   บอไร 
3. บานคลองแสง ตำบลดานชุมพล 
4. บานทุงไกดัก ตำบลทากุม อำเภอ
   เมือง 
5. บานเนินดินแดง ตำบลเนินทราย 
    อำเภอเมือง 
6. บานตาหนึก ตำบลไมรูด อำเภอ
    คลองใหญ 
7. บานแหลมมะขาม ตำบล 
    แหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ 

หมูท่ี 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด

จังหวัดตราด

1. ตำบลหนองบอน
2. ตำบลชำราก
3. บานเนินดินแดง

ประชาชน และ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

ประชาชนท่ัวไป 

นักศึกษาและคนในชุมชน
จังหวัดตราด 

ประชาชน

พัง
งา



Annual Report 2020

สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 109108

การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพอยางสรางสรรค
โดยกระบวนการมีสวนรวมของผูสูงอายุในชุมชนบาน
ทาบัวลอย ตำบลแมยม อำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
   1. หลักสูตรการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
   2. หลักสูตรอาหารจากดอกง้ิวเพ่ือรองรับการ
       ทองเท่ียวชุมชน
   3. หลักสูตรผลิตภัณฑจักสานเชือกกลวยโดย
       ผูสูงอายุเพ่ือรองรับการทองเท่ียว 
จัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่มเศษไมเหลือทิ้ง

อุตสาหกรรมแปรรูปไมสัก 
   องคความรู คือ การออกแบบผลิตภัณฑจากเศษไม
   โดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน
พัฒนาผูนำการเปล่ียนแปลง และผูประกอบการใน
ชุมชน 
   องคความรู คือ การพัฒนาผลิตภัณฑโตะหมูบูชาจ๋ิว
พัฒนาแหลงเรียนรูไมสักวิทยาลัยชุมชนแพร
   1. หลักสูตรยกระดับมาตรฐานเฟอรนิเจอรไมสัก
       จังหวัดแพร
   2. หลักสูตรการออกแบบพัฒนาเฟอรนิเจอรและ
       บรรจุภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาด

การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนนาแปลงใหญเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบาน
ขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
   รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาการบริหาร
   จัดการกลุมนาแปลงใหญเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
   ชุมชน กรณีศึกษา : กลุมวิสาหกิจชุมชนาแปลง
   ใหญบานขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
   แนวทางการปลูกพืชรวมยางตนแบบ 
   หลักสูตรการปลูกพืชรวมยาง

ชุมชนบานทาบัวลอย 
ตำบลแมยม อำเภอเมืองแพร 

บานพระหลวง ตำบลพระหลวง อำเภอ
สูงเมน 

ชุมชนบานวังวน ตำบลสบสาย อำเภอ
สูงเมน 

บานหัวดง ตำบล
ดอนมูล

บานขาว ตำบลบานขาว อำเภอระโนด 

ประชาชน และผูสูงอายุ

ผูประกอบการผลิต
เฟอรนิเจอรไมสัก 

1. ผูประกอบการ 
2. ผูวางงาน
 
1. กลุมวิสาหกิจชุมชน
   ผูคาเฟอรนิเจอรหัวดง 
   ตำบลดอนมูล 
2. วิสาหกิจชุมชนงานไม
   บานดอนมูล 
3. กลุมวิสาหกิจชุมชน 
    เทคโนโลยีงานไม
    จังหวัดแพร 
กลุมวิสาหกิจชุมชนา
แปลงใหญบานขาว ตำบล
บานขาว อำเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา 

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู                พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู
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แนวทางการปลูกพืชรวมยางตนแบบ 
   หลักสูตรการปลูกพืชรวมยาง

แหลงเรียนรูชันโรง 
   องคความรู เรื่อง
   1. ความรูเกี่ยวกับชันโรง
   2. การแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำผึ้งชันโรง
การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน ตำบลบาน
ขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
   หลักสูตรชางหัตถกรรมลูกปดมโนราห จำนวน   
   60 ชั่วโมง
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผลิตภัณฑชุมชน
เชิงอัตลักษณอยางสรางสรรคเพื่อสงเสริมการทอง
เที่ยวชุมชนบานโคกเมือง 
   องคความรู เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 
   และการออกแบบบรรจุภัณฑเชิงอัตลักษณอยาง
   สรางสรรคตามเสนทางการทองเที่ยว”
การพัฒนาโฮมสเตยและศูนยการเรียนรูชุมชนเพื่อ
เชื่อมโยงการทองเที่ยวตามรอยหลวงปูทวด
   องคความรู เรื่อง
   1. การประเมินศักยภาพและความพรอมในการ
      พัฒนาที่พักแบบโฮมสเตยสูโฮมสเตยตนแบบ
      ของชุมชน
   2. การพัฒนาโฮมสเตยเขาสูมาตรฐานโฮมสเตยไทย
   3. การพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวเพื่อ
      เชื่อมโยงบานพักโฮมสเตยกับกิจกรรมการ
      เรียนรูแตละกิจกรรม

1. อำเภอรัตภูมิ
2. อำเภอจะนะ
3. อำเภอเทพา
อำเภอเทพา

บานขาว ตำบลบานขาว อำเภอ
ระโนด 

ชุมชนบานโคกดมือง ตำบลบางเหรียง 

1. ตำบลคลองรี 
2. ตำบลดีหลวง 
3. ตำบลชุมพล 

บานวังเปลว ตำบล
ปาดังเบซาร อำเภอสะเดา 

เกษตรกร 

ประชาชน

ชุมชนทองเท่ียวบานขาว 
ตำบลบานขาว อำเภอ
ระโนด 

ประชาชน

ประชาชน
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การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพอยางสรางสรรค
โดยกระบวนการมีสวนรวมของผูสูงอายุในชุมชนบาน
ทาบัวลอย ตำบลแมยม อำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
   1. หลักสูตรการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
   2. หลักสูตรอาหารจากดอกง้ิวเพ่ือรองรับการ
       ทองเท่ียวชุมชน
   3. หลักสูตรผลิตภัณฑจักสานเชือกกลวยโดย
       ผูสูงอายุเพ่ือรองรับการทองเท่ียว 
จัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่มเศษไมเหลือทิ้ง

อุตสาหกรรมแปรรูปไมสัก 
   องคความรู คือ การออกแบบผลิตภัณฑจากเศษไม
   โดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน
พัฒนาผูนำการเปล่ียนแปลง และผูประกอบการใน
ชุมชน 
   องคความรู คือ การพัฒนาผลิตภัณฑโตะหมูบูชาจ๋ิว
พัฒนาแหลงเรียนรูไมสักวิทยาลัยชุมชนแพร
   1. หลักสูตรยกระดับมาตรฐานเฟอรนิเจอรไมสัก
       จังหวัดแพร
   2. หลักสูตรการออกแบบพัฒนาเฟอรนิเจอรและ
       บรรจุภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาด

การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนนาแปลงใหญเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบาน
ขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
   รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาการบริหาร
   จัดการกลุมนาแปลงใหญเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
   ชุมชน กรณีศึกษา : กลุมวิสาหกิจชุมชนาแปลง
   ใหญบานขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
   แนวทางการปลูกพืชรวมยางตนแบบ 
   หลักสูตรการปลูกพืชรวมยาง

ชุมชนบานทาบัวลอย 
ตำบลแมยม อำเภอเมืองแพร 

บานพระหลวง ตำบลพระหลวง อำเภอ
สูงเมน 

ชุมชนบานวังวน ตำบลสบสาย อำเภอ
สูงเมน 

บานหัวดง ตำบล
ดอนมูล

บานขาว ตำบลบานขาว อำเภอระโนด 

ประชาชน และผูสูงอายุ

ผูประกอบการผลิต
เฟอรนิเจอรไมสัก 

1. ผูประกอบการ 
2. ผูวางงาน
 
1. กลุมวิสาหกิจชุมชน
   ผูคาเฟอรนิเจอรหัวดง 
   ตำบลดอนมูล 
2. วิสาหกิจชุมชนงานไม
   บานดอนมูล 
3. กลุมวิสาหกิจชุมชน 
    เทคโนโลยีงานไม
    จังหวัดแพร 
กลุมวิสาหกิจชุมชนา
แปลงใหญบานขาว ตำบล
บานขาว อำเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา 
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แนวทางการปลูกพืชรวมยางตนแบบ 
   หลักสูตรการปลูกพืชรวมยาง

แหลงเรียนรูชันโรง 
   องคความรู เรื่อง
   1. ความรูเกี่ยวกับชันโรง
   2. การแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำผึ้งชันโรง
การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน ตำบลบาน
ขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
   หลักสูตรชางหัตถกรรมลูกปดมโนราห จำนวน   
   60 ชั่วโมง
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผลิตภัณฑชุมชน
เชิงอัตลักษณอยางสรางสรรคเพื่อสงเสริมการทอง
เที่ยวชุมชนบานโคกเมือง 
   องคความรู เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 
   และการออกแบบบรรจุภัณฑเชิงอัตลักษณอยาง
   สรางสรรคตามเสนทางการทองเที่ยว”
การพัฒนาโฮมสเตยและศูนยการเรียนรูชุมชนเพื่อ
เชื่อมโยงการทองเที่ยวตามรอยหลวงปูทวด
   องคความรู เรื่อง
   1. การประเมินศักยภาพและความพรอมในการ
      พัฒนาที่พักแบบโฮมสเตยสูโฮมสเตยตนแบบ
      ของชุมชน
   2. การพัฒนาโฮมสเตยเขาสูมาตรฐานโฮมสเตยไทย
   3. การพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวเพื่อ
      เชื่อมโยงบานพักโฮมสเตยกับกิจกรรมการ
      เรียนรูแตละกิจกรรม

1. อำเภอรัตภูมิ
2. อำเภอจะนะ
3. อำเภอเทพา
อำเภอเทพา

บานขาว ตำบลบานขาว อำเภอ
ระโนด 

ชุมชนบานโคกดมือง ตำบลบางเหรียง 

1. ตำบลคลองรี 
2. ตำบลดีหลวง 
3. ตำบลชุมพล 

บานวังเปลว ตำบล
ปาดังเบซาร อำเภอสะเดา 

เกษตรกร 

ประชาชน

ชุมชนทองเท่ียวบานขาว 
ตำบลบานขาว อำเภอ
ระโนด 

ประชาชน

ประชาชน
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โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

            โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู                       ผูรับบริการ
                   ที่ใชในการจัดการความรู

การจัดการเรียนรูแบบออนไลนเพื่อลดความเหลี่อมล้ำทางการศึกษาและอาชีพ รองรับ
เทคโนโลยี 4.0
   การจัดการเรียนรูแบบออนไลนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและอาชีพ

บทเรียนออนไลนพัฒนาวิชาชีพฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
   การจัดทำบทเรียนออนไลนดวย Google Classroom และ จัดทำส่ือความรูดวย YouTube

การเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรจัดการเรียนรูผานระบบการเรียนออนไลนเพ่ือสงเสริมการเรียนรู
ในยุคดิจิทัล
   - หลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 2 รายวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย และรายวิชาภาษาอังกฤษ   
     เพ่ือการส่ือสาร
   - องคความรูผลิตภัณฑอาหารทองถ่ิน "ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดำ" แปรรูปสรางผลิตภัณฑ 
     จากขาวเกรียบงาดำเพ่ือเพ่ิมมูลคาได 5 ผลิตภัณฑ

ขับเคล่ือนศูนยดิจิตอลชุมชน
   - การผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน ตามมาตรฐาน Google Classroom
   - การผลิตส่ือองคความรูออนไลน
   - การใชอุปกรณและโปรแกรมในการจัดทำส่ือ

พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน
   - ส่ือการเรียนการสอนออนไลนตามมาตรฐาน Thai MOOC / ส่ือการเรียนการสอนออนไลน  
     ตามมาตรฐาน  Google Classroom อยางนอย 2 รายวิชา  และเปนไปตามมาตรฐาน  
     ที่กำหนดไว
   - ส่ือองคความรูออนไลนท่ีเปนส่ือของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 1 เร่ือง

พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน
   - หลักสูตรการจักสานดวยคลา (องคความรูชุมชน)
   - รายวิชา ระบบฐานขอมูล การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน การออกแบบกราฟก   
     การวิเคราะหและออกแบบระบบ

พัฒนาส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนชุมชนและการเรียนการสอนออนไลน
   - พัฒนาส่ือการสอนออนไลนตามมาตรฐาน Google Classroom แพลตฟอรมของสถาบัน  
     วิทยาลัยชุมชน 5 เรื ่อง ไดแก เทคโนโลยีมัลติมีเดียการประกอบคอมพิวเตอร  
     และติดตั ้งซอฟแวร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
     ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
   - พัฒนาส่ือออนไลนองคความรูคูชุมชน (YouTube) จำนวน 3 เร่ือง ไดแก การทำชาผักหวาน   
     การทำไมกวาด การทำปลาอาบแดดเมืองโนนสัง

นักศึกษา ผูสำเร็จการ
ศึกษา ประชาชนจังหวัด
แมฮองสอน

นักศึกษา และประชาชน

นักศึกษา ศิษยเกา และ
ประชาชนท่ัวไป 

- บุคลากรประจำ 
- อาจารยผูสอน 
- นักศึกษา 
- ประชาชนท่ัวไป

ผูสอน นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป

- ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ
- บุคลากรผูสอน  
  ของวิทยาลัย
- นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตร
  อนุปริญญา

- นักศึกษาสาขา
  อนุปริญญาท่ีกำลัง
  ศึกษาอยูในวิทยาลัย
  ชุมชนหนองบัวลำภู
- ประชาชนท่ัวไป
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จัดการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
เชิงเกษตรในพื้นที่อำเภอสะเดา
   องคความรู เรื่อง
   1. การจัดอบรมการเลี้ยงชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิต
      ทางการเกษตร
   2. การแปรรูปใบหมี่ 
การศึกษา การใชสีจากธรรมชาติกับผาทอพื้นเมือง
นานดวยภูมิปญญาทองถิ่น 
   องคความรู เรื่อง
   1. การบริหารจัดการกลุมสตรีทอผาบานหนองหา
   2. การสกัดสีและการยอมฝายดวยสีจากธรรมชาติ
   3. การทอผาพื้นเมืองยอมสีจากธรรมชาติ
ศูนยนานศึกษาและหออัตลักษณนครนาน 
   องคความรู เรื่อง
   1. นานรวมสมัยภาพวาดจิตรกรรม เทคนิคการ
      ใชสีโบราณภูมิปญญานาน
   2. รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน  
      “นาเคนทรพลวัต ชลทัศนวัฒนธรรม”
   3. ชาติพันธุนานศึกษาลัวะนาน
   4. องคความรูตนแบบมรดกวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินนาน 
      เรื่องผาในวัฒนธรรมนาน

บานหนองหา ตำบล
บัวใหญ อำเภอนานอย 

บานหนองหา ตำบล
บัวใหญ อำเภอนานอย 

ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีอำเภอ
สะเดา 
กลุมสตรีทอผาบาน
หนองหา

1. ชุมชนทองถิ่นบริเวณ
    ใกลเคียง ตำบลดูใต  
    อำเภอเมืองนาน 
2. นักเรียนนักศึกษาใน
    สถานศึกษา
3. กลุมบุคคลที่สนใจ 
    เชน นักธุรกิจ เกษตรกร  
   ขาราชการบำนาญ ฯลฯ
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โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

            โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู                       ผูรับบริการ
                   ที่ใชในการจัดการความรู

การจัดการเรียนรูแบบออนไลนเพื่อลดความเหลี่อมล้ำทางการศึกษาและอาชีพ รองรับ
เทคโนโลยี 4.0
   การจัดการเรียนรูแบบออนไลนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและอาชีพ

บทเรียนออนไลนพัฒนาวิชาชีพฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
   การจัดทำบทเรียนออนไลนดวย Google Classroom และ จัดทำส่ือความรูดวย YouTube

การเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรจัดการเรียนรูผานระบบการเรียนออนไลนเพ่ือสงเสริมการเรียนรู
ในยุคดิจิทัล
   - หลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 2 รายวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย และรายวิชาภาษาอังกฤษ   
     เพ่ือการส่ือสาร
   - องคความรูผลิตภัณฑอาหารทองถ่ิน "ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดำ" แปรรูปสรางผลิตภัณฑ 
     จากขาวเกรียบงาดำเพ่ือเพ่ิมมูลคาได 5 ผลิตภัณฑ

ขับเคล่ือนศูนยดิจิตอลชุมชน
   - การผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน ตามมาตรฐาน Google Classroom
   - การผลิตส่ือองคความรูออนไลน
   - การใชอุปกรณและโปรแกรมในการจัดทำส่ือ

พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน
   - ส่ือการเรียนการสอนออนไลนตามมาตรฐาน Thai MOOC / ส่ือการเรียนการสอนออนไลน  
     ตามมาตรฐาน  Google Classroom อยางนอย 2 รายวิชา  และเปนไปตามมาตรฐาน  
     ที่กำหนดไว
   - ส่ือองคความรูออนไลนท่ีเปนส่ือของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 1 เร่ือง

พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน
   - หลักสูตรการจักสานดวยคลา (องคความรูชุมชน)
   - รายวิชา ระบบฐานขอมูล การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน การออกแบบกราฟก   
     การวิเคราะหและออกแบบระบบ

พัฒนาส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนชุมชนและการเรียนการสอนออนไลน
   - พัฒนาส่ือการสอนออนไลนตามมาตรฐาน Google Classroom แพลตฟอรมของสถาบัน  
     วิทยาลัยชุมชน 5 เรื ่อง ไดแก เทคโนโลยีมัลติมีเดียการประกอบคอมพิวเตอร  
     และติดตั ้งซอฟแวร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
     ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
   - พัฒนาส่ือออนไลนองคความรูคูชุมชน (YouTube) จำนวน 3 เร่ือง ไดแก การทำชาผักหวาน   
     การทำไมกวาด การทำปลาอาบแดดเมืองโนนสัง

นักศึกษา ผูสำเร็จการ
ศึกษา ประชาชนจังหวัด
แมฮองสอน

นักศึกษา และประชาชน

นักศึกษา ศิษยเกา และ
ประชาชนท่ัวไป 

- บุคลากรประจำ 
- อาจารยผูสอน 
- นักศึกษา 
- ประชาชนท่ัวไป

ผูสอน นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป

- ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ
- บุคลากรผูสอน  
  ของวิทยาลัย
- นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตร
  อนุปริญญา

- นักศึกษาสาขา
  อนุปริญญาท่ีกำลัง
  ศึกษาอยูในวิทยาลัย
  ชุมชนหนองบัวลำภู
- ประชาชนท่ัวไป
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จัดการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
เชิงเกษตรในพื้นที่อำเภอสะเดา
   องคความรู เรื่อง
   1. การจัดอบรมการเลี้ยงชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิต
      ทางการเกษตร
   2. การแปรรูปใบหมี่ 
การศึกษา การใชสีจากธรรมชาติกับผาทอพื้นเมือง
นานดวยภูมิปญญาทองถิ่น 
   องคความรู เรื่อง
   1. การบริหารจัดการกลุมสตรีทอผาบานหนองหา
   2. การสกัดสีและการยอมฝายดวยสีจากธรรมชาติ
   3. การทอผาพื้นเมืองยอมสีจากธรรมชาติ
ศูนยนานศึกษาและหออัตลักษณนครนาน 
   องคความรู เรื่อง
   1. นานรวมสมัยภาพวาดจิตรกรรม เทคนิคการ
      ใชสีโบราณภูมิปญญานาน
   2. รักบานเกิด เชิดชูอัตลักษณนาน  
      “นาเคนทรพลวัต ชลทัศนวัฒนธรรม”
   3. ชาติพันธุนานศึกษาลัวะนาน
   4. องคความรูตนแบบมรดกวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินนาน 
      เรื่องผาในวัฒนธรรมนาน

บานหนองหา ตำบล
บัวใหญ อำเภอนานอย 

บานหนองหา ตำบล
บัวใหญ อำเภอนานอย 

ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีอำเภอ
สะเดา 
กลุมสตรีทอผาบาน
หนองหา

1. ชุมชนทองถิ่นบริเวณ
    ใกลเคียง ตำบลดูใต  
    อำเภอเมืองนาน 
2. นักเรียนนักศึกษาใน
    สถานศึกษา
3. กลุมบุคคลที่สนใจ 
    เชน นักธุรกิจ เกษตรกร  
   ขาราชการบำนาญ ฯลฯ

       โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู                พื้นที่/เรื่อง/กลุมที่ดำเนินการ        ผูรับบริการเปนใครบาง
             ที่ใชในการจัดการความรู
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พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน
   - หลักสูตรฝกอาชีพผาทอมือบานหันทราย
   - หลักสูตรรายวิชาอนุปริญญา ดวยระบบ Google Classroom วิชาหลักการตลาด  
     การบัญชีชั้นกลาง 1
   - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

บทเรียนออนไลน
   บทเรียนออนไลนการทอผาขาวมา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน”
   - การเรียนรูหลักสูตรอนุปริญญาผานระบบ google classroom
   - การจัดทำองคการความรูที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกส

การพัฒนาสือดิจิตอลคลาสรูมและสื่อออนไลนเพื่อชุมชน
   การพัฒนาสื่อดิจิตอลคลาสรูมและสื่อออนไลนเพื่อชุมชน

จัดทำหลักสูตรชาชัก ดวยระบบ THAI MOOC
   - หลักสูตรชาชัก ดวยระบบ THAI MOOC 
   - สื่อออนไลนเพื่อชุมชน
   - วิธีการทำขนมบราวนี่ วิธีการทำแกงไตปลาแหง และวิธีการทำชาชักชายแดนใต
   - การเรียนการสอนออนไลนสำหรับอาจารย

ส งเสร ิมการเร ียนการสอนออนไลนเพ ื ่อการพัฒนาระบบการเร ียนการสอน
ของวิทยาลัยช ุมชนปตตานี
   - การพัฒนาบทเรียนออนไลนดวย Google Classroom สำหรับผูสอน
   - การพัฒนาสื่อเรียนรูออนไลนรูปแบบ OER หลักสูตรปูนปนไมเทียม

พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
   - จัดทำส่ือออนไลนดวย THAIMOOC จำนวน 1 รายวิชา
   - จัดทำส่ือออนไลนดวย Google Classroom จำนวน 6 รายวิชา
   - ส่ือองคความรู OER (YouTube) จำนวน 1 ส่ือ

พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลนวิทยาลัยชุมชนยโสธร
   - บทเรียนออนไลนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา (Google Classroom)
   - ผลิตสื่อองคความรูเพื่อเผยแพรผานชองทางออนไลนเรื ่องประเพณีจุดไฟตูมกา
     ออกพรรษาที่ยโสธร

นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป

อาจารยประจำ
และผู สอนพิเศษ

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

- ประชาชน
- อาจารย ประจำ
  และอาจารยพิเศษ
  วิทยาลัยชุมชนยะลา 

ครูผูสอนหลักสูตร
อนุปริญญา และ
ประชาชนท่ัวไป

นักศึกษาอนุปริญญา  
และประชาชนท่ัวไป

ครูประจำ อาจารยพิเศษ 
และนักศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา ทุกสถานท่ี
จ ัดการศ ึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร 
และประชาชนท่ัวไป

          โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู                 ผูรับบริการ
                 ที่ใชในการจัดการความรู
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พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลนเพ่ือชุมชน
   - บทเรียนออนไลน ไดพัฒนาส่ือและจัดการเรียนรูแบบออนไลนสำหรับหลักสูตร
     อนุปริญญา ไดแก หลักการตลาด พ้ืนฐานการประกอบธุรกิจ ระบบฐานขอมูล    
     กฎหมายธุรกิจ  พัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา 
   - ส่ือออนไลนบริการชุมชนเร่ือง ผลิตภัณฑประยุกตดอกไมดิน : เคร่ืองประดับ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนโดยใชระบบ Google Classroom Zoom และ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนตราด
   การสรางบทเรียนออนไลน โดยใชระบบ Google Classroom Zoom และส่ืออิเล็กทรอนิกส  
   (OER) หลักสูตรอนุปริญญา จำนวนอยางนอย 2 รายวิชาสื่อออนไลนที่เปนองคความรู   
   เพ่ือชุมชน จำนวน 1 เร่ือง

พัฒนาการเรียนรูผานการเรียนออนไลน
   - ผลิตส่ือบทเรียนออนไลน การเขียนโปรแกรมบนเว็บผลิตส่ือบทเรียนออนไลน  
     และรายวิชาจังหวัดศึกษา
   - ส่ืออิเล็กทรอนิกสองคความรู เร่ือง มะแขวน สมุนไพรในเมนูอาหารเมืองแพร

การพัฒนาส่ือบทเรียนออนไลนเพ่ือชุมชน
   - การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนออนไลนดวย Google Classroom
   - การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียดวยโปรแกรม Movavi

พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน
   - บทเรียนออนไลน 5 รายวิชา ไดแก 
   1) หลักการจัดการ
   2) ระบาดวิทยา 
   3) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
   4) ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 
   5) จังหวัดศึกษา 
   - รายวิชา จัดทำบทเรียนออนไลน นำเสนอผานชอง YouTube ของวิทยาลัยชุมชนนาน  
     จำนวน 1 รายวิชา

- นักศึกษาหลักสูตร   
  อนุปริญญา
- ประชาชนทั่วไป

อาจารยผูสอนผูเรียน 
ระดับอนุปริญญา 
สัมฤทธิบัตร บริการ
วิชาการ และประชาชน
ทั่วไป

นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป

- อาจารยประจำ
- กรรมการบริหาร
  หลักสูตร
- อาจารยพิเศษ
- นักศึกษา
นักศึกษา ประชาชน 
ที่สนใจ
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พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน
   - หลักสูตรฝกอาชีพผาทอมือบานหันทราย
   - หลักสูตรรายวิชาอนุปริญญา ดวยระบบ Google Classroom วิชาหลักการตลาด  
     การบัญชีชั้นกลาง 1
   - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

บทเรียนออนไลน
   บทเรียนออนไลนการทอผาขาวมา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน”
   - การเรียนรูหลักสูตรอนุปริญญาผานระบบ google classroom
   - การจัดทำองคการความรูที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกส

การพัฒนาสือดิจิตอลคลาสรูมและสื่อออนไลนเพื่อชุมชน
   การพัฒนาสื่อดิจิตอลคลาสรูมและสื่อออนไลนเพื่อชุมชน

จัดทำหลักสูตรชาชัก ดวยระบบ THAI MOOC
   - หลักสูตรชาชัก ดวยระบบ THAI MOOC 
   - สื่อออนไลนเพื่อชุมชน
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   - การพัฒนาสื่อเรียนรูออนไลนรูปแบบ OER หลักสูตรปูนปนไมเทียม

พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
   - จัดทำส่ือออนไลนดวย THAIMOOC จำนวน 1 รายวิชา
   - จัดทำส่ือออนไลนดวย Google Classroom จำนวน 6 รายวิชา
   - ส่ือองคความรู OER (YouTube) จำนวน 1 ส่ือ

พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลนวิทยาลัยชุมชนยโสธร
   - บทเรียนออนไลนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา (Google Classroom)
   - ผลิตสื่อองคความรูเพื่อเผยแพรผานชองทางออนไลนเรื ่องประเพณีจุดไฟตูมกา
     ออกพรรษาที่ยโสธร

นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป
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พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลนเพ่ือชุมชน
   - บทเรียนออนไลน ไดพัฒนาส่ือและจัดการเรียนรูแบบออนไลนสำหรับหลักสูตร
     อนุปริญญา ไดแก หลักการตลาด พ้ืนฐานการประกอบธุรกิจ ระบบฐานขอมูล    
     กฎหมายธุรกิจ  พัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา 
   - ส่ือออนไลนบริการชุมชนเร่ือง ผลิตภัณฑประยุกตดอกไมดิน : เคร่ืองประดับ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนโดยใชระบบ Google Classroom Zoom และ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนตราด
   การสรางบทเรียนออนไลน โดยใชระบบ Google Classroom Zoom และส่ืออิเล็กทรอนิกส  
   (OER) หลักสูตรอนุปริญญา จำนวนอยางนอย 2 รายวิชาสื่อออนไลนที่เปนองคความรู   
   เพ่ือชุมชน จำนวน 1 เร่ือง

พัฒนาการเรียนรูผานการเรียนออนไลน
   - ผลิตส่ือบทเรียนออนไลน การเขียนโปรแกรมบนเว็บผลิตส่ือบทเรียนออนไลน  
     และรายวิชาจังหวัดศึกษา
   - ส่ืออิเล็กทรอนิกสองคความรู เร่ือง มะแขวน สมุนไพรในเมนูอาหารเมืองแพร

การพัฒนาส่ือบทเรียนออนไลนเพ่ือชุมชน
   - การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนออนไลนดวย Google Classroom
   - การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียดวยโปรแกรม Movavi

พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน
   - บทเรียนออนไลน 5 รายวิชา ไดแก 
   1) หลักการจัดการ
   2) ระบาดวิทยา 
   3) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
   4) ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 
   5) จังหวัดศึกษา 
   - รายวิชา จัดทำบทเรียนออนไลน นำเสนอผานชอง YouTube ของวิทยาลัยชุมชนนาน  
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- นักศึกษาหลักสูตร   
  อนุปริญญา
- ประชาชนทั่วไป

อาจารยผูสอนผูเรียน 
ระดับอนุปริญญา 
สัมฤทธิบัตร บริการ
วิชาการ และประชาชน
ทั่วไป

นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป

- อาจารยประจำ
- กรรมการบริหาร
  หลักสูตร
- อาจารยพิเศษ
- นักศึกษา
นักศึกษา ประชาชน 
ที่สนใจ
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          โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู                         พื้นที่/เรื่อง/กลุม
                 ที่ใชในการจัดการความรู                   ที่ดำเนินการ

โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก

การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
   เกิดตนแบบนวัตกรรม จำนวน 10 ตนแบบ ดังนี้
   1.ผลิตภัณฑขาวตัง
   2.ผลิตภัณฑขนมจีนจากขาวพื้นเมืองตราดแบบภูมิปญญาโบราณ
   3.ผลิตภัณฑขาวเกรียบผักผลไม
   4.ผลิตภัณฑจากปลาอินทรี
   5.ผลิตภัณฑแปรรูปเห็ดนางฟา
   6.ผลิตภัณฑแปรรูปตะลิงปลิง
   7.ผลิตภัณฑแปรรูปฟกเขียว
   8.การออกแบบตราสัญลักษณ ฉลากและบรรจุภัณฑ
   9.การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปหอยปากเปด
 10.ผลิตภัณฑแยมผลไม (แยมเงาะ แยมลูกหมอน และแยมสับปะรด)

1.ชุมชนบานเนินดินแดง  ตำบลเนินทราย   
  อำเภอเมืองตราด 
2.ชุมชนบานบางปด ตำบลบางปด 
  อำเภอแหลมงอบ 
3.ชุมชนบานแหลมมะขาม ตำบล
  แหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ 
4.ชุมชนบานไมรูด ตำบลไมรูดอำเภอ
  คลองใหญ 
5.ชุมชนบานตาหนึก ตำบลคลองใหญ   
   อำเภอคลองใหญ 
6.ชุมชนบานทุงไกดัก ตำบลทากุม  
   อำเภอเมืองตราด 
7.ชุมชนบานตรอกแซง ตำบลทาพริก  
   อำเภอเมืองตราด 
8.ชุมชนบานเขาแขวน ตำบลตะกาง 
  อำเภอเมืองตราด 
9.ชุมชนบานชำราก ตำบลชำราก 
   อำเภอเมืองตราด 
10.ชุมชนบานปากพีด ตำบลหวยแรง  
   อำเภอเมืองตราด 
11.ชุมชนบานเกษมสุข ตำบลเทพนิมิต  
    อำเภอเขาสมิง 
12.ชุมชนบานหนองแฟบ ตำบลชางทูน  
     อำเภอบอไร
13.ชุมชนบานแหลมศอก ตำบลอาวใหญ  
    อำเภอเมืองตราด 

          โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู                         พื้นที่/เรื่อง/กลุม
                 ที่ใชในการจัดการความรู                   ที่ดำเนินการ

โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์

สงเสริมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุแหงเมืองแมฮองสอนเพื่อ
เพิ่มมูลคาทางวัฒนธรรม
   1.หลักสูตรการทำปกนกกิ่งกะหรา
   2.หลักสูตรการทำโคม
   3.หลักสูตรการกานลายไต
   4.หลักสูตรตองลายไต
   5.หลักสูตรการรำไต

ชุมชนในเขตเมืองแมฮองสอน     
ชุมชนไทใหญในตำบลปางหมู           
ชุมชนในตำบลผาบอง 

          โครงการ/เรื่อง/หลักสูตร/องคความรู                         พื้นที่/เรื่อง/กลุม
                 ที่ใชในการจัดการความรู                   ที่ดำเนินการ

โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

พัฒนายกระดับผลิตภัณฑชุมชนเพื่อเสริมสรางมูลคาเศรษฐกิจ
สรางสรรค
   มีเอกสารการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบสานศิลป
วัฒนธรรมชุมชนจังหวัดระนอง

สงเสริมวัฒนธรรมการแตงกายพื้นเมืองจังหวัดระนอง
   การทำของที่ระลึกจากดิ้นโบราณและการทำมงกุฎเจาสาว

สืบสานศิลปวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง
   หลักสูตรการประกอบอาหารพื้นเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
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สงเสริมวัฒนธรรมการแตงกายพื้นเมืองจังหวัดระนอง
   การทำของที่ระลึกจากดิ้นโบราณและการทำมงกุฎเจาสาว

สืบสานศิลปวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง
   หลักสูตรการประกอบอาหารพื้นเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 



Annual Report 2020

สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 117116

การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

การจัดการความรูเพื่อพัฒนารูปแบบ
ศูนยการเรียนรูเชกิเชอูผาทอกะเหรี่ยง บาน
พะมอลอ ตำบลบานกาศ อำเภอแมสะเรียง 
จังหวัดแมฮองสอน

การทำตุกตาไทใหญสืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่นสูเศรษฐกิจสรางสรรค

โครงการสงเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือยกระดับสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

โครงการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือยกระดับสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค

โครงการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาเพื่อยกระดับสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค

- กลุมอาชีพทอผา และเยาวชนในชุมชนท่ีเขารวม 45 คน
- คนในชุมชนมีโอกาสไดเรียนรูท้ังความรู ทักษะปฏิบัติ พฤติกรรมท่ีดีตอ
  การพัฒนาตนทุนภูมิปญญานำไปสูคุณภาพชีวิตและรายไดเสริมมีสำนึก
  ความรับผิดชอบในการดูแลส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวม

- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตตุกตาไทใหญ นักศึกษา และประชาชน  
  ท่ีเขารวม 57 คน
- ไดนำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของชาวไทใหญบานแมของ   
  โดยเฉพาะประเพณีปอยสางลองออกมาเผยแพรในมิติเชิงเศรษฐกิจ 
  สรางสรรคสรางงานสรางรายไดใหสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตตุกตา  
  ไทใหญและชุมชนบานแมของอำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 566 คน
- การสงเสริมกิจกรรมของผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและสงเสริม  
  ใหเกิดการเรียนรูรวมกับพระวิทยากรในชุมชน ในเรื่องศิลปวัฒนธรรม  
  และภูมิปญญาทองถ่ิน

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 500 คน
- เกิดการจัดการความรูอยางเปนระบบ นำไปสูการสืบสานอนุรักษ  
  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาท่ีดีงามของชุมชน และมีการเผยแพร
  องคความรูเก่ียวกับการกวนขาวทิพยและการฝกปฏิบัติการทำเรือยาวจ๋ิว
  แกสาธารณชนท่ีสนใจ และเปนฐานขอมูลของชุมชนตอไป

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 320 คน
- เกิดชุดองคความรู 5 เร่ือง ไดแก ชุดองคความรูเร่ืองหมวกใบลาน  
  ชุดองคความรูเร่ืองขาวสม ชุดองคความรูเร่ืองยำหัวไซทาว (ไทใหญ) 
  ชุดองคความรูเร่ืองการน่ังโองถาน (อบสมุนไพรหญิงหลังคลอด) 
  ชุดองคความรูเร่ืองขาวก๋ันจ้ิน
- เกิดความรักษและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน

- นักศึกษา บุคลากรและประชาชนท่ีเขารวม 250 คน
- เกิดส่ือองคความรูเก่ียวกับศิลปะการปองกันตัวมวยไทย 
- นักเรียน นักศึกษา ชุมชน บุคลากรวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ไดรวมสงเสริม  
  อนุรักษ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมการตอสูปองกันตัวแบบมวยไทยใหคงอยู  
  ตอไป
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- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 200 คน
- เกิดแหลงศึกษา เรียนรู วัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตรของชุมชน  
  รวมถึงสรางคุณคาและคุณประโยชนใหแกชุมชนในดานการพัฒนาโดยใช
  วัฒนธรรมชุมชนเปนตัวขับเคล่ือนงานพัฒนาเพ่ือยกระดับสูเศรษฐกิจ
  สรางสรรค

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 50 คน
- นักศึกษาและชุมชนเกิดการเรียนรูรวมกันในดานการมีการอนุรักษ  
  วัฒนธรรม และภูมิปญญา 
- มีการบูรณาการรวมกับรายวิชาในหลักสูตรอนุปริญญาโดยนักศึกษา
  มีสวนรวมในกิจกรรมโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทยอีสานกับ
  ประเทศเพ่ือนบานและนานาชาติ

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 260 คน
- เกิดองคความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินดานอาหารพ้ืนถ่ิน
  ไดแก ปลาแหงแดดเดียว (แผนพับความรูการทำการอาบแดดเมืองโนนสัง 
  และวิดีทัศนปลาอาบแดดเมืองโนนสัง)

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 149 คน
- การเพ่ิมมูลคาสินคาภูมิปญญา 2 ผลิตภัณฑ ไดแก ผาทอบานหันทราย 
  และลูกประคบสมุนไพร โดยการทำโลโกและ QR Code ขอมูลใหผูซ้ือ 
  เขาถึงขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑผานเทคโนโลยี ผูซ้ือมีความม่ันใจ  
  และสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก เปนการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา   
  และชองทางการจัดจำหนายท่ีงายข้ึน และชุมชนท่ีเขารับบริการไดเขาถึง  
  ขอมูลและรับทราบชองทางและความรูในการทำภูมิปญญาลูกประคบ   
  สมุนไพร และการทอผาบานหันทราย

โครงการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาเพ่ือยกระดับสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค

โครงการสงเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน

โครงการพัฒนาและสืบสานความรูภูมิปญญา
ทองถ่ินดานอาหารพ้ืนถ่ิน

โครงการถอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น
จังหวัดสระแกวเพื่อนำมาพัฒนาขอมูล
สารสนเทศและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
จังหวัดสระแกว
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การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

การจัดการความรูเพื่อพัฒนารูปแบบ
ศูนยการเรียนรูเชกิเชอูผาทอกะเหรี่ยง บาน
พะมอลอ ตำบลบานกาศ อำเภอแมสะเรียง 
จังหวัดแมฮองสอน

การทำตุกตาไทใหญสืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่นสูเศรษฐกิจสรางสรรค

โครงการสงเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือยกระดับสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

โครงการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือยกระดับสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค

โครงการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาเพื่อยกระดับสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค

- กลุมอาชีพทอผา และเยาวชนในชุมชนท่ีเขารวม 45 คน
- คนในชุมชนมีโอกาสไดเรียนรูท้ังความรู ทักษะปฏิบัติ พฤติกรรมท่ีดีตอ
  การพัฒนาตนทุนภูมิปญญานำไปสูคุณภาพชีวิตและรายไดเสริมมีสำนึก
  ความรับผิดชอบในการดูแลส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวม

- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตตุกตาไทใหญ นักศึกษา และประชาชน  
  ท่ีเขารวม 57 คน
- ไดนำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของชาวไทใหญบานแมของ   
  โดยเฉพาะประเพณีปอยสางลองออกมาเผยแพรในมิติเชิงเศรษฐกิจ 
  สรางสรรคสรางงานสรางรายไดใหสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตตุกตา  
  ไทใหญและชุมชนบานแมของอำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 566 คน
- การสงเสริมกิจกรรมของผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและสงเสริม  
  ใหเกิดการเรียนรูรวมกับพระวิทยากรในชุมชน ในเรื่องศิลปวัฒนธรรม  
  และภูมิปญญาทองถ่ิน

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 500 คน
- เกิดการจัดการความรูอยางเปนระบบ นำไปสูการสืบสานอนุรักษ  
  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาท่ีดีงามของชุมชน และมีการเผยแพร
  องคความรูเก่ียวกับการกวนขาวทิพยและการฝกปฏิบัติการทำเรือยาวจ๋ิว
  แกสาธารณชนท่ีสนใจ และเปนฐานขอมูลของชุมชนตอไป

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 320 คน
- เกิดชุดองคความรู 5 เร่ือง ไดแก ชุดองคความรูเร่ืองหมวกใบลาน  
  ชุดองคความรูเร่ืองขาวสม ชุดองคความรูเร่ืองยำหัวไซทาว (ไทใหญ) 
  ชุดองคความรูเร่ืองการน่ังโองถาน (อบสมุนไพรหญิงหลังคลอด) 
  ชุดองคความรูเร่ืองขาวก๋ันจ้ิน
- เกิดความรักษและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน

- นักศึกษา บุคลากรและประชาชนท่ีเขารวม 250 คน
- เกิดส่ือองคความรูเก่ียวกับศิลปะการปองกันตัวมวยไทย 
- นักเรียน นักศึกษา ชุมชน บุคลากรวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ไดรวมสงเสริม  
  อนุรักษ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมการตอสูปองกันตัวแบบมวยไทยใหคงอยู  
  ตอไป
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- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 200 คน
- เกิดแหลงศึกษา เรียนรู วัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตรของชุมชน  
  รวมถึงสรางคุณคาและคุณประโยชนใหแกชุมชนในดานการพัฒนาโดยใช
  วัฒนธรรมชุมชนเปนตัวขับเคล่ือนงานพัฒนาเพ่ือยกระดับสูเศรษฐกิจ
  สรางสรรค

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 50 คน
- นักศึกษาและชุมชนเกิดการเรียนรูรวมกันในดานการมีการอนุรักษ  
  วัฒนธรรม และภูมิปญญา 
- มีการบูรณาการรวมกับรายวิชาในหลักสูตรอนุปริญญาโดยนักศึกษา
  มีสวนรวมในกิจกรรมโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทยอีสานกับ
  ประเทศเพ่ือนบานและนานาชาติ

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 260 คน
- เกิดองคความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินดานอาหารพ้ืนถ่ิน
  ไดแก ปลาแหงแดดเดียว (แผนพับความรูการทำการอาบแดดเมืองโนนสัง 
  และวิดีทัศนปลาอาบแดดเมืองโนนสัง)

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 149 คน
- การเพ่ิมมูลคาสินคาภูมิปญญา 2 ผลิตภัณฑ ไดแก ผาทอบานหันทราย 
  และลูกประคบสมุนไพร โดยการทำโลโกและ QR Code ขอมูลใหผูซ้ือ 
  เขาถึงขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑผานเทคโนโลยี ผูซ้ือมีความม่ันใจ  
  และสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก เปนการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา   
  และชองทางการจัดจำหนายท่ีงายข้ึน และชุมชนท่ีเขารับบริการไดเขาถึง  
  ขอมูลและรับทราบชองทางและความรูในการทำภูมิปญญาลูกประคบ   
  สมุนไพร และการทอผาบานหันทราย

โครงการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาเพ่ือยกระดับสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค

โครงการสงเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน

โครงการพัฒนาและสืบสานความรูภูมิปญญา
ทองถ่ินดานอาหารพ้ืนถ่ิน

โครงการถอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น
จังหวัดสระแกวเพื่อนำมาพัฒนาขอมูล
สารสนเทศและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
จังหวัดสระแกว
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โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยชุมชนสระแกว

สงเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการอนุรักษฟนฟูสืบสานภูมิปญญา
รอนแร ตำบลหาดสมแปน อำเภอเมือง 
จังหวัดระนอง

โครงการอนุรักษสืบสานหัตถศิลปดิ้นโบราณ
เมืองระนอง

การพัฒนาผลิตภัณฑวัฒนธรรมชุมชน 
(กรงนกคุม) สูนวัตกรรม 4.0

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 373 คน
- นักศึกษา บุคลากร อาจารยผูสอนวิทยาลัยชุมชนสระแกวไดรวมกิจกรรม  
  สงเสริม และเรียนรู ดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาของจังหวัด  
  สระแกว
- วิทยาลัยชุมชนสระแกวไดทำกิจกรรมรวมกับสำนักปฏิบัติธรรมปาโมกข
  ธรรมาราม และ หนวยงาน องคกรตาง ๆ ทำใหเปนท่ีรูจักมากย่ิงข้ึนเปน  
  ท่ียอมรับกับหนวยงานเครือขายท่ีรวมกิจกรรมดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 380 คน
- องคความรูและเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนเกี่ยวกับประเพณี   
  ของจังหวัดอุทัยธานี (ประเพณีแหน้ำดอกไม)

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 25 คน
- องคความรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ินการรอนแร เรียนรูวิถีชีวิตและ
  จิตสำนึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการดำรงอยูของวัฒนธรรม
  การรอนแรพ้ืนเมืองตอไป

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม  25 คน
- เกิดการสืบสานอนุรักษหัตถศิลปด้ินโบราณเมืองระนอง เพ่ือสงเสริม   
  ดานอาชีพการสรางวิสาหกิจชุมชนโดยผานหลักสูตรจากวิทยากร
  ผูเช่ียวชาญในพ้ืนท่ีสูเศรษฐกิจสรางสรรค

- ชุมชนบานละหาร อำเภอย่ีงอ 30 คน
- องคความรูจากภูมิปญญาในทองถ่ินเร่ือง กรงนกคุม ถายทอดผานบนผา    
  โดยการนำลวดลาย กรงนกคุม มาวาดบนผืนผาและแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
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- นักศึกษาและประชาชนท่ีเขารวม 581 คน
- เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษฟนฟู สืบสานและธำรง 
  ไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินนำไปสูความภาคภูมิใจในอัตลักษณ 
  ทางวัฒนธรรมของตนเอง
- เกิดองคความรูการสืบสานพิธีกรรมศาสนาเทิดพระเกียรติทาน ศาสดา    
  มูฮำหมัด ซ.ล.
- ประชาชนมีความภาคภูมิใจ ความรัก ความสามัคคีรวมกันดูแล  
  และหวงแหนอัตลักษณภูมิปญญาทองถ่ิน อีกท้ังยังเกิดความสามัคคี  
  ปรองดองสมานฉันทและอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมี
  ความสุข

- นักศึกษา บุคลากร อาจารยและประชาชนที่เขารวม 140 คน
- ผูเขารวมไดรับความรูเรื่องความเปนมาของประเพณีทอดกฐิน   
  ความเปนมาของวันเขาพรรษา พิธีหลอเทียนพรรษา และประเพณี  
  ทอดกฐิน

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 100 คน
- ไดรับความรูและทักษะเรื่องการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการทำขนม
  พื้นบาน ไดแก การทำขนมตมสามเหลี่ยมและขนมเจาะหู

- เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ชุมชนโกตาบารู อำเภอรามัน 
  จังหวัดยะลา 50 คน
- เกิดชุดความรูเรื่องศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นในพื้นที่ตำบลโกตาบารู
  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 1 ชุด
- เยาวชนเกิดการอนุรักษและหวงแหน ในภูมิปญญาของชุมชน  
  โกตาบารู
- เกิดเครือขายอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาองคความรูดานศิลป   
  วัฒนธรรม อีกทั้งยังทำใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางเยาวชน
  คนรุนใหม  
  ผูนำชุมชน หนวยงานราชการและผูสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน

โครงการเมาลิดสัมพันธนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ปงบประมาณ 2563

โครงการสงเสริมทำนุบำรุงอนุรักษศิลปะ
และวัฒนธรรมทองถิ่นนราธิวาส

โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม วิถีหลัก 
ศาสนาและศรัทธาในศิลปวัฒนธรรม

โครงการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
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โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยชุมชนสระแกว

สงเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการอนุรักษฟนฟูสืบสานภูมิปญญา
รอนแร ตำบลหาดสมแปน อำเภอเมือง 
จังหวัดระนอง

โครงการอนุรักษสืบสานหัตถศิลปดิ้นโบราณ
เมืองระนอง

การพัฒนาผลิตภัณฑวัฒนธรรมชุมชน 
(กรงนกคุม) สูนวัตกรรม 4.0

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 373 คน
- นักศึกษา บุคลากร อาจารยผูสอนวิทยาลัยชุมชนสระแกวไดรวมกิจกรรม  
  สงเสริม และเรียนรู ดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาของจังหวัด  
  สระแกว
- วิทยาลัยชุมชนสระแกวไดทำกิจกรรมรวมกับสำนักปฏิบัติธรรมปาโมกข
  ธรรมาราม และ หนวยงาน องคกรตาง ๆ ทำใหเปนท่ีรูจักมากย่ิงข้ึนเปน  
  ท่ียอมรับกับหนวยงานเครือขายท่ีรวมกิจกรรมดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 380 คน
- องคความรูและเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนเกี่ยวกับประเพณี   
  ของจังหวัดอุทัยธานี (ประเพณีแหน้ำดอกไม)

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 25 คน
- องคความรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ินการรอนแร เรียนรูวิถีชีวิตและ
  จิตสำนึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการดำรงอยูของวัฒนธรรม
  การรอนแรพ้ืนเมืองตอไป

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม  25 คน
- เกิดการสืบสานอนุรักษหัตถศิลปด้ินโบราณเมืองระนอง เพ่ือสงเสริม   
  ดานอาชีพการสรางวิสาหกิจชุมชนโดยผานหลักสูตรจากวิทยากร
  ผูเช่ียวชาญในพ้ืนท่ีสูเศรษฐกิจสรางสรรค

- ชุมชนบานละหาร อำเภอย่ีงอ 30 คน
- องคความรูจากภูมิปญญาในทองถ่ินเร่ือง กรงนกคุม ถายทอดผานบนผา    
  โดยการนำลวดลาย กรงนกคุม มาวาดบนผืนผาและแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
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- นักศึกษาและประชาชนท่ีเขารวม 581 คน
- เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษฟนฟู สืบสานและธำรง 
  ไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินนำไปสูความภาคภูมิใจในอัตลักษณ 
  ทางวัฒนธรรมของตนเอง
- เกิดองคความรูการสืบสานพิธีกรรมศาสนาเทิดพระเกียรติทาน ศาสดา    
  มูฮำหมัด ซ.ล.
- ประชาชนมีความภาคภูมิใจ ความรัก ความสามัคคีรวมกันดูแล  
  และหวงแหนอัตลักษณภูมิปญญาทองถ่ิน อีกท้ังยังเกิดความสามัคคี  
  ปรองดองสมานฉันทและอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมี
  ความสุข

- นักศึกษา บุคลากร อาจารยและประชาชนที่เขารวม 140 คน
- ผูเขารวมไดรับความรูเรื่องความเปนมาของประเพณีทอดกฐิน   
  ความเปนมาของวันเขาพรรษา พิธีหลอเทียนพรรษา และประเพณี  
  ทอดกฐิน

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 100 คน
- ไดรับความรูและทักษะเรื่องการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการทำขนม
  พื้นบาน ไดแก การทำขนมตมสามเหลี่ยมและขนมเจาะหู

- เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ชุมชนโกตาบารู อำเภอรามัน 
  จังหวัดยะลา 50 คน
- เกิดชุดความรูเรื่องศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นในพื้นที่ตำบลโกตาบารู
  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 1 ชุด
- เยาวชนเกิดการอนุรักษและหวงแหน ในภูมิปญญาของชุมชน  
  โกตาบารู
- เกิดเครือขายอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาองคความรูดานศิลป   
  วัฒนธรรม อีกทั้งยังทำใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางเยาวชน
  คนรุนใหม  
  ผูนำชุมชน หนวยงานราชการและผูสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน

โครงการเมาลิดสัมพันธนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ปงบประมาณ 2563

โครงการสงเสริมทำนุบำรุงอนุรักษศิลปะ
และวัฒนธรรมทองถิ่นนราธิวาส

โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม วิถีหลัก 
ศาสนาและศรัทธาในศิลปวัฒนธรรม

โครงการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
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- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 165 คน
- เกิดองคความรูในการจัดอบรมใหกับกลุมเปาหมาย ไดแก 
  กระบวนการคิดวิเคราะหกลยุทธ และกิจกรรมทางการตลาด 
  การวิเคราะห การออกแบบ ผลิตภัณฑ และการพัฒนาผลิตภัณฑ
  จากฐานภูมิปญญาทองถิ่น“วาวเบอร อามัส”
- เกิดผลิตภัณฑตนแบบบนฐานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
  จำนวน 2 ผลิตภัณฑ คือปายชื่อตั้งโตะระดับผูบริหารและแทนเสียบ
  ปากกาลงนามระดับผูบริหาร

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 220 คน
- มีการใชประโยชนเชิงวิชาการขององคความรู ภูมิปญญาและทุน
  วัฒนธรรมของอัตลักษณศิลปะการแสดงโดยใชทุนวัฒนธรรมจังหวัด
  สตูลทำใหผูที่ไดรับการถายทอดนักแสดงอัตลักษณศิลปะการแสดง
  โดยใชทุนวัฒนธรรม จังหวัดสตูลมีความตระหนัก ความรัก และความ
  หวงแหนของจังหวัดสตูล รวมถึงมีภาคีเครือขายทางการศึกษา
  หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีเก่ียวของกับการรักษา ภูมิปญญาของจังหวัดสตูล
- เกิดองคความรูเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอด  
  อัตลักษณศิลปะการแสดงโดยใชทุนวัฒนธรรมจังหวัดสตูล  
  "พหุวัฒนธรรม รอยยิ้มสตูล"

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 290 คน
- เกิดความรักความสามัคคีในบุคคลากร ประชาชน เสริมสรางจิตสำนึก  
  ในการรักและหวงแหน ธำรงไวซึ่งประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 150 คน
- เกิดองคความรูเกี่ยวกับงานประเพณีแหเจาพอหลักเมืองจังหวัด
  สมุทรสาคร
- ทำใหเกิดความรู ความเขาใจในเร่ืองของงานประเพณีแหเจาพอหลักเมือง
  จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
ช ุมชนต นแบบ จากฐานภ ูม ิป ญญา 
ทองถิ่น “วาวเบอรอามัส” สูเศรษฐกิจ 
สรางสรรค

โครงการรวบรวมอัตลักษณเพื่อรังสรรค
ศิลปะการแสดงโดยใชทุนวัฒนธรรมจังหวัด
สตูล

โครงการสงเสริมกิจกรรมทะนุบำรุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน

กิจกรรมงานประเพณีแหเจาพอหลักเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
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 กิจกรรม                                                       ผลการดำเนินงาน    

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 109 คน
- เกิดองคความรูเก่ียวกับประเพณีจุดไฟตูมกา
- นักศึกษาสามารถนำความรูท่ีไดไปประยุกตใช เชน นักศึกษาท่ีอยูในอำเภอ
  เมือง สามารถนำความรูที่ได ไปทำตนตูมกา เพื่อเปนตัวแทนตำบล   
  ในการเขารวมงานประเพณีจุดไฟตูมกา ณ ท่ีวาอำเภอเมืองได

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 50 คน
- ผูเขารับการอบรมไดความรูเรื่องศิลปะภาพวาดบนผืนผา และไดรู
  ประวัติศาสตรเมืองตะโกลา บางคนมีความสนใจในประวัติศาสตร
  เพ่ิมข้ึน จนนำไปสูการคนควาเพ่ิมเติม

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 200 คน
- เกิดการมีสวนรวมกับชุมชนในการรักษา สืบสาน และสืบทอดวัฒนธรรม   
  ประเพณีทองถ่ิน รวมท้ังเกิดการสรางเครือขายในชุมชน
- ทำใหเกิดการตระหนักรูในคุณคาของศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี จึงไดรักษา  
  และชวยกันสืบงานศิลปะวัฒนธรรมน้ัน

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 50 คน
- เกิดองคความรูเรื่องการทำน้ำพริกน้ำยากะทิ และน้ำพริกน้ำยาปา
- ทำใหชุมชนมีสินคาที่มีบรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐานและถูกหลักอนามัย 
  และไดรับการยอมรับจากสาธารณชน

- นักศึกษาและประชาชนท่ีเขารวม 200 คน
- เกิดการมีสวนรวมและเกิดกระบวนการถายทอดภูมิปญญาการจักสาน  
  คลุม ภูมิปญญาสมุนไพรปาชายเลน ภูมิปญญาการทำหมวกใบจาก  
  และภูมิปญญาการสานพัดใบตำลึง ของบานแหลมมะขาม

โครงการจัดการความรู  เพ ื ่อส ืบสาน
ภูมิปญญา ประเพณีจุดไฟตูมกา บานทุงแต 
ตำบลทุงแต อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรและ
ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร

เรียนรูประวัติศาสตรเมืองตะโกลาผาน
ศิลปะภาพวาดบนผืนผา

สงเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดพังงา

โครงการการจัดการความรูและถายทอด
ภูมิปญญาอาหารบานทุงไกดักแบบมีสวนรวม 
สู การเปนเศรษฐกิจสรางสรรคแบบครบ
วงจร

สืบสานภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรม 
จังหวัดตราด
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 กิจกรรม                                                       ผลการดำเนินงาน    
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- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 165 คน
- เกิดองคความรูในการจัดอบรมใหกับกลุมเปาหมาย ไดแก 
  กระบวนการคิดวิเคราะหกลยุทธ และกิจกรรมทางการตลาด 
  การวิเคราะห การออกแบบ ผลิตภัณฑ และการพัฒนาผลิตภัณฑ
  จากฐานภูมิปญญาทองถิ่น“วาวเบอร อามัส”
- เกิดผลิตภัณฑตนแบบบนฐานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
  จำนวน 2 ผลิตภัณฑ คือปายชื่อตั้งโตะระดับผูบริหารและแทนเสียบ
  ปากกาลงนามระดับผูบริหาร

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 220 คน
- มีการใชประโยชนเชิงวิชาการขององคความรู ภูมิปญญาและทุน
  วัฒนธรรมของอัตลักษณศิลปะการแสดงโดยใชทุนวัฒนธรรมจังหวัด
  สตูลทำใหผูที่ไดรับการถายทอดนักแสดงอัตลักษณศิลปะการแสดง
  โดยใชทุนวัฒนธรรม จังหวัดสตูลมีความตระหนัก ความรัก และความ
  หวงแหนของจังหวัดสตูล รวมถึงมีภาคีเครือขายทางการศึกษา
  หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีเก่ียวของกับการรักษา ภูมิปญญาของจังหวัดสตูล
- เกิดองคความรูเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอด  
  อัตลักษณศิลปะการแสดงโดยใชทุนวัฒนธรรมจังหวัดสตูล  
  "พหุวัฒนธรรม รอยยิ้มสตูล"

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 290 คน
- เกิดความรักความสามัคคีในบุคคลากร ประชาชน เสริมสรางจิตสำนึก  
  ในการรักและหวงแหน ธำรงไวซึ่งประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 150 คน
- เกิดองคความรูเกี่ยวกับงานประเพณีแหเจาพอหลักเมืองจังหวัด
  สมุทรสาคร
- ทำใหเกิดความรู ความเขาใจในเร่ืองของงานประเพณีแหเจาพอหลักเมือง
  จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
ช ุมชนต นแบบ จากฐานภ ูม ิป ญญา 
ทองถิ่น “วาวเบอรอามัส” สูเศรษฐกิจ 
สรางสรรค

โครงการรวบรวมอัตลักษณเพื่อรังสรรค
ศิลปะการแสดงโดยใชทุนวัฒนธรรมจังหวัด
สตูล

โครงการสงเสริมกิจกรรมทะนุบำรุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน

กิจกรรมงานประเพณีแหเจาพอหลักเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
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- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 109 คน
- เกิดองคความรูเก่ียวกับประเพณีจุดไฟตูมกา
- นักศึกษาสามารถนำความรูท่ีไดไปประยุกตใช เชน นักศึกษาท่ีอยูในอำเภอ
  เมือง สามารถนำความรูที่ได ไปทำตนตูมกา เพื่อเปนตัวแทนตำบล   
  ในการเขารวมงานประเพณีจุดไฟตูมกา ณ ท่ีวาอำเภอเมืองได

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 50 คน
- ผูเขารับการอบรมไดความรูเรื่องศิลปะภาพวาดบนผืนผา และไดรู
  ประวัติศาสตรเมืองตะโกลา บางคนมีความสนใจในประวัติศาสตร
  เพ่ิมข้ึน จนนำไปสูการคนควาเพ่ิมเติม

- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 200 คน
- เกิดการมีสวนรวมกับชุมชนในการรักษา สืบสาน และสืบทอดวัฒนธรรม   
  ประเพณีทองถ่ิน รวมท้ังเกิดการสรางเครือขายในชุมชน
- ทำใหเกิดการตระหนักรูในคุณคาของศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี จึงไดรักษา  
  และชวยกันสืบงานศิลปะวัฒนธรรมน้ัน

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 50 คน
- เกิดองคความรูเรื่องการทำน้ำพริกน้ำยากะทิ และน้ำพริกน้ำยาปา
- ทำใหชุมชนมีสินคาที่มีบรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐานและถูกหลักอนามัย 
  และไดรับการยอมรับจากสาธารณชน

- นักศึกษาและประชาชนท่ีเขารวม 200 คน
- เกิดการมีสวนรวมและเกิดกระบวนการถายทอดภูมิปญญาการจักสาน  
  คลุม ภูมิปญญาสมุนไพรปาชายเลน ภูมิปญญาการทำหมวกใบจาก  
  และภูมิปญญาการสานพัดใบตำลึง ของบานแหลมมะขาม

โครงการจัดการความรู  เพ ื ่อส ืบสาน
ภูมิปญญา ประเพณีจุดไฟตูมกา บานทุงแต 
ตำบลทุงแต อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรและ
ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร

เรียนรูประวัติศาสตรเมืองตะโกลาผาน
ศิลปะภาพวาดบนผืนผา

สงเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดพังงา

โครงการการจัดการความรูและถายทอด
ภูมิปญญาอาหารบานทุงไกดักแบบมีสวนรวม 
สู การเปนเศรษฐกิจสรางสรรคแบบครบ
วงจร

สืบสานภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรม 
จังหวัดตราด
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การขับเคลื่อนนโยบาย
สภาสถาบันสู่ Digital Community Colleges

การขับเคลื่อนนโยบาย
สภาสถาบันสู่ Digital Community Colleges

โครงสร้างการบริหารจัดการการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสู่
Digital Community Colleges จัดใหมีโครงสรางการบริหารจัดการ

องคกรใหมี “ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
เปนหนวยงานภายในของสำนักงาน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ใช กลไกคณะอนุกรรมการด าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อน
นโยบาย Digital Community  
Colleges ไปสูการปฏิบัติ ใหบรรลุ
เปาหมายภายใน ป 2565 

ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 3 ป 
(พ.ศ. 2563 - 2565) เปาหมาย
   1. ปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
       เปนการใชดิจิทัลเพื่อการสอนที่เขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา
   2. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการใชทรัพยากรรวมกัน
       ระหวางวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ
   3. เสริมสรางประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
   4. ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสเทศใหมีประสิทธิภาพพรอมตอ  
       การเปลี่ยนแปลงโดยมีขั้นตอนการพัฒนา 4 ขั้นดังนี้

 กิจกรรม                                                       ผลการดำเนินงาน    
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- นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวม 10 คน
- ชุมชนมีการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาอยาง
  เปนกระบวนการเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑในชุมชนนำไปสูรายได
  อยางย่ังยืน
- เกิดองคความรูอยางเปนระบบดานศิลปวัฒนธรรม เร่ืองการเพ่ิมมูลคา  
  ผาซ่ินแหล "ซ่ินแหล จะไมใชแคซ่ินอีกตอไป"

- นักศึกษา 100 คน
- มีการเรียนรูและถายทอดองคความรูภูมิปญญาบานพระหลวง ประกอบดวย  
   1) องคความรูภูมิปญญาดานพิธีกรรม ความเช่ือ 
   2) องคความรูสถานท่ีสำคัญในบานพระหลวง 
   3) องคความรูภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบาน 
   4) องคความรูภูมิปญญาอาหารพ้ืนถ่ิน
- เกิดความรู ความเขาใจ ภูมิปญญาบานพระหลวง
- นักศึกษาและคนในชุมชนเห็นคุณคารักและหวงแหนภูมิปญญาบาน   
  พระหลวงภูมิปญญาบานพระหลวงไดรับการอนุรักษ สืบสาน ถายทอด 
  สูผูที่สนใจ

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 280 คน
- เกิดการถายทอดภูมิปญญาและศิลปะการแสดงสีละ
- เกิดองคความรูเกี่ยวกับศิลปะการแสดงสีละ และลูกปดมโนราห

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 216 คน
- ชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญของศาสนาศิลปวัฒนธรรม
  ที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร ศาสนาศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคน  
  เมืองนานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

โครงการสืบสานภูมิปญญากลุมชาติพันธุ
สูการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชน

อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาบานพระหลวง 
ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร

โครงการการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาเพื่อยกระดับ สูเศรษฐกิจ
สรางสรรค

โครงการจัดการความรูดานทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม พื้นถิ่นนาน
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สภาสถาบันสู่ Digital Community Colleges
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สภาสถาบันสู่ Digital Community Colleges
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วางระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 8 รายการพรอมติดต้ัง เพ่ือปรับปรุง 
ระบบการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนและหนวยจัด รวมทั้งสิ้น 
23 แหง ใหรองรับการใชของผูใชจำนวนมาก สอดคลองกับความตองการใชงานของแตวิทยาลัยชุมชน ทั้งในสวนการเขาถึง
ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน การสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต การติดตอส่ือสารผาน Application ตาง ๆ สำหรับ
ครูผู สอนและนักศึกษา ตลอดจนการเขาถึงระบบสารสนเทศตาง ๆ ของวิทยาลัยชุมชน และเพื่อรองรับระบบ IPv6       
ท่ีจะเขามาทดแทน IPv 4 ท่ีใชงานในปจจุบัน การดำเนินการปรับปรุงเครือขายครอบคลุมทุกอาคารท่ีเปนหองสำนักงาน หองเรียน 
หองประชุม (หองเรียนขนาดใหญ) และพื้นที่โดยรอบภายนอก
ทำระบบสำรองขอมูล (Disaster Recovery Site : DR Site) โดยการยายเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (เดิม) จากสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ไปท่ี UniNet สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือทำระบบสำรองขอมูล แบบ 
L2 Link

ผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน หลักสูตรอนุปริญญา รายวิชา ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา และการเขาใจดิจิทัล สำหรับ
ใชในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรฐาน Thai MOOC
จัดทำประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง แนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอนและการจัด กิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 
2563 (การจัดการเรียนการสอนออนไลน) 
จัดทำโครงการบทเรียนออนไลนเพื่อชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวยแพลตฟอรม Google Classroom/ Moodle 
(SPOC) ทั้ง 20 แหง รวม จำนวน 177 วิชา และ OER หรือ YouTube จำนวน 39 เรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนใหบริการวิชาการ โดยจัดทำเปนรูปแบบออนไลนในแพลตฟอรม Thai MOOC จำนวน 3 เร่ือง ไดแก วิทยาลัย
ชุมชนแพร เร่ือง ลาบแป วิทยาลัยชุมชนปตตานี เร่ือง “ละแซ” ซูชิมลายูภาคใต และวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย เร่ือง ปลาสมไรกาง

จัดทำแนวทางการจัดการสอนออนไลนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แกวิทยาลัยชุมชน
การอบรมเทคนิคการใช Zoom Cloud Meetings และ Hangouts Meet by Google ผานระบบออนไลน รุนท่ี 1
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลนเต็มรูปแบบ ผานโปรแกรม ZOOM เร่ือง จัดการเรียนการสอนออนไลนของวิทยาลัยชุมชนอยางไร 
ในชวงปกติใหม (New Normal) ใหกับผูสอนประจำและผูสอนพิเศษของ วิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แหง ดังน้ี 
 (1) การออกแบบการสอนออนไลน
 (2) วิธีสอนและปฏิสัมพันธในการสอนออนไลน
 (3) การผลิตส่ือออนไลน (VDO, Presentation)
 (4) การใชเคร่ืองมือใน Internet  และเคร่ืองมือออนไลน 
 (5) การใชแหลงเรียนรูใน Internet สำหรับการสอนออนไลน 
 (6) การประเมินผลออนไลน
มีผูเขาอบรม แตละคร้ังประมาณ 200 คน ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายของโครงการฯ  โดยการอบรมฯ แบงออกเปน 3 คร้ัง คร้ังท่ี 1 
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 คร้ังท่ี 2 วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 และคร้ังท่ี 3 วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563

การปรับระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์

การปรับแผนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วางแผนพัฒนาระบบหองสมุดออนไลนเดิมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (Walai AutoLib) ใหเปนระบบคลังปญญาออนไลนของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน (Online Resource Centre) สรางสรรคผลงาน รวบรวมองคความรูทั้งในชุมชนและภายนอกชุมชน 
และการออกแบบกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูผานแหลงเรียนรูออนไลนของวิทยาลัยชุมชนท้ังรูปแบบออนไลนและกิจกรรม
ในรูปแบบปกติ
ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการ โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา 
และสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลนเพ่ือชุมชน รองรับผลกระทบจากสถานการณ 
การระบาดของโรคโควิด 19 โดยไมกระทบกับเปาหมายและวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร มีเปาหมายการจัดทำบทเรียน
ออนไลนภาพรวมของวิทยาลัยชุมชน 20 แหง ดังนี้
    1. จัดทำบทเรียนออนไลนที่ใช Google Classroom รวม 123 เรื่อง/หลักสูตร/รายวิชา 
    2. จัดทำบทเรียนออนไลนที่ใช OER หรือ YouTube รวม 24 เรื่อง/หลักสูตร/รายวิชา 
    3. พัฒนาบทเรียนออนไลนใหไดรับมาตรฐานการศึกษาระบบเปดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Thai MOOC : Thailand 
        massive open online course) ในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
        นวัตกรรม โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 8 วิทยาลัยชุมชน ที่อยูระหวางการตรวจสอบ โดยดำเนินการ    
        วิทยาลัยละ 1 รายวิชา ซึ่งผลการติดตามผลในปงบประมาณ 2562 พบวา วิทยาลัยชุมชนแพร ไดรับการตรวจสอบวา
        ผานตามเกณฑมาตรฐานของ Thai MOOC ดังนี้ 

ใหวิทยาลัยชุมชนเชาอุปกรณคอมพิวเตอร เชน โนตบุค (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 
2563 โดยใชงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน คาใชจายดำเนินงาน  
เชาลิขสิทธ์ิระบบ Zoom Education จำนวน 50 license และซ้ือซิมอินเทอรเน็ต จำนวน 679 code โดยใชเงินบริจาคจาก
มูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย (THNICF) รายไดท่ีมีผูใหการสนับสนุนหรือบริจาคแบบมีวัตถุประสงค เพ่ือใชในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลนของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แหง ตามมาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด-19 แกวิทยาลัยชุมชน
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลนเต็มรูปแบบ ผานโปรแกรม ZOOM เร่ือง การสราง ICCS’s Educational YouTube 
Channel ใหบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แหง สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในชวงเปด
ภาคการศึกษาในปการศึกษา 2563

วิทยาลัยชุมชน                  รายวิชาที่อยูในฐานขอมูล Sandbox               ผลการติดตาม 
                           (พื้นที่ทดลอง สรางรายวิชาบนระบบ Thai Mooc)  

แพร   ลาบแป           ผานการตรวจสอบ ระยะที่ 3 และ 
              ปรับปรุงแกไขแลว ขณะน้ีอยูระหวาง
                                                                                                รอการอัพโหลดบทเรียนขึ้นระบบ
ปตตานี      "ละแซ" ซูชิมลายูภาคใต         รอผล
บุรีรัมย   ปลาสมไรกาง          รอผล
สตูล   การทำขนมผูกรัก         รอผล
แมฮองสอน  ตัดเย็บเสอหนาแวดโหบาโลด (เส้ือไตปายหนาแขนในตัว)  รอผล
ตาก   เครื่องดื่มสมุนไพรบำรุงกำลังธาตุเจาเรือน       รอผล
ตราด   การแปรรูปผลผลิตจากเคย         รอผล 
ยะลา   การเลี้ยงไกเบตง:อัตลักษณทองถิ่น จังหวัดยะลา      รอผล
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วางระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 8 รายการพรอมติดต้ัง เพ่ือปรับปรุง 
ระบบการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนและหนวยจัด รวมทั้งสิ้น 
23 แหง ใหรองรับการใชของผูใชจำนวนมาก สอดคลองกับความตองการใชงานของแตวิทยาลัยชุมชน ทั้งในสวนการเขาถึง
ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน การสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต การติดตอส่ือสารผาน Application ตาง ๆ สำหรับ
ครูผู สอนและนักศึกษา ตลอดจนการเขาถึงระบบสารสนเทศตาง ๆ ของวิทยาลัยชุมชน และเพื่อรองรับระบบ IPv6       
ท่ีจะเขามาทดแทน IPv 4 ท่ีใชงานในปจจุบัน การดำเนินการปรับปรุงเครือขายครอบคลุมทุกอาคารท่ีเปนหองสำนักงาน หองเรียน 
หองประชุม (หองเรียนขนาดใหญ) และพื้นที่โดยรอบภายนอก
ทำระบบสำรองขอมูล (Disaster Recovery Site : DR Site) โดยการยายเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (เดิม) จากสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ไปท่ี UniNet สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือทำระบบสำรองขอมูล แบบ 
L2 Link

ผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน หลักสูตรอนุปริญญา รายวิชา ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา และการเขาใจดิจิทัล สำหรับ
ใชในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรฐาน Thai MOOC
จัดทำประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง แนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอนและการจัด กิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 
2563 (การจัดการเรียนการสอนออนไลน) 
จัดทำโครงการบทเรียนออนไลนเพื่อชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวยแพลตฟอรม Google Classroom/ Moodle 
(SPOC) ทั้ง 20 แหง รวม จำนวน 177 วิชา และ OER หรือ YouTube จำนวน 39 เรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนใหบริการวิชาการ โดยจัดทำเปนรูปแบบออนไลนในแพลตฟอรม Thai MOOC จำนวน 3 เร่ือง ไดแก วิทยาลัย
ชุมชนแพร เร่ือง ลาบแป วิทยาลัยชุมชนปตตานี เร่ือง “ละแซ” ซูชิมลายูภาคใต และวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย เร่ือง ปลาสมไรกาง

จัดทำแนวทางการจัดการสอนออนไลนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แกวิทยาลัยชุมชน
การอบรมเทคนิคการใช Zoom Cloud Meetings และ Hangouts Meet by Google ผานระบบออนไลน รุนท่ี 1
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลนเต็มรูปแบบ ผานโปรแกรม ZOOM เร่ือง จัดการเรียนการสอนออนไลนของวิทยาลัยชุมชนอยางไร 
ในชวงปกติใหม (New Normal) ใหกับผูสอนประจำและผูสอนพิเศษของ วิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แหง ดังน้ี 
 (1) การออกแบบการสอนออนไลน
 (2) วิธีสอนและปฏิสัมพันธในการสอนออนไลน
 (3) การผลิตส่ือออนไลน (VDO, Presentation)
 (4) การใชเคร่ืองมือใน Internet  และเคร่ืองมือออนไลน 
 (5) การใชแหลงเรียนรูใน Internet สำหรับการสอนออนไลน 
 (6) การประเมินผลออนไลน
มีผูเขาอบรม แตละคร้ังประมาณ 200 คน ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายของโครงการฯ  โดยการอบรมฯ แบงออกเปน 3 คร้ัง คร้ังท่ี 1 
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 คร้ังท่ี 2 วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 และคร้ังท่ี 3 วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563

การปรับระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์

การปรับแผนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วางแผนพัฒนาระบบหองสมุดออนไลนเดิมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (Walai AutoLib) ใหเปนระบบคลังปญญาออนไลนของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน (Online Resource Centre) สรางสรรคผลงาน รวบรวมองคความรูทั้งในชุมชนและภายนอกชุมชน 
และการออกแบบกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูผานแหลงเรียนรูออนไลนของวิทยาลัยชุมชนท้ังรูปแบบออนไลนและกิจกรรม
ในรูปแบบปกติ
ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการ โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา 
และสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลนเพ่ือชุมชน รองรับผลกระทบจากสถานการณ 
การระบาดของโรคโควิด 19 โดยไมกระทบกับเปาหมายและวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร มีเปาหมายการจัดทำบทเรียน
ออนไลนภาพรวมของวิทยาลัยชุมชน 20 แหง ดังนี้
    1. จัดทำบทเรียนออนไลนที่ใช Google Classroom รวม 123 เรื่อง/หลักสูตร/รายวิชา 
    2. จัดทำบทเรียนออนไลนที่ใช OER หรือ YouTube รวม 24 เรื่อง/หลักสูตร/รายวิชา 
    3. พัฒนาบทเรียนออนไลนใหไดรับมาตรฐานการศึกษาระบบเปดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Thai MOOC : Thailand 
        massive open online course) ในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
        นวัตกรรม โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 8 วิทยาลัยชุมชน ที่อยูระหวางการตรวจสอบ โดยดำเนินการ    
        วิทยาลัยละ 1 รายวิชา ซึ่งผลการติดตามผลในปงบประมาณ 2562 พบวา วิทยาลัยชุมชนแพร ไดรับการตรวจสอบวา
        ผานตามเกณฑมาตรฐานของ Thai MOOC ดังนี้ 

ใหวิทยาลัยชุมชนเชาอุปกรณคอมพิวเตอร เชน โนตบุค (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 
2563 โดยใชงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน คาใชจายดำเนินงาน  
เชาลิขสิทธ์ิระบบ Zoom Education จำนวน 50 license และซ้ือซิมอินเทอรเน็ต จำนวน 679 code โดยใชเงินบริจาคจาก
มูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย (THNICF) รายไดท่ีมีผูใหการสนับสนุนหรือบริจาคแบบมีวัตถุประสงค เพ่ือใชในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลนของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แหง ตามมาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด-19 แกวิทยาลัยชุมชน
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลนเต็มรูปแบบ ผานโปรแกรม ZOOM เร่ือง การสราง ICCS’s Educational YouTube 
Channel ใหบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แหง สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในชวงเปด
ภาคการศึกษาในปการศึกษา 2563

วิทยาลัยชุมชน                  รายวิชาที่อยูในฐานขอมูล Sandbox               ผลการติดตาม 
                           (พื้นที่ทดลอง สรางรายวิชาบนระบบ Thai Mooc)  

แพร   ลาบแป           ผานการตรวจสอบ ระยะที่ 3 และ 
              ปรับปรุงแกไขแลว ขณะน้ีอยูระหวาง
                                                                                                รอการอัพโหลดบทเรียนขึ้นระบบ
ปตตานี      "ละแซ" ซูชิมลายูภาคใต         รอผล
บุรีรัมย   ปลาสมไรกาง          รอผล
สตูล   การทำขนมผูกรัก         รอผล
แมฮองสอน  ตัดเย็บเสอหนาแวดโหบาโลด (เส้ือไตปายหนาแขนในตัว)  รอผล
ตาก   เครื่องดื่มสมุนไพรบำรุงกำลังธาตุเจาเรือน       รอผล
ตราด   การแปรรูปผลผลิตจากเคย         รอผล 
ยะลา   การเลี้ยงไกเบตง:อัตลักษณทองถิ่น จังหวัดยะลา      รอผล
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จัดโครงการสัมมนา “กาวใหมสถาบันวิทยาลัยชุมชนยุค New Normal” เพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากรสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ในการเตรียมความพรอมของวิทยาลัยชุมชนรองรับสถานการณ New Normal และเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยชุมชนใหสามารถ
ปรับตัวหลังสถานการณโรคระบาดโควิด-19 (New Normal) และความทาทายจากเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบ AI และ Internet 
of Things เพ่ือนำไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน โดยมีผูเขารวมสัมมนา คือ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน สภาวิชาการ ประธาน
สภาวิทยาลัยชุมชน ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน และบุคลากรสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ท้ัง 20 แหง และผูเขารวมสัมมนา
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส โดยใชระบบ ZOOM และการแพรภาพแบบ Live Stream ผานเครือขายบน Facebook ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน รวมจำนวน 370 คน

การพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ
การพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ
ด้านพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 

 หลักสูตรที่เปดสอนเปนไปตามความตองการของผูเรียนและบริบทของพื้นที่ จำแนกเปนหลักสูตรใหม และ
หลักสูตรปรับปรุงไดดังนี้

 หลักสูตรใหม จำนวน 6 สาขาวิชา ไดแก 
  (1) สาขาวิชาการทองเที่ยว 
  (2) สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผูสูงอายุในชุมชน 
  (3) สาขาวิชาอิสลามศึกษา  
  (4) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  (5) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  (6) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีครบรอบระยะเวลาท่ีตองปรับปรุง จำนวน 6 สาขาวิชา ไดแก
  (1) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  (2) สาขาวิชาการทองเท่ียว
  (3) สาขาวิชาการบัญชี 
  (4) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
  (5) สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 
  (6) สาขาวิชาการจัดการ 
 การพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา
  วิทยาลัยชุมชนตากไดดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทยแผนไทย เม่ือวันท่ี 23 - 24 
    ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเวียงตากริเวอรไซด อำเภอเมือง จังหวัดตาก และไดจัดทำรางรายละเอียดของ 
  หลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนำมาวิพากษหลักสูตร สถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดดำเนินการวิพากษหลักสูตรอนุปริญญา  
  สาขาวิชาการแพทยแผนไทย เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2563
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จัดโครงการสัมมนา “กาวใหมสถาบันวิทยาลัยชุมชนยุค New Normal” เพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากรสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ในการเตรียมความพรอมของวิทยาลัยชุมชนรองรับสถานการณ New Normal และเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยชุมชนใหสามารถ
ปรับตัวหลังสถานการณโรคระบาดโควิด-19 (New Normal) และความทาทายจากเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบ AI และ Internet 
of Things เพ่ือนำไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน โดยมีผูเขารวมสัมมนา คือ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน สภาวิชาการ ประธาน
สภาวิทยาลัยชุมชน ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน และบุคลากรสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ท้ัง 20 แหง และผูเขารวมสัมมนา
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส โดยใชระบบ ZOOM และการแพรภาพแบบ Live Stream ผานเครือขายบน Facebook ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน รวมจำนวน 370 คน
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ด้านกิจการนักศึกษา   

 การประกันคุณภาพศึกษา 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : เตรียมความพรอมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  ในวันจันทรท่ี 14 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

จัดทำประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง แนวปฏิบัติการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2562 โดย
ไดกำหนดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ตามเกณฑ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
อยางนอย 5 กิจกรรม ดังน้ี 1) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงคท่ีกำหนดโดยวิทยาลัยชุมชน 2) กิจกรรมกีฬา
หรือการสงเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญ
ประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 4) กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม 5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวปฏิบัติท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดโดยวิทยาลัยชุมชน 20 แหง จำนวน
ทั้งสิ้น 66 โครงการ มีผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม จำนวน 17,128 คน ภายใตโครงการหลัก ๆ ประกอบดวย 
    (1) การจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือสืบสาน ถายทอด และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ินในจังหวัดท่ีวิทยาลัยชุมชน   
        ตั้งอยู และสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มจากศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นที่มีรูปแบบตาง ๆ 
    (2) การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนโดยจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค กิจกรรมกีฬา 
         หรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
    (3) การสงเสริมนักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
         รักความเปนไทย เขาใจ เขาถึงชุมชน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดกำหนดใหมีการจัดการแขงขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ 
ครั้งที่ 7 ประจำป 2563 “มุกดาหารเกมส” โดยมีวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเปนเจาภาพ ซึ่งการแขงขันกีฬานักศึกษาเปนการ
สงเสริมการพัฒนากีฬาในมวลหมูศึกษาวิทยาลัยชุมชนท่ัวประเทศ ซ่ึงถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนานักศึกษาใหเปนพลเมือง
ของประเทศท่ีมีคุณภาพอีกทางหน่ึง และยังทำใหนักศึกษา อาจารยและบุคลากรไดสรางความสัมพันธ เสริมสรางความสามัคคี
มีไมตรีจิตท่ีดีตอกัน เสริมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษา อีกท้ังไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมของแตละภาค 
และกอใหเกิดงานวิชาการและนวัตกรรมใหม ๆ อีกดวย 

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล    

โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเตรียมผลงานทางวิชาการในการขอเล่ือนวิทยฐานะ 
เปนครูชำนาญการพิเศษ ระหวางวันท่ี 24 – 26 ธันวาคม 2562 
ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
มีขาราชการครูเขารวม 33 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ขาราชการครูใหมีแนวทางในการเขียนผลงานวิชาการในดานตาง ๆ 
ท่ีมีความซับซอนและยุงยาก เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการปฐมนิเทศพนักงานราชการใหมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ระหวางวันท่ี 29 – 31 มกราคม 2563 ณ มหาชัย กรีนบูทีค ตำบล 
โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร มีผูเขารวม 41 คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหพนักงานราชการใหมไดมีความรู ความเขาใจในโครงสราง 
นโยบาย หลักการ ปรัชญา ภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เทคนิค 
ทักษะการปฏิบัติงาน รวมท้ังสิทธิประโยชน และสวัสดิการตาง ๆ 
สามารถพัฒนาตนเองในการทำงานไดอยางเหมาะสม และมีความเจริญ
กาวหนา มีความภาคภูมิใจในองคกร และความสามัคคีในหมูคณะ 

โครงการปฐมนิเทศการเปนผูบริหารของวิทยาลัยชุมชน ระหวาง       
วันท่ี 17 - 21 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียม
ความพรอมของผูบริหารในการกาวขึ้นสูการเปนผูบริหารของ
วิทยาลัยชุมชนมืออาชีพ โดยมีผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนเขารวม 
จำนวน 2 คน ไดแกผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก และนาน

