




ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

องคมนตรี

ผู้วางรากฐานวิทยาลัยชุมชน

“วิทยาลัยชุมชนเป็นสะพานเช่ือมระหว่างระบบการศึกษา
การฝึกอบรมกับโลกของการท�างาน

มีเป้าหมายในการพัฒนาชีวิตของคนในชุมชน
สร้างระบบการศึกษาที่รวมการเปลี่ยนแปลง

ทั้งสามด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และคุณค่า คุณธรรม ซ่ึงจะได้เป็นภูมิคุ้มกัน
ส�าหรับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน”



 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้สังกัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้น 

การสร ้างโอกาสการเข ้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ต�่ากว่าปริญญาและการเรียนรู ้ตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบ

หลากหลาย มีการท�างานเชิงรุกเพื่อเข้าถึงผู้เรียนในชุมชน 

ได้ทั่วถึง รวมทั้งการตอบสนองต่อความต้องการของท้องถ่ิน 

และชุมชนทั้งด้านการศึกษา การฝึกอบรมวิชาการหรือ

วิชาชีพให้สมาชิกในชุมชนได้พัฒนาศักยภาพ โดยไม่ต้อง

จากถ่ินฐาน 

 การด�าเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในรอบ 

ปี พ.ศ. 2564 นอกจากมีผลงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย 

ของการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้วิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคง

ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร ้างโอกาสทางการศึกษา 

แก่กลุ่มเป้าหมายที่พลาดโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาและบริการ 

วิชาการจากวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยู ่ในพื้นที่ 20 จังหวัด 

ทั่วประเทศแล้ว สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนยังได้ขับเคล่ือน 

นางสิริกร  มณีรินทร์

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

จากนายกสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 3 ปี 

(พ.ศ. 2563 – 2565) โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบโครงสร ้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองรับการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล  

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  

ที่พลเมืองทั่วโลกก�าลังเผชิญ และแผนพัฒนาสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี ตามกลุ่มอุดมศึกษา 

ที่ เน ้นยุทธศาสตร ์การพัฒนาเชิงพื้นที่  (Area-based 

Community) ให้ได้ตามเป้าหมายภายในปี 2570 

 ในนามของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอแสดง

ความชื่นชมกับความส�าเร็จ อันเป็นผลจากก�าลังกาย ก�าลังใจ 

และก�าลังสติปัญญาของผู้บริหารและบุคลากรทุกคน และ

ขออวยพรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนประสบความส�าเร็จ

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

สาร



 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีปรัชญา เพื่อเสริมสร้าง

โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพิ่มคุณค่าชีวิต และ

ศักยภาพของบุคคลและชุมชน มีการด�าเนินงานตามพันธกิจ 

สถาบันอุดมศึกษา 5 ด้าน คือ การจัดการศึกษา การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 

การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มุ่งตอบสนองการพัฒนา 

สู ่ความเป ็นเลิศตามกลุ ่มอุดมศึกษาท่ีเน ้นยุทธศาสตร ์

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area-based Community) และ 

เป็นไปตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ เช่น ด้านความม่ันคง 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนา

และเสริมสร ้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด ้านพัฒนา

ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และด้านการสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม เป็นต้น 

 รายงานประจ�าปี 2564 เป็นการน�าเสนอผลงาน

ภาพรวมแต่ละพันธกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี รวม 4 ผลผลิต 9 โครงการ จ�านวน 27 ตัวชี้วัด 

มีผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 26 ตัวชี้วัด อาทิเช่น 

การผลิตก�าลังคนระดับอนุปริญญาและประกาศนียบัตร 

การให ้บริการวิชาการ การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู ้การแพทย์แผนไทย โครงการ 

ขับ เคลื่ อนการจัดการศึกษาเพื่ อความสุขของชุมชน  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย โครงการ

ต�าบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่ งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

โครงการ เสริ มสร ้ า งสั งคมพหุ วัฒนธรรมที่ เข ้ มแข็ ง 

โครงการส่งเสริมการมีงานท�าและมีรายได้ของผู ้สูงอายุ 

โครงการพัฒนากลุ ่มท ่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและ 

กลุ ่ มชาติพันธุ ์  และโครงการพัฒนาการผลิต สินค ้ า 

ด้านการเกษตรภาคตะวันออก รวมไปถึงผลการด�าเนินงาน 

จากผู้อ�านวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

การวิ จัยและพัฒนาชุมชนนวัตกรรมที่ ได ้รับสนับสนุน 

งบประมาณจากหน่วยงานอื่น

 นอกจากนี้  ยั ง เป ็นการน� า เสนอผลงานการ 

ขับเคลื่อนนโยบายสภาสถาบัน เรื่อง แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 3 ป ี ให ้บรรลุผลส�าเร็จ 

ภายในปี 2565 รวมท้ังน�าเสนอผลงานเด่นของแต่ละ

วิทยาลัยชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงความมุ ่งมั่น ร ่วมแรง 

ร่วมใจของบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการขับเคลื่อน

การด�าเนินงานตามเจตนารมณ์ท่ีวางไว้ 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่าย

ที่ได้ทุ่มเท พลังกาย ใจ และสติปัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่

อย่างเต็มท่ี เพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อไปอย่างม่ันคงและ 

มีประสิทธิภาพ ยังประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

นายน�าชัย  กฤษณาสกุล

ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สาร



5  แนะน�าสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 6 ความเป็นมาและการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
 9 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
 15 โครงสร้างองค์กร
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 17 สภาวิชาการสถาบัน
 18 ประธานสภาวิทยาลัย
 19 ผู้บริหารสถาบัน
 20 ข้อมูลบุคลากร
 22 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 24 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

25  ผลการด�าเนินงานตามพันธกิจ
 26 การจัดการศึกษาและฝึกอบรม
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แนะน�ำสถำบันวิทยำลัยชุมชน



Annual Report 2021

ปรัชญา
 วิทยาลัยชุมชนเชื่อว่าบุคคลทุกคนมีศักยภาพอยู ่ในตัว ถ้าเขามีโอกาส

และได้รับค�าแนะน�าในทางที่ถูกต้องเหมาะสม เขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองได้อย่างเต็มท่ี และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าย่ิงต่อชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน์
สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 

สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน 
เพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน

เส ้นทางการก ่อก�า เ นิดวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยมี 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็น 

ผู้จุดประกายทางความคิด วางรากฐานการด�าเนินงาน มุ่งให้

วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันของรัฐที่จัดการศึกษาระดับต�่ากว่า

ปริญญา จัดฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ควำมเป็นมำ
และกำรจัดตั้ง
วิทยำลัยชุมชน

 แนวคิดให้มีวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย

พ.ศ. 2513 - 2519 พ.ศ. 2520 - 2540

พ.ศ. 2558 - 2562

 แนวคิดเสนอการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในแผนพัฒนา
 การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และความคิดของคณะกรรมการ
 วางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  
 จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 เป็นวิทยาลัยชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย และ
 ยุติการด�าเนินการเมื่อ พ.ศ. 2540

ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกฎหมายหลักในการด�าเนินงาน มีการบริหาร
จัดการสถาบันวิทยาลัยชุมชนในรูปองค์คณะบุคคลที่มาจากทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และบริหารจัดการร่วมโดยชุมชน แบ่งเป็น 
2 ระดับ คือ ระดับชาติ ได้แก่ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
สภาวิชาการ ระดับจังหวัด ได้แก่ สภาวิทยาลัยชุมชน และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย

2 พฤษภาคม 2562

ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 และ  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม พ.ศ. 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

จึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม
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นโยบายหลัก 

1.  เปิดกว้างและเข้าถึงง่ายเพ่ือให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างกว้างขวาง 

2.  มีหลักสูตรหลากหลายประเภทให้เลือก 

3.  ตอบสนองต่อชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

4.  เน้นคุณภาพและการใช้ประโยชน์ 

5.  เสียค่าใช้จ่ายน้อย 

6.  สร้างพันธมิตรกับธุรกิจเอกชน องค์กรของรัฐ และชุมชน

หลักการส�าคัญในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
1.  หลักการกระจายอ�านาจท่ีแท้จริง โดยการจัดต้ังให้เกิดจากความต้องการ

 ของประชาชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานทุกข้ันตอน 

2. ให้ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ท้ังของรัฐ เอกชน และชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 และในระยะแรกไม่มีการก่อสร้างสถานศึกษาใหม่

3. จัดระบบความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน เพื่อการผลิตก�าลังคน

 และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน

พ.ศ. 2527 - 2528 พ.ศ. 2533 - 2541

พ.ศ. 2537 - 2539

พ.ศ. 2544 - 2558

 จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยครู จ�านวน 4 แห่ง 
 คือ วิทยาลัยชุมชนพิบูลสงคราม วิทยาลัยชุมชน
 อุบลราชธานี วิทยาลัยชุมชนนครราชสีมา และ
 วิทยาลัยชุมชนนครศรีธรรมราช โดยมีหน่วย
 ประสานงาน คือ “ส�านักพัฒนาวิทยาลัยชุมชน” 
 และยุติการด�าเนินงานทั้ง 4 แห่ง

 ขยายการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยจัดตั้งวิทยาลัย
 ชุมชนสุราษฎร์ธานี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 และยุติการด�าเนินการเมื่อ พ.ศ. 2541

 จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 77 แห่ง ในสถาบันการศึกษา 

 เฉพาะ ในวิทยาลัยเกษตรกรรม วิทยาลัยพลศึกษา

 วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยช่างศิลป มีหน่วย

 ประสานงาน คือ “ส�านักงานโครงการวิทยาลัยชุมชน” 

 และยุติการด�าเนินการเมื่อ พ.ศ. 2539

จากนโยบายรัฐบาลในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2554 รวม 20 แห่ง
กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายที่พลาดโอกาส ดังนี้
	17	เมษายน	2545 แม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก สระแก้ว อุทัยธานี บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวล�าภู ระนอง และนราธิวาส
	29	กรกฎาคม	2547 ยะลา และปัตตานี     8	ตุลาคม	2547  สตูล สมุทรสาคร ตราด ยโสธร และพังงา
	20	กุมภาพันธ์	2549 แพร่     	24	สิงหาคม	2550  สงขลา              	29	มีนาคม	2554  น่าน
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รายนามประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน/นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ปีที่ด�ารงต�าแหน่ง รายนาม ต�าแหน่ง

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

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

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

30 ธ.ค. 2558 – 29 ธ.ค. 2562 นางสิริกร  มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

30 ธ.ค. 2562 – 5 ธ.ค. 2563 นางสิริกร  มณีรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

6 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน นางสิริกร  มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายนามผู้บริหาร

ปีที่ด�ารงต�าแหน่ง รายนาม ต�าแหน่ง

พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546 นางสาวสุนันทา  แสงทอง ผู้อ�านวยการโครงการส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน
ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน

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

13 ก.ย. 2555 – 19 พ.ค. 2556 นางสาววรรณี  สิงห์โตนาท รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน

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

11 เม.ย. 2558 – 30 ก.ย. 2558 นายสมศักดิ์  ตันติแพทยางกูร รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

1 ต.ค. 2558 – 28 มี.ค. 2559 นายมานิต  วิมุตติสุข รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

29 มี.ค. 2559 – 30 ต.ค. 2559 นายน�าชัย  กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

7 พ.ย. 2559 – 24 ก.ค. 2561 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

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

1 ต.ค. 2562 – 15 พ.ย. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

16 พ.ย. 2562 – 30 พ.ย. 2563 นายคมสัน  คูสินทรัพย์ รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

1 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน นายน�าชัย  กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รูปทรงสถาปัตยกรรมไทย 

สื่อถึง การบูรณาการ วิถีปัญญาและวิถีไทย

สถาปัตยกรรมไทย

ตราสัญลักษณ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

จุดกลาง 

สื่อถึง ศูนย์รวมความร่วมมือ 

ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน

ช่องว่าง 

สื่อถึง การศึกษา ความรู้ 

การเติมเต็มโอกาสทางการศึกษา

เส้นโค้งที่รองรับด้านล่าง 

สื่อถึง การศึกษาตลอดชีวิต การสร้างบุคลากร

ที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชน และประเทศชาต ิ
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แผนยุทธศำสตร์สถำบันวิทยำลัยชุมชนระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565)

สถาบันธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วิสัยทัศน์ (Vision)

  การมุ่งผลลัพธ์และความเป็นเลิศ 

  การมีส่วนร่วมที่มุ ่งความส�าเร็จ

  ความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์ในสิ่งท่ีท�า

  ความเป็นผู้น�าและสร้างแรงบันดาลใจ

ค่ำนิยมองค์กร (Core Value)
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ ่งส่งเสริมการเรียนรู ้ 

ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน 

การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนอง

ต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถ่ินและ

ชุมชนซ่ึงน�าไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยมีพันธกิจ ดังนี้

 1. การจัดการศึกษา

 2. การวิจัยและนวัตกรรม

 3. การบริการทางวิชาการ

 4. การทะนุบ�ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม

พันธกิจ (Mission)

สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม

ชุมชน เพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน

เอกลักษณ์ของสถำบันวิทยำลัย
ชุมชน (Uniqueness)

ท�างานเชิงรุก ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาตนอย่าง

สม�่าเสมอ 

อัตลักษณ์ของสถำบันวิทยำลัย
ชุมชน (Identity)

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นวิทยาลัยแห่งการ 

สร ้างสรรค ์และนวัตกรรมชุมชน มีความเป ็นเลิศ 

เฉพาะทางของแต่ละวิทยาลัยชุมชนตามบริบทของพื้นที่ 

(Community Excellence Center) สร้างผู้ประกอบการ 

รุ่นใหม่ในชุมชน (Community Startup) สร้างนวัตกรรม 

ชุมชนในการด�าเนินงานตามพันธกิจ (Community 

Innovation) และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Community of LifeLong Learning)

เป้ำประสงค์ (Goal)

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษา จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต�่ากว่าปริญญา มีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง 

ความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาท่ียั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองต่อความต้องการ และ 

การประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซ่ึงน�าไปสู่การพัฒนาประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล
เป้าประสงค ์ 1. ระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวทั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 2. ระบบและหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าสายวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรที่ชัดเจน
 3. กระจายอ�านาจการบริหารจัดการ
 4. ขยายพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

พ.ศ. 2561-2565

ภาพรวมของสถาบัน

ผลด�าเนินงาน
ปี 2561-2564

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565

1. จ�านวนระบบการบรหิารจดัการทีไ่ด้รบัการพฒันาให้เป็นมาตรฐานเดยีวกัน ระบบ 3 6 -

2. มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในสายวิชาการและวิชาชีพของ
   บุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ระบบ 2 5 -

3. จ�านวนเรื่องที่มีการกระจายอ�านาจ เรื่อง 3 27 -

4. จ�านวนวิทยาลัยชุมชนที่ต้ังใหม่หรือจ�านวนหน่วยจัดการศึกษาในพื้นที่ใหม่ แห่ง 2 n/a 2

กล
ยุท

ธ์ 1.1 สร้างความเข้มแข็งของ
วัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้น

ผลลัพธ์

1.2 จัดระบบบริหารจัดการ
เชิงรุก และการให้บริการที่ดี

มีประสิทธิภาพ

1.3 ขยายพื้นที่ให้บริการ
จัดการศึกษาและการบริการ

วิชาการ

1.4 สร้างระบบบริหารเงินรายได้
ให้มีประสิทธิภาพ/ปรับปรุงระบบ
การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

1.5 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชน 
เป็นพื้นที่สร้างความดี 
และสร้างคนดีให้ชุมชน

แน
วท

าง
กา
รด

�าเน
ินง
าน

แผ
นง
าน
/โ
คร

งก
าร
/ก

ิจก
รร
ม

1) โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อการท�างานเชิงรุก
2) โครงการพัฒนาบคุลากรด้าน
กระบวนการจัดการความรู ้ 
3 )  โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีมุ ่งเน้นการ 
กระจายอ�านาจ

1) แผนการจัดท�ากรอบอัตรา
ก�าลัง ระยะ 5 ปี ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
2) โครงการพัฒนาส�านักงาน
อัจฉริยะ (Smart Office)
3) โครงการปรบัปรงุระบบการ
ประชุมทางไกล
4 )  โครงการปรับปรุ งกฎ 
ระเบียบ นโยบาย หรือแนว
ปฏิบัติ
5) โครงการจัดหาและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
6) โครงการส่งเสริมและปลูก
ฝังวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและระบบสารสนเทศ

1) โครงการจัดท�าหลักเกณฑ์
การบริหารหน่วยจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน
2) โครงการส� ารวจความ
ต้องการเพ่ือขยายการศึกษา
รูปแบบวิทยาลัยชุมชน
3) โครงการจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนใหม ่ เ พ่ือเ พ่ิมโอกาส 
ลดความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา 

1) แผนงานการปรับปรุงระบบ
การบริหารเ งินรายได ้และ
ทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน
- ทบทวน จดัท�า หรอืปรบัปรงุ/
แก้ไขข้อบังคับ และระเบียบ
ที่ เกี่ ยวข ้องกับการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของ 
ส ถ า บั น วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น 
ให้สอดคล้องกับบริบทการ
ด� า เ นิ น ง า น ต า ม พั น ธ กิ จ
วิทยาลัยชุมชน
- จัดท�าคู ่มือการบริหารเงิน 
รายได ้และทรัพย ์สินของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
-  จั ดท� าระบบฐานข ้อมู ล
สารสนเทศการบริหารเงินราย
ได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน

1) โครงการยกระดับการ
บริหารจั ดการ สู ่ ก าร เป ็ น
ส ถ า บั น วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น
คุณธรรม
2) โครงการเสริมสร้างขวัญ
และก�าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลดีเด่น
3) โครงการพัฒนากิจการ
นักศึกษา  
4) โครงการยกย่องเชิดชูศิษย์
เก่าผูท้�าคณุประโยชน์ต่อชมุชน
หรือประเทศ
5) โครงการสร้างคนดใีห้ชมุชน
ไปบูรณาการกับกระบวนการ
เรียนรู ้ และการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม

1) สร้างค่านิยมร่วมในด้านการ
มีส่วนร่วม การท�างานบนฐาน
ข้อมูล การมีภาวะผู้น�า การ
ท�างานเป็นทมี และการมีความ
รักความผูกพันในองค์กร

1) เร่งรัดการจัดระบบการบริหาร
งานบุคคลให้รองรับพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้าน
การเงนิและงบประมาณ ตัง้แต่การจัด
ท�างบประมาณที่ตอบโจทย์เชิงพื้นท่ี 
และพัฒนาระบบการบริหารการ
จัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่เชื่อมโยงกับระบบรายงานผลของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
3) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบความ
มั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

1) จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม่
เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการ
ศึกษา 
2) ขยายพื้นท่ีบริการเพ่ือเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาใน
พื้นที่ที่ เป ็นรอยต่อหรือชาย
ขอบของจังหวัดใกล้เคียง

1) เร่งรัด ทบทวน จัดท�า หรือ
ปรับป รุ ง /แก ้ ไขข ้ อบั งคั บ 
ระเบียบ ประกาศ ในเรื่อง
ระบบบริหารเงินรายได้และ 
ทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนให้ครอบคลุมมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนและเกิดความ
คล่องตัวมากขึ้น

1) ส่งเสริมการพัฒนาสถาบัน
ให้มีระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2) ส่งเสริมให้กรรมการสภา
สถาบนั กรรมการสภาวทิยาลยั 
ผู ้บริหาร อาจารย์ บุคลากร  
ผูเ้รียน และผูรั้บบรกิารทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมสร้างสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม

10 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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2.2 ผู้ส�าเร็จการศึกษาคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
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2.4 พัฒนาระบบการเรียนรู้
เชิงรุก (Active learning) 

และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

2.5 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีงาน
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1) โครงการปรับปรุงระเบยีบให้เอือ้ต่อวธิี
การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัยของวิทยาลัยชุมชน
2) โครงการพัฒนา Platform การเรียน
รู้รูปแบบออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชน
3) โครงการพัฒนาระบบสะสมหน่วยกิต 
และเทียบโอนผลการเรียนรู ้หรือเทียบ
ประสบการณ์
4) โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
5) โครงการความร่วมมือในการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษาด้านปฐมวัย
6) โครงการพัฒนาทักษะอาชพีตามความ
ต้องการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

1) โครงการจัดท�าเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้
และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของ
วิทยาลัยชุมชน
2)  โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเพ่ือผู ้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 และตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0

1) โครงการพัฒนารายวิชาหรือ
ส่วนหนึ่งของรายวิชาในรูปแบบ
ดิจิทัลโดยใช ้ เครื่องมือ Thai 
MOOC / Google Classroom / 
Moodle / Thai OER
2) โครงการพัฒนาเครือข ่าย 
การเรียนรู ้นอกห้องเรียน และ 
ก า ร เรี ย น รู ้ ต ลอดชี วิ ต ผ ่ า น 
แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
3) โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

1) โครงการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning

1) โครงการจัดการศึกษา/การ
เรียนรู้
2) โครงการพฒันาศกัยภาพบคุคล
ในการเข้าสู่อาชีพ
3) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
4) โครงการส่งเสริมการมีงานท�า
และมีรายได้ของผู้สูงอายุ

1) จดัหลกัสตูร พัฒนา/ปรับปรุงใหม่และ
จดัการเรยีนรูท่ี้หลากหลายโดยใช้รปูแบบ 
e - Learning
2) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ
3) พัฒนาระบบการเทียบโอนผลการ
เรยีนรู้และระบบสะสมหน่วยกติทีเ่อือ้ต่อ
การเข้าถงึการจดัการศกึษาทีห่ลากหลาย
4) เร่งรัด/ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับให้เอื้อต่อวิธีการจัดการศึกษา
ที่หลากหลาย

1) สร้างผลลัพธ์ผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลศิตามมาตรฐานผลการเรยีน
รู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1) จัดท�าฐานข้อมูลและพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้(มิตวิฒันธรรม อาชีพ 
และสิ่งแวดล้อม)
2) พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้

1) พัฒนาสมรรถนะครูด้านการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
2) ก�าหนดมาตรการจูงใจเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียน 
การสอนแบบเชิงรุก (Active 
Learning) (พัฒนาสมรรถนะ 
ผูเ้รยีนให้สร้างความรูด้้วยตนเองได้ 
หรือสร้างความรู้ร่วมกับผู้อื่นได้)

1) ส ่งเสริมโอกาสการเรียนรู ้ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการมี
งานให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561-2565

ภาพรวมของสถาบัน

ผลด�าเนินงาน
ปี 2561-2564

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565

1. จ�านวนหลักสูตรที่ปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย
			-	อนุปริญญา
			-	ประกาศนียบัตรสถาบัน/วิทยาลัย
			-	สัมฤทธิบัตร

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

15
60
31

22
42

683

            -
18

            -

2. จ�านวนแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรยีนทีม่ปีระสิทธภิาพ สามารถให้บรกิารแก่ประชาชนหรอืผูส้นใจได้อย่างทัว่ถงึ แห่ง 60 89     -

3. จ�านวนหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล เรื่อง 60 51 9

4. มีระบบการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต และเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือเทียบประสบการณ์ ระบบ 1 1     -

5. จ�านวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 60 1,099     -

6. จ�านวนแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 คน 400 - 400

7. ร้อยละของแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการ
   ประกอบอาชีพ สามารถน�าความรู้ไปสร้างรายได้และพัฒนางานที่ท�าอยู่

ร้อยละ 10 - 10

8. จ�านวนเครือข่ายการผลิตสมุนไพร เครือข่าย 9 - 9

9. จ�านวนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชนิด 9 - 9

10. จ�านวนเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถน�าความรู้ไปสร้างรายได้และพัฒนางานที่ท�าอยู่ คน 300 - 300

11. จ�านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานท�าและมีรายได้ คน - - 2,000

12. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน�าความรู้และทักษะไปใช้ในการสร้างอาชีพเสริม ลดจ่ายในครัวเรือน ร้อยละ - - 10

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน
เป้าประสงค์	 1. รูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองโอกาสและความต้องการของคนทุกช่วงวัย 
 2. รูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยของวิทยาลัยชุมชน
 3. การเรียนการสอนแบบ e-learning ที่ครอบคลุมทั้งการจัดการศึกษาและบริการทางวิชาการ 
 4. ระบบการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต และเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือเทียบประสบการณ์
 5. มี Platform การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชน

11รายงานประจำาปี 2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน
เป้าประสงค์
 1. แผนการพัฒนาศักยภาพครูและคนในชุมชนให้สามารถท�าการวิจัยแบบมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรม
 2. ผลงานวิจัยที่น�าไปใช้สร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มเพื่อการยกระดับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน
 3. ผลการจัดการความรู้ที่น�าไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยที่ตรงกับความต้องการของชุมชน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

พ.ศ. 2561-2565

ภาพรวมของสถาบัน

ผลด�าเนินงาน
ปี 2561-2564

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565

1. ระดับความส�าเร็จของการน�าแผนการพัฒนาศักยภาพครูและคนใน
   ชุมชนให้สามารถท�าการวิจัยแบบมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรม
   ไปสู่การปฏิบัติ
			ระดับที่	1	ได้รับการจัดสรรทรัพยากร
			ระดับที่	2	มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
   ระดับที่	3	ร้อยละ	70	ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก�าหนด
			ระดับที่	4	ร้อยละ	70	ของผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จน�าไปใช้ประโยชน์
   ระดับที่	5	ร้อยละ	20	ของผลงานวิจัยที่น�าเสนอในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ

ระดับ
ความส�าเร็จ

ระดับ 5 
(scale 5 ระดับ)

4 5

2. จ�านวนผลงานวิจัยที่น�าไปใช้สร้างคุณค่า หรือมูลค่าเพ่ิม และยกระดับ 
   การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน

เรื่อง 60 132 -

3. จ�านวนโจทย์วิจัยที่ตรงกับความต้องการของชุมชนที่ได้จาก
   กระบวนการจัดการความรู้

เรื่อง/
โครงการ

120 101 19

4. จ�านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการด้าน
   การวิจัยที่ได้รับการยอมรับ

เรื่อง 60 45 1

กล
ยุท

ธ์

3.1 สร้างศักยภาพการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
โดยใช้โจทย์วิจัยจากชุมชน

3.2 การน�าผลงานวิจัยไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

แน
วท

าง
กา
รด

�าเน
ินง
าน

แผ
นง
าน
/โ
คร

งก
าร
/ก

ิจก
รร
ม 1) โครงการจัดท�าแผนการพัฒนาศักยภาพครูและคนในชุมชนให้

สามารถท�าการวิจัยแบบมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรม
2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคนในชุมชน ด้านการ
วิจัย เช ่น การพัฒนาโจทย์วิจัยจากการจัดการความรู ้ร ่วมกับ 
ชุมชน การท�าวิจัยสายรับใช้สังคม การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน 
การเขียนรายงานวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ
3) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการ

1) โครงการส่งเสรมิการน�าผลงานวจิยัมาใช้เพือ่เสรมิสร้างมลูค่าเพิม่ทาง
เศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย พฒันาระบบฐานข้อมลูด้านการวจัิย จดัท�าวารสารวชิาการ 
จัดให้มีเวทีน�าเสนอผลงานวิจัย และระบบยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย
2) พฒันาโจทย์วิจัยท่ีมาจากความต้องการของชมุชนโดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้
3) พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของสังคมและชุมชน

1) สร้างเครือข่ายนักวิจัยชุมชน
2) ส่งเสรมิการน�าผลงานวจิยัภายนอกมาใช้ประโยชน์เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

12 สถาบันวิทยาลัยชุมชน



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการจัดการศึกษาและพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
  1. เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาในระดับสถาบันและระดับวิทยาลัย
  2. เครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน
  3. โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

พ.ศ. 2561-2565

ภาพรวมของสถาบัน

ผลด�าเนินงาน
ปี 2561-2564

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565

1. จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการจัดการศึกษาในระดับ
 สถาบันและระดับวิทยาลัย
	 2561	=	มสธ,	ม.ศรีปทุม
	 2562	=	DE/ที่เกี่ยวเน่ืองกับ	Digital

เครือข่าย 3 144 -

2. จ�านวนเครอืข่ายความร่วมมอืด้านอาชพีและคณุภาพชวีติของชมุชน
 (วชช.ละ 1 เครือข่าย/ปี)

เครือข่าย 60 69 -

3. จ�านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของ
 เครือข่ายเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
 (วชช.ละ 1 เรื่อง/ปี)

เรื่อง/
โครงการ

60 73 -

4. จ�านวนโครงการความร่วมมือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตของ
 ชุมชนที่ประสบความส�าเร็จ
 (วชช.ละ 1 เครือข่าย/ปี)

เรื่อง/
โครงการ

60 46 14

กล
ยุท

ธ์

4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากรทั้งในและต่างประเทศ

แน
วท

าง
กา
รด

�าเน
ินง
าน

ระ
ดับ

สถ
าบ
ัน

วิท
ยา
ลัย

ชุม
ชน 1) ออกระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันที่เอื้อให้เกิดการจัดการศึกษาร่วมหรือที่เชื่อมโยงเครือข่าย

2) แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับเครือข่าย ในการพัฒนาการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาของประเทศ
3) ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่าย
4) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การจัดการศึกษา วิจัย หรือบริการวิชาการ ร่วมกับต่างประเทศ

1) พัฒนาหลักสูตร/จัดการศึกษา/บริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายสถาบัน องค์กรเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยง 
เครือข่ายและทักษะอาชีพท่ีได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงาน มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(สคช.) มาตรฐานที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น
2) สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายการจัดการศึกษา/บริการวิชาการูปแบบวิทยาลัยชุมชนที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงาน มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น
3) ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่าย

แผ
นง
าน
/

โค
รง
กา
ร/

กิจ
กร

รม

แน
วท

าง
กา
รด

�าเน
ินง
าน

ระ
ดับ

วิท
ยา
ลัย

ชุม
ชน

1) โครงการจัดท�าระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันที่เอื้อให้เกิดการจัดการศึกษาร่วมหรือที่เชื่อมโยงเครือข่าย
2) โครงการประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ
3) โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ
4) โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

1) โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาต่อเนื่องกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
2) โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน
3) โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยแผ

นง
าน
/

โค
รง
กา
ร/

กิจ
กร

รม
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Annual Report 2021

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชน 
เป้าประสงค์
  1. ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทั้งในวิทยาลัยและชุมชนที่ขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชน
  2. ผู้ประกอบการรายใหม่
  3. ผู้ประกอบการชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

พ.ศ. 2561-2565

ภาพรวมของสถาบัน

ผลด�าเนินงาน
ปี 2561-2564

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565

1. จ�านวนกจิกรรม/โครงการทีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงของชมุชนเป้าหมาย
   (เฉลี่ย วชช.ละ 1 พื้นที่/ 1 – 3 ปี)

ชุมชน/
พื้นที่

60 71 -

2. จ�านวนผู้ประกอบการรายใหม่
   (เฉล่ีย วชช.ละ 1 ราย/ 1 – 3 ปี)

ราย 20 60 -

3. จ�านวนกลุ่มอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
   (เฉล่ีย วชช.ละ 1 กลุ่ม/ 1 – 3 ปี)

กลุ่ม 20 68 -

4. จ�านวนผู้น�าการเปล่ียนแปลงและผู้ประกอบการในชุมชน คน 30 - 30

5. จ�านวนชุมชนท่ีพึ่งตนเองได้จากผลของการสร้างผู้น�า
   การเปล่ียนแปลง

ชุมชน 30 - 60

หมายเหตุ	เป็นตัวชี้วัดที่ท�าต่อเนื่องในระยะ	3	ปี

กล
ยุท

ธ์ 5.1 สร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชน

5.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการในชุมชน

5.3 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
การสร้างผู้ประกอบการชุมชน

แน
วท

าง
กา
รด

�าเน
ินง
าน

แผ
นง
าน
/โ
คร

งก
าร
/ก

ิจก
รร
ม

1) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) 
2) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
3) โครงการพัฒนาผูน้�าการเปลีย่นแปลงและ
ผู้ประกอบการในชุมชน 

1) โครงการจดัการความรูจ้ากฐานทรพัยากร
ในชมุชนเพือ่ยกระดบัสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

1) โครงการความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากฐานทรัพยากรในชุมชน

1) สร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนด้วย
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1) สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะท�าให้
เกดิธรุกจิในการสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน
2) พัฒนาผู้ประกอบการรายเดิมให้สามารถ
ด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

1) สร้างความร่วมมอืกบัเครอืข่ายผู้ประกอบ
การในพื้นที่เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

14 สถาบันวิทยาลัยชุมชน



โครงสร้างองค์กร

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

หน่วยตรวจสอบภายใน

 กลุ่มบริหาร
งานกลาง

 กลุ่มกิจการ
สภาสถาบัน

 กลุ่มกฏหมาย
 กลุ่มการเงิน
และบัญชี

 กลุ่มพัสดุ
 กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์และ
จัดหารายได้

 กลุ่มมาตรฐาน
และคุณภาพ

 กลุ่มจัดการ
ศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิต

 กลุ่มสื่อและ
นวัตกรรมเรียนรู้

 กลุ่มงานวิจัย 
ส่งเสริมการ
บริหารวิชาการ
และส่งเสริม
ทะนุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

 กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

 กลุ่มพัฒนาระบบ
และบุคคล

 กลุ่มส่งเสริม
สวัสดิการและ
ประโยชน์เก้ือกูล

 กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

 กลุ่มการเงินและ
พัสดุ

 กลุ่มแผนงาน
และโครงการ

 กลุ่มทรัพยากร
บุคคล

 กลุ่มเลขานุการ
สภา

 กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ

 กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐาน

 กลุ่มจัดการ
ศึกษา

 กลุ่มกิจการ
นักศึกษา

 กลุ่มประกัน
คุณภาพการ
ศึกษา

 กลุ่มพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต วิจัย 
และนวัตกรรม

 กลุ่มเครือข่าย
ความร่วมมือ

 กลุ่มพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม

 กลุ่มทะนุบ�ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

 กลุ่มนโยบาย
และยุทธศาสตร์

 กลุ่มงบประมาณ
 กลุ่มประเมินผล

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองอ�านวยการ กองแผนงานและงบประมาณ

กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ส�านักวิชาการ

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรมส�านกังานผูอ�านวยการ

วิทยาลัยชุมชน

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

สภาวิชาการ

สภาวิทยาลัยชุมชน

คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อนุกรรมการวิชาการ
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นางสิริกร  มณีรินทร์
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สภาสถาบัน

อ�านาจหน้าที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน :
 1. ก�าหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถาบัน ก�ากับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ของสถาบัน พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต�่ากว่าปริญญา อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตร 
พิจารณาการจัดตั้ง การรวม ยุบ เลิกส่วนราชการของสถาบันรวมทั้งการแบ่งส่วนราชการ 
 2. พิจารณาด�าเนินการเพื่อทรงโปรดเกล้า แต่งตั้ง และถอดถอนนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และ 
ผู้อ�านวยการสถาบัน แต่งตั้งและถอดถอนประธานสภาวิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาลัย รองผู้อ�านวยการสถาบัน ผู้อ�านวยการวิทยาลัย 
และผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
 3. ออกข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้สอนพิเศษ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน  
ออกระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน
 4. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากร และสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน 
 5. ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานของผู้อ�านวยการสถาบัน
 6. อนุมัติการจัดการศึกษาร่วม การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาขั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ

กรรมการโดยต�าแหน่งและอุปนายก

กรรมการโดยต�าแหน่ง

กรรมการซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนภาคเอกชน

กรรมการซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนผู้สอนประจ�า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการ

กรรมการซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน

กรรมการซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน

 ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล
 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา 
 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
 นายประยูร  รัตนเสนีย์ 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 นายน�าชัย  กฤษณาสกุล 

 รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 นายอภิชัย  ล�้าเลิศพงศ์พนา
 นายธนภณ  วัฒนกุล
 นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร

 นายทิวากร  เหล่าลือชา
 นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ

 รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา
 รองศาสตราจารย์นินนาท  โอฬารวรวุฒิ
 นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ
 นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์
 นายศิริชัย  สาครรัตนกุล
 นางสีลาภรณ์  บัวสาย
 นายเอกศักด์ิ  คงตระกูล

 นายเจริญชัย  วงษ์จินดา 
 รองผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล

 นายยุทธนา  พรหมณี
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ประธานสภาวิชาการ

กรรมการสภาวิชาการโดยต�าแหน่ง

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน
ผู้แทนผู้สอนประจ�า

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

รองผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เลขานุการที่ผู้อ�านวยการสถาบันมอบหมาย

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน 
ผู้แทนผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน

 รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร

 นายน�าชัย  กฤษณาสกุล
 รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 นายโยธิน  บุญเฉลย (เม.ย. 60 - ก.พ. 64)
 นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ ์(ส.ค. 64 - ปัจจุบัน)

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณสัญชัย  จตุรสิทธา
 รองศาสตราจารย์นินนาท  โอฬารวรวุฒ ิ(เม.ย. 60 - ก.พ. 64)
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญทิพย์  สิริธรังศร ี(ส.ค. 64 - ปัจจุบัน)
 รองศาสตราจารย์รังสรรค์  ประเสริฐศร ี(เม.ย. 60 - ส.ค. 64)
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร ์(ส.ค. 64 - ปัจจุบัน)
 รองศาสตราจารย์ไพโรจน์  สถิรยากร
 รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา
 รองศาสตราจารย์วิเชียร  ชุติมาสกุล
 นายจิรบูลย์  วิทยสิงห์

 นายชาญวิทย์  โตธนะคุณ

 นางกรรณิกา สุภาภา

สภาวิชาการสถาบัน

อ�านาจหน้าที่สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน :
 1. เสนอแนะการวางนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการต่อสภาสถาบัน
 2. เสนอเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา และการประกันคุณภาพ 
การศึกษาต่อสภาสถาบัน
 3. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัย และความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน  
 4. ประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการต่อสภาสถาบัน
 5. เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน การปรับปรุง และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
 6. เสนอแนะการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ รวมทั้งยกเลิกการจัด 
การศึกษาร่วม
 7. พิจารณาการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอสภาสถาบัน
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อ�านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน :
 1. ก�าหนดนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย และสอดคล้องกับนโยบายที่สภาสถาบันก�าหนด
 2. ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้ง แผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการ
และเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา 
องค์กรที่ด�าเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย
 4. ระดมทุนและทรัพยากร เพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น
 5. ออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยตามท่ีสภาสถาบันมอบหมาย
 6. อนมุตัหิลักสตูรและการเปิดสอนหลกัสตูรฝึกอบรมด้านวชิาการหรอืด้านวชิาชพี ตามความต้องการของท้องถิน่ ชมุชน และกลุม่อาชพี
 7. อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
 9. ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏบิตังิานของผู้อ�านวยการวทิยาลัยและการด�าเนนิงานของวทิยาลยัเพือ่เสนอต่อสภาสถาบนั
 10. แต่งตั้งคณะท�างานหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง เรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย

ประธานสภาวิทยาลัย

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตาก

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

รายนาม ต�าแหน่ง
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นายสุเทพ  นุชทรวง

นายไพศาล  นุ่มนาค

นายชรินทร์  หาญสืบสาย 

ผู้ช่วยศาตราจารย์น้อย สุปิงคลัด

นายสมศักดิ์  สีบุญเรือง

นายมงกุฎ  จ�านงค์นิต

  -

  -

รองศาตราจารย์ชูศักดิ์ เอกเพชร 

นายธีระ   อัครมาส

นายกิตติ   กิตติโชควัฒนา

รองศาตราจารย์สมเกียรติ พ่วงรอด

นายวรัตน์  แสงเจริญ

นายสุรชัย  โสตถีวรกุล 

  -

นายปกรณ์  ตันสกุล 

นายอมฤทธิ์  พูลสวัสดิ์

นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล

นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร

ผู้ช่วยศาตราจารย์จงเจตต์ พานิชกุล
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รองผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รองผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนตาก

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนตราด

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

รายนาม ต�าแหน่ง
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นายน�าชัย กฤษณาสกุล
รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผู้บริหารสถาบัน

นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ 

นายเจริญชัย วงษ์จินดา

นางสาววนิดา สุภัทรกุล

นายคมสัน คูสินทรัพย์

นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์

นายอารักษ์ อนุชปรีดา

ผู้ช่วยศาตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์

นายศศิพงษา จันทรสาขา

นายสายศิลป์ สายืน

นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล (หมดวาระ 28 ก.พ. 64)

นางอัมพร สุคนเขตร์  (1 มี.ค. 64 – 13 พ.ย. 64)

นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ (หมดวาระ 2 ก.ค. 64)

นายชัยพร พุ่มประพาฬ (3 ก.ค. 64 – 13 ต.ค. 64)

นายปรารมณ์ นาคบ�ารุง (หมดวาระ 2 ก.ค. 64)

นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร (3 ก.ค. 64 - 22 ม.ค. 65)

นายยุทธนา พรหมณี

นายวิชาพร ชินประพัทธ์

ผู้ช่วยศาตราจารย์ประยูร ด�ารงรักษ์

นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ (หมดวาระ 2 ก.ค. 64)

นางเกษร ปะลาวัน (3 ก.ค. 64 – 9 พ.ย. 64)

นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว

นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์

นายจ�ารัส ขนาดผล

นางกรรณิกา สุภาภา

นายประทีป บินชัย

นายนิยม ชูชื่น (หมดวาระ 12 มี.ค. 64)

นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ  (13 มี.ค. 64 – 7 มิ.ย. 64)

นายพิพัฒน์พงษ์   หงษ์สัมฤทธิ์ (8 มิ.ย. 64 – 13 ต.ค. 64)

นายสุเมธ สายสูง
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คณะกรรมการระดับประเทศ 30 คน

กรอบอัตราบุคลากรประจ�า 676 อัตรา

คณะกรรมการระดับจังหวัด 600 คน

อาจารย์พิเศษ ณ ภาคเรียนที่ 1/2564 1,451 คน

  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ�านวน 19 คน
  สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ�านวน 11 คน

			(องค์คณะไม่นับรวมฝ่ายเลขานุการ)

  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 39 อัตรา
  ข้าราชการครู จ�านวน 319 อัตรา
  พนักงานราชการ จ�านวน 317 อัตรา
  ลูกจ้างประจ�า จ�านวน 1 อัตรา 

  สภาวิทยาลัยชุมชน แห่งละ 13 คน
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน แห่งละ 9 คน 
  อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน แห่งละ 9 คน

			(องค์คณะไม่นับรวมฝ่ายเลขานุการ)

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบอาชีพในชุมชนที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานฯ

ข้อมูลบุคลากร

ล�าดับ วิทยาลัยชุมชน
จ�านวนข้าราชการครูจ�าแนกตามวิทยฐานะ

ครูผู้ช่วย ครู ช�านาญการ ช�านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ

1 แม่ฮ่องสอน 1 5 8 1 -

2 พิจิตร - - 13 1 1

3 ตาก 3 4 7 2 -

4 บุรีรัมย์ - 2 6 7 -

5 มุกดาหาร 2 3 8 1 1

6 หนองบัวล�าภู - 4 6 4 -

7 สระแก้ว 3 1 2 7 -

8 อุทัยธานี - 1 10 5 -

9 ระนอง - 1 7 5 -

10 นราธิวาส 2 1 8 3 -

11 ยะลา 4 - 9 1 -

12 ปัตตานี 5 1 4 4 -

13 สตูล - 2 8 5 -

14 สมุทรสาคร 4 - 5 3 -

15 ยโสธร 1 3 6 4 -

16 พังงา 5 2 6 2 1

17 ตราด 5 - 9 - -

18 แพร่ 2 3 7 4 -

19 สงขลา 2 2 7 4 -

20 น่าน 2 1 12 - -

20 สถาบันวิทยาลัยชุมชน



อัตราก�าลังบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ล�าดับ
ส�านักงานสถาบัน/

วิทยาลัยชุมชน

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา

ข้าราชการครู

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ�า พนักงานราชการ อาจารย์พิเศษ

กรอบ
อัตรา

คน
ครอง

ว่าง
กรอบ
อัตรา

คน
ครอง

ว่าง
กรอบ
อัตรา

คน
ครอง

ว่าง จ�านวนคน

รวม 39 28 11 319 291 28 1 317 285 32 1,451

1 ส�านักงานสถาบัน 39 28 11 - - - - 23 19 4 -

2 แม่ฮ่องสอน - - - 16 15 1 - 14 14 - 76

3 พิจิตร - - - 16 15 1 - 21 20 1 74

4 ตาก - - - 16 16 - - 14 14 - 85

5 บุรีรัมย์ - - - 16 15 1 - 14 13 1 157

6 มุกดาหาร - - - 16 15 1 - 14 12 2 76

7 หนองบัวล�าภู - - - 16 14 2 - 14 14 - 42

8 สระแก้ว - - - 16 13 3 - 14 13 1 69

9 อุทัยธานี - - - 16 16 - - 21 17 4 19

10 ระนอง - - - 16 13 3 - 14 13 1 43

11 นราธิวาส - - - 16 14 2 - 14 11 3 184

12 ยะลา - - - 16 14 2 - 14 12 2 135

13 ปัตตานี - - - 16 14 2 - 14 11 3 77

14 สตูล - - - 16 15 1 - 14 14 - 57

15 สมุทรสาคร - - - 16 12 4 - 14 11 3 35

16 ยโสธร - - - 15 14 1 1 14 14 - 104

17 พังงา - - - 16 16 - - 14 12 2 46

18 ตราด - - - 16 14 2 - 14 14 - 27

19 แพร่ - - - 16 16 - - 14 12 2 19

20 สงขลา - - - 16 15 1 - 14 13 1 76

21 น่าน - - - 16 15 1 - 14 12 2 50

21รายงานประจำาปี 2564



Annual Report 2021

 รางวัลนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาพระราชทาน เป็นรางวัลท่ีเกิดขึ้นจากน�้าพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชปรารภแด่ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปีการศึกษา 2506 และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา

อิสลาม ซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า “มีนักศึกษาจ�านวนมาก	ซ่ึงมีความประพฤติดีและมีความมานะ 

พยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี	 รวมทั้งมีโรงเรียนซ่ึงจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม	 นักเรียนและ

โรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว	สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทาน	และทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้”

 ในปีการศึกษา 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้ด�าเนินการ 

คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา โดยมี นางสาวอัสมา จ�าเนียร นักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนพังงา 

เป็นผู้มีคุณสมบัติและได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจ�าปี 

การศึกษา 2563 โดยจะรอเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผู้แทนพระองค์ ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชวังดุสิต 

 ส�าหรับนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกรางวัลพระราชทานประจ�าปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ 

 รางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ (1) นางสาวกัลยาภรณ์ เตาวะโต จากวิทยาลัยชุมชนสตูล และ  

(2) นายคอดาฟี เจะมิง จากวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 รางวัลชมเชยจากส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ (1) นายอภิสิทธิ์ วิลุลภักดิ์ 

จากวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู (2) นางสาวรุ่งทิวา สังข์เครือ จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และ (3) นายมงคล แสงสุข  

จากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

 นักศึกษาพิการที่ได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ  

นางสาวสาธิดา สุวรรณชมศรี จากวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลพระราชทาน 
ประจ�าปีการศึกษา 2563

นางสาวอัสมา  จ�าเนียร
วิทยาลัยชุมชนพังงา

รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 
ประจ�าปีการศึกษา 2563

นางสาวกัลยาภรณ์  เตาวะโต
วิทยาลัยชุมชนสตูล

นายคอดาฟี  เจะมิง
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รางวัลชมเชย กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ�าปีการศึกษา 2563
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ�าปี พ.ศ. 2563

รางวัล “พระพฤหัสบดี” 
ประจ�าปี พ.ศ. 2564

 คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได ้ด� า เนินการคัดเลือก 

ผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  

ผู้ปฎิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพจนเป็น

ที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี 

ประจ�าปี พ.ศ. 2564 ประเภทบุคคล จ�านวน 638 รางวัล 

และประเภทหน่วยงาน จ�านวน 72 รางวัล รวมจ�านวนทั้งสิ้น 

710 รางวัล 

 นางสาวสุนิสา จันทร์เลขา ครูช�านาญการพิเศษ 

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้รับคัดเลือกรางวัลพระพฤหัสบดี 

ประจ�าปี พ.ศ. 2564 ประเภทบุคคล

 ส�านักงาน ก.พ. ได้ด�าเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ�าฝ่ายพลเรือนเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” 

เพื่อรับเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ และเพ่ือมุ่งส่งเสริม และยกย่องข้าราชการและลูกจ้างประจ�าฝ่ายพลเรือนท่ีประพฤติ ปฏิบัติงาน 

เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการด�ารงตน การปฏิบัติตนให้เป็น

ที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 

ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติ

งานส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการ เป็นส�าคัญ

 ปี พ.ศ. 2563 มีบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้รับคัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” จ�านวน 2 คน ได้แก่ 

นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และนายยุทธนา พรหมณี ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
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พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
 ในปีงบประมาณ พ.ศ 2564  ได้มีพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชน

สงขลา และปัตตานี ซึ่งเป็นพิธีที่ทรงเกียรติและมีคุณค่าแก่นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน ผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก

วิทยาลัยชุมชน ได้รับเกียรติจากบุคคลส�าคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัด

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนสงขลา 1 มีนาคม 2564

นายภานุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา

ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 8 เมษายน 2564

24 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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การจัดการศึกษาและฝึกอบรม
 พันธกิจด้านการจัดการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นก�าลังคนที่มีความรู้ส�าหรับอนาคต 
มีสมรรถนะการเรียนรู้ พร้อมปรับตัวเข้ากับโลกที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน มีความสามารถ สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง 
ด้านบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่า สร้างสัมมาชีพ และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงชุมชน 
ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน และเรียนรู้ตลอดชีวิต
 การจัดการศึกษาและฝึกอบรม ได้แก่ หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตร (ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชนและระดับวิทยาลัยชุมชน) และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 

ผลการด�าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
ผลผลิต ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

เชิงปริมาณ : จ�านวนนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า คน 3,000 2,763 92.10

เชิงปริมาณ : จ�านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่ คน 8,000     8,547 106.84

เชิงปริมาณ : จ�านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม่ คน 5,000    6,063 121.26

เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจาก
วิทยาลัยชมุชน สามารถศกึษาต่อในระดบัทีส่งูข้ึนหรอืประกอบอาชีพหรอื
พฒันางานทีท่�าอยู่

ร้อยละ 70 81.23 116.04

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร ปวช.)

เชิงปริมาณ : จ�านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 1,600 2,160 135.00

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย
ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน

ร้อยละ 100 100 100.00

โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ

เชิงปริมาณ : จ�านวนประชาชนที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
และสัมฤทธิบัตร

คน 300 346 115.33

26 สถาบันวิทยาลัยชุมชน



สรุปรวมทั้งหมด 
11,513 คน

หลักสูตรอนุปริญญา
จ�านวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาใหม่และนักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ�าแนกตามวิทยาลัยชุมชน
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จ�านวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ�าแนกตามสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย

การปกครองท้องถิ่น

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การจัดการ

สาธารณสุขชุมชน

รัฐประศาสนศาสตร์

การบัญชี

เทคโนโลยีการเกษตร

การพัฒนาชุมชน

การท่องเที่ยว

การจัดการโลจิสติกส์

การแพทย์แผนไทย

อิสลามศึกษา

เกษตรและการแปรรูป

การจัดการทั่วไป

การจัดการอุตสาหกรรม 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์การเกษตรอินทรีย์
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จ�านวนนักศึกษา (คน)
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สรุปรวมทั้งหมด 

11,513 คน
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จ�านวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ�าแนกตามสาขาวิชา

รวมพิจิตร 

575
รวมอุทัยธานี 

256

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จ�านวนนักศึกษาหลักสูตร ปวส. ใหม่ และนักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ�าแนกตามวิทยาลัยชุมชน
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เทคนิคเครื่องกล 

(เทคนิคยานยนต์)

ไฟฟ้า 

(ไฟฟ้าก�าลัง)

การบัญชี 

(การบัญชี)

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

(ธุรกิจดิจิทัล)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อิเล็กทรอนิกส์ 

(อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)

จ�านวนนักศึกษา (คน)

สรุปรวมทั้งหมด 
831 คน
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นักศึกษาคงอยู

พิจิตร
รวม 1,264 คน

อุทัยธานี
รวม 412 คน

อุทัยธานี
รวม 256 คน

พิจิตร
รวม 575 คน
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จ�านวนนักศึกษาหลักสูตร ปวช. ใหม่ และนักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ�าแนกตามวิทยาลัยชุมชน

จ�านวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ�าแนกตามสาขาวิชา 

รวมพิจิตร 

1,264
รวมอุทัยธานี 
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(ยานยนต์)

ช่างไฟฟ้าก�าลัง 

(ไฟฟ้าก�าลัง)

การบัญชี 

(การบัญชี)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

(อิเล็กทรอนิกส์)

ช่างเชื่อมโลหะ

(โครงสร้าง)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

จ�านวนนักศึกษา (คน)

สรุปรวมทั้งหมด 
1,676 คน
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พิจิตร
รวม 1,264 คน

อุทัยธานี
รวม 412 คน

อุทัยธานี
รวม 256 คน

พิจิตร
รวม 575 คน
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พฒันาประสทิธภิาพเครือ่งคดัเมลด็พนัธุข้์าว V.2 จ�านวน 1 เครือ่ง และ
ได้ส่งมอบให้ตัวแทนกลุม่สหกรณ์เลีย้งโคหมูท่ี ่9 ต�าบลท้ายน�า้ อ�าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร มีเกษตรกรที่สนใจได้มาทดลองใช้งาน ซึ่งมีความพึงพอใจ
ในการทดลองใช้งานเคร่ืองคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว V.2 ร้อยละ 82

พัฒนาตู ้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ จ�านวน 1 เครื่อง  
เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรที่สนใจชาวชุมชนพื้นที่ หมู่ 3 ต�าบลท่าเสา  
อ�าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ส�าหรับตากอาหารให้แห้งและสะอาด 
แบบประหยัดเพื่อทดแทนความร้อนจากแหล่งพลังงานไฟฟ้า

เครื่องอบแห้ง 2 ระบบแบบปรับองศาตามดวงอาทิตย์ โดยกลุ่มงาน
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลทับคล้อ ได้ใช้ประโยชน์ในการอบและปรุง
ยาสมุนไพรเพื่อให้บริการประชาชนชุมชนอ�าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ชุดต้นแบบระบบสูบน�้าบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์เพ่ือใช้ในการ
สูบน�้าบาดาลเพื่อท�าการเกษตรในพื้นที่ซึ่งยังไม่ีไฟฟ้าจากการไฟฟ้า โดย
มีเกษตรกรผู้ทดลองใช้จ�านวน 1 ราย

เข้าร่วมการประกวด “สิ่งประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ ส่ิงประดิษฐ์
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา” และได้รับรางวัล ดังนี้

เครื่องร่อนไส้เดือน (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1)

เครื่องด�านา (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าสะดวกพกพา 
จากผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานี 

(รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3)

โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะ ศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 ภายใต้โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เป็นการจัดท�าโครงงานก่อนที่นักศึกษาจะเรียนจบและเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ผ่านกระบวนการ/กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เพ่ือชุมชน โดยใช้องค์ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพที่เรียนมา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลงานรวม 54 โครงการ แบ่งเป็น (1) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 38 โครงการ และ (2) วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
16 โครงการ และร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 100
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ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนที่พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อนุมัติโดยสภาวิทยาลัยชุมชน)

  การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส           การบริการในธุรกิจที่พักและโรงแรม วิทยาลัยชุมชนน่าน

จ�านวนนักศึกษา/ผู้ส�าเร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร “การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ”

ตาก “ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร”

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
สงขลา “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ”

สมุทรสาคร “เตรียมวิชาชีพอุตสาหกรรม”

ปัตตานี “ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง”

มุกดาหาร “การดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

แม่ฮ่องสอน “พนักงานสุขภาพชุมชนระดับกลาง”

บุรีรัมย์ “กีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ”

ยโสธร “เกษตรอินทรีย์”

พังงา “ธุรกิจตกแต่งสถานที่ส�าหรับงานจัดเลี้ยง”

พังงา “เกษตรปลอดภัย”

ตราด “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : 
 ต�าบลห้วยแร้ง อ�าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด”

สมุทรสาคร รายวิชา “พื้นฐานมาตรฐานสากล”

ตาก รายวิชา “หลักการบัญชี”

ตราด รายวิชา “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”

 รายวิชา “ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา”

 รายวิชา “การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา”

 รายวิชา “โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป”
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32 สถาบันวิทยาลัยชุมชน



 ผลการติดตามผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนในปีการศึกษา 2563 จากระบบภาวะ
การมีงานท�าของวิทยาลัยชุมชน จ�านวน 2,763 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 2,557 คน สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
หรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ท�าอยู่ ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 81.23 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดร้อยละ 70.00 
ซึ่งมีรายละเอียดจ�าแนกออก ดังนี้
  ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จ�านวน 2,482 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 2,297 คน
   สามารถน�าความรู้ไปพัฒนางานและศึกษาต่อ ร้อยละ 81.51 
   เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษาหรือได้งานท�าระหว่างศึกษา ร้อยละ 31.55 
   อัตราของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น โดยผู้ส�าเร็จการศึกษามีรายได้ก่อนส�าเร็จการศึกษาในภาพรวมโดยเฉล่ีย  
   9,114 บาท/เดือน และหลังจากส�าเร็จการศึกษาแล้วมีรายได้เฉลี่ย 10,286 บาท/เดือน รวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
   ร้อยละ 12.86
   สามารถน�าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในระดับมาก ร้อยละ 39.44
  ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ�านวน 281 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 260 คน
   สามารถน�าความรู้ไปพัฒนางานและศึกษาต่อ ร้อยละ 78.85 
   หางานได้ก่อนจบการศึกษา ร้อยละ 18.08 
   อัตราของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มข้ึน โดยผู้ส�าเร็จการศึกษามีรายได้ก่อนส�าเร็จการศึกษาโดยเฉลี่ยต่อเดือน  
   6,843 บาท/เดือน และหลังจากส�าเร็จการศึกษาแล้วมีรายได้เฉลี่ย 9,939 บาท/เดือน รวมเฉล่ียเพ่ิมขึ้น 
   ร้อยละ 45.24 
   สามารถน�าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 54.39

ผลการติดตามผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร มีรายละเอียด 
จ�าแนกออก ดังนี้
  ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ�านวน 404 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน 
   สามารถน�าความรู้ไปพัฒนางานและศึกษาต่อ ร้อยละ 91.75 
   ผู้ส�าเร็จหางานได้ก่อนจบการศึกษา ร้อยละ 11.75
   อัตราของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น โดยผู้ส�าเร็จการศึกษามีรายได้ก่อนส�าเร็จการศึกษาโดยเฉลี่ย 4,853 บาท  
   และหลังจากส�าเร็จการศึกษาแล้วมีรายได้เฉลี่ย 8,486 บาท รวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 74.86
   สามารถน�าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในระดับปานกลาง ร้อยละ 45.45 
  ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนตาก จ�านวน 5 คน มีผู้ตอบ 
  แบบสอบถาม 5 คน
   สามารถน�าความรู้ไปพัฒนางานได้ ร้อยละ 80 
   สามารถน�าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในระดับมาก ร้อยละ 75 
   ผู้ส�าเร็จการศึกษามีรายได้ก่อนส�าเร็จการศึกษาในภาพรวมโดยเฉลี่ย 2,200 บาท/เดือน และหลังจากที่ส�าเร็จ 
   การศึกษาแล้วมีรายได้เฉลี่ย 8,840 บาท/เดือน รวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.13
  ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนพังงา จ�านวน 15 คน มีผู ้ตอบ 
  แบบสอบถาม 15 คน
   สามารถน�าความรู้ไปพัฒนางานได้ ร้อยละ 80 
   ผู้ส�าเร็จการศึกษาน�าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 50
   ผู้ส�าเร็จการศึกษามีรายได้ก่อนส�าเร็จการศึกษาในภาพรวมโดยเฉลี่ย 7,444 บาท/เดือน และหลังจากที่ส�าเร็จ 
   การศึกษาแล้วมีรายได้เฉลี่ยนต่อเดือน 7,956 บาท/เดือน รวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.88

ผลการติดตามผู้ส�าเร็จการศึกษา
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เชิงปริมาณ : จ�านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ โครงการ 4 4 100.00

เชิงคุณภาพ : ร้อยละจ�านวนผลงานวิจัยที่มีการน�าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 100 125.00

โครงการวจิยั การพฒันาต้นแบบชมุชนนวตักรรม เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารจดัการตนเองอย่างยัง่ยนืและยกระดบัเศรษฐกจิ
ชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล�าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร

เชิงปริมาณ : จ�านวนนวัตกรชุมชน คน 100 385 385.00

เชิงปริมาณ : ชุมชนนวัตกรรม ชุมชน 10 12 120.00

เชิงปริมาณ : นวัตกรรมชุมชน นวัตกรรม 10 28 280.00

เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 10 100.00

โครงการวิจัย การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�า

เชิงปริมาณ : นวัตกรรมแก้จน โครงการ 4 4 100.00

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

เชิงปริมาณ : จ�านวนโครงการวิจัยชุมชนที่แล้วเสร็จ โครงการ 13 13 100.00

การวิจัยและพัฒนา
 พันธกิจด้านการวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการวิจัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่อย่างเป็นระบบ 
ที่ครอบคลุมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนา การวิจัยสถาบัน การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยการเรียนรู้ การวิจัยชุมชน การวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การวิจัยจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นท่ี และการวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาไทย 
รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของบุคลากรและชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อถือได้ และค�านึงถึงการน�าผลงานการวิจัย 
องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่มีอยู่ไปต่อยอด หรือน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนสนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัย โดยจัดสรรประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส�าหรับการท�าโครงการค้นหา
กลุ่มเป้าหมายเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส ให้กับวิทยาลัยชุมชน 13 แห่ง รวมท้ังสิ้น 689,000 บาท 
และงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งทุนต่าง ๆ  ได้แก่ (1) ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้กับวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน และน่าน วงเงิน 5,150,000 บาท (2) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.) สอวช. จ�านวน 
2 โครงการ

ผลการด�าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ผลงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อโครงการวิจัย วัตถุประสงค์
แนวทางการน�าผลการวิจัยและนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ และหน่วยงานที่คาดว่าจะน�าผล
การวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

วิทยาลัยชุมชน

โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวผู้สูง
อายุในพื้นที่เมืองเก่า
น่าน

1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดและ
พฤติกรรมกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่เมืองเก่าน่าน 
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการท้องถิ่นส�าหรับกลุ่มนัก
ท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เมืองเก่าน่าน
3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในพื้นที่เมือง
เก่าน่าน
4. เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อสร้าง
มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวผู้สูงอายุใน
พื้นที่เมืองเก่าน่าน 

1. ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ จังหวัดน่าน 
2. ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุ จังหวัดน่าน

วิทยาลัยชุมชนน่าน

การเสริมสร้างขีด
ความสามารถและ
ศักยภาพของชุมชน
เพ่ือรองรับการท่อง
เที่ยวเชิงสุขภาพ 
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

1. เพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อ�าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน
2. เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมวิถีชนเผ่าลัวะ อ�าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริม
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ อ�าเภอ
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ จังหวัดน่าน

วิทยาลัยชุมชนน่าน

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าเพื่อ
การเกษตรแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ชาติพันธ์ุ จังหวัด
น่าน : กรณีศึกษา
พื้นที่การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร

1. ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร
น�้าเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ชาติพันธุ์ จังหวัดน่าน
2. พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้าเพื่อการเกษตรที่
ยั่งยืนของเกษตรกรชาติพันธุ์ในจังหวัดน่าน
พร้อมรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3. ลดปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจากการใช้น�้าเพื่อ
การเกษตรร่วมกันในชุมชนได้

1. เกษตรกรผู้ใช้น�้าเพื่อการเกษตร 
2. หน่วยงานองค์กรภาคี ผู้ประกอบการ รัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องตั่งแต่ ต้นน�้า กลางน�้า 
และปลายน�้า 

วิทยาลัยชุมชนน่าน

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบน
ฐานภูมิปัญญาของผู้
สูงวัยในอ�าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.พัฒนาชุดความรู้ทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาผู้สูงวัยในชุมชน
2. สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูง
วัยให้คงอยู่และยั่งยืนต่อไป
3. สร้างศักยภาพการมีบทบาทส�าคัญในการมี
อาชีพเสริมและมีรายได้ให้แก่ผู้สูงวัย
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
ผลงานและอาชีพเสริมของผู้สูงวัยให้กับคนใน
ชุมชนและสังคม

ชุมชนสามารถน�าเอาองค์ความรู้จากงาน
วิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้รับการรองรับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย

วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน
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วัตถุประสงค์
แนวทางการน�าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และหน่วยงาน

ที่คาดว่าจะน�าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
วิทยาลัยชุมชน

โครงการวิจัย การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืนและยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล�าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร

เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะนวัตกรชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของชุมชนในการ
บริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน 
บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน 
หนองบัวล�าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ 
และยโสธร มีวัตถุประสงค์รอง ดังนี้
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชน ในการ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก 
บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน 
หนองบัวล�าภู สงขลา
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ด้านเกษตรปลอดภัย 
ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
ฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร 
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แม่ฮ่องสอน 
ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
3. เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัย ในการยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร 
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล�าภู สงขลา 
ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร

1. รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพื่อการบริหารจัดการชุมชน
อย่างยั่งยืน
2. นวัตกรชุมชน 100 คน
3. ชุมชนนวัตกรรม 10 ชุมชน
4. นวัตกรรมด้านผ้า 5 นวัตกรรม 
 (1) สีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส�าหรับผ้าทอชุมชนบ้านไทรงามจังหวัดสระแก้ว
 (2) ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ่ง จังหวัดแพร่
 (3) วัฒนธรรมผ้าทอกี่เอวชุมชนพะมะลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 (4) ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค�าไฮ จังหวัดหนองบัวล�าภู
 (5) สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา
5. นวัตกรรมด้านเกษตร 5 นวัตกรรม
 (1) ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนด้วยจุลินทรีย์นาโน
 (2) ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด
 (3) ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดตราด
 (4) ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต�าบลล�านางรอง
อ�าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 (5) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพื้นเมืองอินทรีย์จังหวัดยโสธร
6. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านผ้าชุมชน 5 ชนิด และ
เกษตรปลอดภัย 5 ชนิด
7. ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8. มูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
9. ถ่ายทอดนวัตกรรมด้านผ้า/ด้านเกษตรปลอดภัย 500 คน
10. นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น

วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน 
หนองบัวล�าภู 
สงขลา
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วัตถุประสงค์
แนวทางการน�าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และหน่วยงาน

ที่คาดว่าจะน�าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
วิทยาลัยชุมชน

โครงการวิจัย การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ยโสธร และ
ชัยนาท

1. เพื่อสนับสนุนการจัดท�าระบบ
ข้อมูลความยากจนและติดตามการ
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน
2. เพื่อออกแบบกลไก กระบวนการ
วิจัย และเครื่องมือในการพัฒนาเชิง
พื้นที่เพื่อสนับสนุนการท�างานช่วย
เหลือแก้ไขปัญหาความยากจน
3. เพื่อติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลคนจน
และหนุนเสริมกลไกพัฒนาเชิงพื้นที่
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน
4. เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ระดับ
ครัวเรือน และการท�างานเชิงพื้นที่
แก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อจัดท�า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเชิงพื้นที่

