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บทสรุปผูบ้รหิาร

เป�าหมายที� 1
การสร้างและพัฒนาคน
ในศตวรรษที� 21 

สรา้งกําลังคนในท้องถิ�นใหม้ี
สมรรถนะสงูเป�าหมายที� 1.1

สรา้งโอกาสเขา้ถึงการศึกษาของ
ประชากรกลุ่มยากจน ผูด้้อยโอกาส
และมคีวามเหลื�อมลํ�าสงูทาง
เศรษฐกิจหรอืสงัคม

เป�าหมายที� 1.2

เป�าหมายที� 1.3 สรา้งความเขม้แขง็ของ
ชุมชนสูก่ารพฒันาที�ยั �งยนื

เป�าหมายที� 2
การสรา้งองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม
เพื�อขับเคลื�อนประเทศตามแนวทาง 
Value - based economy

สรา้งความรูใ้หม ่นวตักรรม 
สิ�งประดิษฐ ์และเครื�องมอื
เพื�อพฒันาชุมชน

เป�าหมายที� 2.1

เป�าหมายที� 2.2
สรา้งมูลค่าเพิ�มจากมรดกทาง
ภมูปิ�ญญาด้านชา่งศิลป�ท้องถิ�น

เป�าหมายที� 3
การปฏิรปูระบบบรหิารในสถาบนัวทิยาลัย
ชุมชน 

พฒันาระบบบรหิารบุคลากรที�
เป�นผูส้รา้งการเปลี�ยนแปลงเป�าหมายที� 3.1

เพิ�มประสทิธภิาพการบรหิารการเงิน
และงบประมาณเป�าหมายที� 3.2

เป�าหมายที� 3.3 แก้ขอ้จาํกัดด้านกฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคับ และหลักเกณฑ์

เป�าหมายที� 3.5
พฒันาระบบเทคโนโลยดีิจทัิลเพื�อ
การบรหิารจดัการและการเรยีน
การสอน

เป�าหมายที� 3.4 ยกระดับระบบธรรมาภิบาลใน
องค์กร

แผนพฒันาความเป�นเลิศสถาบนัวทิยาลัยชุมชน ระยะ 5 ป�

สภาสถาบนัวทิยาลัยชุมชน ในคราวประชุม
ครั�งที� 7/2564 เมื�อวนัที� 6 กรกฎาคม 2564
มมีติเหน็ชอบกรอบความคิดการปรบัโฉม (Reinventing) เพื�อพฒันา
ความเป�นเลิศสถาบันวทิยาลัยชุมชน รองรบัการดําเนินงานตาม
กฎกระทรวงการจดักลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และ
สป.อว. ประกาศกําหนดใหส้ถาบันวทิยาลัยชุมชนอยูใ่นกลุ่มพัฒนา
ชุมชนท้องถิ�นหรอืชุมชนอื�น ประกอบกับสถาบันวทิยาลัยชุมชนได้
เตรยีมการจดัทําแผนพัฒนาความเป�นเลิศสถาบันวทิยาลัยชุมชน
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื�อใชเ้ป�นแผนหลักในการ
ขับเคลื�อนงานของสถาบันวทิยาลัยชุมชนที�ตอบสนองต่อเป�าหมาย
ของยุทธศาสตรช์าติ และแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร ์ตลอดจน
แผนยุทธศาสตรข์องหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปป�จจุบัน

สถาบนัวทิยาลัยชุมชนได้จดัทําแผนพฒันาความเป�นเลิศสถาบนั
วทิยาลัยชุมชน ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยการมสีว่นรว่ม
ของผู้บรหิารระดับนโยบาย ผู้ปฏิบติังานของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน
ทกุระดับ และผู้เกี�ยวขอ้ง โดยการประชุมระดมความคิดเหน็เพื�อ
กําหนดเป�าประสงค์/หน่วยนับ/ตัวชี�วดั/และค่าเป�าหมาย พรอ้มจดัทํา
ขอ้เสนอแผนงาน/โครงการในแต่ละกลยุทธ ์และจดัประชุมรบัฟ�ง
ความคิดเหน็แผนพฒันาความเป�นเลิศสถาบนัวทิยาลัยชุมชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570) จากผู้เกี�ยวขอ้ง ได้แก่ กรรมการ
สภาสถาบนัวทิยาลัยชุมชน กรรมการสภาวทิยาลัยชุมชน ผูบ้รหิาร
สถาบนัวทิยาลัยชุมชน บุคลากรสถาบนัวทิยาลัยชุมชน ทั�งจาก
สาํนักงานสถาบนั และจากวทิยาลัยชุมชนทกุแหง่ รวมไปถึงผูม้สีว่น
ได้สว่นเสยี โดยจดัประชุมทั�งในรูปแบบ onsite และ online 

ผา่นความเหน็ชอบจากสภาสถาบนัวทิยาลัยชุมชน
ในคราวประชุมครั�งที� 6/2565 (ผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส)์ 

เมื�อวนัอังคารที� 21 มถินุายน พ.ศ. 2565 
ประกอบด้วย 3 เป�าหมายหลัก และ 10 เป�าหมายยอ่ย 

แผนพฒันาความเป�นเลิศสถาบนัวทิยาลัยชุมชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



2

3

สถาบนัวทิยาลัยชุมชนหวงัเป�นอยา่งยิ�งวา่
แผนพฒันาความเป�นเลิศสถาบนัวทิยาลัยชุมชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบบันี� จะเป�น
กรอบทิศทางในการขบัเคลื�อนการพฒันาความ
เป�นเลิศสถาบนัใหบ้รรลถึุงเป�าหมายวสิยัทัศน์
ระยะ 5 ป� ที�วางไว ้คือ 

แผนพฒันาความเป�นเลิศสถาบนัวทิยาลัยชุมชน ระยะ 5 ป� 
(พ.ศ. 2566 – 2570) จดัทําขึ�นเพื�อใชเ้ป�นทิศทางในการพฒันา
สถาบนัวทิยาลัยชุมชนใหบ้รรลผุลสาํเรจ็ตามกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา
สอดรบักับสถาบนัวทิยาลัยชุมชน สงักัดกลุ่มที� 3 กลุ่มพฒันาชุมชน
ท้องถิ�นหรอืชุมชนอื�น และเชื�อมโยงกับเป�าหมายตามยุทธศาสตร์
สถาบนัวทิยาลัยชุมชน ระยะ 20 ป� (พ.ศ. 2561 - 2580) ระยะที� 2
ผนึกกําลังทกุภาคสว่นเพื�อสรา้งสรรค์นวตักรรมสูชุ่มชน  
เป�นวทิยาลัยชุมชนที�มคีวามเป�นเลิศเฉพาะทางที�สอดคล้องกับบรบิท
ชุมชนและเป�นที�ยอมรบั (Community Engagement) 

ซึ�งแผนพฒันาความเป�นเลิศสถาบนัฉบบันี� ใชก้ระบวนการมสีว่นรว่ม
ของผูเ้กี�ยวขอ้งตั�งแต่ระดับนโยบาย คือ สภาสถาบนัวทิยาลัยชุมชน
สภาวชิาการสถาบนั สภาวทิยาลัยชุมชน ผูบ้รหิาร และผูป้ฏิบติั 

โดยการระดมความคิดเหน็ วเิคราะหจุ์ดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT) ของสถาบนัฯ ตลอดจนการวเิคราะหน์โยบายและ
บรบิทที�มผีลกระทบต่อการพฒันาความเป�นเลิศสถาบนั เป�ดใหม้กีาร
รบัฟ�งความคิดเหน็จากสภาสถาบนั สภาวชิาการสถาบนั 
สภาวทิยาลัยชุมชน ผูบ้รหิาร ผูป้ฏิบติั เพื�อใหข้อ้คิดเหน็/เสนอแนะต่อ
การจดัทําแผนพฒันาความเป�นเลิศสถาบนั ใหม้คีวามสมบูรณ์ยิ�งขึ�น
นําไปสูข่อ้สรุปการจดัทําแผนพฒันาความเป�นเลิศสถาบนั 
โดยกําหนดเป�าหมายในการพฒันาความเป�นเลิศสถาบนั 
ไว ้3 เป�าหมายหลัก คือ 

 
ฉบับนี�จัดทําขึ�นตามข้อกฎหมาย มาตรา 24 วรรคสาม แห่งพระราช
บัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ที�กําหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษา
เป�นกลุ่ม โดยคํานึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร ์ศักยภาพ 
และผลการดําเนินงานที�ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม 
เพื�อประโยชน์ในการส่งเสรมิ สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กํากับดูแล
และจัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับกฎกระทรวง
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
เป�น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสรมิการสรา้งนวัตกรรม กลุ่มพัฒนา
ชุมชนท้องถิ�นหรอืชุมชนอื�น กลุ่มพัฒนาป�ญญาและคุณธรรมด้วยหลัก
ศาสนา และกลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจาํเพาะ 
ตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 และข้อ 15 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ทั�งนี� รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดม
ศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกําหนดให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเป�นสถาบันอุดมศึกษา

กลุ่มที� 3 กลุ่มพฒันาชุมชนท้องถิ�นหรอืชุมชนอื�น

การสรา้งและพฒันาคนในศตวรรษที� 21 

การสรา้งองค์ความรูแ้ละนวตักรรม
เพื�อขบัเคลื�อนประเทศตามแนวทาง
Value - based economy

การปฏิรูประบบบรหิารในสถาบนัวทิยาลัย
ชุมชน 

1

ดร.สิริกร มณีรินทร์
นายกสภาสถาบันวทิยาลัยชุมชน

กรกฎาคม 2565

การเป�น 
“สถาบนัวทิยาลัยชุมชนสรา้งสรรค์ป�ญญา
พลังการเรยีนรู ้และลดความเหลื�อมลํ�า 
นําไปสูค่วามเขม้แขง็ของชุมชน”

แผนพฒันาความเป�นเลิศ สถาบนัวทิยาลัยชุมชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570)

คํานํา
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41 ส่วนที�  5
การติดตามประเมินผล

44 ส่วนที�  6
ผลที�คาดว่าจะได้รับ
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คําสั�งแต่งตั�งคณะทํางานจัดทําแผนการปรับโฉม
(Re invent ing)  เพื� อพัฒนาความเป�นเ ลิศสถาบัน
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สว่นที� 1 
บทนาํ

1แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



(1) กลุ่มพฒันาการวจิยัระดับแนวหนา้ของโลก 

(2) กลุ่มพฒันาเทคโนโลยแีละสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรม 

(3) กลุ่มพฒันาชุมชนท้องถิ�นหรอืชุมชนอื�น

(4) กลุ่มพฒันาป�ญญาและคณุธรรมด้วยหลักศาสนา

(5) กลุ่มผลิตและพฒันาบุคลากรวชิาชพีและสาขาจาํเพาะ 

โดยที�กฎกระทรวงฯ ข้อ 13 ได้กําหนดใหส้ภาสถาบันอุดมศึกษา อาจเลือกสังกัดกลุ่มที�กําหนด โดยต้องประเมิน
ตนเองตามตัวชี�วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี�วัดผลการดาํเนินงานของแต่ละกลุ่มตามที�คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด และวรรคสาม เมื�อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รบัผลการประเมินตนเองของสถาบัน
อุดมศึกษาและได้เลือกสังกัดกลุ่มแล้ว ใหค้ณะกรรมการประเมินตามวรรคสองจัดทําแผนการพัฒนา
ความเป�นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา หรอืแผนการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการ
ของประเทศ หรอืแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื�น เพื�อการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 45 เพื�อนําเสนอ
สภาสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
สภาสถาบันวทิยาลัยชุมชนได้ใหค้วามเหน็ชอบผลการประเมินตนเองใหส้ถาบันวิทยาลัยชุมชนใหส้ังกัดกลุ่ม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเชิงพื�นที� (Area Based and Community) ตามกฎกระทรวงฯ และกรอบความคิดการ
ปรบัโฉม (Reinventing) เพื�อพัฒนาความเป�นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั�งที� 7/2564 
เมื�อวันที� 6 กรกฎาคม 2564 ซึ�งในการพิจารณาจัดกลุ่ม จะต้องมีผลการประเมิน ซึ�งประกอบด้วย 
(1) การประเมินศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (2) การประเมินผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา จาํนวน 32 ตัวชี�วัด
และสถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งผลการประเมินตนเอง และแผนการพัฒนาความเป�นเลิศ หรอืแผนการผลิต
กําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  ใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
ใหค้วามเหน็ในการขอเข้าสังกัดกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม ประกาศการสังกัดกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา ต่อไป

เป�นการจัดทําแผนขึ�นตามข้อกฎหมาย มาตรา 24 วรรคสาม 
แหง่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ที�กําหนดใหก้ารจัด
สถาบันอุดมศึกษาเป�นกลุ่มและการกําหนดมาตรการส่งเสรมิ สนับสนุน
ประเมินคุณภาพ กํากับดูแล และจัดสรรงบประมาณ รวมทั�งการกําหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการใหค้วามสนับสนุนเป�นพิเศษ เป�นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไขที�กําหนดในกฎกระทรวง 
เพื�อให้การพัฒนาความเป�นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิต
กําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ และเมื�อจัด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาแล้วเสรจ็ ใหป้ระกาศเป�นกฎกระทรวง และจัดทํา
แผนพัฒนาระยะ 5 ป� โดยสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จะต้องมี
พันธกิจเฉพาะเจาะจงเพื�อทําใหเ้กิดความชัดเจน ซึ�งจะทําใหร้ะบบการ
ศึกษาไทยมีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการอันหลาก
หลายของประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) ได้ประกาศกฎกระทรวง การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 โดยแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป�น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

แผนพัฒนาความเป�นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส�วนที ่1 บทนาํ

2 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



กําหนดใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกําหนดใหจ้ัด
สถาบันอุดมศึกษาเป�นกลุ่มได้ โดยคํานึงถึงจุดมุ่งหมาย
พันธกิจ ยุทธศาสตร ์ศักยภาพ และผลการดําเนินงานที�
ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยต้องกําหนด
มาตรฐานส่งเสรมิ สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กํากับดูแล
และจัดสรรงบประมาณใหส้อดคล้องกับการจัดกลุ่ม
ดังกล่าว เพื�อประโยชน์ในการส่งเสรมิ สนับสนุน ประเมิน
คุณภาพ กํากับดูแล และจัดสรรงบประมาณใหส้ถาบัน
อุดมศึกษา ประกอบกับกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ได้แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เป�น 5 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้า
ของโลก กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสรมิการสรา้ง
นวัตกรรม กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ�นหรอืชุมชนอื�น 
กลุ่มพัฒนาป�ญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา และ
กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจาํเพาะ 

3

ด้วยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ตามความในมาตรา 24 แหง่พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และข้อ 15 ของกฎกระทรวง
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ
นวัตกรรม ประกาศกําหนดให้

สถาบนัวทิยาลัยชุมชน
สงักัดกลุ่มที� 3 

กลุ่มพฒันาชุมชนท้องถิ�น
หรอืชุมชนอื�น

ส�วนที ่1 บทนาํ



สว่นที� 2 
การวเิคราะห ์SWOT 

4 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



 บางสาขาขาดอาจารยแ์ละ 1.
        อาจารยพ์เิศษที�มคีณุสมบติั
        ตรงตามสาขามาเป�นอาจารย์
        ประจาํหลักสตูร
    2. อาจารยบ์างรายยงัขาดทักษะ
        การสอนออนไลน์
    3. ขาดหลักสตูรใหมที่�ทัน
        ต่อการเปลี�ยนแปลง
    4. จาํนวนนกัศึกษาลดลง 
        แนวโนม้การออกกลางคันสงู
    5. บางสาขาวชิายงัขาดเครื�องมอื 
        อุปกรณ ์หรอืหอ้งปฏิบติัการ

1. หลักสตูรตอบสนองความ 
    ต้องการของผูเ้รยีน
2. อาจารยม์าจากผูท้รงคณุวุฒ ิ 
    และภมูปิ�ญญาท้องถิ�นในพื�นที�
3. มรีปูแบบการจดัการศึกษาที�
    หลากหลาย ทั�ง online/onsite
4. เสยีค่าใชจ้า่ยนอ้ย เป�ดกวา้ง 
    และเขา้ถึงง่าย 

กลยทุธ�

จาํแนกตาม 4 พันธกิจและด้านการบรหิารจัดการ เพื�อใช้ในการ
กําหนดเป�าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี�วัดและค่าเป�าหมาย ตลอดจน
แผนงาน/โครงการ รองรบัการจัดทําแผนพัฒนาความเป�นเลิศ
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) ดังนี� 

5

สถาบันวทิยาลัยชุมชน และวทิยาลัยชุมชน 20 แห่ง 
ได้ทบทวนและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สถาบัน
วทิยาลัยชุมชนระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมทั�ง
วเิคราะห์ SWOT องค์กร

แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ป�จจยั
ภายใน/
ป�จจยั
ภายนอก

จดุอ�อน

โอกาส

 แหล่งทนุทกุประเภทเพื�อ 1.
        สนบัสนุนการจดัการศึกษา
    2. ความรว่มมอืทางวชิาการ
        ในการศึกษาต่อ
    3. ความรว่มมอืกับสถานประกอบ
        การในการจดัการศึกษา
    4. กระแสการพฒันาท้องถิ�น
        อยา่งยั�งยนื
    5. นโยบายกระทรวงในการ
        ขบัเคลื�อน BCG