โครงการพัฒนา “หลักสูตรการนำงานประจำมาวิเคราะหเปนงาน 
วิจัย (Routine to Research : R2R) ระหวางวันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ 
2563 ณ หองประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ช้ัน 9 อาคารรัชมังคลา 
ภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ มีขาราชการในสำนักงานสถาบัน 
เขารวม 30 คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาการปฏิบัติงานประจำสูงานวิจัย เพื่อใหผูเขารับการอบรม
มีความรูความเขาใจในหลักการ กระบวนการเขียนงานวิจัย การ
วิเคราะห สังเคราะหงานประจำ พัฒนาสูงานวิจัย และสามารถ
ออกแบบงานวิจัย กระบวนดำเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล 
และอภิปรายผล สรุปผลงานวิจัยได
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หรือการสงเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญ
ประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 4) กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม 5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวปฏิบัติท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดโดยวิทยาลัยชุมชน 20 แหง จำนวน
ทั้งสิ้น 66 โครงการ มีผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม จำนวน 17,128 คน ภายใตโครงการหลัก ๆ ประกอบดวย 
    (1) การจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือสืบสาน ถายทอด และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ินในจังหวัดท่ีวิทยาลัยชุมชน   
        ตั้งอยู และสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มจากศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นที่มีรูปแบบตาง ๆ 
    (2) การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนโดยจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค กิจกรรมกีฬา 
         หรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
    (3) การสงเสริมนักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
         รักความเปนไทย เขาใจ เขาถึงชุมชน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดกำหนดใหมีการจัดการแขงขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ 
ครั้งที่ 7 ประจำป 2563 “มุกดาหารเกมส” โดยมีวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเปนเจาภาพ ซึ่งการแขงขันกีฬานักศึกษาเปนการ
สงเสริมการพัฒนากีฬาในมวลหมูศึกษาวิทยาลัยชุมชนท่ัวประเทศ ซ่ึงถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนานักศึกษาใหเปนพลเมือง
ของประเทศท่ีมีคุณภาพอีกทางหน่ึง และยังทำใหนักศึกษา อาจารยและบุคลากรไดสรางความสัมพันธ เสริมสรางความสามัคคี
มีไมตรีจิตท่ีดีตอกัน เสริมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษา อีกท้ังไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมของแตละภาค 
และกอใหเกิดงานวิชาการและนวัตกรรมใหม ๆ อีกดวย 

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล    

โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเตรียมผลงานทางวิชาการในการขอเล่ือนวิทยฐานะ 
เปนครูชำนาญการพิเศษ ระหวางวันท่ี 24 – 26 ธันวาคม 2562 
ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
มีขาราชการครูเขารวม 33 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ขาราชการครูใหมีแนวทางในการเขียนผลงานวิชาการในดานตาง ๆ 
ท่ีมีความซับซอนและยุงยาก เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการปฐมนิเทศพนักงานราชการใหมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ระหวางวันท่ี 29 – 31 มกราคม 2563 ณ มหาชัย กรีนบูทีค ตำบล 
โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร มีผูเขารวม 41 คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหพนักงานราชการใหมไดมีความรู ความเขาใจในโครงสราง 
นโยบาย หลักการ ปรัชญา ภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เทคนิค 
ทักษะการปฏิบัติงาน รวมท้ังสิทธิประโยชน และสวัสดิการตาง ๆ 
สามารถพัฒนาตนเองในการทำงานไดอยางเหมาะสม และมีความเจริญ
กาวหนา มีความภาคภูมิใจในองคกร และความสามัคคีในหมูคณะ 

โครงการปฐมนิเทศการเปนผูบริหารของวิทยาลัยชุมชน ระหวาง       
วันท่ี 17 - 21 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียม
ความพรอมของผูบริหารในการกาวขึ้นสูการเปนผูบริหารของ
วิทยาลัยชุมชนมืออาชีพ โดยมีผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนเขารวม 
จำนวน 2 คน ไดแกผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก และนาน

โครงการพัฒนา “หลักสูตรการนำงานประจำมาวิเคราะหเปนงาน 
วิจัย (Routine to Research : R2R) ระหวางวันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ 
2563 ณ หองประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ช้ัน 9 อาคารรัชมังคลา 
ภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ มีขาราชการในสำนักงานสถาบัน 
เขารวม 30 คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาการปฏิบัติงานประจำสูงานวิจัย เพื่อใหผูเขารับการอบรม
มีความรูความเขาใจในหลักการ กระบวนการเขียนงานวิจัย การ
วิเคราะห สังเคราะหงานประจำ พัฒนาสูงานวิจัย และสามารถ
ออกแบบงานวิจัย กระบวนดำเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล 
และอภิปรายผล สรุปผลงานวิจัยได
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สรรหาผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน จำนวน 7 แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชน แพร นาน ตาก นราธิวาส ตราด มุกดาหาร และบุรีรัมย
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 7 สาขาวิชา ไดแก สังคมศาสตร การศึกษาปฐมวัยเกษตรกรรม 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร มีผูผานการประเมินและไดเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 12 คน
สอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหนงครูผูชวย มีผูผาน
การสอบแขงขันและมีคุณสมบัติครบถวน ไดรับการบรรจุ จำนวน 7 อัตรา
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจำนวน 8 ครั้ง

ด้านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการต่างประเทศ  

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดสมัครเปนสมาชิก Community College for International Development, Inc. 
(CCID), USA ป 2562 (ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) ที่มาของ Community Colleges for 
International Development, Inc. 
 Community Colleges for International Development, Inc. (CCID) เปนสมาคมของวิทยาลัย (two year 
college) จำนวน 160 แหงของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ อีก 12 ประเทศ และเปนองคการของวิทยาลัยที่
เกี่ยวของกับการศึกษาอาชีพระดับโลก รวมถึงการฝกอบรมขามประเทศ โดยมีพันธกิจนำเสนอรูปแบบวิทยาลัยชุมชนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางประเทศเพื่อทำใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระดับสากล

ด้านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ 

การประชุมเจรจาความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน 
ระหวาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) กับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) และไดมีการลงนาม 
ในบันทึกขอตกลงรวมกัน เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เพ่ือพัฒนา
บุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการนำวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเก่ียวของไปใชยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา สงเสริม 
สนับสนุนการเขาถึงแหลงเรียนรูออนไลน ผานระบบ OER  (Open 
Educational Resource) สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนไดใชประโยชน 
จากเทคโนโลยีและนวตกรรม

การบันทึกขอตกลงความรวมมือการยกระดับมาตรฐาน
บุคลากรดานการประกอบอาชีพ ระหวาง สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องคการมหาชน) กับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อยกระดับมาตรฐาน
บุคลากรดานการประกอบอาชีพที่มีการตกลงรวมกัน

ด้านการแสวงหาแหล่งทุนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน  

ทุนอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา 

ทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดทำขอมูลนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา เพ่ือเสนอใหกระทรวง อว.จัดสรรเงินอุดหนุนทางการ
ศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ใหแกวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน หนองบัวลำภู มุกดาหาร พิจิตร บุรีรัมย สระแกว ระนอง นราธิวาส สตูล ปตตานี แพร และสงขลา จำนวนนักศึกษา
พิการ 26 คน  รวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,390 บาท และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  ใหแกวิทยาลัยชุมชน 13 แหง 
ไดแก วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน หนองบัวลำภู มุกดาหาร พิจิตร บุรีรัมย สระแกว ระนอง นราธิวาส สตูล ปตตานี ยะลา 
แพร และสงขลา จำนวนนักศึกษาพิการ 38 คน  รวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,095 บาท

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ในป พ.ศ. 2563 มีวิทยาลัยชุมชนไดรับจัดสรรทุน จำนวน 7 แหง รวม 290 ทุน ไดแก 
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน อุทัยธานี สมุทรสาคร ตราด สตูล ยะลา และนราธิวาส  จำแนกเปน ประเภททุน 2 ป (ปวช./ 
อนุปริญญา) จำนวน 240 ทุน และประเภททุน 5 ป (ปวช.ตอเนื่อง ปวส.) จำนวน 50 ทุน  
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผูท่ีขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสท่ีใชชุมชนเปนฐาน ในป 2563 มี 3 วิทยาลัยชุมชน 
ที่ไดรับจัดสรร ไดแก 
 1) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โครงการการสงเสริมเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพสูการเปนกลุมอาชีพตามวิถีพอเพียง  
       ประเภททุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐาน  ประเภทโครงการใหม
 2) วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดแก
     2.1) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการใหบริการ เพื่อสุขภาพ และการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากไมไผ เพื่อพัฒนา 
  อาชีพบนฐานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนชาติพันธุ ประเภททุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐาน   
  ประเภทโครงการใหม   
     2.2) โครงการพัฒนาทักษะระบบการเกษตรแมนยำบนพ้ืนท่ีสูงและการแปรรูปผลิตภัณฑจากบุก  ประเภททุนพัฒนา
   ทักษะอาชีพท่ีใชชุมชนเปนฐาน  ประเภทโครงการใหม 
            3) วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  โครงการฝกทักษะอาชีพผูตองขัง เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู  ประเภททุนพัฒนา
               ทักษะอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐาน  ประเภทโครงการใหม   
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สรรหาผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน จำนวน 7 แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชน แพร นาน ตาก นราธิวาส ตราด มุกดาหาร และบุรีรัมย
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 7 สาขาวิชา ไดแก สังคมศาสตร การศึกษาปฐมวัยเกษตรกรรม 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร มีผูผานการประเมินและไดเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 12 คน
สอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหนงครูผูชวย มีผูผาน
การสอบแขงขันและมีคุณสมบัติครบถวน ไดรับการบรรจุ จำนวน 7 อัตรา
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจำนวน 8 ครั้ง

ด้านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการต่างประเทศ  

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดสมัครเปนสมาชิก Community College for International Development, Inc. 
(CCID), USA ป 2562 (ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) ที่มาของ Community Colleges for 
International Development, Inc. 
 Community Colleges for International Development, Inc. (CCID) เปนสมาคมของวิทยาลัย (two year 
college) จำนวน 160 แหงของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ อีก 12 ประเทศ และเปนองคการของวิทยาลัยที่
เกี่ยวของกับการศึกษาอาชีพระดับโลก รวมถึงการฝกอบรมขามประเทศ โดยมีพันธกิจนำเสนอรูปแบบวิทยาลัยชุมชนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางประเทศเพื่อทำใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระดับสากล

ด้านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ 

การประชุมเจรจาความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน 
ระหวาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) กับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) และไดมีการลงนาม 
ในบันทึกขอตกลงรวมกัน เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เพ่ือพัฒนา
บุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการนำวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเก่ียวของไปใชยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา สงเสริม 
สนับสนุนการเขาถึงแหลงเรียนรูออนไลน ผานระบบ OER  (Open 
Educational Resource) สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนไดใชประโยชน 
จากเทคโนโลยีและนวตกรรม

การบันทึกขอตกลงความรวมมือการยกระดับมาตรฐาน
บุคลากรดานการประกอบอาชีพ ระหวาง สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องคการมหาชน) กับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อยกระดับมาตรฐาน
บุคลากรดานการประกอบอาชีพที่มีการตกลงรวมกัน

ด้านการแสวงหาแหล่งทุนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน  

ทุนอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา 

ทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดทำขอมูลนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา เพ่ือเสนอใหกระทรวง อว.จัดสรรเงินอุดหนุนทางการ
ศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ใหแกวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน หนองบัวลำภู มุกดาหาร พิจิตร บุรีรัมย สระแกว ระนอง นราธิวาส สตูล ปตตานี แพร และสงขลา จำนวนนักศึกษา
พิการ 26 คน  รวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,390 บาท และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  ใหแกวิทยาลัยชุมชน 13 แหง 
ไดแก วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน หนองบัวลำภู มุกดาหาร พิจิตร บุรีรัมย สระแกว ระนอง นราธิวาส สตูล ปตตานี ยะลา 
แพร และสงขลา จำนวนนักศึกษาพิการ 38 คน  รวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,095 บาท

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ในป พ.ศ. 2563 มีวิทยาลัยชุมชนไดรับจัดสรรทุน จำนวน 7 แหง รวม 290 ทุน ไดแก 
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน อุทัยธานี สมุทรสาคร ตราด สตูล ยะลา และนราธิวาส  จำแนกเปน ประเภททุน 2 ป (ปวช./ 
อนุปริญญา) จำนวน 240 ทุน และประเภททุน 5 ป (ปวช.ตอเนื่อง ปวส.) จำนวน 50 ทุน  
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผูท่ีขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสท่ีใชชุมชนเปนฐาน ในป 2563 มี 3 วิทยาลัยชุมชน 
ที่ไดรับจัดสรร ไดแก 
 1) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โครงการการสงเสริมเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพสูการเปนกลุมอาชีพตามวิถีพอเพียง  
       ประเภททุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐาน  ประเภทโครงการใหม
 2) วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดแก
     2.1) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการใหบริการ เพื่อสุขภาพ และการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากไมไผ เพื่อพัฒนา 
  อาชีพบนฐานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนชาติพันธุ ประเภททุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐาน   
  ประเภทโครงการใหม   
     2.2) โครงการพัฒนาทักษะระบบการเกษตรแมนยำบนพ้ืนท่ีสูงและการแปรรูปผลิตภัณฑจากบุก  ประเภททุนพัฒนา
   ทักษะอาชีพท่ีใชชุมชนเปนฐาน  ประเภทโครงการใหม 
            3) วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  โครงการฝกทักษะอาชีพผูตองขัง เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู  ประเภททุนพัฒนา
               ทักษะอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐาน  ประเภทโครงการใหม   
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ด้านการพัฒนางานกิจการสภาสถาบัน 

อำนาจหนาท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน           ผลงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

มาตรา 18 (1) กำหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ของสถาบัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
สถาบัน

มาตรา 18 (2) กำกับมาตรฐานการศึกษา 
และการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา 18 (3) ออกระเบียบขอบังคับ และ
ประกาศของสถาบันเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติงานของสถาบันและอาจมอบหมายให
สภาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบขอบังคับ และ
ประกาศเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได

- เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
  พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนวงเงิน 653.6002 ลานบาท
- เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) ของสถาบันวิทยาลัย
  ชุมชน
- เห็นชอบคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เห็นชอบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัย
  ชุมชน ประจำปการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562)
- เห็นชอบการปรับปรุงเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
  วิทยาลัยชุมชน
- เห็นชอบใหเลื่อนการเปดภาคการศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปตาม
  แนวทางท่ีกระทรวง อว. กำหนด
เห็นชอบออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมท้ังส้ิน 9 ฉบับ ดังน้ี
1. ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
    วิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
    สถาบัน พ.ศ. 2563
2. ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการประชุมสภาสถาบัน 
   พ.ศ. 2563
3. ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ 
   หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)         
   พ.ศ. 2563
4. ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
    ตองหามของผูอำนวยการสถาบัน และรองผูอำนวยการสถาบัน 
    พ.ศ. 2563
5. ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
    ผูอำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2563
6. ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 
    ตองหามของผูอำนวยการวิทยาลัย และรองผูอำนวยการวิทยาลัย 
    พ.ศ. 2563
7. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการใหบริการวิชาการ พ.ศ. 2563
8. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง หลักเกณฑวิธีการรับนักศึกษา  
   พิการเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกวาปริญญา ประจำปการศึกษา 
   2563
9. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง การกำหนดภาระงานของผูสอน 
   ประจำในสถาบัน พ.ศ. 2563

อำนาจหนาท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน           ผลงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

มาตรา 18 (4) พิจารณาใหความเห็นชอบ
หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวา
ปริญญาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะ
กรรมการอุดมศึกษากำหนด

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีมติดังนี้
1. เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 1 สาขาวิชาดังนี้ 
    1.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทยแผนไทย ฉบับปรับปรุง 
         พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. รับทราบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 15 แหง จำนวน 31 
   หลักสูตร ประกอบดวย 
   2.1 วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
      (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. 2562 
      (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. 2562 
      (3) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. 2562 
      (4) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 
 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
      (5) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  
      (6) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  
   2.2 วิทยาลัยชุมชนตาก 
      (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 
 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 
   2.3 วิทยาลัยชุมชนนาน 
       (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการทองเท่ียว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563  
      (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
   2.4 วิทยาลัยชุมชนแพร 
      (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปรับปรุง   
          พ.ศ. 2563  
   2.5 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
      (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
           หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563  
      (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
        หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563
   2.6 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
      (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
      (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
      (3) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรใหม 
 พ.ศ. 2563
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ด้านการพัฒนางานกิจการสภาสถาบัน 

อำนาจหนาท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน           ผลงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

มาตรา 18 (1) กำหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ของสถาบัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
สถาบัน

มาตรา 18 (2) กำกับมาตรฐานการศึกษา 
และการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา 18 (3) ออกระเบียบขอบังคับ และ
ประกาศของสถาบันเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติงานของสถาบันและอาจมอบหมายให
สภาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบขอบังคับ และ
ประกาศเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได

- เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
  พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนวงเงิน 653.6002 ลานบาท
- เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) ของสถาบันวิทยาลัย
  ชุมชน
- เห็นชอบคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เห็นชอบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัย
  ชุมชน ประจำปการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562)
- เห็นชอบการปรับปรุงเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
  วิทยาลัยชุมชน
- เห็นชอบใหเลื่อนการเปดภาคการศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปตาม
  แนวทางท่ีกระทรวง อว. กำหนด
เห็นชอบออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมท้ังส้ิน 9 ฉบับ ดังน้ี
1. ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
    วิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
    สถาบัน พ.ศ. 2563
2. ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการประชุมสภาสถาบัน 
   พ.ศ. 2563
3. ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ 
   หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)         
   พ.ศ. 2563
4. ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
    ตองหามของผูอำนวยการสถาบัน และรองผูอำนวยการสถาบัน 
    พ.ศ. 2563
5. ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
    ผูอำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2563
6. ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 
    ตองหามของผูอำนวยการวิทยาลัย และรองผูอำนวยการวิทยาลัย 
    พ.ศ. 2563
7. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการใหบริการวิชาการ พ.ศ. 2563
8. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง หลักเกณฑวิธีการรับนักศึกษา  
   พิการเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกวาปริญญา ประจำปการศึกษา 
   2563
9. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง การกำหนดภาระงานของผูสอน 
   ประจำในสถาบัน พ.ศ. 2563

อำนาจหนาท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน           ผลงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

มาตรา 18 (4) พิจารณาใหความเห็นชอบ
หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวา
ปริญญาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะ
กรรมการอุดมศึกษากำหนด

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีมติดังนี้
1. เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 1 สาขาวิชาดังนี้ 
    1.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทยแผนไทย ฉบับปรับปรุง 
         พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. รับทราบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 15 แหง จำนวน 31 
   หลักสูตร ประกอบดวย 
   2.1 วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
      (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. 2562 
      (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. 2562 
      (3) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. 2562 
      (4) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 
 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
      (5) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  
      (6) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  
   2.2 วิทยาลัยชุมชนตาก 
      (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 
 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 
   2.3 วิทยาลัยชุมชนนาน 
       (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการทองเท่ียว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563  
      (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
   2.4 วิทยาลัยชุมชนแพร 
      (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปรับปรุง   
          พ.ศ. 2563  
   2.5 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
      (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
           หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563  
      (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
        หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563
   2.6 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
      (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
      (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
      (3) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรใหม 
 พ.ศ. 2563
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อำนาจหนาท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน           ผลงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

   2.7 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
      (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
   2.8 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 
       (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
   2.9 วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
     (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
     (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชีฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
  2.10 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
     (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
  2.11 วิทยาลัยชุมชนตราด
     (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการทองเท่ียว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
  2.12 วิทยาลัยชุมชนพังงา 
     (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปรับปรุง 
          พ.ศ. 2563
     (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 
    (3) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
  2.13 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
    (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการทองเท่ียว หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563
    (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม 
        พ.ศ. 2563
  2.14 วิทยาลัยชุมชนปตตานี
    (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผูสูงอายุในชุมชน 
        ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
    (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง 
        พ.ศ. 2563
  2.15 วิทยาลัยชุมชนยะลา 
     (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปรับปรุง 
          พ.ศ. 2562
     (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
      (3) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

- อนุมัติผูสำเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 2,008 คน

- อนุมัติผูสำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

  จำนวน 33 คน

มาตรา 18 (5) อนุมัติการใหอนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรตามมาตรา 34 วรรคสอง

อำนาจหนาท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน           ผลงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

- เห็นชอบ นางสิริกร มณีรินทร เปนนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- เห็นชอบ กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก
  สถาบัน จำนวนเจ็ดรายชื่อ ดังนี้ 
   1. รองศาสตราจารยฐาปนีย ธรรมเมธา 
   2. รองศาสตราจารยนินนาท โอฬารวรวุฒิ 
   3. นายแพทยพิเชฐ บัญญัติ 
   4. นายพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ 
   5. นายศิริชัย สาครรัตนกุล 
   6. นางสีลาภรณ บัวสาย 
   7. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
- เห็นชอบ นายคมสัน คูสินทรัพย เปนผูรักษาราชการแทนผูอำนวยการ 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชน

- แตงตั้งรองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ราย ไดแก 
  นายนำชัย กฤษณาสกุล นายชาญวิทย โตธนะคุณ และนายเจริญชัย 
  วงษจินดา 
- แตงตั้งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน แทนตำแหนงที่วางลง จำนวน 
  8 ราย ไดแก
   1. รองศาสตราจารย ดร.โฆษิต ศรีภูธร กรรมการสภาวิทยาลัย
      ชุมชนมุกดาหาร 
   2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล แกวสม กรรมการสภาวิทยาลัย
      ชุมชนระนอง
   3. นายประภาส วงศขมิ้น กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
   4. นายสถิตย ศรีสงคราม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
   5. นายไชยยงค มณีรุงสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา
   6. นางนุชนาต จันทรมงคล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา 
   7. นางสาวจันทรเพ็ญ สอนสมสุข กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
       สระแกว 
   8. ผูชวยศาสตราจารยสุมานิการ จันทรบรรเจิด กรรมการสภา
      วิทยาลัยชุมชนสระแกว
- แตงตั้งผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน 4 แหง ไดแก
   1. นายอารักษ อานุชปรีดา ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 
   2. นายสุเมษ สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน
   3. นายอุบลศักดิ์ ขีดสรอย ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร 
   4. นายวิชาพร ชินประพัทธ ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
 

มาตรา 18 (7) พิจารณาดำเนินการเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและ
ถอดถอนนายกสภาสถาบันกรรมการสภา
สถาบันผูทรงคุณวุฒิและผูอำนวยการ
สถาบัน

มาตรา 18 (8) แตงตั้งถอดถอนประธานสภา
วิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาลัย รองผูอำนวย
การสถาบันผูอำนวยการวิทยาลัย และผูดำรง
ตำแหนงทางวิชาการ
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อำนาจหนาท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน           ผลงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

   2.7 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
      (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
   2.8 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 
       (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
   2.9 วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
     (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
     (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชีฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
  2.10 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
     (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
  2.11 วิทยาลัยชุมชนตราด
     (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการทองเท่ียว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
  2.12 วิทยาลัยชุมชนพังงา 
     (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปรับปรุง 
          พ.ศ. 2563
     (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 
    (3) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
  2.13 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
    (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการทองเท่ียว หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563
    (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม 
        พ.ศ. 2563
  2.14 วิทยาลัยชุมชนปตตานี
    (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผูสูงอายุในชุมชน 
        ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
    (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง 
        พ.ศ. 2563
  2.15 วิทยาลัยชุมชนยะลา 
     (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปรับปรุง 
          พ.ศ. 2562
     (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
      (3) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

- อนุมัติผูสำเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 2,008 คน

- อนุมัติผูสำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

  จำนวน 33 คน

มาตรา 18 (5) อนุมัติการใหอนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรตามมาตรา 34 วรรคสอง

อำนาจหนาท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน           ผลงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

- เห็นชอบ นางสิริกร มณีรินทร เปนนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- เห็นชอบ กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก
  สถาบัน จำนวนเจ็ดรายชื่อ ดังนี้ 
   1. รองศาสตราจารยฐาปนีย ธรรมเมธา 
   2. รองศาสตราจารยนินนาท โอฬารวรวุฒิ 
   3. นายแพทยพิเชฐ บัญญัติ 
   4. นายพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ 
   5. นายศิริชัย สาครรัตนกุล 
   6. นางสีลาภรณ บัวสาย 
   7. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
- เห็นชอบ นายคมสัน คูสินทรัพย เปนผูรักษาราชการแทนผูอำนวยการ 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชน

- แตงตั้งรองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ราย ไดแก 
  นายนำชัย กฤษณาสกุล นายชาญวิทย โตธนะคุณ และนายเจริญชัย 
  วงษจินดา 
- แตงตั้งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน แทนตำแหนงที่วางลง จำนวน 
  8 ราย ไดแก
   1. รองศาสตราจารย ดร.โฆษิต ศรีภูธร กรรมการสภาวิทยาลัย
      ชุมชนมุกดาหาร 
   2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล แกวสม กรรมการสภาวิทยาลัย
      ชุมชนระนอง
   3. นายประภาส วงศขมิ้น กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
   4. นายสถิตย ศรีสงคราม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
   5. นายไชยยงค มณีรุงสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา
   6. นางนุชนาต จันทรมงคล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา 
   7. นางสาวจันทรเพ็ญ สอนสมสุข กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
       สระแกว 
   8. ผูชวยศาสตราจารยสุมานิการ จันทรบรรเจิด กรรมการสภา
      วิทยาลัยชุมชนสระแกว
- แตงตั้งผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน 4 แหง ไดแก
   1. นายอารักษ อานุชปรีดา ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 
   2. นายสุเมษ สายสูง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน
   3. นายอุบลศักดิ์ ขีดสรอย ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร 
   4. นายวิชาพร ชินประพัทธ ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
 

มาตรา 18 (7) พิจารณาดำเนินการเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและ
ถอดถอนนายกสภาสถาบันกรรมการสภา
สถาบันผูทรงคุณวุฒิและผูอำนวยการ
สถาบัน

มาตรา 18 (8) แตงตั้งถอดถอนประธานสภา
วิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาลัย รองผูอำนวย
การสถาบันผูอำนวยการวิทยาลัย และผูดำรง
ตำแหนงทางวิชาการ
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อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 2 ครั้ง 

เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงรายช่ือคณะกรรมการบริหารเงินรายได
และทรัพยสินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อพัฒนาและสงเสริมทาง
วิชาการ ระหวางจังหวัดพิจิตร สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

- แตงต้ังคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรของสถาบันวิทยาลัย
  ชุมชน 
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการรางขอบังคับ ปรับปรุง และแกไขขอบังคับ 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชน
- แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- แตงต้ังคณะอนุกรรมการดานดิจิทัล
- แตงต้ังกรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผูแทนภาคเอกชน จำนวน  
  3 ราย ไดแก (1) นายธนภณ วัฒนกุล (2) นายพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ  
 (3) นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศพนา
- แตงต้ังกรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผูแทนประธานสภาวิทยาลัย  
  ผูแทนผูอำนวยการวิทยาลัย และผูแทนผูสอนประจำ จำนวน 4 ราย 
  ไดแก (1) นางสุมามาลย วิวรรธนดิฐกุล กรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือก 
  จากผูแทนประธานสภาวิทยาลัย (2) นายยุทธนา พรหมณี กรรมการ 
  สภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผูแทนผูอำนวยการวิทยาลัย (3) นายทิวากร  
  เหลาลือชา และนายณัฐวุฒิโพธ์ิ ทักษิณ กรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือก
  จากผูแทนผูสอนประจำ 
- แตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- แตงต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผูแทน 
  ภาคเอกชน
- แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน จำนวน 10 แหง 
  ไดแก หนองบัวลำภู สระแกว แพร นาน ตาก อุทัยธานี บุรีรัมย  
  สมุทรสาคร ตราด และ สงขลา

- แตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน แทน
  ตำแหนงท่ีวางลง จำนวน 2 แหง ไดแก สภาวิทยาลัยชุมชนตาก
  และมุกดาหาร 
- แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน จำนวน 
  7 แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนตาก นาน ยะลา ตราด มุกดาหาร และ
  นราธิวาส บุรีรัมย
- แตงต้ังอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน แทนตำแหนงท่ีวางลง  
  จำนวน 5 แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย อุทัยธานี หนองบัวลำภู 
  สมุทรสาคร ระนอง
- เห็นชอบใหนายพัฒนโกศล หนูสมแกว ผานการประเมินการทดลอง   
  ปฏิบัติหนาท่ีของผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
- เห็นชอบในหลักการอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5 
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2567)
- มอบอำนาจใหผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินคดีและแกตาง  
  คดีปกครอง แทนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และใหมีอำนาจมอบ   
  อำนาจชวงได