ผลผลิต
1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ แนวคิดการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัด 
รวมถึง crisis management ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความยากจน
2. เครื่องมือ และวิธีการเก็บข้อมูลร่วมกัน
3. กลไก และทีมงานที่จะท�างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนจังหวัด ได้แก่ 
ภาคราชการ ภาคชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. ได้ทีมพื้นที่ที่พร้อมในการท�างานภาคสนามด้านการวิจัยเชิงส�ารวจ การวิจัย
เชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
5. ข้อมูลต้นทางของปัญหาความยากจน
6. เครื่องมือแก้จนที่เชื่อมโยงกับ Demand-Supply
ผลลัพธ์
1. ทุกภาคีเห็นข้อมูลและปัญหาตรงกัน และบูรณาการความร่วมมือ
เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน
2. มีระบบช่วยเหลือ แก้ปัญหา และสงเคราะห์คนจน ที่ตรงกับสภาวะ
ความยากล�าบากจริงของครัวเรือน

สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
มุกดาหาร และ
ยโสธร 
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หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล “ลิขสิทธิ์”

1.  วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา 
“ปัจจัยและกระบวนการที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ” 

3. คู่มือการใช้ชุดฝึกทักษะการร้อยลูกปัดมโนราห์
ด้วยตนเอง ชุดที่ 2 ลายดอกข้าวหลามตัด

5. DIKA สติกเกอร์ไลน์จากท่าทางร่ายร�าสีละ

2. คู่มือการใช้ชุดฝึกทักษะการร้อยลูกปัดมโนราห์
ด้วยตนเอง ชุดที่ 1 ลายดอกประจ�ายาม 

4. เรียงร้อย เรื่องราวผ่านลายผ้า

 ผลการด�าเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ผลงานของวิทยาลัยชุมชน
สงขลา จ�านวน 5 เรื่อง
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การบริการวิชาการและเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 การด�าเนินการตามพันธกิจบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งมั่นการบริการวิชาการเพื่อการมีส่วนร่วม 
สร้างสรรค์คุณภาพการเรียนรู้และศักยภาพก�าลังคนในชุมชน ให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐาน ทักษะอาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารเงินและการลงทุน ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ด้านสุขภาวะ ด้านภาษา และด้านอื่น ๆ ตามศักยภาพของพื้นที่ บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน
 
การบริการวิชาการตามพันธกิจ
ผลการด�าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

เชิงปริมาณ : จ�านวนผู้เข้ารับบริการ คน 8,000 14,805 185.06

     หลักสูตรฝึกอบรม คน     - 9,389 -

     โครงการบริการวิชาการ คน     - 5,416 -

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 88.60 110.75

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

เชิงปริมาณ : จ�านวนผู้รับบริการ คน 150 224 149.33

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการสามารถน�าความรู้ไปพัฒนา
งานที่ท�า และสร้างอาชีพในสาขาแพทย์แผนไทยได้

ร้อยละ 80 91.25 114.06 
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ตัวอย่างหลักสูตร ด้านพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ

  พัฒนาผู้ประกอบการ Smart Farmer   เพาะเห็ดโคนน้อย
  จัดการดินน�้าและปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์    เล้ียงผ้ึงโพรงป่า
  ผลิตไม้กระถางขนาดเล็ก   เพาะเห็ดเศรษฐกิจ

  แปรรูปผักและเครื่องปรุงรสผงแห้งจากวัตถุดิบในชุมชน    ท�าน�้าพริกส�าเร็จรูป/น�้าพริกแห้ง
  ผลิตอาหารโคเนื้อต้นทุนต�่าจากวัตถุดิบในท้องถิ่น   ท�าขนมไทยเพื่อการค้า
  ท�าชุดอาหารกล่อง (Box set)     แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์
  ท�าปลาร้าน�้าปรุงเพื่อการค้า   พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเทียมด�า
  ชาชักลีลา   ผลิตขนมพื้นถิ่นเมืองสตูล
  แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า     แปรรูปแป้งกล้วย
  ท�าขนมเปี๊ยะทอดไส้ต่าง ๆ พร้อมบรรจุภัณฑ์   ท�าท๊อฟฟี่น�้าตาลชก   
  พัฒนาผลิตภัณฑ์กิ่งกะหร่า เพื่อเป็นของที่ระลึก อย่างครบวงจร   ขนมไทยแห้ง
  ตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม   ตัดเย็บเส้ือผ้าสตรีสู่อาชีพอิสระ  
  ตัดเย็บชุดสตรีพหุวัฒนธรรม   จักสานและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากคลุ้ม
  ท�าผลิตภัณฑ์สังฆภัณฑ์   ถักเปลจากเศษผ้า
  พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมอีรี่   ท�าตระกร้าจากโลหะ
  ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก   จัดดอกไม้สดทรงหยดน�้า
  พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องประดับจากลูกเดือย   ผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากสมุนไพร

  นวดไทยเพื่อสุขภาพ   นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ    ท�าน�้ามันนวดสปา

  การท�าธุรกรรมส�าหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)
  มัคคุเทศก์ชุมชนเตียวไต่ดอย (ลูกหาบ)   ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
  การตลาดออนไลน์ส�าหรับวิสาหกิจชุมชน /การตลาดออนไลน์   เทคนิคการพูดไลฟ์สด 
  ออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เกษตรกรรม

คหกรรมศาสตร์/
งานประดิษฐ์

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
 การให้ความรู้ด้านวิชาการและอาชีพโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมหรือการจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการบริการวิชาการ 
ที่เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ และกิจกรรมการบริการวิชาการท่ีเป็นการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านคุณภาพชีวิตตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและประชาชน
ในลักษณะของการตอบสนอบที่รวดเร็ว และสอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนภายนอกสถาบัน
การศึกษาและบริการบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการในสถาบันการศึกษา 
 ผลการด�าเนินงาน ให้บริการทางวิชาการผ่านกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐาน ทักษะอาชีพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต มีผู้รับบริการ 9,389 คน และให้บริการทางวิชาการผ่านการท�าโครงการบริการวิชาการ มีผู้รับบริการ 5,416 คน 
รวมทั้งสิ้น 14,805 คน คิดเป็นร้อยละ 185.06 ของเป้าหมาย และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.60 จ�านวน 241 หลักสูตร 
และ 5 หลักสูตรที่มีผู้รับบริการมากที่สุด ได้แก่
  การแปรรูปอาหาร 284 คน
  ขนมไทย 180 คน
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 154 คน
  ช่างปูกระเบื้อง 141 คน
  การท�าลูกประคบ 128 คน

สุขภาพ

บริหารธุรกิจ/
การจัดการ
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ตัวอย่างหลักสูตร ด้านพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านคุณภาพชีวิต

  พัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบจัดการเน้ือหาเว็บแบบส�าเร็จรูป   คอมพิวเตอร์กราฟิก 
  ถ่ายภาพและผลิตวิดีโอเพื่อการโฆษณาออนไลน์   ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
  ช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์    ช่างเช่ือมติกเหล็กกล้าไร้สนิม 
  งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน   ช่างตัดโลหะด้วยเเก๊ส  
  เทคนิคการซ่อมล�าโพงและการประกอบตู้ล�าโพง    ช่างปะยาง

  ภาษาอังกฤษส�าหรับยุวมัคคุเทศก์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียง
  ภาษาอังกฤษส�าหรับการขายสินค้าออนไลน์    ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการส่ือสารในยุคดิจิทัล 
  ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า) ระดับ 1     เรียนรู้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร

  นวดแผนไทยเบื้องต้น    ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
  ผลิตน�้ายาฆ่าเชื้อในครัวเรือนเพื่อการป้องกัน COVID-19    อาหารส�าหรับผู้สูงอายุ 

เทคโนโลยี/
งานช่าง

สุขภาพ

  การใช้สมาร์ทโฟนส�าหรับผู้สูงอายุ    การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น
  การใช้โปรแกรมส�านักงานในยุคดิจิทัล 

  ตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้าทอกะเหรี่ยง   จัดการน�้าด้วยรูปแบบธนาคารน�้าใต้ดิน
  ท�าผ้าบาติกลายพระราชทานและลายเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (ลูกชก)    ตัดตุง ต้องลาย

การแปรรูปอาหารการจัดการน�้าด้วยรูปแบบธนาคารน�้าใต้ดิน

การท�าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต้านโควิด - 19

การท�ากระเป๋าปิ๊กแป็ก

การตลาดดิจิทัล

 ชาชักลีลา

ภาษา

คอมพิวเตอร์/
ดิจิทัล

ศิลปวัฒนธรรม/
พัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคคลหรือชุมชน
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โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู ้การแพทย์แผนไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร  
และสัมฤทธิบัตร พร้อมน้ียังให้บริการฝึกอบรมอาชีพ บริการวิชาการท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และเป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชน โดยมีเป้าหมายผู้รับบริการภายใต้ศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย จ�านวน 150 คน ผ่านกิจกรรมหลัก ๆ 
ดังนี้ 1) พัฒนาศักยภาพผู้สอนที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย (ครูแพทย์แผนไทย) 2) ฝึกอบรมหลักสูตร 
นวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ การท�าน�้ามันไพลและยาหม่องไพล และการห่อลูกประคบสมุนไพร พร้อมนี้ยังมีบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก

ผลการด�าเนินงาน ผู้รับบริการภายใต้ศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย จ�านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 150 ของเป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการ คือ ศูนย์เรียนรู ้การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมให้ประชาชนภายในชุมชนมีสุขภาพท่ีดีมากข้ึน และ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง สามารถน�าความรู้ไปพัฒนางาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้
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การบริการวิชาการตามแผนงานยุทธศาสตร์
ผลการด�าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ

โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน

เชิงปริมาณ : จ�านวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้อง
กับบริบทการเปลี่ยนแปลง

คน 5,500 7,942 144.40

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

เชิงปริมาณ : จ�านวนนักศึกษาและประชาชนที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านการ
เรียนออนไลน์

คน 4,000 9,594 239.85

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

เชิงปริมาณ : จ�านวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา คน 400 1,382 345.50

โครงการต�าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เชิงปริมาณ : จ�านวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถน�า
ความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 
และอยู่ในชุมชนได้อย่างสันติสุข

คน

ร้อยละ

2,500

80

3,979

80.58

159.16

100.72

โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

เชิงปริมาณ : จ�านวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
โครงการสังคมพหุวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ : จ�านวนชุมชนพหุวัฒนธรรมต้นแบบ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาและประชาชนผู้รับบริการของวิทยาลัย
ชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์โครงการสามารถน�าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการ
ด�ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนได้อย่างสันติสุข

คน

ชุมชน
ร้อยละ

5,000 

4
80

21,380 

5
80.80

427.60 

125.00
101.00

โครงการส่งเสริมการมีงานท�าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

เชิงปริมาณ : จ�านวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน
ร้อยละ

1,000
80

3,034  
89.75

303.40  
112.19

โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์

เชิงปริมาณ : จ�านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่รองรับการท่องเที่ยว
เชิงปริมาณ : จ�านวนผู้เข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ 

ผลิตภัณฑ์
คน

10
400

11
458

110.00
114.50

โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก

เชิงปริมาณ : จ�านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิต
ทางการเกษตร และสินค้าเกษตร
เชิงปริมาณ : จ�านวนผู้รับบริการด้านการผลิตสินค้าด้านการเกษตร
ภาคตะวันออก

ผลิตภัณฑ์

คน

10

150

12

300

120.00

200.00
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แม่ฮ่องสอน - การจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์จากอ้อย 
- การพัฒนาชุดความรู้กินได้ 
- การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

- ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
- ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้
เพื่อชีวิต
- ศูนย์พัฒนาทักษะและการ
เรียนรู้ ICT
- อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

- การบริหารจัดการพลังงานทางเลือก
โดยชุมชน 
- การใช้สื่อออนไลน์ส�าหรับการประชาสัมพันธ ์
- การขายสินค้าออนไลน์ 
- การท�าปีกนกกิ่งกะหร่า 
- การออกแบบแก้วบรรจุภัณฑ์น�้าอ้อยจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตาก - การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลา 
- การจัดการความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเชิงธุรกิจ
อาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ 
- การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

- - มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
- การถักสร้อยร้อยอัญมณี 
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์แหนมปลา 
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา

บุรีรัมย์ - การปลูกผักปลอดสารพิษ 
- การแปรรูปอาหารและการพัฒนาออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์
ข้าวอินทรีย์
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

- - การเปลี่ยนผลผลิตข้าวอินทรีย์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม 
- การสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
- การเพาะกล้าพันธุ์ผักจ�าหน่าย

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน
 โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชนในการจัดการ
ความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานศักยภาพพื้นที่ ด้วยกระบวนการเรียนรู้/การใช้ความรู้ /ชุดหลักสูตร 
และท�างานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในฐานะที่ชุมชนเป็นผู้รับประโยชน์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ผลการด�าเนินงาน
 วิทยาลัยชุมชนที่ร่วมด�าเนินการทั้ง 20 แห่ง โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับการเป็นแหล่งความรู้ในชุมชน โดยมีการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน การฝึกอบรม พร้อมทั้งให้บริการความรู้ด้านต่าง ๆ  โดยมีผู้รับบริการวิชาการในการจัดการความรู้ และการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area-based) และลักษณะโครงการ (Project-based) มีผู้รับบริการ 7,942 คน จากเป้าหมาย 
5,500 คน ผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากโครงการ คือ ประชาชนได้รับการอบรมความรู้ท่ีหลากหลาย ท�าให้สามารถน�าความรู้ ท่ีได้รับไปต่อยอด 
ผลิตภัณฑ์ หรือสร้างอาชีพใหม่ได้ นอกเหนือจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ตามบริบทของพื้นที่

การด�าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน  
 การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง แบ่งเป็น 2 ประเด็นที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) การสร้างอาชีพ การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 2) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

44 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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มุกดาหาร - การจัดการความรู้ผ้าทอมือพื้นเมือง
- การจัดการความรู้ทางการตลาดของชุมชน
ท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร (CMT) 
(ชุมชนท่องเที่ยวยุค 4.0) 
- การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอ
เพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน - นักการตลาดท่องเที่ยวชุมชน CMT 
- สินค้าเพื่อการท่องเที่ยว และการบริการ
เพื่อการท่องเที่ยว

หนองบัวล�าภู - การเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพขีวิต
ผู้มีรายได้น้อย 
- การท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุน
ทรัพยากรและมรดกทางวัฒนธรรม 

ศูนย์การศึกษาศาสตร์
พระราชา

- หลักสูตรศิลปะการแทงหยวก 
- การปลูกพืชในโรงเรือน การเลี้ยงควายไทย

สระแก้ว - การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการวิสาหกิจ
ชุมชน 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะรักษ์โลก
จากวัสดุธรรมชาติ 
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
- การท่องเที่ยวรูปแบบวิถีปกติใหม่ (New 
normal) 

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ - ผลิตภัณฑ์นาฬิกาแขวนผนังจากผักตบชวา 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากหญ้าแฝก
- การแปรรูปหมู 
- การผลิตถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงเพื่อบ�ารุงดิน

อุทัยธานี - - ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและบูรณาการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมือง

- การทอผ้าด้วยกี่เอวเป็นการทอผ้าพื้นเมือง
ชุมชนกะเหรี่ยง
- การท�าผ้ามัดหมี่ผ้าทอพื้นเมือง

ระนอง - การสืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นเมือง และ
การแต่งกาย 
- การท่องเที่ยว 

- แหล่งเรียนรู้การจัดท�า
เกษตรบูรณาการ

- การประกอบอาหารพื้นเมือง 
- การปักรองเท้าวัฒนธรรมการแต่งกาย
พื้นเมือง หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค 
กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจาก
มัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ
ภูมิภาค (ภาคใต้)

นราธิวาส - การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ - - มัคคุเทศก์น้อย 
- การเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
- ทักษะบุคลากรการท่องเที่ยวและ
นักสื่อความหมายท้องถิ่น

ยะลา - การเกษตรผสมผสานหลังจากการท�านา 
- การท่องเที่ยว

- - การจัดท�าเส้นทางท่องเที่ยวการต้อนรับ
และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
- การบริหารกลุ่ม (ด้านการเงิน) 
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร
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ปัตตานี - การฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมือง
พันธุ์มะจานู 
- การดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
- การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

- - การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นที่ใช้ในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว 
- ทักษะการท�าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ 
พิมเสนน�้า ยาหม่องไพล และลูกประคบ

สตูล - การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
เชิงอัตลักษณ์ 
- การพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน 
- การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

- - ผลิตภัณฑ์ “เตาะหมากกาหลง” ประกอบด้วย
กระเป๋ากาบหมาก รองเท้าสลิปเปอร์ 
กระเป๋ากาบหมากผสมผ้ามัดย้อมจากหมาก 
พวงกุญแจ 
- ผลิตภัณฑ์จากพริกไทย กาแฟ 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้าผึ้งโพรงไทยธรรมชาติ
- การแปรรูปอาหารทะเล

ยโสธร - การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
- การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผักพื้นบ้านสู่
ตลาดอินทรีย์ 

- - การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ 
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา 
- แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนให้ยั่งยืน

พังงา - การประยุกต์ใช้หลักเกษตรกรรมยั่งยืน
เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
- การแปรรูปอาหาร 
- การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

- - การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง 
- การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ยุค 4.0 
- การท�าขนมพื้นบ้านส�าหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจชุมชน 
- การเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ ได้แก่ ไก่ไข่ แพะ 
และปลาดุก 
- การปลูกพืชผักสมุนไพร

ตราด - การจัดท�าศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วม 
- การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยว 
- การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 

- - การจัดท�าถังหมักรักษ์โลก (กรีนโคน) 
- การท�าแผนธุรกิจและการส่งเสริมการตลาด
เชิงสร้างสรรค์ 
- การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
- การปลูกต้นฟ้าทะลายโจร 
- การท�าโฮโมนไข่ และจุลทรีย์สังเคราะห์แสง 
- การตั้งราคาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
มาตรฐานโฮมสเตย์

แพร่ - การพัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 
และผู้ประกอบการในชุมชน

- ศูนย์การเรียนรู้ไม้สัก - ผลิตภัณฑ์ โต๊ะหมู่บูชาจิ๋ว 
- การพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
- การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ
เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก จังหวัดแพร่ 
- การท�าเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายใน
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การสร้างอาชีพ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้

ในชุมชน

ตัวอย่างหลักสูตร
หรือองค์ความรู้

หรือผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

สงขลา - การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปลงใหญ่ 
- การท่องเที่ยว 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
เชือกกล้วย

- แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
- การปั้นหม้อสู่พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นบ้านสทิ้งหม้อ

- การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
เชือกกล้วย 
- ผลิตภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรจากตะไคร้หอม 
- ชุดฝึกทักษะการร้อยลูกปัดมโนราห์ด้วย
ตนเอง จ�านวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ลายดอก
ประจ�ายาม และชุดที่ 2 ลายดอกข้าวหลามตัด
- ผลิตภัณฑ์จานใบไม้เพื่อการท่องเที่ยว 
- การท�าขนมทองพับและขนมคุกกี้โดยการ
ประยุกต์ใช้แป้งปลายข้าว กข 43 ทดแทน
แป้งสาลี

น่าน - การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
- การพัฒนาคุณภาพสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ 
- การต่อยอดและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ซะป๊ะสมุนไพรอบในสุ่มไก่บ้านนวราษฏร์ 
- การจัดการแผนธุรกิจ

- ศูนย์น่านศึกษา - แผนธุรกิจชุมชน CBMC ตาราง 9 ข้อ 5 
ช่อง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายกิจการ
- เทคนิคการแช่มือแช่เท้าให้กับผู้ป่วยเบาหวาน 
- การท�าสบู่สมุนไพร 
- การท�าเครื่องหอมอโรม่า
- การท�าเทียนหอม 
- การท�าน�้าหอมแห้ง 
- การออกแบบลวดลายผ้าทอ 
- การคัดเลือกสมุนไพร
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการระบบการเรียนออนไลน์โดยน�า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนทุกประเภทหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ในรูปแบบที่หลากหลาย ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สามารถน�าไปใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และผลิตสื่อการเรียนรู้ 

ผลการด�าเนินงาน
 วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง มีผู้รับบริการ 9,594 คน จากเป้าหมาย 4,000 คน ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการ คือ วิทยาลัยชุมชน
ด�าเนินการพัฒนาบทเรียน ผลิตสื่อการเรียนรู้ และพัฒนาผู้สอน สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ แก่นักศึกษา และ
ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาลัยชุมชน กิจกรรมท่ีด�าเนินงาน
แม่ฮ่องสอน สร้างบทเรียนออนไลน์และปรับปรุงบทเรียนออนไลน์จ�านวน 6 รายวิชา และท�าให้เกิดการเรียนการสอนด้วยระบบ 

Moodle จ�านวน 30 รายวิชา จัดท�ารายการ MCC Channel ผ่าน YouTube 

พิจิตร ฝึกอบรมให้ความรู้การท�าบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom และการถ่ายคลิปวีิดีโอเพื่อการเรียนการสอน 
และให้ความรู้เรื่องการตัดต่อวีดีโอรูปแบบง่าย ๆ ต่อความเข้าใจ  

ตาก ใช้งาน Google Classroom และการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อเป็นส่ือสนับสนุนการสอน

บุรีรัมย์ ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ตามมาตรฐาน ThaiMOOC การผลิตส่ือองค์ความรู้ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ออนไลน์ 
การใช้อุปกรณ์และโปรแกรมในการจัดท�าส่ือ ฝึกอบรมครูผู้สอนในเรื่อง Google Classroom และ 
Google workspace for Education และฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Google MEET ให้กับนักศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา เรื่องการใช้งานระบบสนับสนุนการจัดห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom และ G-Suite 
for Education

มุกดาหาร ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์การท�าบาล์มบ�ารุงผิว และการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์การท�าสบู่สมุนไพรกฤษณา

หนองบัวล�าภู ปรับปรุงหลักสูตรการเลี้ยงควายไทยแบบปราณีต จัดท�าส่ือดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้คู่ชุมชน เรื่อง การย้อมผ้าด้วย
สีธรรมชาติ และพัฒนาสื่อการสอน Google Classroom จ�านวน 3 รายวิชา คือ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น

สระแก้ว อบรมหลักสูตรฝึกอาชีพด้วยระบบ ThaiMOOC ในหลักสูตรเส้นสายใยรัก ผ้าทอหันทราย องค์ความรู้ด้วยสื่อดิจิทัล 
หลักสูตรการขายออนไลน์

อุทัยธานี สร้างสื่อการสอน แบบปฏิสัมพันธ์ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR)

ระนอง จัดท�าสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ส่งเสริมผ้ามัดย้อมสีจากใบอินทนิล

นราธิวาส สร้างระบบ e-learning และสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ยะลา ฝึกอบรมประชาชน เรื่อง การน�าเสนอส่ือวีดีโอผ่านช่องทางยูทูบ  และการพัฒนาส่ือออนไลน์ในทศวรรษที่ 21 
ด้านการสร้างสื่อวีดิโอด้วยมือถือให้กับอาจารย์ผู้สอน

ปัตตานี จัดท�า Storyboard และสื่อประกอบการผลิตวิดีโอ ในรายวิชาปรับพื้นฐานหลักสูตรอนุปริญญา ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

สตูล จัดท�าเนื้อหาของสื่อ OER เรื่องขนมพื้นถิ่นสตูล

สมุทรสาคร จัดท�าสื่อองค์ความรู้รูปแบบ YouTube ในหลักสูตรพัฒนาทักษะและส่งเสริมประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต 
องค์ความรู้ชุมชน เรื่อง การท�ามะพร้าวบอนไซ
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วิทยาลัยชุมชน กิจกรรมท่ีด�าเนินงาน
ยโสธร จัดท�าสื่อองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ จ�านวน 6 เรื่อง ดังน้ี การท�าขนมจีบไต้หวัน 

ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยาและข้าวเหนียวน�้ากะทิทุเรียน น�้าพริกปลานิลกรอบ สบู่สมุนไพร ต้นเงินต้นทองจิ๋ว และ
การสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก

พังงา จัดท�าสื่อการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หรือ OER (Open 
Educational Resources) หลักสูตรอนุปริญญา จ�านวน 5 รายวิชา  ได้แก่ หลักการบัญชี การเมืองภาคพลเมือง 
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ระบบฐานข้อมูล และภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา และการจัดท�าสื่อ OER หลักสูตร
ฝึกอบรม จ�านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หอยนางรมสร้างอาชีพ และอาหารพื้นบ้านพังงา : จอแหร้ง

ตราด ใช้เครื่องมือดิจิทัลส�าหรับการสร้างส่ือการเรียนการสอนออนไลน์และการสอนออนไลน์ผสมผสานออนไซต์ และ
จัดท�าสื่อการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หรือ OER (Open 
Educational Resources) หลักสูตรการบริการวิชาการ จ�านวน 1 รายวิชา ได้แก่ หลักสูตรอาหารท้องถิ่นเมืองตราด 
และจ�านวน 3 สื่อ ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวผัดปู ข้าวแดงแกงไก่ และข้าวเกรียบปากหม้อหวาน

แพร่ จัดท�าสื่อการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ รายวิชาการเข้าใจดิจิทัล และส่ือเผยแพร่องค์ความรู้ออนไลน์ ผ่านช่อง 
YouTube ของวิทยาลัยชุมชนแพร่ เรื่อง การย้อมสีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่น (ต้นกล้วยและใบหูกวาง)

สงขลา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย Prezi และการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนด้วย Animaker

น่าน พัฒนาองค์ความรู้ที่น�าเสนอผ่านช่องทาง YouTube จ�านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ การท่องเที่ยวเกษตรวิถีน่าน
จิตรกรรมสกุลช่างน่าน สื่อสร้างสรรค์และการเล่นเพื่อการเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย และพัฒนาองค์ความรู้ท่ีน�าเสนอ
ผ่านช่องทาง Google Classroom จ�านวน 5 รายวิชา ได้แก่ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ การออกแบบเว็บไซต์ 
การบัญชีต้นทุน หลักการบัญชี และการศึกษาพิเศษ
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แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย มี วัตถุประสงค ์ เ พ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช ้แหล ่งการเรียนรู ้
ในชุมชนเป็นฐานด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนา การจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานด้วยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน ภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาปฐมวัยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และรวบรวมองค์ความรู้ส�าหรับน�าไปขยายผลให้กับชุมชนอื่นน�าไปประยุกต์ใช้

ผลการด�าเนินงาน
 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา จ�านวน 1,382 คน จากเป้าหมาย 400 คน ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการ คือ ครูในศูนย์เด็ก
เล็กในพื้นที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ ได้รับการพัฒนาในองค์ความรู้ต่าง ๆ ตามความต้องการและบริบทของพื้นที่ สามารถน�าความรู้ไป
พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อให้เกิดพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย 

กิจกรรมที่ส่งผล
ต่อเด็กปฐมวัย

องค์ความรู้
ที่ใช้ในการพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่เข้าร่วมด�าเนินการ

แม่ฮ่องสอน อบรมให้ความรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัยให้
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เรื่องทักษะสมอง EF : การจัดท�า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
สมอง EF ให้กับเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางหมู
บ้านกุงไม้สัก บ้านชานเมือง บ้านทุ่งกองมู
บ้านในสอย บ้านไม้สะเป่ บ้านดอยแสง

พิจิตร อบรมเทคนิคการสอนไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้เด็ก และสื่อสร้างสรรค์

ด้านการท�าส่ือการสอนแบบสร้างสรรค์ 
และเทคนิคการสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลโพทะเล อ�าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร

ตาก อบรมผู้ดูแลเด็กตระหนักถึงคุณค่า
ของสื่อเล่นจากวัสดุในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย

1) สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องดนตรี
ปะกาเกอญอ 2) สื่อของเล่นจากวัสดุ
ในท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลแม่หละ 
และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
จุฬาธรรมศาสตร์

บุรีรัมย์ อบรมให้ความรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การพัฒนาทักษะครูปฐมวัยเพื่อการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยการผลิต
และใช้สื่ออย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะและเทคนิค
การจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวส�าหรับ
เด็กปฐมวัย การวัดและประเมิน
แนวใหม่เด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนมนต์ เมืองแก
หนองใหญ่ ท่าม่วง ระสัง ชุมแสง 
กลันทา ร่อนทอง สนามชัย ปราสาท 
บัวทอง หลักเขต บ้านทุ่งรวงทอง 
ล�าปลายมาศ

มุกดาหาร ออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางสมองด้านบริหาร
จัดการ (EF) ในเด็กปฐมวัย

เรื่องทักษะสมอง EF ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต�าบลดงเย็น
อ�าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

หนองบวัล�าภู พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง

สระแก้ว อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมทักษะสมอง Executive 
Functions (EF) ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก 
และพัฒนาชุดการเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมทักษะทางสมอง 
(EF) ของเด็กปฐมวัย

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ส่งเสริม
ทักษะสมอง Executive Functions 
(EF)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายไพรีระย่อเดช
อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
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ต่อเด็กปฐมวัย

องค์ความรู้
ที่ใช้ในการพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่เข้าร่วมด�าเนินการ

อุทัยธานี อบรมครูปฐมวัย พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
อาสาสมัครดูแลเด็กปฐมวัย ในการ
จัดกระบวนการโดยใช้ผ้าทอพื้นเมือง
อุทัยธานี โดยใช้ทักษะ STEM

ความรู้ผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานี -

ระนอง อบรมให้กับครูปฐมวัยในการใช้ทักษะ
สมอง EF

เรื่องทักษะสมอง EF -

นราธิวาส พัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนราธิวาส

การจัดท�าส่ือ VDO การเรียนรู้แบบ
ทวิภาษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลุโบดาโต๊ะ 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก�าปงปีแซ 
อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยะลา อบรมจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อและ
นิทานที่พัฒนากระบวนการคิดทาง
ทักษะสมอง (EF)

การจัดประสบการณ์ใช้ส่่ือเเละนิทาน
ที่มีต่อกระบวนการคิดทางทักษะสมอง 
(EF) ของเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต�าบลโกตาบารู อ�าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นูรุลฮูดาเทศบาล ต�าบลท่าสาป 
อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปัตตานี อบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดท�า
หลักสูตรในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบไฮสโคป และแบบสะเต็มศึกษา 
ให้ครูจากศูนย์เด็กเล็ก

หลักสูตรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบไฮสโคป และหลักสูตรสะเต็มศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรือเซะ 
บ้านคลองมานิง บ้านปาเระ 
บ้านตันหยงลูโละ บ้านตะลุโบะ 
บ้านกะมิยอ บ้านปูยุด 

ยโสธร อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดไฮสโคป ระดับปฐมวัย 
และจัดท�าศูนย์ต้นแบบการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป 
ระดับปฐมวัย

การจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
ไฮสโคป (High Scope) ระดับปฐมวัย 
การจัดท�าส่ือการเรียนรู้ตามแนวคิด
ไฮสโคป (High Scope) และการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอ�าเภอค้อวัง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต�าบลน�้าอ้อม อ�าเภอค้อวัง 
จังหวัดยโสธร

พังงา อบรมครูประจ�าศูนย์เด็กเล็กเพื่อผลิต
สื่อการเรียนรู้ในท้องถิ่นในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย

การผลิตส่ือการเรียนรู้ในท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยชุมชน 
มีส่วนร่วม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านใต้ 
ต�าบลบางเตย อ�าเภอเมือง 
จังหวัดพังงา

ตราด อบรมเรื่องการก�าหนดกรอบและทิศทาง
ในการสรรค์สร้าง EF ในเด็กปฐมวัย 
และการสรรค์สร้างกระบวนการคิดของ
สมองส่วนหน้า (EF : Executive 
Functions) ในเด็กปฐมวัย

กระบวนการคิดของสมองส่วนหน้า 
(EF : Executive Functions : EF)

-

แพร่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน การถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผ่านการเล่นตามวิถีธรรมชาติและ
การทดลองการจัดการเรียนรู้ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านการเล่นตามวิถี
ธรรมชาติ

หลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผ่านการเล่นตามวิถีธรรมชาติ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลสะเอียบ
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ที่เข้าร่วมด�าเนินการ

สงขลา อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์
ทักษะทางภาษาแบบองค์รวม และ
เทคนิคการเล่านิทานและเทคนิคการ
แต่งนิทานส�าหรับเด็กปฐมวัย พร้อมทั้ง
น�าความรู้สู่การทดลองในห้องเรียน 
โดยผ่านระบบออนไลน์ กับเด็กปฐมวัย

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะ
ทางภาษาส�าหรับเด็กปฐมวัยด้วยส่ือ
นิทานตามรอยศาสตร์พระราชา

-

น่าน พัฒนาครูเพื่อเป็นครูต้นแบบในเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ 
Phenomenon based learning

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปรากฎการณ์เป็นฐาน 
(Phenomenal based learning : 
PhBL) ส�าหรับครูปฐมวัย

-
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แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
 โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ 
โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย (1) เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชน
จังหวัดชายแดนใต้ (2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคมพหุวัฒนธรรม (3) พัฒนาทักษะผู้น�าและการมีจิตอาสาของนักศึกษาผ่านกิจกรรม
ค่ายผู้น�านักศึกษา (4) เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ผลการด�าเนินงาน มีนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 21,380 คน จากเป้าหมาย 5,000 คน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ คือ (1) นักศึกษาและประชาชนในพื้นมีความรู ้รักสามัคคี และความปรองดองบนความแตกต่าง 
ด้านวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน (2) นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม อาชีพ 
และความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมต่างวัฒนธรรม ได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ยอมรับซึ่งความแตกต่าง 
ในเร่ืองของแนวคิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ความคิด และมีทัศนคติท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน เกิดผู ้น�า/ชุมชนต้นแบบ  
(3) นักศึกษาและประชาชน น�าความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์การเรียนรู้ความเข้มแข็งของประเพณี ศิลปและวัฒนธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปขยายผลในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สาธารณชน