 พัฒนาหลักสูตรเชงิพื�นที� ตามรูป1.
        แบบการจัดการศึกษาแบบมุ่ง
        ผลลัพธ ์(Outcome – based 
        Education : OBE) เพื�อพัฒนา
        กําลังคนใหส้อดคล้องกับการ
        เปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 
        โดยใหค้วามสาํคัญกับ BCG
    2. พฒันาอาจารยป์ระจาํและอาจารย์
        พเิศษใหส้ามารถจดัการเรยีนรูไ้ด้ 
        ตามผลลัพธข์องหลักสตูร การวดั
        และประเมนิผล การใชส้ื�อ ตามรูป  
        แบบการจดัการศึกษาแบบมุง่
        ผลลัพธ์
    3. สง่เสรมิ สนบัสนนุ ใหใ้ชเ้ทคโนโลยี
        ดจิทัิลมาใชใ้นการจดัการศึกษา 
        และการเรยีนรู ้
    4. พฒันาระบบสะสมหนว่ยกิต 
        (Credit Bank) และเทียบโอน
        ประสบการณ ์เขา้สูก่ารศึกษาใน
        ระดับต่าง ๆ

 พฒันาระบบการจดัการเรยีนรูที้� 1.
        เนน้การสรา้งสมรรถนะใหม ่
        ใหส้อดรบักับการเปลี�ยนแปลง
        ของยุคสมยั ในรปูแบบที�หลาก
        หลายทั�ง online/onsite และเนน้
        การรูจ้ากการปฏิบติัจรงิในสถาน
        ประกอบการ
    2. พฒันานกัศึกษาใหม้ทัีกษะที�จาํเป�น
        ในศตวรรษที� 21
    3. พฒันาสื�อ นวตักรรม และระบบ
        บรหิารจดัการเรยีนรูอ้อนไลนที์�เอื�อ
        ใหก้ลุ่มเป�าหมายเขา้ถึงองค์ความรู ้
        สื�อและแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติ
    4. บูรณาการการวจิยั การสอน และ
        การบรกิารวชิาการ สูก่ารพฒันา
        ชุมชน
    5. แสวงหาเครอืขา่ยความรว่มมอืกับ
        ภาครฐัและเอกชน เพื�อพฒันา
        การจดัการเรยีนการสอน การวจิยั
        และการบรกิารวชิาการ

ด�านการจดัการศกึษา
จดุแข็ง

กลยทุธ� กลยทุธ�

ส�วนที ่2 การวเิคราะห� SWOT 



ส�วนที ่2 การวเิคราะห� SWOT 

อปุสรรค

 การแพรร่ะบาดของโควดิ - 19
 การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดิจทัิล สง่ผลกระทบต่อรูปแบบ
การจดัการเรยีนการสอน
 ค่านยิมในความต้องการศึกษา
ต่อในมหาวทิยาลัย
 แหล่งทนุในการศึกษา

1.
2.

3.

4.

 สรา้งเครอืขา่ยและระบบ
ขอ้มูลที�เชื�อมโยงกับแหล่งทนุ
การศึกษา หรอืระบบสวสัดิการ
ทางการศึกษา

1.

กลยทุธ� กลยทุธ�
 จดัหาเครื�องมอื อุปกรณ ์และ
หอ้งปฏิบติัการ ใหส้อดคล้อง
กับผลลัพธข์องหลักสตูร

1.

กลยทุธ�

 ฐานขอ้มูลดา้นการวจิยัของ
สถาบนั
 ไมม่แีผนยุทธศาสตรด้์านการวจิยั
 การบรหิารงานตามภาระงานยงัไม่
ชดัเจนในระดบับุคลากร และขาด
แรงจูงใจในการทํางานวจิยั
 ผลงานตีพมิพใ์นระดบัชาติและนาํ
ไปใชป้ระโยชนใ์นชุมชนยงัมนีอ้ย
 การบรหิารชุดโครงการยงัไมเ่ป�น
ระบบ

1.

2.
3.

4.

5.

ด�านการจดัการศกึษา (ต�อ)

จดุอ�อน

โอกาส

 มแีหล่งทนุหลายประเภทเพื�อ
สนบัสนุนการวจิยั 
 แหล่งทนุวจิยัมุง่ทําการวจิยั
แบบเครอืขา่ย เป�ดโอกาสใหม้ี
เครอืขา่ยเพิ�มมากขึ�น

1.

2.

ด�านการวจิยั  บุคลากรมทัีกษะความรูด้า้นการ
วจิยัและมทีี�ปรกึษาคอยสนบัสนนุ
ชว่ยเหลือในการทําวจิยั 
 บุคลากรมคีวามคล่องตัวในการ
ลงพื�นที� และสามารถทํางานรว่ม
กันเป�นทีม
 ผลงานวจิยัตอบโจทยชุ์มชน
เป�นการวจิยับนพื�นฐานของการ
แก้ป�ญหาชุมชนและสรา้งมูลค่า
เพิ�มทางเศรษฐกิจ
 บุคลากรมศัีกยภาพในการระดม
ทนุวจิยัจากภายนอก และการ
บรหิารจดัการ

1.

2.

3.

4.

จดุแข็ง

 เพิ�มขดีความสามารถในการเขา้ถึง
แหล่งทนุวจิยั
 พฒันาป�ญหาหรอืโจทยก์ารวจิยั
จากการมสีว่นรว่มระหวา่งสถาบนั
เครอืขา่ยการวจิยั และชุมชน โดย
ใหค้วามสาํคัญโจทยว์จิยัดา้น BCG
 มกีารบูรณาการการพฒันา
นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์และ
ทรพัยากร รว่มกับสถาบนั
อุดมศึกษา ภาคีเครอืขา่ยภาครฐั
และภาคเอกชน
 พฒันาทีมสรา้งสรรค์นวตักรรม
สิ�งประดษิฐ ์และเครื�องมอื ที�
สามารถนํามาใชใ้นงานพฒันา
อาชพีของชุมชน 
 เสนอโครงการผา่นแหล่งทนุ
ภายนอกเพื�อเสนอของบประมาณ

1.

2.

3.

4.

5.

กลยทุธ� กลยทุธ�
 พฒันาสมรรถนะนกัวจิยัใหม้ี
ศักยภาพในการสรา้งสรรค์ผลงาน
วจิยั นวตักรรม และสิ�งประดษิฐที์�
ทันต่อการเปลี�ยนแปลง และ
สามารถปรบัใชกั้บการพฒันา   
 เชงิพื�นที�
 สรา้งลักษณะนสิยั ศึกษา ค้นควา้
วจิยั ใหเ้ป�นวฒันธรรมองค์กรและ
เป�นลักษณะนิสยัของคนในชุมชน

1.

2.

กลยทุธ�

อปุสรรค

1. งบประมาณด้านการวจิยั
    ในภาพรวมของประเทศลดลง

ป�จจยั
ภายใน/
ป�จจยั

ภายนอก

6 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



ส�วนที ่2 การวเิคราะห� SWOT 

กลยทุธ�

   1. ฐานขอ้มูลกลุ่มคนยากจน/ผูด้อ้ย
       โอกาส ยงัไมส่มบูรณ์
   2. หลักสตูรไมต่อบสนองต่อการ
       เปลี�ยนแปลง
   3. เครื�องมอืและอุปกรณใ์นการ
       ฝ�กอบรมไมเ่พยีงพอ 
   4. ขาดการติดตามประเมนิผล
       เชงิผลลัพธ์

7แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

    1. หลักสตูรมคีวามยดืหยุน่หลาก 
        หลาย ทันสมยั ปรบัตัวใหเ้ขา้กับ
        ความต้องการของชุมชน
    2. มแีหล่งเรยีนรู ้สาํหรบัฝ�ก
        ประสบการณ ์ทั�งที�อยูใ่นวทิยาลัย
        และภายในชุมชน
    3. บุคลากรวทิยาลัยชุมชนทํางาน
        เขา้ถึงชุมชน และไดร้บัการยอมรบั

ป�จจยั
ภายใน/
ป�จจยั

ภายนอก

จดุอ�อน

โอกาส

 มคีวามรว่มมอืกับเครอืขา่ย
ทั�งภาครฐัและเอกชนที�เป�นที�
ยอมรบั
 วทิยากรมคีวามรู ้ความ
เชี�ยวชาญเฉพาะดา้น มคีวาม
หลากหลาย และเป�นที�ยอมรบั

1.

2.

 จดัการเชงิรกุและค้นหาผูด้อ้ย
โอกาสและสรา้งระบบขอ้มูลโดย
ทํางานรว่มกับทกุภาคสว่นในพื�นที�
ใหค้รอบคลมุทกุกลุ่มเป�าหมาย
 ติดตามประเมนิผลการศึกษาของ
ประชากรกลุ่มยากจน ผูด้้อย
โอกาส และมคีวามเหลื�อมลํ�าสงู
ทางเศรษฐกิจหรอืสงัคม

1.

2.

ด�านการบรกิารวชิาการ/การ
เรยีนรู�ตลอดชวีติ/การเสรมิสร�าง
ความเข�มแข็งของชมุชน

จดุแข็ง

กลยทุธ� กลยทุธ�

   1. กําหนดแนวทางสาํหรบัผูด้อ้ย  
       โอกาสเขา้ถึงการศึกษาและ
       บรกิารวชิาการของวชช. 
       ที�สอดคล้องกับความต้องการ
       ประกอบอาชพีในพื�นที�
   2. สง่เสรมิองค์ความรูห้รอืพฒันา
       ทักษะ โดยใหค้วามสาํคัญกับ
       BCG เพื�อใหค้นยากจน คนด้อย
       โอกาส เขา้สูห่ว่งโซก่ารผลิต 
       (Value Chain) ในพื�นที�
   3. สง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยผู้
       ผลิตสนิค้าดา้นการเกษตร 
       การแปรรปู ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
       ในรปูแบบการมสีว่นรว่มของ
       ชุมชน
   4. สรา้งเครอืขา่ยการจดัการเรยีนรู ้
       รว่มกันใหพ้ื�นที�หา่งไกลการศึกษา
       เขา้ถึงแหล่งเรยีนรู ้เชน่ ศูนย ์ICT 
       ตําบล กศน.ตําบล โรงเรยีนขยาย  
       โอกาส อบต. เป�นต้น
   5. ใชห้ลักปรชัญาเศรษฐกิจ
       พอเพยีง รว่มกับการศึกษา  
       สาํรวจแหล่งเรยีนรู ้ที�มี
       ประสทิธภิาพและประสทิธผิล มา
       เป�นฐานของความคิดในการ
       ดําเนนิงาน
   6. ใช ้Area – based, Project – 
       based หรอื Problem – based 
       สรา้งการเรยีนรูเ้พื�อหนนุเสรมิ
       การพฒันาและยกระดบัชุมชน 
       หรอืแก้ป�ญหาตามบรบิทของ
       ชุมชน

7. เน้นการพฒันาขดีความสามารถของ 
    คนในภาคการเกษตร และสรา้งผู้
    ประกอบการทางการเกษตร โดย
    ทํางานรว่มกับเครอืขา่ยองค์กรที�
    เกี�ยวขอ้ง
8. ยกระดบัผลิตภาพภาคการเกษตร
    ตั�งแต่ต้นนํ�า กลางนํ�า และปลายนํ�า 
9. จดัระบบการเรยีนรูห้รอืฝ�กอบรม
    ที�มุง่ยกระดบัทักษะอาชพีและ
    คณุภาพชวีติตามบรบิทของพื�นที�
    และกลุ่มเป�าหมาย 
10. พฒันาหลักสตูร Reskill/Upskill
      และจดัการเรยีนรูอ้ยา่งเขม้ขน้เพื�อ
      พฒันาสมรรถนะคนในท้องถิ�น
11. ยกระดบัมาตรฐานผลิตภัณฑ์
      ชุมชน นวตักรรมดา้นเกษตร หรอื
      อาชพีตามบรบิทชุมชน 
      ที�เป�นต้นแบบการเรยีนรู ้
12. เสรมิการเรยีนรูด้า้นการตลาด
      สมยัใหมแ่ก่เกษตรกร 
13.  สรา้งการเรยีนรูเ้พื�อสรา้งความเขม้แขง็
      ใหกั้บชุมชน โดยอาศัยทนุและ
      ศักยภาพชุมชนเป�นฐานเพื�อสรา้ง
      มูลค่าเพิ�มใหกั้บทนุและศักยภาพ
      ของชุมชน โดยใชห้ลักการพฒันา
      อยา่งยั�งยนื

อปุสรรค

1. การแพรร่ะบาดของโควดิ - 19
2. แหล่งทนุในการประกอบอาชพี

กลยทุธ�

 ประสานขอ้มูลและความชว่ย
เหลือไปยงัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
ตามภารกิจ
 สรา้งเครอืขา่ยและระบบขอ้มูลที�
เชื�อมโยงกับแหล่งการพฒันา
อาชพี

1.

2.



ส�วนที ่2 การวเิคราะห� SWOT 

กลยทุธ�

1. ไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณ
    ลดลง
2. การบรหิารงานตามภาระงาน
    ยงัไมช่ดัเจนในระดับบุคลากร
    และขาดแรงจูงใจในการทํางาน
    ศิลปวฒันธรรม
3. ขาดการประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก

1. สภาสถาบนัใหค้วามสาํคัญในการ
    ขบัเคลื�อนงานดา้นมรดกทาง
    ภมูปิ�ญญา
2. มแีหล่งเรยีนรูด้า้นศิลปวฒันธรรม
    ที�เป�นเอกลักษณ ์อัตลักษณที์�
    โดดเดน่ในจงัหวดัที�มวีทิยาลัย
    ตั�งอยู่
3. มอีาจารยพ์เิศษ ซึ�งเป�นปราชญ์
    นกัวชิาการ เขา้มารว่มในการ
    ขบัเคลื�อนการทํางาน

ป�จจยั
ภายใน/
ป�จจยั

ภายนอก

จดุอ�อน

โอกาส

1. นโยบายกระทรวงในการ
    ขบัเคลื�อนงานชา่งศิลป�ท้องถิ�น
2. แหล่งทนุสนับสนุนการดําเนนิ
    งานดา้นศิลปะและวฒันธรรม
3. เครอืขา่ยทั�งภาครฐั เอกชน 
    ท้องถิ�นและชุมชนที�เขม้แขง็    
    ในการสนบัสนนุองค์ความรู ้
    แหล่งเรยีนรูแ้ละพฒันาต่อยอด
    ในเชงิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์
4. กระแสการอนุรกัษ์วฒันธรรม
    ในบรบิทของประเทศทําใหเ้กิด
    การตื�นตัว

1. พฒันาบุคลากรใหม้สีมรรถนะ
    และแรงจูงใจในการทํางานดา้น
    ชา่งศิลป�ท้องถิ�น
2. เผยแพรอ่งค์ความรูช้า่งศิลป�
    ท้องถิ�นของทกุวทิยาลัยชุมชน
    ในรปูแบบนทิรรศการ/มหกรรม
    ชา่งศิลป�

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหมจ่าก 
    ภมูปิ�ญญาชา่งศิลป�ท้องถิ�น
2. ผลักดนัใหม้แีหล่งเรยีนรูแ้ละ
    ถ่ายทอดมรดกทางภมูปิ�ญญา
    ดา้นชา่งศิลป�ท้องถิ�น
3. การสรา้งมูลค่าเพิ�มและต่อยอด
    มรดกทางภมูปิ�ญญาดา้นชา่งศิลป�
    ท้องถิ�นสูเ่ศรษฐกิจสรา้งสรรค์
4. ขบัเคลื�อนการทํางานรว่มกับ
    เครอืขา่ยผูท้รงคณุวุฒ ิ
    และผูป้ระกอบการด้านศิลป
    วฒันธรรมใหม้ปีระสทิธภิาพ
5. ประสานความรว่มมอืในการสรา้ง
    ชอ่งทางการจดัจาํหนา่ยหรอืชอ่ง
    ทางการตลาด

ด�านการทะนบุาํรงุ
ศลิปะและวฒันธรรม

จดุแข็ง

กลยทุธ� กลยทุธ�

อปุสรรค

1. ภมูปิ�ญญาสว่นใหญเ่ป�นผูส้งูอายุ
    ขาดผูส้บืทอดจากรุน่ต่อรุน่
    อยา่งต่อเนื�อง
2. ฐานขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรม
    บางเรื�อง ไมไ่ดร้บัการบนัทึก 
    หรอืจดัเก็บอยา่งเป�นระบบ
3. การละเลยและตระหนัก
    ถึงคณุค่าความสาํคัญของการ
    จดทะเบยีนแสดงสทิธแิละความ
    เป�นเจา้ของศิลปวฒันธรรมชุมชน

กลยทุธ�
1. วจิยัสบืค้นองค์ความรูม้รดกทาง
    ภมูปิ�ญญาดา้นชา่งศิลป�ท้องถิ�น
2. จดักระบวนการเรยีนรูเ้พื�อสบืสาน 
    ต่อยอด และยกระดบัผลิตภัณฑ์
    ชา่งศิลป�ท้องถิ�น
3. สรา้งระบบคลังขอ้มูลและทําเนยีบ
    ชา่งศิลป�ท้องถิ�น
4. สรา้งแพลตฟอรม์เกี�ยวกับ
    ชา่งศิลป�ท้องถิ�นในดา้นต่าง ๆ 

กลยทุธ�

8 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



ส�วนที ่2 การวเิคราะห� SWOT 

กลยทุธ�

9แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

1. ขาด CIO และไมม่ผีูเ้ชี�ยวชาญ
    เฉพาะด้านดิจทัิล
2. ความเสถียรของระบบ ทําใหก้าร
    ใชง้านไมต่่อเนื�อง
3. ทักษะของบุคลากรดา้น
    เทคโนโลยสีารสนเทศไมเ่ท่ากัน
    สง่ผลต่อประสทิธภิาพและการ
    จดัการเรยีนการสอน
4. ระบบสารสนเทศการจดัการ
    ศึกษาและระบบที�ใชใ้นป�จจุบนั

