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      “ความคิดนั้นสําคัญมาก ถือไดวาเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทําทั้งปวง
กลาวคือ ถาคนเราคิดดี คิดถูกตอง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คําพูดและการกระทํา
ก็เปนไปในทางที่ดีที่เจริญ แตถาคิดไมดีไมถูกตองคําพูด และการกระทําก็อาจกอความ
เสียหาย ทั้ งแกตัวเองและสวนรวมได ดวยเหตุนี้  กอนที่บุคคลจะพูดจะทําสิ่ ง
ใด จําเปนตองหยุดคิดเสียกอนวา กิจที่จะทํา คําที่จะพูด ผิดหรือถูก เปนคุณประโยชน
หรือเปนโทษเสียหาย เปนสิ่งที่ควรพูด ควรกระทํา หรือควรงดเวน เมื่อคิดพิจารณาได
ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคําพูดที่สมควรหยุดยั้ง การกระทําที่ไมถูกตอง พูดและทําแตสิ่งที่
จะสัมฤทธิ์ผลเปนคุณ เปนประโยชน และเปนความเจริญ” 

 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
9 กรกฎาคม 2540 
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“งานของครูนั้น ถือไดวาเปนงานสรางสรรคอยางแทจริง เพราะเปนการวางรากฐานความรู 
ความดี และความสามารถทุก ๆ ดานแกศิษย เพื่อชวยใหสามารถดํารงตนเปนคนดี มีอาชีพเปน
หลักฐานและเปนประโยชนตอสังคม เพราะเหตุที่งานของครูเปนงานที่หนักและเปนงานสรางสรรคที่
บริสุทธ์ิ ผูเปนครูจึงตองปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจที่แนวแน ดวยความพากเพียร อดทน และดวย
ความเมตตากรุณาอยางสูง ทั้งตองสํารวมระวังตนในเรื่องความประพฤติปฏิบัติอยางเครงครัด ไม
ปลอยตัวปลอยใจไปตามความตองการที่ไมสมควรแกฐานะและเกียรติภูมิของคร…ู” 

พระราโชวาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะกรรมการคุรุสภา 
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการมูลนิธิชวยครอูาวุโสในพระบรมราชูปถัมภนําครู
อาวุโส ประจําป 2559 เฝาทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงิน
ชวยเหลือครูอาวุโสเขารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และรับพระราชทานเงินชวยเหลือ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคารที ่13 มีนาคม 2561 
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สารจากผู้อํานวยการ 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เปนสถาบันอุดมศึกษาที ่
จัดการศึกษาต่ํากวาปริญญามีหลักการที่สําคัญ 3 หลักการ  
ไดแก   การใหโอกาสทางการศึกษาแกคนทุกเพศทุกวัยทุก 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม    การมีสวนรวมของชุมชน   
โอกาสจัดการศึกษา ตั้งโจทยการพัฒนามีความเปนเจาของ 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  และการระดมทรัพยากรทุกภาค 
สวนทั้งภายในและภายนอกชุมชนภายใต  5  พันธกิจ  ไดแก  

1.จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 
2.ฝกอบรม บริการวิชาการ                  
3.งานวิจัยและนวัตกรรม   
4.อนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน   และ  
5.ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

 การดําเนินการดังกลาว  บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารทุกระดับไดทุมเทกําลังกาย  
กําลังใจ  กําลังความคิด  รวมกับภาคีตางๆในการประสานงานการดําเนินงานจนเกิดผลงานที่เปน
รูปธรรมอยางหลากหลาย  โดยมีโครงการเพิ่มศักยภาพมุกดาหารใหกาวทันยุคไทยแลนด 4.0 
กิจกรรมวิทยาลัย  ฒ. ผูเฒา  เปนตัวอยางของความสําเร็จ  ซึ่งอาจจะเปนผลสําเร็จในเรื่องผลลัพธ
การดําเนินงาน  แลวยังเปนความสําเร็จในเชิงการพัฒนาศักยภาพทีมงานวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ในการทํางานรวมกับภาคีเครือขายตางๆและชุมชนดวย 

ขอขอบคุณ  คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  คณะกรรมการอนุกรรมกา สภา
วิชาการ คณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ขาราชการ  พนักงานราชการ จาง
เหมาบริการ ผูสอนพิเศษทุกทาน  ตลอดจนภาคีตางๆ  ไดแก จังหวัดมุกดาหาร  องคการปกครอง
สวนทองถิ่น  ภาคประชาสังคม  และชุมชนตางๆ  รวมทั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่เปนองคาพยพ
ใหวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ไดหมุนวงลอของภารกิจแหงประวัติศาสตรน้ี  อยางมีคุณคาแหงการ
จดจําจารึกไวตลอดปงบประมาณ  พ.ศ.2562 น้ี 
                                                                  

 
นายศศิพงษา  จันทรสาขา 

   ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

 

ในปงบประมาณ  2562  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารไดดําเนินงานเพื่อสนองนโยบายของ
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม โดยองคประกอบหลักที่ดําเนินงานที่
ผานมาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารไดดําเนินงานตามภารกิจดังน้ี  ดานการบริหารจัดการดานการ
บริหารงานบุคคล  ดานอาคารสถานที่  ดานงานวิจัย  ดานการบริการวิชาการแกชุมชน  ดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ภาระงานโดยสรุปดังน้ี 

1.ดานการบริหารจัดการ 
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงานใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของ

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

การประเมินแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบครึ่งปแรก) 

การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมินแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบครึ่งปหลัง) 

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การประชุมบุคลากรทุกเดือน  เพื่อทําความเขาในใจการทํางานและสรุปผลการ
ดําเนินงานในเดือนที่ผานมา  เพื่อหาอุปสรรคและการแกไขปญญา 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารทุกเดือน 

 การประชุมคณะกรรมการอนุวิชาการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารทุกเดือน 

 การประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาลยัชุมชนมุกดาหารทุก 3 เดือน 

การเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาสวน
งาน และสิ่งที่ควรไดรับการปรับปรุง 
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2.ดานการบริหารงานบุคคล 

 การประเมินความพึงพอใจในการทํางานและการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
ประจําป 2562 

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

บรรจุพนักงานราชการ ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี   จํานวน 1 อัตรา 

เปดสอบขาราชการ  ตําแหนงครูผูชวย  จํานวน  2  อัตรา   

จัดประชุม อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางดานงานวิชาการและงานสาย
สนับสนุน  

สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการฝกอบรม สัมมนา ทั้งจากสวนงานภายในและ
สวนงานภายนอกวิทยาลัยชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู  

จัดโครงการพัฒนาบุคลการเพื่อ สรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานและเปนการยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคลากร 

3.ดานอาคารสถานที่ 

 ปรับปรุงพื้นผิวอาคารวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ใชงบประมาณทั้งหมด 
1,560,000  บาท 

 กอสรางอาคารเอนกประสงค  จํานวน 1 หลัง  ใชงบประมาณทั้งหมด  
1,726,000  บาท 

 ปรับปรุงพื้นที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  จํานวน  1  แปลง ใชงบประมาณ
ทั้งหมด  300,000  บาท 

 ทําถนนบริเวณวิทยาลัยชุมขนมุกดาหาร  โดยไดรับบริจาคจาก  พระราช
มุกดาหารคณี ฉายา ยสชาโต (หลวงตายอด)  ใชงบประมาณ 203,000  บาท 

 ทําถนนบริเวณวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  โดยใชเงินงบประมาณ  จํานวนเงิน  
480,000  บาท 

 ปรับปรุงสนามหญาเพื่อใชเปนสนามฟุตบอล  วอลเลยบอล  ตะกรอ  แชร
บอลวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
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4.ดานงานวิจัย 

   งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงใน
จังหวัดมุกดาหาร”  Development of marketing management model of peanut 
community.in Mukdahan province  โดย ดร.ทิวากร  เหลาลือชา  

    โครงการการจัดการความรูการใชสมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องตน  
กรณีศึกษา  บานบุง  ตําบลภูวง  อําเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  โดยอาจารยวัชราภรณ    
ชนะเคน 

  โครงการวิจัยปลานิลเพื่อเสริมสรางมูลคาเพิ่ม  โดย อาจารยศิริพร  พันนุมา 

   งานวิจัยในช้ันเรียน  โดยครูวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  จํานวน  9  เรื่อง 

5.ดานการบริการวิชาการแกชุมชน 

 จัดหลักสูตรฝกอบรม  จํานวน   16 หลักสูตร 

 จัดหลักสูตรบริการวิชาการ  จํานวน  16  หลักสูตร 

 จัดหลักสูตรประกาศนียบัตร  หลักสูตรการแพทยวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  และ หลักสูตรการแพทยแผนไทย(การนวดไทย) 

6.ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จัดโครงการโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑพื้นบานบานหนองหลม ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

 โครงการพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาจิตเพื่อการศึกษาและ
การดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ พรอมทั้งสืบสานประเพณีบุญขาวยาคูบูชาพระบรมสารีริกธาต ุ

 โครงการสถาปนาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารครบรอบ  17 ป   และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมสงกรานต  ปงบประมาณ 2562 

 โครงการไหวครู ตอนรับนองใหม 
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ประวัติ 
ความเปนมา 
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วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เปน 1 ใน 10 จังหวัดนํารองที่จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้นตาม
นโยบายของรัฐบาลในการกระจายการศึกษาสูทองถิ่นพรอมกับอีก 9 จังหวัดไดแก  แมฮองสอน 
ตาก พิจิตร อุทัยธานี สระแกว  หนองบัวลําภู  ระนอง  บุรีรัมย  และนราธิวาส  

พ.ศ. 2545 จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ขึ้นเมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ 2545 มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหารเปนประธานกรรมการ
จัดตั้ง   ในระยะแรกใชสถานที่ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร  เปนสถานที่ตั้ง
สํานักงานวิทยาลัยชุมชนแมขาย  และมีผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร 
นางอุไรวรรณ  อินทยารัตน  ทําหนาที่รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนอีกตําแหนง
หน่ึง  

พ.ศ.  2546 ไดยายสํานักงานวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดมุกดาหารมาอยูที่อาคารที่วาการอําเภอเมืองหลังเดิม ถนนพิทักษพนมเขต อําเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร โดยมี ผศ.นิพนธ อินสิน  อธิการบดจีากสถาบันราชภัฏสกลนคร ทําหนาที่รักษา
ราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจนหมดวาระหกเดือน 

 พ.ศ. 2547  มีการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารในป 2547 จากการสรร
หาสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเสนอช่ือนายพงษ  ลิ้มวงษสกุล ใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแตงตั้งเปนผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2547 

พ.ศ. 2548 แตงตั้งนายวิรัตน พรหมดี  รักษาราชการแทนผูอํานวยการ  เปนการช่ัวคราว 
และเดือนมิถุนายน 2548 นางอัญญา ทวีโคตร  ขาราชการไดรับการโอนมา  ดํารงตําแหนงครู 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ไดทําหนาที่รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
จนถึง มิถุนายน 2553 