กิจกรรมตัวอย่างความส�าเร็จ	:	
 การเสริมสร้างองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และประสบการณ์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม
  - แลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม 
  - การเรียนรู้วิถีชุมชนเข้มแข็ง พอเพียงตามรอยพ่อหลวง ร.9 
  - การเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 
  - การเสริมสร้างผู้น�าจิตอาสาท�าดีด้วยหัวใจเพื่อเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม 

ผลที่ได้รับ	:
  - มีทัศนคติ มุมมองทางความคิดเชิงบวก และเห็นว่าการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายวัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีสวยงาม
และท�าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
  - จัดท�าสื่อสร้างสรรค์และถ่ายทอดความคิดผ่านคลิปวีดีโอ รูปภาพในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ท�าให้เกิดการ
ขยายผลองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ถึงเสน่ห์ความงดงามของประเพณีและวัฒนธรรม ความสวยงามของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ภาพลักษณ์เชิงบวกและมีความเชื่อมั่นในเดิน
ทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ Facebook Facebook Live Youtube tiktok มีผู้เข้าชมและส่งต่อส่ือ
สร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมจ�านวนมากกว่า 5,000 ครั้ง

นราธิวาส 14,486 คน

53รายงานประจำาปี 2564
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กิจกรรมตัวอย่างความส�าเร็จ	:	
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย
  - “วิถีความสุขพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” โดย นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
  - “ชาติพันธุ์มลายูและประวัติศาสตร์พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” โดย ดร.ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการวัฒนธรรม
ช�านาญการ ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
  - “การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม พหุศาสนธรรม” โดย ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 การพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาและการทศันศกึษาชมุชนพหวุฒันธรรมต้นแบบ โดยทมีวทิยากรจากศนูย์อ�านวยการบรหิาร 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  - ทดลองใช้เครื่องมือที่เป็นชุดความรู้ในพื้นที่ร่วม (Common Space) ที่สร้างขึ้นจากการวิจัยเชิงทดลอง : 
   1) การสร้างพื้นที่ร่วมโดยใช้เครื่องมือ 3 ด้าน : การให้ความรู้ การลงมือปฏิบัติเชิงกระบวนการ และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพูดคุย แลกเปลี่ยน และถกเถียง
   2) กิจกรรม 3 ฐาน (ตอบโจทย์ How To) ได้แก่ ฐานความรู้ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ หลักการศาสนา และ
การเมือง สันติภาพ และความเป็นมนุษย์  ฐานความคิด เป็นกิจกรรมเชิงกระบวนการก่อนและหลังการบรรยาย ฐานจิตใจ 
เป็นการถอดบทเรียนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่มีผลต่อจิตใจเยาวชนในปัจจุบัน
   3) ให้ความส�าคัญกับวิธีการเชิงวิภาษประเด็นค�าถาม (Critical Thinking) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในฐานะท่ี
เป็นปัญญาชน ได้มีการอภิปราย ตั้งค�าถาม ถกเถียง และแลกเปลี่ยนความคิด
   4) การค�านึงถึงจริยธรรม (Ethics) จัดกิจกรรมและทดลองใช้เครื่องมือ ซ่ึงมุ่งสร้างความรู้สึกปลอดภัยทางกาย
และใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อท�าให้หลักคิดที่ต้องการให้นิสิตนักศึกษาเคารพ “สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ปรากฏเป็น
รูปธรรมจากวิธีปฏิบัติของทีมวิทยากรกระบวนการ
 การเผยแพร่พื้นที่เป้าหมาย (ต�าบลอาซ่อง และต�าบลยะรม) ผ่านกิจกรรม “แต่งกายท้องถิ่น ชิมขนม ชมว่าว”

ผลที่ได้รับ	:
  - เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทักษะเชิงบวกของนักศึกษาในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม และเป็นการแก้โจทย์เกี่ยวกับวิธีคิดหรือเงื่อนไขเชิงลบท่ีเป็นปัญหาต่อการอยู่ร่วมกัน
ใน 2 ระดับ (ทั้งนักศึกษาไทยพุทธ - มุสลิม) การแก้ปัญหาไฟสุมขอน ด้วยชุดความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นจาก 
การวิจัยเชิงทดลอง
  - นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ยอมรับซ่ึงความแตกต่างในเรื่องของ
ชาติพันธุ์ แนวคิด วัฒนธรรมประเพณี และความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา การเมือง  
ความเป็นมนุษย์ และมีทัศนคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม ระหว่างชาวไทย
พุทธ-มุสลิม ลดความรุนแรงในพื้นที่ ส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในชุมชนที่มีความหลากหลายมีความสันติสุข
  - นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมชุมชนในท้องถิ่นและให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้พหุวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการแต่งกาย อาหารและการละเล่นในท้องถิ่น

ยะลา 1,830 คน

54 สถาบันวิทยาลัยชุมชน



กิจกรรมตัวอย่างความส�าเร็จ	:
 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สันติศึกษา
  กิจกรรมที่ 1 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับหน้าท่ีพลเมือง เริ่มจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษา  
แล้วน�าหลักสูตรไปอบรมให้แก่อาจารย์ผู ้สอน และนักศึกษาในรายวิชาพลเมืองฯ อาจารย์ผู ้สอนน�าหลักสูตรไปขยายผลแก่
นักศึกษาโดยฝึกอบรมการใช้หลักสูตรบูรณาการและเนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชา
  กิจกรรมที่ 2 สันติศึกษาสู่ชุมชน จัดกิจกรรมอบรมแกนน�าค่ายสันติศึกษาให้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมสันติ
ศึกษาสู่ชุมชนไปยังประชาชนในพื้นที่
  กิจกรรมที่ 3 พัฒนาหลักสูตรน�าร่องการจัดการเรียนการสอน (ครู) และหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
(ชุมชน) ร่วมกับสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลที่ได้รับ	:
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะชีวิตสามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชน และยอมรับซ่ึงความแตกต่างในเรื่อง
ของแนวคิดวัฒนธรรมประเพณี และความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความคิด และมีทัศนคติ
ที่ดีในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม ท่ีเหมาะสมส�าหรับสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม ในชุมชนชาวไทยพุทธ-มุสลิม 
ส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในชุมชนที่มีความหลากหลายมีความสันติสุข เกิดผู้น�าชุมชนต้นแบบในชุมชน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนใน
ชุมชนได้ และเกิดกิจกรรมที่เป็น Best Practices จากการด�าเนินโครงการในครั้งนี้ น�าไปสู่ชุมชนต้นแบบ

กิจกรรมตัวอย่างความส�าเร็จ	:
 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ โดยการฝึกอบรมหลักสูตร
  (1)  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน “ความเป็นพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรม” 
  (2)  การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 
  (3)  การพัฒนาตัวชี้วัดชุมชนสันติสุขเพื่อพัฒนาต้นแบบชุมชนสันติสุข

ผลที่ได้รับ	:
 ผลการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา และฝึกอบรมประชาชนทั่วไป ส่งผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้และทักษะ สามารถน�าไปใช้เพื่อการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีจิตส�านึกท่ีดี 
ให้ความส�าคัญกับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ที่มีความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม

ปัตตานี

สงขลา

2,620 คน

2,444 คน

55รายงานประจำาปี 2564
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โครงการต�าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  รายการ 
โครงการต�าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย (1) โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ สร้างอาชีพและ
การมีงานท�าให้คนในชุมชน มุ่งเน้นหลักสูตรตามความต้องการของชุมชน (2) ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (area-based) ซึ่งมีกระบวนการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ แก่ประชาชน
ในพื้นที่

ผลการด�าเนินงาน มีจ�านวนผู้รับบริการ 3,979 คน จากเป้าหมาย 2,500 คน
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ คือ (1) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับความรู้ และทักษะทางด้านอาชีพ ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ฝีมือให้มีมาตรฐาน (2) ยกระดับกลุ่มชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ให้มีมาตรฐาน (3) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรท้องถิ่น พัฒนาและ 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้รับบริการ (4) สร้างงาน สร้างอาชีพ  
สร้างรายได้ ชุมชนมีช่องทางในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน ท�าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (5) ประชาชนท่ีผ่านการฝึกอบรม
สามารถน�าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนใกล้เคียงได้ ชุมชนสามารถสร้างความรู้ในชุมชนตนเอง น�าไปสู่การพัฒนา 
ท่ีมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน น�าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังส่งผลให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ (6) เกิดการสร้างเครือข่าย 
ระหว่างชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับหน่วยงาน

กิจกรรมตัวอย่างความส�าเร็จ	:	
 การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชน โดยใช้ต้นทุนทางสังคม ต้นทุนทรัพยากรในชุมชน ในการ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน อาทิ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาทักษะการตลาดและการจ�าหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ การบริหาร
การผลิตในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผลที่ได้รับ	:
 ผู้ผลิต/แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ด�าเนินการและมีการจัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและด�าเนินการในลักษณะกลุ่ม อยู่ระหว่าง
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน มีผลผลิตจากการด�าเนินงานของกลุ่ม สามารถจ�าหน่ายและมีรายได้เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 800-1,500 บาท/
คน/เดือน แต่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในภาพรวมมีการชะลอตัว ผลิตภัณฑ์
มียอดจ�าหน่ายที่ลดลง และสมาชิกมีรายได้ลดลงเช่นกัน

นราธิวาส 1,027 คน

56 สถาบันวิทยาลัยชุมชน



กิจกรรมตัวอย่างความส�าเร็จ	:	
 - การส่งเสริมอาชีพชุมชนในชุมชนบ้านคลองทรายใน ต�าบลยุโป อ�าเภอเมืองยะลา โดยเน้นให้ชุมชน โดยส่งเสริม 
การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร คือ การท�าผลิตภัณฑ์ปลาส้ม หมูส้ม และขนมเบเกอรี่ต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความรู ้
ด้านการสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
 - พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในหมู่ท่ี 5 โดยส่งเสริมการเพาะปลูกผักปลอดสารพิษ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
โดยมีการวางผัง (MASTER PLAN) ร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นแปลงตัวอย่างให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งสามารถจ�าหน่าย
ผักปลอดสารพิษทั้งผักพื้นบ้านและผักเศรษฐกิจเพื่อเสริมรายได้ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

ผลที่ได้รับ	:
 - ชุมชนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและขนมท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ น�าไปจ�าหน่ายให้ร้านค้าต่าง ๆ  ส่งผลให้สมาชิก
มีรายได้เสริมเฉลี่ย 200 - 300 บาท ต่อวัน เกิดการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 - เกิดการพึ่งพาตนเอง และด�ารงชีพตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ ้มกันให้คนในชุมชน  
เกิดความเข้มแข็ง สามารถด�ารงชีวิตและประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว
 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขายะลา ได้เห็นความส�าคัญและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
สร้างร้านค้าส�าหรับจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและขนม เพื่อให้เป็นแหล่งสร้างรายได้และสร้างก�าลังใจในการประกอบอาชีพ
 - ชุมชนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน เข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดชุมชนอุดมสุขดีเด่นระดับภูมิภาคของภาคใต้
ตอนล่าง และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภายใต้แนวคิด BCG MODEL ประจ�าปี 2564

ยะลา 960 คน
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กิจกรรมตัวอย่างความส�าเร็จ	:	
 โครงการพฒันาผลติภณัฑ์จากต้นจาก 
กลุ ่มหัตถกรรมจักสานก้านจากเมืองสาย 
ชุมชนบ ้านละเมาะทะเล ต�าบลตะลุบัน  
อ�าเภอสายบุรี โดยกระบวนการพัฒนาจากก้านจากอย่าง 
ต่อเนื่องให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายเพ่ิมข้น และขยาย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารจากต้นจาก 

ผลที่ได้รับ	:
 - ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพิ่มขึ้น 
 - ชุมชนเกิดจิตส�านึกในการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดมูลค่า 
 - ลดมลพิษจากการเผาขยะจากเศษก้านจาก 
 - ชุมชนมีการรวมตัวกันอย่างเป็นระบบ มีความสามัคคีกันมากขึ้น และ
มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น
 - สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ชุมชนมีช่องทางในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
 - ชุมชนมีช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ มีรายได้เสริมเพิ่มจาก
การขายผลิตภัณฑ์ก้านจาก ประมาณ 2,500/คน/เดือน

กิจกรรมตัวอย่างความส�าเร็จ	:	
 การสร ้างมูลค ่าเพิ่มให ้ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองนุ ่งห่ม พัฒนามาจากการวิจัย เรื่อง  
การแต่งกายของสตรีมุสลิม เริ่มต้นด้วยการ 
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิมไว้สวมใส่เอง และค่อย ๆ พัฒนาทักษะ โดยด�าเนินงานต่อเนื่อง 
เป็นระยะเวลา 3 ปี จากการฝึกอบรมมาเป็นการตัดเย็บเพื่อเสริมสร้างรายได้ ซึ่งผู ้เข้ารับ 
การอบรม ทุกคนมีพื้นฐานเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงง่ายในการพัฒนาและ 
เพิ่มทักษะ และมีการจัดงานแฟชั่นโชว์เพื่อเผยแพร่ผลงานการออกแบบและตัดเย็บของผู้เข้าอบรม 
ถือเป็นการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่งให้ประชาชนทั่วไป เห็นความสามารถของกลุ่มสมาชิก 
ท�าให้มีผู้ให้ความสนใจและติดตามผลงานการตัดเย็บของกลุ่มเป็นจ�านวนเพิ่มมากขึ้น

ผลที่ได้รับ	:
 มีการพัฒนาการตัดเย็บโดยให้กลุ ่ม
ออกแบบลายผ ้าเองตามจินตนาการและ 
ตามอัตลักษณ์ของอ�าเภอเทพา และตัดเย็บ 
ในรูปแบบที่ทันสมัย สมาชิกในกลุ่มยังมีรายได้ 
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เดือนละ 1,000 - 2,000 บาท

ปัตตานี

สงขลา

825 คน

1,100 คน
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แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
โครงการส่งเสริมการมีงานท�าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
 โครงการส่งเสริมการมีงานท�าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีงานท�าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ 
ในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ 20 จังหวัด โดยกระบวนการจัดการความรู้ในลักษณะ Area–based หรือ Project-based
 ผลการด�าเนินงาน ผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 3,034 คน จากเป้าหมาย 1,000 คน  
 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการ คือ เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างน้อย 20 ผลิตภัณฑ์ ท่ีผู้สูงอายุสามารถไปใช้ในการสร้างอาชีพเสริม 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน ตลอดจนมีทักษะตนเองในการเข้าถึงบริการทางสังคม สามารถดูแลตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ใน
สังคม/ชุมชนได้อย่างมีความสุข

แม่ฮ่องสอน การปลูกพืชสร้างรายได้ การท�าลูกประคบสมุนไพรให้แก่ผู้สูงอายุ

พิจิตร การฝึกอบรมด้านสมุนไพร เป็นหลักสูตรโมดูล 6 วิชา ได้แก่ น�้ามันกะเม็ง ยาหม่องเถาวัลย์เปรียง ยาอายุวัฒนะ  
ยาฟ้าทะลายโจร ชากระชาย และธูปสมุนไพร

ตาก การท�าขนมไทยคือ ขนมขี้หนู ขนมถ้วย การท�าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และการท�าดอกไม้จันทน์แบบพวงหรีด

บุรีรัมย์ การออกแบบผลิตภัณฑ์น�้าปลาร้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอมือ การแปรรูปอาหาร การเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ 
การแปรรูปอาหารและผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสมุนไพร การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

มุกดาหาร การจัดท�าไม้กวาด การแปรรูปสมุนไพร นักจัดการภูมิปัญญาทางการตลาดของชุมชนผู้สูงอายุ CME

หนองบัวล�าภู การท�าไม้กวาด การท�าหน้ากากอนามัย การท�ากระด้ง การท�าตะกร้าพลาสติก

สระแก้ว การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กล้วยเคลือบ) การจัดท�าขนมจากภูมิปัญญา (ขนมนางเล็ด) และหลักสูตรการท�าน�้าพริก 
(น�้าพริกปลาย่าง)

อุทัยธานี การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอและการท�าไม้กวาดดอกหญ้า

ระนอง การท�าดอกไม้จันทน์ส�าหรับผู้สูงอายุ การท�าข้าวเกรียบสมุนไพรส�าหรับผู้สูงอายุ การท�าน�้าพริกไตปลาแห้ง

นราธิวาส การท�าอาหารว่างและเครื่องดื่มจากพืชสมุนไพร

ยะลา บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบ

ปัตตานี การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สตูล การจักสารกระเป๋าเชือกกล้วย การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ  และการจักสานเส้นพลาสติก

สมุทรสาคร การปักผ้าสไบมอญ

ยโสธร การท�าน�้าพริกปลานิลกรอบ ขนมจีบไต้หวัน ข้าวเหนียวสังขยา , ทุเรียน , มะม่วง และสบู่บ�ารุงผิวสมุนไพร

พังงา การผลิตภัณฑ์ขนมจีนข้าวดอกข่ากึ่งส�าเร็จรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไร่ดอกข่า ข้าวพื้นเมือง

ตราด การท�าไข่เค็มสมุนไพร การท�าเสวียนใส่งอบใบจาก การท�าพรมเช็ดเท้า

แพร่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบ�าบัด

สงขลา การท�าพิมเสนน�้า อาหารไทย (แกงส้มกุ้งมะละกอ และไข่เจียวกุ้งสับ) และการท�ากระทงใบตอง

น่าน การทอผ้าไทลื้อโบราณ และการท�าบายศรีสู่ขวัญ

หลักสูตรฝกึอบรมวิทยาลัยชุมชน

59รายงานประจำาปี 2564



Annual Report 2021

60 สถาบันวิทยาลัยชุมชน



แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค
โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 
จากชุมชน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพและของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ผลการด�าเนินงาน เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าเกษตร จ�านวน 12 ต้นแบบ 
จากเป้าหมาย 10 ต้นแบบ และมีเกษตรที่ได้รับการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการ จ�านวน 300 คน จากเป้าหมาย 150 คน 
 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการ คือ เกษตรกรสามารถน�าความรู้ และต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา ไปสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อจัด
จ�าหน่ายและสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม

วิทยาลัยชุมชนตราดด�าเนินการ ดังนี้ 
 1. การจัดท�าและทบทวนแผนธุรกิจชุมชน
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อการค้า
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลสู่การตลาด
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผัก ผลไม้ เพื่อการค้า
 5. การจัดการผลผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร
 6. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชนด้านการตลาดเชิงสร้างสรรค์
 7. การทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ “การตลาดน�าการผลิต”
 8. การศึกษาประสิทธิผลของการท�าโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

อ�าเภอเมืองตราด : ชุมชนบ้านเนินดินแดง ชุมชน
บ้านปากพีด ชุมชนบ้านช�าราก ชุมชนบ้านทุ่งไก่
ดัก ชุมชนบ้านตะกาง ชุมชนบ้านแหลมศอก 
อ�าเภอคลองใหญ่ : ชุมชนบ้านไม้รูด ชุมชนบ้าน
ตาหนึก ชุมชนบ้านคลองจาก 
อ�าเภอแหลมงอบ : ชุมชนบ้านแหลมมะขาม 
อ�าเภอเกาะช้าง : ชุมชนบ้านคลองสน

ผลด�าเนินงาน พื้นที่ด�าเนินการ
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โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม
ประเพณีประจ�าปีของกลุ่มชาติพันธุ์ ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธ์สู่สังคมภายนอกผ่านปฏิทินวัฒนธรรม
ประเพณีประจ�าปีของกลุ่มชาติพันธุ์ในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่ีสามารถ
รองรับด้านการท่องเที่ยว ของกลุ่มชาติพันธุ ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดแพร่ และพัฒนาบุคลากรของชุมชนเพ่ือรองรับ 
การท่องเที่ยวรูปแบบประเพณีประจ�าปีของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดแพร่
 ผลการด�าเนินงาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่รองรับการท่องเที่ยว จ�านวน 11 ผลิตภัณฑ์ จากเป้าหมาย 10 ผลิตภัณฑ์ และ 
มีจ�านวนผู้เข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ จ�านวน 458 คน จากเป้าหมาย 400 คน 
 ผลสัมฤทธ์ิที่ ได ้จากโครงการ คือ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ ่องสอนและแพร ่ มีข ้อมูลสารสนเทศของกลุ ่มชาติพันธุ ์  
อาทิ ปฏิทินประเพณี เส้นการท่องเที่ยวต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้
ให้กับชุมชนได้

แม่ฮ่องสอน
 จัดท�าชุดองค์ความรู้ชาติพันธุ์ ได้แก่ ลาหู่ ลเวือะ และ 

 จัดท�าปฏิทินประเพณี 12 เดือน ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่/ 
 ลเวือะ
 จัดท�าหลักสูตรการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ ได้แก่  

 การท�าโคมไต การท�าตุ๊กตาไทใหญ่ การท�าปีกนกกิ่งกะหร่า
 จัดท�าสารสนเทศ ได้แก่ นิทรรศการชาติพันธ์ุแม่ฮ่องสอน  

 แผนที่หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน สื่อแนะน�าผลิตภัณฑ ์
 ชุมชนบนฐานวัฒนธรรม ได้แก่ การท�าโคมไต การท�า 
 ตุ๊กตาไทใหญ่ การท�าน�้ามันถั่วลิสง กุ๊บไตผาบ่อง งาเน่า 
 บ้านแม่สามแลบ ผ้าทอกี่เอว และสื่อแนะน�าชาติพันธุ ์
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 9 ชาติพันธุ์

พื้นที่ด�าเนินงาน 
 ชุมชนบ้านแม่ปิง ชุมชนผาบ่อง ชุมชนต่อแพ ชุมชนป่าแป๋ 
โรงเรียนบ้านในสอย โรงเรียนบ้านป่าลาน กลุ่มเสน่ห์โคมไต  
กลุ่มงานฝีมือ กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านห้วยเฮี๊ยะ และชุมชน 
ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

แพร่
 สร ้ างแบรนด ์ส� าหรับผลิตภัณฑ ์ชุมชน ที่ เกิดจาก 

 การพัฒนาโดยวิทยาลัยชุมชนแพร่ เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง 
 ระหว่างผลิตภัณฑ์ชุมชนกับคนภายนอกท่ีสนใจเกี่ยวกับ 
 ผลิตภัณฑ์ของชนเผ่าและอยากเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของ 
 ชนเผ่าท้ังในรูปแบบช้ินงานผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยว
 จัดท�าคู ่มือการท ่องเที่ ยวน�า เสนอวิ ถีชีวิตโดยการ 

 ออกแบบปฏิทินประเพณีประจ�าปีของแต่ละชนเผ่า  
 แบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
 จัดท�าแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวชนเผ่า

พื้นที่ด�าเนินงาน
- ชนเผ่าอาข่า บ้านแม่พร้าว ต�าบลสะเอียบ อ�าเภอสอง  
 จังหวัดแพร่
- ชนเผ่ากะเหรีย่ง บ้านแม่พงุหลวง ต�าบลแม่พงุ อ�าเภอวงัช้ิน 
 จังหวัดแพร่
- ชนเผ ่ ามลาบรี  บ ้ านห ้ วยห ้อม ต� าบลบ ้ าน เวี ยง  
 อ�าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
- ชนเผ่าม้ง บ้านห้วยห้อม ต�าบลบ้านเวียง อ�าเภอร้องกวาง  
 จังหวัดแพร่
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การบริการวิชาการตามนโยบาย อว. 
 สถาบนัวทิยาลยัชมุชนได้รับมอบหมายจากกระทรวง อว. ให้ด�าเนนิโครงการยกระดบัเศรษฐกจิและสงัคมรายต�าบลแบบบรูณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือโครงการ U2T มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบ
บูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) (2) การจ้างงาน (3) การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ  ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และ (4) การจัดท�าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน 
(Community Big Data) โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ 20 จังหวัด รวม 61 ต�าบล งบประมาณรวม 
212,463,000 บาท ระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2564 - ธันวาคม 2564 จากการด�าเนินงานโครงการ U2T สรุปผลดังนี้
  เกิดการจ้างงานในพื้นที่ 61 ต�าบล ใน 20 จังหวัด มากกว่า 1,260 คน ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 3 ปี ประชาชน 
และนักศึกษา ท�าให้คนในชุมชนมีงานท�า ลดอัตราการว่างในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังพัฒนาผู้รับจ้างงานใน 4 ทักษะ ได้แก่ (1) English 
Literacy (2) Digital Literacy (3) Financial Literacy (4) Social Literacy และอบรบเพิ่มเติมส�าหรับผู้รับจ้างงานที่ท�างานใน
หน่วยงานที่ ก.พ.ร. ก�าหนด คือ อบรม TDGA Digital
  ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ในรูปแบบการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบล ได้แก่ (1) การพัฒนา 
สัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) (2) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับ
การท่องเท่ียว) (3) การน�าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ) และ (4) การส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) จากการด�าเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ 61 ต�าบล ด้วย
กิจกรรมทั้ง 4 ประเภท สามารถพัฒนาและยกระดับต�าบลจากเดิมก่อนเริ่มด�าเนินโครงการ มีต�าบลมุ่งสู่ความยั่งยืนเพียง 5 ต�าบล  
เมื่อส้ินสุดโครงการ เพิ่มขึ้นเป็น 37 ต�าบล 
  เฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่ โดยจัดกิจกรรม U2T 
สู้ภัย COVID (U2T - COVID WEEK) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 โดยผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ได้เข้าไปด�าเนินกิจกรรมพิเศษใน
พื้นที่ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับมือ คือ “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” Step ที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เช้ือร้าย 
ก�าจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด Step ที่ 2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด Step ที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับ
สถานการณ์ทีมต�าบลรวมพลัง รับมือโควิด-19 
  จัดท�าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data : CBD) โดยผู ้รับจ้างงาน ท้ัง 61 ต�าบล เก็บข้อมูล 
รายต�าบล 10 หมวด รวม 40,677 รายการ ท�าให้ผู้รับจ้างงานท่ีเป็นคนในพื้นท่ีรู้จักต�าบลของตัวเองมากข้ึน มีข้อมูลรายต�าบล 
ขนาดใหญ่ที่สามารถน�าไปวิเคราะห์และจัดท�าแผนพัฒนาหรือยกระดับต�าบลในมิติต่าง ๆ ต่อไป
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Annual Report 2021

  จัดท�าข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) โดยผู้จ้างงานที่เป็นบัณฑิตจบ
ใหม่ที่รับการคัดเลือกให้ไปด�าเนินงานในหน่วยงานท่ี ก.พ.ร. ก�าหนด ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมท่ีดิน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ด�ารงธรรม ส�านักงานประกันสังคม ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตก ในโรงเรียน 7 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง จังหวัด
น่าน 2 แห่ง และจังหวัดตาก 4 แห่ง ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยการด�าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 3 แห่ง คือ แม่ฮ่องสอน น่าน 
และตาก สนับสนุนให้ผู้รับจ้างงานไปปฏิบัติงานเป็นครูอาสาสมัครสอนในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนเป้าหมายที่
ก�าหนด โดยท�าหน้าที่สอน จัดท�าสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ดูแลสุขลักษณะของเด็ก
นักเรียน สนับสนุนการจัดหาและท�าอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียน และงานอื่น ๆ เป็นต้น การด�าเนินงานของผู้รับจ้างงานภายใต้
โครงการ U2T ดังกล่าวข้างต้น ถือได้ว่าเป็นการด�าเนินงานแบบบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ และเป็นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ดียิ่งขึ้น
  กิจกรรมการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เปิด
โอกาสให้ผู้ได้รับการจ้างงานได้ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์บนปัญหาและความต้องการในพื้นท่ีจริงกว่า 3,000 ต�าบล เพื่อให้ได้
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับบริบทในพื้นที่ ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน (Community-integrated 
Learning) ภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) Creative Economy 
(2) Technology/Healthcare (3) Circular Economy และ (4) Art and Culture และด�าเนินการจัดแข่งขันระดับภูมิภาค เพ่ือคัด
เลือกสุดยอดจากตัวแทนภูมิภาคละ 5 ทีม รวมทั้งสิ้น 40 ทีม น�าแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ไปปฏิบัติในพื้นที่จริง 
 โดยมีทีมต�าบลของวิทยาลัยชุมชน ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านรอบแรกในแต่ละภูมิภาค จ�านวน 17 ทีม เข้ารอบสองเพ่ือไป 
Pitching น�าเสนอ solution ในการพัฒนาตามโจทย์ปัญหา และ มี 2 ทีม คือ ทีม U2T ท่าบัว จากวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และทีม
ถางใยรัก (Plant pot) จากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะ
เลิศของเหล่าทีม U2T ในการน�าเสนอผลงาน (Pitching) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ภาพรวมสถานภาพต�าบล 61 ต�าบล

ยั่งยืน พอเพียง พ้นความ
ยากล�าบาก

ไม่พ้นความยาก
ล�าบาก

  ประเมินก่อน 5 20 18 18

  รอบ พ.ค. - ก.ค. 11 30 16 4

  รอบ ก.ย. - ต.ค. 22 28 9 2

  ประเมินหลัง 37 23 1 0
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ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1) รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อต�าบล
 - ร้อยละ 0.84% - 47.32%
 - ระหว่าง 3,000 - 276,000 บาท/ปี
 - ระหว่าง 700 - 240,000 บาท/ครัวเรือน
2) ลดต้นทุน 19% เพิ่มผลผลิต 39% 
 ลดแรงงาน 29%

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) ลดภาวะว่างงาน เกิดรายได้หมุนเวียน  
 เพ่ิมทางเลือกอาชีพให้ผู้ท่ีตกงานจาก 
 สถานการณ์โควิด-19 ที่ย้ายกลับบ้าน
2) ชุมชน - มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 มีความสัมพันธ์ ท่ีดี เกิดการร่วมมือ 
 ในการแก้ปัญหาภายในชุมชน
3) เกิดภาคีเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน ในพื้นที่
4) ใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างคุ้มค่า
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การทะนุบ�ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง 
องค์ความรู ้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สามารถยกระดับสู ่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยวิทยาลัยชุมชนท�าหน้าที่สืบสาน  
ถ่ายทอด เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น และเป็นนักจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 ผลการด�าเนินงาน วิทยาลัยชุมชนด�าเนินการ 19 แห่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 6,275 คน จากเป้าหมาย 
4,000 คน
 ผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากโครงการ คือ วิทยาลัยชุมชนรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นท่ีและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และประชาชน จ�านวน 19 ผลิตภัณฑ์ และเข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

แม่ฮ่องสอน
 1) การยกระดับศิลปวัฒนธรรมสู ่ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ : การผลิตตุ๊กตาไทใหญ่ อบรมการท�ารูปตุ๊กตาโต 
และกิ่งกะหร่าขนาดเล็ก การระบายสีให้สวยงามในเชิงศิลปะ
นันทนาการ การตลาด 4P ผ่านระบบมือถือยุค New normal 
และการสร้าง Fanpage ผลิตภัณฑ์ตุ ๊กตาไทใหญ่ให้ปัง  
ผ่านระบบ facebook youtube tiktok
 พ้ืนที่และกลุ่มที่ด�าเนินงาน 
 - วิสาหกิจชุมชนผลิตตุ๊กตาไทใหญ่
 - บ้านแม่ของ ต�าบลแม่นาเติง อ�าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
 2) การสืบสานศิลปวัฒนธรรม : การจัดท�าจอง
พาราแบบบูรณาการ ถ่ายทอดความรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการท�าจองพารา การต้องลายไต 
 พ้ืนทีแ่ละกลุม่ท่ีด�าเนนิงาน นกัศกึษาวทิยาลยัชมุชน
แม่ฮ่องสอน

พิจิตร
 1) การยกระดับศิลปวัฒนธรรมสู ่ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ : การผลิตเรือจ�าลอง เพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจครัวเรือน
 พืน้ทีแ่ละกลุม่ทีด่�าเนนิงาน กลุม่ผูส้งูอายตุ�าบลหวัดง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 2) การสืบสานศิลปวัฒนธรรม : การแต่งกาย 
ชนเผ่าจังหวัดพิจิตร มีข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกายชนเผ่า
 พืน้ทีแ่ละกลุม่ทีด่�าเนนิงาน นกัศกึษาวิทยาลัยชมุชน
พิจิตร

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลด�าเนินงาน

เชิงปริมาณ : จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 4,000 คน 6,275 คน

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 95.00
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ตาก
 1) การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
การท�าขนมโก้ขล ิด�าเนนิการโดยถอดองค์ความรู ้ความเป็นมา 
วัสดุอุปกรณ์ และข้ันตอนการท�าขนม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยการร่วมออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมออกแบบสติ๊กเกอร์ 
และร่วมท�าโปสเตอร์ และสร้างสื่อวีดีโอเพื่อเผยแพร่ แบบ 
youtube ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2) การสืบสานศิลปวัฒนธรรม : พิธีเรียกขวัญช้าง  
ได ้ข ้อมูลความเป็นมาการอพยพเคลื่อนย้าย ความเชื่อ 
คนกับช้าง ขั้นตอนประกอบพิธี วัสดุที่ใช้ในการประกอบพิธี 
สร้างสื่อวีดีโอเพื่อเผยแพร่ แบบ youtube ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
 พ้ืนที่และกลุ่มที่ด�าเนินงาน 
 - บ้านยะพอ (บ้านเพราะช้าง) ต�าบลวาเล่ย์ อ�าเภอ
พบพระ จังหวัดตาก
 - บ้านแม่ออกฮู บ้านยะพอ ต�าบลวาเล่ย์ อ�าเภอ
พบพระ จังหวัดตาก
 - นักศึกษาหลักสูตรปฐมวัย