1. สภาสถาบนัใหค้วามสาํคัญและ
    สง่เสรมิสนบัสนนุใหเ้ป�น Digital  
    Community Colleges
2. มงีบประมาณสนบัสนุนเพยีงพอ
    ต่อการทํางาน
3. มกีารพฒันาศักยภาพบุคลากร
    ดา้นการจดัทําสื�อออนไลน์
4. มรีะบบสารสนเทศในการบรหิาร
    จดัการองค์กร

ป�จจยั
ภายใน/
ป�จจยั

ภายนอก

จดุอ�อน

โอกาส

1. การแพรร่ะบาดของโควดิ - 19
    ทําใหเ้กิดการตื�นตัวดา้นการใช้
    เทคโนโลยี
2. มเีครอืขา่ยการแลกเปลี�ยน
    เรยีนรูแ้ละประสบการณด์า้น
    เทคโนโลยสีารสนเทศ

1. พฒันาแพลตฟอรม์เพื�อการ
    บรหิารจดัการครบทกุพนัธกิจ
2. พฒันาระบบฐานขอ้มูลขนาด
    ใหญ ่(Big Data) มคีวามถกูต้อง
    เป�นป�จจุบนั พรอ้มใชง้านและ
    ใหก้ารบรกิารดา้นขอ้มูล
3. พฒันาสมรรถนะบุคลากรใหม้ี
    ทักษะดา้นดจิทัิล

1. พฒันาระบบโครงสรา้งพื�นฐาน
    ดา้นเทคโนโลยดีจิทัิลให้
    ครอบคลมุทกุพื�นที�และทกุ
    บรกิาร กํากับ ดแูล ตรวจสอบ
    บาํรงุรกัษา รกัษาความ
    ปลอดภัยเครอืขา่ยและขอ้มูล
    สว่นบุคคลของสถาบนั
2. พฒันาระบบการจดัการเรยีน
    การสอนออนไลน ์(Learning
    Management System : LMS)
    ของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน 
    เพื�อรองรบัเนื�อหาบทเรยีน
    ดา้นการเรยีนการสอน การวจิยั
    และทรพัยากรการเรยีนรูข้อง
    สถาบนัวทิยาลัยชุมชนในรปูแบบ
    ดจิทัิล
3. สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
    ผา่นแพลตฟอรม์การเรยีนรู ้
    ออนไลน์สาํหรบัผูเ้รยีนวทิยาลัย
    ชุมชน และประชาชนทั�วไปทั�ง
    แบบ Non - credit และ Credit
    bank

ด�านเทคโนโลยสีารสนเทศ/
เทคโนโลยดีจิทิลั

จดุแข็ง

กลยทุธ� กลยทุธ�

อปุสรรค

1. software ที�มกีาร update 
    อยา่งต่อเนื�อง ทําใหเ้กิดความ
    ล้าสมยัของ software ที�ใช้
    เกิดต้นทนุที�สงูขึ�น
2. ภัยคกุคามในโลก cyber



ส�วนที ่2 การวเิคราะห� SWOT 

กลยทุธ�
1. สนับสนุนการปฏิบติังานของ
    องค์คณะใหเ้กิดความคล่องตัว
   และเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่
   ของสภาวทิยาลัยชุมชน
2. สรา้งระบบ/กลไก ธรรมาภิบาล
    ในองค์กรทั�งระดับสภาสถาบนั
    และบุคลากรในระบบวทิยาลัย
    ชุมชนใหส้อดคล้องกับ
    พ.ร.บ.การอุดมศึกษา 
    พ.ศ. 2562
3. ปลกูฝ�งวฒันธรรมการทํางาน
    ตามหลักธรรมาภิบาล
4. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
    และประเมินผลการทํางาน
    ตามหลักธรรมาภิบาล

1. ขาดแผนพฒันาบุคลากรระดบั
   สถาบนั และรายบุคคล
2. ยงัไมม่แีผนการสบืทอดตําแหนง่
    ใหเ้ป�นรปูธรรม
3. มกีารปรบัเปลี�ยนบุคลากรบอ่ยครั�ง
    ทําใหข้าดความต่อเนื�องในการ
    ปฏิบติั งาน
4. บุคลากรบางสว่นยงัขาดความรู ้
    ความเขา้ใจในระเบยีบ และกฎเกณฑ์
    ต่าง ๆ 
5. ผูบ้รหิารที�มคีวามสามารถรอบดา้น
    ในการทํางานรปูแบบวทิยาลัยชุมชน  
    ยงัมนีอ้ย

1. มกีารพฒันาอาจารยอ์ยา่งต่อเนื�อง
    เพื�อใหเ้ขา้สูก่ารดาํรงตําแหนง่
    ที�สงูขึ�น
2. บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถ
    ในการปฏิบติังานตามที�ได้รบั
    มอบหมาย และมจีติสาธารณะ
3. ผลการประเมนิคณุธรรมและ
    ความโปรง่ใสในการดาํเนนิงาน
    อยูใ่นระดบั A
4. การมสีว่นรว่มของภาคสว่นต่าง ๆ
    ในการสรรหากรรมการสภาสถาบนั
    และกรรมการสภาวทิยาลัยชุมชน

ป�จจยั
ภายใน/
ป�จจยั

ภายนอก

จดุอ�อน

โอกาส

1. กรรมการสภาจากภายนอก  
    ซึ�งเป�นผูท้รงคณุวุฒ ิ
    ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นต่าง ๆ 
    รว่มกําหนดนโยบายในการ
    พฒันาสถาบนั
2. อาจารยพ์เิศษ ซึ�งเป�นผูท้รงคณุวุฒิ
    ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นต่าง ๆ

1. พฒันาผูบ้รหิารใหเ้ป�นผูน้าํการ
    เปลี�ยนแปลงและผลักดนัใหเ้กิด
    การมสีว่นรว่มของบุคลากร
    ภายในสถาบนั
2. สรา้งความเขา้ใจ แลกเปลี�ยน
    เรยีนรู ้และกําหนดแนวปฏิบติัใน
    การทํางานเชงิรกุระหวา่ง
    สถาบนัวทิยาลัยชุมชนและ
    วทิยาลัยชุมชน
3. ทบทวน ปรบัปรงุ และพฒันา
    กฎระเบยีบที�เป�นอุปสรรคต่อ
    การทํางานของผูบ้รหิาร 
    อาจารย ์และบุคลากร
    สายสนบัสนุน
4. แก้ไข ปรบัปรุง กฎ ระเบยีบ 
    ใหเ้อื�อต่อการสรา้งประสทิธภิาพ
    ในการทํางาน

ด�านการบรหิารทรพัยากร
บคุคล

จดุแข็ง

กลยทุธ� กลยทุธ�

อปุสรรค

1. นโยบายจาํกัดอัตรากําลังของ
    ภาครฐั ทําใหม้บุีคลากร
    ไมเ่พยีงพอ

1. พฒันาบุคลากรใหม้ ีmindset
    ในการสรา้งการเปลี�ยนแปลง
2. พฒันาระบบและกลไก
    การบรหิารงานบุคคลของสถาบนั

กลยทุธ�

10 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



ส�วนที ่2 การวเิคราะห� SWOT 

กลยทุธ�
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
    สารสนเทศการบริหาร
    จัดการงบประมาณ 
2. จดัระบบการกํากับ ตรวจสอบ 
    ติดตามประเมนิผล และปรบัปรุง
    แก้ไขการใชจ้า่ย

11แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

1. ขาดระบบและกลไกแนวทางหรอื
    วธิกีารในการจดัหารายไดแ้ละระดม 
    ทรพัยากร
2. เงินรายได้มแีนวโน้มลดลง
    เนื�องจากผูเ้รยีนหลักสตูร
    อนปุรญิญามจีาํนวนนอ้ยลง
3. การจดัทําแผนการใชจ้า่ยเงิน
    งบประมาณที�ผา่นมาเป�นการ
    จดัสรรงบประมาณโดยเนน้
    ผลผลิต

1. ได้รบังบประมาณสนับสนนุ
    เพิ�มขึ�นทกุป�
2. สามารถจดัหารายไดเ้ป�นของ
    ตนเอง
3. มรีะเบยีบการใชจ้า่ยเงิน
    รายไดที้�ยดืหยุน่คล่องตัว
4. มกีารเป�ดเผยขอ้มูลใหกั้บ
    หนว่ยงานภายนอกและ
    สามารถตรวจสอบได้

ป�จจยั
ภายใน/
ป�จจยั
ภายนอก

จดุอ�อน

โอกาส

1. ได้รบังบประมาณจากแหล่งเงิน
    ภายนอก ทั�งในรปูแบบ
    โครงการวจิยั และการพฒันา
    บุคลากรใหกั้บหนว่ยงานภายนอก
2. มหีน่วยงานภาคีเครอืขา่ยที�
    สามารถสนับสนนุชว่ยระดมทนุ
    การจดัหารายได้

1. จดัทําคําของบประมาณ แผนการ
    ใชจ้า่ยงบประมาณที�มุง่เนน้
    ผลลัพธ ์(Outcome - oriented) 
    และใชร้ะบบงบประมาณเป�นกลไก
    เพื�อสรา้งการเปลี�ยนแปลง
2. สง่เสรมิการจดัหารายได ้บรหิาร
    รายรบั และควบคมุรายจา่ย 
    ใหม้คีวามโปรง่ใส 

ด�านการบรหิารเงินงบ
ประมาณ/เงินรายได�
และสนิทรพัย�

จดุแข็ง

กลยทุธ� กลยทุธ�

อปุสรรค

1. ขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกับ
    กฎ ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกับการ 
    ใชจ้า่ยงบประมาณ



สว่นที� 3

12 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ความเชื�อมโยงยุทธศาสตรช์าติ แผนแมบ่ท
ยุทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที� 13 และประเด็น
ยุทธศาสตรก์ระทรวง



ยุทธศาสตรช์าติ
ยุทธศาสตรที์� 3

ด้านพฒันาและเสรมิสรา้ง
ศักยภาพทรพัยากรมนษุย์

ยุทธศาสตรที์� 2
ด้านการสรา้งความ
สามารถในการแขง่ขนั

ยุทธศาสตรที์� 3 
ดา้นพฒันาและเสรมิสรา้ง
ศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

แผนแมบ่ท
ยุทธศาสตรช์าติ

11. การพฒันาศักยภาพคน
ตลอดชว่งชวีติ

23. การวจิยัและพฒันา
นวตักรรม 12. การพฒันาการเรยีนรู ้

แผนพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัที� 13

12. ไทยมกํีาลังคนสมรรถนะ
สงู มุง่เรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื�อง
ตอบโจทยก์ารพฒันาแหง่
อนาคต

  

ประเด็นยุทธศาสตร์
กระทรวง

4. การพฒันากําลังคน
สถาบนัอุดมศึกษา และหนว่ย
งานวจิยั ใหเ้ป�นฐานการขบั
เคลื�อนการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศ แบบ
ก้าวกระโดดและอยา่งยั�งยนื

3. การพฒันา
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
การวจิยัและนวตักรรม
ระดับชั�นแนวหนา้ เพื�อ
สรา้งโอกาสใหม ่และ
ความพรอ้มของประเทศ
ในอนาคต

2. การยกระดับสงัคมและ
สิ�งแวดล้อม ใหม้กีาร
พฒันาอยา่งยั�งยนื
สามารถแก้ไขป�ญหาท้าทาย
และปรบัตัวไดทั้นต่อพลวตั
การเปลี�ยนแปลงของโลก

13แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส�วนที ่3 ความเชือ่มโยงยทุธศาสตร�ชาต ิแผนแม�บทยทุธศาสตร�ชาต ิแผนพฒันาการเศรษฐกจิ
               และสงัคมแห�งชาต ิฉบบัที ่13 และประเดน็ยทุธศาสตร�กระทรวง 

เป�าหมาย
หนว่ยงาน

เป�าหมายที� 1
การสรา้งและพฒันาคนในศตวรรษที� 21

 
 

เป�าหมายที� 2 
การสรา้งองค์ความรูแ้ละนวตักรรมเพื�อ

ขบัเคลื�อนประเทศตามแนวทาง 
Value - based economy

     

เป�าหมายที� 1.1
สรา้งกําลังคนใน
ท้องถิ�นใหม้ี
สมรรถนะสงู

 

เป�าหมายที� 1.2
สรา้งโอกาสเขา้
ถึงการศึกษา
ของประชากร
กลุ่มยากจน ผู้
ดอ้ยโอกาส และ
มคีวามเหลื�อมลํ�า
สงูทางเศรษฐกิจ

หรอืสงัคม
 

เป�าหมายที� 1.3 
สรา้งความ
เขม้แขง็

ของชุมชนสู่
การพฒันา
ที�ยั �งยนื

เป�าหมายที� 2.1 
สรา้งความรูใ้หม่
นวตักรรม สิ�ง

ประดษิฐ ์และเครื�อง
มอืเพื�อพฒันาชุมชน

 

เป�าหมายที� 2.2 
สรา้งมูลค่าเพิ�ม
จากมรดกทาง
ภมูปิ�ญญาดา้น
ชา่งศิลป�ท้องถิ�น



ส�วนที ่3 ความเชือ่มโยงยทุธศาสตร�ชาต ิแผนแม�บทยทุธศาสตร�ชาต ิแผนพฒันาการเศรษฐกจิ
               และสงัคมแห�งชาต ิฉบบัที ่13 และประเดน็ยทุธศาสตร�กระทรวง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตรที์� 3
ด้านพฒันาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนษุย์

แผนแมบ่ท
ยุทธศาสตร์

ชาติ
     

แผน
พฒันาการ
เศรษฐกิจ
และสงัคม
แห่งชาติ 13

     

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง

     

เป�าหมาย
หนว่ยงาน

เป�าหมายที� 3 การปฏิรูประบบบรหิารในสถาบนัวทิยาลัยชุมชน

เป�าหมายที� 3.1
พฒันาระบบ

บรหิารบุคลากรที�
เป�นผูส้รา้งการ
เปลี�ยนแปลง

 
 
 
 
 
 

เป�าหมายที� 3.2 
เพิ�มระสทิธภิาพ
การบรหิารการ
เงินและงบ
ประมาณ

 
 
 
 
 
 

เป�าหมายที� 3.3 
แก้ขอ้จาํกัดดา้น
กฎ ระเบยีบ ขอ้
บงัคับ และหลัก

เกณฑ์
 
 
 
 
 
 

เป�าหมายที� 3.4 
ยกระดับระบบ
ธรรมาภิบาลใน

องค์กร
 
 
 
 
 
 
 

เป�าหมายที� 3.5 
พฒันาระบบ

เทคโนโลยดิีจทัิล
เพื�อการบรหิาร
จดัการและการ
เรยีนการสอน

 
 
 
 
 

14 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



สว่นที� 4
แผนพฒันาความเป�นเลิศสถาบนัวทิยาลัยชุมชน
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570)

วสิยัทัศน ์พนัธกิจ ค่านยิมองค์กร 
เงื�อนไขความสาํเรจ็ กลยุทธก์ารขบัเคลื�อนแผน

15แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



ส�วนที ่4 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570)
               วสิยัทศัน� พนัธกจิ ค�านยิมองค�กร เงือ่นไขความสาํเรจ็ กลยทุธ�การขบัเคลือ่นแผน

สถาบนัวทิยาลัยชุมชนเป�นสถาบนัการศึกษา จดัการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที�ตํ�ากวา่ปรญิญา 
มวีตัถปุระสงค์เพื�อใหก้ารศึกษา วจิยั ใหบ้รกิารทางวชิาการ ทะนบุาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 
และสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เพื�อสรา้งความเขม้แขง็ของท้องถิ�นและชุมชน การพฒันาที�ยั �งยนื เสรมิสรา้ง
ศักยภาพบุคคล ตอบสนองต่อความต้องการและการประกอบอาชพีของท้องถิ�นและชุมชนซึ�งนาํไปสูก่ารพฒันาประเทศ

สถาบนัวทิยาลัยชุมชนสรา้งสรรค์ป�ญญา พลังการ
เรยีนรู ้และลดความเหลื�อมลํ�า นาํไปสูค่วามเขม้แขง็
ของชุมชน

วิสัยทัศน�  (VISION) :

สถาบนัวทิยาลัยชุมชนจดัการศึกษา วจิยัและสรา้ง
นวตักรรม บรกิารทางวชิาการ และทะนบุาํรุงศิลปะ
และวฒันธรรม มุง่สูก่ารเรยีนรูต้ลอดชวีติ เพื�อสรา้ง
ความเขม้แขง็ของท้องถิ�นและชุมชน การพฒันาที�
ยั �งยนื เสรมิสรา้งศักยภาพบุคคล ตอบสนองต่อ
ความต้องการและการประกอบอาชพีของท้องถิ�น
และชุมชนซึ�งนําไปสูก่ารพฒันาประเทศ

พันธกิจ (MISSION) :

พันธกิจหลักของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในรอบ 5 ป� ตั้งแต� พ.ศ. 2566 – 2570

สถาบนัวทิยาลัยชุมชนเล็งเหน็ความสาํคัญของการ
มค่ีานยิมรว่มขององค์กรที�เกื�อหนนุใหเ้กิดความ
สาํเรจ็ คือ

ค�านิยมองค�กร (CORE VALUE) :

เสรมิสรา้งศักยภาพของคนในชุมชน ท้องถิ�น โดยการจดัการศึกษา 
การฝ�กอบรม และการจดัประสบการณอ์ยา่งต่อเนื�องตลอดชวีติ1
สรา้งความรูทั้�งเนื�อหาสาระ และวธิกีาร ชว่ยพฒันาเครื�องมอื นวตักรรม
และเทคโนโลย ีที�ชว่ยใหก้ารประกอบอาชพีและคณุภาพชวีติของชุมชน2
รกัษาไวซ้ึ�งมรดกทางภมูปิ�ญญาและวฒันธรรม สรา้งสรรค์ศิลปะ
และวฒันธรรมใหม้คีณุค่าทางเศรษฐกิจและสงัคม3
ปรบัปรงุพฒันาการบรหิารจดัการอยา่งต่อเนื�องเพื�อให้
พนัธกิจทั�ง 3 ประการ บรรลเุป�าหมาย4

ยดึมั�นในความถกูต้องและเป�นธรรม

การมุง่มั�นในผลลัพธแ์ละความเป�นเลิศ 

การเหน็คณุค่าของพลังการมสีว่นรว่ม

16 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



17แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส�วนที ่4 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570)
               วสิยัทศัน� พนัธกจิ ค�านยิมองค�กร เงือ่นไขความสาํเรจ็ กลยทุธ�การขบัเคลือ่นแผน

ใชท้รพัยากรรว่มกัน ทั�งในระดับชาติ ระดับท้องถิ�น ของรฐัและเอกชน ที�เป�นงบประมาณ ทรพัยากรบุคคล
ภมูปิ�ญญา อาคารสถานที� เครื�องมอื และสิ�งแวดล้อม
คํานงึถึงความแตกต่างของพื�นที�ในมติิต่าง ๆ  
ใหค้วามสาํคัญกับความคิดรเิริ�ม กลยุทธ ์และวธิกีาร ของคนในพื�นที�
บรหิารจดัการใหค้รบวงจรของการดําเนนิงานตั�งแต่ขั�นออกแบบวางแผน ปฏิบติั ติดตามประเมนิ และปรบัปรงุ
พฒันา

1.