พ.ศ. 2553-2554 นายพลเดช  ศรีบุญเรือง ไดรับการสรรหาและคัดเลือกเปนผูอํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยเปนขาราชการไดรับการโอนมาดํารงตําแหนงครู วิทยฐานะ
เช่ียวชาญ และทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร อีกตําแหนงหน่ึง  

พ.ศ.2554 - 2559 นางอัญญา ทวีโคตร เปนผูอํานวยการวิทยาลัย และมีนายไชยยง  อาจ
วิชัย  เปนประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งไดยายมาอยูที่เลขที่ 199 หมู 10 บานบุงอุทัย  
ตําบลนาสีนวน  อําเภอเมือ  จังหวัดมุกดาหาร และไดกอสรางสถานที่ตั้งวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แหงใหมโดยไดรับความเห็นชอบจาก กรมปาไม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ในการอนุญาตให วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใชที่ดินเน้ือที่
ประมาณ 34 ไร 86 ตาราวา ณ บานบุงอุทัย ตําบลนาสีนวน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และ
ไดเงินงบประมาณ ในการกอสรางอาคารศูนยวิทยบริการ วงเงิน 18,000,000 บาท 

 



10 
 

  

พ.ศ.2559 – 2559 ดร.ทิวากร เหลาลือชา ครู คศ.3 วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ ไดรับ
การแตงต้ังรักษาราชการผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และมีนายไชยยง  อาจวิชัย  เปน
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 

พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน นายศศิพงษา จันทราสาขา เปนผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร และมีนายสมศักดิ์ สีบุญเรือง  เปนประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 

รายนามผูบริหาร 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปที่ดํารงตําแหนง รายนาม 
ป พ.ศ.2545-2546 นางอุไรวรรณ  อินทยารัตน 
ป พ.ศ.2546-2547 นางสาวนพกนก  บุรุษนันทน 
ป พ.ศ.2547-2547 ผศ.นิพนธ  อินสิน 
ป พ.ศ.2547-2548 นายพงษ  ลิ้มวงษสกุล 
ป พ.ศ.2548-2548 นายวิรัตน  พรหมด(ีรักษาราชการ) 
ป พ.ศ.2548-2553 นางอัญญา  ทวีโคตร(รักษาราชการ) 
ป พ.ศ.2553-2554 นายพลเดช  ศรีบุญเรือง 
ป พ.ศ.2554-2559 นางอัญญา  ทวีโคตร 
ป พ.ศ.2549-2549 ดร.ทิวากร  เหลาลือชา(รักษาราชการ 

ป พ.ศ.2549-ปจจุบัน นายศศิพงษา  จันทรสาขา 
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 การบริหารจัดการ 
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ปรัชญา 

“เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณคาชีวิตและศักยภาพของ

บุคคลและชุมชน” 

วิสัยทัศน  

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เปนสถาบันอุดมศึกษาหลักของชุมชน ที่มีคุณภาพ และได

มาตรฐานสามารถแกไขปญหา ตอบสนองความตองการของชุมชน รวมทั้งเปนกลไกในการ

เรียนรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บนพื้นฐานของการมีสวนรวมของ

ชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 

1.จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาที่มีคุณภาพและสามารถสรางคุณภาพชีวิตที่ดีอยูใน
สังคมอยางมีความสุข 

2.ฝกอบรม บริการวิชาการโดยจัดหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของชมุชนและ
ใหชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

3. พัฒนางานวิจัยงานสรางสรรคที่เปนประโยชนตอชุมชน 

4.อนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น 

5.มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  รวมทั้งบุคลากรมีคุณภาพ 
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เปาประสงค   

1. มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาที่ผูสําเร็จการศึกษาสามารถสรางอาชีพและพัฒนา
ตนเองจนเกิดประโยชนแกตนเองและชุมชน 

2. ชุมชนในพื้นที่มีการพัฒนาเกิดความเขมแข็งและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 

3. งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนกับการเรียนการสอนและชุมชน 

4. มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมรวมกับพันธกิจ
อื่นของสถานศึกษา 

5. วิทยาลัยมีรูแบบการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลสามารถบริหารจัดการใหงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนกลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. จัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาที่มีคุณภาพโดยชุมชนมีสวนรวม  และ
สามารถสรางประโยชนใหกับชุมชน 

2. สงเสริมใหมีการพัฒนาชุมชนใหมีศักยภาพมีความเขมแข็งสามารถพัฒนาชุมชนให
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

3. สงเสริมใหมีการพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนกับการเรียนการ
สอนและชุมชน 

4. สงเสริมใหมีการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมรักษาสิ่งแวดลอมและสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

5. สงเสริมสนับสนุนใหวิทยาลัยฯมีการบริหารจัดการโดยนําหลักธรรมาภิบาลเปน
แนวทางในการบริหารจัดการและใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 
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               โครงสรางการบริหาร     

 
 
 
 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สภาวิทยาลัยชุมชน 

ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาลัย 

รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

หัวหนาสํานักวิชาการ หัวหนาศูนยวิจัยและสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

งานพัฒนาหลักสูตร 
งานหลักสูตรฝกอบรม 
งานหลักสูตรประกาศนียบัตร 
งานหลักสูตรอนุปริญญา 
งานหนวยจัดการศึกษา 
งานปรับฐานความรู 
งานกิจการนักศึกษา 
 
 

งานกยศ./กรอ. 
งานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
งานพัฒนาครูผูสอนประจํา/
พิเศษ 
งานทะเบียน 
งานวัดผล 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

งานธุรการ 
งานเลขานุการสภาวิทยาลัย 
งานนโยบายและแผน 
งานการเงิน 
งานบัญชี 
งานพัสดุ 
งานบุคลากร 
 
 

งานอาคารสถานที่/ยานพาหนะ 
งานรักษาความปลอดภัย 
งานระบบสารสนเทศ 
งานคํารับรองปฏิบัติราชการ 
งานควบคุมภายในและความ
เสี่ยง 
งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

งานวิจัยและพัฒนาองคกรอาชีพและชุมชน 
งานสนับสนุนความรวมมือระหวางวทิยาลยัชุมชน
กับองคกรอื่น 
งานศูนยวทิยบริการ 
งานศูนยภาษา 
งานศูนย OKMD 
งานศูนยบริการนักศึกษา 
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
งานประชาสัมพันธ 
งานพัฒนาและนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
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คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมศกัดิ์ สีบญุเรือง  
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

นายเรืองศรี ยืนยง  
กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 

นายสมเกียรติ ศรีปดถา 
กรรมการผูแทนสถาบนัอดุมศึกษา 

นายอรรครัตน รัตนจันทร  
กรรมการผูทรงคุณวฒุ ิ 

นายพรรณณา ราชิวงค 
กรรมการผูแทนศิษยเกา 

นายนราวิชญ มณฤีทธิ ์ 
กรรมการผูทรงคุณวฒุ ิ

นายสุวัฒน ผานิตกุลวฒัน  
กรรมการผูทรงคุณวฒุ ิ 

นายเชิดศักดิ์ ยงกิจถาวร 
กรรมการผูทรงคุณวฒุ ิ

นายบูรณ อินธิรตัน 
กรรมการผูทรงคุณวฒุ ิ

นางอญัญา ทวีโคตร 
กรรมการผูทรงคุณวฒุ ิ

นายศศิพงษา จนัทรสาขา  
กรรมการโดยตําแหนง 

ดร.ทิวากร เหลาลือชา 
เลขานุการ 
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คณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.อิดิธ  นามประกาย  
ประธานคณะกรรมการ 

พระครูประจกัร  บุญญาทร 
กรรมการ 

นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ 
กรรมการ 

นายชัยพล  เกิดวงศบัณฑิต  
กรรมการ 

นายครองทรัพย  บุญทศ  
กรรมการ 

นายพินิจ เจริญสุข  
กรรมการ 

นางสาวพรพัฎ  วริิยพันธ  
กรรมการ 

นายทวีจิตร  จันทรสาขา  
กรรมการ 

นางวิลาสินี  เจริญสุข  
กรรมการ 
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คณะอนกุรรมการวิชาการ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

นายศศิพงษา จันทรสาขา 
ประธานอนกุรรมการ 

นางมัลลิกา โภคสวสัด์ิ 
รองประธานอนกุรรมการ 

นางปรียาภรณ กิตติพร 
อนุกรรมการ 

นายวินิจ คงทอง 
อนุกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลภา โภคสวสัด์ิ 
อนุกรรมการ 

นายพิน สุวรรณไตรย 
อนุกรรมการ 

นายชัยพล เกิดวงศบัณฑิต
อนุกรรมการ 

นายสุริยะ พิศิษฐอรรถการ
อนุกรรมการ 

นางอุทร อารัมภวิโรจน 
อนุกรรมการ 

นายสนอง แสนเสรจ็ 
เลขานุการอนกุรรมการ 

นางศิริพร พันนุมา 
ผูชวยเลขานุการอนุกรรมการ 
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บุคลากร 

ผูบริหาร 
 

 

 

 

นายศศิพงษา  จันทรสาขา 
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

นายสนอง  แสนเสร็จ 
รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

สํานักอํานวยการ 

นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ 
ครชูํานาญการ 

สํานักวิจัยและศูนยสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

นายวิรัตน  พรหมดี 
ครอูันดับ คศ.3 
สํานักวิชาการ 
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ขาราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทิวากร เหลาลือชา 
ครเูชี่ยวชาญ 

หัวหนาสํานักวิจัยฯ 

นางศิริพร  พันนุมา 
ครูชํานาญการ 

หัวหนาสํานักวิชาการ 

นายพรวุฒ ิ คําแกว 
ครูชํานาญการ 

หัวหนางานพัสด ุ

นางมยุรา  คําปาน 
ครูชํานาญการ 

หัวหนางานโครงการฯ 
 

นางสาวกิตติกา เที่ยงธรรม 
ครูชํานาญการ 

หัวหนางานการเงินและบัญชี 
 

นางสาวพิมพประภา คําจันทร 
ครูชํานาญการ 

หัวหนางานแผนและงบประมาณ 
 

นางสาวดารินี บุตดีวงศ 
ครูชํานาญการ 

หัวหนางานศูนยภาษาและอาเซียน 

นางสาวพิริยาพร สุวรรณไตรย 
ครูชํานาญการ 

หัวหนางานศูนยความรูกินได 

นายธีระวัฒน สวุรรณพันธุ 
ครู ค.ศ.1 

หัวหนางานอาคารสถานที ่
 

นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญ 
คร ูค.ศ.1 

หัวหนางานบุคลากร 

นางสาววัชราภรณ ชนะเคน 
คร ูค.ศ.1 

หัวหนางานประชาสัมพันธ 
 

นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ 
ครูผูชวย 
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พนักงานราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางกัญญาภคั  สงิหคาํ 
เจาหนาทีง่านทะเบยีน 