- เห็นชอบแนวทางการพัฒนาระบบคลังปญญาออนไลนและระบบ
  หองสมุดวิทยาลัยชุมชน
- เห็นชอบโครงสรางการแบงสวนราชการภายใตสำนักงานสถาบัน
  วิทยาลัยชุมชน
- ใหนโยบายการทบทวน/ปรับปรุงแผนการดำเนินงานรองรับผลกระทบ  
  และจัดการเรียนการสอนผานออนไลนรองรับผลกระทบจากสถานการณ
  การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ป พ.ศ. 
  2563 - 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- เสนอแนะแผนการยายสถานท่ีต้ังของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

มาตรา 18 (10) อนุมัติงบประมาณรายจาย
จากเงินรายไดของสถาบันตามมาตรา 12

มาตรา 18 (11) ออกระเบียบและขอบังคับ
เกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การจัดหาราย
ไดและผลประโยชน จากทรัพยสินของสถาบัน
ตามมาตรา 12

มาตรา 18 (14) อนุมัติการจัดการศึกษารวม 
การยกเลิกการจัดการศึกษารวมของสถาน
ศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือ
ตางประเทศ

มาตรา 18 (15) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่อง
ใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดอยูในอำนาจและหนาที่ของสภา
สถาบัน

มาตรา 18 (16) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับ
กิจการของสถาบันที่มิไดระบุใหเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะ

ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งหมด 13 ครั้ง 

ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งหมด 8 ครั้ง 



Annual Report 2020

สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานประจำปี 2563 137136

อำนาจหนาท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน           ผลงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน อำนาจหนาท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน           ผลงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 2 ครั้ง 

เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงรายช่ือคณะกรรมการบริหารเงินรายได
และทรัพยสินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อพัฒนาและสงเสริมทาง
วิชาการ ระหวางจังหวัดพิจิตร สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

- แตงต้ังคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรของสถาบันวิทยาลัย
  ชุมชน 
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการรางขอบังคับ ปรับปรุง และแกไขขอบังคับ 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชน
- แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- แตงต้ังคณะอนุกรรมการดานดิจิทัล
- แตงต้ังกรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผูแทนภาคเอกชน จำนวน  
  3 ราย ไดแก (1) นายธนภณ วัฒนกุล (2) นายพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ  
 (3) นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศพนา
- แตงต้ังกรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผูแทนประธานสภาวิทยาลัย  
  ผูแทนผูอำนวยการวิทยาลัย และผูแทนผูสอนประจำ จำนวน 4 ราย 
  ไดแก (1) นางสุมามาลย วิวรรธนดิฐกุล กรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือก 
  จากผูแทนประธานสภาวิทยาลัย (2) นายยุทธนา พรหมณี กรรมการ 
  สภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผูแทนผูอำนวยการวิทยาลัย (3) นายทิวากร  
  เหลาลือชา และนายณัฐวุฒิโพธ์ิ ทักษิณ กรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือก
  จากผูแทนผูสอนประจำ 
- แตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- แตงต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผูแทน 
  ภาคเอกชน
- แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน จำนวน 10 แหง 
  ไดแก หนองบัวลำภู สระแกว แพร นาน ตาก อุทัยธานี บุรีรัมย  
  สมุทรสาคร ตราด และ สงขลา

- แตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน แทน
  ตำแหนงท่ีวางลง จำนวน 2 แหง ไดแก สภาวิทยาลัยชุมชนตาก
  และมุกดาหาร 
- แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน จำนวน 
  7 แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนตาก นาน ยะลา ตราด มุกดาหาร และ
  นราธิวาส บุรีรัมย
- แตงต้ังอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน แทนตำแหนงท่ีวางลง  
  จำนวน 5 แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย อุทัยธานี หนองบัวลำภู 
  สมุทรสาคร ระนอง
- เห็นชอบใหนายพัฒนโกศล หนูสมแกว ผานการประเมินการทดลอง   
  ปฏิบัติหนาท่ีของผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
- เห็นชอบในหลักการอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5 
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2567)
- มอบอำนาจใหผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินคดีและแกตาง  
  คดีปกครอง แทนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และใหมีอำนาจมอบ   
  อำนาจชวงได

- เห็นชอบแนวทางการพัฒนาระบบคลังปญญาออนไลนและระบบ
  หองสมุดวิทยาลัยชุมชน
- เห็นชอบโครงสรางการแบงสวนราชการภายใตสำนักงานสถาบัน
  วิทยาลัยชุมชน
- ใหนโยบายการทบทวน/ปรับปรุงแผนการดำเนินงานรองรับผลกระทบ  
  และจัดการเรียนการสอนผานออนไลนรองรับผลกระทบจากสถานการณ
  การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ป พ.ศ. 
  2563 - 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- เสนอแนะแผนการยายสถานท่ีต้ังของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

มาตรา 18 (10) อนุมัติงบประมาณรายจาย
จากเงินรายไดของสถาบันตามมาตรา 12

มาตรา 18 (11) ออกระเบียบและขอบังคับ
เกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การจัดหาราย
ไดและผลประโยชน จากทรัพยสินของสถาบัน
ตามมาตรา 12

มาตรา 18 (14) อนุมัติการจัดการศึกษารวม 
การยกเลิกการจัดการศึกษารวมของสถาน
ศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือ
ตางประเทศ

มาตรา 18 (15) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่อง
ใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดอยูในอำนาจและหนาที่ของสภา
สถาบัน

มาตรา 18 (16) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับ
กิจการของสถาบันที่มิไดระบุใหเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะ

ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งหมด 13 ครั้ง 

ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งหมด 8 ครั้ง 
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ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ    

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทำบัญชีตนทุนผลผลิต
ของวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหวางวันท่ี 
17 – 18 กันยายน 2563 โดยจัดฝกอบรมใหความรูเพ่ือใหเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของกับการจัดทำบัญชีตนทุนผลผลิตไดรับ
ความรูความเขาใจ และมีแนวทางจัดทำบัญชีตนทุนผลผลิตของ
วิทยาลัยชุมชนและจัดเตรียมขอมูลในการจัดทำบัญชีตนทุนผลผลิต 
เปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถวิเคราะหขอมูลตนทุนผลผลิต 
และนำไปสูการบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ     
ผูเขารับการอบรม ประกอบดวยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานบัญชีของ
วิทยาลัยชุมชน 20 แหง และบุคลากรสำนักงานสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน รวม 49 คน  

ด้านการพัฒนางานตรวจสอบภายใน

หนวยตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดตรวจสอบการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน จำนวน 2 แหง ดังน้ี
 - วิทยาลัยชุมชนยโสธร ในระหวางวันท่ี 26 - 29 มกราคม 2563
 - วิทยาลัยชุมชนระนอง ในระหวางวันท่ี 19 -22 กุมภาพันธ 2563
             และรายงานผลการตรวจสอบภายในตอผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบและดำเนินการ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 2562

 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 

เพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอัน

เปยมดวยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมี

พระราชปรารภแด ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการ (มล.ปน มาลากุล) ในปการศึกษา 2506 

และพระราชทานรางวัลแกโรงเรียนราษฎรสอนศาสนา

อิสลาม ซ่ึงจัดการศึกษาดีเดน ใจความของพระราชปรารภ

มีวา “มีนักศึกษาจำนวนมาก ซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเลาเรียนไดผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่ง

จัดการศึกษาดีจนนักเรียนไดรับการเรียนดีเปนสวนรวม นักเรียนและโรงเรียนท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว สมควรจะไดรับรางวัล

พระราชทาน และทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให”

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ไดดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ

อุดมศึกษาอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป ตั้งแตปการศึกษา 2547 การคัดเลือกกำหนดใหแบงสถาบันอุดมศึกษาออกเปน 

5 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และกรุงเทพมหานคร แตละภูมิภาคแบงสถานศึกษา

ออกเปน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ตามจำนวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา ดังน้ัน นักศึกษาท่ี

ไดรับรางวัลพระราชทานทุกคนจึงควรตระหนักไวเสมอวารางวัลพระราชทาน เปนส่ิงท่ีทรงคุณคาและเปนเกียรติตอผูรับอยาง

สูงสุด คุณความดีจะถูกประกาศและเผยแพรไปยังสาธารณชนท่ัวไป สมควรผูท่ีเก่ียวของทุกฝายตองกระทำอยางรอบคอบ 

และผูที่ไดรับรางวัลไปแลวจำดำรงรักษาคุณความดีนั้นใหมั่นคงสืบไป

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศรายช่ือนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำป

การศึกษา 2562 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ซ่ึงนายกรกมล จันทรงาม นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยี

การเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปการศึกษา 

2562 ซ่ึงเขารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี

สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

รางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 2562
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ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ    

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทำบัญชีตนทุนผลผลิต
ของวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหวางวันท่ี 
17 – 18 กันยายน 2563 โดยจัดฝกอบรมใหความรูเพ่ือใหเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของกับการจัดทำบัญชีตนทุนผลผลิตไดรับ
ความรูความเขาใจ และมีแนวทางจัดทำบัญชีตนทุนผลผลิตของ
วิทยาลัยชุมชนและจัดเตรียมขอมูลในการจัดทำบัญชีตนทุนผลผลิต 
เปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถวิเคราะหขอมูลตนทุนผลผลิต 
และนำไปสูการบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ     
ผูเขารับการอบรม ประกอบดวยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานบัญชีของ
วิทยาลัยชุมชน 20 แหง และบุคลากรสำนักงานสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน รวม 49 คน  

ด้านการพัฒนางานตรวจสอบภายใน

หนวยตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดตรวจสอบการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน จำนวน 2 แหง ดังน้ี
 - วิทยาลัยชุมชนยโสธร ในระหวางวันท่ี 26 - 29 มกราคม 2563
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พระราชปรารภแด ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
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อิสลาม ซ่ึงจัดการศึกษาดีเดน ใจความของพระราชปรารภ

มีวา “มีนักศึกษาจำนวนมาก ซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเลาเรียนไดผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่ง
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 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ไดดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ

อุดมศึกษาอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป ตั้งแตปการศึกษา 2547 การคัดเลือกกำหนดใหแบงสถาบันอุดมศึกษาออกเปน 

5 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และกรุงเทพมหานคร แตละภูมิภาคแบงสถานศึกษา
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สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

รางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 2562
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และลูกจางประจำฝายพลเรือนเปน “ขาราชการพลเรือน 

ดีเดน” เพ่ือรับเขารับเข็มเชิดชูเกียรติ และเพ่ือมุงสงเสริม 

และยกยองขาราชการและลูกจางประจำฝายพลเรือน  

ที่ประพฤติ ปฏิบัติงาน เปนแบบอยางใหขาราชการอื่น

ไดประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ทั้งในดาน 

การดำรงตน การปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับกับบุคคล 

ผูเก่ียวของ ท้ังในหนาท่ีราชการและสังคม กับการปฏิบัติงาน

ท่ีเพียบพรอมดวยจรรยาบรรณขาราชการ ปรากฏชัดเจน

เปนที่ยอมรับและมีผลงานโดดเดนเปนประโยชนยิ่งกับ

ภารกิจท่ีรับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน

สงผลกับประชาชนที่เปนผูรับบริการ เปนสำคัญ

 ป พ.ศ. 2562 มีบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ไดรับคัดเลือกเปน “ขาราชการพลเรือนดีเดน” จำนวน 

2 คน ไดแก นางสาววิภาดา ศิริวัฒน ตำแหนงนักวิชาการ

ศึกษาชำนาญการ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ

นางสุธี เทพสุริวงค ตำแหนงครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 

พิเศษ วิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยเขารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 จากศาสตราจารย

พิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ณ หองประชุม 

ภูมิบดินทร ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตรบริการ กรุงเทพมหานคร

 คุรุสภาไดดำเนินการคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาผูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
เพ่ือรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เพ่ือเปนการยกยอง
เชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีปฏิบัติตนตาม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพจนสามารถเปนแบบอยางที่ดี 
เสริมสรางศรัทธา และความเช่ือถือในการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ท้ังน้ี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดดำเนิน
งานคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเคร่ืองหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำป 2562 โดยมีผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ไดรับคัดเลือกใหไดรับเครื่องหมาย

รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำป 2562

เชิดชูเกียรติฯ จำนวน 1,047 คน
 นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ ตำแหนง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ไดรับคัดเลือก
เขารับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำป 2562 เน่ืองในโอกาสวันครู เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุม
คุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

 รางวัลวัฒนคุณาธร เปนรางวัลเกียรติยศของกระทรวง
วัฒนธรรม ที่มอบใหเพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติบุคคลและ
องคกรท่ีดำเนินงานอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
มีผลงานโดดเดนในการปฏิบัติงาน สงเสริมงานดานศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค และมีผลงานเปนที่ประจักษแกผูรวมงานและ
สาธารณชน กอใหเกิดประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
รางวัลน้ีพิจารณาโดยการกล่ันกรองจากคณะกรรมการคัดเลือก 
ผูทำคุณประโยชนฯ ระดับจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งมี ผูวา
ราชการจังหวัดเปนประธาน และจากหนวยงานระดับกรม 

รางวัลวัฒนคุณาธร  ประจำป 2562

และองคการมหาชน ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยผูผานการตรวจประเมินผลงานดีเดนในระดับประเทศ จะไดรับการเสนอ 
ช่ือเขารับโลรางวัล "วัฒนคุณาธร" ซ่ึงถือเปนรางวัลในระดับประเทศ ซ่ึงผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูทำคุณประโยชนตอกระทรวง
วัฒนธรรมในระดับประเทศ จะไดเขารับโลเกียรติคุณ "วัฒนคุณาธร" จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เน่ืองในวันคลาย
วันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 3 ตุลาคม ของทุก ๆ ป
 นายกรกมล จันทรงาม นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา ไดรับ
รางวัลวัฒนคุณาธร ประจำป 2562 ผูทำคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม  ประเภท เด็กหรือเยาวชน 
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รางวัลวัฒนคุณาธร  ประจำป 2562

และองคการมหาชน ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยผูผานการตรวจประเมินผลงานดีเดนในระดับประเทศ จะไดรับการเสนอ 
ช่ือเขารับโลรางวัล "วัฒนคุณาธร" ซ่ึงถือเปนรางวัลในระดับประเทศ ซ่ึงผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูทำคุณประโยชนตอกระทรวง
วัฒนธรรมในระดับประเทศ จะไดเขารับโลเกียรติคุณ "วัฒนคุณาธร" จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เน่ืองในวันคลาย
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รางวัลวัฒนคุณาธร ประจำป 2562 ผูทำคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม  ประเภท เด็กหรือเยาวชน 
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พิธีประสาทอนุปริญญาพิธีประสาทอนุปริญญา
 ในปงบประมาณ พ.ศ 2563 ไดมีพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน จำนวน 5 แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชน
สระแกว นราธิวาส พังงา ยะลา แพร ซ่ึงเปนพิธีท่ีทรงเกียรติและมีคุณคาแกนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน ผูสำเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนทุกคน ไดรับเกียรติและความอนุเคราะหจาก สมาชิกวุฒิสภา ผูวาราชการจังหวัด และประธานสภา
วิทยาลัยชุมชน เปนประธานในพิธีฯ 

นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส
ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

นายภาณุ อุทัยรัตน สมาชิกวุฒิสภา 
ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนยะลา

นายวรญาณ บุญณราช รองผูวาราชการจังหวัดแพร
ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนแพร

นายศานิตย นาคสุขศรี ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว
ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนสระแกว

หนึ่ง 

สถาบันวิทยาลัยชุม

ชนINSTITUTE OF COMMUNITY COLL
EG

ES

ผ ล ง า น
วิทยาลัยชุมชน

นายจำเริญ ทิพญพงศธาดา ผูวาราชการจังหวัดพังงา
ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนพังงา
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1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
จัดการเรียนรูเชิงสรางสรรคบนฐานวัฒนธรรม
ชาติพันธุ ภายใตแนวคิดศาสตรพระราชา

ความหลากหลายทางชาติพันธุ ของจังหวัด

แมฮองสอน เปนตนทุนทางวัฒนธรรมที่วิทยาลัยชุมชน

แมฮองสอนเล็งเห็นความสำคัญของการสืบสาน ตอยอด 

นำแนวคิดศาสตรพระราชามาตอยอดกับกระบวนการพัฒนา 

ความคิดสรางสรางสรรค พัฒนาเปนรูปแบบการจัดการเรียนรู

เชิงสรางสรรคบนฐานวัฒนธรรมชาติพันธุภายใตแนวคิด

ศาสตรพระราชา (Creative based learning base on 

ethnics cultures and King’s philosophy) และพัฒนาครู

นักเรียนใหสามารถนำรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงสรางสรรค

บนฐานวัฒนธรรมชาติพันธุภายใตแนวคิดศาสตรพระราชา 

ไปสูการจัดการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนและชุมชน 

และเพ่ือใหนักเรียนมีทักษะสามารถสรางอาชีพรายไดบนฐาน

วัฒนธรรมชาติพันธุ ตอไปในอนาคต ออกแบบ ทดลอง 

2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

รถนั่งผูพิการพรอมหัวรถลาก นวัตกรรมที่ใหผูพิการไดใชชีวิต 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรใชขอมูลปญหา 

และความตองการของผูพิการในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร ท่ีสวนใหญ

เปนผูพิการทางการเคลื่อนไหวรางกาย ตองการอุปกรณ

เคร่ืองชวยเหลือ บางคนยากจนเม่ืออุปกรณชำรุดไมสามารถ

ซอมแซมเองได มาเปนโจทยปญหาในการคิดคนและพัฒนา 

สิ่งประดิษฐ โดยเริ่มจากการสำรวจ เก็บขอมูล สอบถาม

ความตองการการใชงาน ท่ีเหมาะสมกับชีวิตประจำวัน นำมา

ออกแบบและพัฒนาสมรรถนะหัวลากรถน่ังผูพิการ โดยการ

ติดต้ังแบตเตอร่ีเพ่ือความสะดวกในการใชงาน มีสมรรถนะ 

ในการชารตแบตเตอรี่เต็ม 1 ครั้ง ใชระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

เคล่ือนท่ีไดระยะทาง ประมาณ 8 กิโลเมตร โดยใชความเร็ว

เฉล่ีย 15 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ซ่ึงเปนความเร็วท่ีผูพิการเห็นวา

เหมาะสมและมีความปลอดภัยในการใชงานและผูวิจัย

และรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ ไปถายทอด ต้ังแตการศึกษา

ชุมชน การสราง infographic การออกแบบผลิตภัณฑ

และการสรางมูลคาเพิ่ม การเขียนแผนธุรกิจแบบ Canvas 

Model การวิเคราะห STP ผลิตภัณฑ และการออกแบบ

ตราสินคา การดำเนินกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรูฯ ใหแก 

กลุมเปาหมาย ผลลัพธที่ไดจากการนำรูปแบบการจัดการ

เรียนรูเชิงสรางสรรคฯ ไปใช/ตอยอด คือ ผลผลิตดานอาชีพ

หรือวัฒนธรรมชาติพันธุท่ีไดรับการเพ่ิมมูลคา รวม 22 ผลิตภัณฑ 

นักเรียนมีรายได ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูแก

นักเรียน ภูมิปญญาพ้ืนชาติพันธุไดรับการเชิดชู และการอนุรักษ

สืบสานทุนวัฒนธรรมชาติพันธุอยางย่ังยืน โรงเรียนไดรับรางวัล

ระดับระดับเหรียญเงินผลงาน “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม” 

และระดับภูมิภาคจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ยังไดทำการทดสอบการเคลื่อนที่วา หากใชความเร็วสูงสุด 

20 กิโลเมตร/ช่ัวโมง จะสามารถเคล่ือนท่ีไดระยะทางเฉล่ีย 

7.5 กิโลเมตร รถน่ังผูพิการท่ีออกแบบมา สามารถรับน้ำหนัก

ผูพิการไดถึง 90 - 95 กิโลกรัม 

นอกจากน้ี ประสิทธิภาพดานความปลอดภัยของ

รถนั่งผู พิการพรอมหัวรถลาก ไดมีการติดตั ้งสัญญาณ 

ขอความชวยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ติดตั้งสัญญาณคลื่นเสียง

ไลสุนัข ติดต้ังระบบล็อคคันเรงปองกันอันตราย ซ่ึงชวยเร่ือง

ความปลอดภัย ในการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ     

เมื่อนำไปทดสอบกับผูพิการแลว พบวา มีความพึงพอใจ

ดานโครงสรางและขนาดของรถ ดานความเหมาะสมและปลอดภัย 

ตอผูใชงาน ดานน้ำหนักของรถ ความปลอดภัยในการขับเคล่ือน 

และความเหมาะสมในการใชงาน ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 
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ในการชารตแบตเตอรี่เต็ม 1 ครั้ง ใชระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

เคล่ือนท่ีไดระยะทาง ประมาณ 8 กิโลเมตร โดยใชความเร็ว

เฉล่ีย 15 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ซ่ึงเปนความเร็วท่ีผูพิการเห็นวา

เหมาะสมและมีความปลอดภัยในการใชงานและผูวิจัย

และรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ ไปถายทอด ต้ังแตการศึกษา

ชุมชน การสราง infographic การออกแบบผลิตภัณฑ

และการสรางมูลคาเพิ่ม การเขียนแผนธุรกิจแบบ Canvas 

Model การวิเคราะห STP ผลิตภัณฑ และการออกแบบ

ตราสินคา การดำเนินกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรูฯ ใหแก 
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3 วิทยาลัยชุมชนตาก

หลักสูตร “การนวดแผนไทย” กับการสรางอาชีพ สรางรายไดลดความเล่ือมล้ำ

วิทยาลัยชุมชนตาก นำตนทุนมรดกทางวัฒนธรรม
ของไทยดานศาสตรการนวดแผนไทย ซ่ึงเปนมรดกวัฒนธรรม 
ท่ีจับตองไมไดของมนุษยชาติ ท่ีจารึกเปนประวัติศาสตรแพทย
แผนไทย มาจัดทำเปนหลักสูตรท่ีสามารถ “สรางทักษะ สรางอาชีพ 
สรางรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิต” จำนวน 2 หลักสูตร 
ไดแก หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ช่ัวโมง และหลักสูตร 
นวดฝาเทาเพ่ือสุขภาพ 60 ช่ัวโมง และไดรับการรับรองมาตรฐาน
หลักสูตรและวิทยากรผูสอนตามขอกำหนดของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุขเรียบรอยแลว 
วิทยาลัยชุมชนตากผลิตบุคลากรสายอาชีพการนวดแผนไทย
ท้ัง 2 หลักสูตร โดยเนนกลุมเปาหมายผูดอยโอกาส ผูวางงาน 
ผูขาดแคลนทุนทรัพย ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูขาดโอกาส ในป 
2563 มีผูเขารับการอบรม 40 คนท่ีจบหลักสูตร ไดรับการรับรอง
และขึ้นทะเบียนจากสถาบันที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(สบส.) กระทรวงสาธารณสุข และสามารถประกอบอาชีพได
อยางถูกตองตามกฎหมาย โดยผูสำเร็จหลักสูตรไดนำความรู
และทักษะไปสรางอาชีพ สรางรายได รวม 28 คน (70%) 
ทำใหมีรายไดเพิ ่มขึ ้น 400 - 800 บาท/วัน ทั ้ง 28 คน 
จำแนกออกเปนผูที่ประกอบอาชีพหมอนวดอิสระ 22 ราย 

4 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

กลุมเกษตรปลอดสารพิษ

ผลสำเร็จของการบริการวิชาการสูชุมชน ตามยุทธศาสตร

จังหวัดบุรีรัมย ดาน “สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร และอาหาร

ปลอดภัยมาตรฐานสากล” ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ผานโครงการ

จัดการความรูดานเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ เพ่ือสงเสริมองคความรู 

และการจัดการตลาดเกษตรปลอดสารพิษ ใหเกษตรกรในชุมชน

มีอาชีพ มีรายได และมีความเขมแข็ง เริ่มตนจาก 

“ตนน้ำ” คือ พัฒนาหลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ 

การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาและเชื้อราบิวเวอรเรีย และการผลิต

ปุยอินทรียและน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใหความรูเบื ้องตนในการ

ทำการเกษตรปลอดสารพิษ

“กลางน้ำ” คือ พัฒนาหลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ

เพ่ือจัดอบรมใหความรูเร่ืองของการออกแบบบรรจุภัณฑ การจัดทำ

ตราฉลากของผลิตภัณฑ

“ปลายน้ำ” คือ พัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการ

ตลาดนัดสีเขียว เพื่อจัดอบรมใหความรูเรื่องการจัดการตลาดนัด 

สีเขียวของเครือขายสมาชิกกลุมเกษตรปลอดสารพิษวิทยาลัยชุมชน

บุรีรัมย

ปท่ีผานมา ดำเนินการในพ้ืนท่ีศูนยการเรียนรูโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บานดอนงาม

พัฒนา ตำบลตาเปก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 

มีกลุมเกษตรกรท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม และสามารถรวมเปนกลุมเกษตร

ปลอดสารพิษ จำนวน 41 คน สงผลใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ

มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการประกอบอาชีพดานการเกษตรปลอดสารพิษ 

ทำใหชุมชนมีความม่ันคงเขมแข็ง ตอยอดเปนแหลงศึกษาดูงาน และ 

เรียนรูการทำการเกษตรท่ีปลอดภัยจากสารพิษของจังหวัดบุรีรัมย 

ผูท่ีประกอบอาชีพผูประกอบการ 2 ราย และ ผูท่ีประกอบอาชีพ
รับจางตามสถานประกอบการ  3 ราย 

ในจำนวนนี้มี นางสาวสงศรี  ตะปญญา ซึ่งเปน 
ผู พิการทางหู ที ่ผานการอบรมและนำไปประกอบอาชีพ 
มีรายไดเพ่ิมข้ึนถึงวันละ 600 - 800 บาท และไดรับการคัดเลือก
ใหเปนตัวแทนกลุมภาคเหนือเปนบุคคลท่ีไดสรางแรงบันดาลใจ
ใหกับคนพิการทั่วประเทศ ตลอดจนผูที่กำลังมองหาอาชีพ  
ผูตกงาน อยาไดทอแทในชีวิต 

นับเปนหน่ึงในความภาคภูมิใจของวิทยาลัยชุมชน
ตากท่ีเปนสถาบันการศึกษาแหงโอกาสท่ีเขาถึงกลุมผูดอยโอกาส 
ผูขาดโอกาส ผูพิการ ผูยากจน ผูวางงาน ใหไดรับการพัฒนา
ทักษะอาชีพอยางเทาเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
และ ตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางแทจริง 
ตามเอกลักษณ “แหลงเรียนรูคูชุมชน พัฒนาคน พัฒนา
ทองถิ่น”

รับชมวีดีโอ นางสาวสงศรี  ตะปญญา ไดที ่ : 
https://www.youtube.com/watch?v=MvnHd 
sFQOEw
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บุรีรัมย

ปท่ีผานมา ดำเนินการในพ้ืนท่ีศูนยการเรียนรูโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บานดอนงาม

พัฒนา ตำบลตาเปก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 
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ผู พิการทางหู ที ่ผานการอบรมและนำไปประกอบอาชีพ 
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วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

การจัดการความรูสมุนไพรในทองถิ่น : สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของชุมชน 

จากการนำงานวิจัยและพัฒนารูปแบบของการจัด 

การความรูเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรในพื้นที่อำเภอ

ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ไปวางขายในหางสรรพสินคา 

โดยการกอต้ังกลุมสมุนไพรบานบุง มีสมาชิก จำนวน 15 คน  

ประกอบดวย หมอยา กลุมผูสูงอายุ กลุมเยาวชน และบุคลากร

จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เร่ิมจาก รวบรวมตัวยาและตำรับยา

จากสมุนไพรในทองถิ่น ได 12 ตำรับ เพื่ออนุรักษสูตรยา

สมุนไพรพ้ืนบาน ถายทอดใหกับเยาวชนรูจักและสามารถใช

ตำรับยาใหตรงกับอาการ และกอตั้งศูนยสมุนไพรบานบุง 

เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและสรางรายไดใหกับสมาชิกของกลุม 

ในรอบป 2563 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รวมมือ

กับ OKMD พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนในจังหวัดมุกดาหาร 

ใหเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถเขาสูตลาดสากลไดอยางมีมาตรฐาน 

จำนวน 2 ผลิตภัณฑ มีกลุมสมุนไพรบานบุง เขารวมใชผลิตภัณฑ

เดิมของกลุมที่มีอยูแลวมาพัฒนาใหสะทอนความเปนตัวตน

ของบานบุง เพ่ิมมูลคาและเปนผลิตภัณฑท่ีใชตนทุนในชุมชน

เปนสำคัญ ในการดำเนินงาน มี 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมท่ี 1 การสรางแนวคิดเก่ียวกับการสราง