2.
3.
4.

เ ง่ือนไขความสาํเร็จ

ใชค้วามเชี�ยวชาญของผูท้รงคณุวุฒใินสภาสถาบนัวทิยาลัยชุมชน หรอืสภาวทิยาลัยชุมชน เป�น Steering
Committee ในการกําหนดทิศทาง กํากับ และดแูล โครงการตามแผนใหบ้รรลเุป�าหมาย
การแสวงหาเครอืขา่ยเขา้มาเป�นพลังในการขบัเคลื�อนการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
ใชก้ลยุทธก์ารสื�อสารองค์กรในการสรา้งการรบัรูผ้ลงานและอัตลักษณข์องสถาบนัวทิยาลัยชุมชน

1.

2.
3.

กลยุทธ�การขับเคลื่อนแผน



เป�าหมายที� 1
การสรา้งและพฒันาคนในศตวรรษที� 21

เป�าหมายที� 1.1 สรา้งกําลังคนในท้องถิ�นให้มสีมรรถนะสงู

(1) เป�าประสงค์

(2.1) พฒันาหลักสตูรเชงิพื�นที� ตามรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมุง่ผลลัพธ ์(Outcome – based Education :   
         OBE) เพื�อพฒันากําลังคนใหส้อดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 โดยใหค้วามสาํคัญกับเศรษฐกิจ
         ชวีภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกิจสเีขยีว (Bio Circular Green Economy model) 
(2.2) พฒันาอาจารยป์ระจาํและอาจารยพ์เิศษใหส้ามารถจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามผลลัพธข์องหลักสตูร การวดัและ
         ประเมนิผล การใชส้ื�อตามรปูแบบการจดัการศึกษาแบบมุง่ผลลัพธ์
(2.3) พฒันาระบบการจดัการเรยีนรูที้�เนน้การสรา้งสมรรถนะใหม ่ใหส้อดรบักับการเปลี�ยนแปลงของยุคสมยั 
         ในรปูแบบที�หลากหลายทั�ง online/onsite และเนน้การรูจ้ากการปฏิบติัจรงิในสถานประกอบการ
         (Work - Integrated Learning)
(2.4) พฒันานกัศึกษาใหม้ทัีกษะที�จาํเป�นในศตวรรษที� 21 
(2.5) สง่เสรมิ สนบัสนนุ ใหใ้ชเ้ทคโนโลยดิีจทัิลมาใชใ้นการจดัการศึกษา และการเรยีนรู ้
(2.6) พฒันาสื�อ นวตักรรม และระบบบรหิารจดัการเรยีนรูอ้อนไลน ์(Learning Management System : LMS)
         ที�เอื�อใหก้ลุ่มเป�าหมายเขา้ถึงองค์ความรู ้สื�อ และแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติ
(2.7) จดัหาเครื�องมอื อุปกรณ ์และหอ้งปฏิบติัการ ใหส้อดคล้องกับผลลัพธข์องหลักสตูร
(2.8) บูรณาการการวจิยั การสอน และการบรกิารวชิาการ สูก่ารพฒันาชุมชน
(2.9) แสวงหาเครอืขา่ยความรว่มมอืกับภาครฐัและเอกชน เพื�อพฒันาการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั 
         และการบรกิารวชิาการ
(2.10) พฒันาระบบสะสมหนว่ยกิต (Credit Bank) และเทียบโอนประสบการณ ์เขา้สูก่ารศึกษาในระดับต่าง ๆ

(1.1) หลักสตูรสอดคล้องกับการสรา้งกําลังคนสมรรถนะสงูตามบรบิทของพื�นที�  
(1.2) อาจารยป์ระจาํและอาจารยพ์เิศษทกุคนมนีวตักรรมการเรยีนรูที้�สามารถสรา้งการเปลี�ยนแปลง 
(1.3) การจดัการศึกษา และฝ�กอบรมที�เนน้ผลลัพธแ์ละสรา้งสมรรถนะ สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงของยุคสมยั 
(1.4) นวตักรรม สื�อ และเทคโนโลยดีจิทัิลสนับสนนุการจดัการศึกษาและการเรยีนรู ้
(1.5) ระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ที�เอื�อใหท้กุกลุ่มเป�าหมายเขา้ถึงองค์ความรู ้สื�อ และแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติ
(1.6) คนในท้องถิ�นมสีมรรถนะสงู สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 ตอบโจทย์
         การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมระดับพื�นที� และระดบัประเทศ

(2) กลยุทธ์

18 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



ตัวชี�วดั หนว่ยนบั รวม 2566 2567 2568 2569 2570

19แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

(3) ตัวชี�วดัและค่าเป�าหมาย

เป�าหมายที� 1 (ต่อ)
การสรา้งและพฒันาคนในศตวรรษที� 21

ค่าเป�าหมาย 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570)

(1) จาํนวนหลักสตูรใหมที่�พฒันาตามรูป
แบบ OBE และสอดคล้องกับ BCG  
** เป�าหมาย ป�2566 และป�2568 มาจาก
แผนสรา้งกําลังคนเพื�อความเป�นเลิศฯ 

หลักสตูร 17            4             2            2              4            5

(2) รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํและอาจารย์
พเิศษได้รบัการพฒันาทางวชิาการ/วชิาชพี
อยา่งน้อย 1 ครั�ง/ป� (ราย วชช.)

รอ้ยละ 100        100        100        100         100        100

(3) รอ้ยละของหลักสตูรอนปุรญิญา/
ปวส./ปวช./ที�มกีารจดัการเรยีนรูแ้บบ
WIL (ราย วชช.)

รอ้ยละ 20           20           20          20           20          20

(4) จาํนวนหลักสตูรฝ�กอบรมที�เนน้
ทักษะอาชพีและการพฒันาคณุภาพชวีติ 

หลักสตูร 700        100        100        100         200        200

(5) ระบบบรหิารจดัการเรยีนรูอ้อนไลน์
(Learning Management System : LMS) 

ระบบ 1                                                                         1   

(6) รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที�มี
ทักษะที�จาํเป�นในศตวรรษที� 21 

รอ้ยละ

(7) รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที�มี
งานทํา (ในพื�นที�) หลังจากสาํเรจ็
การศึกษาภายใน 1 ป� 

รอ้ยละ 70          70          70          70           70          70

(8) รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาที�มสีว่นรว่ม
สรา้งการเปลี�ยนแปลงในชุมชน 

รอ้ยละ

(9) จาํนวนเครอืขา่ยความรว่มมอืของ
วทิยาลัยชุมชนกับภาครฐัและเอกชน
เพื�อจดัการศึกษาและฝ�กอบรม 
 (ราย วชช.)

เครอืขา่ย 100        20          20          20           20          20

(10) ระบบสะสมหนว่ยกิต (Credit Bank)
ของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน

ระบบ 1                                    1   

100        100        100        100         100        100

10          10          10          10           10          10



(4) แผนงาน/โครงการ

เป�าหมายที� 1 (ต่อ)
การสรา้งและพฒันาคนในศตวรรษที� 21

(4.1) โครงการพฒันาคณุภาพการศึกษาเพื�อผูเ้รยีนในศตวรรษที� 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

(4.1.1) การพฒันาหลักสตูร
(4.1.2) การพฒันาศักยภาพอาจารย ์
(4.1.3) การพฒันาคณุลักษณะที�พงึประสงค์ของผูเ้รยีน 
(4.1.4) การพฒันาระบบการประกันคณุภาพภายใน
(4.1.5) การพฒันาสื�อ และนวตักรรม 
(4.1.6) การสง่เสรมิ พฒันาแหล่งเรยีนรู/้แหล่งฝ�กประสบการณ์

(4.2) โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการเรยีนรูอ้อนไลน ์(Learning Management System : LMS) 
ของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน

(4.2.1) การพฒันาระบบโครงสรา้งพื�นฐานด้านเทคโนโลยดีจิทัิล 
(4.2.2) การพฒันาระบบบรหิารจดัการเรยีนรูอ้อนไลน์
(4.2.3) การจดัทําบทเรยีนออนไลน์
(4.2.4) การพฒันาศักยภาพบุคลากรและผูด้แูลระบบ 

(4.3) โครงการพฒันาระบบสะสมหนว่ยกิต (Credit Bank) และเทียบโอนประสบการณ์

(4.3.1) การจดัทํากฎ ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 
(4.3.2) การพฒันาระบบฐานขอ้มูลที�เชื�อมโยงกับระบบบรกิารการศึกษาวทิยาลัยชุมชน 
            ด้านงานทะเบยีน วดัผลและประเมนินักศึกษา
(4.3.3) การพฒันาศักยภาพบุคลากรและผูด้แูลระบบสะสมหนว่ยกิต (Credit Bank)

(4.4) โครงการสรา้งความรว่มมอืกับเครอืขา่ยทั�งในและต่างประเทศ ในการพฒันาการจดัการศึกษาและฝ�กอบรม
ด้านหลักสตูร วธิกีารจดัการเรยีนการสอน อาจารย ์นกัศึกษา และสถานประกอบการ

20 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



21แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เป�าหมายที� 1 (ต่อ)
การสรา้งและพฒันาคนในศตวรรษที� 21

เป�าหมายที� 1.2 สรา้งโอกาสเขา้ถึงการศึกษาของประชากรกลุ่มยากจน ผู้ด้อยโอกาส และมคีวาม
เหลื�อมลํ�าสงูทางเศรษฐกิจหรอืสงัคม

(1) เป�าประสงค์
(1.1) ประชากรกลุ่มยากจน ผูด้อ้ยโอกาส เขา้ถึงการศึกษาและการประกอบอาชพี 
(1.2) ประชากรกลุ่มยากจน ผูด้อ้ยโอกาส ไดร้บัการพฒันาคณุภาพชวีติ และยกระดบัเศรษฐกิจ 

(2) กลยุทธ์
(2.1) จดัการเชงิรกุและค้นหาผูด้อ้ยโอกาสและสรา้งระบบขอ้มูล โดยทํางานรว่มกับทกุภาคสว่นในพื�นที�ให้
         ครอบคลมุทกุกลุ่มเป�าหมาย ไดแ้ก่ ผูข้าดโอกาสที�จบระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย แล้วไมไ่ด้
         ศึกษาต่อ ผูพ้ลาดโอกาสที�อยูห่า่งไกล หรอืเป�นลกูจา้งในสถานประกอบการ กลุ่มคนวา่งงาน หรอืยากจน 
         ตามทนุการดาํรงชพี 5 มติิ (ทนุมนุษย ์ทนุกายภาพ ทนุการเงิน ทนุทางธรรมชาติ และทนุทางสงัคม) 
(2.2) ประสานขอ้มูลและความชว่ยเหลือไปยงัหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งตามภารกิจ
(2.3) สง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยผูผ้ลิตสนิค้าดา้นการเกษตร การแปรรปู ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในรปูแบบการ
         มสีว่นรว่มของชุมชน 
(2.4) สรา้งเครอืขา่ยการจดัการเรยีนรูร้ว่มกันใหพ้ื�นที�หา่งไกลการศึกษาเขา้ถึงแหล่งเรยีนรู ้เชน่ ศูนย ์ICT ตําบล 
         กศน.ตําบล โรงเรยีนขยายโอกาส อบต. เป�นต้น 
(2.5) สรา้งเครอืขา่ยและระบบขอ้มูลที�เชื�อมโยงกับแหล่งทนุการศึกษา แหล่งการพฒันาอาชพี หรอืระบบ
         สวสัดกิารทางการศึกษา
(2.6) กําหนดแนวทางสาํหรบัผูด้อ้ยโอกาสเขา้ถึงการศึกษาและบรกิารวชิาการของวทิยาลัยชุมชนที�สอดคล้อง
         กับความต้องการและการประกอบอาชพีในพื�นที�
(2.7) สง่เสรมิองค์ความรูห้รอืพฒันาทักษะ โดยใหค้วามสาํคัญกับเศรษฐกิจชวีภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และ
         เศรษฐกิจสเีขยีว (Bio Circular Green Economy model) เพื�อใหค้นยากจน คนดอ้ยโอกาส เขา้สูห่ว่งโซ่
         การผลิต (Value Chain) ในพื�นที� เชน่ อาชพีดา้นการเกษตร การปศุสตัว ์การประมง เป�นต้น 
(2.8) ติดตามประเมนิผลการศึกษาของประชากรกลุ่มยากจน ผูด้อ้ยโอกาส และมคีวามเหลื�อมลํ�าสงูทาง
         เศรษฐกิจหรอืสงัคม 



ตัวชี�วดั หนว่ยนบั รวม 2566 2567 2568 2569 2570

(3) ตัวชี�วดัและค่าเป�าหมาย

เป�าหมายที� 1 (ต่อ)
การสรา้งและพฒันาคนในศตวรรษที� 21

ค่าเป�าหมาย 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570)

(1) จาํนวนวทิยาลัยชุมชนที�มรีะบบขอ้มูล
สารสนเทศผูด้้อยโอกาสในพื�นที�ที�เป�น
ป�จจุบนั

วทิยาลัย
ชุมชน

20            20             20            20             20          20

(2) จาํนวนเครอืขา่ยการจดัการเรยีนรู ้ เครอืขา่ย 20             4               4             4               4             4

(3) รอ้ยละของประชากรกลุ่มยากจน ผู้
ด้อยโอกาสไดร้บัการพฒันาทักษะอาชพี
Reskill/Upskill

รอ้ยละ 20           20             20           20             20           20

(4) รอ้ยละของประชากรกลุ่มยากจน 
ผูด้้อยโอกาสที�ไดร้บัการพฒันาทักษะ
อาชพี Reskill/Upskill  มรีายได้เพิ�มขึ�น 

รอ้ยละ 20           20             20           20             20           20

(5) จาํนวนหลักสตูร Reskill/Upskill ที�ได้รบั
การพฒันาขึ�นใหมส่าํหรบักลุ่มเป�าหมาย

หลักสตูร 100          20            20           20             20            20   

(6) รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที�มงีาน
ทํา 

รอ้ยละ

(7) จาํนวนกลุ่ม/เครอืขา่ยอาชพีที�เกิด
จากการพฒันาทักษะอาชพี 

กลุ่ม/
เครอืขา่ย

12             2              2             2               3             3 

(8) จาํนวนกลุ่มเกษตรกร/วสิาหกิจ
ชุมชนที�ได้รบัการยกระดับ

กลุ่ม

(9) จาํนวนชุมชนที�มกีารสรา้งมูลค่าเพิ�ม
จากต้นทนุทางวฒันธรรมหรอืความ
หลากหลายทางชวีภาพ (BCG) โดยการมี
สว่นรว่มของชุมชน

ชุมชน 100        20          20          20           20          20

100          70            75           80              90         100

20            20           20            20             20          20

22
แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 

ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



23แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เป�าหมายที� 1 (ต่อ)
การสรา้งและพฒันาคนในศตวรรษที� 21

(4) แผนงาน/โครงการ

(4.1) การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศและระบบสนบัสนนุผูเ้รยีนผูด้้อยโอกาส
(4.2) การพฒันาหลักสตูรเพื�อยกระดับคณุภาพชวีติและการประกอบอาชพี ให้กับประชากรกลุ่มยากจน และผู้ด้อย
โอกาส