งานวิชาการ 

นางสาวเนตรนรินทร  มรรควิจติร 
เจาหนาที่การเงินและบญัช ี

 

นางสาวกุลนาร ี นิยมไทย 
เจาหนาทีง่านทะเบยีน 

นางประกายดาว สุริยวรรณ 
นักวิชาการศึกษา 3 

 

นางสาววนดิา สงัคะลุน 
เจาหนาทีง่านสารบรรณ/ธุรการ 

 

นางปยะนุช  ทวสีุข 
เจาหนาทีง่านวัดผล 
งานบริการวิชาการ 

นางสาวเบญจมาภรณ กลางประพันธ 
นักวิชาการศึกษา 3 

นางปทมา  คุมแถว 
นักวิชาการศึกษา 4 

หัวหนางานฝกอบรมฯ 

นางสาวสุนันทา  พิลาวุธ 
เจาหนาทีง่านสารบรรณ/ธุรการ 

 

นางสุพรรณี  ทองนอย  
นักวิชาการเงินและบัญช ี3 

 

นางวัฒนา  ผานเมือง 
นักวิชาการพัสด ุ3 

นายสุรัตน  สงิหทอง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 3 

 

นางสาวธดิารัตน  สขุวิพฒัน 
นักวิชาการพัสด ุ

นางณัฐริกา  ล้าํเลศิ 
นักวิชาการวัดและประเมินผล 
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จางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

นางเชษฐธดิา ศรีโยหะ 
บรรณารักษ 

 

นางสาวนันทกา สกุลไทย 
เจาหนาที่ประจําศูนยอาเซยีน 

 

นายชาญชัย  ขันสิงห 
พนักงานรักษาความปลอดภยั 

นางสาวพศิมัย  ทวสีุข 
พนักงานทําความสะอาด 

นายเรืองเดช  คํานนท 
พนักงานขับรถ 

 

นายสาโรช  ถิ่นระหา 
พนักงานรักษาความปลอดภยั 

นายอําพล  ประจวบสขุ 
นักจัดการงานทั่วไป 

นายวิศรตุ  ศรแมน 
นักการภารโรง 

นายดาว  ราชิวงค 
หัวหนาพนักงานทําความ

นายสุพล  ทองสวัสดิ ์
พนักงานรักษาความปลอดภยั 

นายไกรวิชกรณ บญัชา 
พนักงานทําสวน 
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หัวหนาหนวยจัดการศึกษา 

นายสุพจน  พละพร 
หัวหนาหนวยจัดการศึกษาอําเภอนิคมคําสรอย 

นางทัศนีย  อัฐนาค 
หัวหนาหนวยจัดการศึกษาสานแว – นาโคกกุง 

นางพัชรี  บุตดีวงค 
หัวหนาหนวยจัดการศึกษาอําเภอคําชะอี 

รอยเอกหญิงมาลา  ยาสาไชย 
หัวหนาหนวยจัดการศึกษาอําเภอดงหลวง 

นายมาโนช  โพธิ์เมือง 
หัวหนาหนวยจัดการศึกษาอําเภอหนองสูง 

นายสุนทร  ปาวงศ 
หัวหนาหนวยจัดการศึกษาอําเภอดอนตาล 
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14 14

15

13.5

14

14.5

15

15.5

ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานจางเหมาบริการ

จํานวนบคุลากรวิทยาลัยชุมชนมกุดาหาร

            บุคลากร  

           ในปงบประมาณ  พ.ศ.2562  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารไดมีการบรรจุอัตรากําลังของ
บุคลากร ทั้งหมด  43  คน โดยแบงเปนขาราชการ  14  คน  พนักงานราชการ  14  คน  และจาง
เหมาบริการ   15  คน  
  

1. จํานวนบคุลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

ประเภท จํานวน รอยละ 

ขาราชการ 14 33 

พนักงานราชการ 14 33 

พนักงานจางเหมาบริการ 15 34 

รวม 43 100 

2. จํานวนขาราชการ 

ตําแหนง และเพศ เพศ 

ชาย หญิง รวม 

รวม 6 8 14 

1.ครูเชี่ยวชาญ 1 0 1 

2. ครูอันดับ  คศ.3   1 0 1 

3. ครูชํานาญการ 2 6 8 

4. ครู 2 1 3 

5. ครูผูชวย   0 1 1 
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3. จํานวนพนักงานราชการ 

ตําแหนงและเพศ เพศ 

ชาย หญิง รวม 

รวม 1 13 14 

1. นักวิชาการศึกษา 0 3 3 

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 0 2 2 

3. เจาหนาที่งานทะเบียน 0 2 2 

4. เจาหนาที่งานวัดผล 0 1 1 

5.นักวิชาการวัดและประเมินผล 0 1 1 

6. นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 0 1 

7.เจาหนาที่ธุรการ 0 2 2 

7. นักวิชาการพัสด ุ 0 2 2 

4.จํานวนจางเหมาบริการ 

ประเภทตําแหนงและเพศ เพศ 

ชาย หญิง รวม 

รวม 9 6 15 

1. เจาหนาทีบ่รรณารักษ - 1 1 

2. พนักงานขับรถ 1 - 1 

3. พนักงานรกัษาความปลอดภัย 2 - 2 

4. พนักงานทําความสะอาด 1 1 2 

5. นักการภารโรง 1 - 1 

6. พนักงานทําสวน 2 - 2 

7. เจาหนาทีป่ระจําศูนยอาเซียน - 1 1 

8. นักจัดการงานทั่วไป 1 - 1 

9. เจาหนาทีป่ระจําหนวยจัดการศกึษาอําเภอคําชะอ ี - 1 1 

10. เจาหนาที่ประจําหนวยจัดการศึกษาอําเภอดงหลวง - 1 1 

11. เจาหนาที่ประจําหนวยจัดการศึกษาอําเภอดอนตาล 1 - 1 

12.เจาหนาที่ประจําหนวยจัดการศึกษาสานแว – นาโคกกุง - 1 1 
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งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 

ในปงบประมาณ  พ.ศ.2562  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารมีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น
งบประมาณแผนดิน  จํานวน  21,500,391 บาท และงบประมาณรายได จํานวน 598,568  บาท  
รวมท้ังสิ้น  22,098,959  บาท  โดยแบงเปนงบประมาณดังน้ี 

 
ประเภท งบประมาณ รายจาย รอยละ 

งบดําเนินงาน 9,268,155 9,395,713.35 101.4 

งบบุคลากร 5,016,276 5,016,276 100 

งบรายจายอื่น 3,458,960 3,458,960 100 

งบเงินอุดหนุน - - - 

งบลงทุน 3,757,000 3,757,000 100 

รวม 21,500,391 21,602,932.05 100.5 

 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบงบประมาณ รายจายปงบประมาณ 2562 

จําแนกตามประเภทงบประมาณ 
 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงงบประมาณ รายจายปงบประมาณ 2562 

จําแนกตามประเภทงบประมาณ 
 

งบดาํเนินงาน

43%

งบบคุลากร

23%

งบรายจ่ายอื�น

16%

งบเงินอดุหนนุ

0%

งบลงทนุ

18%

งบประมาณรายจา่ยปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

งบดาํเนินงาน งบบคุลากร งบรายจ่ายอื�น งบเงินอดุหนนุ งบลงทนุ
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ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.2561-2562 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ป 2561 ป 2562 เพิ่ม/ลด 

รวมทั้งหมด    

งบบคุลากรภาครัฐ 4,835,920 5,016,276 180,356 

แผนงานพืน้ฐานดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน 

13,984,344 14,949,955 965,611 

ผลผลิต   ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัย

ชุมชน 

11,618,144 14,500,355 2,882,211 

ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 260,000 90,000 170,000 

ผลผลิต  ผลงานการใหบริการวิชาการ 2,106,200 359,600 -1,746,600 

แผนงานบูรณาการ 1,224,760 334,160 -890,600 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหา

หรือสรางความเขมแข็งดานสังคม   ชุมชน  

ความมั่นคง  และคุณภาพชีวิตประชาชน

ตามยุทธศาสตรของประเทศ 

604,760 - -604,760 

โครงการพัฒนาสงเสริมศักยภาพผูสูงอาย ุ 420,000 - -420,000 

โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม 200,000 - -200,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย - 124,800 124,800 

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 0 209,360 209,360 

แผนงานบูรณาการพื้นทีร่ะดับภาค 0 1,200,000 1,200,000 

โครงการพัฒนารูปแบบสินคาและบริการ

ดานการทองเท่ียว 

0 500,000 500,000 

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูมี

รายไดนอย  ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

- 700,000 700,000 
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ผลการดําเนนิงาน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 
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การจัดการศึกษาและฝกอบรม บริการวิชาการ 

พันธกิจหลักของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารคือจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาที่มีคุณภาพ
และสามารถสรางคุณภาพชีวิตที่ดีอยูในสังคมอยางมีความสุข  และฝกอบรม บริการวิชาการโดย
จัดหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและใหชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

พัฒนางานวิจัยงานสรางสรรคที่
เปนประโยชนตอชุมชน รวมทั้ง
อนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น 
และมีระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

การจัดหลักสูตรอนุปริญญา  
6  สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการ
ปกครอ งท อ ง ถิ่ น   ส า ข า วิ ช า
การศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาการ
บัญชี  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
และ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ปงบประมาณ  พ.ศ.2562  
ได รั บกา รจั ดส รรงบประมาณ
ภายใต 1  ผลผลิต  คือ  ผลผลิต
ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน 
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การจัดการศึกษา 
ผลการดําเนินงานระดับผลผลิต  ปงบประมาณ พ.ศ.25622562 

 
ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลผลิตผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร    
เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการหลักสูตรประกาศนียบัตร    คน 30 57 
เชิงประมาณ : จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/เทียบเทา    

คน 100 123 

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาที่คง
อยู   

คน 250 513 

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาที่เขา
ใหม   

คน 250 264 

เชิงคุณภาพ : รอยละผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรดานอาชพีนํา
ความรู ทักษะและประสบการณไปประกอบอาชีพและพัฒนา
งานที่ทําอยู   

รอยละ 80 95 

เชิงคุณภาพ : รอยละผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเทาจากวิทยาลยัชุมชนมุกดาหารสามารถศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทําอยู   

รอยละ 70 83 
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1.จํานวนนักศึกษา 
1.1หลักสูตรอนุปริญญา 
จํานวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาใหมและนักศึกษาคงอยู  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2562  จําแนกตามสาขาวิชาดังน้ี 
 