ตัวตนของผลิตภัณฑและวิเคราะหกลุมเปาหมายในการ

จำหนายผลิตภัณฑ จากการดำเนินงานทำใหเกิดตราสินคา

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

“จักสานจากตนคลา” : สืบสานและตอยอดมรดกทางวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สงผลตอความนิยมผลิตภัณฑเคร่ืองจักสาน“ผลิตภัณฑจักสาน 

จากตนคลา” ในหมูบานจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด

หนองบัวลำภู ก็เชนเดียวกัน ในอดีตเปนเครื ่องจักสาน 

ที่ไดรับความนิยมมาก โดยเฉพาะ “การสานกระติ๊บขาว” 

ที่เปนเครื่องใชในชีวิตประจำวัน เปนเอกลักษณของหมูบาน 

มีความประณีต ลวดลายสวยงาม มีความทนทาน และมีคุณภาพ  

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ในฐานะสถาบัน

การศึกษาที่มีพันธกิจดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสืบสานและตอยอดมรดกทาง

วัฒนธรรมของ “ผลิตภัณฑจักสานจากตนคลา” โดยเร่ิมจาก 

กิจกรรมที่ 1 ถอดองคความรู  เพื ่อสืบทอด

ภูมิปญญาดานการจักสานจากตนคลา เก็บรวบรวมไวเปน

ของกลุมสมาชิก “BUNG BEE” ซ่ึง BUNG มาจากช่ือหมูบาน 

คือ บานบุง และ BEE มาจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคา 

มาจาก “ผึ้ง” 

กิจกรรมท่ี 2 การสรางผลิตภัณฑภายใตตราสินคา 

จำนวน 4 ผลิตภัณฑ ไดแก 1) Body Balm ขนาด 150 กรัม 

ราคา 199 บาท 2) Massage Balm  ขนาด 150 กรัม ราคา 

299 บาท 3) ลิปบาลมสมุนไพร จำนวน 2 สูตร คือ ลิปบาลม

สมุนไพรจากดอกคำแสด ขนาด 10 กรัม และลิปบาลม

สมุนไพรกลิ่นดอกปบ ขนาด 10 กรัม ราคา 35 บาท และ      

4) น้ำผึ้งเดือน 5 จากภูเขาของบานบุง จำนวน 2 ขนาด คือ 

หลอดบีบ 100 ML ราคา 199 บาท และ กระปุก ขนาด250 ML 

ราคา 399 บาท 

กิจกรรมที่ 3 การจำหนายผลิตภัณฑภายใต     

ตราผลิตภัณฑ “BUNG BEE” ทั้งรูปแบบ Online ไดแก 

Facebook LINE IG และ Offline ไดแก ขายใหรานนวด 

นิทรรศการออกราน จำหนายในศูนยสมุนไพรบานบุง เปนตน 

ซ่ึงกลุมเปาหมายในการจำหนายผลิตภัณฑ คือ กลุมนักทองเท่ียว 

รานนวด กลุ มทำงาน Office และผู รักสุขภาพ เปนตน 

ทำใหกลุมสมุนไพรบานบุงมีรายไดเฉล่ียอยูท่ี 4,000 – 5,000 

บาท/เดือน

องคความรู  ภูมิปญญาดานการจักสานผลิตภัณฑจาก

ตนคลาไว ณ ที่ตั้งชุมชนบานจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง 

จังหวัดหนองบัวลำภู เพ่ือใหผูท่ีมีความสนใจไดมาศึกษาขอมูล

ตอไป

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมใหมีการตอยอดจากการสาน

กระติบขาว มาสานกระเปา และตะกรา โดยเชิญวิทยากรท่ีมี

ความรูความเช่ียวชาญมาชวยในการดัดแปลง การสรางลวดลาย 

เพื่อใหมีความหลายหลายในรูปแบบและลวดลายมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที ่ 3 ตอยอดผลิตภัณฑใหเขากับ     

ความนิยมของลูกคา และใหมีความทันสมัย โดยการตกแตงดวย

วัสดุตาง ๆ เชน ดอกไม ริบบิ้น มาตกแตงกระเปา ตะกรา 

ใหมีความสวยงาม
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จังหวัดหนองบัวลำภู เพ่ือใหผูท่ีมีความสนใจไดมาศึกษาขอมูล

ตอไป

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมใหมีการตอยอดจากการสาน
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วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
การพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมชุมชนจากหญาแฝก
สูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

หญาแฝก พืชคลุมดินตามแนวพระราชดำร ิ

ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ชุมชนบานเนินเหลา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอ

วัฒนานคร จังหวัดสระแกว ไดรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชน 

“หัตถกรรมชุมชนคนรักษแฝก เนินเหลา” ในการสืบสาน

ตามแนวพระราชดำริปลูกหญาแฝกปองกันการชะลางพังทลาย

ของดิน รวมกับวิทยาลัยชุมชนสระแกว โดยพัฒนา “ผลิตภัณฑ 

หัตถกรรมจากหญาแฝก” ในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพของคนในชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรม

จากหญาแฝกบนฐานการออกแบบผลิตภัณฑดวยการสราง

เอกลักษณจากภูมิปญญาของชุมชน มีกระบวนการรวมคิด 

รวมทำ รวมตรวจสอบ และเปนเจาของผลิตภัณฑ ใชทิศทาง

การตลาดนำการผลิตอยางสรางสรรค สูชองทางการตลาด

อยางครบวงจร เร่ิมจาก 

1. ศึกษาบริบทชุมชน และทิศทางการตลาดของ

งานหัตถกรรมจากหญาแฝก

2. ออกแบบและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑงาน

หัตกรรมจากหญาแฝก “กระเปาจากเชือกฟนหญาแฝก” 

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐเพื่อแกปญหาใหกับชุมชน

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี สงเสริมสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐสูชุมชน จากโจทยปญหาและ

ความตองการในการประกอบอาชีพของชุมชน มผลงาน

ท่ีผานมา เชน เคร่ืองปนฝาย เคร่ืองสอยหมาก เคร่ืองกะเทาะ

เมล็ดขาวโพด เคร่ืองตัดทอนมันสำปะหลัง เคร่ืองตีกอนเห็ดเกา 

เครื่องอบกลวยพลังงานแสงอาทิตย เปนตน โดยนำความ

ตองการของชุมชนตาง ๆ สงตอใหนักศึกษาไดคิดคนนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐเพ่ือแกปญหาใหกับชุมชน เปนสวนหน่ึงของรายวิชา

โครงการ นักศึกษาระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 กอนจบ 

การศึกษา มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง กอนสงมอบใหกับชุมชน 

และการติดตามการใชนวัตกรรมส่ิงประดิษฐโดยคณะครูอาจารย 

และนักศึกษา เพ่ือรับฟงปญหาเพื่อนำมาแกไขในรุนตอไป

ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐที่สงมอบใหกับ

ชุมชนหลายช้ินงานสามารถแกปญหาใหกับชุมชนไดเปนอยางดี 

อาทิเชน เคร่ืองตัดทอนมันสำปะหลัง ท่ีนำไปใชแกปญหาให

เปนการออกแบบที่เนนประโยชนการใชงาน ความสวยงาม 

ความคงทน และคุณคาของผลิตภัณฑ ประกอบดวย 3 สวน 

คือ กระเปาสานจากเชือกฟนหญาแฝก กระเปาผาบุดานใน

กระเปาสานที่สามารถถอดออกได และหูกระเปาที่มีทั้ง

แบบถือและแบบสะพาย

3. ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑงานหัตถกรรมจาก

หญาแฝก (กระเปาจากเชือกฟนหญาแฝก)  

กลุมวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมชุมชนคนรักษแฝก

เนินเหลา ไดผลิตและจำหนายผลิตภัณฑจากหญาแฝก เชน 

เชือกฟนหญาแฝก กระเปาจากเชือกฟนหญาแฝก พวงกุญแจ 

และของที ่ระลึก จำหนายทั ้งในชุมชน  รานคา OTOP 

เครือขายชุมชน คนรักษแฝกภาคกลาง และไดนำองคความรู

ไปพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหม ๆ สรางรายไดเสริมเดือนละ 

3,000 - 8,000 บาท กลับสูชุมชนและกลุมอยางตอเนื่อง 

จากการรวมคิด รวมทำ ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑ

หัตถกรรมชุมชนคนรักษแฝกบานเนินเหลา เปนท่ียอมรับจาก

หลายภาคสวนและเปนแหลงศึกษา ดูงาน ฝกปฏิบัติงาน

หัตถกรรมจากหญาแฝกใหกับนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ 

กับชุมชนหมูบานหวยรอบ ตำบลคอกควาย อำเภอบานไร 

จังหวัดอุทัยธานี จากเดิมใชแรงงานคนในการใชมีดตัดทอนมัน

สำปะหลัง ถึง 3 คน ในเวลา 10 นาที ตัดทอนมันได 70 ตน 

หลังจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีไดสงมอบเคร่ืองตัดทอนมัน

ใหกับชุมชนไดนำไปใช 1 เคร่ือง ในเวลา 10 นาที ตัดทอนมันได 

150 ตน ซึ่งสามารถประหยัดแรงงานไดถึง 3 คน และเพิ่ม

ผลผลิตไดมากกวาเทาตัว 

เคร่ืองตัดทอนมันสำปะหลัง ไดรับรางวัลชนะเลิศ

การประกวดสิ่งประดิษฐ ป 2563 ประเภทสิ่งประดิษฐ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จากองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี 

เครื่องปลิดใบออยขนาดเล็ก ที่มอบใหกับชุมชนเกษตรกร

ท่ีปลูกออยเพ่ือแกปญหาการตัดออย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 2 ป 2563 นับวา เปนความสำเร็จในการจัดการ

ศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู จากการฝกปฏิบัต ิ

เพ่ือพัฒนาทักษะดานวิชาการและวิชาชีพและมุงเนนท่ีจะแก 

ปญหาใหกับชุมชนอยางแทจริง  
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อันดับที่ 2 ป 2563 นับวา เปนความสำเร็จในการจัดการ

ศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู จากการฝกปฏิบัต ิ

เพ่ือพัฒนาทักษะดานวิชาการและวิชาชีพและมุงเนนท่ีจะแก 

ปญหาใหกับชุมชนอยางแทจริง  
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9 วิทยาลัยชุมชนระนอง

การสืบสานศิลปวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง

วิทยาลัยชุมชนระนอง สนองตอบการขับเคล่ือน

แผนบูรณาการพัฒนาพื ้นที ่ระดับภาค ในการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมอาหารพ้ืนเมืองจังหวัดระนอง ภายใตโครงการ

ยกระดับมาตรฐานบริการและสงเสริมธุรกิจตอเนื่องใน

แหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือสงเสริมการอนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง ใหกับประชาชน 

ในจังหวัดระนอง ไดรับรูประวัติความเปนมาของอาหาร

แตละชนิด รวมไปถึงวัตถุดิบและวิธีการปรุงอาหารที่ถูกวิธี 

อันนำไปสรางมูลคาเพ่ิมใหกับตนเองและเศรษฐกิจในชุมชน 

และพัฒนาไปสูชุมชนท่ีเขมแข็งและย่ังยืน 

โดยเริ่มกระบวนการจากการศึกษา รวบรวม

องคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น และนำองคความรูมา

10 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วชช.นราธิวาส ผสานความรวมมือกับ กสศ. และผูประกอบการ 
สรางรายได ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ไดบูรณาการความรวมมือ
ทางวิชาการ งบประมาณ และทรัพยากร กับกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และวิสาหกิจชุมชน
แฮนด อิน แฮนด อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุนและชวยเหลือกลุมประชากรวัยแรงงาน ซ่ึงเปนผูท่ี
ขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส ประกอบดวย ผูถือบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ ผูวางงาน และแรงงานนอกระบบ ในพ้ืนท่ี
อำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 
60 คน ใหไดรับโอกาสทางการศึกษา พัฒนาตนเองใหมี
ความรูความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด 
และพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิต 

  

ถายทอดผานกระบวนการฝกอบรม และจัดทำเปนคลิปวิดีโอ

สาธิตการทำงานอาหารพื้นเมืองผานชองทาง Youtube 

ผลที่ไดรับคือ ไดองคความรูอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง  

ท่ีนำไปถายทอดใหกับประชาชนท่ัวไปจำนวน 6 เมนู ไดแก 

ไซเถากวย ลอหมี่ ยาวเย บี้ถายบั๊ก กกซิมบี้ และน้ำพริก

สมุนไพรไตปลาแหง โดยผูเขารับการฝกอบรม รอยละ 28.75 

สามารถนำความรูวิชาการและทักษะวิชาชีพ ไปเพ่ิมศักยภาพ

เพื่อประกอบอาชีพและพัฒนางานที่มีอยู รอยละ 27.50 

สามารถนำความรูท่ีไดไปสรางประโยชนแกชุมชน และรอยละ 

35 สามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการดำรงชีวิตและถายทอด

ใหกับคนในครอบครัวและชุมชน สามารถรับชมเมนูอาหาร

ไดท่ี  Youtube Channal : วิทยาลัยชุมชนระนอง

กระบวนการทำงานสำคัญ คือ 1) การศึกษาบริบทชุมชน ศึกษา
ศักยภาพ ปญหาและความตองการ 2) ประชาชน ผูนำทองถ่ิน 
ผูนำชุมชน รวมคัดเลือกผูขาดแคลนทุนทรัพยและผูดอยโอกาส 
3) ประสานความรวมมือกับวิสาหกิจชุมชนแฮนด อิน แฮนด 
และ กสศ. 4) พัฒนาหลักสูตร “การตัดเย็บเส้ือผาในโรงงาน 
อุตสาหกรรม” ที่ใชศักยภาพของพื้นที่ และสอดคลองกับ    
วิถีวัฒนธรรม 5) จัดกิจกรรมถายทอดองคความรู อาทิ 
ทักษะการตัดเย็บเส้ือผา วินัยอุตสาหกรรม การคาออนไลน 
การคนหาตัวตน การสรางแรงบันดาลใจ บัญชีครัวเรือน 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6) การฝกปฏิบัติการตัดเย็บ
เส้ือผาในสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนแฮนด อิน แฮนด 
7) นิเทศ ติดตามประเมินผล ถอดบทเรียน และการสงเสริม
มีงานทำที่มั่นคงและยั่งยืน

ผลลัพธแหงความสำเร็จ คือ ผู ที ่ขาดแคลน
ทุนทรัพยและดอยโอกาส มีความรู ทักษะการตัดเย็บที่ได
มาตรฐานและสามารถตัดเย็บผลิตภัณฑตาง ๆ อาทิ เส้ือคอปก 
เสื้อคอกลม กางเกง หนากากอนามัย ของท่ีระลึก ปฏิบัติงาน 
ในตำแหนงชางตัดเย็บในโรงงานอุตสาหกรรมของวิสาหกิจ
ชุมชน แฮนด อิน แฮนด มีรายไดเฉลี่ย 9,000 - 12,000 
บาท/คน/เดือน เปนความสำเร็จของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ท่ีไดมีสวนรวม ในการสรางโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะ
อาชีพ สรางงาน สรางรายได ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 
สรางความมั่นคงในชีวิตใหเกิดความยั่งยืน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

จัดทำหลักสูตร และกระบวนการจัดการอบรม 

กสศ. ใหทุน

วิสาหกิจชุมชนแฮนด อิน แฮนด

สนับสนุนสถานท่ี ครุภัณฑ และอุปกรณในการจัดอบรม 

เปาหมาย

การพัฒนาความรู ทักษะและเจตคติที ่ดี
ในการตัดเย็บเส้ือผาในระบบโรงงานอุตสาหกรรม 
การบริหารจัดการกลุมและการตลาด และยกระดับ
คุณภาพชีวิตและเพ่ิมรายไดใหกับกลุมเปาหมาย
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อำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 
60 คน ใหไดรับโอกาสทางการศึกษา พัฒนาตนเองใหมี
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3) ประสานความรวมมือกับวิสาหกิจชุมชนแฮนด อิน แฮนด 
และ กสศ. 4) พัฒนาหลักสูตร “การตัดเย็บเส้ือผาในโรงงาน 
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ทักษะการตัดเย็บเส้ือผา วินัยอุตสาหกรรม การคาออนไลน 
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7) นิเทศ ติดตามประเมินผล ถอดบทเรียน และการสงเสริม
มีงานทำที่มั่นคงและยั่งยืน

ผลลัพธแหงความสำเร็จ คือ ผู ที ่ขาดแคลน
ทุนทรัพยและดอยโอกาส มีความรู ทักษะการตัดเย็บที่ได
มาตรฐานและสามารถตัดเย็บผลิตภัณฑตาง ๆ อาทิ เส้ือคอปก 
เสื้อคอกลม กางเกง หนากากอนามัย ของท่ีระลึก ปฏิบัติงาน 
ในตำแหนงชางตัดเย็บในโรงงานอุตสาหกรรมของวิสาหกิจ
ชุมชน แฮนด อิน แฮนด มีรายไดเฉลี่ย 9,000 - 12,000 
บาท/คน/เดือน เปนความสำเร็จของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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วิทยาลัยชุมชนยะลา
ผลการศึกษาระยะเวลาการฉีดน้ำเชื้อสดในการผสมเทียม
ตออัตราการผสมติดของไขของไกสายพันธุเบตง

วิทยาลัยชุมชนยะลา ตอบสนองนโยบายดาน

เศรษฐกิจท่ีสำคัญของพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต สวนหน่ึง 

ของโครงการเมืองตนแบบ “สามเหล่ียมม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” 

กับบทบาทการพัฒนางานทางวิชาการในการจัดการความรู

เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม “ไกเบตง”  สัตวเศรษฐกิจที่สำคัญของ

จังหวัด วิทยาลัยชุมชนยะลาประสบความสำเร็จในการศึกษา

วิจัยเก่ียวกับระยะเวลาการฉีดน้ำเช้ือสดท่ีเหมาะสมตออัตรา

การผสมติดและเปอรเซ็นตการฟกออกของไข ของไกตัวเมีย

สายพันธุเบตง 

กลุมตัวอยางการทดลอง คือ ไกอายุ 32 สัปดาห 

จำนวน 36 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ แบงเปน 

5 ทรีทเมนต ๆ ละ 6 คร้ัง กลุมควบคุม : ฉีดน้ำเช้ือผสมเทียม 

2 วัน/ครั้ง (วันเวนวัน) กลุมทดลอง : จำนวน 4 ทรีทเมนต 

คือ ฉีดน้ำเช้ือผสมเทียม 3 วัน/คร้ัง 5 วัน/คร้ัง 7 วัน/คร้ัง และ 

9 วัน/ครั้ง ใชจำนวนอสุจิ 200 ลานเซลล/0.1 มิลลิลิตร/ 

การผสมเทียม 1 คร้ัง ผลการทดลอง พบวา ฉีดน้ำเช้ือผสมเทียม 

1211 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน PNCC SPOC Model

สถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (COVID  - 19) เปนตัวเรงใหวิทยาลัยชุมชนตองปรับ
หลักสูตร เปล่ียนวิธีการเรียนการสอนตามนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลไปสูเปาหมายเร็วขึ้น วิทยาลัยชุมชนปตตานี 
เปนผูนำในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
PNCC SPOC (Pattani Community College Small 
Private Online Course) โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
ออนไลนแบบผสมผสานระหวาง Asynchronous Learning 
และ Synchronous Learning บนแพลตฟอรม G Suite for 
Education ที่ผูเรียนสามารถเขาถึงและเรียนรูไดดวยตนเอง
ผานสมารทโฟน และพบปะ ผูสอนทางออนไลนแบบนัดหมายเวลา 
(Online Meeting) เพ่ือสรางแรงผลักดันใหกับผูเรียนจนสามารถ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพเทียบเคียงไดกับการเรียนการสอน 
รูปแบบช้ันเรียนปกติ (Onsite) ซ่ึงมีระบบและกลไกสำคัญ ๆ ดังน้ี

1. จัดทำแผนการสอนท่ีประกอบดวยเน้ือหาสาระ
รายวิชาจำนวน 15 หัวเร่ือง โดยใชระยะเวลา 1 หัวเร่ือง/สัปดาห 
พรอมออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ังรูปแบบ Asynchronous 
Learning และ Synchronous Learning

2. ผลิตรายวิชาออนไลนบน Google Classroom 
ตามแผนการสอน 15 หัวเร่ือง ประกอบดวยส่ือ Video เอกสาร
ประกอบการสอน แบบฝกหัด/แบบฝกปฏิบัติ ท่ีผูเรียนสามารถ
เขาถึง เรียนรู และรวมกิจกรรมทางออนไลนไดดวยตนเอง 
(Asynchronous Learning)

3. จัดเตรียมชองทางการประชุมออนไลนดวย 
Google Meet ท่ีผนวกรวมกับ Google Classroom สำหรับการ

3 วัน/ครั้ง ใหอัตราการผสมติดและเปอรเซ็นตการฟกออก

ใกลเคียงกับกลุมควบคุมมากท่ีสุด อยางมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติ 

(P<0.01) สูงกวาทรีทเมนตอ่ืน ๆ และมีเปอรเซ็นตการฟกออก

เปนตัวสูงกวา 90 เปอรเซ็นต

การถายทอดและเผยแพรองคความรูจากผลการ

ศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลาไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน 

จังหวัดยะลา จำนวน 30 คน ฝกทักษะการผสมเทียมดวย         

น้ำเช้ือสดในไกสายพันธุเบตง ทำใหเกิดความม่ันใจในการนำ

องคความรูไปประยุกตใชในการเลี้ยงไก และไดไกเบตง

สายพันธุแท 100 เปอรเซ็นต สามารถนำไปสรางอาชีพ เพ่ิมรายได

ในครัวเรือน รวมท้ังบูรณาการองคความรูดังกลาวไวในรายวิชา

เทคโนโลยีการผลิตสัตว ถายทอดใหนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

การเกษตร ใหมีประสบการณในการทำวิจัยและนำองคความรู

ดานเทคโนโลยีการผสมเทียมท่ีไดสายพันธุแท 100 เปอรเซ็นต 

สามารถนำไปตอยอดสรางอาชีพ เพิ่มรายไดในอนาคตได

พบปะผูสอนแบบนัดหมายเวลารวมกัน (Synchronous Learning) 
เพ่ือสรางแรงผลักดันใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. สรางชองทางติดตอส่ือสารออนไลนของรายวิชา 
ผานทาง Line Group สำหรับประสานงานใหผูเรียนเขาถึง
รายวิชาออนไลน และพูดคุย ปรึกษาหารือ แกไขปญหา

5. ดำเนินการเรียนการสอนออนไลนแตละสัปดาห
ตามหัวเรื่องที่กำหนดทั้งรูปแบบ Asynchronous Learning 
และ Synchronous Learning พรอมวัดและประเมินผลทาง
ออนไลน

6. รายงานผลการเรียนการสอนออนไลนแตละ
สัปดาหผานทาง Google Form พรอมสรางรายงานรูปแบบ PDF 
File โดยอัตโนมัติ สำหรับเปนหลักฐานการเรียนการสอนออนไลน
เพื่อประกอบการเบิกจายคาตอบแทนการสอน

ศูนยชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลนในภาวะ
วิกฤตไวรัส COVID-19 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไก 
ท่ีเปดชองทางออนไลนใหการชวยเหลือผูสอนและผูเรียน กอใหเกิด
ชุมชนแหงการเรียนรูทางออนไลน ที่รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
สงผลใหผูสอน จำนวน 49 คน นำนวัตกรรมการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน PNCC SPOC เพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลน
เต็มรูปแบบ จำนวน 28 รายวิชา ทำใหผูเรียนสามารถเรียนรูได
เทาเทียมกันตามบริบทของผูเรียน กลุมที่เรียนออน สามารถ
เรียนซ้ำ ๆ จนเกิดความรู ความเขาใจ และทักษะ อันสงผลให
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เทียบเคียงไดกับการเรียนการสอน 
รูปแบบช้ันเรียนปกติ (Onsite) และพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด (คาฉลี่ย 4.57)
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สถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (COVID  - 19) เปนตัวเรงใหวิทยาลัยชุมชนตองปรับ
หลักสูตร เปล่ียนวิธีการเรียนการสอนตามนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลไปสูเปาหมายเร็วขึ้น วิทยาลัยชุมชนปตตานี 
เปนผูนำในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
PNCC SPOC (Pattani Community College Small 
Private Online Course) โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
ออนไลนแบบผสมผสานระหวาง Asynchronous Learning 
และ Synchronous Learning บนแพลตฟอรม G Suite for 
Education ที่ผูเรียนสามารถเขาถึงและเรียนรูไดดวยตนเอง
ผานสมารทโฟน และพบปะ ผูสอนทางออนไลนแบบนัดหมายเวลา 
(Online Meeting) เพ่ือสรางแรงผลักดันใหกับผูเรียนจนสามารถ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพเทียบเคียงไดกับการเรียนการสอน 
รูปแบบช้ันเรียนปกติ (Onsite) ซ่ึงมีระบบและกลไกสำคัญ ๆ ดังน้ี

1. จัดทำแผนการสอนท่ีประกอบดวยเน้ือหาสาระ
รายวิชาจำนวน 15 หัวเร่ือง โดยใชระยะเวลา 1 หัวเร่ือง/สัปดาห 
พรอมออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ังรูปแบบ Asynchronous 
Learning และ Synchronous Learning

2. ผลิตรายวิชาออนไลนบน Google Classroom 
ตามแผนการสอน 15 หัวเร่ือง ประกอบดวยส่ือ Video เอกสาร
ประกอบการสอน แบบฝกหัด/แบบฝกปฏิบัติ ท่ีผูเรียนสามารถ
เขาถึง เรียนรู และรวมกิจกรรมทางออนไลนไดดวยตนเอง 
(Asynchronous Learning)

3. จัดเตรียมชองทางการประชุมออนไลนดวย 
Google Meet ท่ีผนวกรวมกับ Google Classroom สำหรับการ

3 วัน/ครั้ง ใหอัตราการผสมติดและเปอรเซ็นตการฟกออก

ใกลเคียงกับกลุมควบคุมมากท่ีสุด อยางมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติ 

(P<0.01) สูงกวาทรีทเมนตอ่ืน ๆ และมีเปอรเซ็นตการฟกออก

เปนตัวสูงกวา 90 เปอรเซ็นต

การถายทอดและเผยแพรองคความรูจากผลการ

ศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลาไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน 

จังหวัดยะลา จำนวน 30 คน ฝกทักษะการผสมเทียมดวย         

น้ำเช้ือสดในไกสายพันธุเบตง ทำใหเกิดความม่ันใจในการนำ

องคความรูไปประยุกตใชในการเลี้ยงไก และไดไกเบตง

สายพันธุแท 100 เปอรเซ็นต สามารถนำไปสรางอาชีพ เพ่ิมรายได

ในครัวเรือน รวมท้ังบูรณาการองคความรูดังกลาวไวในรายวิชา

เทคโนโลยีการผลิตสัตว ถายทอดใหนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

การเกษตร ใหมีประสบการณในการทำวิจัยและนำองคความรู

ดานเทคโนโลยีการผสมเทียมท่ีไดสายพันธุแท 100 เปอรเซ็นต 

สามารถนำไปตอยอดสรางอาชีพ เพิ่มรายไดในอนาคตได

พบปะผูสอนแบบนัดหมายเวลารวมกัน (Synchronous Learning) 
เพ่ือสรางแรงผลักดันใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. สรางชองทางติดตอส่ือสารออนไลนของรายวิชา 
ผานทาง Line Group สำหรับประสานงานใหผูเรียนเขาถึง
รายวิชาออนไลน และพูดคุย ปรึกษาหารือ แกไขปญหา

5. ดำเนินการเรียนการสอนออนไลนแตละสัปดาห
ตามหัวเรื่องที่กำหนดทั้งรูปแบบ Asynchronous Learning 
และ Synchronous Learning พรอมวัดและประเมินผลทาง
ออนไลน

6. รายงานผลการเรียนการสอนออนไลนแตละ
สัปดาหผานทาง Google Form พรอมสรางรายงานรูปแบบ PDF 
File โดยอัตโนมัติ สำหรับเปนหลักฐานการเรียนการสอนออนไลน
เพื่อประกอบการเบิกจายคาตอบแทนการสอน

ศูนยชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลนในภาวะ
วิกฤตไวรัส COVID-19 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไก 
ท่ีเปดชองทางออนไลนใหการชวยเหลือผูสอนและผูเรียน กอใหเกิด
ชุมชนแหงการเรียนรูทางออนไลน ที่รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
สงผลใหผูสอน จำนวน 49 คน นำนวัตกรรมการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน PNCC SPOC เพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลน
เต็มรูปแบบ จำนวน 28 รายวิชา ทำใหผูเรียนสามารถเรียนรูได
เทาเทียมกันตามบริบทของผูเรียน กลุมที่เรียนออน สามารถ
เรียนซ้ำ ๆ จนเกิดความรู ความเขาใจ และทักษะ อันสงผลให
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เทียบเคียงไดกับการเรียนการสอน 
รูปแบบช้ันเรียนปกติ (Onsite) และพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด (คาฉลี่ย 4.57)
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วิทยาลัยชุมชนสตูล

การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จากรากหญาสูสากล : แบรนด “ดาหลาปาเตะ” 

อีกหนึ ่งความสำเร็จของวิทยาลัยชุมชนสตูล 
ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ผานโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากผาปาเตะ ภายใตแบรนด “ดาหลาปาเตะ” 
ของชุมชนเปาหมาย กลุมแมบานกุบังปะโหลด หมูท่ี 2 ตำบล
ควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

นับต้ังแตป พ.ศ. 2560 – 2563 การจัดการความรู
ภายใตแนวคิด SATUN MODEL ดังนี้ 1) S-Survey ลงพื้นที่
ศึกษาความตองการของชุมชนโดยวิธีการทำเวทีประชาคมและ 
วางแผนการดำเนินงาน พบวา กลุมตองการพัฒนาผลิตภัณฑ
จากผาปาเตะ ซึ่งเปนผาพื้นถิ่น ถือเปนเสนหอยางหนึ่งของ
จังหวัดสตูลและจังหวัดทางภาคใต ที่นิยมใชนุงหมและนำมา
ทำผลิตภัณฑตาง ๆ สำหรับใชงาน เปนของที่ระลึก มีความ
สวยงาม โดดเดนเปนเอกลักษณ และควรคาที่จะอนุรักษให
คงอยูตลอดไป 2) A-Action ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรผลิตภัณฑ
จากผาปาเตะ พัฒนาแบรนดของผลิตภัณฑ “ดาหลาปาเตะ” 
(ดาหลา เปนดอกไมประจำวิทยาลัยชุมชนสตูล) มีการฝกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนาฝมือทักษะการตัดเย็บ 
จัดทำและออกแบบลวดลายผา สงเสริมการทำผามัดยอม
ดวยสีธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่น สงเสริมและสรางความเปน
เอกลักษณใหกับผลิตภัณฑ ยกระดับฝมือการตัดเย็บ พัฒนา
รูปแบบใหมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน รวมไปถึงการจัดการ
ความรูดานการบริหารจัดการกลุม การควบคุมคุณภาพสินคา 
การจัดทำบัญชี สงเสริมดานการตลาด พัฒนาระบบการตลาด
ออนไลน การจัดทำ Page Facebook “ดาหลาปาเตะ” เพ่ิม
ชองทางการจัดจำหนายใหเปนที่รูจักแพรหลาย 3) T-Test 
and Follow ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดำเนินงานโครงการ และรวมกัน
วางแผนปรับปรุงการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ  4) U-Upgrade 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รวมสรางโอกาส ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สรางโอกาสการเขาถึง

การศึกษา ผานกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

หรือ กสศ. ตามโครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” 

เปนการสรางชองทางการเขาถึงแหลงทุนของเยาวชนผูขาดแคลน

ทุนทรัพยและขาดโอกาสในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เขารับ

การศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

ซ่ึงเปนบริบทและศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาคร ดังคำขวัญ 

สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ ดวยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี 
นาโนสะทอนน้ำ และนาโนแอนต้ีแบคทีเรีย และมีการสงเสริม
การตลาดออนไลน ในรูปแบบ “ระบบตลาดกลางสินคาชุมชน” 
4) N-Network  จัดทำ MOU กับกลุมเพ่ือพัฒนาเปนแหลงเรียนรู 
ดานบริหารจัดการกลุม มีการถายทอดองคความรู ตอยอด
และขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน ๆ ในตำบลใกลเคียงและตางอำเภอ 
ซ่ึงมีผูรับบริการแลวจำนวน 200 คน ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ
เกิดขึ้นจากการมีผูนำกลุมที่เขมแข็ง มีเครือขายความรวมมือ 
ในชุมชนทองถ่ิน และการดำเนินงานเปนทีมของวิทยาลัยชุมชน
สตูล มีระบบการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานประกอบ
กับมีความเขาใจและเขาถึงชุมชนอยางแทจริง

ผลิตภัณฑจากผาปาเตะท่ีเกิดข้ึนเปนผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพ มีความหลากหลายมากกวาจำนวน 40 รูปแบบ เปน 
ท่ียอมรับ จนไดรับการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ
ไทย OTOP ระดับ 4 ดาว ไดรับอนุญาตใหแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และยังมีจำนวนสมาชิกกลุม
เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป ในป 2563 ไดรับคัดเลือกเปนกลุมท่ีมี
ผลิตภัณฑเดนของสภาเกษตรจังหวัดสตูล สงผลใหกลุมเปน
แหลงเรียนรูศึกษาดูงานของภาครัฐ ภาคเอกชนท้ังในและตางจังหวัด 
ทำใหสมาชิกกลุมมีรายไดเพ่ิมข้ึน อีกท้ังมียอดส่ังซ้ือท้ังในจังหวัด 
และตางจังหวัด เพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ือง สมาชิกมีรายไดโดย
เฉล่ีย 10,000 – 20,000 บาท/เดือน และในป 2563 มียอดส่ังซ้ือ
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส จำนวน 1,250,000 บาท/เดือน 
สมาชิกในกลุมมีรายไดเพ่ิมข้ึนเปล่ียนรายไดเสริมเปนรายไดหลัก 
รวมไปถึง สมาชิกมีงานทำในชุมชนไมท้ิงถ่ินฐาน เกิดความรัก 
ในงานที่ทำ เกิดความสามัคคี มีความภาคภูมิใจรวมกันและ
มีแนวคิดในการพัฒนางานอยางตอเน่ือง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สงผลใหชุมชนเขมแข็งและยั่งยืนตอไป

ประจำจังหวัด “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร          

เขตประวัติศาสตร” ขณะนี้ ไดรับทุน จำนวน 2 รุน รวม 

41 คน ในระหวางท่ีนักศึกษาเรียนจะผานกระบวนการพัฒนา

และสงเสริมการเรียนรู ประสบการณเสริมจากหลักสูตรให

ผูเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร

กำหนด และเม่ือสำเร็จการศึกษาแลวสามารถเขาถึงแหลงงานใน

พื้นที่ได 
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วิทยาลัยชุมชนสตูล

การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จากรากหญาสูสากล : แบรนด “ดาหลาปาเตะ” 

อีกหนึ ่งความสำเร็จของวิทยาลัยชุมชนสตูล 
ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ผานโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากผาปาเตะ ภายใตแบรนด “ดาหลาปาเตะ” 
ของชุมชนเปาหมาย กลุมแมบานกุบังปะโหลด หมูท่ี 2 ตำบล
ควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

นับต้ังแตป พ.ศ. 2560 – 2563 การจัดการความรู
ภายใตแนวคิด SATUN MODEL ดังนี้ 1) S-Survey ลงพื้นที่
ศึกษาความตองการของชุมชนโดยวิธีการทำเวทีประชาคมและ 
วางแผนการดำเนินงาน พบวา กลุมตองการพัฒนาผลิตภัณฑ
จากผาปาเตะ ซึ่งเปนผาพื้นถิ่น ถือเปนเสนหอยางหนึ่งของ
จังหวัดสตูลและจังหวัดทางภาคใต ที่นิยมใชนุงหมและนำมา
ทำผลิตภัณฑตาง ๆ สำหรับใชงาน เปนของที่ระลึก มีความ
สวยงาม โดดเดนเปนเอกลักษณ และควรคาที่จะอนุรักษให
คงอยูตลอดไป 2) A-Action ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรผลิตภัณฑ
จากผาปาเตะ พัฒนาแบรนดของผลิตภัณฑ “ดาหลาปาเตะ” 
(ดาหลา เปนดอกไมประจำวิทยาลัยชุมชนสตูล) มีการฝกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนาฝมือทักษะการตัดเย็บ 
จัดทำและออกแบบลวดลายผา สงเสริมการทำผามัดยอม
ดวยสีธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่น สงเสริมและสรางความเปน
เอกลักษณใหกับผลิตภัณฑ ยกระดับฝมือการตัดเย็บ พัฒนา
รูปแบบใหมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน รวมไปถึงการจัดการ
ความรูดานการบริหารจัดการกลุม การควบคุมคุณภาพสินคา 
การจัดทำบัญชี สงเสริมดานการตลาด พัฒนาระบบการตลาด
ออนไลน การจัดทำ Page Facebook “ดาหลาปาเตะ” เพ่ิม
ชองทางการจัดจำหนายใหเปนที่รูจักแพรหลาย 3) T-Test 
and Follow ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดำเนินงานโครงการ และรวมกัน
วางแผนปรับปรุงการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ  4) U-Upgrade 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

รวมสรางโอกาส ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สรางโอกาสการเขาถึง

การศึกษา ผานกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

หรือ กสศ. ตามโครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” 

เปนการสรางชองทางการเขาถึงแหลงทุนของเยาวชนผูขาดแคลน

ทุนทรัพยและขาดโอกาสในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เขารับ

การศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

ซ่ึงเปนบริบทและศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาคร ดังคำขวัญ 

สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ ดวยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี 
นาโนสะทอนน้ำ และนาโนแอนต้ีแบคทีเรีย และมีการสงเสริม
การตลาดออนไลน ในรูปแบบ “ระบบตลาดกลางสินคาชุมชน” 
4) N-Network  จัดทำ MOU กับกลุมเพ่ือพัฒนาเปนแหลงเรียนรู 
ดานบริหารจัดการกลุม มีการถายทอดองคความรู ตอยอด
และขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน ๆ ในตำบลใกลเคียงและตางอำเภอ 
ซ่ึงมีผูรับบริการแลวจำนวน 200 คน ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ
เกิดขึ้นจากการมีผูนำกลุมที่เขมแข็ง มีเครือขายความรวมมือ 
ในชุมชนทองถ่ิน และการดำเนินงานเปนทีมของวิทยาลัยชุมชน
สตูล มีระบบการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานประกอบ
กับมีความเขาใจและเขาถึงชุมชนอยางแทจริง

ผลิตภัณฑจากผาปาเตะท่ีเกิดข้ึนเปนผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพ มีความหลากหลายมากกวาจำนวน 40 รูปแบบ เปน 
ท่ียอมรับ จนไดรับการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ
ไทย OTOP ระดับ 4 ดาว ไดรับอนุญาตใหแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และยังมีจำนวนสมาชิกกลุม
เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป ในป 2563 ไดรับคัดเลือกเปนกลุมท่ีมี
ผลิตภัณฑเดนของสภาเกษตรจังหวัดสตูล สงผลใหกลุมเปน
แหลงเรียนรูศึกษาดูงานของภาครัฐ ภาคเอกชนท้ังในและตางจังหวัด 
ทำใหสมาชิกกลุมมีรายไดเพ่ิมข้ึน อีกท้ังมียอดส่ังซ้ือท้ังในจังหวัด 
และตางจังหวัด เพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ือง สมาชิกมีรายไดโดย
เฉล่ีย 10,000 – 20,000 บาท/เดือน และในป 2563 มียอดส่ังซ้ือ
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส จำนวน 1,250,000 บาท/เดือน 
สมาชิกในกลุมมีรายไดเพ่ิมข้ึนเปล่ียนรายไดเสริมเปนรายไดหลัก 
รวมไปถึง สมาชิกมีงานทำในชุมชนไมท้ิงถ่ินฐาน เกิดความรัก 
ในงานที่ทำ เกิดความสามัคคี มีความภาคภูมิใจรวมกันและ
มีแนวคิดในการพัฒนางานอยางตอเน่ือง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สงผลใหชุมชนเขมแข็งและยั่งยืนตอไป

ประจำจังหวัด “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร          

เขตประวัติศาสตร” ขณะนี้ ไดรับทุน จำนวน 2 รุน รวม 

41 คน ในระหวางท่ีนักศึกษาเรียนจะผานกระบวนการพัฒนา

และสงเสริมการเรียนรู ประสบการณเสริมจากหลักสูตรให

ผูเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร

กำหนด และเม่ือสำเร็จการศึกษาแลวสามารถเขาถึงแหลงงานใน

พื้นที่ได 
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วิทยาลัยชุมชนยโสธร
การเรียนรูเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงระบบน้ำ
โดยใชพลังงานแสงอาทิตยในแปลงหมอน

การพัฒนาอาชีพตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จากการสำรวจแปลงหมอนของสมาชิกในกลุมผูปลูกหมอน เล้ียงไหม ทอผา พบวามีแหลงน้ำเพียงพอตอการใชใน

แปลงหมอน แตพบปญหาคือไมมีการจัดการระบบน้ำสำหรับแปลงหมอน หรือวิธีการจัดการระบบน้ำยังใชแรงงานคนหรือพลังงาน

ไฟฟา ซ่ึงมีคาใชจาย

วัตถุประสงค  1. เพื่อใหเกษตรกรที่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมลดรายจายในการซื้อใบหมอนไดอยางนอยรอยละ 80 

      ตอการเล้ียงไหม 1 รุน

                  2. เพ่ือปรับเปล่ียนการใชพลังงานไฟฟาหรือพลังงานเช้ือเพลิงมาเปนพลังงานแสงอาทิตยในการจัดการ

      แปลงหมอนท้ังระบบ

ผลผลิต   1. เกษตรกรมีใบหมอนเพียงพอตอการเล้ียงไหม

   2. เกษตรกรสามารถใชพลังงานแสงอาทิตยในการจัดการแปลงหมอนท้ังระบบ

ผลลัพธ   เกษตรกรลดตนทุนการผลิตอยางนอย 2,000 บาท ตอการเล้ียงไหม 1 รุน

1615 วิทยาลัยชุมชนพังงา

เสริมสรางสมรรถนะเชิงการผลิตและจัดจำหนายดอกไมดินจังหวัดพังงา

กลุมผลิตดอกไมดินริเริ่มโดยชมรมผูสูงอายุและ

ขาราชการเกษียณอายุเทศบาลตำบลกระโสม เพ่ือเปนกิจกรรม

ยามวาง วิทยาลัยชุมชนพังงาจึงเห็นโอกาสในการพัฒนา

ดอกไมดินใหเปนผลิตภัณฑท่ีสรางรายไดและสรางอาชีพใหกับ 

ผูดอยโอกาส ในวงกวางมากข้ึน จึงไดเกิดโครงการเสริมสราง

สมรรถนะเชิงการผลิตและจัดจำหนายผลิตภัณฑทองถิ่น/ 

งานฝมือทองถ่ิน กลุมผลิตดอกไมดินจังหวัดพังงา : การเรียนรู

แบบมีสวนรวมของชุมชน โดยคัดเลือกกลุมแรงงานท่ีขาดแคลน

ทุนทรัพยและผูดอยโอกาสจำนวน 125 คน จาก 4 พื้นที่ 

ไดแก 1) ชุมชนหมู 3 คลองบอแสน จำนวน 30 คน 2) ชุมชน

บานบางเหรียง-โคกเจริญ จำนวน 26 คน 3) ชุมชนเทศบาล

ตำบลกระโสม จำนวน 37 คน และ 4) ชุมชนตำบลบอแสน 

จำนวน 32 คน มาฝกทักษะการทำดอกไมดิน ผานกระบวนการ

มีสวนรวมกับชุมชน และการสนับสนุนจากหลายภาคสวน 

มีการสำรวจความตองการและความคาดหวังของตนเองของ

กลุมเปาหมาย และรวมกันกำหนดหลักสูตร การฝกอบรมและ 

ฝกทักษะใหกลุมเปาหมาย  ไดแก 1) หลักสูตรการพัฒนาทักษะ

การผลิตดอกไมดิน ทำใหเกิดทักษะในการผลิต เคร่ืองประดับ เชน 

ตางหู จี้แขวน หวีสับ กิ๊บ กำไลขอมือ เข็มกลัด ของที่ระลึก

ของใช เชน แมเหล็กติดตูเย็น แกวกาแฟประดับดอกไมดิน 

ดอกไมในโหลแกว ดอกไมดิน ในเรซ่ิน กระเชาแสดงความยินดี 

กระจูดประดับดอกไมดิน ชอบูเก เคสมือถือ เปนตน โดย

มีการนำวัสดุทองถ่ินมาประยุกต ใหเขากับผลิตภัณฑดอกไมดิน 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาและแสดงอัตลักษณ เอกลักษณของแตละชุมชน 

2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะเชิงการตลาด 3) หลักสูตร

การพัฒนาทักษะเชิงการเปนผูประกอบการธุรกิจชุมชน และ 

4) หลักสูตรการเสริมสรางเพ่ือพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรค

และการเรียนรูดวยตนเอง นอกจากน้ี เพ่ือใหเกิดการสรางงาน 

สรางอาชีพ และสรางรายได จึงให การสนับสนุนงบประมาณ 

ในรูปแบบของทุนอุปกรณในการประกอบอาชีพนักปนดินไทย 

จำนวน 10 กลุม ๆ ละ 10 – 12 คน เพื่อสานตองานอาชีพ 

พบวา ผูรับทุนอยางนอย 2 – 3 ครัวเรือนตอ 1 กลุม มีรายได

เพิ่มขึ้นจากการขายสินคาเปนเงินกวา 1,000 บาทตอเดือน 
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วิทยาลัยชุมชนยโสธร
การเรียนรูเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงระบบน้ำ
โดยใชพลังงานแสงอาทิตยในแปลงหมอน

การพัฒนาอาชีพตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จากการสำรวจแปลงหมอนของสมาชิกในกลุมผูปลูกหมอน เล้ียงไหม ทอผา พบวามีแหลงน้ำเพียงพอตอการใชใน

แปลงหมอน แตพบปญหาคือไมมีการจัดการระบบน้ำสำหรับแปลงหมอน หรือวิธีการจัดการระบบน้ำยังใชแรงงานคนหรือพลังงาน

ไฟฟา ซ่ึงมีคาใชจาย

วัตถุประสงค  1. เพื่อใหเกษตรกรที่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมลดรายจายในการซื้อใบหมอนไดอยางนอยรอยละ 80 

      ตอการเล้ียงไหม 1 รุน

                  2. เพ่ือปรับเปล่ียนการใชพลังงานไฟฟาหรือพลังงานเช้ือเพลิงมาเปนพลังงานแสงอาทิตยในการจัดการ

      แปลงหมอนท้ังระบบ

ผลผลิต   1. เกษตรกรมีใบหมอนเพียงพอตอการเล้ียงไหม

   2. เกษตรกรสามารถใชพลังงานแสงอาทิตยในการจัดการแปลงหมอนท้ังระบบ

ผลลัพธ   เกษตรกรลดตนทุนการผลิตอยางนอย 2,000 บาท ตอการเล้ียงไหม 1 รุน

1615 วิทยาลัยชุมชนพังงา

เสริมสรางสมรรถนะเชิงการผลิตและจัดจำหนายดอกไมดินจังหวัดพังงา

กลุมผลิตดอกไมดินริเริ่มโดยชมรมผูสูงอายุและ

ขาราชการเกษียณอายุเทศบาลตำบลกระโสม เพ่ือเปนกิจกรรม

ยามวาง วิทยาลัยชุมชนพังงาจึงเห็นโอกาสในการพัฒนา

ดอกไมดินใหเปนผลิตภัณฑท่ีสรางรายไดและสรางอาชีพใหกับ 

ผูดอยโอกาส ในวงกวางมากข้ึน จึงไดเกิดโครงการเสริมสราง

สมรรถนะเชิงการผลิตและจัดจำหนายผลิตภัณฑทองถิ่น/ 

งานฝมือทองถ่ิน กลุมผลิตดอกไมดินจังหวัดพังงา : การเรียนรู

แบบมีสวนรวมของชุมชน โดยคัดเลือกกลุมแรงงานท่ีขาดแคลน

ทุนทรัพยและผูดอยโอกาสจำนวน 125 คน จาก 4 พื้นที่ 

ไดแก 1) ชุมชนหมู 3 คลองบอแสน จำนวน 30 คน 2) ชุมชน

บานบางเหรียง-โคกเจริญ จำนวน 26 คน 3) ชุมชนเทศบาล

ตำบลกระโสม จำนวน 37 คน และ 4) ชุมชนตำบลบอแสน 

จำนวน 32 คน มาฝกทักษะการทำดอกไมดิน ผานกระบวนการ

มีสวนรวมกับชุมชน และการสนับสนุนจากหลายภาคสวน 

มีการสำรวจความตองการและความคาดหวังของตนเองของ

กลุมเปาหมาย และรวมกันกำหนดหลักสูตร การฝกอบรมและ 

ฝกทักษะใหกลุมเปาหมาย  ไดแก 1) หลักสูตรการพัฒนาทักษะ

การผลิตดอกไมดิน ทำใหเกิดทักษะในการผลิต เคร่ืองประดับ เชน 

ตางหู จี้แขวน หวีสับ กิ๊บ กำไลขอมือ เข็มกลัด ของที่ระลึก

ของใช เชน แมเหล็กติดตูเย็น แกวกาแฟประดับดอกไมดิน 

ดอกไมในโหลแกว ดอกไมดิน ในเรซ่ิน กระเชาแสดงความยินดี 

กระจูดประดับดอกไมดิน ชอบูเก เคสมือถือ เปนตน โดย

มีการนำวัสดุทองถ่ินมาประยุกต ใหเขากับผลิตภัณฑดอกไมดิน 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาและแสดงอัตลักษณ เอกลักษณของแตละชุมชน 

2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะเชิงการตลาด 3) หลักสูตร

การพัฒนาทักษะเชิงการเปนผูประกอบการธุรกิจชุมชน และ 

4) หลักสูตรการเสริมสรางเพ่ือพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรค

และการเรียนรูดวยตนเอง นอกจากน้ี เพ่ือใหเกิดการสรางงาน 

สรางอาชีพ และสรางรายได จึงให การสนับสนุนงบประมาณ 

ในรูปแบบของทุนอุปกรณในการประกอบอาชีพนักปนดินไทย 

จำนวน 10 กลุม ๆ ละ 10 – 12 คน เพื่อสานตองานอาชีพ 

พบวา ผูรับทุนอยางนอย 2 – 3 ครัวเรือนตอ 1 กลุม มีรายได

เพิ่มขึ้นจากการขายสินคาเปนเงินกวา 1,000 บาทตอเดือน 
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วิทยาลัยชุมชนตราด

การพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรค

กวา 1 ทศวรรษ ที่วิทยาลัยชุมชนตราดการทำงานขับเคลื่อนการทำงานชุมชน ทำใหเห็นวาชุมชนหลายแหง 
มีความพรอมที่จะพัฒนาเปนแหลงเรียนรูชุมชน จึงไดใชกระบวนการ 9 ขั้นตอน ไดแก 1) วางแผนการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
2) สำรวจพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาอยางสรางสรรค 3) พัฒนาชุมชนเพ่ือเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 4) ประสานสิบทิศกับภาคีเครือขาย 
ทุกภาคสวน 5) ลงนามความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 6) เปดแหลงเรียนรูชุมชนแบบมีสวนรวม 7) ถายทอดภูมิปญญา 
สูสาธารณชน 8) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสงเสริมการประชาสัมพันธ และ 9) ประเมินผลดวยการเหลียวหลังแลหนา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำใหในปงบประมาณ 2563 วิทยาลัยชุมชนตราดพัฒนาชุมชนจนไดแหลงเรียนรูชุมชนเพื่อสงเสริม 
การเรียนรู 8 แหง ดังนี้

แหลงเรียนรูชุมชนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

แหลงเรียนรูชุมชนตนแบบเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

ดานเศรษฐกิจ

ดานการวัฒนธรรม

    ชุมชนทั้งหมด 8 แหง มีรายไดจากการจำหนวยผลิตภัณฑชุมชน เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 5

    บานแหลมมะขามและบานตาหนึกไดรับการเผยแพรผานสื่อโทรทัศน

- บานหนองไมหอม บานคลองแสง และบานคลองโอนไดถายทอดภูมิปญญาชาติพันธุชอง กะซอง 
   และซัมเร ใหนักทองเที่ยวรูจักมากขึ้น 
- บานทุงไกดักเกิดการขยายผลการปลูกขาวพื้นเมืองเพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 10

ดานการประชาสัมพันธ

ดานสังคม - บานตาหนึกไดรับรางวัลจากการประกวดวิสาหกิจชุมชนในระดับจังหวัดและระดับภาค 
- บานแหลมมะขามไดรับสุดยอดชุมชนคุณธรรมนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ขับเคลื่อนดวยพลังบวรตนแบบ ประจำป 2563

1. ดานการแปรรูปอาหารทะเล ณ บานตาหนึก ตำบลคลองใหญ  5. ดานการแปรรูปสับปะรดพันธุตราดสีทอง ณ บานเนินดินแดง 
   อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด           ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
2. ดานการปลูกขาวพ้ืนเมืองพันธุลนยุง และพันธุขาวยายแวน   6. ดานภูมิปญญาอาหารภาษาชาติพันธุชาวกะซอง  
   การทำขนมจีน อาหารชอง และเพลงพ้ืนบาน ณ บานทุงไกดัก      ณ บานคลองแสง ตำบลดานชุมพล อำเภอบอไร จังหวัดตราด
   อำเภอเมือง จังหวัดตราด      7. ดานเกษตรอินทรีย ณ สวนผลอำไพ ตำบลทุงนนทรี  
3. ดานภูมิปญญาการทำอาหารชาติพันธุชาวชอง และซัมเร        อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
   ณ บานหนองไมหอม ตำบลชางทูน อำเภอบอไร จังหวัดตราด      
4. ดานภูมิปญญาการจักสานคลุมชาติพันธุชาวซัมเร ณ 
   บานคลองโอน ตำบลนนทรีย อำเภอบอไร จังหวัดตราด

8. ดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน การแปรรูปอาหาร และการจัดการขยะ ณ บานแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ 
   จังหวัดตราด

จากการเปดแหลงเรียนรูใหบริการแกชุมชนทั้ง 8 แหง พบวา

           ชุมชนท้ังหมดน้ีเปนความภาคภูมิใจ
ของวิทยาลัยชุมชนตราดที่เปนผูอยูเบื้องหลัง 
ความสำเร็จของชุมชน ซึ ่งการขับเคลื ่อน  
การทำงานน้ีจะเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชน 
ที่เขมแข็งและยั่งยืน ในอนาคตตอไป 

 “เฟองนอยนอยคอยเคล่ือนหมุนชีวิต   ชุมชนคิด เรียนรู และสืบสาน
   กลไกแหงการพัฒนาบูรณาการ      รวมผสาน คานิยม ใหแผนดิน
    ผลิตผลชุมชนเกิดเศรษฐกิจ      แหลงเรียนรูสรางชีวิตนิมิตศิลป     
             นำคุณคา สรางมูลคา นายลยิน      ท่ัวทองถ่ินตราดเขมแข็งและย่ังยืน”
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วิทยาลัยชุมชนตราด

การพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรค

กวา 1 ทศวรรษ ที่วิทยาลัยชุมชนตราดการทำงานขับเคลื่อนการทำงานชุมชน ทำใหเห็นวาชุมชนหลายแหง 
มีความพรอมที่จะพัฒนาเปนแหลงเรียนรูชุมชน จึงไดใชกระบวนการ 9 ขั้นตอน ไดแก 1) วางแผนการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
2) สำรวจพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาอยางสรางสรรค 3) พัฒนาชุมชนเพ่ือเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 4) ประสานสิบทิศกับภาคีเครือขาย 
ทุกภาคสวน 5) ลงนามความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 6) เปดแหลงเรียนรูชุมชนแบบมีสวนรวม 7) ถายทอดภูมิปญญา 
สูสาธารณชน 8) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสงเสริมการประชาสัมพันธ และ 9) ประเมินผลดวยการเหลียวหลังแลหนา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำใหในปงบประมาณ 2563 วิทยาลัยชุมชนตราดพัฒนาชุมชนจนไดแหลงเรียนรูชุมชนเพื่อสงเสริม 
การเรียนรู 8 แหง ดังนี้

แหลงเรียนรูชุมชนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

แหลงเรียนรูชุมชนตนแบบเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

ดานเศรษฐกิจ

ดานการวัฒนธรรม

    ชุมชนทั้งหมด 8 แหง มีรายไดจากการจำหนวยผลิตภัณฑชุมชน เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 5

    บานแหลมมะขามและบานตาหนึกไดรับการเผยแพรผานสื่อโทรทัศน

- บานหนองไมหอม บานคลองแสง และบานคลองโอนไดถายทอดภูมิปญญาชาติพันธุชอง กะซอง 
   และซัมเร ใหนักทองเที่ยวรูจักมากขึ้น 
- บานทุงไกดักเกิดการขยายผลการปลูกขาวพื้นเมืองเพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 10

ดานการประชาสัมพันธ

ดานสังคม - บานตาหนึกไดรับรางวัลจากการประกวดวิสาหกิจชุมชนในระดับจังหวัดและระดับภาค 
- บานแหลมมะขามไดรับสุดยอดชุมชนคุณธรรมนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ขับเคลื่อนดวยพลังบวรตนแบบ ประจำป 2563