(4.2.1) การสง่เสรมิการปลกูพชืเศรษฐกิจ/ปศุสตัว/์ประมง ตามความเหมาะสมของพื�นที�/ขบัเคลื�อน
            ด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม
(4.2.2) การสง่เสรมิการยกระดับการผลิตสนิค้าทางการเกษตร
(4.2.3) การสง่เสรมิพฒันา/เพิ�มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ชุมชน
(4.2.4) การสง่เสรมิและสรา้งมูลค่าจากฐานศิลปะวฒันธรรมพื�นบา้นในชุมชน
(4.2.5) การพฒันาเครอืขา่ยผูผ้ลิตสนิค้าด้านการเกษตร การแปรรปู ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
            โดยการมสีว่นรว่มของชุมชน

(4.3) การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนการสอนที�สอดคล้องกับกลุ่มเป�าหมาย

(4.3.1) การพฒันาระบบการจดัการเรยีนการสอนทางไกล
(4.3.2) การพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการหอ้งเรยีนเครอืขา่ย
(4.3.3) การพฒันาระบบกลไกการจดัการเรยีนรูร้ว่มกันในรปูแบบเครอืขา่ยใหพ้ื�นที�หา่งไกล
(4.3.4) การจดัการแหล่งเรยีนรู ้ฝ�กงาน ฝ�กประสบการณว์ชิาชพีที�มคีณุภาพ เชื�อมโยงกับระบบ 
            การเรยีนรูแ้ละการทํางาน
(4.3.5) การบูรณาการการสอนรว่มกับการทํางาน และใหม้รีายไดร้ะหวา่งเรยีน 
            โดยสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกับภาคธุรกิจ 
(4.3.6) การพฒันาระบบอาจารยที์�ปรกึษา พี�เลี�ยง ผูด้แูล และชว่ยเหลือผูเ้รยีนใหป้ระสบผล
            สาํเรจ็

(4.4) การติดตามประเมนิผลกระทบโครงการเพื�อยกระดับกลุ่มคนยากจน ผูด้้อยโอกาสและลดความเหลื�อมลํ�าทาง
เศรษฐกิจและสงัคม



เป�าหมายที� 1 (ต่อ)
การสรา้งและพฒันาคนในศตวรรษที� 21

เป�าหมายที� 1.3 สรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนสูก่ารพฒันาที�ยั�งยนื

(1) เป�าประสงค์
(1.1) หลักสตูร Reskill/Upskill ที�ตอบสนองการพฒันาเชงิพื�นที� 
(1.2) แหล่งเรยีนรูชุ้มชนตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง
(1.3) กําลังคนภาคการเกษตรที�มทัีกษะและความสามารถยกระดับผลิตภาพภาคการเกษตรเชงิพื�นที�ตั�งแต่ต้นนํ�า 
         กลางนํ�า และปลายนํ�า 
(1.4) ชุมชนได้รบัการยกระดบัทักษะอาชพีและคณุภาพชวีติตามศักยภาพของพื�นที� ลดการพึ�งพาจากภายนอก

(2) กลยุทธ ์ใหค้วามสาํคัญกับการสรา้งการเปลี�ยนแปลงในระดบัพื�นที�ตามกลยุทธ ์ดงันี�
(2.1) ใชห้ลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง รว่มกับการศึกษา สาํรวจแหล่งเรยีนรู ้ที�มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
         มาเป�นฐานของความคิดในการดาํเนินงาน
(2.2) ใช ้Area - based, Project - based หรอื Problem - based สรา้งการเรยีนรูเ้พื�อหนนุเสรมิการพฒันาและ
         ยกระดับชุมชน หรอืแก้ป�ญหาตามบรบิทของชุมชน
(2.3) เน้นการพฒันาขดีความสามารถของคนในภาคการเกษตร และสรา้งผูป้ระกอบการทางการเกษตร โดย
         ทํางานรว่มกับเครอืขา่ยองค์กรที�เกี�ยวขอ้ง
(2.4) ยกระดับผลิตภาพภาคการเกษตรตั�งแต่ต้นนํ�า กลางนํ�า และปลายนํ�า โดยใหค้วามสาํคัญกับเศรษฐกิจ
         ชวีภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกิจสเีขยีว (BCG : Bio Circular Green Economy model)
(2.5) จดัระบบการเรยีนรูห้รอืฝ�กอบรมที�มุง่ยกระดบัทักษะอาชพีและคณุภาพชวีติตามบรบิทของพื�นที�และกลุ่ม
         เป�าหมาย 
(2.6) พฒันาหลักสตูร Reskill/Upskill และจดัการเรยีนรูอ้ยา่งเขม้ขน้เพื�อพฒันาสมรรถนะคนในท้องถิ�น
(2.7) ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นวตักรรมดา้นเกษตร หรอือาชพีตามบรบิทชุมชน ที�เป�นต้นแบบ
         การเรยีนรู ้
(2.8) เสรมิการเรยีนรูด้า้นการตลาดสมยัใหมแ่ก่เกษตรกร 
(2.9) สรา้งการเรยีนรูเ้พื�อสรา้งความเขม้แขง็ใหกั้บชุมชน โดยอาศัยทนุและศักยภาพชุมชนเป�นฐานเพื�อสรา้ง
         มูลค่าเพิ�มใหกั้บทนุและศักยภาพของชุมชน โดยใชห้ลักการพฒันาอยา่งยั�งยนื

24 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



ตัวชี�วดั หนว่ยนบั รวม 2566 2567 2568 2569 2570

25แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

(3) ตัวชี�วดัและค่าเป�าหมาย

เป�าหมายที� 1 (ต่อ)
การสรา้งและพฒันาคนในศตวรรษที� 21

ค่าเป�าหมาย 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570)

(1) จาํนวนชุมชนที�เป�นฐานการพฒันา
ศักยภาพตนเองอยา่งยั�งยนื 
 (อยา่งน้อย วชช. ละ 1 ชุมชน/ป�)

ชุมชน 100           20             20            20             20            20

(2) จาํนวนโครงการ Area - based หรอื
Project - based สนับสนุนการพฒันา
ที�ยั �งยนื 

โครงการ  20             3               3              4                5              5

ด้านการท่องเที�ยว โครงการ   5              1               1              1                1              1        

ด้านแหล่งเรยีนรูชุ้มชน โครงการ

ด้านอาหาร โครงการ

ด้านผูส้งูอายุ โครงการ

ด้านการบรหิารจดัการขยะ/
สิ�งแวดล้อม

โครงการ

ผูด้้อยโอกาส คนยากจน โครงการ

(3) จาํนวนโครงการ Problem - based 
ที�แก้ป�ญหาสิ�งแวดล้อม ยกระดับรายได้
หรอืคณุภาพชวีติ

โครงการ

ด้านผูส้งูอายุ โครงการ

ด้านการบรหิารจดัการขยะ/
สิ�งแวดล้อม

โครงการ

ด้านภาษา โครงการ

ด้านเทคโนโลยดิีจทัิล โครงการ

ผูด้้อยโอกาส/คนยากจน โครงการ

  5              1               1              1                1              1        

  5              1               1              1                1              1        

  2                                                                  1             1        

  5              1               1              1                 1            1        

 25            5                5              5                 5            5        

  2                                                                  1             1        

  5             1               1               1                1            1        

  5             1               1              1                 1            1        

  5             1               1              1                 1            1        

  5             1               1              1                 1            1        

  5             1               1              1                 1            1        



ตัวชี�วดั หนว่ยนบั รวม 2566 2567 2568 2569 2570

(3) ตัวชี�วดัและค่าเป�าหมาย (ต่อ)

เป�าหมายที� 1 (ต่อ)
การสรา้งและพฒันาคนในศตวรรษที� 21

ค่าเป�าหมาย 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570)

(4) จาํนวนเกษตรกร/จาํนวนพื�นที�ที�มี
การพฒันาด้านการเกษตรแบบยั�งยนื
(50 คน/วชช./ป�)

คน/พื�นที� 4,250/
20 วชช.

 

(5) จาํนวนหลักสตูร Reskill/Upskill หลักสตูร  200          20            30            40             50          60

(6) จาํนวนชุมชนที�ใชห้ลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพยีงในการพฒันา

ชุมชน
(20 วชช.)

 300          20             40            60             80         100      

500/
10 วชช.

 

750/
15 วชช.

 

1,000/
20 วชช.

 

1,000/
20 วชช.

 

1,000/
20 วชช.

 

(7) จาํนวนโครงการยกระดับทักษะอาชพี
ด้านการเกษตร

โครงการ  16            1               2               3               5              5        

(8) จาํนวนผูป้ระกอบการด้านการเกษตร ราย
(20 วชช.)

 300         20             40             60             80         100       

(9) จาํนวนผลิตภัณฑ์หรอืนวตักรรม
ด้านการเกษตร

ผลิตภัณฑ์/
นวตักรรม
(20 วชช.)

 320         40             80             80            100         120

26 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



27แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เป�าหมายที� 1 (ต่อ)
การสรา้งและพฒันาคนในศตวรรษที� 21

(4) แผนงาน/โครงการ

(4.1) การสรา้งการเรยีนรูเ้พื�อหนนุเสรมิการพฒันาและยกระดับชุมชน โดยใช ้Area - based หรอื  Project - based
(4.2) การสรา้งการเรยีนรูเ้พื�อแก้ป�ญหาตามบรบิทของชุมชนและยกระดับชุมชน โดยใช ้Problem - based
(4.3) การสง่เสรมิการบรหิารจดัการห่วงโซอุ่ปทานสนิค้าเกษตรเพื�อยกระดับผลิตภาพภาคการเกษตร (ตั�งแต่ต้นนํ�า 
         กลางนํ�า และปลายนํ�า)
(4.4) การพฒันาขดีความสามารถเกษตรกรและผูป้ระกอบการ

(4.4.1) การพฒันาศักยภาพการรวมกลุ่มและจดัการกลุ่มของเกษตรกร
(4.4.2) การสรา้งมูลค่าเพิ�มผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับผูป้ระกอบการสนิค้าเกษตรและสมุนไพร 
            สูเ่ศรษฐกิจสรา้งสรรค์
(4.4.3) การยกระดับการผลิตสนิค้าเกษตรใหม้คีณุภาพไดม้าตรฐาน (GAP/เกษตรอินทรยี/์เกษตรปลอดภัย)
(4.4.4) การตลาดออนไลน์

(4.5) ศาสตรพ์ระราชากับการพฒันาการเกษตรอยา่งยั�งยนืตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
         (เกษตรอินทรยี)์

(4.5.1) การสรา้งครวัเรอืนต้นแบบซึ�งเป�นที�ยอมรบัในชุมชน 
(4.5.2) การขยายผลการทําเกษตรตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

(4.6) การพฒันาศักยภาพเกษตรกรในแหล่งเรยีนรู้

(4.6.1) เกษตรปราดเปรื�อง ดา้นการใชปุ้�ย Smart farmer การเกษตรเป�นมติรกับสิ�งแวดล้อม 
            และทักษะการเป�นวทิยากร
(4.6.2) การสรา้งเครอืขา่ยเผยแพรค่วามรูด้้านเกษตรและการถ่ายทอดความรูสู้ชุ่มชน

(4.7) การพฒันาหลักสตูร Reskill/Upskill และจดัการเรยีนรูอ้ยา่งหลากหลายเพื�อพฒันาสมรรถนะบุคคลในท้องถิ�น
(4.8) การให้คนในชุมชนรว่มกําหนดแนวทาง รูปแบบของการพฒันา หรอืความต้องการของชุมชน
(4.9) การสรา้งพื�นที�กลางในการจดักิจกรรมทางสงัคมที�มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เพื�อนาํไปสูก่ารสรา้ง
         ความเขม้แขง็ของชุมชน



เป�าหมายที� 2
การสรา้งองค์ความรูแ้ละนวตักรรม
เพื�อขบัเคลื�อนประเทศตามแนวทาง
Value - based economy 

เป�าหมายที� 2.1 สรา้งความรูใ้หม ่นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์และเครื�องมอืเพื�อพฒันาชุมชน

(1) เป�าประสงค์

(2.1) เพิ�มขดีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งทนุวจิยั
(2.2) พฒันาป�ญหาหรอืโจทยก์ารวจิยัจากการมสีว่นรว่มระหวา่งสถาบนั เครอืขา่ยการวจิยั และชุมชน โดยใหค้วาม
         สาํคัญโจทยว์จิยัด้าน Bio Circular Green Economy Model
(2.3) มกีารบูรณาการการพฒันานวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์และทรพัยากร รว่มกับสถาบนัอุดมศึกษา ภาคีเครอืขา่ย
         ภาครฐั และภาคเอกชน 
(2.4) พฒันาสมรรถนะนกัวจิยัใหม้ศัีกยภาพในการสรา้งสรรค์ผลงานวจิยั นวตักรรม และสิ�งประดิษฐที์�ทันต่อการ
         เปลี�ยนแปลง และสามารถปรบัใชกั้บการพฒันาเชงิพื�นที� 
(2.5) พฒันาทีมสรา้งสรรค์นวตักรรม สิ�งประดษิฐ ์และเครื�องมอื ที�สามารถนาํมาใชใ้นงานพฒันาอาชพีของชุมชน 
(2.6) สรา้งลักษณะนสิยั ศึกษา ค้นควา้ วจิยั ใหเ้ป�นวฒันธรรมองค์กรและเป�นลักษณะนสิยัของคนในชุมชน
(2.7) เสนอโครงการผา่นแหล่งทนุภายนอกเพื�อเสนอของบประมาณ

(1.1) ผลงานวจิยั นวตักรรม ที�สามารถนาํไปใชป้ระโยชน ์ในการลดความเหลื�อมลํ�าดา้นเศรษฐกิจ คณุภาพชวีติและสงัคม
(1.2) ชุมชนและคนในชุมชนมอีงค์ความรูแ้ละศักยภาพในการบรหิารจดัการตนเองอยา่งยั�งยนื และสามารถพึ�งพาตนเองได้

(2) กลยุทธ์

ตัวชี�วดั หนว่ยนบั รวม 2566 2567 2568 2569 2570

(3) ตัวชี�วดัและค่าเป�าหมาย ค่าเป�าหมาย 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570)

(1) จาํนวนงานวจิยัเพื�อพฒันาเชงิพื�นที� 
      ที�นาํไปใชป้ระโยชน์

โครงการ 100

(2) จาํนวนนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์และ
      เครื�องมอืที�นาํมาใชพ้ฒันาชุมชน

ชิ�นงาน
(20 วชช.)

 20             3               3               4               5               5

(3) รอ้ยละของบุคลากรที�ทํางานวจิยั สรา้ง
      นวตักรรม สิ�งประดษิฐแ์ละเครื�องมอื

รอ้ยละ 50            10             20             30             40            50        

20 20 20 20 20

28 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



ตัวชี�วดั หนว่ยนบั รวม 2566 2567 2568 2569 2570

29แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

(3) ตัวชี�วดัและค่าเป�าหมาย (ต่อ)

เป�าหมายที� 2
การสรา้งองค์ความรูแ้ละนวตักรรมเพื�อขบัเคลื�อนประเทศตามแนวทาง 
Value - based economy 

ค่าเป�าหมาย 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570)

(4) สดัสว่นงบประมาณในการดาํเนินงาน
      วจิยั สรา้งนวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์
      และเครื�องมอื เพื�อพฒันาชุมชน 

รอ้ยละ -

(5) จาํนวนเครอืขา่ยความรว่มมอืการ
      บูรณาการการพฒันานวตักรรม
      สิ�งประดษิฐ ์และทรพัยากร 

เครอืขา่ย  190          20             30            40             50            50

(6) จาํนวนบทความที�ตีพมิพแ์ละเผยแพร ่
      ในวารสารวชิาการระดบัชาติ 

บทความ  22              3               4               5              5               5        

- - - - -

(7) จาํนวนผลงานวจิยั นวตักรรม และ
      สิ�งประดษิฐ ์ที�สามารถยื�นขอจด 
      ทรพัยส์นิทางป�ญญา

เรื�อง  5               1               1               1              1              1        

(8) จาํนวนชุมชนที�มศัีกยภาพในการบรหิาร
      จดัการตนเองอยา่งยั�งยนื

ชุมชน  100           20             20             20            20            20        

(4) แผนงาน/โครงการ

(4.1) การพฒันาศักยภาพบุคลากรสถาบนัวทิยาลัยชุมชนดา้นงานวจิยั นวตักรรม และการสรา้งสรรค์สิ�งประดิษฐ์
(4.2) พี�เลี�ยงนักวจิยัวทิยาลัยชุมชน (ระบบที�ปรกึษา ระบบพี�เลี�ยง และระบบติดตามงานวจิยั)
(4.3) การพฒันางานวจิยันวตักรรมและสิ�งประดิษฐ ์งานสรา้งสรรค์ เพื�อลดความเหลื�อมลํ�าเชงิพื�นที� 
(4.4) การสง่เสรมิศักยภาพและสนับสนนุเสน้ทางวชิาชพีบุคลากรด้านทรพัยส์นิทางป�ญญา
(4.5) การเสรมิศักยภาพนกัวจิยัชุมชน 
(4.6) การสมัมนาวชิาการ วจิยั นวตักรรม และงานสรา้งสรรค์ และเชดิชูเกียรตินกัวจิยัที�มผีลงานดีเด่นของ
         สถาบนัวทิยาลัยชุมชน 
(4.7) การเสรมิสรา้งเครอืขา่ยการเขา้ถึงแหล่งทนุเพื�อการพฒันางานวจิยั นวตักรรมและงานสรา้งสรรค์
(4.8) การพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรบังานวจิยัของวทิยาลัยชุมชน
(4.9) การพฒันาโจทยว์จิยัเชงิพื�นที� โดยใหค้วามสาํคัญกับเศรษฐกิจชวีภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกิจ
         สเีขยีว (BCG : Bio Circular Green Economy model) 
(4.10) การพฒันาคณุภาพชวีติดว้ยทรพัยากรท้องถิ�นเพื�อลดความเหลื�อมลํ�าด้านเศรษฐกิจ คณุภาพชวีติ 
         และสงัคม



