
สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ตามที่ได้มีการจัดท าตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจของสกอ. หรือส านัก/หน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2558 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้
ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของส านัก/หน่วยงาน 2 องค์ความรู้  

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือสู่แนวปฏิบัติ 
2. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

ซึ่งการจัดการท าแผนการจัดการความรู้ของแต่ละองค์ความรู้ที่เลือกมาให้มีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้
ตามข้ันตอน 7 ขั้นตอน และมีกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

กิจกรรมการจัดการความรู้ตามข้ันตอน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
๑) การบ่งชี้ความรู้ หมายถึง เราต้องมีการความรู้เรื่องอะไร เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง 
๒) การสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ หมายถึง ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร จะเอามาเก็บ

รวมกันได้อย่างไร 
๓) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง จะแบ่งประเภทหัวข้อความรู้อย่างไร 
๔) การประมวลกลั่นกรองความรู้ หมายถึง จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 
๕) การเข้าถึงความรู้ หมายถึง เราจะน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายอย่างไร 
๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันใน

หน่วยงาน 
๗) การเรียนรู้ หมายถึง การระบุว่าความรู้นั้นท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรท าให้องค์กรดีขึ้นได้

อย่างไร 
๘) การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง การประชาสัมพันธ์ ยกย่องชมเชยส านึกที่มีองค์

ความรู้ที่ดีและได้รับความนิยมสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. การจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อสู่แนวปฏิบัติ 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดท าแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี ที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เ พ่ือให้สามารถน าไปถ่ายทอดและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยควรมีกลยุทธ์ขับเคลื่อนประเด็นเชิงนโยบายที่เป็นจุดยืนของวิทยาลัยชุมชนให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ 
(1) การจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นคนกลุ่มวัยแรงงาน (2) การจัดการศึกษาตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน 
ใน 3 รูปแบบ (Tracks) และการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโมดูล (Modular System) และ (3) ทิศทางการขยาย
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในอนาคตซึ่งจัดท าแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามนโยบายของ  
สภาสถาบัน  

 โดยในผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2558 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ด าเนินงาน
แผนกลยุทธ์ และก าหนดเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ 3 รูปแบบ (Tracks) ให้
ชัดเจน ครบถ้วน และสมบูรณ์เพ่ือจะได้ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนเป้าหมาย ผลผลิตในการจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีต่อๆ ไป โดยก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ดังกล่าวขึ้นจ านวน 3 ครั้ง คือ ในระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 13 - 15 มกราคม 
และ วันที่ 19 – 21 มกราคม 2258 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์การศึกษาเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดจุดเน้นและอัตลักษณ์ในการพัฒนาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนให้สมบูรณ์ ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนครั้งละ 80 คน ประกอบด้วยบุคลการวิทยาลัยชุมชน 10 
แห่งๆ ละ 5 คน ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 
 

 



 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 

 



 

 



 
 

2. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
ปัจจุบันในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งอาเซียน รัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญ

ในการเตรียมความพร้อมของประเทศเพ่ือร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ที่เน้นการ
ปฏิบัติและเชื่อมโยงยิ่งขึ้น เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาค ส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนมีส่วนร่วมและ
ได้รับประโยชน์จากการรวมตัวของอาเซียน และกระบวนการเป็นประชาคมอาเซียน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบรูณ์ โดย
สร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการเมืองและความม่ันคง  

ในการนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชนก็ให้ความส าคัญในเรื่องนี้เดียวกัน จึงได้มีการเตรียมความ
พร้อมในเรื่องดังกล่าว โดยน ามาระบุไว้ในการจัดการความรู้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งจะมีการต่อเนื่องจากปีที่
ผ่านมา โดยในปีนี้ได้จัดการความรู้ประเทศเวียดนาม 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) หรือ ที่นิยมเรียกกันสั้นๆ 
ว่า ประเทศ “เวียดนาม” ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพ้ืนที่ 331,033 ตารางกิโลเมตร เรียงเป็นรูป
ตัว S ตามแนวฝั่งตะวันตกของทะเลจีนใต้ มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้
ติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ และ ทิศตะวันตกติดกับ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา พ้ืนที่
ประมาณ 3 ใน 4 ของเวียดนาม ประกอบด้วย ภูเขาและป่าไม้ บริเวณแผ่นดินทั้งหมดของเวียดนามมีพ้ืนที่ราว 