มุกดาหาร
 การสืบสานศิลปวัฒนธรรม : การส่งเสริมกิจการ
นักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญาโดยน�านักศึกษาเข้าสืบสาน 
ถ่ายทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในเทศกาลต่าง ๆ ของ
จังหวัด
 พืน้ทีแ่ละกลุม่ทีด่�าเนนิงาน นกัศกึษาวิทยาลัยชมุชน
มุกดาหาร

หนองบัวล�าภู
 การยกระดับศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
อาหารพืน้ถิน่ : ผลติภณัฑ์แปรรปูจากปลาอาบแดด การสร้าง 
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ปลาอาบแดด โดยการแปรรูปเป็น  
4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผงปลาโรยข้าวรสดั้งเดิม ผงปลาโรยข้าว
รสต้มย�า น�้าพริกนรกปลาอาบแดดทอด และน�้าพริกนรกปลา
อาบแดดย่าง 
 พ้ืนที่และกลุ่มที่ด�าเนินงาน กลุ่มแปรรูปปลาบ้าน 
ห้วยมะหรี ่ต�าบลโนนเมอืง อ�าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล�าภู

บุรีรัมย์
 การสืบสานศิลปวัฒนธรรม : องค์ความรู ้เรื่อง
บายศรี ได้ส่ือความรู้เกี่ยวกับเอกสาร และวีดิทัศน์
 พ้ืนทีแ่ละกลุม่ทีด่�าเนนิงาน นกัศกึษาวิทยาลยัชมุชน
บุรีรัมย์
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สระแก้ว
 1) การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
ผลิตภัณฑ์สบู่รังไหม การจัดท�าชุดการเรียนรู้ E-learning 
ภูมิปัญญาด้านสบู่จากสารสกัดโปรตีนธรรมชาติจากรังไหม 
กลุ่มผลิตภัณฑ์หม่อนไหมบ้านใหม่ไทยพัฒนา ต�าบลหนอง
ตะเคียนบอน อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 พ้ืนที่และกลุ่มที่ด�าเนินงาน บ้านใหม่ไทยพัฒนา 
ต�าบลหนองตะเคียนบอน อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 2) การสืบสานศิลปวัฒนธรรม : การส่งเสริม
กิจการนักศึกษา ด้านศาสนา วัฒนธรรม จัดท�าพิธีบวงสรวง
พระพิฆเนศ “จตุรายะ” ประจ�าปี 2564 กิจกรรมจิตอาสา
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว รวมพลัง “บวร” ฟื้นฟูวิถีชาวนา
ลงแขกเกี่ยวข้าว (ทาลานข้าว) และการนวดข้าว และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ 
 พ้ืนทีแ่ละกลุม่ท่ีด�าเนนิงาน นกัศกึษาวิทยาลยัชมุชน
สระแก้ว

ระนอง
 1) การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
การร่อนแร่ ฝึกอบรมการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ การท�า
ผลิตภัณฑ์ การก�าหนดตราและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ 
และการส่งเสริมการตลาด และการท�ากระดาษสา ฝึกอบรม 
เกี่ยวกับการท�ากระดาษสา
 พื้นที่และกลุ่มที่ด�าเนินงาน 
 - การร่อนแร่ : ต�าบลหาดส้มแป้น อ�าเภอเมือง 
จังหวัดระนอง
 - การท�ากระดาษสา : บ้านล�าเลียง ต�าบลล�าเลียง 
อ�าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 2) การสืบสานศิลปวัฒนธรรม : การส่งเสริม
กิจการนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา โดยน�านักศึกษาเข้า
สืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในเทศกาล
ต่าง ๆ ของจังหวัด
 พื้นที่และกลุ ่ม
ท่ีด�าเนินงาน นักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนระนอง

นราธิวาส
 1) การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
กลองบานอ สร้างมูลค่าเพิ่มศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกลอง
บานอ โดยอบรมการท�าสติกเกอร์ไลน์กลองบานอ และ 
การออกแบบลวดลายกราฟฟิกจากกลองบานอ
 พื้นที่และกลุ ่มที่ด�าเนินงาน บ้านแอแว ต�าบล
เอราวัณ อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
 2) การสืบสานศิลปวัฒนธรรม : พิธีกรรมงาน
เมาลิดดินบี มีองค์ความรู้เรื่องล�าดับพิธีกรรม และการอ่าน
บทสรรเสริญของชุมชนบ้านบาโง รวมท้ังบุคคลในพิธีกรรม 
และอาหารพื้นถิ่น เนื่องในวันฮารีรายออีฎิ้ลอัตฮา ฝึกอบรม
หลักสูตรการท�าข้าวต้มใบกะพ้อ (ตูปะ) และปลาหมึกยัดไส้
ข้าวเหนียว (ตูปะซูตง)
 พื้นที่และกลุ่มที่ด�าเนินงาน
 - พธิกีรรมงานเมาลดิดนิบ ี: ชมุชนบ้านบาโง ต�าบล
ล�าภู อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 - อาหาร : บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส

อุทัยธานี
 การยกระดบัศลิปวฒันธรรมสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
 ผา้ทอพื้นเมือง องค์ความรู้กุญแจลายผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานี
 พ้ืนที่และกลุ่มที่ด�าเนินงาน บ้านหน้าฝายบึงตาโพ
และบ้านทัพคล้าย
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ยะลา
 1) การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
ศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชน ณ โกตา 
การแสดงสินค้าตามอัตลักษณ์ของโกตาบารู เช่น ลายผ้าอัด
ย้อมสีธรรมชาติ การมัดย้อม การจักสาน การท�าบุหงาซีเราะ 
การท�าอาหารและขนม 
 พ้ืนที่และกลุ่มที่ด�าเนินงาน ต�าบลโกตาบารู อ�าเภอ
โกตาบารู จังหวัดยะลา
 2) การสืบสานศิลปวัฒนธรรม : จัดกิจกรรมหัวข้อ 
“ขนม ประเพณีกับความเชื่อ” และ หัวข้อ “ที่นี่ชายแดนใต้  
ความหลากหลาย (วัฒนธรรม) ปลายด้ามขวาน” (รูปแบบ 
online และ onsite)
 พื้นท่ีและกลุ ่มที่ด�าเนินงาน พื้นที่อ�าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 

สมุทรสาคร
 1) การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
การปักผ้าสไบมอญของชาวไทยเชื้อสายรามัญ ถอดองค์ความ
รู้จัดท�าชุดองค์ความรู้ ชุดสื่อวีดิทัศน์ และชุดฝึกปฏิบัติ การปัก
ผ้าสไบมอญของชาวไทยเชื้อสายรามัญ  
 พื้นที่และกลุ ่มที่ด�าเนินงาน ต�าบลเจ็ดริ้ว อ�าเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ยโสธร
 การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
ผลิตภัณฑ์จากผลตูมกา การรวบรวมองค์ความรู้
 พ้ืนท่ีและกลุ่มท่ีด�าเนินงาน บ้านทุ่งแต้ ต�าบลทุ่งแต้ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร

พังงา
 1) การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
การสร้างศิลปะบนผืนผ้าสู่การท่องเท่ียว ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
คือกระเป๋าผ้า และเกิดกลุ่มศิลปะบนผืนผ้า
 พ้ืนที่และกลุ ่มท่ีด�าเนินงาน นักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่าและชุมชนตลาดเก่า 
 2) การสืบสานศิลปวัฒนธรรม : การส่งเสริม
กิจการนักศึกษา กิจกรรมรักษา สืบสาน และสืบทอด 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 พื้นที่และกลุ่มที่ด�าเนินงาน อ�าเภอทับปุด คุระบุรี 
และตะกั่วป่า

สตูล
 1) การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
อาหารท้องถิ่น จัดท�าองค์ความรู ้  ภูมิป ัญญา และทุน
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ในรูปแบบฝึกอบรม “ต�ารับสตูล รส
สโตย” เมนูหน่ึงเดียว เมนูต้นต�ารับที่หาได้ในจังหวัดสตูล
 พ้ืนที่และกลุ่มที่ด�าเนินงาน จังหวัดสตูล
 2) การสืบสานศิลปวัฒนธรรม : การถือศีลอด 
ถ่ายทอดความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย (การนวด) ประเพณี
วัฒนธรรมมุสลิมและอาหารพื้นถิ่น
 พื้นที่และกลุ่มที่ด�าเนินงาน ต�าบลเกตรี อ�าเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล

 2) การสืบสานศิลปวัฒนธรรม : การส่งเสริมกิจการ
นักศึกษา กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านวันส�าคัญทางศาสนา 
และวันส�าคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะจัดรูปแบบ
กิจกรรมในระบบออนไลน์ 
 พื้นที่และกลุ ่มที่ด�าเนินงาน บุคลากร ศิษย์เก ่า 
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และประชาชนทั่วไป
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ตราด
 การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีต้นแบบผลิตภัณฑ์  
3 ผลิตภัณฑ์ ที่มีตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์จากอัตลักษณ์
ของชุมชนเพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ คลุ้มดักฝัน 
จานเชิงใบจาก และไม้แขวนเสื้อหุ่นไม้กระดาน
 พ้ืนที่และกลุ่มที่ด�าเนินงาน หมู่ที่ 3 บ้านแหลม
มะขาม ต�าบลแหลมงอบ อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

สงขลา
 1) การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
สลีะ พฒันาหลกัสตูรยวุชนบอืดกีาเทพาเพือ่น�าท่าร�ามาท�าเป็น 
สตกิเกอร์ไลน์สลีะ จ�านวน 24 ท่า ออกจ�าหน่าย และการแสดง 
สีละเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 พื้นที่และกลุ่มที่ด�าเนินงาน เยาวชนบ้านท่าม่วง 
และบ้านกระอาน อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา
 2) การสืบสานศิลปวัฒนธรรม : การส่งเสริม
กิจการนักศึกษา กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายเทียน
พรรษาออนไลน์ การท�าสายคล้องแมสลูกปัดมโนราห์  
การถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ออนไลน์ 
และทอดกฐิน
 พืน้ทีแ่ละกลุม่ทีด่�าเนนิงาน นกัศกึษาวิทยาลัยชมุชน
สงขลา

น่าน
 1) การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
ลายหม้อดอกปูรณฆฏ มีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ี 
โดยสามารถน�าไปต่อยอดท�าให้เกิดรายได้ให้กับชุมชน
 พ้ืนที่และกลุ ่มที่ด�าเนินงาน ชุมชนบ้านหลับ 
มืนพร่วน ต�าบลจอมจันทร์ อ�าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 2) การสืบสานศิลปวัฒนธรรม : การส่งเสริม
กิจการนักศึกษา กิจกรรมรักษา สืบสาน และสืบทอด 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 พืน้ทีแ่ละกลุม่ทีด่�าเนนิงาน นกัศกึษาวิทยาลัยชมุชน
น่าน

แพร่
 การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
หม้อห้อมเมืองแพร่ โดยถ่ายทอดองค์ความรู ้ เกี่ยวกับ 
การปลูกต้นห้อม การขยายพันธุ์ต้นห้อม การท�าห้อมเปียก  
การก่อหม้อ การมดัย้อม และผลติภัณฑ์ชุมชนจากภมูปัิญญา
โดยใช้พืชสมุนไพรในท้องถ่ิน โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
 พ้ืนทีแ่ละกลุม่ท่ีด�าเนนิงาน อ�าเภอเมอืง จังหวัดแพร่
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พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 

หลักสูตรอนุปริญญาที่เปิดสอนเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ ดังน้ี

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ล�าดับ สาขาวิชา วิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรใหม่ จ�านวน 12 สาขาวิชา

1 การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน หลักสูตรใหสม่ พ.ศ. 2564 แม่ฮ่องสอน

2 เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 แม่ฮ่องสอน

3 การท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 แม่ฮ่องสอน

4 เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 มุกดาหาร

5 การท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 แพร่

6 รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ตาก

7 การจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 สมุทรสาคร

8 สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 พังงา

9 รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 สตูล

10 เกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ปัตตานี

11 การท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 พังงา

12 วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ยโสธร

หลักสูตรปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่ก�าหนด จ�านวน 1 สาขาวิชา

1 วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 สระแก้ว

70 สถาบันวิทยาลัยชุมชน



 วิทยาลัยชุมชนได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้แก่
 1) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ซ่ึงส�านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาได้ประกาศ
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 
ซึ่งมีวิทยาลัยชุมชนท่ีผ่านการคัดเลือก ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อุทัยธานี สมุทรสาคร ตราด สตูล ยะลา และ
นราธิวาส มีนักศึกษาท่ีรับทุน 259 คน
 2) โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวิทยาลัยชุมชน
ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหน่วยพัฒนาอาชีพที่เข้าร่วมโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
   วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังก่อนปล่อย ประเภทโครงการต่อยอด 
และขยายผล 
   วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โครงการฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับผู้ด้อยโอกาส ประเภท
โครงการใหม่ 
   วิทยาลัยชุมชนยโสธร โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านโคกสวาท ประเภทโครงการใหม่

กิจการนักศึกษา
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ส่งเสริม สนับสนุนและด�าเนินการเพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนนักศึกษา 
ประเภทต่าง ๆ ดังน้ี 

 ส�ารวจและจัดท�าข้อมูลการขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษาส�าหรับนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาตาม 
หลักเกณฑ์ของส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยชุมชน 12 แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน บุรีรัมย์ มุกดาหาร 

หนองบัวล�าภู สระแก้ว ระนอง นราธิวาส ปัตตานี 
ยะลา สตูล แพร่ และ สงขลา

วิทยาลัยชุมชน 11 แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  พิจิตร บุรีรัมย์ 
หนองบัวล�าภู สระแก้ว นราธิวาส ปัตตานี 

ยะลา สตูล สงขลา และ น่าน 

จ�านวนเงิน จ�านวนเงินจ�านวนนักศึกษาพิการ จ�านวนนักศึกษาพิการ

41
คน

31
คน

29,475 
บาท

23,065 
บาท

 จัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย เพ่ือการขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้กับบุคคลท่ีขาดโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่และเปิดกว้างทางการศึกษา
และการเข้าสู ่ระบบกระบวนการเรียนรู ้ให้กับทุกคนไม่จ�ากัดระดับการศึกษาหรือพื้นที่ เพื่อร่วมกับภาครัฐในการ 
แก้ปัญหาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกับด้วยความสงบสุข โดยในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาต่างชาติท่ีเข้ารับการศึกษา
ในวิทยาลัยชุมชน จ�านวน 60 คน
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 โครงการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี จัดโดยกระทรวง
มหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ให้เป็น 
ผู้ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าท่ี รวมทั้งสร้างขวัญ
และก�าลังใจในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร 
   รุ่นที่ 72 ระหว่างวันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2563 
ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ�าเภอบางละมุง  
จงัหวัดชลบรุ ีมข้ีาราชการพลเรือนในส�านกังานสถาบนั เข้าร่วม 1 คน 
   รุน่ที ่73 ระหว่างวนัที ่25 พฤศจิกายน - 4 ธนัวาคม 2563 
ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ�าเภอบางละมุง  
จงัหวัดชลบรุ ีมข้ีาราชการพลเรือนในส�านกังานสถาบนั เข้าร่วม 1 คน 

 โครงการหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ระดับสูง รุ ่นที่ 19 จัดโดยส�านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2563 
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร ์ค กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงาน 
ณ จงัหวดัระยองและจงัหวดัเชยีงใหม่ มข้ีาราชการในส�านกังานสถาบนั 
เข้าร่วม 1 คน เพื่อตอบสนองต่อความจ�าเป็นในการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูงสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษา

 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมผลงานทางวิชาการในการขอเลื่อน
วิทยฐานะเป็นครูช�านาญการพิเศษ จัดโดยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2564  
มีข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข ้าร ่วม 4 คน  
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา
บรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ 

 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมผลงานทางวิชาการในการขอเลื่อน 
วิทยฐานะเป ็นครู เชี่ ยวชาญ จัดโดยศูนย ์ พัฒนาทุนมนุษย ์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2564  
มีข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข ้าร ่วม 2 คน  
เพื่อเพ่ิมพูนความรู ้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสมในอันที่จะท�าให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ 

บริหารทรัพยากรบุคคล
 โครงการหลักสูตรการพัฒนาผู ้น�าในยุคการเปลี่ยนผ่านสู ่ 

องค์กรดิจิทัล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างวันที่ 22 – 23 
กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 
มีผู ้บริหารสถาบันและคณะกรรมการต่าง ๆ เข้าร่วม 164 คน 
เพื่ อพัฒนาทั กษะด ้ า น เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล ให ้ กั บ ผู ้ บ ริ ห า ร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ 
ผู้บริหารทั้งในรูปแบบ Up-Skill และ Re-Skill ในการเปลี่ยนผ่าน
องค์กรสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

 โ ค ร งก า รสร ้ า ง เ ส ริ ม วัฒนธรรมองค ์ ก รขอ งบุ คล ากร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างวันที่  
29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 
มีบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข ้าร ่วม 67 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น

 การสรรหาผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน จ�านวน 10 แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว น่าน แม่ฮ่องสอน ตราด นราธิวาส มุกดาหาร 
สตูล แพร่ ระนอง และอุทัยธานี 

 การประเมินผลทดลองการปฏิบัติหน้าที่ของผู ้อ�านวยการ
วิทยาลัยชุมชน จ�านวน 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ น่าน 
ตราด นราธิวาส มุกดาหาร บุรีรัมย์ และตาก 

 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ จ�านวน 
6 สาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ และกฏหมาย มีผู้ผ่านการประเมินและ
ได้เล่ือนวิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ จ�านวน 5 คน และวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ จ�านวน 1 คน 

 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย 27 อัตรา 

 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 11 ครั้ง
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  ความร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้ลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างทักษะอาชีพต่าง ๆ ทักษะ 
ด้านธุรกิจให้กับชุมชนในท้องถิ่น พัฒนาหลักสูตร ส่งเสริม 
และยกระดับศักยภาพความเป็นผู ้ประกอบการในชุมชน  
รวมถึงสนับสนุนทรัพยากร องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ทักษะผู ้ประกอบการ 
ให้เกิดประสิทธิผล โดยได้เชิญเลขาธิการสมาพันธ์ SME 
ร่วมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู ้และท�าความเข้าใจร่วมกัน  
ในแนวทางการด�าเนินงานภายใต้ MOU ณ วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส และวิทยาลัยชุมชนสงขลา ในระหว ่างวันที่  
20 – 21 มีนาคม 2564 และประชุมขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
ภาย ใต ้ ค ว ามร ่ ว มมื อกั บสมาพั น ธ ์ เ อส เอ็ ม อี  ( SME )  
ไทยทั่วประเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) เมื่อวันที่  
2 กันยายน 2564 โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) เป็นประธาน 
ซึ่งผลการประชุมสถาบันฯ ได้ร่วมกับ SME จัดท�าหลักสูตร
บริการวิชาการ เพื่อให ้ผู ้รับบริการเกิดทักษะอาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

  ความร่วมมือกับมูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) 
เพื่ อขอสนับสนุนทุนการประกอบอาชีพ ให ้ กับผู ้ ท่ี จบ
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการประกอบอาชีพของวิทยาลัยชุมชน 
ทั่วประเทศ ประจ�าปี 2564 ภายใต้โครงการ Sharing me 
dream จ�านวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยจัดสรรให้
วิทยาลัยชุมชนจ�านวน 12 แห่ง

เครือข่ายความร่วมมือ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ
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  บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได ้รับทุน 
Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program 
(USAS) จ�านวน 1 ทุน โดยเข้ารับการฝึกอบรม เร่ือง 
Developing a Model of Good Practice for Human 
Rights Education Lessons Incorporating ASEAN-
Related Human Rights Themes ณ มหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ร ่ ว มแสดง เจตจ� าน งข ้ อ ริ เ ริ่ ม น านาชาติ 
PREZODE โดยการลงนามแถลงการณ์แสดงเจตจ�านง
สนับสนุนข้อริเริ่มนานาชาติ PREZODE ซึ่งจะช่วยให้หน่วย
งานสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาสาธารณสุข สุขภาพ
สัตว์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพหนึ่งเดียว ตลอดจนสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู ้เพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม 
การศึกษาวิจัย และการจัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์ 
ในสาขาที่เก่ียวข้อง ไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย

  ส่งเสริมสนับสนุนให้วิทยาลัยชุมชนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรด้านอาชีพ และหลักสูตรฝึกอบรม
บุคลากรชุมชนในสาขาวิชาชีพหรือสาขาอาชีพที่ตกลงร่วมกันกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพของ
บุคลากรในชุมชนที่เข้ามาศึกษาและฝึกอบรม ตลอดจนเพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถในการท�างานให้เป็นมืออาชีพ ตาม
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เช่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาโลจิสติกส์ (วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน สาขาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร)

  ร ่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ใช้สื่อ SET e – learning ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งเป็นสื่อที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ  
เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน  
20 แห ่ง และขอให ้ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย  
ด�าเนินการสร้าง Landing page เฉพาะของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (ICCS) จ�านวน 25 รายวิชา เพื่อให้นักศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้ตรงกับ
เนื้อหาหลักสูตรและเป็นประโยชน์ต่อไป

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

  สม าชิ ก  Commun i t y  Co l l e ge  f o r 
International Development, Inc. (CCID), USA ซ่ึงสมาคม 
ของวิทยาลัย (two year college) จ�านวน 160 แห่ง 
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ  อีก 12 ประเทศ 
และเป็นองค์การของวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา
อาชีพระดับโลก สถาบันวิทยาลัย ชุมชนได ้ประสาน 
ความร่วมมือกับกับ CCID ผ่านทาง e-mail เพ่ือรับข้อมูล
ข่าวสารกลุ ่มสมาชิกต่างประเทศ และในปีงบประมาณ 
2564 ได้หารือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดท�า
หลักสูตร digital literacy, Credit transfer รวมถึงการน�า 
global citizenship education เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 
ในหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน
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การขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ
  โครงการ Digital Transcript : เข้าร่วมกระบวนการ
จัดท�า Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน)  
ของกระทรวง DGA ร่วมกับ อว. และ สพธอ. โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได ้ติดตั้งระบบที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และ 
พร้อมใช้งาน เป็นวิทยาลัยชุมชนน�าร่อง เน่ืองจากเป็นวิทยาลัย 
ที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและฮาร์ดแวร์มากที่สุด และคาดว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยาลัยชุมชนที่เหลือจะสามารถ
เข้าร่วมโครงการได้ครบรวม 20 แห่ง 
  โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
และระบบคลังข้อมูลเพ่ือรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Unicon) : เข้าร่วมโครงการกับ 
สป.อว. เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
  การวางแผนพัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์และ
ระบบคลังปัญญาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
   ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ของวิทยาลัย
ชุมชน เรื่อง การใช้งานระบบห้องสมุดออนไลน์และการบริหาร
จัดการทรัพยากร ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
เช่ือมโยงสู ่ระบบคลังปัญญา โดยจัดตั้งคณะท�างาน “พัฒนา
และการบริหารจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู ้ (Learning 
Resource Centre) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน” เพื่อท�าหน้าที่
จัดท�าแผนในการพัฒนาระบบคลังปัญญาของสถาบัน

การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
  จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ พร้อมติดตั้ง 
ของสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ด้านการบริหารจัดการ และ
กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานสายสนับสนุน ทั้งส�านักงานสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนและหน่วยจัดวิทยาลัยชุมชน 22 จุด
  จัดหาและติดตั้งอินเทอร์เน็ตส�ารอง Leased Line 
เพื่อสนับสนุนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบัน
  ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลระบบเครือข่าย ให้กับผู้ดูแล
ระบบเครือข่ายของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง โดยแบ่งการฝึกอบรม
ออกเป็น 2 รุน่ รุน่ที ่1 จ�านวน 28 คน ระหว่างวนัท่ี 1 - 3 ธนัวาคม 2563 
ณ โรงแรมเบลล่า วิลลา คาบาน่า อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
รุ่นที่ 2 จ�านวน 40 คน ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2564 
ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM

  ฝึกอบรมผู้ดูแลระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เพ่ือการบริหารจัดการ user  
สร้างความปลอดภัยในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของสถาบัน ตาม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ให้บริการ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 25 คน

การขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
  ฝ ึกอบรมพัฒนาการสอนในยุคดิจิทัล Digital 
People Transformation ส�าหรับผู้สอนวิทยาลัยชุมชนประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม และ  
2 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สอนประจ�า 
ของวิทยาลัยชุมชนทุกคนในรูปแบบ upskill – reskill ให้มี 
ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ - 19 โดยมผีูเ้ข้ารับ 
การอบรม 300 คน
  ส�ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทาง 
การจัดการศึกษาออนไลน์ ของผู้สอนประจ�าของวิทยาลัยชุมชน 
จ�านวน 2 ครั้ง ผลการศึกษาพบว่า 
   ครั้งที่ 1 : เดือนมกราคม 2564 ผู้สอนส่วนใหญ ่
มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับ 
ปานกลาง และมีต้องการสร้างความมั่นใจในการสอนออนไลน์ 
ให้มากขึ้น โดยทางสถาบันได้จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการสอน 
หน้ากล้อง และเสริมทักษะด้านเทคนิคและวิธีการผลิตส่ือบทเรียน
ออนไลน์ด้วยตนเอง
   ครั้งที่ 2 : เดือนกันยายน 2564 ผู้สอนส่วนใหญ ่
มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับมาก 
แต่ยังต้องการได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ประกอบการสอน
เพิ่มเติม เช่น โน๊ตบุ๊ค กล้อง อุปกรณ์ดิจิทัล ส�าหรับผลิตสื่อ ส�าหรับ
แพลตฟอร์มท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ส่วนใหญ่ใช้ 
ZOOM และ Google Classroom ท้ังนี้ สถาบันได้จัดสรรอุปกรณ์
ดิจิทัลเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในช่วงปลายปีงบประมาณที่ม ี
เงินเหลือจ่าย เช่น โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ชุดไมโครโฟน เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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การออกข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ รวมทั้งสิ้น 10 ฉบับ ดังนี้
  1. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 ประกาศ  
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
  2. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ�านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซ่ึงกรรมการ 
สภาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
  3. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท�าบัญชีสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563
  4. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ประกาศ  
ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  5. ข ้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว ่าด ้วยคุณสมบัติและลักษณะต ้องห ้ามของผู ้อ�านวยการวิทยาลัยและ 
รองผู้อ�านวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564
  6. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ�านวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ประกาศ  
ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564
  7. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ�านวยการ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
  8. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการก�าหนดระดับต�าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
  9. ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต�่ากว่า
ปริญญา ประจ�าปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
  10. ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องค่าตรวจสุขภาพประจ�าปีของจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

  พิธี รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล ้ า 
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและ
กรรมการสภาสถาบันผู ้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

กิจการสภาสถาบัน

  ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผ ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) รวมทั้งหมด 13 ครั้ง
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การแต่งตั้งคณะบุคคลและผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 1. แต่งตั้งสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ตามค�าสั่งสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ที่ 37/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 2. แต่งต้ังประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามค�าสั่งสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ที่ 3/2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 3. แต่งตั้งนายน�าชัย กฤษณาสกุล ด�ารงต�าแหน่งรักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 4. แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาสภาวทิยาลยัชมุชน 17 แห่ง ได้แก่ วทิยาลยัชมุชนแพร่ ตาก อทุยัธาน ีบุรรีมัย์ สมทุรสาคร 
ตราด สงขลา แม่ฮ่องสอน พิจิตรมุกดาหาร ยโสธร ระนอง พังงา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 5. แต่งตั้งประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 17 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตาก อุทัยธานี บุรีรัมย์ 
สมุทรสาคร ตราด สงขลา แม่ฮ่องสอน พิจิตร มุกดาหาร ยโสธร ระนอง พังงา  สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 6. แต่งตั้งรองผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2 ราย ได้แก่ นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ และนายเจริญชัย วงษ์จินดา 
 7. แต่งตั้งผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน 7 แห่ง ได้แก่
   นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
   นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
   นายยุทธนา พรหมณี ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
   นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
   นายประทีป บินชัย ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
 8. แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน 5 แห่ง ได้แก่
   นางอัมพร สุคนเขตร์ รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
   นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
   นายชัยพร พุ่มประพาฬ รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
   นางเกษร ปะลาวัน รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
   นายพิพัฒน์พงษ์ หงส์สัมฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
 9. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองและจัดท�าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามกฎกระทรวง
การจัดกลุ่มอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนสังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์ ตามที่กฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 คือ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-based and Community)

  ประชุมคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน 17 คณะ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564
  ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รวมทั้งหมด 6 ครั้ง
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ผลงำนโดดเด่น 
20 วิทยำลัยชุมชน

3



 วิทยาลัยชุมชนแม ่ฮ ่องสอนด�า เนินโครงการวิจัย 
เพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ
แม่นย�าพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2564)  
ได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.) ใช้กระบวนการวิจัยโดยเก็บข้อมูลรูปแบบสอบถาม
เพื่อประเมินต ้นทุนการด�ารงชีพที่ ยั่ งยืน (Susta inable 
livelihoods strategies-SLS) และน�าเสนอผลการวิเคราะห ์
ครัวเรือนยากจนผ่านระบบ PPP Connext กลุ่มเป้าหมายคือ 
กลุ่มครัวเรือนยากจนจากระบบ TPMAP และการชี้เป้าครัวเรือน 
ยากจนที่ไม่อยู ่ในระบบฐานข้อมูลภาครัฐจากตัวแทนชุมชน 
ในพื้นที่ ผลการการวิจัยระยะที่ 1 ได้ขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกับ
หลายภาคส่วนน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ดังนี้
 1) ส่งต่อข้อมูลครัวเรือนยากจนเข้าสู่ระบบความช่วย
เหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  (1.1) ศูนย์อ�านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศจพ.มส) เพื่อสนับสนุนภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน กับกลุ่ม 
ครัวเรือนในระดับอยู่ไม่ได้ 314 คน และระดับอยู่ยาก 44,812 คน 
และร่วมบูรณาการการท�างานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ 
จัดท�ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้ข้อมูล
จากโครงการวิจัยฯ เป็นฐานสนับสนุนการท�างาน 
  (1.2) ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน น�าไปด�าเนินโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ประจ�าปี 2564 โดยน�าร่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วทิยาลยัชมุชนแมฮ่อ่งสอน
โครงการวจิยัเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่

เพ่ือแก้ไขปญัหาความยากจนแบบเบด็เสรจ็
และแม่นย�า ในพ้ืนทีจั่งหวดัแม่ฮอ่งสอน1

ครัวเรือน ผู้พิการและผู้สูงอายุ 4 ต�าบล และด�าเนินการส่งต่อ
ข้อมูลระดับต�าบลให้องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่สวดและ
องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยปูลิง น�าไปจัดท�าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น  
  (1.3) ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน 
(พอช.) น�าข้อมูลไปใช้วางแผนการช่วยเหลือด้านท่ีอยู ่อาศัย  
ผู้ที่มีบ้านพักอาศัยทรุดโทรม 3,552 ครัวเรือน 
  (1.4) ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน น�า
ข้อมูลเด็กเยาวชนในช่วงอายุ 3 - 25 ปี ในครัวเรือนคนยากจน 
17,277 คน จาก 8,761 ครัวเรือน ไปให้ความช่วยเหลือและ
พัฒนาแนวทางจัดการศึกษารองรับผู้ท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา
ในรูปแบบที่หลากหลายต่อไป
 2) ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนในการพัฒนาแพลตฟอร์มแก้ไขปัญหาความยากจน
แบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�าของ อว. จากงานวิจัยพ้ืนท่ีจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
ภูมิศาสตร์ (ศูนย์ GIS) และฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และที่ดินท�ากิน เพื่อท�าหน้าที่เป็นแม่ข่ายแพลตฟอร์มกลางด้าน
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 45 ต�าบล
 3) ออกแบบโมเดลแก้จนในพื้นที่น�าร่อง ที่เชื่อมโยง 
ข้อมูลสภาพปัญหาความยากจนในพ้ืนที่สู ่ปฏิบัติการทดลอง
ท�าโมเดลแก ้จนในพื้นที่น�าร ่องและแผนการพัฒนาคนจน
ตามศักยภาพของแม่ฮ่องสอน โดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม

ใ น ก า ร ท� า ง า น ร ่ ว ม กั น 
( E n g a g e m e n t )  จ า ก
ห ล า ย ภ า คี เ ค รื อ ข ่ า ย 
ร ่ ว มส ร ้ า ง โ ม เ ดลแก ้ จ น 
( O p e r a t i n g  M o d e l ) 
แก ้ไขป ัญหาความยากจน 
จากระดับต�าบลสู่อ�าเภอ เพ่ือ
ก้าวพ้นปัญหาความยากจน 
และลดคว าม เห ล่ื อมล�้ า 
ทางเศรษฐกจิสงัคมในอนาคต
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วทิยาลยัชมุชนพิจติร
โครงการการสง่เสรมิเกษตรกรปลกูพืชสมุนไพร 
เพ่ือสุขภาพสูก่ารเปน็กลุม่อาชพี ตามวถิพีอเพียง 

ต�าบลท่านัง่ อ�าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร

 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน
การพัฒนาอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริม
เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพสู่การเป็นกลุ่มอาชีพตามวิถี
พอเพียง ต�าบลท่านั่ง อ�าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ที่ได้รับจาก
กองทุนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และการแปรรูป
พืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ รวมทั้งจัดต้ังกลุ่มอาชีพ
ประกอบการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพในชุมชน ในพื้นท่ี  
ต�าบลท่าน่ัง จ�านวน 6 หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
65 คน ประกอบด้วย ผู้พิการ 2 คน เกษตรกร (แรงงานนอกระบบ) 
27 คน ผู้สูงอายุ 19 คน ผู้ว่างงาน 11 คน และผู้ที่มีทายาท 
ท่ีมีการศึกษาไม่เกินภาคบังคับ 6 คน 
 กระบวนการของการด�าเนินการโครงการที่ส�าคัญคือ  
การท�างานแบบชุมชนเป็นฐานทุกขั้นตอนในแต่ละกระบวนการ
ของการด�าเนินการกิจกรรม เป็นการท�างานที่ เกิดจากการ
วางแผนร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนพิจิตรกับชุมชนต�าบลท่านั่ง 
ที่ร่วมกันออกแบบตั้งแต่การค้นหาต้นทุนของชุมชน แนวทาง 