เป�าหมายที� 2
การสรา้งองค์ความรูแ้ละนวตักรรมเพื�อขบัเคลื�อนประเทศตามแนวทาง 
Value - based economy 

เป�าหมายที� 2.2 สรา้งมูลค่าเพิ�มจากมรดกทางภมูปิ�ญญาด้านชา่งศิลป�ท้องถิ�น

(1) เป�าประสงค์

(2.1) พฒันาบุคลากรใหม้สีมรรถนะและแรงจูงใจในการทํางานดา้นชา่งศิลป�ท้องถิ�น
(2.2) วจิยัสบืค้นองค์ความรูม้รดกทางภมูปิ�ญญาด้านชา่งศิลป�ท้องถิ�น
(2.3) จดักระบวนการเรยีนรูเ้พื�อสบืสาน ต่อยอด และยกระดับผลิตภัณฑ์ชา่งศิลป�ท้องถิ�น
(2.4) ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหมจ่ากภมูปิ�ญญาชา่งศิลป�ท้องถิ�น
(2.5) สรา้งระบบคลังขอ้มูลและทําเนยีบชา่งศิลป�ท้องถิ�น
(2.6) สรา้งแพลตฟอรม์เกี�ยวกับชา่งศิลป�ท้องถิ�นในดา้นต่าง ๆ 
(2.7) เผยแพรอ่งค์ความรูช้า่งศิลป�ท้องถิ�นของทกุวทิยาลัยชุมชนในรปูแบบนทิรรศการ/มหกรรมชา่งศิลป�
(2.8) ประสานความรว่มมอืในการสรา้งชอ่งทางการจดัจาํหนา่ยหรอืชอ่งทางการตลาด
(2.9) ผลักดันใหม้แีหล่งเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดมรดกทางภมูปิ�ญญาดา้นชา่งศิลป�ท้องถิ�น
(2.10) การสรา้งมูลค่าเพิ�มและต่อยอดมรดกทางภมูปิ�ญญาด้านชา่งศิลป�ท้องถิ�นสูเ่ศรษฐกิจสรา้งสรรค์
(2.11) ขบัเคลื�อนการทํางานรว่มกับเครอืขา่ยผูท้รงคณุวุฒ ิและผูป้ระกอบการด้านศิลปวฒันธรรมใหม้ี
           ประสทิธภิาพ

(1.1) มคีลังขอ้มูลและทําเนียบครชูา่งศิลป�ท้องถิ�น 
(1.2) มหีลักสตูรมรดกทางภมูปิ�ญญาด้านงานชา่งศิลป�ท้องถิ�น
(1.3) มงีานวจิยัหรอืโครงการพฒันาทักษะอาชพีหรอืคณุภาพชวีติที�ใชภ้มูปิ�ญญาดา้นชา่งศิลป�ท้องถิ�น โดยเป�น
          วจิยัที�สามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจ และสรา้งรายไดใ้หกั้บชุมชน
(1.4) ชา่งศิลป�ท้องถิ�นมรีายได้เฉลี�ยเพิ�มขึ�น
(1.5) มผีูส้บืสานมรดกทางภมูปิ�ญญาด้านชา่งศิลป�ท้องถิ�น
(1.6) วทิยาลัยชุมชนและสาํนักงานสถาบนัเผยแพรอ่งค์ความรูด้า้นชา่งศิลป�สูชุ่มชนผา่นสื�อต่าง ๆ
(1.7) มแีหล่งเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดมรดกทางภมูปิ�ญญาดา้นชา่งศิลป�ท้องถิ�น
(1.8) มกีารสรา้งมูลค่าเพิ�มและต่อยอดมรดกทางภมูปิ�ญญาดา้นชา่งศิลป�ท้องถิ�นสูเ่ศรษฐกิจสรา้งสรรค์

(2) กลยุทธ์

มรดกทางภมูปิ�ญญาด้านชา่งศิลป�ท้องถิ�น ตามนิยามของสถาบนัชา่งศิลป�ท้องถิ�น แบง่เป�น 10 ประเภท ดังนี� 
(1) งานพุทธศิลป� ศาสนศิลป�และจติรกรรมไทย 
(2) งานเครื�องดนตร ี(สรา้งและซอ่มเครื�องดนตรไีทย) 
(3) งานโลหะศิลป� (เครื�องเงิน-ทอง-งานครํ�าและถนิมพมิพาภรณ์) 
(4) งานเครื�องจกัสาน ยา่นลิเภา ไมไ้ผ ่เครื�องหวาย เครื�องใชใ้นชวีติประจาํวนั 
(5) งานเครื�องป�� นดินเผา (งานเซรามคิ สงัคโลก เครื�องเคลือบ เครื�องป�� นดินเผา) 

1

1

2

3

2ครูชา่งศิลป�ท้องถิ�น หมายความถึง ผูช้าํนาญการสรา้งสรรค์งานศิลปะด้วยภมูปิ�ญญา จนิตนาการ และนํ�ามอืมนุษย ์ด้วยเครื�องมอืเล็ก ๆ มใิชด้่วย
เครื�องจกัร เป�นมรดกทางวฒันธรรมของประเทศทรงคณุค่าที�สบืทอดต่อกันมา

งานชา่งศิลป�ท้องถิ�น คือ งานที�เป�นมรดกวฒันธรรมประจาํถิ�น เป�นศิลปกรรมที�แสดงใหเ้หน็ความคิดสรา้งสรรค์ ความประณีต ที�สะท้อนความคิด ความ
เชื�อ และวถีิชวีติที�สบืทอดกันมา

6) งานผา้และสิ�งถักทอ (งานทอ ถัก ป�ก พมิพ ์บาติก งานเขยีน – ผา้ลายอยา่ง)  
(7) งานปูนป�� น - งานไม ้(งานชา่งไม ้ชา่งปูน ชา่งปรงุเรอืน ชา่งสลัก) 
(8) งานศาสตราวุธ (กรชิ เครื�องศาตราวุธไทย ล้านนา ฯลฯ) 
(9) งานเครื�องสด (แทงหยวก งานดอกไม ้ใบตอง มาลาพนัดวง ฯลฯ) 
(10) งานเครื�องรกั เครื�องเขนิ  

3

30 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



31แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เป�าหมายที� 2
การสรา้งองค์ความรูแ้ละนวตักรรมเพื�อขบัเคลื�อนประเทศตามแนวทาง 
Value - based economy 

ตัวชี�วดั หนว่ยนบั รวม 2566 2567 2568 2569 2570

(3) ตัวชี�วดัและค่าเป�าหมาย ค่าเป�าหมาย 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570)

(1) จาํนวนคลังขอ้มูลและทําเนยีบ
ชา่งศิลป�ท้องถิ�นทกุวทิยาลัยชุมชน

เรื�อง/
ด้าน

(2) จาํนวนหลักสตูรมรดกทางภมูปิ�ญญา
ด้านชา่งศิลป�ท้องถิ�น

หลักสตูร

(3) จาํนวนโครงการวจิยัหรอืโครงการ
พฒันาทักษะอาชพีหรอืคณุภาพชวีติที�ใช้
ภมูปิ�ญญาด้านชา่งศิลป�ท้องถิ�น ที�
สามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจ และสรา้ง
รายไดใ้หกั้บชุมชน

โครงการ/
เรื�อง

(4) จาํนวนผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ใหม่
ทางภมูปิ�ญญาด้านชา่งศิลป�ท้องถิ�น

ผลิตภัณฑ์

(5) จาํนวนของผูส้บืสานชา่งศิลป�ท้องถิ�น
ที�เพิ�มขึ�น 

คน

(6) รอ้ยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์ทาง
ภมูปิ�ญญาด้านชา่งศิลป�ท้องถิ�นเพิ�มขึ�น
(จากมูลค่าผลิตภัณฑ์เดิม)

รอ้ยละ

(7) จาํนวนครั�งที�เผยแพรอ่งค์ความรู ้
ทางภมูปิ�ญญาด้านชา่งศิลป�ท้องถิ�น

ครั�ง

(8) จาํนวนแหล่งเรยีนรูแ้ละถ่ายทอด
มรดกทางภมูปิ�ญญาด้านชา่งศิลป�ท้องถิ�น

แหง่

35 5 6 7 8 9

35 5 6 7 8 9

35 5 6 7 8 9

15 3 3 3 3 3

130 10 20 20 30 50

10 10 10 10 10 10

5 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1



เป�าหมายที� 2
การสรา้งองค์ความรูแ้ละนวตักรรมเพื�อขบัเคลื�อนประเทศตามแนวทาง 
Value - based economy 

(4) แผนงาน/โครงการ

(4.1) การจดัทําระบบขอ้มูลคลังขอ้มูล/ทําเนียบชา่งศิลป�ท้องถิ�นสาขาต่าง ๆ
(4.2) การพฒันาบุคลากรดา้นเศรษฐกิจที�ขบัเคลื�อนดว้ยนวตักรรม ตัวอยา่งเชน่ การคิดเชงิออกแบบ 
         การคิดเชงิระบบ เป�นต้น 
(4.3) การจดัทําหลักสตูรมรดกทางภมูปิ�ญญาด้านชา่งศิลป�ท้องถิ�น
(4.4) การพฒันาทักษะอาชพีหรอืคณุภาพชวีติที�ใชภ้มูปิ�ญญาดา้นชา่งศิลป�ท้องถิ�น
(4.5) การพฒันาหรอืยกระดับผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ใหมท่างภมูปิ�ญญาดา้นชา่งศิลป�ท้องถิ�น 
(4.6) การสบืสานต่อยอด ยกระดับชา่งศิลป�ท้องถิ�น เชน่ การจดันทิรรศการเพื�อแสดงผลงานของชา่งศิลป� 
         เพื�อยกยอ่งเชดิชู เป�นต้น 
(4.7) การเพิ�มชอ่งทางการตลาดโดยการสรา้งความรว่มมอืจากภาคธุรกิจ 
(4.8) การพฒันากลุ่มชา่งศิลป�ท้องถิ�นในด้านผูป้ระกอบการ 
(4.9) การพฒันาแหล่งเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดมรดกทางภมูปิ�ญญาดา้นชา่งศิลป�ท้องถิ�น

32 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



เป�าหมายที� 3
การปฏิรูประบบบรหิารใน
สถาบนัวทิยาลัยชุมชน

33แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เป�าหมายที� 3.1 พฒันาระบบบรหิารบุคลากรที�เป�นผูส้รา้งการเปลี�ยนแปลง 

(1) เป�าประสงค์

องค์คณะ (สภาสถาบนั/สภาวชิาการ/สภาวทิยาลัย)
(2.1) สนับสนุนการปฏิบติังานขององค์คณะใหเ้กิดความคล่องตัว และเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่
         ของสภาวทิยาลัยชุมชน

ผูบ้รหิาร (ผอ.สถาบนั/รอง ผอ.สถาบนั/ผอ.วชช./รอง ผอ.วชช./ผอ.สนง./ผอ.กอง)
(2.2) พฒันาผูบ้รหิารใหเ้ป�นผูนํ้าการเปลี�ยนแปลงและผลักดนัใหเ้กิดการมสีว่นรว่มของบุคลากรภายในสถาบนั 

บุคลากรสายวชิาการและบุคลากรสายสนบัสนนุ
(2.3) พฒันาบุคลากรใหม้ ีmindset ในการสรา้งการเปลี�ยนแปลง 
(2.4) พฒันาระบบและกลไกการบรหิารงานบุคคลของสถาบนั

(1.1)  องค์คณะของสถาบนัสามารถปฏิบติังานใหเ้ป�นไปตามอํานาจหนา้ที�และพนัธกิจของสถาบนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
          และเกิดประสทิธผิล
(1.2)  ผูบ้รหิารทกุระดับมคีวามเป�นผูน้าํทางวชิาการและบรหิารงานภายใต้พนัธกิจของสถาบนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
(1.3)  บุคลากรมเีจตคติและทักษะในการปฏิบติังานที�มุง่เนน้คณุภาพและผลลัพธข์องสถาบนั

(2) กลยุทธ์



ตัวชี�วดั หนว่ยนบั รวม 2566 2567 2568 2569 2570

(3) ตัวชี�วดัและค่าเป�าหมาย ค่าเป�าหมาย 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570)

(1) มรีะบบสารสนเทศการบรหิารจดัการ
บุคลากรทกุประเภท
(สาํนักงานสถาบนั 1 ระบบ)

ระบบ

(2) จาํนวนโครงการที�สนบัสนนุการปฏิบติั
งานขององค์คณะ (สภาสถาบนั/สภา
วชิาการ/สภาวทิยาลัย) 

โครงการ

(3) รอ้ยละของผูบ้รหิารที�ได้รบัการ
พฒันาการเป�นผูนํ้าการเปลี�ยนแปลง

รอ้ยละ

(4) รอ้ยละของบุคลากรสายวชิาการที�ได้
รบัการพฒันาเจตคติและทักษะในการ
ปฏิบติังาน

รอ้ยละ

(5) รอ้ยละของบุคลากรสายวชิาการที�ได้รบั
การแต่งตั�งใหด้าํรงตําแหนง่ทางวชิาการ 

รอ้ยละ

(6) รอ้ยละของบุคลากรสายสนบัสนุนได้
รบัการพฒันาเจตคติและทักษะในการ
ปฏิบติังาน

รอ้ยละ

(7) รอ้ยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที�
ได้รบัการกําหนดตําแหนง่ที�สงูขึ�นตาม
กรอบระดบัตําแหน่ง

รอ้ยละ

2 1 - 1 - -

8 1 1 2 2 2

80 80 80 80 80 80

80 80 80 80 80 80

50 50 50 50 50 50

80 80 80 80 80 80

50 50 50 50 50 50

เป�าหมายที� 3
การปฏิรปูระบบบรหิารในสถาบนัวทิยาลัยชุมชน

34 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



35แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

(4) แผนงาน/โครงการ

องค์คณะ (สภาสถาบนั/สภาวชิาการ/สภาวทิยาลัย)
(4.1) โครงการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในบทบาทของสภาสถาบนั สภาวชิาการ สภาวทิยาลัย อนกุรรมการวชิาการ 
         และกรรมการสง่เสรมิกิจการวทิยาลัย
(4.2) โครงการสมัมนาสภาสถาบนั สภาวชิาการ สภาวทิยาลัย อนกุรรมการวชิาการ และคณะกรรมการสง่เสรมิกิจการ
         วทิยาลัย

ผูบ้รหิาร (ผอ.สถาบนั/รอง ผอ.สถาบนั/ผอ.วชช./รอง ผอ.วชช./ผอ.สนง./ผอ.กอง)
(4.3) โครงการฝ�กอบรมหลักสตูรการสรา้งความเขม้แขง็ด้านการบรหิารของสถาบนัอุดมศึกษาตามภารกิจหลัก 
         (การเรยีนการสอน การวจิยั การทะนบุาํรุงศิลปวฒันธรรม การบรกิารวชิาการ)
(4.4) โครงการฝ�กอบรมหลักสตูรการเป�นผูนํ้าการเปลี�ยนแปลง

บุคลากรสายวชิาการ
(4.5) แผนงานเขา้สูตํ่าแหนง่ทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ
(4.6) โครงการพฒันาบุคลากรเชงิรุกของอุดมศึกษาสูค่วามเป�นเลิศ
(4.7) โครงการฝ�กอบรมหลักสตูรการบูรณาการความสมัพนัธใ์นองค์กรเพื�อความสาํเรจ็อยา่งยั�งยนื
(4.8) โครงการฝ�กอบรมการสรา้งกระบวนทัศน์ และวฒันธรรมในองค์กรเพื�อการเปลี�ยนแปลง
(4.9) โครงการพฒันาบุคลากรเพื�อเพิ�มขดีความสามารถในการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกับองค์กรต่าง ๆ 
(4.10) โครงการฝ�กอบรมหลักสตูรการพฒันานกับรหิารมหาวทิยาลัยสายวชิาการระดบัสงู

บุคลากรสายสนบัสนุน
(4.11)  แผนงานการพฒันาระบบคลังขอ้มูลด้านการบรหิารงานบุคคลของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน
(4.12)  แผนงานการพฒันาระบบการสรรหา บรรจุ แต่งตั�ง และรกัษาบุคลากรของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน
(4.13)  แผนงานการทบทวนและจดัทํากรอบอัตรากําลังของสถาบนัวทิยาลัยชุมชนใหส้อดคล้องกับภารกิจ
            และบรบิทที�เปลี�ยนแปลง
(4.14)  แผนงานการจดัทําแผนพฒันาบุคลากรของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน
(4.15)  แผนงานการเสรมิสรา้งความมั�นคง และสวสัดกิารของบุคลากรในระบบสถาบนัวทิยาลัยชุมชน
(4.16)  แผนงานการทบทวนกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ และประกาศของสถาบนัวทิยาลัยชุมชนที�เกี�ยวขอ้งกับงานบุคลากร
(4.17)  แผนงานการเขา้สูตํ่าแหน่งที�สงูขึ�นของบุคลากรสายสนบัสนนุ
(4.18)  โครงการฝ�กอบรมหลักสตูรการบรหิารงานอุดมศึกษาสายสนบัสนนุระดบัสงู (นบสส.)
(4.19)  โครงการพฒันาบุคลากรเพื�อเพิ�มขดีความสามารถในการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกับองค์กรต่าง ๆ 
(4.20)  โครงการฝ�กอบรมการสรา้งกระบวนทัศน ์และวฒันธรรมในองค์กรเพื�อการเปลี�ยนแปลง