328,000 ตารางกิโลเมตร นอกจากนั้นเป็นไหล่เขาและหมู่เกาะต่างๆ อีกนับพันเกาะเรียงรายตั้งแต่อ่าวตังเกี๋ยไป
จนถึงอ่าวไท 

เมืองส าคัญทางภาคเหนือ ได้แก่ 
ฮานอย (Ha Noi) เป็นเมืองหลวง มีพ้ืนที่ประมาณ 921 ตารางกิโลเมตร ประชากร 2.2 ล้าน

คน ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ าแดง นอกจากนี้ ฮานอยยังเป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศและเป็น
ศูนย์กลางธุรกิจการค้าทางภาคเหนือ มีสนามบินนานาชาติที่ส าคัญคือ Noi Bai International Airport 

ไฮฟอง (Hai Phong) มีพ้ืนที่ 1,503 ตารางกิโลเมตร ประชากรราว 1.7 ล้านคน เป็นเมือง
ท่าส าคัญในภาคเหนือและเป็นเขตอุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี ต่อเรือ และวัสดุก่อสร้าง มีท่าเรือ
ส าคัญคือ Hai Phong Port และสนามบิน Cat Bi Airport 

กว๋างนินห์ (Quang Ninh) มีพ้ืนที่ 5,899 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 1 ล้านคน  
กว๋างนินห์เป็นเมืองท่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม มีท่าเรือส าคัญได้แก่ Hon Gai Port นอกจากนี้ 
ยังเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรมากมาย อาทิ ป่าไม้ และเป็นแหล่ง ถ่านหินใหญ่ที่สุดในประเทศ 
รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมีชื่อเสียงระดับโลก คือ อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay) 

เซินลา (Son La) มีพ้ืนที่ 14,055 ตารางกิโลเมตร ประชากร 9 แสนคน โดยพื้นที่กว่าร้อย
ละ 80 เป็นไหล่เขา ซึ่งเหมาะแก่การท าฟาร์มโคนม มีสินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ ชาด า 

ลายเจิว (Lai Chau) มีพ้ืนที่ 7,365 ตารางกิโลเมตร ประชากร 2 แสนคน มีสนามบินคือ 
Dien Bien Phu Airport 

เตวียนกวาง (Tuyen Quang) มีพ้ืนที่ 5,868 ตารางกิโลเมตร ประชากร 7 แสนคน เป็น
จังหวัดที่อุดมไปด้วยป่าไม้ และไม้มีค่าต่างๆ รวมถึงพืชสมุนไพรกว่า 1,000 ชนิด 

หลาวกาย (Lao Cai) มีพ้ืนที่ 8,057 ตารางกิโลเมตร ประชากร 6 แสนคน มีป่าไม้อุดม
สมบูรณ์และไม้หายากหลายชนิด อาทิ Po Mu (Fukiena), Lat Hoa (Chukrasia Tabulario Cho Chi) รวมถึง
พืชสมุนไพรและสัตว์หายากอ่ืนๆ เช่น กวาง หมูป่า เสือ เป็นต้น เมืองท่องเที่ยวส าคัญคือ เมืองซาปา (Sa Pa) ซ่ึง
อยู่บนภูเขาสูงและมีภูมิอากาศคล้ายยุโรป 

วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 
เวียดนามมีความสัมพันธ์กับจีนมาก่อนการปฏิวัติระบบการปกครอง จึงท าให้มีความเชื่อ 

ศิลปะ วิถีการด ารงชีวิต ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับจีน ลัทธิความเชื่อต่างๆ ของ จีนได้
แพร่ขยายมายังเวียดนามด้วย ทั้งลัทธิขงจื๊อที่ให้ความส าคัญต่อการนับถือบรรพบุรุษ ลัทธิเต๋า ที่สอนเรื่องความ
สมดุลของธรรมชาติ รวมไปถึงศาสนาพุทธนิกายมหายานที่สอนเรื่องกรรมดีและกรรมชั่ว แม้ว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์
ของเวียดนามจะท าลายความเชื่อและศาสนาส่วนหนึ่งไปในช่วงปฏิวัติระบบการปกครอง แต่ปัจจุบันมีการผ่อนปรน
มากขึ้น โดยอนุญาตให้มีนักบวชในศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืนๆ ได้  อีกทั้งพลเมืองส่วนหนึ่งยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมสืบทอดมาจน ถึงปัจจุบัน 