 รวม นักศึกษาใหม นักศึกษาคงอยู 
จํานวน

นักศึกษา 
จํานวน

หองเรียน 
จํานวน

นักศึกษา 
จํานวน

หองเรียน 
จํานวน

นักศึกษา 
จํานวน

หองเรียน 
รวมท้ังสิ้น 513 30 264 11 249 19 

1. การปกครองทองถิ่น 119 7 75 3 44 4 
2. การศึกษาปฐมวัย 185 11 110 5 75 6 
3. การบัญชี 53 3 23 1 30 2 
4. การจัดการทั่วไป 45 4 15 1 30 3 
5.การจัดการโลจสิติกส 106 4 41 1 65 3 
6.สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 5 1 0 0 5 1 
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2.หลักสูตรที่เปดสอน 

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  6  สาขาวิชา 
สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา รอยละ 

รวม 513 100.00 
1. การปกครองทองถิ่น 119 23.19 
2. การศึกษาปฐมวัย 185 36.06 
3. การบัญชี 53 10.33 
4. การจัดการทั่วไป 45 8.77 
5.การจัดการโลจสิติกส 106 20.66 
6.สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 5 0.97 
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3. หนวยจัดการศึกษา 

หนวยจัดบริการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ปการศึกษา 2562  มีจํานวน 
ทั้งสิ้น   5  แหง (รวมทั้งหนวยจัดที่ต้ังวิทยาลัยชุมชน) และหองเรียน 2 หองเรียน  สรุปไดดังน้ี 

หนวยจัดการศึกษา สาขาวิชา จํานวน
นักศึกษา 

5 5 513 
หนวยจัดการศึกษาอําเภอเมือง 1.สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 53 

 2.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 45 
 3.สาขาวิชาการบัญช ี 53 
 4.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 45 
 5.สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส 106 
 6. สาขาคอมพิวเตอรธรุกิจ 5 

หนวยจัดการศึกษาอําเภอคําชะอ ี 1.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 44 
หนวยจัดการศึกษาอําเภอดอนตาล 1.สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 32 

 2.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 33 
หนวยจัดการศึกษาอําเภอดงหลวง 1.สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 34 

 2.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 34 
หนวยจัดการศึกษาสานแว-นาโคกกุง 1.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 29 

หองเรีนไทวัสด ุ สาขาการจัดการ 5 
หองเรียนเรือนจํา สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส 25 
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การจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ 

1.หลักสูตรประกาศนียบัตร 
จํานวนนักศึกษา/ผูสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร  ประจําปการศึกษา 1/2561 และ ป

การศึกษา  2/2561  ประปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา 

นักศึกษา สําเร็จ 

การแพทยแผนไทย (การนวดไทย) 23 9 
การดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 60 57 
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การจัดหลักสูตรฝกอบรมและบริการวิชาการ 
การจัดหลักสูตรฝกอบรม 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจัดหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการและบริบทของ
ชุมชนตางๆในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกลเคียง  โดยมีหลักสูตรที่หลากหลายที่สามารถนําไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและสามารถสรางรายไดใหกับชุมชน  ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  มี
จํานวนประชาชนที่สนใจและรับบริการหลักสูตรฝกอบรมดานวิชาการและดานอาชีพ  จํานวน  
676  คน  และมีผูรับบริการที่สําเร็จการศึกษา  จํานวน 638   คน   คิดเปนรอยละ  94.37 

หลักสูตร ผูรับบริการ ผูสําเร็จ 
จํานวน(คน) % ตอผูรับบริการ 

การแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอมือ   115 115 100 
นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ   52 31 59.61 
การเสริมสวยทรงผมสตร ี 40 40 100 
เบเกอรี่และขนมอบเพื่ออาชีพ   40 40 100 
การนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ   42 36 85.71 
การอบรมผูนําทางศาสนพิธี   45 45 100 
การแปรรูปผลิตภัณฑจากผาและใบตอง 40 40 100 
การจัดการความรูเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพรเพื่อการบริโภค   

54 54 100 

งานซอมประกอบคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง
ซอฟตแวร 

40 40 100 

การประกอบอาหารคาวหวานเพื่ออาชีพ   40 35 87.50 
การตลาดออนไลน   41 40 97.56 
การพัฒนาเว็บไซดดวยระบบจัดการเน้ือหา
แบบสําเร็จรูป 

42 42 100 

การประกอบอาหารคาวหวานเพื่ออาชีพ   40 35 87.50 
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
สํานักงาน   

45 45 100 

รวม 673 638 94.79 
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การนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ

 

 

 

 

 

การเสริมสวยทรงผมสตรี เบเกอรี่และขนมอบเพื่ออาชีพ

การแปรรูปผลิตภัณฑจากผาและใบตอง การประกอบอาหารคาวหวานเพื่ออาชีพ  

การประกอบอาหารคาวหวานเพื่ออาชีพ

ศาสนาพิธี นวดเพื่อสุขภาพ
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การจัดหลักสูตรบริการวิชาการ 

การดําเนินการตามพันธกิจบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
มุงมั่นการบริการวิชาการ  เพื่อการมีสวนรวมสรางสรรคคุณภาพการเรียนรูและศักยภาพกําลังคน
ในชุมชน  ใหมีสมรรถนะในการเรียนรูเพื่อเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต  และเสริมสรางความ
เขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน  ในปงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไดรับจัดสรรงบประมาณภายใต
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ  จํานวน  1  โครงการ( 12   หลักสูตร)  ไดแก โครงการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชน  

ผลการดําเนินงานระดับผลผลิตดานการบริการวิชาการ  ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ    
เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ตนเอง  

คน 400 475 

เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
วิชาการ   

รอยละ 80 93 
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โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน 

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน  เปนโครงการที่ดําเนินการผานกิจกรรมพัฒนาทักษะ
และเสริมสรางประสบการณดานคุณภาพชีวิตตามความตองการของบุคคลและชุมชน โดยการ
ถายทอดองคความรู  มีเปาหมายการดําเนินการ  คือ  จํานวนผูรับบริการ 400  คน  และรอยละ 
80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ 
 ผลการดําเนินงานในป  พ.ศ.2562  ใหบริการวิชาการผานกิจกรรมหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพและคุณภาพชีวิต  มีผูรับบริการ  495  คน  
คิดเปนรอยละ 123.75  ของเปาหมาย  และผูรับบริการทางวิชาการมีความพึงพอใจ  รอยละ  93 

หลักสูตร ผูรับบริการ ผูสําเร็จ 
จํานวน(คน) % ตอผูรับบรกิาร 

นักการตลาดชุมชน   34 34 100 
ขนมไทยใบตองหอ   30 30 100 
การถักเปลจากเศษผา   30 30 100 
อาหารวางประเภทน่ึง   90 90 100 
คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 33 33 100 
การแปรรูปสมุนไพร 31 31  
การทําขนมเบเกอรี่ (เคกกลวยหอม,ทารตไข, 
ขนมปุยฝาย)   

66 66 100 

ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจโฮมสเตร 34 34 100 
การแสดงนาฏศิลปไทยสรางสรรค (บาสโลบ) 30 30 100 
การสรางสรรควัสดุตาง ๆ (การทํา
ดอกไมจันทน)   

30 30 100 

การสรางสรรควัสดุตาง ๆ (การทํานํ้ายา
อเนกประสงค)   

30 30 100 

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 60 60 100 
รวม 498 498 100 

 



38 

 

 

กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

การดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ภายใต
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  โครงการพัฒนากิจการ
นักศึกษา  มีกิจกรรม/โครงการและผลการดําเนินงานสําคัญ  ดังน้ี 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 การประกนัคุณภาพ 
 

1.จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
ประจําปการศึกษา 2561 

2. รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา  พ.ศ.2562  ใน
เดือนพฤศจิกายน  2562  ณ  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  โดย  ผศ.ปราณี  พรรณวิเชียร  เปน
ประธานกรรมการประเมิน 
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 ปรบัปรุงหลกัสตูรอนปุรญิญา 

มีการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร : สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  สาขาการจัดการ          
โลจิสติกส  และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการจดัการศกึษา   

กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา  การอบรมทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน วันที่ 29 - 30 สิงหาคม  2562 

การพัฒนาวิจัย สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนใหกับครู  อาจารย  บุคลากรทางการ
ศึกษา  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถทางดานงานวิจัยและนวัตกรรม 
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2.โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา 

 การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษาในดานตางๆ 
 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในดานตางๆตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
คุณธรรม  อัตลักษณ  ภายใตโครงการพัฒนากิจการนักศึกษา  รวมทั้งสิ้น   

(1) พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาตามคุณธรรม  อัตลักษณของ
วิทยาลัยชุมชน มุกดาหาร  ไดแก โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม  โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 

(2) กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ  โครงการกีฬาสีภายในวิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร 

(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รั ก ษา สิ่ ง แ วดล อ ม   เช น  ก า ร รั ก ษ า
สิ่งแวดลอมรอบๆบริเวณวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร  การพัฒนาจิตเพื่ อสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม สําหรับนักศึกษา  และ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

(4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม  เชน โครงการไหวครูและ
ตอนรับนักศึกษาใหม  ปการศึกษา  2562 
(5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
เชน โครงการรดนํ้าดําหัวในงานสงกรานฺต  

โครงการขาวยาคูเพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิม  โครงการไหวครู  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รดนํ้าดําหัววันสงกรานต   โครงการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อยกระดับสูเศรษฐกิจสรางสรรค
พิพิธภัณฑบานหนองหลม   โครงการสืบสานวัฒนธรรมผาบานนาโสก อําเภอเมืองมุกดาหาร   
โครงการทํานุบํารุงฯ รวมกับนักศึกษาอนุปริญญาฯ   กิจกรรมลอยกระทง  กิจกรรมแขงเรือออก
พรรษา หรือกิจกรรมแหเทียนเขาพรรษากิจกรรมบุญบั้งไฟอําเภอดอนตาล 

(6) กิจกรรมปองกันและแกไขยาเสพติด  เชน โครงการคายกิจกรรมการเรียนรู               
สูชุมชนเขมแข็งตานภัยยาเสพติด 
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 งานสงเสริมการจดัการศกึษาสําหรับผูพกิาร  ตางๆ 

 

งานสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารมีการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.2551  ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เรื่องการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2560  โดย
ไดริเริ่มจัดทําแหนกลยุทธการจัดการศึกษาและสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) และจัดทําฐานขอมูลนักศึกษาคนพิการเพื่อใหได
สิทธิ์ในการรับเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา  ตาม
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยในปการศึกษา  2562  มีนักศึกษา          
ผูพิการของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  จํานวน  3  คน 
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

(1) โครงการกําหนดการโครงการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561ระหวางวันที่  3 – 7 กันยายน 2561ณ โครงการพระราชดําริ อาวคุง
กระเบน  อ.ทาใหม จ.จันทบุรี  และวิทยาลัยชุมชนตราด 

(2)  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562  และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร   ณ โรงแรมเดอะริเวอร  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครพนม  ในระหวางวันท่ี 26-27 กันยายน 2562 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