การพัฒนา และร่วมก�าหนดปลายทางของการพัฒนา ปัจจัย 
ความส�าเร็จของโครงการคือ (1) แหล่งทุนสนับสนุน กสศ.  
(2) คณะท�างานที่เน้นการมีส่วนร่วม (3) การออกแบบโครงการที่ดี 
(4) กลุม่เป้าหมาย  (5) ชมุชนเป้าหมาย (6) เครอืข่ายร่วมด�าเนนิการ 
(7) ทีมสนับสนุนด ้านวิชาการและกระบวนในการพัฒนา

จากผู ้สนับสนุนทุน ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ สร้าง 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย ในการสร้างรายได้
จากการปลูกพืชสมุนไพรท่ีมีระยะสั้นและระยะยาว การแปรรูป
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วัตถุดิบสมุนไพรของชุมชน การก�าหนด
ตราสินค้า “ท่านั่งสมุนไพร” เกิดกลุ่มอาชีพที่จดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนของต�าบลท่านั่ง ตั้งแต่การปลูก การแปรรูป  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้เกิด
ความต่อเนื่องในการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากกลุ ่มเป้าหมาย 
ชักชวนลูกหลาน และญาติประกอบอาชีพท่ีได้รับการพัฒนา  
เป็นอาชีพหลักเลี้ยงตนเองและครอบครัว สมาชิกกลุ ่มอาชีพ 
มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ละ 7,500 – 10,000 บาท ชุมชน
มีความเข็มแข็งด้านการปลูกพืชสมุนไพร ปัจจุบันได้รับการ
สนับสนุนให ้ เป ็นสมุนไพรแปลงใหญ่จากส�านักงานเกษตร 
อ�าเภอโพทะเล ท่ีเข้าไปร่วมสนับสนุนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
พัฒนาให้ชุมชนต�าบลท่านั่งมีความเข็มแข็งและยั่งยืน สร้างรายได้ 
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบชุมชนเป็นฐาน และการพ่ึงพาตนเอง
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วทิยาลยัชมุชนตาก
การสรา้งเครือขา่ยแหลง่ทอ่งเทีย่วเพ่ือการเรยีนรู้
มรดกวฒันธรรมโดยเครือขา่ยชมุชนคนแม่ระมาด 

อ�าเภอแมร่ะมาด จงัหวัดตาก

 การสร้างเครือข ่ายแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู ้ 
มรดกวัฒนธรรมโดยเครือข่ายชุมชนคนแม่ระมาด อ�าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก วิทยาลัยชุมชนตากใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เน้น
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เริ่มจากปัญหาการวิจัยคือ 
 (1) ชุมชนมี ศักยภาพทุนทางธรรมชาติและมรดก
วัฒนธรรม แต่ไม่มีองค์ความรู้
 (2) มชีมุชนนวตัวถิใีนพืน้ท่ี แต่ขาดการรวมกลุ่มเชือ่มโยง 
การท่องเที่ยวท�าให้ขาดเสน่ห์
 (3) ไม่มีการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริง
 (4) ชุมชนขาดการรวบรวมข้อมูล และเป็นนักเล่าเรื่อง
 (5) ไม่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ท�าให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนักท่องเที่ยว
 กระบวนการวิจัยเร่ิมจาก สร้างเครือข่ายนักวิจัยชุมชน 
พฒันาแผนปฏบิตังิานวจิยันกัวิจยัชมุชนเพือ่ศกึษา สบืค้นศกัยภาพ 
ของทรพัยากรทางการท่องเท่ียวของชมุชน ออกแบบเส้นทางท่องเทีย่ว 
เพื่อการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนและธรรมชาติ พัฒนาเส้นทาง 
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนและธรรมชาติ พัฒนา 
ศักยภาพในการบริหารจัดการและให้บริการ CBT ทดลองและ 
ประเมินผลการใช้เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรม 
ชุมชน และสรุปผล เผยแพร่ผลงาน 
 ผลผลิตที่ได้จากการวิจัย (1) เกิดเครือข่ายนักวิจัย
ชุมชนเพ่ือร ่วมพัฒนาแหล่งท ่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู ้มรดก

วัฒนธรรมชุมชนแม่ระมาด อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
(2) ได้องค์ความรู ้มรดกวัฒนธรรมชุมชนท่ีส�าคัญ มีศักยภาพ
ของชุมชนอ�าเภอแม่ระมาดท่ีจะใช้เป็นฐานในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยเครือข่ายนักวิจัยชุมชน (3) ได้อัตลักษณ์และ
เส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อศึกษาเรียนรู ้มรดกวัฒนธรรมชุมชน 
(4) ชุมชนได้พัฒนาและเห็นศักยภาพการบริหารจัดการและ 
ให้บริการจากการประเมินผลการใช้เส้นทางท่องเท่ียว
 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ ชุมชนท่องเที่ยวที่ให้บริการ CBT  
เพื่ อการ เรียนรู ้ มรดก วัฒนธรรมโดยเครือข ่ าย  “ ชุมชน 
คนแม่ระมาด” อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประกอบด้วย 
บ้านตีนธาตุ และบ้านป่าไร่เหนือ ต�าบลพระธาตุ บ้านโฮ่ง ต�าบล
แม่ระมาด บ้านหม่องวา บ้านขะเนจื้อ และบ้านห้วยปลากอง 
ต�าบลขะเนจื้อ อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

สภาพปัญหา

ขาดความรูก้ารจดัการทอ่งเที่ยวโดยชมุชน

ขาดการเช่ือมโยงเครอืข่ายการทอ่งเที่ยว

ขาดการกระจายรายได้

ขาดการรวบรวมขอ้มลู / นกัเลา่เรือ่ง

ขาดการบรหิารจดัการ/เกิดปัญหาขยะจากนกัทอ่งเที่ยว

ทุนมีพลัง

เป้าหมายเดียวกนั

CBR

แกนนาํ

ชมุชนแลกเปลี่ยน ประชมุ 

ถอดประสบการณ์

เช่ือมโยง วฒันธรรม 

ประวตัิศาสตร,์ 

ธรรมชาติ

สงัคม, แหลง่เรยีนรู ้

และชมุชน

ภาคีภายใน

ผูน้าํ

ปราชญ์

กลุม่ตา่งๆ 

เยาวชน

ผูส้งูอายุ

รา้นคา้

ภาคีภายนอก

วชช.ตาก

อปท.

อพท.

พฒันาชมุชน

ททท.

ตาํรวจทอ่งเที่ยว

หนุนเสริม

CBT
อ.แมร่ะมาด

กิจกรรมเสน้ทางการทอ่งเที่ยว

อตัลกัษณร์ว่ม

สินคา้ชมุชน

ภาคี 3 ตาํบล

กลุม่การจดัการทอ่งเที่ยวโดยชมุชน
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วทิยาลยัชมุชนมุกดาหาร
ศูนย์ภาษาและวฒันธรรม วทิยาลยัชุมชนมกุดาหาร 

กบัการทะนบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม 
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่

 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
กับการทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นการ
ท�างานร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ในการพัฒนานักศึกษา และเสริมสร้างการทะนุบ�ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสาน และได้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ 
“มวยโบราณ ไทยอีสาน” ผู้ร่วมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่น จ�านวน 50 คน ร่วมน�าเสนอศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
โดยมีแกนน�าสภานักศึกษาจาก 5 หน่วยจัดการศึกษาเข้าร่วม 
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนต�าบลดอนตาลอย่างเป็นทางการ 
จากการตามรอยกลองมโหระทึกมุกดาหาร เป ็นการสร ้าง
เรื่องเล ่า (Story) เพื่อน�าไปสู ่การออกแบบสินค้ายกระดับ
สู ่ เศรษฐกิจสร ้างสรรค์ มีการเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู ้
ด้านการการทะนุบ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม หรอืภูมปัิญญาท้องถิน่ 
ต่อสาธารณชน โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

อาทิ (1) ชุดนิทรรศการ มโหระทึก มุกดาหาร (2) เผยแพร ่
การสืบสานรูปแบบ onsite และ online www.mukcc.ac.th   
(3) update เพจ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต จังหวัดมุกดาหาร https://
www.facebook.com/LifeCommunityMuseumMukdahan 
และแอพพลิเคชั่นไลน์ กลุ ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต
จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเช่ือมโยง กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และ
เครือข่ายทางวัฒนธรรมอื่น ๆ  (4) เผยแพร่ผ่านกิจกรรม/โครงการ 
ร ่วมกับจังหวัดมุกดาหาร และวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร  
จัดท�าโมเดลสินค้าต้นแบบ แพ็คเกจท่องเที่ยวและบริการ เชื่อมโยง 
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์มีชีวิตจังหวัดมุกดาหาร และงาน “รวมพล
คนดี ศรีมุกดาหาร” น�าเสนอศิลปวัฒนธรรม มวยโบราณไทอีสาน 
และร�ามโหรีอีสาน (5) เผยแพร่ทางการจัดรายการวิทยุทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียง 
แ ห ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
จั ง ห วั ด มุ ก ด า ห า ร  
FM 99.25 MHz รายการ 
เช้านี้ที่มุกดาหาร ทุกเดือน

การรับมอบเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
และการจัดนิทรรศการเผยแพร่โครงการ 

ตามรอยกลองมโหระทึกมุกดาหาร

การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม มวยโบราณ ไทอีสาน บูรณาการกิจกรรมเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด
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วทิยาลยัชมุชนหนองบัวล�าภู
การพัฒนาและยกระดบั

ผลติภณัฑผ์า้ทอย้อมสธีรรมชาติ 
บา้นนาค�าไฮ จงัหวดัหนองบวัล�าภู

 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู ได้พัฒนาและยกระดับ 
ผลติภณัฑ์ผ้าทอย้อมสธีรรมชาต ิบ้านนาค�าไฮ จงัหวดัหนองบัวล�าภู 
ภายใต้โครงการวิจัยฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัย 
กระทรวง อว. กลุ ่มเป ้าหมายที่ ได ้รับประโยชน์ สมาชิก 
กลุ ่ มทอผ ้ าบ ้ านนาค� า ไฮ  ต� าบลนาค� า ไฮ  อ� า เภอ เมื อ ง  
จังหวัดหนองบัวล�าภู จ�านวน 20 คน และสมาชิกเครือข่าย 
กลุ่มทอผ้า ในจังหวัดหนองบัวล�าภู จ�านวน 70 คน 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย 
 (1) นวัตกรชุมชนมีสมรรถนะในการเสริมสร ้างขีด 
ความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน
บนฐานทุนทรัพยากร 
 (2) ยกระดับผลิตภัณฑ์สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได ้  
4 ชนิด
   ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ลวดลายจากค�าขวัญ
ชุมชน
   ผ้าขิดยกดอก ได้ 4 ลวดลาย (กี่ 12 ตะกอ 2 
ขาเหยียบ)
   ผ ้าขิดสลับหมี่  เป ็นการผสมผสานการทอ
ระหว่างลายมัดหมี่และลายขิด 
   ผ้าขิด 2 หน้า ซี่งเป็นการทอแบบผสมผสาน 
ให้เกิดลวดลาย 2 ด้าน ด้านหน้า เป็นลายขิดด้านหลังเป็น 
ลายมัดหมี่ โดยกระบวนการผลิตเส้นใยจากเคร่ืองเมดเดลรี จักรา 
ผ ่านกระบวนการย้อมด้วยสีธรรมชาติ ได ้จากพืชที่ เกิดขึ้น 

ในชุมชน แล้วทอด้วยวิถีชุมชน ภายใต้แบบตราสินค้า “ไฮฟ้าว” 
(HI – FOUND)
 (3) ถ่ายทอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
บ้านนาค�าไฮ จงัหวดัหนองบวัล�าภ ูโดยนวตักรสูเ่ครอืข่ายกลุม่ทอผ้า 
ในจังหวัด 71 คน 
 (4) น�านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ ้าทอย้อมสีธรรมชาติ  
บ้านนาค�าไฮ จังหวัดหนองบัวล�าภู ไปสู่แผนพัฒนาต�าบล/อ�าเภอ/ 
จังหวัด น�าเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าทอขิดสลับหมี่เป็นผ้าอัตลักษณ์ 
ประจ�าจังหวัดหนองบัวล�าภู และเสนอ (ร ่าง) ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ ์ผ ้าทอย ้อมสีธรรมชาติ  
จงัหวดัหนองบวัล�าภ ูเข้าบรรจเุป็นแผนการพฒันาจงัหวดัหนองบวัล�าภู
 (5) ศกึษาการเปลีย่นแปลงด้านรายได้ เศรษฐกจิฐานราก 
และคุณภาพชีวิต ของชุมชนบ้านนาค�าไฮ จังหวัดหนองบัวล�าภู 
สามารถน�าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทุกคน และสามารถน�า
องค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพโดยไม่สามารถระบุเป็นตัวเงิน 
ได้มากถึงร้อยละ 75 ผู้เข้ารับการอบรมน�าความรู้ไปใช้ได้ทันที
หลังอบรมเสร็จ ร้อยละ 60 โดยน�าองค์ความรู้ไปใช้ในชุมชนและ
กลุ่ม ร้อยละ 65 และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ใหม่เข้ากับ 
การทอผ้าของตนเอง ร้อยละ 8
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วทิยาลยัชมุชนอุทยัธานีเครือ่งรอ่นไส้เดอืน นวตักรรมสิง่ประดษิฐส์ูช่มุชน

 การพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน จากโจทย์
ปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  
ได้จัดท�าโครงการวิจัยทดลอง “เครื่องร่อนไส้เดือน” โดยการหา
ประสิทธิภาพของเครื่องร่อนไส้เดือน ด้วยวิธีการเปรียบเทียบกับ
แรงงานคนกับเครื่อง จากการทดลองพบว่า ไส้เดือน 5 กะละมัง 
การใช้เครื่องร่อนไส้เดือน ในเวลา 13.20 นาที ในขณะที่แรงงาน
คน 2 คน ร่อนไส้เดือน 5 กะละมัง ใช้เวลาไปถึง 50 นาที ผลจาก 
การใช ้ เค ร่ืองร ่อนใส ้ เ ดือน ท�าให ้ได ้ผลผลิตที่ เพียงพอต ่อ 
ความต้องการจัดจ�าหน่ายและช่วยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
 “เครื่องร่อนใส้เดือน” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
“สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งประดิษฐ์เพื่อการ

ประกอบอาชีพ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ระดับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถ่ิน ประจ�าปี 2564 “เครื่องร่อนไส้เดือน” โดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี
 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้มอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
“เครือ่งร่อนใส้เดือน” ให้แก่ศนูย์เพาะเลีย้งไส้เดือน บ้านหนองไม้ตาย 
หมู่ 7 ต�าบลหนองจอก อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี  
นายดอกรัก กัดโชติ เป ็นประธานศูนย์เพาะเลี้ยงไส ้เดือน  
เป็นผู้รับมอบ ซ่ึงสามารถช่วยแก้ปัญหา ลดจ�านวนแรงงานและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายเครื่องร่อนไส้เดือน ท�าให้ประหยัดเวลาและ
เพิ่มก�าลังการผลิตได้
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วทิยาลยัชมุชนนราธวิาสผลติภณัฑช์มุชน วิสาหกจิชมุชน คนบา้นทุง่เกรง็

 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยคุณค่า 
ทางโภชนาการของต้นไผ่กมิซุง ในพืน้ทีบ้่านทุง่เกรง็ ต�าบลตนัหยงลมิอ 
อ�าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส และร่วมกับวสิาหกจิชุมชนบ้านทุง่เกรง็ 
ต้ังอยู ่ที่ บ้านทุ ่งเกร็ง หมู ่ 4 ต�าบลตันหยงลิม อ�าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส เลขทะเบียน 5-96-05-02/1-0032 มี 
นางสาวพรทิพย์ ลอยเมฆ เป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิก  
25 คน ด�าเนินกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่ ผลการวิจัยพบว่า 
น�้าไผ่มีคุณสมบัติและประโยชน์ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ปราศจาก
โลหะหนัก มีสภาพเป็นกรดอ่อน มีวิตามิน B2 B5 B6 และ 
ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน�้าไผ่ 
มีผลิตภัณฑ์จากน�้าไผ่ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งเกร็ง
ภายใต้ตราสินค้า “Pure phai” ได้แก่ น�้ายาล้างจานจากน�้าไผ่สด 
สบู่เหลวน�้าไผ่ โลชั่นทาผิวน�้าไผ่ เจลล้างมือน�้าไผ่ น�้าไผ่สเตอรีไลท์
พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ร่วมกับส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
หรอื Office of Knowledge Management and Development 
(Public Organization) – OKMD ด�าเนินการพัฒนารูปแบบ
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีความ 

น่าสนใจ สวยงาม และช่วยยดือายขุองผลติภณัฑ์ ตลอดจนวางแผน 
รูปแบบการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน รองรับการจ�าหน่ายทั้งในรูปแบบ 
ออนไลน์และมีหน้าร้าน สามารถจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
ท�าให ้สมาชิกมีรายได ้ กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนมีความเข ้มแข็ง 
เป ็ นแร งผลั กดั น ให ้ คน ในชุ มชนมี คุณภาพชี วิ ตที่ ดี แ ละ 
สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงและยั่งยืน
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วทิยาลยัชมุชนยะลาอทิธิพลของการเสรมิสารสกดัใบมะรมุในอาหาร 
ตอ่ปริมาณและคุณภาพน�า้เชือ้ไก่เบตง

             วิทยาลัยชุมชนยะลาด�าเนินโครงการวิจัย เรื่อง อิทธิพล
ของการเสริมสารสกัดใบมะรุมในอาหารต่อปริมาณและคุณภาพ
น�้าเชื้อไก่เบตง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เพิ่มผลผลิตไก่เบตงผ่านกระบวนการทดลองโดยใช้สารสกัดจาก
ใบมะรุมเพิ่มปริมาณ 
ค ว า ม เข ้ ม ข ้ น ข อ ง 
น�้าเชื้อไก่เบตง และ 
ร ่ ว ม บู ร ณ า ก า ร
โครงการวิจัยร่วมกับ
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า 
ในพื้นที่

ปัจจัยความส�าเร็จ
 1. ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ  ศูนย ์หันตรา ด ้านสารสกัดใบมะรุมส�าหรับใช ้
ในการทดลอง
 2. ความร ่ วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
อนุเคราะห์เคร่ืองมือห้องปฏิบัติการใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพ
น�้าเช้ือไก่ 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย
 1. สามารถน�าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลผลิต
ไก่เบตงหรือสัตว์ปีกเศรษฐกิจอื่น ๆ 
 2. หน่วยงานภาครฐัทีเ่ก่ียวข้องสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ 
กับการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในการเก็บรักษาเป็นคลังอสุจิ (sperm bank) 
 3. สามารถน�าเช้ือไก่แบบแช่แข็งไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 
เพื่อการส่งออก
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วทิยาลยัชมุชนสตูล“เตาะหมากกาหลง” ผลติภัณฑก์าบหมาก 
ไอเดยีเพ่ือสิง่แวดล้อม

 วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งพัก ด�าเนินงาน 
โครงการจัดการความรู ้เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเตาะหมาก  
โดยอาศัยต้นทุนจากธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน เป็นปัจจัยการผลิต 
ที่ส�าคัญ ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในชุมชน น�าไปสู ่
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนท่ีจะเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการต่อยอด
การด�าเนินงานภายใต้แบรนด์ “เตาะหมากกาหลง”
 ชุ มชนบ ้ านทุ ่ งพั ก  ตั้ ง อยู ่ หมู ่  9  ต� าบล ทุ ่ งนุ ้ ย  
อ�าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มีต้นหมากเป็นจ�านวนมาก  
ถือเป็นทุนชุมชนท่ีได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ในอดีต 
ผลผลิตท่ีได้คือผลหมากเพ่ือการค้าหรือบริโภค จากภูมิปัญญา 
ในชมุชนนอกจากผลหมาก คนในชมุชนได้ใช้ประโยชน์จากส่วนอืน่ 
ของต้นหมากเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต ด้วยความตระหนักและ 
เหน็คณุค่าของต้นหมากในส่วนทีเ่ป็นวสัดเุหลอืใช้คอื “กาบหมาก” 
ในชุมชนทางภาคใต้เรียกกันว่า “เตาะหมาก”
 “เตาะหมาก” คือ ส่วนล่างของทางใบทีหุ่ม้รอบล�าต้นหมาก 
เมื่อแก่จัดแล้วหลุดร่วงออกจากล�าต้น ในชุมชนนิยมท�าเป็นรถลาก 
(ของเล่นเดก็) ภาชนะตักน�า้ (ติหมา) พดักาบหมาก จากคณุประโยชน์ 
ของเตาะหมากชมุชนได้มแีนวคดิทีจ่ะน�ามาสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ต่างๆ 
ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และแก้ไขสิ่งแวดล้อมอันเนื่อง

มาจาการใช้พลาสติกและโฟม จึงน�าแนวคิดดังกล่าวมาร่วมกับ 
วิทยาลัยชุมชนสตูลในการจัดการความรู ้เพื่อเพ่ิมมูลค่าและ 
ยกระดับผลิตภัณฑ ์ที่ เ กิดจากเตาะหมากภายใต ้แบรนด ์  
“เตาะหมากกาหลง” 
 การด�าเนนิกจิกรรมใช้กระบวนการเชงิระบบ โดยเริม่จาก 
ต้นน�้า ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ทุนชุมชน  
ได้วัตถุดิบท่ีต้องการน�ามาท�าผลิตภัณฑ์ คือ กาบหมาก ในส่วนของ
กลางน�้า ด�าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื้อหาของหลักสูตร
ประกอบด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคิดค�านวณต้นทุน  
การท�าบัญชี การสร้างกลุ่มหรือเครือข่าย การสร้างแบรนด์สินค้า 
การเปิดร้านออนไลน์ การพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
และอ่ืน ๆ  ตามความต้องการของชุมชน และข้ันตอนสดุท้ายปลายน�า้ 
วิทยาลัยชุมชนเข ้าไปมีส ่วนร ่วมในการบริหารจัดการกลุ ่ม 
อย่างน้อย 2 ปี เพือ่ยกระดบัทกัษะฝีมอื การสร้างความหลากหลาย 
ของผลิตภัณฑ์ การสร้างความยั่งยืนในอาชีพ และการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
 ผลการด�าเนินงานน�าไปสู ่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
ที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่ยอมรับ ได้แก่ กระเป๋า
กาบหมาก รองเท้าสลปิเปอร์ พวงกญุแจ ท่ีวางแก้ว 
จาน กระทง และอื่นๆ ท�าให้คนในชุมชนมีรายได้ 
ไม ่ละทิ้งถิ่นฐานไปหางานท�า
นอกพื้นที่ สามารถประยุกต์
ใช ้ทุนชุมชนที่ไม ่เกิดมูลค่า 
มาสร ้างมูลค ่าเชิงพาณิชย ์ 
ภายใต้แบรนด์ “เตาะหมาก
กาหลง”
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วทิยาลยัชมุชนยโสธรการพัฒนาผลติภณัฑแ์ปรรปู
จากข้าวอนิทรียพ้ื์นเมือง จงัหวดัยโสธร

 วิทยาลัยชุมชนยโสธร พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก 
ข้าวอินทรีย์พื้นเมือง ภายใต้โครงการวิจัยฯ ที่ได้รับการสนับสนุน
จากแหล่งทุนวิจัย กระทรวง อว. 

ผลลัพธ์ความส�าเร็จจากการวิจัย
 1. ผลการเรียนรู ้ คุณค ่า ค ้นหาจุดเด ่น จากการ 
จัดกิจกรรมระดมสมอง อภิปรายเพื่อศึกษาคุณลักษณะข้าวพื้นเมือง 
ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ พื้นที่ปลูกและผลผลิตศึกษาคุณค่า
ทางโภชนาการของข้าวแต่ละสายพันธุ์ การวิเคราะห์ลักษณะเด่น 
ลักษณะด้อย เพื่อการตัดสินใจเลือกปลูกข้าว โดยพิจารณา 
ให้ความส�าคัญในการอนุรักษ์ข้าวพ้ืนเมืองที่มีข ้าวสารกล้อง 
เป็นสีม่วง แดง และส้ม เป็นหลัก ควบคุมปริมาณในพื้นที่ตาม 
ความเหมาะสม ตามความต้องการใช้ประโยชน์ เป็นการอนุรักษ์
ที่เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ความเหมาะสมในการอนุรักษ์มุ่งไปท่ี 
ข้าวเหนียวแดง ข้าวมะลิแดง ข้าวเหนียวก�่า และข้าวเจ้าก�่า  
น�าไปสู่การแปรรูปเชิงพาณิชย์ได้ 

 2. ผลการศกึษาแนวทางการผลติ การแปรรปู วธิกีารผลติ 
ทีเ่หมาะสม ใช้รปูแบบการจัดกจิกรรมอภปิรายประกอบส่ือ เพ่ือหา 
ทางเลอืกทีเ่หมาะสม สร้างข้อสรุป ซ่ึงได้จากประสบการณ์ทีผ่่านมา 

ผนวกกับการศึกษาจากแหล่งเรียนรู ้ ท้ังในสื่อและ
แหล ่งเรียนรู ้ ท่ี เป ็นแปลงทดลองจริง ตลอดจน 
การลงมอืปฏบิตั ิเพือ่ให้เห็นจดุเด่น จดุด้อย หรือข้อจ�ากดั 
น�าไปสู่ทางเลือกในการปลูก การแปรรูป วิธีการผลิต 
ท่ีเหมาะสม เป็นการหาทางเลือกเพื่อ 1) แก้ปัญหา 
การปลูกข้าวพื้นเมืองในแปลงใหญ่หรือใกล้แปลงข้าว
สายพันธุ์หลัก ท�าให้เกิดปัญหาข้าวปน ส่งผลต่อราคา
และความน่าเชือ่ถอื และ 2) การเพิม่มลูค่าข้าวพืน้เมอืง 
ภายใต้แนวคิด ผลิตน้อย ได้มาก เกษตรกรจึงต้อง
แสวงหาและคิดค ้นผลงานหรือเทคโนโลยีที่ เป ็น
นวัตกรรม จ�าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) รูปแบบ
ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ข้าวพืน้เมอืง คอื การจ�ากดัพืน้ทีป่ลกูตามความต้องการใช้ 

เพื่อแปรรูป โดยการปลูกในวงบ่อซีเมนต์ เพราะสามารถจัดการ
ได ้สะดวก ไม ่เปลืองพื้นที่และไม ่ปนกับข ้าวสายพันธุ ์หลัก 
และ 2) ผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็นเครื่องด่ืมชาข้าวพื้นเมือง และ 
ขนมข้าวพองผสมธัญพืช
 3. ผลการฝึกอบรม การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การตลาด
สมัยใหม่และบัญชีครัวเรือน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ
การในส่วนนี้ประกอบด้วย การสร้างตราสินค้า การตลาดสมัยใหม่
และบัญชีครัวเรือน ท�าให้ได้ตราสินค้าท่ีสามารถบ่งบอกแหล่งที่มา 
สื่อความหมายท่ีดึงดูดความสนใจผู ้บริโภคกลุ ่มรักสุขภาพ  
ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องบัญชีครัวเรือน 
บรรลุผลในด้านความตระหนักถึงประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน  
แต่ในทางปฏิบัติควรจะมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม ให้สามารถ 
น�าไปปฏิบัติได้จริง
 4. ผลการถ ่ายทอดนวัตกรรม
และน�าเสนอเชิงนโยบาย การจัดกิจกรรม  
ส ่งผลให ้เกิดนวัตกร ด ้านการปลูกข ้าว 
ในวงบ่อซีเมนต์ และการแปรรูปข้าวพื้นเมือง 
นวัตกรสามารถถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม
มีทักษะของนวัตกร ในระดับที่น ่าพอใจ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบรรจุแผนงาน 
โครงการเพือ่ขยายผลการถ่ายทอด 
นวัตกรรม
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 เกษตรกรผู ้ปลูกมังคุดใน 
ต�าบลเหมาะ อ�าเภอกะปง จังหวดัพงังา 
ประสบปัญหามังคุดมีคุณภาพต�่า 
ไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาดผู้บริโภค ท�าให้ไม่คุ ้มกับ 
ต ้ นทุนการผลิ ต  ส ่ งผลกระทบ
ต ่อรายได ้และวิ ถี ชีวิตเกษตรกร  
การรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก 
ผลมังคุด จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ ช่วยบรรเทาปัญหา 
ให้กับเกษตรกร ท�าให้รายได้เพิ่มขึ้น 
จากผลผลิตที่เสียหายหรือถูกคัดทิ้ง
ไม่มีราคา เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต
ทางการเกษตร แต่ผลิตภัณฑ์สินค ้าเกษตรแปรรูปมีป ัจจัย 
ความส�าเร็จหลายประการ เป ็นตัวก�าหนด ไม ่ว ่าจะเป ็น  
ความสนใจและความต้องการของตลาดผู ้บริโภค การได้รับ 
การรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วยงานที่ควบคุมก�ากับ
มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์
 กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรแปรรูป  
เป็นเทคนิคส�าคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิต
ทางการเกษตรที่เกินกว่าความต้องการของตลาด และผลผลิต 
ไม่ได้มาตรฐาน จึงได้เกิดแนวคิดในการน�าผลผลิตทางการเกษตร
มาเพิ่มคุณลักษณะพิเศษเฉพาะหรือจุดเด่นที่แตกต่างไปจาก
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิม แต่ยังคงคุณค่าเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  
มุ ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ในรูปของสินค้า 
ประเภทอาหารและไม ่ ใช ่อาหาร โดยสินค ้าจากผลผลิต 
ทางการเกษตรที่เป็นอาหาร มีกระบวนการเพิ่มมูลค่า โดยการ 
น�าไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ่านกรรมวิธีการถนอมอาหารเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่มีราคาสูงข้ึนกว่าเดิมได้ ซึ่งหาก
ด�าเนินการอย่างเป็นระบบ จะช่วยแก้ปัญหาผลกระทบจาก
ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและเป็นการสร้างภาวะสมดุล

ในด้าน demand และ supply ความผันผวนของราคาผลผลิต
จะลดต�่าลงหรือไม่เกิดข้ึนอีก นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทาง
เลือกอาชีพใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกร ให้สามารถควบคุมต้นทุน
การผลิตสินค้าได้อีกด้วย เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่าน
กระบวนการแปรรูป จะมีขนาดท่ีเล็กกว่าขนาดปกติ ท�าให้ต้นทุน
การขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งจัดจ�าหน่ายลดลง และ
สินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจะมีระยะเวลาเก็บรักษาได้นานกว่าเดิม 
สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนพังงาได ้พัฒนาเกษตรกร ผู ้ ได ้ รับ 
ผลกระทบในพืน้ทีจ่ากการปลกูมงัคดุ โดยอาศยัการมส่ีวนร่วมของ
กลุ่มเกษตรกรชาวสวน ผู้ปลูก เจ้าของสวน 
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นท่ี ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าจากผลมังคุด  
ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
ไซรัปเข้มข้น ไวน์ และขนมอบกรอบ  
ซึ่งคาดหวังว่าในอนาคตผู ้เข้ารับบริการ
หลักสูตรฝ ึกอบรมจะได้พัฒนาตนเอง 
ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือ
การรวมกลุ ่มจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชน

วทิยาลยัชมุชนพังงาการเกษตรเพ่ิมมลูค่า : ผลไมส้ดแปรรูป11
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น�้าพริกแกงช�่าชอง ชาเทพทาโรช�่าชอง

ยาดมสมุนไพรช�่าชอง ดินสปาช�่าชอง สมุนไพรอบตัวช�่าชอง

อิ่มอร่อยกับอาหารสไตล์ช�่าชอง
 1. ส�ารับช�่าชอง เป็นการจัดอาหารแบบ
ส�ารับพ้ืนบ้าน น่ังทานกันแบบเป็นกันเอง
 2. ปิ่นโตช�่าชอง เป็นปิ่นโตบ้าน ๆ  น�าเสนอ
อาหารพ้ืนถิ่น รับประทานแบบเป็นส่วนตัว
 3. อาหารกล่องช�่าชอง ชุดเซ็ท อาหาร
ส�าหรับทานนอกสถานที่

วทิยาลยัชมุชนตราดภมูปัิญญาชาตพัินธุช์าวชอง กะซอง ซัมเร 
สูก่ารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสรา้งสรรค์