1. ดานการแปรรูปอาหารทะเล ณ บานตาหนึก ตำบลคลองใหญ  5. ดานการแปรรูปสับปะรดพันธุตราดสีทอง ณ บานเนินดินแดง 
   อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด           ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
2. ดานการปลูกขาวพ้ืนเมืองพันธุลนยุง และพันธุขาวยายแวน   6. ดานภูมิปญญาอาหารภาษาชาติพันธุชาวกะซอง  
   การทำขนมจีน อาหารชอง และเพลงพ้ืนบาน ณ บานทุงไกดัก      ณ บานคลองแสง ตำบลดานชุมพล อำเภอบอไร จังหวัดตราด
   อำเภอเมือง จังหวัดตราด      7. ดานเกษตรอินทรีย ณ สวนผลอำไพ ตำบลทุงนนทรี  
3. ดานภูมิปญญาการทำอาหารชาติพันธุชาวชอง และซัมเร        อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
   ณ บานหนองไมหอม ตำบลชางทูน อำเภอบอไร จังหวัดตราด      
4. ดานภูมิปญญาการจักสานคลุมชาติพันธุชาวซัมเร ณ 
   บานคลองโอน ตำบลนนทรีย อำเภอบอไร จังหวัดตราด

8. ดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน การแปรรูปอาหาร และการจัดการขยะ ณ บานแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ 
   จังหวัดตราด

จากการเปดแหลงเรียนรูใหบริการแกชุมชนทั้ง 8 แหง พบวา

           ชุมชนท้ังหมดน้ีเปนความภาคภูมิใจ
ของวิทยาลัยชุมชนตราดที่เปนผูอยูเบื้องหลัง 
ความสำเร็จของชุมชน ซึ ่งการขับเคลื ่อน  
การทำงานน้ีจะเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชน 
ที่เขมแข็งและยั่งยืน ในอนาคตตอไป 

 “เฟองนอยนอยคอยเคล่ือนหมุนชีวิต   ชุมชนคิด เรียนรู และสืบสาน
   กลไกแหงการพัฒนาบูรณาการ      รวมผสาน คานิยม ใหแผนดิน
    ผลิตผลชุมชนเกิดเศรษฐกิจ      แหลงเรียนรูสรางชีวิตนิมิตศิลป     
             นำคุณคา สรางมูลคา นายลยิน      ท่ัวทองถ่ินตราดเขมแข็งและย่ังยืน”
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วิทยาลัยชุมชนสงขลา
การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอจากเสนใยกลวยยอมสีธรรมชาติ 
ชุมชนบานลองมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

1. การผลิตเสนในกลวยขนาดท่ีใกลเคียง
กับขนาดเสนดายและตากแหง

- การออกแบบเคร่ืองมือในการผลิตเสนใยกลวย
- ขนาดและความยาวของเสนใยกลวย
- ระยะเวลาในการตากแหง
- ทดสอบความทนทานตอแรงดึงของเสนใยกลวย
เปรียบเทียบกับเสนดายเพ่ือคัดเลือกเสนใย

- ชนิดของวัสดุธรรมชาติท่ีสามารถใหสีสำหรับ 
การยอมเสนใยกลวย (การยอมติดสีและชนิด 
ของสีท่ีได)
- ความคงทนของสียอมติดเสนใยกลวยตอ 
รังสียูวี

ผลการออกแบบผลิตภัณฑ ทั้งเครื่องใชหรือ
เครื่องแตงกายที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของ 
ผาทอเสนใยกลวยและผสมเสนดาย และเปน    
ท่ีตองการของตลาด

ความสวยงาม  ความละเอียด  สีและลวดลาย  
ลักษณะเน้ือผา (ความแข็ง ความออนนุม)   

2. นำเสนใยกลวยท่ีมีขนาดและความทนตอแรงดึง
เหมาะสมมาทำการยอมสีจากวัสดุธรรมชาติใน
ทองถ่ิน

3. ทำการทอผาท่ีใชวัสดุเสนใย 2 ชนิด โดยใช 

เสนดายเปนเสนยืนและเสนใยกลวยเปนเสนพุง

4. ทดลองออกแบบและพัฒนาเปนผลิตภัณฑ 
จากผาทอที่ใชเสนใยผสมระหวางเสนใยกลวย
และเสนดายอยางนอย 3 ผลิตภัณฑ เพ่ือเปนตน
แบบทางการตลาด

ขอมูลผลการศึกษาขนาด  ความยาว  
และความทนตอแรงดึง ของเสนใย
กลวยท่ีเหมาะสมสำหรับใชเปนเสนใย 
ในการทอผา

กระบวนการผลิต / ทดลอง    กระบวนการศึกษา          ผลการดำเนินงาน

ผลผลิต/ผลลัพธ :
- สามารถพัฒนานวัตกรรมที่เสริมสรางอาชีพใหชุมชนที่เชื่อมโยงกันแบบหวงโซ
  ตนน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ (กลุมอาชีพปลูกกลวยนำมาผลิตเสนใย)         (กลุมทอผาใช    
  เสนใยกลวยเปนวัสดุสำหรับทอผา)          (กลุมตัดเย็บเส้ือผา ตัดเย็บสรางผลิตภัณฑตาม
  ตนแบบจากผาทอเสนใยกลวย จำหนายสรางรายได)      
- แตละกลุมอาชีพมีรายไดเพ่ิมข้ึน และมีทักษะในการเรียนรูพัฒนาเพ่ิมเติมไปสูความย่ังยืน
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วิทยาลัยชุมชนสงขลา
การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอจากเสนใยกลวยยอมสีธรรมชาติ 
ชุมชนบานลองมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

1. การผลิตเสนในกลวยขนาดท่ีใกลเคียง
กับขนาดเสนดายและตากแหง

- การออกแบบเคร่ืองมือในการผลิตเสนใยกลวย
- ขนาดและความยาวของเสนใยกลวย
- ระยะเวลาในการตากแหง
- ทดสอบความทนทานตอแรงดึงของเสนใยกลวย
เปรียบเทียบกับเสนดายเพ่ือคัดเลือกเสนใย

- ชนิดของวัสดุธรรมชาติท่ีสามารถใหสีสำหรับ 
การยอมเสนใยกลวย (การยอมติดสีและชนิด 
ของสีท่ีได)
- ความคงทนของสียอมติดเสนใยกลวยตอ 
รังสียูวี

ผลการออกแบบผลิตภัณฑ ทั้งเครื่องใชหรือ
เครื่องแตงกายที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของ 
ผาทอเสนใยกลวยและผสมเสนดาย และเปน    
ท่ีตองการของตลาด

ความสวยงาม  ความละเอียด  สีและลวดลาย  
ลักษณะเน้ือผา (ความแข็ง ความออนนุม)   

2. นำเสนใยกลวยท่ีมีขนาดและความทนตอแรงดึง
เหมาะสมมาทำการยอมสีจากวัสดุธรรมชาติใน
ทองถ่ิน

3. ทำการทอผาท่ีใชวัสดุเสนใย 2 ชนิด โดยใช 

เสนดายเปนเสนยืนและเสนใยกลวยเปนเสนพุง

4. ทดลองออกแบบและพัฒนาเปนผลิตภัณฑ 
จากผาทอที่ใชเสนใยผสมระหวางเสนใยกลวย
และเสนดายอยางนอย 3 ผลิตภัณฑ เพ่ือเปนตน
แบบทางการตลาด

ขอมูลผลการศึกษาขนาด  ความยาว  
และความทนตอแรงดึง ของเสนใย
กลวยท่ีเหมาะสมสำหรับใชเปนเสนใย 
ในการทอผา

กระบวนการผลิต / ทดลอง    กระบวนการศึกษา          ผลการดำเนินงาน

ผลผลิต/ผลลัพธ :
- สามารถพัฒนานวัตกรรมที่เสริมสรางอาชีพใหชุมชนที่เชื่อมโยงกันแบบหวงโซ
  ตนน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ (กลุมอาชีพปลูกกลวยนำมาผลิตเสนใย)         (กลุมทอผาใช    
  เสนใยกลวยเปนวัสดุสำหรับทอผา)          (กลุมตัดเย็บเส้ือผา ตัดเย็บสรางผลิตภัณฑตาม
  ตนแบบจากผาทอเสนใยกลวย จำหนายสรางรายได)      
- แตละกลุมอาชีพมีรายไดเพ่ิมข้ึน และมีทักษะในการเรียนรูพัฒนาเพ่ิมเติมไปสูความย่ังยืน
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วิทยาลัยชุมชนน่าน

วิทยาลัยชุมชนนาน ไดรับโลเชิดชูเกียรติ รางวัล วัฒนคุณาธร  ผูทำคุณประโยชน 
แกกระทรวงวัฒนธรรม ประจำป 2563 ประเภทนิติบุคคล หรือ องคกร

วิทยาลัยชุมชนนานไดพัฒนาและตอยอด      
ศูนยการเรียนรูหออัตลักษณนครนาน โดยดำเนินโครงการ
พัฒนาทรัพยากรคลังความรูหองสมุดพื้นถิ่นนาน ประจำป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรวบรวมองคความรูพื้นถิ่น 
ในดานตาง ๆ เปนศูนยรวมความรูพ้ืนถ่ินนานท่ีพรอมใหบริการ
แกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งในรูปแบบ
หนังสือและเอกสารดิจิทัล และสนับสนุนเพื่อสรางชุมชน
แหงการเรียนรู ของเมืองนาน เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
และเผยแพรองคความรู  เชิงประวัติศาสตร ภูมิปญญา 
ศิลปวัฒนธรรม ทุนทางสังคม สูการจัดการการทองเที่ยว
แกคนเมืองนานและสาธารณชน ตามแนวพระราชดำริฯ ดังน้ี 

1. รวบรวมจัดทำทำเนียบศิลปนนาน เสนอโครงการ
แผนท่ีบานศิลปนนาน โดยเร่ิมจากศิลปน ดานการวาดภาพ
งานศิลปะ นำไปสูศิลปนดานตาง ๆ

2. แสวงหาจากชุมชนสู แผนงานหองสมุด
พื ้นถิ ่นนาน ในการเก็บรวบรวมขอมูลบุคคลตนแบบ 
ครูภูม ิปญญาพื้นถิ ่นนานในดานตาง ๆ

3. รวบรวมชุดขอมูลองคความรู บทความวิจัย
ที่เกี่ยวกับจังหวัดนาน และจัดทำองคความรูตนแบบเรื่อง 
ผาซิ่นนานตำนานผาซ่ิน 

4. รวมสงเสริมสนับสนุน และมีสวนรวม ในชุมชน
คุณธรรมนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน
ดวยพลังบวร

5. สนับสนุนเสริมสรางความรู  ความเขาใจ 

เก ี ่ยวก ับรากฐานทางประวัต ิศาสตรศ ิลปว ัฒนธรรม 
ความหลากหลายทางชาติพันธุ กรณีศึกษาชาติพันธุลัวะนาน

6. สงเสริมดานการศึกษาแบบการมีสวนรวม  
ในการอนุรักษและพัฒนากิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมนาน

องคความรูท่ีเกิดข้ึนจากการรวมมือกับชุมชน
ทองถ่ิน ไดแก ชุดองคความรูนานรวมสมัยภาพวาดจิตรกรรม 
เทคนิคการใชสีโบราณภูมิปญญานาน ชุดองคความรูตัดตุง
ตองลายภูมิปญญานาน ชุดองคความรูรักบานเกิด เชิดชู    
อัตลักษณนาน “นาเคนทร พลวัต ชลทัศนวัฒนธรรม”      
ชุดองคความรูชาติพันธุนานศึกษาลัวะนาน ชุดองคความรู
ตนแบบมรดกวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินนาน เร่ืองผาในวัฒนธรรมนาน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนานจึงไดคัดเลือก
วิทยาลัยชุมชนนานใหไดรับโลเชิดชูเกียรติ รางวัลวัฒน
คุณาธร ผู ทำคุณประโยชน แกกระทรวงวัฒนธรรม        
ประจำป 2563 ประเภทนิติบุคคล หรือ องคกร เมื่อวันที่ 
2 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ ศูนยว ัฒนธรรม         
แหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เพ่ือยกยอง เชิดชูเกียรติ 
และประกาศเกียรติคุณ ตลอดจนสรางขวัญกำลังใจที่ด ี
กับเครือขายวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ใหกับวิทยาลัย
ชุมชน นานเปนองคกร ผูทำคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม 
ในการขับเคล่ือนงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมท้ัง 
การขยายความรวมมือไปสูทุกภาคสวนของสังคม เพ่ือเปนพลัง
ท่ีเขมแข็งในการจรรโลง สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคา 
ของชาติใหคงอยูอยางม่ันคงสืบไป             

วิทยาลัยชุมชนแพร่
สงเสริมทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การพัฒนาอาหารพ้ืนถ่ิน
ทุนวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อสรางความสนใจและทักษะพัฒนาทองถิ่น 
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

วิทยาลัยชุมชนแพร ทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหกับ 
15 โรงเรียน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีหางไกลจังหวัดแพร 
โดยพัฒนาศักยภาพครูใหมีทักษะการคิดเชิงออกแบบ ในการ
ตกแตงอาหารทองถิ่นเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม จำนวน 93 คน 
และนำองคความรูไปพัฒนานักเรียน จำนวน 1,000 คน        
ในเร่ืองอาหารทองถ่ินท่ีเปนเร่ืองใกลตัวทำใหนักเรียนมีความสนใจ 
ที่จะสงเสริมอาหารในทองถิ่นของตนใหเปนที่รูจัก ดวยการ
ตกแตงอาหารเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและนำไปเผยแพรในส่ือโซเชียล 
เปนการขยายโอกาสใหกับนักเรียนและบุคลากรครูไดมีโอกาส
ไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปนเครือขาย (PLC) โดยการ 
นำทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) รวมกับ  
การจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน มาออกแบบชุดหลักสูตร
สำหรับฝกอบรมพัฒนาครู และส่ือประกอบการเรียนการสอน  
ท่ีนำไปใชไดงายโดยผานการเรียนรูดวยระบบออนไลน ทำใหสามารถ 
สอดแทรกบูรณาการไปกับกิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียน และนักเรียน 
สามารถนำไปเรียนรูนอกเวลาไดดวย สงผลใหนักเรียนเกิดทักษะ 
Soft Skill คือ 1) ครีเอทีฟและความคิดสรางสรรค 2) ทีมเวิรค
และการใหความรวมมือ 3) การบริหารจัดการเวลา 4) การปรับตัว 
และ 5) โนมนาวจูงใจได อีกท้ังยังเกิดความรักและภาคภูมิใจ  

ในทองถ่ินของตนเองเปนการตอบสนองนโยบาย Thailand 
4.0 “Creative Economy” โมเดลไทยแลนด 4.0 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สถาบันแมขายเครือขาย 
อุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน) จึงไดคัดเลือกใหวิทยาลัยชุมชนแพร 
เขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินโครงการ “การสงเสริมทักษะ 
การคิดเชิงออกแบบการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นทุนวัฒนธรรม      
ของชุมชนเพ่ือสรางความสนใจและทักษะในพัฒนาทองถ่ิน”  
โดยมีครูและนักเรียนไดนำเสนอผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู
การดำเนินงานกับเครือขายอุดมศึกษาในภูมิภาคตาง ๆ และ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมไดคัดเลือกผลงานของวิทยาลัยชุมชนแพร 
เปนกิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสงเสริม 
ใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค ใหไดนำเสนอบนเวที 
ในรูปแบบ Ted Talk ในการจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและพัฒนา 
ทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี ้ยง พ.ศ. 2563        
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด      
คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร
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วิทยาลัยชุมชนน่าน

วิทยาลัยชุมชนนาน ไดรับโลเชิดชูเกียรติ รางวัล วัฒนคุณาธร  ผูทำคุณประโยชน 
แกกระทรวงวัฒนธรรม ประจำป 2563 ประเภทนิติบุคคล หรือ องคกร

วิทยาลัยชุมชนนานไดพัฒนาและตอยอด      
ศูนยการเรียนรูหออัตลักษณนครนาน โดยดำเนินโครงการ
พัฒนาทรัพยากรคลังความรูหองสมุดพื้นถิ่นนาน ประจำป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรวบรวมองคความรูพื้นถิ่น 
ในดานตาง ๆ เปนศูนยรวมความรูพ้ืนถ่ินนานท่ีพรอมใหบริการ
แกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งในรูปแบบ
หนังสือและเอกสารดิจิทัล และสนับสนุนเพื่อสรางชุมชน
แหงการเรียนรู ของเมืองนาน เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
และเผยแพรองคความรู  เชิงประวัติศาสตร ภูมิปญญา 
ศิลปวัฒนธรรม ทุนทางสังคม สูการจัดการการทองเที่ยว
แกคนเมืองนานและสาธารณชน ตามแนวพระราชดำริฯ ดังน้ี 

1. รวบรวมจัดทำทำเนียบศิลปนนาน เสนอโครงการ
แผนท่ีบานศิลปนนาน โดยเร่ิมจากศิลปน ดานการวาดภาพ
งานศิลปะ นำไปสูศิลปนดานตาง ๆ

2. แสวงหาจากชุมชนสู แผนงานหองสมุด
พื ้นถิ ่นนาน ในการเก็บรวบรวมขอมูลบุคคลตนแบบ 
ครูภูม ิปญญาพื้นถิ ่นนานในดานตาง ๆ

3. รวบรวมชุดขอมูลองคความรู บทความวิจัย
ที่เกี่ยวกับจังหวัดนาน และจัดทำองคความรูตนแบบเรื่อง 
ผาซิ่นนานตำนานผาซ่ิน 

4. รวมสงเสริมสนับสนุน และมีสวนรวม ในชุมชน
คุณธรรมนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน
ดวยพลังบวร

5. สนับสนุนเสริมสรางความรู  ความเขาใจ 

เก ี ่ยวก ับรากฐานทางประวัต ิศาสตรศ ิลปว ัฒนธรรม 
ความหลากหลายทางชาติพันธุ กรณีศึกษาชาติพันธุลัวะนาน

6. สงเสริมดานการศึกษาแบบการมีสวนรวม  
ในการอนุรักษและพัฒนากิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมนาน

องคความรูท่ีเกิดข้ึนจากการรวมมือกับชุมชน
ทองถ่ิน ไดแก ชุดองคความรูนานรวมสมัยภาพวาดจิตรกรรม 
เทคนิคการใชสีโบราณภูมิปญญานาน ชุดองคความรูตัดตุง
ตองลายภูมิปญญานาน ชุดองคความรูรักบานเกิด เชิดชู    
อัตลักษณนาน “นาเคนทร พลวัต ชลทัศนวัฒนธรรม”      
ชุดองคความรูชาติพันธุนานศึกษาลัวะนาน ชุดองคความรู
ตนแบบมรดกวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินนาน เร่ืองผาในวัฒนธรรมนาน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนานจึงไดคัดเลือก
วิทยาลัยชุมชนนานใหไดรับโลเชิดชูเกียรติ รางวัลวัฒน
คุณาธร ผู ทำคุณประโยชน แกกระทรวงวัฒนธรรม        
ประจำป 2563 ประเภทนิติบุคคล หรือ องคกร เมื่อวันที่ 
2 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ ศูนยว ัฒนธรรม         
แหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เพ่ือยกยอง เชิดชูเกียรติ 
และประกาศเกียรติคุณ ตลอดจนสรางขวัญกำลังใจที่ด ี
กับเครือขายวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ใหกับวิทยาลัย
ชุมชน นานเปนองคกร ผูทำคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม 
ในการขับเคล่ือนงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมท้ัง 
การขยายความรวมมือไปสูทุกภาคสวนของสังคม เพ่ือเปนพลัง
ท่ีเขมแข็งในการจรรโลง สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคา 
ของชาติใหคงอยูอยางม่ันคงสืบไป             

วิทยาลัยชุมชนแพร่
สงเสริมทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การพัฒนาอาหารพ้ืนถ่ิน
ทุนวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อสรางความสนใจและทักษะพัฒนาทองถิ่น 
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

วิทยาลัยชุมชนแพร ทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหกับ 
15 โรงเรียน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีหางไกลจังหวัดแพร 
โดยพัฒนาศักยภาพครูใหมีทักษะการคิดเชิงออกแบบ ในการ
ตกแตงอาหารทองถิ่นเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม จำนวน 93 คน 
และนำองคความรูไปพัฒนานักเรียน จำนวน 1,000 คน        
ในเร่ืองอาหารทองถ่ินท่ีเปนเร่ืองใกลตัวทำใหนักเรียนมีความสนใจ 
ที่จะสงเสริมอาหารในทองถิ่นของตนใหเปนที่รูจัก ดวยการ
ตกแตงอาหารเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและนำไปเผยแพรในส่ือโซเชียล 
เปนการขยายโอกาสใหกับนักเรียนและบุคลากรครูไดมีโอกาส
ไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปนเครือขาย (PLC) โดยการ 
นำทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) รวมกับ  
การจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน มาออกแบบชุดหลักสูตร
สำหรับฝกอบรมพัฒนาครู และส่ือประกอบการเรียนการสอน  
ท่ีนำไปใชไดงายโดยผานการเรียนรูดวยระบบออนไลน ทำใหสามารถ 
สอดแทรกบูรณาการไปกับกิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียน และนักเรียน 
สามารถนำไปเรียนรูนอกเวลาไดดวย สงผลใหนักเรียนเกิดทักษะ 
Soft Skill คือ 1) ครีเอทีฟและความคิดสรางสรรค 2) ทีมเวิรค
และการใหความรวมมือ 3) การบริหารจัดการเวลา 4) การปรับตัว 
และ 5) โนมนาวจูงใจได อีกท้ังยังเกิดความรักและภาคภูมิใจ  

ในทองถ่ินของตนเองเปนการตอบสนองนโยบาย Thailand 
4.0 “Creative Economy” โมเดลไทยแลนด 4.0 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สถาบันแมขายเครือขาย 
อุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน) จึงไดคัดเลือกใหวิทยาลัยชุมชนแพร 
เขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินโครงการ “การสงเสริมทักษะ 
การคิดเชิงออกแบบการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นทุนวัฒนธรรม      
ของชุมชนเพ่ือสรางความสนใจและทักษะในพัฒนาทองถ่ิน”  
โดยมีครูและนักเรียนไดนำเสนอผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู
การดำเนินงานกับเครือขายอุดมศึกษาในภูมิภาคตาง ๆ และ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมไดคัดเลือกผลงานของวิทยาลัยชุมชนแพร 
เปนกิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสงเสริม 
ใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค ใหไดนำเสนอบนเวที 
ในรูปแบบ Ted Talk ในการจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและพัฒนา 
ทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี ้ยง พ.ศ. 2563        
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด      
คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร
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สถาบันวิทยาลัยชุม

ชนINSTITUTE OF COMMUNITY COLL
EG

ES

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
319 อาคารรัชมังคลาภิเษก ช้ัน 9 - 10 กระทรวงศึกษาธิการแขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300

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

www.iccs.ac.th

36 ถนนปางลอนิคม ตำบลจองคำ 
อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 58000
โทรศัพท : 053 695438  
โทรสาร  : 053  695439
เว็บไซต  : www.mcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
150 หมูที่ 6 ตำบลทาบัว อำเภอโพทะเล  
จังหวัดพิจิตร 66130
โทรศัพท : 056 659180     
โทรสาร : 056 659180 ตอ 107
เว็บไซต : www.pcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

หมู 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองบัวใต  
อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท : 055 897060 - 1    
โทรสาร : 055 897063
เว็บไซต : www.takcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนตาก
182 หมู 1 ถนนบุรีรัมย – สตึก  
ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000 
โทรศัพท : 044 615128  
โทรสาร : 044 615129
เว็บไซต : www.brcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

199 หมู 10 บานบุงอุทัย ตำบลนาสีนวน 
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท : 042 612596  
โทรสาร : 042 615197
เว็บไซต : www.mukcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
199 หมู 1 บานพราว ตำบลบานพราว
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 
โทรศัพท : 042 941101  
โทรสาร : 042 941056
เว็บไซต : www.nbcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

หมู 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลทาเกษม
อำเภอเมือง จังหวัดสระแกว 27000
โทรศัพท : 037 425487 - 9    
โทรสาร : 037 425291
เว็บไซต : www.skcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
7 หมู 2 ถนนบานไร - ลานสัก ตำบลหวยแหง 
อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท : 056 539204  
โทรสาร : 056 539205
เว็บไซต : www.uthaicc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

2/4 หมู 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น 
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท : 077 821068  
โทรสาร : 077 823326
เว็บไซต : www.rncc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนระนอง

223 หมู 10 ถนนสุริยะประดิษฐ 
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท : 073 642721 - 2  
โทรสาร : 073 642723
เว็บไซต : www.ncc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

2  ถนนสุขยางค 1 ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000
โทรศัพท : 073 216646  
โทรสาร : 073 216648
เว็บไซต : www.ycc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนยะลา
2 ถนนปากน้ำ  ตำบลรูสะมิแร 
อำเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  94000
โทรศัพท : 073 460205  
โทรสาร : 073 460061
เว็บไซต : www.pncc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

271  หมู 4  ตำบลเกตรี  อำเภอเมือง
จังหวัดสตูล  91000
โทรศัพท : 074 711958  
โทรสาร : 074  772116
เว็บไซต : www.stcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสตูล
44/1 หมู 2 ถนนบานแพว - พระประโทน
อำเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  74120
โทรศัพท : 034 450001 - 2   
โทรสาร : 034 450003
เว็บไซต : www.smkcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (ชั่วคราว)

บานบาก หมู 11 ถนนแจงสนิท ตำบลสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท : 045 586295  
โทรสาร : 045 586296
เว็บไซต : www.yasocc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนยโสธร
69 หมู 6 ตำบลบอแสน อำเภอทับปุด
จังหวัดพังงา  82180
โทรศัพท : 076 599014  
โทรสาร : 076 599214
เว็บไซต : www.pngcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนพังงา

64/1 หมู 2 ถนนตราด – คลองใหม  
ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด  23000
โทรศัพท : 039 671889    
โทรสาร : 039 671888
เว็บไซต : www.tratcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนตราด
189 หมู 2  ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร
จังหวัดแพร 54000
โทรศัพท : 054 532191  
โทรสาร : 054 532192
เว็บไซต : www.phr.ac.th

วิทยาลัยชุมชนแพร่

48/1 ถนนเกษตรขันธ ตำบลเทพา 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทรศัพท : 074 376633 , 074 376667   
โทรสาร : 074 376665
เว็บไซต : www.sk-cc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
10 หมู 5 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดูใต
อำเภอเมือง จังหวัดนาน 55000
โทรศัพท : 054 710329 , 054 711229 
โทรสาร : 054 710329
เว็บไซต : www.nancc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนน่าน
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โทรศัพท : 076 599014  
โทรสาร : 076 599214
เว็บไซต : www.pngcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนพังงา

64/1 หมู 2 ถนนตราด – คลองใหม  
ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด  23000
โทรศัพท : 039 671889    
โทรสาร : 039 671888
เว็บไซต : www.tratcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนตราด
189 หมู 2  ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร
จังหวัดแพร 54000
โทรศัพท : 054 532191  
โทรสาร : 054 532192
เว็บไซต : www.phr.ac.th

วิทยาลัยชุมชนแพร่

48/1 ถนนเกษตรขันธ ตำบลเทพา 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทรศัพท : 074 376633 , 074 376667   
โทรสาร : 074 376665
เว็บไซต : www.sk-cc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
10 หมู 5 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดูใต
อำเภอเมือง จังหวัดนาน 55000
โทรศัพท : 054 710329 , 054 711229 
โทรสาร : 054 710329
เว็บไซต : www.nancc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนน่าน
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รายชื่อคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน

1. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  จริยานุกุล    ที่ปรึกษาคณะทำงาน

2. นายนำชัย  กฤษณาสกุล      ประธานคณะทำงาน

3. นางสาววนิดา สุภัทรกุล     รองประธานคณะทำงาน

4. นางสาวทวนทัศน นิลดำ     คณะทำงาน

5. นายทศปริชัย เลาหทวี     คณะทำงาน

6. นางชนิกา น้ำเพชร     คณะทำงาน

7. นางสาวจันทรลดา ยิ้มรุงเรือง    คณะทำงาน

8. นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค    คณะทำงาน    

9. นางสาวรัชนันต  ไชยสุวรรณ    คณะทำงาน

10. นางสาวณัฐิดา จิตตะปญญา    คณะทำงาน

11. นางสาวมิ่งขวัญ  ทรัพยถาวร    คณะทำงาน

12. นางสาวแจมนิดา คณานันท    คณะทำงาน

13. นางสาวครองสิน มิตะทัง    คณะทำงานและเลขานุการ

14. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ    คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ

15. นางสาวสุพรรณิการ ปชโชตะสิงห   คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ

16. นางสาวธนาภรณ ชวนรักษาสัตย   คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ

17. นางสาวอารีรักษ โสภา     คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ
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