เป�าหมายที� 3
การปฏิรปูระบบบรหิารในสถาบนัวทิยาลัยชุมชน



เป�าหมายที� 3.2 เพิ�มประสทิธภิาพการบรหิารการเงินและงบประมาณ

(1) เป�าประสงค์

(2.1) จดัทําคําของบประมาณ แผนการใชจ้า่ยงบประมาณที�มุง่เนน้ผลลัพธ ์(Outcome - oriented) และใชร้ะบบ
         งบประมาณเป�นกลไกเพื�อสรา้งการเปลี�ยนแปลง
(2.2) พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการบรหิารจดัการงบประมาณ 
(2.3) สง่เสรมิการจดัหารายได้ บรหิารรายรบั และควบคมุรายจา่ย ใหม้คีวามโปรง่ใส 
(2.4) จดัระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามประเมนิผล และปรบัปรุงแก้ไขการใชจ้า่ย

(1.1) การบรหิารงบประมาณที�มุง่เน้นผลลัพธ ์(Outcome - oriented) 
(1.2) ระบบการเงินและงบประมาณที�มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได้ 
(1.3) รายได้จากการดําเนนิงานตามพนัธกิจและการบรหิารจดัการทรพัยส์นิเพิ�มขึ�น 

(2) กลยุทธ์

ตัวชี�วดั หนว่ยนบั รวม 2566 2567 2568 2569 2570

(3) ตัวชี�วดัและค่าเป�าหมาย ค่าเป�าหมาย 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570)

(1) รอ้ยละของโครงการที�บรรลผุลลัพธ์
(ทกุโครงการ)

รอ้ยละ

(2) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการบรหิาร
จดัการงบประมาณ

ระบบ

(3) รอ้ยละความถกูต้องของผลการ
ตรวจสอบทางการเงิน

รอ้ยละ

100 100 100 100 100 100

1 1 - - - -

100 100 100 100 100 100

(4) รายได้ที�เกิดจากการบรหิารสนิทรพัย์
หรอืการจาํหนา่ยผลิตภัณฑ์ที�เป�นสนิค้า
ของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน

บาท 5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

เป�าหมายที� 3
การปฏิรปูระบบบรหิารในสถาบนัวทิยาลัยชุมชน

(4) แผนงาน/โครงการ

(4.1) การพฒันาระบบการบรหิารจดัการงบประมาณเพื�อสนบัสนนุการตัดสนิใจของผูบ้รหิาร
(4.2) การติดตามและประเมนิผลการใชจ้า่ยงบประมาณของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน
(4.3) การสง่เสรมิสนับสนุนการจดัหารายได้และทรพัยส์นิเพื�อเพิ�มรายไดข้องสถาบนัวทิยาลัยชุมชน 
(4.4) การสง่เสรมิสนับสนุนการจดัตั�งกองทนุเงินรายไดข้องวทิยาลัยชุมชนเพื�อสนบัสนนุการบรหิารจดัการ
         และการจดัการศึกษา
(4.5) การสง่เสรมิใหใ้ชเ้งินรายไดเ้พื�อการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การพฒันานวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์และเครื�องมอื 
         เพื�อพฒันาชุมชน
(4.6) การสง่เสรมิใหน้กัศึกษา ประชาชน หรอืผูร้บับรกิารในท้องถิ�นสามารถเขา้ถึงแหล่งทนุต่าง ๆ 

36 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



37แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เป�าหมายที� 3.3 แก้ขอ้จาํกัดด้านกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ และหลักเกณฑ์

(1) เป�าประสงค์

(2.1) สรา้งความเขา้ใจ แลกเปลี�ยนเรยีนรู ้และกําหนดแนวปฏิบติัในการทํางานเชงิรกุระหวา่งสถาบนัวทิยาลัยชุมชน
         และวทิยาลัยชุมชน
(2.2) ทบทวน ปรบัปรงุ และพฒันากฎระเบยีบ เพื�อลดขั�นตอน ลดเวลา และการทํางานที�ซํ�าซอ้นในการปฏิบติังาน
         ของผูบ้รหิาร อาจารย ์และบุคลากรสายสนับสนนุแก้ไข ปรบัปรุง กฎ ระเบยีบ ใหเ้อื�อต่อการสรา้งประสทิธภิาพ
         ในการทํางาน
(2.3) แก้ไข ปรบัปรุง กฎ ระเบยีบ ใหเ้อื�อต่อการสรา้งประสทิธภิาพในการทํางาน

กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ และประกาศของสถาบนัสอดคล้องกับการบรหิารจดัการและการจดัการศึกษาของสถาบนั
วทิยาลัยชุมชนในสถานการณป์�จจุบนั

(2) กลยุทธ์

ตัวชี�วดั หนว่ยนบั รวม 2566 2567 2568 2569 2570

(3) ตัวชี�วดัและค่าเป�าหมาย ค่าเป�าหมาย 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570)

(1) ระดับความพงึพอใจของบุคลากร
      ในการใชก้ฎ ระเบยีบที�พฒันาหรอื 
      ปรบัปรุงใหม ่(วดัจากบุคลากร
      ที�เกี�ยวขอ้ง)

ระดบัความ
พงึพอใจ 
(5 ระดบั)

(2) จาํนวนกฎ ระเบยีบ ที�พฒันาหรอื
      ปรบัปรุงใหม ่(การบรหิารงานบุคคล 
      การบรหิารการเงินและทรพัยส์นิ 
      และการบรหิารงานวชิาการและวจิยั)

ฉบบั

5 5 5 5 5 5

20 4 4 4 4 4

เป�าหมายที� 3
การปฏิรปูระบบบรหิารในสถาบนัวทิยาลัยชุมชน

(4) แผนงาน/โครงการ

(4.1) การทบทวนกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ และประกาศของสถาบนัเพื�อใหส้อดคล้องกับการบรหิารจดัการและการ
         จดัการศึกษาของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน
(4.2) การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบติัตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ และประกาศของสถาบนั 
(4.3) การติดตามและประเมนิผลการปฏิบติังานตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ และประกาศของสถาบนั



38 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เป�าหมายที� 3.4 ยกระดับระบบธรรมาภิบาลในองค์กร

(1) เป�าประสงค์

(2.1) สรา้งระบบ/กลไกธรรมาภิบาลในองค์กรทั�งระดับสภาสถาบนั และบุคลากรในระบบวทิยาลัยชุมชน
         ใหส้อดคล้องกับ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
(2.2) ปลกูฝ�งวฒันธรรมการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล
(2.3) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล 

(1.1) การบรหิารจดัการที�ใหค้วามสาํคัญกับความรบัผดิชอบ ความโปรง่ใส และมปีระสทิธผิล
(1.2) บุคลากรมจีติสาํนึก ประพฤติตน และปฏิบติังานเป�นไปตามหลักคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาล 

(2) กลยุทธ์

ตัวชี�วดั หนว่ยนบั รวม 2566 2567 2568 2569 2570

(3) ตัวชี�วดัและค่าเป�าหมาย ค่าเป�าหมาย 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570)

(1) รอ้ยละของผลการประเมนิคณุธรรม
      ความโปรง่ใสไมตํ่�ากวา่รอ้ยละ 90

รอ้ยละ

(2) ระดับการประเมนิคณุภาพภายในหรอื
      ภายนอกของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน

ระดบั

90 90 90 90 90 90

ดี ดี ดี ดี ดี ดี

เป�าหมายที� 3
การปฏิรปูระบบบรหิารในสถาบนัวทิยาลัยชุมชน

(4) แผนงาน/โครงการ

(4.1) การพฒันาระบบธรรมาภิบาลเพื�อการพฒันาอุดมศึกษา
(4.2) การกํากับและการบรหิารความเสี�ยงตามแนวทาง "COSO Enterprise Risk Management Integrating with
         Strategy and Performance"
(4.3) การบรหิารกิจการบา้นเมอืงที�ดเีพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยนื
(4.4) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏิบติังานตามหลักธรรมาภิบาล

(3) ระดับความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร
      จากสถาบนัวทิยาลัยชุมชน

ระดบั ดี ดี ดี ดี ดี ดี



เป�าหมายที� 3.5 พฒันาระบบเทคโนโลยดิีจทัิลเพื�อการบรหิารจดัการและการเรยีนการสอน

(1) เป�าประสงค์

(2.1) พฒันาระบบโครงสรา้งพื�นฐานด้านเทคโนโลยดิีจทัิลใหค้รอบคลมุทกุพื�นที�และทกุบรกิาร การกํากับ ดแูล 
         ตรวจสอบระบบเครอืขา่ยโครงสรา้งพื�นฐานทางเทคโนโลยดิีจทัิล การบาํรงุรกัษาระบบเครอืขา่ยการรกัษา
         ความปลอดภัยเครอืขา่ย และขอ้มูลสว่นบุคคลของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน ตามพระราชบญัญติัการรกัษา
         ความมั�นคงปลอดภัยไซเบอร ์พ.ศ. 2562 และพระราชบญัญติัคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562
(2.2) พฒันาแพลตฟอรม์เพื�อการบรหิารจดัการครบทกุพนัธกิจ 
(2.3) พฒันาระบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน ์(Learning Management System : LMS) ของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน 
         เพื�อรองรบัเนื�อหาบทเรยีนด้านการเรยีนการสอน การวจิยั และทรพัยากรการเรยีนรูข้องสถาบนัวทิยาลัยชุมชน
         ในรปูแบบดิจทัิล  
(2.4) พฒันาระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มคีวามถกูต้อง เป�นป�จจุบนั พรอ้มใชง้านและใหก้ารบรกิารด้านขอ้มูล
(2.5) พฒันาสมรรถนะบุคลากรใหม้ทัีกษะด้านดจิทัิล สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติผา่นแพลตฟอรม์การเรยีนรูอ้อนไลน์
         สาํหรบัผูเ้รยีนวทิยาลัยชุมชน และประชาชนทั�วไปทั�งแบบ Non - credit และ Credit bank

(1.1)  โครงสรา้งพื�นฐานด้านเทคโนโลยดิีจทัิลมคีวามเสถียร ปลอดภัย ครอบคลมุทกุพื�นที�และทกุบรกิาร 
(1.2)  ระบบสารสนเทศที�รองรบัการปฏิบติังานครบทกุพนัธกิจ
(1.3)  มรีะบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน 
(1.4)  บุคลากรมทัีกษะดา้นดิจทัิล

(2) กลยุทธ์

ตัวชี�วดั หนว่ยนบั รวม 2566 2567 2568 2569 2570

(3) ตัวชี�วดัและค่าเป�าหมาย ค่าเป�าหมาย 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570)

(1) รอ้ยละของความเสถียรของระบบ
      โครงสรา้งพื�นฐานและระบบเครอืขา่ย

รอ้ยละ

(2) จาํนวนแพลตฟอรม์ที�รองรบั
      การบรหิารจดัการ

แพลตฟอรม์

95 95 95 95 95 95

8 4 1 1 1 1

เป�าหมายที� 3
การปฏิรปูระบบบรหิารในสถาบนัวทิยาลัยชุมชน

(3) จาํนวนระบบการจดัการเรยีน
      การสอนออนไลน ์(LMS)

ระบบ 2 1 1 - - -

(4) จาํนวนบทเรยีนในระบบ LMS    
      ครอบคลมุทกุหลักสตูร

รายวชิา/
หลักสตูร

110 10 20 20 30 30

39แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



40 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เป�าหมายที� 3
การปฏิรปูระบบบรหิารในสถาบนัวทิยาลัยชุมชน

ตัวชี�วดั หนว่ยนบั รวม 2566 2567 2568 2569 2570

(3) ตัวชี�วดัและค่าเป�าหมาย ค่าเป�าหมาย 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570)

(5) รอ้ยละของบุคลากรที�มทัีกษะด้าน
ดิจทัิล (ผา่นการทดสอบหลักสตูร เรื�อง
ความคล่องและความเป�นพลเมอืงดิจทัิล
ความเขา้ใจและการเรยีนรูด้จิทัิล และ
ความสามารถทํางานด้วยดจิทัิล)

รอ้ยละ
 

(6) รอ้ยละของการลดทรพัยากรสิ�นเปลือง
ภายในสาํนักงาน เชน่ กระดาษ หมกึพมิพ์
หลังจากนาํแพลตฟอรม์และแอพพลิเคชั�น
มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

รอ้ยละ
 

(7) แผนความมั�นคงปลอดภัยตาม
พระราชบญัญติัการรกัษาความมั�นคง
ปลอดภัยไซเบอร ์พ.ศ. 2562 

แผน

(8) นโยบายการรกัษาความปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูล
สว่นบุคคล

นโยบาย

(9) ผูร้บับรกิารผา่นแพลตฟอรม์การเรยีนรู้
ด้วยตนเอง

คน

90 90 90 90 90 90

80 40 50 60 70 80

1 1 - - - -

1 1 - - - -

44,000 6,000 8,000 10,000 10,000 10,000

(4) แผนงาน/โครงการ

(4.1) โครงการวจิยัพฒันา (แพลตฟอรม์ บุคลากร และกระบวนการเรยีนรูแ้ละการทํางาน) สูว่ทิยาลัยชุมชนดิจทัิล 
         (Digital Community Colleges)  
(4.2) โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื�นฐานใหค้รอบคลมุพื�นที�บรกิารและเชื�อมต่อกับโครงขา่ยอื�นของภาครฐั
         แบบบูรณาการ
(4.3) โครงการพฒันาระบบ eOffice eSignature ระบบการเงิน บญัช ีและพสัด ุของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน
(4.4) โครงการปฏิรปูกระบวนการทํางานขององค์กรสูร่ะบบออนคลาวด ์(On Cloud Technology)
(4.5) การพฒันาหลักสตูรการเรยีนการสอนสูร่ปูแบบ online 100% หรอื Blended ทกุหลักสตูร
(4.6) แผนงานบรหิารความปลอดภัย และความเสี�ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบเครอืขา่ย 
(4.7) การพฒันาระบบคลังขอ้มูลขององค์กรใหส้มบูรณ ์ ถกูต้อง พรอ้มใชง้าน



สว่นที� 5
การติดตามประเมนิผล

41แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



42 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส�วนที ่5 การตดิตามประเมนิผล

การติดตามประเมนิผลแผนพฒันาความเป�นเลิศสถาบนัวทิยาลัยชุมชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570) ใชก้ลไกการบรหิารงานของสาํนกังานสถาบนัและ
วทิยาลัยชุมชนใหม้บีทบาทหน้าที�ในการมสีว่นรว่มในการติดตามประเมนิผลและ
รบัผดิชอบติดตามการดําเนนิงานตามเป�าหมาย กลยุทธ ์และตัวชี�วดั 
ที�แต่ละสว่นรบัผดิชอบ โดยที�กองแผนงานและงบประมาณ สถาบนัฯ เป�นผู้
วเิคราะหส์งัเคราะห ์และสรปุในภาพรวมของแผนเพื�อรายงานผูบ้รหิารต่อไป

การติดตามผล เป�นกระบวนการและวธิกีารในการสง่เสรมิ สนบัสนนุ เรง่รดัการ
ดําเนินงานใหเ้ป�นไปตามเป�าหมายทั�งในเชงิปรมิาณ คณุภาพ เวลา และต้นทนุ
โดยมกีระบวนการติดตามผลอยา่งเป�นระบบและมคีวามต่อเนื�องเป�นรอบรายป�
รอบครึ�งแผน และเมื�อสิ�นแผน เพื�อนาํขอ้มูลมาใชใ้นการปรบัปรุงกระบวนการ
ทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลสอดคล้องกับเป�าหมายที�กําหนดไว้

การประเมนิผล เป�นกระบวนการในการเปรยีบเทียบผลการดาํเนนิงานกับแผนที�
กําหนด การควบคมุ เรง่รดัการดําเนินงานใหเ้ป�นไปตามแผน การศึกษาป�ญหาที�
เกิดขึ�นในทางปฏิบติั เพื�อแก้ไข/ปรบัปรุงการดําเนนิงานใหเ้กิดผลผลิต ผลลัพธ์
ที�ต้องการ และเป�นการประเมนิผลกระทบ ทั�งทางตรง/ทางอ้อม เพื�อเป�นขอ้มูล
ประกอบในการดําเนินแผนงาน/โครงการ ต่อไป รวมทั�ง การปรบัปรุงนโยบาย
และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในลักษณะ Rolling Plan

หลักการประเมนิผล เนน้การประเมนิผลแบบมสีว่นรว่มจากทกุภาคสว่น
เป�นการประเมนิในเชงิผลลัพธ ์และผลกระทบเพื�อวดัความสาํเรจ็ของการบรรลุ
เป�าหมายตัวชี�วดัของแผน
     1. กรอบการติดตามและประเมนิผล ประกอบดว้ยผลสาํเรจ็ 3 ระดบั ไดแ้ก่
         ระดับผลผลิต : ประเมนิผลสาํเรจ็ของตัวชี�วดัตามแผนพฒันาความเป�น
เลิศสถาบนัวทิยาลัยชุมชน ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570) 
         ระดับผลลัพธ ์: ประเมนิผลประโยชนที์�ได้จากผลผลิตตามเป�าประสงค์/
เป�าหมาย และกลยุทธ์
         ระดับผลกระทบ : ประเมนิผลกระทบที�ได้มาจากผลลัพธต่์อผูม้สีว่นได้เสยี
(Stakeholders audit)
     2. แนวทางการติดตามประเมนิผล
         (1) ใหม้กีารประเมนิผลที�เชื�อมโยงกับเป�าหมายและตัวชี�วดัของแผน
พฒันาความเป�นเลิศสถาบนัวทิยาลัยชุมชน ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570) และ
แผนปฏิบติัราชการประจาํป�ของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน
         (2) ระบบและกลไกการประเมนิควรมกีารประเมนิทั�งการประเมนิภายใน
และการประเมนิจากบุคคลภายนอก
         (3) ใหส้าํนกังานสถาบนัและวทิยาลัยชุมชนมสีว่นรว่มในการติดตาม
ประเมนิผลและรบัผดิชอบติดตามการดาํเนินงานตามเป�าหมาย กลยุทธ ์
และตัวชี�วดั ที�แต่ละสว่นรบัผดิชอบ
 