 บ้านหนองไม้หอม หมู่ที่ 5 ต�าบลช้างทูน อ�าเภอบ่อไร่ 
จังหวัดตราด เป็นหมู ่บ้านเล็ก ๆ ที่อยู ่ห่างจากตัวเมืองตราด 
กว่า 70 กิโลเมตร มีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวชอง และชาวซัมเรอาศัยอยู่ 
กลุ ่มชาติพันธุ ์ดังกล่าวจัดอยู ่ในกลุ ่มภาษาออสโตรเอเชียติก  
(มอญ-เขมร) มีวัฒนธรรมและภาษาเป็นของตนเอง 
 ตลอดระยะเวลา 5 ปีในการท�างานของวทิยาลยัชมุชนตราด 
ร่วมกับชุมชนบ้านหนองไม้หอม “โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ชอง กะซอง และ
ซัมเร จังหวัดตราดแบบมีส่วนร่วม” จึงเกิดขึ้นโดยเป็นการท�างาน
ต่อยอดจากการสืบสานภูมิปัญญาด้านอาหารชาติพันธุ์ชาวชอง  
กะซอง และซัมเร จังหวัดตราด และการท�ากล่องความรู้กินได้  
ในปี 2560 โครงการศึกษาความต้องการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และโครงการเผยแพร่ภูมิปัญญา
และสร้างมลูค่าเพิม่ “อาหารชอง” จังหวดัตราด ในปี 2561 โครงการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม น้อมน�าภูมิปัญญาชุมชนจังหวัดตราด 
ในปี 2562 และโครงการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพ่ือส่งเสริม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านภูมิปัญญาชาติพันธุ์ชาวชอง กะซอง และ 
ซัมเร ในปี 2563 จากการด�าเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช ้
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ 
ด้านอาหารชอง ถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้
พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ชุมชน และพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
ในการจัดการท่องเที่ยว สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ให้น่าสนใจ  
สร้างคุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดเป็นมูลค่า เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้กลุ่มท่องเที่ยว “ช�่าชอง” 
 จากการท�างานดังกล่าว ท�าให้สามารถสรุปแนวทางการ
พัฒนาภูมิปัญญาสู่การจัดการท่องเที่ยวเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ดังนี้ 1) ค้นหาภูมิปัญญา (Survey) 2) ลงพื้นที ่
ภาคสนาม (Fieldworks study) 3) การจัดการความรู ้และ 
ถ่ายทอดภูมิปัญญา (Knowledge Management) 4) สร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory) 5) พัฒนาศักยภาพ
คนในชุมชน (Upskill and Reskill) 7) มุ่งค้นหาอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ท้องถิ่น (Finding Identity) 8) พัฒนาผลิตภัณฑ ์
โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) 
9) ต ่อยอดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด ้วยการตลาด 
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 10) ประเมินผลเพื่อน�าไปสู่ 
การพัฒนา (Evaluation) ซึ่งชุมชนอ่ืนสามารถน�าแนวทาง 
การพัฒนานี้ไปใช้ได้ 
 ผลจากการด�าเนินงานโดยใช้แนวทางดังกล่าว ท�าให้
ชุมชนบ้านหนองไม้หอมได้พัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้สามารถ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารชาติพันธุ ์ได้ มีกิจกรรมถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท่ีพร้อมให้บริการแก่นักท่องเท่ียว สามารถน�าทุนทาง
ทรัพยากรในพื้นท่ีมาสร้างให้เกิดมูลค่าท�าให้มีชุมชนรายได้เพิ่ม
ข้ึนจากการขายผลิตภัณฑ์ ชาวบ้านหนองไม้หอมยินดีต้อนรับ 
ทกุท่าน มาเปิดประสบการณ์ท่องเทีย่วเชงิอาหารชาตพินัธุช์าวชอง 
กะซอง และซัมเร “เที่ยวอิ่มอุ่น กินอิ่มท้อง สไตล์ช�่าชอง”
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หมอนอิงผ้าหม้อห้อม
สร้างลวดลายด้วยการใช้เทคนิคโบโร่

หมอนรองคอผ้าหม้อห้อมพร้อมที่ปิดตา	
ภายใต้ตราสินค้า	“ลีลาฮ่อม”

 การวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะ
สิ่งทอของชุมชนบ้านทุ ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ เป็นโครงการวิจัยที่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ด�าเนินการ ภายใต้โจทย์วิจัยคือ สภาพปัญหา
การตลาดในการผลิตและการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม
ประสบปัญหาในการประกอบธรุกจิ สนิค้ามกีารตดัราคา เนือ่งจาก 
สีวิทยาศาสตร์ติดผ้าได้ง่ายและราคาถูก ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 
เพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าวจงึได้พัฒนาออกแบบผลติภณัฑ์ผ้าหม้อห้อม 
ประเภทเคหะสิ่งทอ เพื่อให้เกิดทางเลือกให้กับกลุ ่มลูกค้า 
ที่ต ้องการผลิตภัณฑ์จากห้อมธรรมชาติ จากด�าเนินงานวิจัย 
ดังกล่าว พบว่า 
 1. การเสริมสร ้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการ 
เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง
อย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการท�าให้ 
สมรรถนะนวัตกรชุมชนเพิ่มข้ึนและความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
 2. การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภท
เคหะส่ิงทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ สามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 4 แบบ
 3. การถ่ายทอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ ้าหม้อห้อม
ประเภทเคหะสิง่ทอของชมุชนบ้านทุง่โฮ้ง จงัหวดัแพร่ การประเมนิ 
การถ่ายทอดนวัตกรรม ด้านความรู้ความเข้าใจ การน�าไปปฏิบัติ 

วทิยาลยัชมุชนแพร่การพัฒนาผลติภณัฑผ์า้หมอ้หอ้ม
ประเภทเคหะสิง่ทอ ของชมุชนบา้นทุง่โฮง้

การน�าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด การจัดระดับนวัตกร จ�านวน 4 คน โดยภาพรวม 
นวัตกรรม อยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ 5 (การจัดท�า
แผนให้เข้าสู่ภาครัฐ) สามารถสร้าง Learning Platform เป็นการ
น�าแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรม
ของชุมชน  “PHRAE โมเดล”
 4. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน�า
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชน
บ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ ไปสู่แผนพัฒนาต�าบล/อ�าเภอ/จังหวัด 
สามารถจัดเวทีประชาคมในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม 
การจ�าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม โดยการจัดกิจกรรม
ตลาดชุมชนถนนหม้อห้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาผ้าหม้อห้อมเพื่อของบประมาณสนับสนุน
จากจังหวัดแพร่
 5. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจ
ฐานราก และคุณภาพชีวิต ของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ ของ
ประชากรชุมชนนวัตกรรมหลังเข้าร่วมโครงการมีระดับความสุข 
อยู ่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 71.60 สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการมีระดับความสุขอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
62.60 มีค่าผลต่างความสุขเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.00

หมอนผ้าห่มจากผ้าหม้อห้อม

หมอนอิงผ้าหม้อห้อม	
เทคนิคการย้อมไล่เฉดส	ี

ความเข้มอ่อน
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วทิยาลยัชมุชนสงขลา
“การพัฒนาชดุฝกึทกัษะการรอ้ยลกูปดัมโนราหด์ว้ย
ตนเอง” กลุม่วิสาหกจิชุมชนหตัถกรรมลกูปดัมโนราห์

ชมุชนบา้นขาว อ�าเภอระโนด จงัหวัดสงขลา

 วิทยาลัยชุมชนสงขลา พัฒนาชุดฝึกทักษะการร้อยลูกปัด 
มโนราห์ด้วยตนเอง ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จากภูมิป ัญญาท ้อง ถ่ินเพื่อส ่ ง เสริมเศรษฐกิจสร ้างสรรค ์  
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อผสมส�าหรับผู้ที่สนใจในการฝึกทักษะ
การร้อยลูกปัดมโนราห์ด้วยตนเอง และน�าไปประยุกต์ใช้ในการ
ร้อยลูกปัดมโนราห์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  เพื่อจ�าหน่าย สร้างรายได้ 
ให้กับตนเองและครอบครัว รวมทั้งเพื่อให้เกิดการด�ารงไว้ซ่ึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ 
กระบวนการ/ปัจจัยความส�าเร็จ
 1. ศึกษาข ้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาชุดฝ ึกทักษะ 
การร้อยลูกปัดมโนราห์ด้วยตนเอง โดยศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับ
การร้อยลูกปัดมโนราห์จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
และเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
บุคคลที่มีองค์ความรู้ด้านหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์
 2. ประชุมเชิ งปฏิบั ติการเพื่อ พัฒนาชุดฝ ึกทักษะ 
การร้อยลูกปัดมโนราห์ด้วยตนเอง จ�านวน 2 ชุด คือ 1) ชุดลาย
ดอกประจ�ายาม และ 2) ชุดลายดอกข้าวหลามตัด โดยชุดฝึก
แต่ละชุดประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้ชุดฝึกทักษะการร้อยลูกปัด
มโนราห์ด้วยตนเอง 1 เล่ม 2) แบบรูปที่ใช้ในการร้อยลูกปัด
มโนราห์ 1 ชิ้น 3) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการร้อยลูกปัดมโนราห์ 
จากนั้นประเมินคุณภาพของชุดฝึกทักษะการร้อยลูกปัดมโนราห์
ด้วยตนเอง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ จ�านวน 
3 ท่าน และด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 3. ทดลองและประ เมิ นผลการ ใช ้ ชุ ดฝ ึ กทั กษะ 
การร้อยลูกปัดมโนราห์ด้วยตนเองกับกลุ่มนักศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา จ�านวน 20 คน จากนั้นประเมินผลงานและ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดฝึกทักษะการร้อยลูกปัด
มโนราห์ด้วยตนเอง
 4. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ชุดฝึกทักษะ 
การร้อยลูกปัดมโนราห์ด้วยตนเอง

ผลลัพธ์แห่งความส�าเร็จที่มีผลกระทบต่อบุคคล/ชุมชน/สังคม
  กลุม่วสิาหกิจชมุชนหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ชมุชนบ้านขาว 
ได้ถ ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์  
ผ่านกิจกรรม Work shop การร้อยลูกปัดมโนราห์ด้วยตนเอง  
ให้กับเด็ก เยาวชน ผู้ท่ีสนใจหรือนักท่องเท่ียว เป็นการสร้างรายได ้
ให้กับชุมชนจากการจ�าหน่ายชุดฝึก นอกจากนี้ยังเป็นการเผย
แพร่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น และ 
เกิดการด�ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์
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ผลกระทบ
  คนในชุมชน และชุมชนข้างเคียง สนใจเข้ามาเรียนรู ้
การทอผ้าพ้ืนเมือง การย้อมสีธรรมชาติ จากกลุ่ม กลุ่มเป็นต้นแบบ
การทอผ้าพ้ืนเมืองย้อมสีจากธรรมชาติให้กับกลุ่มทอผ้าข้างเคียง 
ที่มีความสนใจได้ เช่น กลุ่มทอผ้าบ้านอ้อย กลุ่มทอผ้าบ้านสันทะ 
  ฝ ้ายย ้อมสีจากธรรมชาติ  ได ้รับการทดสอบท่ี 
สถาบันสิ่งทอ จ�านวน 9 สี ผ่านการทดสอบ 8 สี ไม่ผ่าน 1 สี 
โดยสถาบันสิ่งทอได้ลงพื้นที่มาให้ค�าแนะน�าแก้ไข เพื่อเข้าสู ่
กระบวนการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
  กลุ่มได้รับการคัดเลือกให้น�าผลงานเข้าร่วมโครงการ
พฒันาอตุสาหกรรมแฟชัน่ล้านนาตะวนัออก สูต่่างประเทศ ภายใต้ 
โครงการบูรณาการการค้าการลงทุนของกระทรวงอุตสาหกรรม

 โครงการจัดการความรู ้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและ 
ความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการจัดการความรู้เร่ืองผ้าพื้นเมือง 
เกิดจากบริบทที่สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีบ้านหนองห้า ต�าบลบัวใหญ่ 
อ�าเภอนาน้อย จงัหวัดน่าน เป็นทีร่าบสงู มภีเูขา ป่าไม้ พืน้ทีบ่างส่วน 
อยู ่ ในเขตอุทยานแห ่งชาติขุนสถาน มีระยะทางห ่างจาก 
อ�าเภอเมืองน่านประมาณ 70 กิโลเมตร ประชาชนทั่วไปมีอาชีพ 
ท�าไร่ข้าวโพด ปลูกยาง ท�าข้าวไร่ ใน 1 ปีสามารถเก็บเก่ียวผลผลิต
ได้ 1 ครั้ง พื้นท่ีท�ากินและที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
สตรีที่เป็นผู ้สูงอายุที่และวัยท�างาน มีทักษะและความช�านาญ 
ในการทอผ้าพืน้เมอืง เกาะ ล้วง  กลุม่เป้าหมาย  95%  มกีีท่อผ้าด้วยมอื 
สมาชิกกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ร้อยละ 95 เป็นผู้มีรายได้น้อย 
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีบางส่วนผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19
 ผลผลิต
 1. คอลเลคชั่นเสาดินม่อนดอย ประกอบด้วยลายต่าง ๆ  
ได้แก่ (1) ลายนาน้อย (ลักษณะที่นาจะเป็นนาผืนเล็ก ๆ)  
(2) ลายเสาดิน (สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมท่ีสร้างสรรค์
จากธรรมชาตขิองอ�าเภอนาน้อย) (3) ลายม่อนดอย (พืน้ทีส่่วนใหญ่ 
ของอ�าเภอนาน้อยอยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาตขินุสถาน อุทยานแห่งชาต ิ
ศรีน่าน พื้นทีส่วนใหญ่เป็นภูเขา ที่ราบสูง) (4) ลายถนนนาน้อย 
(ถนนอ�าเภอนาน้อยมีลักษณะเป็นทางคดโค้ง) 
 2. คอลเลคชั่นแนวน่าน เป็นการน�าลายโบราณของ 
ผ้าเมืองน่านมาออกแบบประยุกต์ให้ดูทันสมัย คนรุ่นใหม่สามารถ
น�าไปตัดสวมใส่ได้ (ปัจจุบันทอส�าเร็จเป็นผืนและอยู่ในช่วงน�าผ้า
ไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าส�าเร็จรูป)
 ผลลัพธ์ ผลิตภัณฑ์ย้อมสีจากธรรมชาติ สีตกน้อยลง  
กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น ราคาสินค้าสูงขึ้น มีผู้ประกอบการ 
รับซื้อผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีจากธรรมชาติทุกผืนและต่อเนื่อง 
(ปัจจุบันผลผลิตของกลุ่มส่งจ�าหน่ายท่ีร้านผ้าน่านบุรี) ร้อยละ 10 
ของกลุ่มเป้าหมาย น�าลายต้นแบบไปต่อยอดเป็นลายใหม่ ๆ ได้

วทิยาลยัชมุชนน่าน
การพัฒนาคณุภาพสยีอ้มผ้าจากธรรมชาติ 
เพ่ือสร้างมลูค่าผลติภณัฑ์ผา้ทอบา้นหนองหา้ 

ต�าบลบัวใหญ ่อ�าเภอนานอ้ย15
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Annual Report 2021

วทิยาลยัชมุชนบุรรีมัย์
การพัฒนาตน้แบบชมุชนนวัตกรรมเกษตรเชงินิเวศ 

บนฐานทนุทรพัยากร ต�าบลลานางรอง 
อ�าเภอโนนดนิแดง จงัหวดับรุรีมัย์

 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ์  ด�าเนินโครงการวิจัยเรื่อง  
การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐาน 
ทุนทรัพยากร ต�าบลล�านางรอง อ�าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์”

ผลิตภัณฑ์
  น�้าหมักชีวภาพ
  ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่สามารถมาเลือกเก็บ 
ผักปลอดสารพิษไปบริโภค
ปัจจัยความส�าเร็จ
  ผลิตภัณฑ์น�าไปใช้ได้ผลดี
  ผู้น�าเอาใจใส่
  เกดิจากการมส่ีวนร่วมในแต่ละกระบวนการด�าเนนิงาน
  กลุ่มมีความสามัคคี
ผลผลิต
  ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น�้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ 
ผักปลอดสารพิษ จ�าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ผู ้สนใจเข้าไป
ศึกษาและซื้อผักปลอดสารพิษไปบริโภค

ผลลัพธ์
  กลุ ่มมีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่  
หมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ ผักปลอดสารพิษ ประมาณ 5,000 บาท 
ต่อเดือน
  เกิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเพ่ือเป็น 
แหล่งผลิตสารชีวภาพและปุ ๋ยชีวภาพและเป็นแหล่งเรียนรู ้ 
ในชุมชน
  เกิดการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานหน่วยงานต่าง ๆ  
ได้แก่ องค์การบรหิารส่วนต�าบลล�านางรอง เกษตรอ�าเภอโนนดนิแดง 
โร ง เรี ยนป ่ า ไม ้ สหกรณ ์ 
วิทยาลัย เทคโนโลยีและ 
การจัดการโนนดินแดง และ
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
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 ชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว ประชาชนส่วนใหญ ่
มีพื้นเพมาจากทางภาคอีสาน จึงมีภูมิปัญญาทางด้านการทอผ้า 
ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ลูกหลานสืบต่อกันสร้างอาชีพและรายได ้
สู่ชุมชน แต่ยังพบปัญหาจากการย้อมสีธรรมชาติที่มีตามฤดูกาล 
รอบการผลิต ผลิตภัณฑ์ยังขาดความโดดเด่นและอัตลักษณ์ตาม
ความต้องการของตลาด ซ่ึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นความ
โดดเด่นจากภูมปัิญญาชมุชนทีต่อบสนองการตลาด วทิยาลยัชมุชน 
สระแก้ว ใช้ด�าเนินการวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ และ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมรรถนะนวัตกรรม
ชุมชน สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงและ 
ผ้ามัดย้อมจากดอกดาวเรือง สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการน�านวัตกรรมสู่แผนพัฒนาชุมชน และสร้างรายได้ เศรษฐกิจ
ฐานราก และคุณภาพชีวิตของชุมชน มีขั้นตอนการด�าเนินการ 
โดยใช้โจทย์ชุมชนพัฒนานวัตกรชุมชน ใช้นวัตกรชุมชนพัฒนา
นวัตกรรม ใช้นวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชน 

ผลผลิต
 1. นวัตกรชุมชน 2 คน
 2. ผลิตภัณฑ์ชุมชน จ�านวน 2 ผลิตภัณฑ์
    สีย้อมธรรมชาติจากดอกดาวเรืองในรูปแบบผง
    ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติส�าหรับผ้าทอชุมชน

วทิยาลยัชมุชนสระแก้ว
การพัฒนาสยีอ้มธรรมชาตใินรปูแบบผง

ส�าหรบัผา้ทอชมุชนบา้นไทรงาม 
จงัหวดัสระแกว้

ผลลัพธ์
 การศกึษาการเปลีย่นแปลงด้านรายได้ เศรษฐกจิฐานราก 
และคุณภาพชีวิต ของชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว พบว่า
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มข้ึน รายได้และคุณภาพชีวิตของ
ประชากรชุมชนนวัตกรรมหลังเข้าร่วมโครงการมีระดับความสุข
อยู่ในระดับมาก สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการมีระดับความสุข 
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.60 มีค่าผลต่างความสุข
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.60 
 จากการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน�า
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีย้อมธรรมชาติ ในรูปแบบผงและผ้ามัดย้อม 
สีธรรมชาติส�าหรับผ้าทอชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว  
กลุ ่มชุมชนให้ความสนใจ มีความใฝ่เรียนรู ้ ให้ความร่วมมือ 
เป็นอย่างดี มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู ้
ซึง่กนัและกนั ท�าให้ทกุฝ่ายสามารถประสานงานและท�างานร่วมกนั 
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งกระบวนการนี้เป็นส่วนส�าคัญในหลักการ
ท�างานเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อีกท้ังชุมชนบ้านไทรงาม
ได้เสนอโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจาก
ดอกดาวเรือง
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 จดุเริม่ต้นของการสร้างนวตักรรมแห่งผนืผ้าจากวฒันธรรม
บาบ๋าสู่การสร้างนวัตกรรม “Bela Pate” เร่ิมต้นจากการจัดอบรม
ตามความต้องการของชุมชนและความมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
ด้านการแต่งกายบะบ๋าย่าหยาของจังหวัดระนอง เคร่ืองแต่งกายที่ม ี
การน�าเอกลักษณ์ของชาวจีนและมลายูมาผนวกเข ้าด ้วยกัน  
โดยเฉพาะผู ้หญิงนิยมใส ่เสื้อฉลุลายดอกไม้อย ่างงดงามและ 
นุ่งผ้าโสร่งหรือ “ปาเต๊ะ”
 ผ้าปาเต๊ะ หน่ึงในองค์ประกอบการแต่งกายของหญิงทุกวัย 
ความสวยงามของหลากหลายลวดลาย หลากสีสัน จึงได้มีการ 
จัดกิจกรรมสร้างมูลค่าด้านทุนทางวัฒนธรรม ด้วยการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะที่สะท้อนวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชุมชน 
เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่แรงงานที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์และด้อยโอกาสในจังหวัด รวมทั้งผู้ประกอบการรายย่อย
 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ สู่การพัฒนา
นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่แบรนด์ Bela Pate (เบล่า ปาเต๊ะ) 
วิทยาลัยชุมชนระนองได้ส�ารวจวิเคราะห์ชุมชนจังหวัดระนอง 
และความต้องการของกลุ่มประชาชนพ้ืนท่ีในจังหวัดระนอง และ 
จัดกิจกรรมวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในระนองเกี่ยวกับ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ โดยมีผู ้เข้าร่วมแบ่งเป็น  
กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มหน่วยงาน กลุ่มประชาชน มีกลุ่มเข้าร่วม 
กิจกรรม ได้แก่ กลุ่มประชาชน ต.บางหิน อ.กะเปอร์, กลุ่มนาคา 
อ.สุขส�าราญ และกลุ ่มภูเขาหญ้า ต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง  
จัดกิจกรรมอบรม “ออกแบบและท�าผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ”  
เริ่มด้วยกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานและ 
เป็นจุดประกายความสามารถและแนวคิดของตัวเองให้มีแรงบันดาลใจ 
ในการท�างาน อบรมการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ 
ตั้งแต่การออกแบบ การเขียนแบบ การตัดเย็บ การประกอบช้ินงาน 
การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน ฯลฯ อบรมการท�าบัญชีและการตลาด 
เรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
ของกลุ่ม วิทยาลัยชุมชนระนองสนับสนุนการท�าการตลาดออนไลน์
กับกลุ่มเป้าหมาย ได้กลุ่มออนไลน์ คือ เพจกลุ่ม “ของดีเมืองบางหิน 
by K. แร่นอง” และเพจกลุ่ม “สินค้าดีที่แร่นอง” สนับสนุน 
ให้ตัวแทนสมาชิกของแต่ละกลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสารการตลาด
ผลิตภัณฑ์โดดเด่นด้วยการสร้างแบรนด์ให้น่าจดจ�า

 ผลลัพธ์จากการอบรมสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ  
กลุม่เป้าหมายผลติชิน้งาน สวยงาม มคีณุภาพ และสามารถสร้างรายได้ 
ให้กับสมาชิกทั้ง 3 กลุ่ม โดยมีกลุ่มอ�าเภอกะเปอร์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ 
คือ กระเป๋าเก็บความร้อน-เย็น พวงกุญแจกาหยู กลุ่มอ�าเภอเมือง
ระนอง ผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือ กล่องผ้าปาเต๊ะอเนกประสงค์ กระเป๋า
ผ้ากาหยู และกลุ่มอ�าเภอสุขส�าราญ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือ ที่เก็บกุญแจ
ผ้าปาเต๊ะ สมุดโน้ตผ้าปาเต๊ะ ซองแว่นปาเต๊ะ 
 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนระนองได้รับ
ความร่วมมือในการระดมความรู้และความต้องการที่จะเกิดขึ้นทั้ง 
ผูป้ระกอบการและกลุม่ชมุชน เพือ่การใช้ทรพัยากรทีม่อียูใ่นชุมชนมา
ผสมผสานกับตัวผลิตภัณฑ์หลัก (ผ้าปาเต๊ะ) ให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้น 
ทั้งนี้ยังสามารถขยายโอกาสการสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้นด้วย
 จากการท�าการตลาดออนไลน์ และเครือข่าย จึงท�าให้มี
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Bela Pate อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากหน่วยงาน
ราชการ เอกชน และบุคคลทั่วไป น�าไปเป็นของขวัญ ของฝาก และ
มีการน�าไปวางจ�าหน่ายตามร้านของที่ระลึก และบ้านเทียนสือ
 กลุ ่มชุมชนได้รับความสนใจจนเกิดการพัฒนาแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน นั้นคือ แบรนด์ Bela Pate

วทิยาลยัชมุชนระนองการพัฒนาและออกแบบผลติภณัฑช์มุชน 
สูแ่บรนด ์“เบล่าปาเตะ๊ (Bela Pate)”18
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 ชุมชนบ้านสะพานม้า อยู่ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน 
อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลและแม่น�้า
สายบุรี ซึ่งเป็นแม่น�้าสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรพันธุ์สัตว์น�้า
และพันธุ์พืชท้องถิ่นต่าง ๆ ชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพการท�าประมง
เพื่อการด�ารงชีพ รวมไปถึงการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง อาชีพ
ท่ีชุมชนให้ความสนใจและท�ากันมาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
 ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได้ด�าเนินการ
ศึกษาบริบทชุมชนและ 
ศกัยภาพชมุชนในด้านต่าง ๆ  
พบว่า ชุมชนมีการเลี้ยง
ป ล า ทั บ ทิ ม ใ น ก ร ะ ชั ง 
เป็นจ�านวนมาก เนื่องจาก 
ได้ผลผลิตสูงและจ�าหน่าย 
ไ ด ้ ร า ค าดี  มี ผ ลท� า ให ้
ผลผลิตปลาทับทิมที่ เลี้ยงไว ้มากเกินความต้องการ ท�าให ้ 
เกิดปัญหาปลาทับทิมล้นตลาด ชุมชนจึงขาดทุนและได้รับ 
ความเสียหายต่อผลผลิตปลาที่เลี้ยง 

วทิยาลยัชมุชนปัตตานีปลาสม้สะพานม้า แหง่ลุ่มน�า้สายบรุี

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว วิทยาลัยชุมชนและชุมชน
สะพานม้าจึงได้ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหา ด้วยการน�ามาปลาท่ีเล้ียง
มาพัฒนาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บได้นานและ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเช่นเดิม
 จากผลการด�าเนินกิจกรรมท�าให้สมาชิกกลุ ่มชุมชน
สะพานม้า ต�าบลตะลุบัน อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สามารถ
แปรรูปปลาทับทิมเป็นผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม โดยมี

ประธาน รองประธานและสมาชิกอื่น ๆ  ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
และวางจ�าหน่ายในพื้นท่ีใกล้และในจังหวัดปัตตานี จนท�าให้กลุ่ม
มีรายได้อย่างเห็นได้ชัด ประมาณ 9,000 กว่าบาทต่อเดือน
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 พูดถึงมะพร้าวน�้าหอมบ้านแพ้ว ใคร ๆ ต่างก็รู ้ จัก 
ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร มีปริมาณผลผลิตมะพร้าวน�้าหอม 
205,437 ตันต่อปี (ที่มา : ส�านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  
ณ วันที่ 19 มกราคม 2565) ซึ่งมีการขายทั้งแบบตัดขายสด และ
ขายผ่านการแปรรูป เช่น ฟั่นเขียว ฟั่นขาว มะพร้าวเจีย มะพร้าว
ไร้กะลา และน�้ามะพร้าวที่บรรจุในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ทุกคนเคยคิด
บ้างหรือไม่ว่าสิ่งที่เหลือจากการแปรรูปมะพร้าวน�้าหอมบ้านแพ้ว
ไปอยู่ที่ไหน มีจ�านวนมากแค่ไหน ถ้าคิดง่าย ๆ  20 % ของผลผลิต 
คือ ขยะ จะมีขยะตกค้างในพื้นที่จ�านวน 41,087 ตันต่อปี น�ามา
ซ่ึงปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น น�้าเสีย แหล่งเพาะเชื้อโรค แหล่งศัตรู
พืชท่ีส�าคัญของชาวสวนมะพร้าว เป็นต้น 
 ทีมถางใยรัก (Plant pot) U2T ต�าบลคลองมะเดื่อ 
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จึงได้น�าเสนอเรื่องแก้ไขปัญหา 
สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากขยะวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปมะพร้าว
น�้าหอมบ้านแพ้ว ด้วยแนวคิดของเสียเหลือศูนย์ (zero waste) 
และการน�ามาเพิม่มลูค่าเป็นกระถางต้นไม้พร้อมมลูไส้เดอืน ขึน้รปู 
ด้วยเทคโนโลยีที่ชุมชนเข้าถึงได้ มาใช้ในการผลิตเพื่อพัฒนามา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย มีหลายรูปแบบตรงตามความต้องการ
เป็นที่นิยมของตลาด รวมทั้งยังช่วยลดการใส่ถุงเพาะช�า เนื่องจาก
สามารถใช้กระถางใยมะพร้าวทดแทนได้ โดยไม่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช และได้เข้าร่วมการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T 
Hackathon 2021) ภายใต้โครงการ U2T  มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย) เพื่อให้ได้มาซ่ึงแนวทางแก้ไขปัญหา
ด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับบริบทในพื้นที่ ผ่านการเรียนรู ้
และปฏิบัติจริงในชุมชน (Community-integrated Learning)  
ท่ีกระทรวง อว. ได้จัดขึ้น ทีมถางใยรัก (Plant pot) U2T  
ต�าบลคลองมะเดื่อ ได้รับคัดเลือกเป็นทีมสุดยอดภาคกลาง 

วทิยาลยัชมุชนสมทุรสาครถางใยรกั สูน่วตักรรมชมุชน

จ�านวน 5 ทมี เข้าร่วมแข่งขนัในระดบัประเทศ และได้รบัเงนิรางวลั 
ทีมละ 50,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ 
 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ ร ่วมกันสนับสนุนและผลักดัน 
ทีมถางใยรัก จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจนส�าเร็จ  
พร้อมน�าไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่ช่วยให้เกิด
การจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยสร้างการรวมกลุ่ม 
ของคนในชุมชนจัดตั้งเป ็นวิสาหกิจชุมชนมะพร ้าวน�้าหอม 
คลองมะเดื่อ ที่ด�าเนินงานในรูปแบบ BCG ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า 
และปลายน�้า เพื่อน�าไปสู่การตลาดเชิงพาณิชย์ ทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์และออนไซต์ ส�าหรับแผนงานในอนาคตจะมีการท�าวิจัย 
ทดลองใช้ควบคู่กับการขายเพื่อให้สามารถให้ค�าแนะน�าในการใช ้
ผลิตภัณฑ์ และระยะเวลาในการรับประกันสินค้า รวมทั้งม ี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดอยู่เสมอ เช่น การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ
จากใยมะพร้าวเป็นผักตบชวาหรือใบทางมะพร้าว หรือเปลี่ยนจาก
มูลไส้เดือนเป็นมูลวัว หรือเป็นขี้แดดนาเกลือ เพ่ือให้เหมาะสมกับ
พืชแต่ละชนิด หรือเปลี่ยนรูปแบบกระถางให้มีความหลากหลาย
ในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

20
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2564 จ�าแนกตามผลผลิต/โครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ  งปม. 
2563 

งปม. 2564 
(หลัง โอน

เปลีย่นแปลง)
 เพ่ิม/ลด ผลการใช้จ่าย %

รวมทั้งหมด 634.5493 653.4058 18.8565 647.9595 99.17

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 252.5690  263.1783 10.6093 263.1037 99.97

แผนงานพื้นฐาน 330.3166 326.8620 -3.4546 324.2573 99.20

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 330.3166 - -330.3166 - -

   ผลผลิต ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
   ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ
   ผลผลิต ผลงานท�านุบ�ารุง ศิลปวัฒนธรรม

319.4874 
 9.5000 
 1.3292 

-
-
-

-319.4874
-9.5000
-1.3292

-
-
-

-
-
-

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

- 326.8620 326.8620 324.2576 99.20

   ผลผลิต ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
   ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ
   ผลผลิต ผลงานท�านุบ�ารุง ศิลปวัฒนธรรม

-
-
-

315.3167
10.3048
1.2406

315.3167
10.3048
1.2406

313.062
10.0250
1.1703

99.29
97.28
94.33

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

งบประมาณ

แผนงานพื้นฐาน
326.8620,

50.0%

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
263.1783,

40.3%

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ.2564 จ�าแนกตามงบรายจ่าย 
(ล้านบาท)

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ.2564 จ�าแนกตามแผนงาน 
(ล้านบาท)

งบอุดหนุน
312.6015, 47.8%

งบบุคลากร
237.7821, 36.4%

งบลงทุน
77.6260, 11.9%

งบด�าเนินงาน
25.3963, 3.9%

งบเบิกจ่านแทนกัน
ที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น

1.200, 0.2%

แผนงานบูรณาการ
23.9595, 3.7%

แผนงานยุทธศาสตร์
38.2060, 5.8%
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ  งปม. 
2563 

งปม. 2564 
(หลัง โอน

เปลีย่นแปลง)
 เพ่ิม/ลด ผลการใช้จ่าย %

แผนงานยุทธศาสตร์ 35.5274 38.2060 2.6786 37.2213 97.42

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 17.3986 18.2060 0.8074 18.1603 99.75

   - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่  
     ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

 16.0986
 

 1.3000 

16.9060

1.3000

0.8074

-

16.8742

1.2861

99.81

98.93

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้   18.1288 20.0000 1.8712 19.0610 95.30

   - โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
   - โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

  16.1288 
   2.0000 

18.0000
2.0000

1.8712
-

17.0921
1.9689

94.96
98.45

แผนงานบูรณาการ  15.8637 23.9595 8.0958 22.4039 93.51

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

  12.7120 17.3778 4.6658 15.8459 91.18

   - โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
     จังหวัดชายแดนภาคใต้
   - โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
   - โครงการต�าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
   - โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

   4.2400 
       

8.4720 
-
-

-

-
9.8778
7.5000

-4.2400

-8.4720
9.8778
7.5000

-

-
9.5633
6.2827

-

-
96.82
83.77

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย            -   4.0000 4.0000 3.9763 99.41

   - โครงการส่งเสริมการมีงานท�าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ   - 4.0000 4.0000 3.9763 99.41

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค    3.1517 2.5817 -0.5700 2.5817 100.00

   - โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและ
     กลุ่มชาติพันธุ์
   - โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้า
     ผลไม้ภาคตะวันออก
   - โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตร
     ภาคตะวันออก
   - โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ
     ต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

   1.0000 
       

1.2317 

-
       

0.9200 

1.3500

-

1.2317

-

-0.3500

-1.2317

1.2317

-0.9200

1.3500

-

1.2317

-

100.00

-

100.00

-

งบเงินอุดหนุน : งบเบิกจ่ายแทนกันที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น 0.2726 1.2000 0.9274 0.9731 81.09
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รวมทั้งหมด 653.4058 604.7355 43.2240  99.17 