การวิจัยและพัฒนา 

พันธกิจดานการวิจัย  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารมุงมั่นพัฒนากระบวนการวิจัย  เพื่อสราง
ความรูความเขาใจอยางเปนระบบเกี่ยวกับงานวิจัย  ที่ครอบคุลมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนา  การวิจัย
ทางการศึกษา  การวิจัยการเรียนรู  การวิจัยชุมชน  การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือการ
สรางสรรคสิ่งใหม  การวิจัยจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่  และการวิจัยเพื่อนําองคความรูที่ไดมา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  การวิจัย  และสามารถนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน
และทองถิ่น 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ไดรับงบประมาณดานการวิจัยจากหนวยงานภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยชุมชน    โดยไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น  297,100  บาท  โดยมีช่ือ
งานวิจัย  ดังน้ี 

 

 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

1. การพัฒนารูปแบบการจัดการทางการตลาดของชุมชนถั่วลสิงในจังหวัดมุกดาหารDevelopment of 
marketing management model of peanut community.in Mukdahan province   โดย  ดร. 
ทิวากร  เหลาลือชา 

2. โครงการการจัดการความรูการใชสมุนไพรเพือ่การดูแลรกัษาสุขภาพเบื้องตน  กรณีศึกษา  บานบุง  
ตําบลภูวง  อําเภอหนองสงู  จังหวัดมุกดาหาร  โดยอาจารยวัชราภรณ  ชนะเคน 

3. โครงการวิจัยปลานลิเพื่อเสริมสรางมลูคาเพิม่  โดย อาจารยศิริพร  พันนุมา 
4. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง”การพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจังหวัดศึกษา เรื่องวฒันธรรมของ

จังหวัดมกุดาหาร ของนักศึกษา ชั้นปที่ 1-2 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร” 
5. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง”การพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามรถในการทํางานรวมกับผูอื่น

ของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ของนักศึกษา ชั้นปที่ 2 รายวิชาหลกัการตลาดวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร” 

6. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องรายงานการพฒันาชุดการสอนรายภาษาอังกฤษเพื่อการเสื่อสาร รหัส ศท 
0103 สําหรับนักศกึษาหลกัสูตรอนุปริญญา (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

7. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการเพิ่มศกัยภาพการเรียนรูดวยสื่อผสมผสานในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1 

8. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศกึษาคุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที่ 
2-3 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
 

9. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง รายงานการใชเอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีวิตกับสิง่แวดลอม รหสัวิชา 
ศท 0403 ในหลักสูตรอนปุรญิญา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2554 วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร 

10. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการเพิ่มศกัยภาพการเรียนรูจริยธรรมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
รายวิชาจริยธรรมทางธุรกจิ   

11. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการใชโปรแกรม Microsoft Excel .ในการหาคาสถิติ (การวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลาง)ในรายวิชาสถิติธุรกจิ 
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ตัวอยางงานวิจัยที่ไดรับรางวัลดีเดน 

การพัฒนารปูแบบการจัดการทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
Development of marketing management model of peanut community.in 

Mukdahan province 
โดย  ดร. ทิวากร  เหลาลอืชา 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนารูปแบบจัดการทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัด
มุกดาหาร กําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูวิจัยไดเลือกกลุมเกษตรกร
ผูปลูกถั่วลิสง ในเขตพื้นท่ีในจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 4 ชุมชน โดยใชการวิจัยแบบมีสวนรวมและ
พัฒนา (Research and Development)  

 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
  1. บริบททางการตลาดถั่วลิสงของจังหวัดมุกดาหารมีเกษตรกรผูปลูกถั่วในพื้นที่
ทั้งหมด จํานวน 106 หลังคาเรือน ซึ่งพบวาปญหาของเกษตรกรผูปลูกถั่วลิสงน้ัน จะประสบปญหา
เรื่องการผลิตและการตลาดเชน การขาดแคลนน้ําเพื่อใชในการเกษตร ตนทุนในการเชาเครื่องสูบ
นํ้า สภาพอากาศที่ไมเหมาะสําหรับการปลูกจึงปลูกไดเพียงหนาแลงกับหนาฝน ขาดพันธุถั่วลิสง
เน่ืองจากพันธุที่ปลูกในปจจุบันนั้นเปนพันธุที่เพาะเมล็ดเองเมื่อนานไปผลผลิตจะไมไดผลดี ขาด
พื้นที่ในการปลูก โรคพืช เชน เสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ เช้ือรา โรครากเนา เปนตน แมลงและสัตวรบกวน 
วัชพืช ตนทุนในการใชยาฆาแมลง ขาดเครื่องปลิดเมล็ดถั่วลิสง ขาดความรูในการทําเกษตรกรรม
ถั่วลิสงปญหาการขนสงสินคาไปยังผูซื้อ ปญหาดานเงินทุน ปญหาคุณภาพของถั่วลิสงและความรู
ในการตลาดถ่ัวลิสง 
  2. บริบทชุมชนดานเกษตรกรรมถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร พบวา มีการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเชนการปลูกขาว การปลูกออย และมีอาชีพทําเกษตรกรรมการปลูกถั่วลิสงมี
จํานวน 4 ชุมชน มีเกษตรกรผูปลูกถั่วในพื้นที่ทั้งหมด จํานวน 106 หลังคาเรือน ซึ่งพบวาปญหา
ของเกษตรกรผูปลูกถั่วลิสงน้ัน จะประสบปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําเพื่อใชในการเกษตรกรรม 
ตนทุนในการเชาเคร่ืองสูบน้ํา สภาพอากาศที่ไมเหมาะสําหรับการปลูกจึงปลูกไดเพียงหนาแลงกับ
หนาฝน ขาดพันธุถั่วลิสงเน่ืองจากพันธุที่ปลูกในปจจุบันนั้นเปนพันธุที่เพาะเมล็ดเองเมื่อนานไป
ผลผลิตจะไมไดผลดี ขาดพื้นท่ีในการปลูก โรคพืช เชน เสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ เช้ือรา โรครากเนา เปน
ตน แมลงและสัตวรบกวน วัชพืช ตนทุนในการใชยาฆาแมลง ขาดเครื่องปลิดเมล็ดถั่วลิสง ขาด
ความรูในการทําเกษตรกรรมถั่วลิสงปญหาการขนสงสินคาไปยังผูซื้อ ปญหาดานเงินทุน ปญหา
คุณภาพของถ่ัวลิสง และความรูในการตลาดถ่ัวลิสง 
  3. การจัดการทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร มีการดําเนินสรุป
ไดดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 การบงชี้ความรู ไดประชุมบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของประชุมรวมกัน 
ขั้นตอนที่ 2 การสรางและแสวงหาความรู มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันโดยเชิญ 
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นักวิชาการ และเกษตรกรผูปลูกถั่วลิสง ขั้นตอนที่ 3 การจัดการใหเปนระบบ ไดรวบรวมความรู
จากเอกสารงานวิชาการตาง ๆ ในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีดานการจัดการความรูทางการตลาด 
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู ไดประมวลและกลั่นกรองความรูที่ไดจากแนวคิด
ทฤษฎีการจัดการความรูทางการตลาดถั่วลิสง และจากการจัดเวทีชุมชนเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกันเพื่อพัฒนาการจัดการความรูการตลาดจากเกษตรกรผูปลูกถั่วลิสง ที่ไดจัดเปนหมวดหมู 
แลวนํามาจัดทําเปนหลักสูตรฝกอบรม หลักสูตรการจัดการความรูทางการตลาดผลผลิตทาง
การเกษตรโดยมีเปาหมาย ขั้นตอนที่ 5 การเขาถึงความรู ไดจัดทําสื่อในรูปแบบ แผนปาย วีดีทัศน 
หนังสือ และสื่อออนไลน และขั้นตอนที่ 6 การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอองคความรูเรื่อง
หลักสูตรการจัดการความรูทางการตลาดผลผลิตทางการเกษตร มีองคประกอบการดังน้ี 1) การ
วางแผน (Planning) 2) ลักษณะทางกายภาพ (Physical) 3) ผลิตภาพ (Productivity)4) 
กระบวนการ (Process) 5) การมีสวนรวม (Participation) 6) การปฏิบัติ (Practice ) และ7) การ
เสนอ (Presentation)   
 4. การพัฒนารูปแบบการจัดการทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร มี
ผลดังน้ี ผูเขารับการฝกอบรมจํานวน จํานวน 130 คน สวนมากเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 45 ป 
มีสถานภาพสมรส สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 
5,000 บาท ในการเขาฝกอบรมครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย เพื่อนําไปพัฒนางานอาชีพที่ทําอยู และหลัง
การฝกอบรมจะนําความรูที่ไดรับการฝกอบรมไปใชพัฒนางานและประยุกตใชกับงานที่ทําอยูไดดี
ขึ้น และความพึงพอใจตอการฝกอบรมของผูเขาอบรมโดยรวมพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความพึงพอใจตอการฝกอบรมของผูเขาอบรมโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา มากที่สุด ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูความเขาใจในเรื่องที่
ฝกอบรม และ การฝกอบรมมีอุปกรณฝกอบรมเพียงพอกับจํานวนผูเขาอบรม รองลงมา คือ ผูเขา
รับการฝกอบรมไดฝกปฏิบัติในเรื่องท่ีฝกอบรม 
  ขอเสนอแนะ เกษตรกรผูปลูกถั่วลิสง ควรมีการรวมกลุมกันในการนําเสนอผลผลิต
โดยการสรางตราหรือสญัลักษณที่สามารถจดจําไดงายการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตที่ตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค หรือนําผลผลิตไปรวมงานแสดงสินคา และควรมีการจัดทําวิจัยครั้ง
ตอไปในเรื่อง การจัดการความรูเพื่อสรางหวงโซอุปทานชุมชนธุรกิจถั่วลิสง และการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
สินคาถั่วลิสงในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 

 



47 

 

 

การจัดการความรูการใชสมุนไพรเพื่อการดูแลรกัษาสุขภาพเบื้องตน กรณศีกึษา บานบุง   
ตําบลภูวง อําเภอหนองสูง จังหวัดมกุดาหาร 

โดย  นางสาววัชราภรณ  ชนะเคน 

การจัดการความรูการใชสมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องตน กรณีศึกษาชุมชนบานบุง 
ตําบลภูวง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  มีวัตถุประสงคเพื่อ จัดการความรูเกี่ยวกับตัวยา
สมุนไพรและตํารับยาสมุนไพรที่ใชในการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชนและ เพื่อใหชุมชนรู เขาใจ
และใชยาสมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องตนได กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก
ประชาชนในพื้นที่ บานบุง ตําบลภูวง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ไดแกกลุมฐานเรียนรู
สมุนไพร ผูสูงอายุ อสม. รพสต. รวมถึงที่ใชและ/หรือผูที่สนใจภูมิปญญาสมุนไพร  เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย  ไดแก  แบบสอบถามความพึงพอใจ  แบบทดสอบความรู แผนที่เดินดิน  แผนที่ปา
ชุมชน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ  สอบถาม อภิปรายกลุม  วิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก  รอยละ  สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ  วิเคราะหขอมูล
โดยการเขียนพรรณนา  ผลการวิจัยพบวา 