  ชาวเวียดนามยังมีความนับถือสวรรค์หรือที่เรียกว่า "องเตร่ย (Ong Troi)" และเชื่อว่าทุกหน
ทุกแห่งมีเทพเจ้าสถติย์อยู่ ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าดิน เทพเจ้าน้ า หรือเทพเจ้าอ่ืนๆ ดังนั้น นอกจากวัดในศาสนาพุทธ   
(จั่ว - Chua) ศาลาประชาคม (ดินห์ - Dinh) หรือแท่นบูชาจักรพรรดิในอดีต (เดน - Den) แล้ว ยังมีการตั้งแท่น
บูชาเทพเจ้า (เหมียว - Mieu) กระจายอยู่โดยทั่วไป ประชาชนนิยมน าดอกไม้ ธูป เทียน และผลไม้มาสักการะบูชา



ในวันที่ 1 และ 15 ค่ า นอกจากนี้ ค าสอนของขงจื๊อก็ยังคงอิทธิพลอยู่ในเวียดนาม ท าให้ชาวเวียดนามให้
ความส าคัญกับการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ 

เทศกาลทางศาสนาส าคัญที่สุด คือ "เต๊ดเหวียนดาน (Tet Nguyen Dan)" แปลว่า “เทศกาล
แห่งรุ่งอรุณแรกของปี” ที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “เทศกาลเต๊ด (Tet)” ซึ่งเริ่มต้นขึ้น 1 สัปดาห์ก่อนจะถึง
วันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติคือ อยู่ระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ในวันขึ้น 15 ค่ า ของวันที่ดวง
อาทิตย์อยู่ไกลเส้นศูนย์สูตรมากที่สุดในฤดูหนาวกับวันที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน (วิษุวัต) ในฤดูใบไม้ผลิ 
เทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองในภาพรวมทั้งหมดของความเชื่อในเทพเจ้า ลัทธิเต๋า และขงจื๊อ ศาสนาพุทธ รวมถึง
การเคารพบรรพบุรุษ 

ชาวเวียดนามจะท าเสาไม้ไผ่สูงเรียกว่า "ไกเนว (Cayneu)" แปลว่า "ต้นไม้สัญญาณ" แขวน
ด้วยป้ายดินเหนียว "แคงห์ (Khnah)" มีผ้าเหลืองติดอยู่บนยอดเสา มีเสียงดังกังวานติดไว้หน้าบ้านเป็นสัญลักษณ์
ของพระพุทธเจ้า เพ่ือป้องกันพวกปีศาจหรือวิญญาณชั่วร้ายที่จะมารบกวน อาหารประจ าเทศกาลคือ "บ๋านจุง 
(Banh Chung)" ที่ท าจากข้าวเหนียวสอดไส้หมู ถั่ว และหัวหอมแห้ง นอกจากนี้ ยังต้องจุดประทัดเพ่ือขับไล่ปีศาจ 
"มากุ่ย (Ma Qui)" กับภรรยาผู้ชั่วร้าย จนในปี 2538 รัฐบาลห้ามการจุดประทัด แต่ชาวบ้านก็หาวิธีเลี่ยงโดยการ
เปิดเทปของเสียงประทัดแทนการจุด 

อีกเทศกาลที่ส าคัญของชาวเวียดนาม คือ "เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง" โดยนับตามจันทรคติ
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 8 ของทุกปี ชาวบ้านจัดประกวด "ขนมบันตรังทู" หรือขนมเปี๊ยะโก๋ญวน ที่มีรูปร่างกลม 
มีไส้ถั่วและไส้ผลไม้ พร้อมทั้งจัดขบวนแห่เชิดมังกรขึ้น เพ่ือแสดงความเคารพต่อพระจันทร์ ในบางหมู่บ้านอาจ
ประดับโคมไฟ พร้อมทั้งจัดงานขับร้องเพลงพื้นบ้าน 
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