สวชช.* 204.6246 183.5906 17.5505  98.30 

รวม 20 วชช. 448.7812 421.1449 25.6735 99.56

แม่ฮ่องสอน 19.9519 19.6294 0.3225 100.00

พิจิตร 49.7209 48.6953 1.0200 99.99

ตาก 19.5237 19.5237 - 100.00

บุรีรัมย์ 19.0686 19.0129 - 99.71

มุกดาหาร 17.4787 17.4738 - 99.97

หนองบัวล�าภู 14.6334 14.6334 - 100.00

สระแก้ว 17.1628 16.8849 0.2724 99.97

อุทัยธานี 24.8734 24.8389 - 99.86

ระนอง 15.4004 15.3952 - 99.97

นราธิวาส 37.4879 30.9307 6.3374 99.41

ยะลา 28.1321 25.9860 2.1458 100.00

ปัตตานี 25.9758 22.7859 1.6376 94.02

สตูล 20.4738 20.2510 0.2175 99.97

สมุทรสาคร 14.8343 13.7972 1.0359 99.99

ยโสธร 26.4200 24.8885 1.5315 100.00

พังงา 15.3260 14.7931 0.5265 99.96

ตราด 20.7329 16.0788 4.6335 99.90

แพร่ 13.2898 12.5175 0.7556 99.87

สงขลา 25.5411 24.6725 0.8440 99.90

น่าน 22.7541 18.3563 4.3932 99.98

ได้รับจัดสรร  
(หลังโอน

เปลี่ยนแปลง)

การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)

POผลการเบิกจ่าย %

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2564 จ�าแนกตามหน่วยงาน

* รวมวงเงินงบบุคลากรของข้าราชการครูของ วชช. ที่ตั้งเบิกจากส่วนกลาง และรวมกรอบวงเงินที่กันส�ารองกรณีฉุกเฉินหรือด�าเนินงานส�าคัญที่จ�าเป็นเร่งด่วน
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รายงานผลการรับ-จ่ายเงินรายได้ ประจ�าปี 2564 จ�าแนกตามหน่วยงาน
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ยอดรวม  54.7308  33.7816  20.1021  13.6795  68.4103 

ส�านักงานสถาบัน  2.8367  0.5092  0.1334  0.3758  3.2125 

รวม 20 วชช.  51.8941  33.2724  19.9687  13.3037  65.1978 

แม่ฮ่องสอน  0.3690  0.6888  0.6095  0.0793  0.4483 

หนองบัวล�าภู  9.9507  2.9179  1.5852  1.3327  11.2834 

มุกดาหาร  3.4770  1.5718  0.6050  0.9668  4.4438 

พิจิตร  7.3713  1.4668  0.7978  0.6690  8.0403 

ตาก  1.3206  2.6382  2.1307  0.5075  1.8282 

อุทัยธานี  1.6353  1.5102  1.3813  0.1289  1.7642 

บุรีรัมย์  0.9504  1.1987  1.0106  0.1881  1.1385 

สระแก้ว  0.8368  0.8247  0.3260  0.4987  1.3355 

ระนอง  1.2336  1.2290  0.9827  0.2463  1.4799 

นราธิวาส  3.0913  2.1900  1.2045  0.9855  4.0768 

ตราด  4.7771  2.3458  1.3055  1.0403  5.8174 

ยโสธร  3.6962  2.2542  1.4886  0.7656  4.4618 

สตูล  3.5830  1.1167  0.4680  0.6488  4.2318 

สมุทรสาคร  1.5164  4.3076  0.3312  3.9764  5.4928 

พังงา  1.4670  2.0319  1.6506  0.3813  1.8483 

ยะลา  2.3555  0.5174  0.8644  (0.3470)  2.0085 

ปัตตานี  1.0342  0.8555  0.9964  (0.1409)  0.8933 

แพร่  0.9910  0.8828  0.5959  0.2869  1.2779 

สงขลา  1.4053  1.3392  0.7791  0.5601  1.9654 

น่าน  0.8324  1.3852  0.8558  0.5293  1.3618 

แหล่งเงิน แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
(รวม PO) ร้อยละ การใช้จ่าย (%)

งบประมาณ : เงินรายได้

รวม 677.9542 668.0616 98.54 100

งบประมาณ 653.4058 647.9595 99.17 96.99

เงินรายได้ 24.5484 20.1021 45.83 3.01

ยอดยกมา ยอดรวมรายรับ ยอดรวมรายจ่าย
ยอดคงเหลือสูง (ต�า่) 

ปี 2563 ยอดคงเหลือสุทธิ

เงินรายได้

เปรียบเทียบ งบประมาณกับเงินรายได้
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่วย : บาท)

(นางสาวปารดา ศราธพันธุ์)

ผู ้อ�านวยการกองอ�านวยการ

(นายน�าชัย กฤษณาสกุล)

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

2564 2563

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 84,200,864.83 70,946,723.81 

  ลูกหน้ีระยะสั้น 9,913,035.29 20,979,384.62 

  วัสดุคงเหลือ 1,562,864.55 1,216,562.56 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 790,218.61 816,197.00 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 96,466,983.28 93,958,867.99 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 630,814,445.15 606,642,244.57 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 3,085,806.02 2,595,170.73 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 633,900,251.17 609,237,415.30 

รวมสินทรัพย์  730,367,234.45 703,196,283.29 
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่วย : บาท)

2564 2563

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

  เจ้าหน้ีระยะสั้น 30,054,963.90 29,081,117.10 

  เจ้าหน้ีเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 1,258.52 236.97

  เงินรับฝากระยะสั้น 9,601,225.91 9,097,561.90 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,391,628.80 - 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 43,049,077.13 38,178,915.97 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน

  เจ้าหน้ีเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 5,444,890.69 1,467,868.64 

  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 2,300,000.00 2,300,000.00 

  เงินรับฝากระยะยาว 437,423.00 553,593.00 

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 8,182,313.69 4,321,461.64 

รวมหน้ีสิน  51,231,390.82 42,500,377.61 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

  ทุน 53,243,649.14 53,243,649.14 

  รายได้สูง /(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 625,892,194.49 607,452,256.54 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 679,135,843.63 660,695,905.68 

รวมหน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 730,367,234.45 703,196,283.29

(นางสาวปารดา ศราธพันธุ์)

ผู ้อ�านวยการกองอ�านวยการ

(นายน�าชัย กฤษณาสกุล)

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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(นางสาวปารดา ศราธพันธุ์)

ผู ้อ�านวยการกองอ�านวยการ

(นายน�าชัย กฤษณาสกุล)

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายได้

 รายได้จากงบประมาณ 675,630,097.86 670,640,599.40 

 รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 115,179,418.66 -

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 12,053,309.60 14,217,828.00 

 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 9,620,345.08 572,831,618.10 

 รายได้อื่น 5,463,486.88 3,479,421.99 

รวมรายได้  817,946,658.08 1,261,169,467.49 

ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 267,080,388.00 254,616,540.11 

 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 14,162,652.23 13,792,208.42 

 ค่าตอบแทน 93,464,476.66 90,973,097.53 

 ค่าใช้สอย 198,401,456.12 198,637,097.89 

 ค่าวัสดุ  46,534,718.65 41,471,949.26 

 ค่าสาธารณูปโภค 18,991,052.44 20,229,011.99 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 52,529,995.39 48,446,743.33 

 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 95,766,813.61 563,150,395.78  

 ค่าใช้จ่ายอื่น 2,017,268.37 669,282.95 

รวมค่าใช้จ่าย  788,948,821.47    1,231,986,327.26 

รายได้สูง /(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 28,997,836.61    29,183,140.23 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

2564 2563

106 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
ท่ีมา : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) 

คะแนนภาพรวมสถาบันวิทยาลยัชุมชน : 89.2 คะแนน 
ระดับผลการประเมิน คาเปาหมายแผนแมบทฯ* 

A ผาน 

 
*แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกําหนดตัวชี้วัดรอยละของ
หนวยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) โดยกําหนดเกณฑที่ 
85 คะแนนข้ึนไป และกําหนดคาเปาหมายที่รอยละ 80 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การเปดเผยขอมูล 100.00 
2 การปองกันการทุจริต 100.00 
3 การปฏิบัติหนาที ่ 87.48 
4 คุณภาพการดําเนนิงาน 86.88 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.09 
6 การปรับปรุงการทาํงาน 81.43 
7 การใชอํานาจ 80.61 
8 การใชงบประมาณ 78.56 
9 การใชทรัพยสินของราชการ 78.28 
10 การแกไขปญหาการทุจริต 72.68 

ตารางเปรียบเทียบรายป 
ตัวชี้วัด คะแนน 2564 คะแนน 2563 คะแนน 2562 

1 การปฏิบัติหนาที ่ 87.48 87.76 88.07 

87.48

78.56

80.61

78.28

72.68

86.88

85.09

81.43

100

100

การปฏบิตัหินา้ที่

การใชง้บประมาณ

การใชอ้าํนาจ

การใชท้รพัยส์นิของราชการ

การแกไ้ขปญัหาการทจุรติ

คุณภาพการดาํเนินงาน

ประสทิธภิาพการสือ่สาร

การปรบัปรุงการทาํงาน

การเปิดเผยขอ้มลู

การป้องกนัการทจุรติ

1 ประกาศส�านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564

ที่มา : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS)

คะแนนภาพรวมสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระดับผลการประเมิน ค่าเป้าหมายแผนแม่บทฯ*

A ผ่ำน89.2 
คะแนน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) 
หรือการประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด�าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 
ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน�าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเป็นเคร่ืองมือในการยก
ระดับมาตรฐานการด�าเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ มีกระบวนการด�าเนินงานเป็นไปตามหลักการวิจัยประเมินผล โดยค�านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ โดยมี
การเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้
 ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม้น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรม 
และความโปร่งใสในองค์กรของตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 
การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ�านาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ส่วนท่ี 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด�าเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท�างาน
 ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  
เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะท่ีปรึกษา 
การประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมให้ข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ ์
การประเมินที่ก�าหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ผ่านระบบ ITAS โดยคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ได้ประมวลผลคะแนน
และให้ข้อเสนอแนะในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และมีมติในการประชุมคร้ังที่ 114/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เห็นชอบให้ส�านักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินและสาธารณชนรับทราบต่อไป 1 พบว่าสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ได้คะแนนรวมเท่ากับ 89.2 ระดับผลการประเมิน A ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

108 สถาบันวิทยาลัยชุมชน



คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด คะแนน

1  การเปิดเผยข้อมูล 100.00

2  การป้องกันการทุจริต 100.00

3  การปฏิบัติหน้าที่ 87.48

4  คุณภาพการด�าเนินงาน 86.88

5  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.09

6  การปรับปรุงการท�างาน 81.43

7  การใช้อ�านาจ 80.61

8  การใช้งบประมาณ 78.56

9  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.28

10 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 72.68

ตารางเปรียบเทียบรายปี

ตัวชี้วัด คะแนน 2564 คะแนน 2563 คะแนน 2562

1   การปฏิบัติหน้าที่ 87.48 87.76 88.07

2   การใช้งบประมาณ 78.56 80.15 80.61

3   การใช้อ�านาจ 80.61 82.92 81.43

4   การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.28 78.31 77.96

5   การแก้ไขปัญหาการทุจริต 72.68 74.26 74.68

6   คุณภาพการด�าเนินงาน 86.88 82.10 90.00

7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.09 83.37 85.15

8   การปรับปรุงการท�างาน 81.43 78.41 84.81

9   การเปิดเผยข้อมูล 100.00 97.50 100.00

10 การป้องกันการทุจริต 100.00 100.00 100.00

คะแนนภาพรวม 89.20 88.09 90.16

109รายงานประจำาปี 2564
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ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย
ค่าน�้าหนัก 
(ร้อยละ)

คะแนนที่ได้

IIT EIT OIT

1 การปฏิบัติหน้าที่ -

30

87.48 - -

2 การใช้งบประมาณ - 78.56 - -

3 การใช้อ�านาจ - 80.61 - -

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ - 78.28 - -

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต - 72.68 - -

6 คุณภาพการด�าเนินงาน -

30

- 86.88 -

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร - - 85.09 -

8 การปรับปรุงการท�างาน - - 81.43 -

9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

40

- -

100.00

การบริหารงาน - -

การบริหารเงินงบประมาณ - -

การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล

- -

การส่งเสริมความโปร่งใส - -

10 การป้องกันการทุจริต

การด�าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต - -

100.00มาตรการภายในเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต

- -

คะแนนรวม 79.52 84.47 100.00

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 89.20

ตารางสรุปผลคะแนนจ�าแนกตามตัวช้ีวัด

110 สถาบันวิทยาลัยชุมชน



ข้อเสนอแนะ
 หน่วยงานสามารถด�าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน 
ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อค�าถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณา 
ผลประเมินเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาในจุดท่ียังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงาน 
จะสามารถยกระดับการด�าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา  
สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
  ส่งเสริมให้หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
และประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีของหน่วยงานมากขึ้น
  เพิ่มกลไกก�ากับให้หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณโดยค�านึงถึงความคุ้มค่าและไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานอย่างจริงจัง
  เพิ่มช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สร้างช่องการติดตามผล 
การร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท�าการร้องเรียน 
  ส่งเสริมให้มีการน�าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท�างาน เพื่อป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน
  เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานมีการด�าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจัง
เมื่อพบการทุจริต
  ส่งเสริมให้หน่วยงานทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดท�าแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนได้จริงอยางเป็นรูปธรรม
  เพิ่มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยต้องให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
  ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และเพิ่มการอ�านวย 
ความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
  เพิ่มการก�ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานต้องมีการขออนุญาต 
อย่างถูกต้อง และเพิ่มมาตรการก�ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน�าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง
  พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
  ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง
  ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต�าแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
  พึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส�าเร็จของงาน การให้ความส�าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และ
ความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานมากขึ้น
  เปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงาน/ 
การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
  เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด�าเนินงาน/การให้บริการ และกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/ 
การให้บริการของหน่วยงานให้ดีข้ึน และตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู ้อื่นว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลา 
ที่ก�าหนดมากน้อยเพียงใด
  ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู ้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู ้จักเป็นการส่วนตัว 
อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
  ก�ากับติดตามการท�างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตาม 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก�าหนด
  ปรับปรุงการด�าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
  ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น
  เพิ่มกลไกก�ากับหน่วยงาน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
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2 หนังสือส�านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1201/119 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่มติเห็นชอบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามค�าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ก�าหนดให้มีการประเมินส่วนราชการ เพ่ือพัฒนาระบบการด�าเนินงาน 
ของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส�าคัญของรัฐบาล และเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  
โดย ก.พ.ร. ในการประชุมคร้ังที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ได้ก�าหนดแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และมีมติเห็นควรให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีอยู่ ทดแทนการประเมินตามค�ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA online 
ไปยังส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม)  ปัจจุบันส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(สป.อว.) ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา เพื่อให้ สป.อว. สรุปผลการประเมินดังกล่าวให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้ให้ใช้เป็น 
แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 2  สถาบันวิทยาลัยชุมชน
มีผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน 20 
แห่งและสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 ด�าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบ 
ที่ส�าคัญ เพื่อให้สามารถผลิตผู้ส�าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา รวม 6 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
 องค์ประกอบที่ 1 การก�ากับมาตรฐาน (1 ตัวบ่งชี้)
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (2) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (3) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 องค์ประกอบที่ 2 ผู้ส�าเร็จการศึกษา (2 ตัวบ่งชี้)
 ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพผู้ส�าเร็จการศึกษา
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2 ผู้ส�าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท�าประโยชน์ให้ชุมชน
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (2 ตัวบ่งชี้)
 ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษา
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (1 ตัวบ่งชี้)
 ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์
  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน  (3 ตัวบ่งชี้)
 ตัวบ่งชี้ที่  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
 ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน
 ตัวบ่งชี้ที่  5.3  ผลการด�าเนินงานของหลักสูตร
 องค์ประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (1 ตัวบ่งชี้)
 ตัวบ่งชี้ที่  6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

112 สถาบันวิทยาลัยชุมชน



การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน
 เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรด�าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ 
เกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม และผลการด�าเนินงานตามพันธกิจ 
ของวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา รวม 5 องค์ประกอบ  
9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
 องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา (3 ตัวบ่งชี้)
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  การด�ารงต�าแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (3 ตัวบ่งชี้)
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่น�ามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  งบประมาณในการด�าเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่น�ามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่น�ามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ (1 ตัวบ่งชี้)
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ผลการบริการทางวิชาการแก่สังคม
 องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบ่งชี้)
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (1 ตัวบ่งชี้)
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของวิทยาลัยชุมชนเพื่อก�ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนด�าเนินไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการด�าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนและสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา รวม 5 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี
 องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา (3 ตัวบ่งชี้)
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  การด�ารงต�าแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  การพัฒนานักศึกษา
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (3 ตัวบ่งชี้)
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่น�ามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  งบประมาณในการด�าเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่น�ามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่น�ามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ (1 ตัวบ่งชี้)
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ผลการบริการทางวิชาการแก่สังคม
 องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบ่งชี้)
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ผลการทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (2 ตัวบ่งชี้)
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก�ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของสถาบัน
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ผลการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2563
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1.แม่ฮ่องสอน 3.04 2.40 4.00 3.15 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 4.00 4.16 ระดับดี

2. พิจิตร 3.27 4.00 4.00 3.76 3.00 5.00 5.00 4.33 4.00 4.00 4.00 4.03 ระดับดี

3. ตาก 3.06 3.67 5.00 3.91 4.00 5.00 4.63 4.54 3.00 5.00 4.00 4.15 ระดับดี

4. บุรีรัมย์ 3.79 5.00 5.00 4.60 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 4.75 ระดับดีมาก

5. มุกดาหาร 2.60 3.93 3.00 3.18 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.28 ระดับดี

6. หนองบัวล�าภู 2.97 4.93 5.00 4.30 3.00 5.00 5.00 4.33 5.00 5.00 4.00 4.43 ระดับดี

7. สระแก้ว 3.58 4.86 5.00 4.48 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 4.72 ระดับดีมาก

8. อุทัยธานี 3.35 5.00 5.00 4.45 4.00 5.00 5.00 4.67 4.00 5.00 4.00 4.42 ระดับดี

9. ระนอง 3.80 5.00 5.00 4.60 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 4.76 ระดับดีมาก

10. นราธิวาส 3.61 3.28 5.00 3.96 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.65 ระดับดีมาก

11. ยะลา 3.86 3.00 5.00 3.95 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 4.54 ระดับดีมาก

12. ปัตตานี 3.86 3.29 5.00 4.05 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 4.57 ระดับดีมาก

13. สตูล 4.02 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.89 ระดับดีมาก

14. พังงา 3.69 3.25 5.00 3.98 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 4.55 ระดับดีมาก

15. ยโสธร 3.77 5.00 5.00 4.59 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 4.75 ระดับดีมาก

16. ตราด 3.74 3.00 5.00 3.91 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.64 ระดับดีมาก

17.สมุทรสาคร 3.52 3.72 5.00 4.08 3.00 5.00 3.00 3.67 4.00 4.00 5.00 4.03 ระดับดี

18. แพร่ 3.31 3.75 5.00 4.02 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 4.00 4.45 ระดับดี

19. สงขลา 3.72 3.91 5.00 4.21 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.74 ระดับดีมาก

20. น่าน 3.74 3.00 4.00 3.58 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 4.42 ระดับดี

คะแนนรวมที่ได้ ระดับวิทยาลัยชุมชน 89.93 คะแนน

จ�านวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 20 คะแนน

คะแนนที่ได้ 4.50 คะแนน

ภาพรวมการประเมิน 3.52 3.95 4.75 4.07 4.10 5.00 4.88 4.66 4.75 4.90 4.65 4.50

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์การให้คะแนน  0.00-1.50 = การด�าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.21-2.50 = การด�าเนินงานต้องปรับปรุง
 2.51 – 3.50 = การด�าเนินงานระดับพอใช้    3.51 – 4.50 = การด�าเนินงานระดับดี    4.51 – 5.00 = การด�าเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ผลการด�าเนินงาน คะแนน 

ประเมิน
ผลการ
ประเมิน

ข้อท่ีได้
คะแนนตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์

องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การด�ารงต�าแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การพัฒนานักศึกษา

70.30
213
69

20
291
291

3.52
73.20
23.71

3.52
3.93

3.52
3.93

4.00 ข้อ 1, 2, 
3, 4, 6

ค่าเฉลี่ย 3.82 ดี

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม
                หรืองานสร้างสรรค์ที่น�ามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการด�าเนินงานวิจัย นวัตกรรม  
                หรืองานสร้างสรรค์ที่น�ามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่น�ามาใช้  
                ประโยชน์ให้กับชุมชน

3.00

5.00

4.88

ข้อ 2, 3, 
4, 6

ค่าเฉลี่ย 4.30 ดี

องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผลการบริหารทางวิชาการแก่สังคม 4.00

ค่าเฉลี่ย 4.00 ดี

องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผลการทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
                หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.00 ข้อ 1, 2, 
3, 4

ค่าเฉลี่ย 4.00 ดี

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก�ากับติดตามผลลัพธ์
                ตามพันธกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

4.00

4.50

ข้อ 1, 2, 
3, 4, 5, 
7, 8

ค่าเฉลี่ย 4.25 ดี

ภาพรวมผลประเมิน 4.08 ดี

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2563
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ผลการด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
 สถาบนัวทิยาลยัชมุชนมกีารประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลักสูตร ระดบัวิทยาลัย และระดบัสถาบนั ในปีการศึกษา 2563 
(มิถุนายน 2563 - พฤษภาคม 2564) วิทยาลัยชุมชนมีการประเมินระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัยในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 
และประเมินระดับสถาบันในวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2564

  ผลการประเมินการจัดการหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอนุปริญญา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแต่ละระดับท่ีก�าหนด
ในการประกันคุณภาพประเมินทั้งหมด 139 หลักสูตร ผ่าน 137 หลักสูตร ภาพรวมการประเมิน 
ระดับหลักสูตร คะแนนที่ได้ 3.52 (ดี)

  ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 
(ระดบัด)ี องค์ประกอบที ่1 การจดัการศกึษาได้คะแนนเฉลีย่ 3.82 (ระดบัด)ี องค์ประกอบที ่2 การวจิยั 
ได้คะแนนเฉล่ีย 4.30 (ระดับดี) องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ ได้คะแนน 4.00  (ระดับดี)  
องค์ประกอบที่ 4 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนน 4.00  (ระดับดี) องค์ประกอบที่ 5  
การบริหารจัดการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 (ระดับดี)

  ผลการประเมินบริหารระดับวิทยาลัยชุมชนโดยรวม ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี 1  
การจดัการศกึษาองค์ประกอบที ่2 การวิจยั องค์ประกอบที ่3 การบรกิารทางวิชาการ องค์ประกอบที ่4 
การทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ภาพรวมการประเมิน ระดับ
วิทยาลัยชุมชน คะแนนที่ได้ 4.50 (ระดับดี) ซึ่งวิทยาลัยชุมชนได้ระดับผลประเมินระดับดีมาก  
11 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนสตูล (4.89) วิทยาลัยชุมชนระนอง (4.76) วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
(4.75) วิทยาลัยชุมชนยโสธร (4.75) วิทยาลัยชุมชนสงขลา (4.74) วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว (4.72) 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (4.65) วิทยาลัยชุมชนตราด (4.64) วิทยาลัยชุมชนปัตตานี (4.57) และ
วิทยาลัยชุมชนพังงา (4.55) และวิทยาลัยชุมชนยะลา (4.54) ส่วนวิทยาลัยชุมชนได้ผลประเมิน
ระดับดี 9 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ (4.45) วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู (4.43) วิทยาลัย
ชุมชนอุทัยธานี (4.42) วิทยาลัยชุมชนน่าน (4.42) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (4.28) วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน (4.16) วิทยาลัยชุมชนตาก (4.15) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (4.03) และวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร (4.03)
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การประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การด�าเนินงาน/กลยุทธ์/ทิศทาง/แผน ฯลฯ

การวางระบบการท�างานและการก�ากับ
ติดตามให้เป็นไปแผน

การประกันคุณภาพ
การบูรณาการ

ฐานข้อมูล
และเทคโนโลยี

ธรรมาธิบาล

การก�าหนดนโยบายทางการด�าเนินงาน
ตามพันธกิจ 4 ด้าน

แนวทางการน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล

  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
  อัตลักษณ์สถาบัน
  ความได้เปรียบเชิงพื้นที่

การวางกลยุทธ
ก�าหนดตัวบ่งชี้

การพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์และบุคลากร

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากคณะกรรมการประเมิน
 1. ควรวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนต่าง ๆ ตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปี 
ตามวิสัยทัศน์สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน ลดความเหลื่อมล�้า เพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน
 2. ควรให้ความส�าคัญกับ Digital Transformation และ Digital community college โดยวิเคราะห์ Gap Analysis ระหว่าง
สภาพปัจจุบันด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และระบบการจัดการ 
กับสภาพวิทยาลัย 4.0 ที่ควรจะเป็นในอนาคต แล้วก�าหนด Road map สอดคล้องกับแผนระยะสั้น (3 ปี) ระยะกลาง (5 ปี) และ 
ระยะยาว (10 ปี)
 3. จัดท�าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทั้ง Bottom up และ Top down 
และก�ากับติดตามให้เป็นไปตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการวิจัยและด้านต�าแหน่งวิชาการหรือวิทยฐานะ
 4. ควรเพิ่มการส่ือสารในองค์กรในแนวราบให้ชัดเจนเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ระดับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน สภาวิชาการ ส�านักงาน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จนถึงวิทยาลัยชุมชน น�านโยบายสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
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รายงานผลการด�าเนินงานตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ด�าเนินการติดตามประเมินผลตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดอืน เมือ่สิน้ปีงบประมาณ เพือ่ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนมกีารปรับปรุงการปฏิบตัริาชการอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามนโยบาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถ 
น�าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนต่อไป โดยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ภายใต้ 4 มิติ ดังนี้
 มิติที่ 1 ด้านการประเมินประสิทธิผล (น�้าหนัก 45%) มิติที่ 2 ด้านการประเมินคุณภาพ (น�้าหนัก 25%)
 มิติที่ 3 ด้านการประเมินประสิทธิภาพ (น�้าหนัก 10%) มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน (น�้าหนัก 20%)
 ผลการประเมินค่าคะแนนในภาพรวมและรายมิติ ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน และแสดงผลเปรียบเทียบในภาพรวมทุกวิทยาลัยชุมชน ดังนี้

แม่ฮ่องสอน 3.766 3.413 5.000 4.800 2.500

พิจิตร 4.377 3.762 5.000 4.340 5.000

ตาก 4.088 3.861 5.000 5.000 3.000

บุรีรัมย์ 3.643 3.099 5.000 4.990 2.500

มุกดาหาร 3.993 3.762 5.000 5.000 2.750

หนองบัวล�าภู 4.006 3.902 5.000 5.000 2.500

สระแก้ว 3.361 2.595 5.000 4.930 2.250

อุทัยธานี 2.937 1.306 5.000 4.990 3.000

ระนอง 4.165 3.701 4.000 5.000 5.000

นราธิวาส 4.588 4.556 5.000 2.880 5.000

ยะลา 4.519 4.111 5.000 4.190 5.000

ปัตตานี 3.667 2.279 5.000 3.910 5.000

สตูล 4.360 3.701 5.000 4.950 4.750

สมุทรสาคร 2.877 2.397 5.000 4.480 0.500

ยโสธร 3.562 2.259 5.000 4.450 4.250

พังงา 3.408 1.829 5.000 4.850 4.250

ตราด 3.512 2.444 5.000 1.620 5.000

แพร่ 4.249 3.386 5.000 4.750 5.000

สงขลา 4.309 3.589 5.000 4.440 5.000

น่าน 4.156 4.206 5.000 1.630 4.250

รวม 3.877 3.208 4.950 4.310 3.825

ผลคะแนนการ
ปฏิบัติราชการภาพรวม

การประเมิน
ประสิทธิผล 

มิติภายนอก 
ผลการประเมินค่าคะแนน รายมิติ

มิติภายใน
การประเมิน
ประสิทธิผล 

การประเมิน
คุณภาพ

การประเมิน
คุณภาพ
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 319 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2
 ชั้น 9 - 10 กระทรวงศึกษาธิการ 
 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 โทรศัพท์ : 02 280 0091 – 6  
 โทรสาร : 02 280 4162
 www.iccs.ac.th

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 36 ถนนปางล้อนิคม ต�าบลจองค�า 
 อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
 โทรศัพท์ : 053 695438 
 โทรสาร : 053 695439
 www.mcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

 182 หมู่ 1 ต�าบลบัวทอง
 อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
 โทรศัพท์ : 044 119807-9 
 โทรสาร : 044 119080
 www.brcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 หมู่ 3 ถนนสุวรรณศร ต�าบลท่าเกษม
 อ�าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
 โทรศัพท์ : 037 425487-8
 โทรสาร : 037 425291
 www.skcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

 223 หมู่ 10 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต�าบลล�าภู
 อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 โทรศัพท์ : 073 709812-17
 โทรสาร : 073 642723
 www.ncc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

 150 หมู่ที่ 6 ต�าบลท่าบัว 
 อ�าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
 โทรศัพท์ : 056 039787
 โทรสาร : 056 659180 ต่อ 107
 www.pcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

 199 หมู่ 10 ต�าบลนาสีนวน
 อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
 โทรศัพท์ : 042 049749 
 โทรสาร : 042 049748
 www.mukcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

 7 หมู่ 2 ถนนบ้านไร่ - ลานสัก ต�าบลห้วยแห้ง
 อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
 โทรศัพท์ : 056 539204, 056 539569
 โทรสาร : 056 539205
 www.uthaicc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนยะลา

 6 ถนนสุขยางค์ 1 ต�าบลสะเตง
 อ�าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95000
 โทรศัพท์ : 073 216646-7
 โทรสาร : 073 216648
 www.ycc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนตาก

 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต�าบลหนองบัวใต้  
 อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
 โทรศัพท์ : 055 897060
 โทรสาร : 055 897063
 www.takcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู

 199 หมู่ 1 บ้านพร้าว ต�าบลบ้านพร้าว
 อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�าภู 39000 
 โทรศัพท์ : 093 5084446
 โทรสาร : 042 941056
 www.nbcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนระนอง

 2/4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต�าบลบางริ้น
 อ�าเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
 โทรศัพท์ : 077 821068
 โทรสาร : 077 823326
 www.rncc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 2 ถนนปากน�้า  ต�าบลรูสะมิแร
 อ�าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000
 โทรศัพท์ : 073 460205 
 โทรสาร : 073 460061
 www.pncc.ac.th

ภาคผนวก
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คณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาคณะท�างาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  จริยานุกูล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ประธานคณะท�างาน : นายน�าชัย  กฤษณาสกุล ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

คณะท�างาน : นายเจริญชัย  วงษ์จินดา รองผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
  รองศาสตราจารย์สิตา  ทิศาดลดิลก รองผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
  นางสาววนิดา  สุภัทรกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
  นางสาวปารดา  ศราธพันธุ์ ผู้อ�านวยการกองอ�านวยการ
  นางสาววิภาดา  ศิริวัฒน์ ผู้อ�านวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
  นายทศปริชัย  เลาห์ทวี ผู้อ�านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสาวทวนทัศน์  นิลด�า ผู้อ�านวยการกองแผนงานและงบประมาณ
  นางสาวมิ่งขวัญ  ทรัพย์ถาวร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
  นางชนิกา  น�้าเพชร นักการเงินและบัญชีช�านาญการพิเศษ
  นางสาวจันทร์ลดา  ยิ้มรุ่งเรือง นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
  นางสาวครองสิน  มิตะทัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 
  นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช�านาญการ
  นางสาวณัฐิดา  จิตตะปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 
  นางสาวสุพรรณิการ์  ปัชโชตะสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
  นางสาวพิมพ์พิศา  จินดาธนกิตติ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
  นางสาวอารีรักษ์  โสภา นักวิชาการศึกษา
  นางสาวธิรดา  ศรีขวัญใจ นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ
  นางสาวธนาภรณ์  ชวนรักษาสัตย์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยชุมชนพังงา

 69 หมู่ 6 ต�าบลบ่อแสน อ�าเภอทับปุด
 จังหวัดพังงา 82180
 โทรศัพท์ : 
 โทรสาร : 076 599214
 www.pngcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

 186/2 ถนนประธานสุขา ต�าบลเทพา  
 อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
 โทรศัพท์ : 074 376667 
 โทรสาร : 074 376665
 www.sk-cc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสตูล

 271 หมู่ 4 ต�าบลเกตรี อ�าเภอเมือง
 จังหวัดสตูล 91400
 โทรศัพท์ : 074 711958
 โทรสาร : 074 772116
 www.stcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนตราด

 64/1 หมู่ 2 ถนนตราด-คลองใหญ่
 ต�าบลเนินทราย อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
 โทรศัพท์ 039 671888-90
 โทรสาร : 039 671889
 www.tratcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนน่าน

 10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล ต�าบลดู่ใต้
 อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
 โทรศัพท์ : 054 710329
 โทรสาร : 054 710329
 www.nancc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 44/1 หมู่ 2 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน
 ต�าบลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
 โทรศัพท์ : 034 450001-2 
 โทรสาร : 034 450003
 www.smkcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนแพร่

 189 หมู่ 2 ต�าบลน�้าช�า
 อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
 โทรศัพท์ : 054 532191
 โทรสาร : 054 532192
 www.phr.ac.th

วิทยาลัยชุมชนยโสธร

 หมู่ 11 ถนนแจ้งสนิท ต�าบลส�าราญ
 อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
 โทรศัพท์ : 045 586295
 โทรสาร : 045 586296
 www.yasocc.ac.th
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