1.บริบทชุมชน ดานสังคม ดานทรัพยากร เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสมุนไพร
กับชีวิตประจําวัน  

การศึกษาขอมูลบริบทชุมชน พบวา บานบุงเปนชุมชนที่มีประชากรที่ยังคง
ดํารงชีวิตวิถีพื้นบานทางอีสาน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ชุมชนยังมีความเช่ือในเรื่อง
การใชสมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ ที่เห็นไดชัดเจนคือ การตุมยาตมสมุนไพรในงาน หรือ
เทศกาลสําคัญของชุมชน และการเจ็บปวยจากอุบติเหตุ มีอาการฟกช้ําดําเขียว รักษาดวยยายางขี้
หมา 

2.สถานการณปญหาดานสุขภาพของชุมชน 
จากผลการสํารวจขอมูลการใชยาสมุนไพรของชุมชน และอาการเจ็บปวยของคนใน

ชุมชน บานบุง จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบุง พบวาอาการเจ็บปวยที่มากที่สุด คือ
การเจ็บปวยดวยอาการทางระบบกลามเนื้อ สอดคลองกับกับขอมูลพื้นฐานวิถชีีวิตของชุมชนน้ัน มี
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาการที่เกิดสามารถที่เกิดขึ้นงาย และหาดวยวิธีการรักษาดวย
ดวยสมุนไพรที่มีอยูในชุมชน ไดแก ยาตมบํารุงกําลัง ลูกประคบสมุนไพร ยาเถาวัลยเปรียง มี
บริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบุง 

3.การจัดการความรูการใชสมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ 
การจัดการความรูการใชสมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสขุภาพเบื้องตน ตามจึงเปนกระบวนการ
สําคัญท่ีจะชวยใหชุมชน สามารถอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาดานสมุนไพรไวได และสงผลให
สามารถถายความรูภูมิปญญานี้แบบเห็นภาพชัดเจน สรางความเขาใจที่ตรงกัน ในรูปแบบของการ
พัฒนาศูนยเรียนรู กระบวนการจัดการความรูที่นํามาใชคือ กระบวนการจัดการความรู 
(Knowledge Management)  7 ขั้นตอน 1. การบงชี้ความรู  2. การสรางและแสวงหาความรู 3. 
การจัดความรูใหเปนระบบ 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 5. การเขาถึงความรู  6. การ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรู 7. การเรียนรู  
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ทําการประเมินความรูความสามารถเร่ืองการใชสมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ
โดยการวัดความรูกอนและหลังดําเนินการวิจัยกับกลุมตัวแทนชุมชน ซึ่งเปนทีมนักวิจัยชุมชน 
เครื่องมือท่ีใชไดแก ตัวอยางพรรณไมอัดแหง  ตัวอยางสมุนไพรแหง การถามตอบถึง สรรพคุณยา
และการปรุงยา การสังเกตพฤติกรรมดานการบันทึกจัดเก็บขอมูลของกลุม พบวารอยละ 8๐ มี
ความรูและเขาใจในกระบวนการจัดการความรู สงผลใหตัวบุคคลเกิดทักษะการจําและนําไปใชยา
สมุนไพร สามารถเรียงลําดับหัวขอในการถายทอดขอมูลตอได 

4. ทิศทางในการดําเนินงานตอไปในอนาคตเพื่อถายทอดความรูและพัฒนาการ
ใชสมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ  
  ชุมชนมีความคิดพัฒนาตอยอดจากงานวิจัย ในเรื่องการพัฒนาศูนยเรียนรูสมุนไพร  
จัดกิจกรรมถายทอดความรู รวมกับชุมชน โรงเรียนบานบุง โรงเรียนผูสูงอายุ และผูสนใจ  
รวบรวมสมุนไพรเพื่อการศึกษา  สรางเครือขายความรูและการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร และ
พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อสรางรายได ลดรายจาย 
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การพัฒนาผลิตภณัฑจากปลานิลเพื่อเพิ่มมูลคา : กรณศีกึษาชุมชนบานนาโป  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร   

โดย  นางศิรพิร  พันนุมา 

การพัฒนาผลิตภัณฑปลานิลเพื่อเพิ่มมูลคา  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑปลา
สม ปลานิล  อาหารวางจากเกล็ดปลาทอดกรอบ  และกางปลาทอดกรอบ  การผลิตภัณฑ
เครื่องประดับจากเกล็ดปลา  โดยใชปลานิลที่มีมากในทองถิ่นและราคาไมสูง  การแปรรูปปลานิล
เปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ พัฒนาผลิตภัณฑใหมและเปนการเพิ่มชองทางการจําหนาย  ผล
การพัฒนาผลิตภัณฑ  พบวาผลิตภัณฑปลาสมปลานิลสามารถนําไปรับประทานในครอบครัว  และ
จําหนายเพิ่มรายได ใหกับผู เขารวมโรงการได  และจากการทดสอบความพึงพอใจจาก
แบบสอบถามในการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องประดับจากเกล็ดปลาเปนที่พึงพอใจในความสวยงาม  
ราคาไมแพงและวัตถุดิบหางายในทองถิ่น  ดวยการนําสิ่งที่ไมใชแลวนํามาทําเปนเครื่องประดับ  
การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของการสํารวจ  มีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยภาพรวม  รอยละ 
80 
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การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การดําเนินงานตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร  ในปงบประมาณ  พ.ศ.2562  ภายใตผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วงเงิน  90,000  บาท มีวัตถุประสงคเพื่อทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่น             
และเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นของจังหวัดมุกดาหารและสงเสริมการสราง
มูลคาเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นที่มีอยูในรูปแบบตางๆ  มีผลการดําเนินงานระดับ
ผลผลิต  ดังน้ี 

ผลการดําเนินงานระดับผลผลิตดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาและประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย    

คน 200 250 

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น  

โครงการ 1 2 

เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น   

รอยละ 80 90 
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กิจกรรม/โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

 

ที ่ ชื่อโครงการยอย งบประมาณ จํานวนผูรับ 
บริการ (คน) 

ชื่อชุมชนที่ใหบริการ 

รวมท้ังสิ้น 219,001 800 คน - 
1. ชื่อโครงการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

- โครงการพฒันาพิพิธภัณฑพื้นบานบาน
หนองหลม ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอดอนตาล 
จังหวัดมกุดาหาร 

40,000 
 

 

50 คน 
 

 

บานหนองหลม ตําบล
โพธิ์ไทร อําเภอดอน
ตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 

2. โครงการงานกาชาดและงานของดเีมือง
มุกดาหาร ป 2562 

21,901 200 คน งานกาชาดและของดี
จังหวัดมกุดาหาร 

3. โครงการสถาปนาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
17 ป วันที่ 10 เมษายน 2562 

18,600 50 คน วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร 

4. โครงการไหวครูและตอนรบันักศึกษาใหม ป
การศึกษา  2561 ปงบประมาณ 2562 

84,700 200 คน วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร 
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บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกับองคการบรหิารสวนจังหวัด 

วันที่  8  มกราคม 2561  พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร  ณ ศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร  โดยมีนายไพฑูรย รักษประเทศ  ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร  รวมเปนสักขีพยานใน
การลงนามความรวมมือระหวาง  นายศศิพงษา  จันทรสาขา  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร  และ       นายบุญรู  บุตดีวงค  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร  เปน
ความรวมมือเพื่อพัฒนาผูเรียนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารตามที่หนวยงานการศึกษาและสถานศึกษา
ทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่ไดทําบันทึกความเขาใจการจัดการศึกษารวม (MOU)พัฒนา
การศึกษารวมกับองคการบริหารสวนจังหวัด 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกับสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร 

วันที่ 24  ธันวาคม 2561 พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร  ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร                
การลงนามความรวมมือระหวาง  นายศศิพงษา  จันทรสาขา  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร และ นายสังคม  อุปคุณ  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร  เปนความรวมมือ
เพื่อพัฒนาและเสริมสรางความแข็งแกรงแกเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร  สงเสริมและสนับสนุน
การศึกษา  การฝก  และการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พรอมทั้งคําปรึกษา
และขอเสนอแนะแกเกษตร 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกับมหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ 

วันที่ 9 กันยายน 2560  พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ การลงนามความรวมมือระหวางนายศศิพงษา                        
จันทรสาขา  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และ รศ.จิระพันธ  หวยแสน  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เปนความรวมมือเพื่อสงเสริมความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอน  
ความรวมมือทางดานการวิจัย  ดานการฝกอบรมทางดานวิชาการ  ดานการใชทรัพยากรรวมกัน 
และการสงเสริมการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน  ณ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
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วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกับสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว(องคการมหาชน) 

วันที่ 4 ธันวาคม 2559  พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว(องคการมหาชน) การลงนามความรวมมือระหวางนายศศิพงษา จันทรสาขา  
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และ นางจารุรัฐ  จงพุฒิศิริ ผูอํานวยการสํานักงาน
พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว(องคการมหาชน) เปนความ
รวมมือเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาโดยนําแนวพระราชดําหริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การเกษตร  พรอมทั้งสงเสริมศักยภาพของและความสามารถของแตละหนวยงาน 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

วันที่  1  มีนาคม 2560  พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การลงนามความรวมมือ
ระหวาง นายศศิพงษา จันทรสาขา  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  และ นางสาวฑิตติมา  
วิชัยรัตน  ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปนความรวมมือเพื่อพัฒนาสงเสริม
บุคลากรเปนผูกูยืมเงินกองทุนที่สังกัดในวิทยาลัยใหมีความยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดทําในสิ่ง
ที่ถูกตอง  มีจิตสํานึกที่ดีและรับผิดชอบตอหนาที่  เสียสละและเปนแบบอยางที่ดี  รวมทั้งเพื่อเปน
การประชาสัมพันธและรณรงคงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกับมูลนิธิแพทยวิถีธรรมแหงประเทศไทย 

วันที่  9 เมษายน  2562 พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและมูลนิธิแพทยวิถีธรรมแหงประเทศไทย การลงนามความรวมมือ
ระหวาง นายศศิพงษา จันทรสาขา ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และดร.ใจเพชร กลาจน  
ประธานมูลนิธิมูลนิธิแพทยวิถีธรรมแหงประเทศไทย เปนความรวมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรและ
ทรัพยากรที่จําเปนในการจัดการศึกษา  รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการแพทยวิถี
ธรรมของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
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วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกับมูลนิธิแพทยวิถีธรรมแหงประเทศไทย 