ส�วนที ่5 การตดิตามประเมนิผล

3. ระยะเวลาการติดตามประเมนิผล
     การติดตามประเมนิผลเป�นกลไกสาํคัญเพื�อการสง่
เสรมิสนับสนนุ เรง่รดัการดาํเนนิงานใหเ้ป�นไปตามแผน
พฒันาความเป�นเลิศสถาบนัวทิยาลัยชุมชน ระยะ 5 ป�
(พ.ศ. 2566 - 2570) และก่อใหเ้กิดการปรบัปรงุอยา่ง
ต่อเนื�อง โดยเปรยีบเทียบผลการดําเนนิงานจรงิกับ
เป�าหมายที�กําหนดไวใ้นแผน กําหนดเวลาในการติดตาม
ประเมนิผล 3 ครั�ง ดังนี�
      
       ครั�งที� 1 ติดตามประเมนิผลรอบ 1 ป� หลังสิ�น
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 
       ครั�งที� 2 ติดตามประเมนิผลรอบครึ�งแผน หลังสิ�น
ไตรมาส 2 ของป�งบประมาณ พ.ศ. 2568
       ครั�งที� 3 ติดตามประเมนิผลสิ�นแผน หลังสิ�น
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2570 

4.เครื�องมอืที�ใชใ้นการติดตามประเมนิผล
   การติดตามประเมนิผลเป�นกลไกสาํคัญเพื�อการสง่
เสรมิสนับสนนุ เรง่รดัการดาํเนนิงานใหเ้ป�นไปตามแผน
พฒันาความเป�นเลิศสถาบนัวทิยาลัยชุมชน ระยะ 5 ป�
(พ.ศ. 2566 - 2570) กําหนดเครื�องมอืที�ใชใ้นการ
ติดตามประเมนิผล ดงันี�
    (1) แบบสาํรวจ/แบบสอบถาม
    (2) การสมัภาษณ์
    (3) การสงัเกตหรอืการสนทนากลุ่ม

43แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



สว่นที� 6
ผลที�คาดวา่จะไดร้บั

44 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



(1) หลักสตูรสอดคล้องกับการสรา้งกําลังคนสมรรถนะสงูตามบรบิทของพื�นที�
(2) อาจารยป์ระจาํและอาจารยพ์เิศษมคีวามสามารถในการยกระดับคณุภาพการศึกษา 
(3) การจดัการศึกษา และฝ�กอบรมที�เนน้ผลลัพธแ์ละสรา้งสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลง
      ของยุคสมยั 
(4) นวตักรรม สื�อ และเทคโนโลยดิีจทัิลสนับสนนุการจดัการศึกษาและการเรยีนรู ้
(5) ระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ที�เอื�อใหท้กุกลุ่มเป�าหมายเขา้ถึงองค์ความรู ้ สื�อ และ
      แหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติ
(6) คนในท้องถิ�นมสีมรรถนะสงู สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 
      ตอบโจทยก์ารพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมระดับพื�นที�และระดบัประเทศ

1. เป�าหมายที� 1.1 สรา้งกําลังคนในท้องถิ�นให้มสีมรรถนะสงู

(1) ประชากรกลุ่มยากจน ผูด้้อยโอกาส เขา้ถึงการศึกษาและการประกอบอาชพี 
(2) ประชากรกลุ่มยากจน ผูด้้อยโอกาส ได้รบัการพฒันาคณุภาพชวีติ และยกระดบัเศรษฐกิจ 

2. เป�าหมายที� 1.2 สรา้งโอกาสเขา้ถึงการศึกษาของประชากร กลุ่มยากจน
    ผู้ด้อยโอกาส และมคีวามเหลื�อมลํ�าสงูทางเศรษฐกิจหรอืสงัคม

(1) หลักสตูร Reskill/Upskill ที�ตอบสนองการพฒันาเชงิพื�นที� 
(2) แหล่งเรยีนรูชุ้มชนตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง
(3) กําลังคนภาคการเกษตรที�มทัีกษะและความสามารถยกระดบัผลิตภาพภาคการเกษตร
      เชงิพื�นที�ตั�งแต่ต้นนํ�า กลางนํ�า และปลายนํ�า ชุมชนไดร้บัการยกระดับทักษะอาชพีและ
      คณุภาพชวีติตามศักยภาพของพื�นที� ลดการพึ�งพาจากภายนอก

3. เป�าหมายที� 1.3 สรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนสูก่ารพฒันาที�ยั�งยนื

(1) ผลงานวจิยั นวตักรรม ที�สามารถนาํไปใชป้ระโยชน ์ในการลดความเหลื�อมลํ�าด้านเศรษฐกิจ   
      คณุภาพชวีติและสงัคม
(2) ชุมชนและคนในชุมชนมอีงค์ความรูแ้ละศักยภาพในการบรหิารจดัการตนเองอยา่งยั�งยนื 
      และสามารถพึ�งพาตนเองได้

4. เป�าหมายที� 2.1 สรา้งความรูใ้หม ่นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์และเครื�องมอื
     เพื�อพฒันาชุมชน

ส�วนที ่6 ผลทีค่าดว�าจะได�รบั

ผลที�คาดวา่จะได้รบัเมื�อสิ�นสดุการดําเนนิงานตามแผนพฒันาความเป�นเลิศสถาบนัวทิยาลัย
ชุมชน ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) จาํแนกตามเป�าหมายของแผน ดังนี�

45แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



ส�วนที ่6 ผลทีค่าดว�าจะได�รบั (ต�อ)

(1) มคีลังขอ้มูลและทําเนยีบครูชา่งศิลป�ท้องถิ�น 
(2) มหีลักสตูรมรดกทางภมูปิ�ญญาด้านชา่งศิลป�ท้องถิ�น
(3) มงีานวจิยัหรอืโครงการพฒันาทักษะอาชพีหรอืคณุภาพชวีติที�ใชภ้มูปิ�ญญาด้านชา่งศิลป�
      ท้องถิ�น โดยเป�นวจิยัสามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจ และสรา้งรายไดใ้หกั้บชุมชน
(4) ชา่งศิลป�ท้องถิ�นมรีายได้เฉลี�ยเพิ�มขึ�น
(5) มผีูส้บืสานมรดกทางภมูปิ�ญญาดา้นชา่งศิลป�ท้องถิ�น
(6) วทิยาลัยชุมชนและสาํนกังานสถาบนัเผยแพรอ่งค์ความรูด้้านชา่งศิลป�สูชุ่มชนผา่นสื�อต่าง ๆ
(7) มแีหล่งเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดมรดกทางภมูปิ�ญญาด้านชา่งศิลป�ท้องถิ�น
(8) มกีารสรา้งมูลค่าเพิ�มและต่อยอดมรดกทางภมูปิ�ญญาด้านชา่งศิลป�ท้องถิ�นสูเ่ศรษฐกิจ
      สรา้งสรรค์

5. เป�าหมายที� 2.2 สรา้งมูลค่าเพิ�มจากมรดกทางภมูปิ�ญญาด้านชา่งศิลป�ท้องถิ�น

(1) องค์คณะของสถาบนัสามารถปฏิบติังานใหเ้ป�นไปตามอํานาจหนา้ที�และพนัธกิจของสถาบนั
      ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพและเกิดประสทิธผิล
(2) ผูบ้รหิารทกุระดับมคีวามเป�นผูน้าํทางวชิาการและบรหิารงานภายใต้พนัธกิจของสถาบนั
      ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ
(3) บุคลากรมเีจตคติและทักษะในการปฏิบติังานที�มุง่เนน้คณุภาพและผลลัพธข์องสถาบนั

6. เป�าหมายที� 3.1 พฒันาระบบบรหิารบุคลากรที�เป�นผู้สรา้งการเปลี�ยนแปลง

(1) การบรหิารงบประมาณที�มุง่เนน้ผลลัพธ ์(Outcome - oriented)
(2) ระบบการเงินและงบประมาณที�มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้
(3) รายได้จากการดําเนนิงานตามพนัธกิจและการบรหิารจดัการทรพัยส์นิเพิ�มขึ�น 

7. เป�าหมายที� 3.2 เพิ�มประสทิธภิาพการบรหิารการเงินและงบประมาณ

กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ และประกาศของสถาบนัสอดคล้องกับการบรหิารจดัการและการจดัการ
ศึกษาของสถาบนัวทิยาลัยชุมชนในสถานการณป์�จจุบนั

8. เป�าหมายที� 3.3 แก้ขอ้จาํกัดด้านกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ และหลักเกณฑ์

(1) การบรหิารจดัการที�ใหค้วามสาํคัญกับความรบัผดิชอบ ความโปรง่ใส และมปีระสทิธผิล
(2) บุคลากรมจีติสาํนึก ประพฤติตน และปฏิบติังานเป�นไปตามหลักคณุธรรม จรยิธรรม 
      และธรรมาภิบาล

9. เป�าหมายที� 3.4 ยกระดับระบบธรรมาภิบาลในองค์กร

 (1) โครงสรา้งพื�นฐานด้านเทคโนโลยดีจิทัิลมคีวามเสถียร ปลอดภัย ครอบคลมุทกุพื�นที�และทกุบรกิาร 
 (2) ระบบสารสนเทศที�รองรบัการปฏิบติังานครบทกุพนัธกิจ
 (3) มรีะบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของสถาบนัวทิยาลัยชุมชน 
 (4) บุคลากรมทัีกษะดา้นดิจทัิล

10. เป�าหมายที� 3.5 พฒันาระบบเทคโนโลยดิีจทัิลเพื�อการบรหิารจดัการ
       และการเรยีนการสอน

46 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



ภาคผนวก

47แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

คําสั�งแต่งตั�งคณะทํางานจดัทําแผนการปรบัโฉม (Reinventing)
เพื�อพฒันาความเป�นเลิศ สถาบนัวทิยาลัยชุมชน 
พ.ศ. 2566 – 2570 

คําสั�งแต่งตั�งคณะทํางานฯ เพิ�มเติม
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48 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
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คำส่ังสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ท่ี  163 / ๒๕๖4 
เรื่อง แตงต้ังคณะทำงานจัดทำแผนการปรับโฉม (Reinventing) เพื่อพัฒนาความเปนเลิศ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2566 - 2570 
........................................................... 

 ดวยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที ่ 7/2564 เมื ่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  
มีมติเห็นชอบรางกรอบแผนการปรับโฉม (Reinventing) เพื ่อพัฒนาความเปนเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. 2566 – 2570 รองรับการดำเนินงานตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
ประกอบกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนอยูระหวางเตรียมการจัดทำแผนกลยุทธการศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 ป ระยะท่ี 2 
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อใชเปนแผนหลักในการขับเคลื่อนงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ตอบสนองตอ
เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร ตลอดจนแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปรับปรุงการดำเนินงานใหเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหเปนปจจุบัน สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง จึงเปนการสมควร 
ใหบูรณาการจัดทำแผนระยะ 5 ป ทั้งสองเรื่องดังกลาวไปในคราวเดียวกัน โดยเห็นสมควรปรับปรุงคำสั่งสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ที่ 117/2564 เรื ่อง แตงตั ้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ป  
(พ.ศ. 2566 – 2570) ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เปนคณะทำงานจัดทำแผนการปรับโฉม (Reinventing) 
เพื่อพัฒนาความเปนเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2566 – 2570 ใหมอีงคประกอบและอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 

 1. คณะทำงานจัดทำแผนการปรับโฉม (Reinventing) เพื ่อพัฒนาความเปนเลิศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2566 – 2570 ภาพรวม  

1.1 นายถนอม อินทรกำเนิด ท่ีปรึกษา 
1.2 ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ จริยานุกูล ท่ีปรึกษา 
1.3 นายนำชัย กฤษณาสกุล ประธานคณะทำงาน 
1.4 นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศพนา คณะทำงาน 
1.5 นายจิรบูลย วิทยสิงห คณะทำงาน 
1.6 นายสุรพล โอภาสเสถียร คณะทำงาน 
1.7 นางสาววนิดา สุภัทรกุล คณะทำงาน 
1.8 นางสาวทวนทัศน นิลดำ คณะทำงานและเลขานุการ 
1.9 นางสาวครองสิน มิตะทัง คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 
1.10 นางสาวณัฐิดา จิตตะปญญา  คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 

 2. คณะทำงานยอยจัดทำแผนการปรับโฉม (Reinventing) เพื่อพัฒนาความเปนเลิศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2566 – 2570  

  2.1 เปาหมายที่ 1.1 สรางกำลังคนในทองถ่ินใหมีสมรรถนะสูง 
1. นายชาญวิทย โตธนะคุณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานคณะทำงาน 
2. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ จริยานุกูล  
     สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

คณะทำงาน 

3. นายธวัชชัย จิตวารินทร วิทยาลัยชุมชนพังงา คณะทำงาน 
  

/4. นายทิวากร... 
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4. นายทิวากร เหลาลือชา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คณะทำงาน 
5. นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส คณะทำงาน 
6. นายอัศวยุช เทศอาเส็น วิทยาลัยชุมชนสตูล คณะทำงาน 
7. นายพิพัฒนพงศ หงษสัมฤทธิ์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา คณะทำงาน 
8. นายมนตรี หิตายะ วิทยาลัยชุมชนยโสธร คณะทำงาน 
9. นางสาวชมภู ไชยวงษ วิทยาลัยชุมชนตาก คณะทำงาน 
10. นายวรัญู แกวทอง วิทยาลัยชุมชนยะลา คณะทำงาน 
11. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน สถาบันวิทยาลัยชุมชน คณะทำงานและเลขานุการ 
12. นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ วิทยาลัยชุมชนตราด คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 

  2.2 เปาหมายที่ 1.2 ยกระดับประชากรกลุมยากจน ผูดอยโอกาส และมีความเหลือ่มล้ำสูง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

1. นายคมสัน คูสินทรัพย วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ประธานคณะทำงาน 
2. นางเกษร ปาละวัน วิทยาลัยชุมชนสตูล คณะทำงาน 
3. นายทิวากร เหลาลือชา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คณะทำงาน 
4. นายอนุชา มูลมัย วิทยาลัยชุมชนตาก คณะทำงาน 
5. นายวสันต สุวรรณเนตร วิทยาลัยชุมชนยโสธร คณะทำงาน 
6. นางสาวปวีณา ผาแสง วิทยาลัยชุมชนนาน คณะทำงาน 
7. นายสุรินทร มหาวรรณ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน คณะทำงานและเลขานุการ 
8. นายทรงศักดิ์ ปญญา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 

  2.3 เปาหมายที่ 1.3 สรางความเขมแข็งของชุมชนสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1. นางกรรณิกา สุภาภา วิทยาลัยชุมชนตราด ประธานคณะทำงาน 
2. นายชัยวิวัฒน วงศสวัสด์ิ วิทยาลัยชุมชนยโสธร คณะทำงาน 
3. นายนิพนธ  รัตนอาภรณ วิทยาลัยชุมชนพังงา คณะทำงาน 
4. ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ กัลยพฤกษ  

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย 
คณะทำงาน 

5. นายชำนาญ ค้ำชู วิทยาลัยชุมชนสระแกว คณะทำงาน 
6. นางปราณี สถิตบรรจง  วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู คณะทำงาน 
7. นางสาวชริตา สินภัทรวรากุล วิทยาลัยชุมชนระนอง คณะทำงาน 
8. นางสาวลาตีปะห ดอแม วิทยาลัยชุมชนปตตานี คณะทำงาน 
9. นายศุภวัฒน เกตุประทุม วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี คณะทำงาน 
10. นางสาววนิดา สุภัทรกุล สถาบันวิทยาลัยชุมชน คณะทำงานและเลขานุการ 
11. นางสาวอำพร ไพฑูรย วิทยาลัยชุมชนตราด คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 

  2.4 เปาหมายที่ 2.1 สรางความรูใหม นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ เคร่ืองมือเพื่อพัฒนาชุมชน 
1. นายวิชัย ชวนรักษาสัตย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประธานคณะทำงาน 
2. นายประทีป  บินชัย วิทยาลัยชุมชนแพร คณะทำงาน 
3. นางอัมพร สุคนเขตร วิทยาลัยชุมชนสระแกว คณะทำงาน 
4. นายนิธิพงศ อนุรักษพงศธร วิทยาลัยชุมชนระนอง คณะทำงาน 

 /๕. นางกันทนา... 
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ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 



52 แผนพฒันาความเป�นเลศิสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
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กองแผนงานและงบประมาณ
สถาบนัวทิยาลัยชุมชน

กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม





facebook.com/iccs.Pr

สถาบนัวทิยาลัยชุมชน 
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

แผนพัฒนาความเป�นเลิศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570)

www.iccs.ac.th

0 2280 0091 - 6

สถาบนัวทิยาลัยชุมชนสรา้งสรรค์ป�ญญา พลังการเรยีนรู ้
และลดความเหลื�อมลํ�า นําไปสูค่วามเขม้แขง็ของชุมชน