วันที่ 3  สิงหาคม  พ.ศ.2561  พิธีบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดการศึกษาระหวาง
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและเรือนจําจังหวัดมุกดาหาร  ลงนามความรวมมือระหวาง นายศศิพงษา
จันทรสาขา  ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และ นายสมศักดิ์  ยุทธโอภาส ผูบัญชาการ
เรือนจําจังหวัดมุกดาหาร  เปนความรวมมือในการจัดการศึกษาแกผูตองขังเพื่อยกระดับความรู
ความสามารถทักษะตางๆนําไปใชประโยชนในการประกอบสัมมาอาชีพและเปนพลเมืองดี  รวมทั้ง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนทางดานการบริการวิชาการแกชุมชน 
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ผลการดําเนินงานภายใตแผนงานบูรณาการ 

ในปงบประมาณ  พ.ศ.2562  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารไดดําเนินโครงการเชิงนโยบาย 2  
แผนงานบูรณาการ  คือ  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมี
คุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  มีผลการดําเนินงานระดับ
ผลผลิต/โครงการ  ดังน้ี 

แผนงานบูรณาการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมคีณุภาพเทาเทยีมและทั่วถึง 

โครงการการสงเสริมพัฒนาการตามชวงวัยของเดก็ปฐมวัย ศูนยพฒันาเดก็เล็ก ในตําบล 
หนองบัว และตําบลกกตูมอ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
 

      โครงการการสง เสริม
พัฒนาการตามชวงวัยของ
เด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในตําบลหนองบัว และ
ตํ าบลกกตู ม  อ . ดงหลว ง 

จังหวัดมุกดาหาร   มีวตัถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครู/ผูดูแลเด็ก และผูปกครอง ใหมีความรู 
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   เพื่อใหครู/ผูดูแลเด็ก และ
ผูปกครอง ไดเรียนรูนวัตกรรมระดับปฐมวัยเพื่อชวยใหเกิดการใฝรูอยางตอเน่ืองตลอดเวลา  และ
เพื่อใหใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง ครู/ผูดูแลเด็ก และผูปกครอง เพื่อรวมกันพัฒนา
ศักยภาพเด็กรวมกัน  ซึ่งในการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ.2562  ไดมีผลการดําเนิน
กิจกรรมตางๆดังน้ี  1.จัดฝกอบรมการใชสื่อ เทคนิค และวิธีการในการสงเสริมทักษะสมองเชิง
บริหาร (EF) ใหครู และผูปกครองที่เขารวมโครงการ  2.ฝกอบรมการใชนิทานเพื่อสงเสริมทักษะ
สมองเชิงบริหาร (EF) ใหครูและผูปกครอง  3. จัดหา และจัดทํา สื่อนิทาน เพื่อใชในหองเรียน 
และใหผูปกครองนําไปอานใหลูกที่บาน  และ 4.จัดประชุมสะทอนผลการดําเนินกิจกรรม  โดยมี
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ  ทั้งหมด  90  คน  โดยแบงเปน  ครูศูนยเด็ก  จํานวน 10 คน     
เด็กนักเรียน จํานวน 40 คน  และผูปกครอง จํานวน 40 คน 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย    
เชิงปริมาณ : จํานวนเด็กปฐมวัยที่ไดรับการพัฒนา   คน 40 40 
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แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง(ตอ) 

โครงการพฒันาศกัยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาและสํารวจขอมูลเพื่อการพัฒนาศูนยการเรียนรูฯ  เพื่อจัดตั้งศูนยการเรียนรูเพื่อถายทอด
ศาสตรพระราชา  และเพื่อเปนแหลงเรียนรูเพื่อการถายทอดองคความรู ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
และดานศาสตรพระราชา และจัดหลักสูตรการเรียนรูที่จําเปนและสนองตอบความตองการของ
ประชาชนในพื้นที ่ ซึ่งในการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ.2562  ไดมีผลการดําเนินกิจกรรม
ตางๆดังน้ี   1.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรูในศูนยถายทอดศาสตรพระราชา
ประเด็นความรูดังน้ี   การทําอิฐดินดิบ  การสรางบานดิน  การปลูกขาวในวงบอซีเมนต  การ
ขยายพันธุพืช และโซลาเซลในการเกษตร  2.ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยลงมือทําแปลงสาธิตเพื่อ
เรียนรูผานการปฏิบัติจริง  โดยมีกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ  คือคนในชุมชนและผูที่สนใจ 
นักศึกษา บุคลากร เขารวมกิจกรรม รวมจํานวนทั้งหมด รวม 250 คน 

 
ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียนแลการ
เรียนรูตลอดชีวิตผานแหลงเรียนรูในพื้นที่และชุมชน 

   

เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการในแหลงเรียนรู    คน 100 100 
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดับภาค   

โครงการพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวิตผูมรีายไดนอยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

โครงการพัฒนารูปแบบการประกอบอาชีพสําหรับคนในชุมชนผูมีรายไดนอยจังหวัด
มุกดาหาร (อาชีพชุมชนยุค 4.0)  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหา การประกอบอาชีพ
สําหรับคนในชุมชนผูมีรายไดนอยจังหวัดมาดาหาร  เพื่อออกแบบรูปแบบการประกอบอาชีพ
สําหรับคนในชุมชนผูมีรายไดนอยจังหวัดมุกดาหาร  เพื่อดําเนินการฝกอบรมอาชีพตามรูปแบบ
การประกอบอาชีพสําหรับคนในชุมชนผูมีรายไดนอยจังหวัดมุกดาหารและ เพื่อประเมินผลตาม
รูปแบบการประกอบอาชีพสําหรับคนในชุมชนผูมีรายไดนอยจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมการ
เรียนรูรวมกับชุมชนโดยใชความรูอะไร วิธีการอะไรบาง  ซึ่งในการดําเนินงานของปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ทั้งหมด จํานวน 6 ชุมชน  โดยมีกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ จํานวน 6 ชุมชน 
180 คน 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

   

เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการหลักสูตรฝกอบรมดาน
อาชีพ/วิชาการ   

คน 150 150 
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดับภาค  (ตอ) 

โครงการพัฒนารูปแบบสินคาและบริการเพื่อการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร 
(ชุมชนทองเที่ยวยุค 4.0)  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการจัดทําสินคาและบริการ
เพื่อการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร (ชุมชนทองเที่ยวยุค 4.0)  เพื่อออกแบบรูปแบบ
สินคาและบริการเพื่อการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร (ชุมชนทองเที่ยวยุค 4.0) เพื่อ
ดําเนินฝกอบรมหลักสูตรรูปแบบสินคาและบริการเพื่อการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร 
(ชุมชนทองเที่ยวยุค 4.0)  และเพื่อประเมินผลการพัฒนา รูปแบบสินคาและบริการเพื่อการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร (ชุมชนทองเที่ยวยุค 4.0)  ซึ่งในการดําเนินงานของ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 4 ชุมชน  โดยมีกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ จํานวน 4 
ชุมชน 180 คน 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

โครงการยกระดับการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม    
เชิงปริมาณ : จํานวนผูผานการอบรมพัฒนารูปแบบ
สินคาและบริการดานการทองเท่ียว 

คน 70 70 
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ผลการประเมินวิทยาลยัชุมชนมุกดาหาร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ภาพรวมผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา  2561  
(สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม  2562) 

ผลการประเมินในภาพรวมของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร อยูในระดับพอใช  (3.14) 
ผลการประเมินตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา  5  องคประกอบ 9 ตัวบงช้ี 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ประจําป

การศึกษา  2561 (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) 
 

องคประกอบ/ตัวชี้วัด รวมเฉลี่ย ผลการประเมิน 
องคประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา   
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 0.20  
ตัวบงชี้ที ่1.2 การดํารงตําแหนงวิทยฐานะของขาราชการคร ู 2.57  
ตัวบงชี้ที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2.00  
องคประกอบที่ 2 การวิจัย   
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพของงานวิจัย  นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่
นํามาใชประโยชนใหกับชุมชน 

4.00  

ตัวบงชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการดําเนินงานวิจัย นวัตกรรม  หรืองาน
สรางสรรคที่นํามาใชประโยชนใหกับชุมชน 

5.00  

ตัวบงชี้ที่  2.3 งาวิจัย  นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน
ใหกับชุมชน 

4.46  

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผลการบริการทางวิชาการแกชุมชน 4.00  
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  หรือภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

3.00  

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ   
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของวิทยาลัยชุมชนเพื่อกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ 

3.00  

ภาพรวมผลการประเมิน 3.14 พอใช 
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ปการศึกษา  2561 

 
องคประกอบ
การประเมิน 

ขอเสนอแนะ 

องคประกอบ
ที่ 1 การ
จัดการศึกษา 

       1.ผูบริหารตลอดจนอาจารยประจําหลักสูตร ควรหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรที่
ไมผานเกณฑการประเมิน โดยวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกปญหา นอกจากนั้นควรนํา
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหหลักสูตรได
พัฒนา ใหดีขึ้นอยางรวดเร็ว 
        2.ในดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยชุมชน ควรนําแผนกลยุทธดานกิจกรรมนักศึกษา
ไปเปนปจจัย หลักในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยนําแผนมาเชื่อมโยงกับกิจกรรมโครงการ 
เพื่อใหความสําคัญกับการจัดทําโครงการ แบบ PDCA และประเมินผลลัพธของการปฏิบัติงานให
บรรลุเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหแผนบรรลุเปาหมายหากมีปญหาจะไดปรับปรุงแกไข และพัฒนาใหดี
ยิ่งขึ้นตอไป 

องคประกอบ
ที่ 2 การ
วิจัย 

         1.นอกจากวิทยาลัยชุมชนจะสนับสนุนใหขาราชการในสังกัดทํางานวิจัยที่สามารถนําไปใช
ประโยชนแกชุมชนอยางชัดเจนแลว วิทยาลัยควรเพิ่มกิจกรรมและสรางแรงจูงใจใหนักวิจัยนํา
ผลงานวิจัยเหลานั้นไปตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อสรางความ
เขมแข็งดานคณุภาพของวิทยาลัยใหเปนที่รูจักในแวดวงของนักวิชาการรวมทั้งการพัฒนางานวิจัย
ทางดานการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสรางความแตกตางและนําไปสูขอการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตรได 
         2.วิทยาลัยชุมชนควรสงเสริมใหอาจารยจัดหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มมากขึ้นและ
พยายามพัฒนางานวิจัยใหตอบโจทยชุมชนในพื้นที่อยางชัดเจน รวมทั้งนํางานวิจัยนั้นไปนําเสนอ
หรือตีพิมพในเวทีระดับชาติและนานาชาต ิ
 

องคประกอบ
ที่ 3 การ
บริการ
วิชาการ 

          การดําเนินการดานบริการทางวิชาการ ควรนําทิศทางการพฒันาแผนกลยุทธที่ให
ความสําคัญของชุมชนเขมแข็ง มาเปนหลกัในการพฒันาจะชวยใหกิจกรรมที่ดําเนินการจัดการ
บริการทางวิชาการบรรลุตามเปาหมาย ของแผนทีก่ําหนดไว และในการประเมินผลของการอบรม
ในโครงการตาง ๆ รวมทัง้การนําไปใชประโยชน ควรแยกประเมินแตละโครงการวามปีระโยชนมาก
นอยเพียงใดไมใชพิจารณาในภาพรวม  เพราะหากมีการแยกโครงการจะทําใหผูปฏบิัติ จะทราบได
วาโครงการใดมปีระโยชน โครงการใดไมจําเปนจะสงผลใหการปรบัปรุงในปตอไปทําใหตรงกับ
ความตองการมากยิ่งขึ้น 

องคประกอบ
ที่ 4 การ
ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

         วิทยาลัยชุมชนควรใหความสําคัญของการดําเนินการดานศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนไป
ตามแผนกลยุทธที่กําหนด และควรกํากบัใหกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น มีการกํากับติดตามผลลพัธของ
กิจกรรม รวมทั้งมีการประเมินความสําเร็จของแผนงานหากพบปญหาควรนําไปสูการปรับปรุงแกไข 
หรือปรบัปรุงแผน หรอืโครงการ ใหดําเนินการดียิง่ดีขึ้น 
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องคประกอบ
ที่ 5 การ
บริหาร
จัดการ 

           1.วิทยาลัยชุมชนควรจัดทําแผนกลยุทธที่แสดงศักยภาพของวิทยาลัยอยางชัดเจน และ
สามารถถายทอดแผนไปยังผูปฏิบัติทุกกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดแผนกลยุทธทาง
การเงินที่เชื่อมโยงกับภารกิจ   ทั้ง 5 ดาน รวมทั้งยังไมมีการกํากับติดตามผลลัพธจากตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานในแตละกลุม และนํามาเทียบเคียงกับแผนอยางสมบูรณแตขณะเดียวกันหาก
วิทยาลัยมีการทบทวนแผนควรจัดทําแผนในรูปแบบการกําหนดวัตถุประสงคของผลลัพธ 
(Objective key results-OKR) แทนเพื่อใหเปนปจจุบัน 
           2.วิทยาลัยชุมชนควรเสนอสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความรูกับผูที่เกี่ยวของในการกําหนด
ตนทุนหรือการวิเคราะหทางการเงินอยางถูกตอง เพราะเปนเกณฑใหม เพื่อวางระบบและใหทุก
หนวยงานมีการนํา    หลักปฏิบัติที่เปนไปในทิศทางเดียวกันมาใชประโยชน จะไดสามารถนํามา
เทียบเคียงกันใหสวนของวิทยาลัยชุมชนได 
          3.วิทยาลัยชุมชนควรสรางความเขาใจใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของในดานการบริหารความ
เสี่ยง และการจัดการความรูที่ถูกตอง จะไดนํามาสูการปฏิบัติที่ชัดเจน และจะสามารถนํามาสูการ
พัฒนากิจกรรมของวิทยาลัยไดอยางเปนรูปธรรม  

4.วิทยาลัยชุมชนควรจัดทําแผนบริหารบุคลากร ใหการดูแลบุคลากรใหมีความสุข ถาใน
สวนของคาตอบแทน ประโยชนและบริหารสวัสดิการตาง ๆ รวมทั้งมอบหมายเพื่อทําใหบุคลากรใน
องคการมีความรูสึกวาตนเอง มีคุณคากับองคกร ขณะเดียวกันวิทยาลัยควรจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (ID Plan) เพื่อจะไดทราบวาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน แตละ
คนควรมีการพัฒนาในดานใดบาง รวมทั้งกํากับติดตามใหการพัฒนาเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
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“หนึ่ง”วิทยาลยั”หนึ่ง”ตัวอยางความสําเร็จ  ประจําป พ.ศ.2562 

ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารไดมีผลงานท่ีเดนัดและสามารถ
เปนตัวอยางความสําเร็จที่สามารถนําเสนอใหเห็นความเปนอัตลักษณที่เปนศักยภาพของชุมชนใน
จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกลเคียง  คือ 

วิทยาลัย ฒ ผูเฒา : กลไกการเรียนรูตลอดชีวิตผูสงูอายุครบวงจร 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

ปญหาที่ประเทศไทยกําลังเขาสู  “สังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ”(Complete Aged 
Society )ในป 2564 ที่จะมาถึง จากที่ไทยเขาสูสังคม ผูสูงอายุ (Ageing Society) มาแลวโดยมี
สัดสวนคนอายุ 60 ปขึ้นไปถึง 10% เมื่อป 2543 (ตามนิยามองคการสหประชาชาติ)และ
คาดการณวาจะเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) คือมีสัดสวนผูสูงอายุมากถึง 
30 % ในอีก 20 ป หรือป 2578 ซึ่งจังหวัดมุกดาหารก็มีสภาพเชนเดียวกับทุกจังหวัดของประเทศ
ไทย ที่กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ จากขอมูลป 2560 มีผูสูงอายุอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป จํานวน 
42,421 คน(สํานักงาน พมจ.มุกดาหาร)ในจํานวนดังกลาวพบวา อายุ 60-70 ป รอยละ 58.95 
อายุ 70-80 ป รอยละ 27.96 อายุ 80-90 ป รอยละ 11.36 อายุ 90-100 ป รอยละ 1.71 และ 
อายุ 100 ปขึ้นไป รอยละ 0.02 โดยสรุปจังหวัดมุกดาหาร และมีแนวโนมจะเปนไปตามที่กําหนด
สําหรับการเปนสังคมผูสูงในดับตางๆอยางแนนอนและชัดเจนในระยะเวลาตามที่คาดการณกันไว 
นํามาซึ่งภาวะยากลําบากของผูสูงอายุ เชน ความเสื่อมของระบบตางๆของรางการ ภาวะซึม 
อุบัติเหตุ และโรคตางๆ จึงเปนความจําเปนที่ผูสูงอายุ ตองไดรับการดูแลผานการจัดการและกลไก
สําหรับการดูแลผูสูงอายุของทุกภาคสวนในสังคมผานการทํางานเชิงบูรณาการ   
  จากการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ภายใตโครงการการจัดการความรู
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในปงบประมาณ 2562 วิทยาลัยชุมชนไดรับงบประมาณใน
การดําเนินงานตามโครงการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน โดยใชทุนทาง
วัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ไดเสนอของบประมาณจากโครงการเพื่อดําเนินการในสวน
ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จํานวน 9 โครงการ หน่ึงในโครงการท้ังหมด คือ กิจกรรมการจัดการ
ความรูเพื่อดูแลผูสูงอายุ (ฒ ไมเฒา) ซึ่งเปนบทเรียนจากการทํางาน โดยมีบทเรียนและบทสรุป
ของกระบวนการทํางานกับชุมชน ที่ “ครูวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร” เขาใจและถือปฏิบัติที่จําเปน
และสําคัญ โดยมีกระบวนการการทํางานที่สําคัญ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 คนหาแกนนําใน
ชุมชน เพื่อเปนเพื่อนรวมงานกับครูวิทยาลัยชุมชน ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาแกนนํา เพื่อ ปรับแนวคิด
การทํางานและเรียนรูรวมกันกับครูวิทยาลัยชุมชนอยางตอเน่ือง และเขาใจเปาหมายของการ
ทํางานดวยกันวา ผลสัมฤทธิ์ที่ตองการคืออะไร ขั้นตอนที่ 3 รวมดําเนินกิจกรรมสนับสนุน เปน
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ชวงเวลาของการเรียนรูรวมกันถึงกระบวนการทํางานที่มองเห็นเปนรูปธรรม การแปลงแนวคิดสู
การปฏิบัติในพื้นที่ที่ดําเนินการ มองเห็นผลสําเร็จ ปญหาอุปสรรคและการแกไขปญหารวมกัน 
นํามาสูการเสนอของบประมาณจากจังหวัดมุกดาหาร ภายใตแผนพัฒนาจังหวัดประจําป 2562 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ไดเสนอของบประมาณจากจังหวัด ภายใตแผนการพัฒนาสังคม ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน ผลผลิต/โครงการที่ 1 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพคนมุกดาหารใหกาวทันยุคไทยแลนด 4.0 กิจกรรมวิทยาลัย ฒ ผูเฒา : กลไกการ
พัฒนาผูสูงอายุครบวงจร งบประมาณ 2,078,400.00 บาท ดําเนินการภายใต 5 กิจกรรม ไดแก 
(1) การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการจัดการดูแลผูสูงอายุที่ผานมา (2) จัด
ฝกอบรมและพัฒนาแกนนําผูสูงอายุในอําเภอละ 1  แหงรวม 7  แหง (3) จัดฝกอบรมเพื่อขยายผล
และพัฒนาแกนนําผูสูงอายุ อําเภอละ  ๓ แหง (รวม 21 แหง) (4) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนา/การจัดกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ และ(5) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สรุปผลพัฒนาเครือขายการจัดการการดูแลผูสูงอายุอยางเปนระบบในภาพรวมของจังหวัด ภายใต
กิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม มีวัตถุประสงคสูงสุดคือการจัดตั้งองคกร/กลไกการจัดการการดูแล
ผูสูงอายุโดยชุมชน ภายใตช่ือ “วิทยาลัย ฒ ผูเฒา” ผลการดําเนินการ มีการจัดตั้งสําเร็จจํานวน 
28 ตําบล มีวิทยาลัย ฒ ผูเฒา จํานวน 34 แหงเปดดําเนินการ ภายใตการสนับสนุนของภาคีการ
ทํางานเชิงบูรณาการ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต./เทศบาล)/กศน./พมจ./สสจ.(รพ.
สต.) เปนตน โดยมหีลักคิดการทํางานคือ หลัก 5 ก. (กลุม:สมาชิก/กรรมการ/กิจกรรม/กองทุน/
กติกา) เพื่อใหเปนกลไกที่สามารถดําเนินการจัดการดูแลไดดวยตัวเอง ทุกแหงสามารถดําเนิน
กิจกรรมตอเน่ืองและมีหนวยงานตางๆลงไปสนับสนุน 

ผลการดําเนินงานในป  2562   ทําใหวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ไดงบประมาณตอเน่ือง
ดําเนินการในป 2563 จํานวน ประมาณ 1.5 ลานบาท เพื่อดําเนินการใหครบทุกตําบล ทั้ง 52 
ตําบลของจังหวัดมุกดาหาร เปนตัวบงช้ี หลักคิด หลักวิชาการ และหลักปฏิบัติที่วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร ไดดําเนินการ ไดรับการยอมรับจากหนวยงานภาคีการพัฒนาในระดับจังหวัด 
โดยเฉพาะบทบาทของครูวิทยาลัยชุมชน ที่สามารถทําหนาที่ตัวเช่ือมประสานการทํางานในระดับ
พื้นที่ในระดับชุมชน  ไดเปนอยางดีและเหมาะสมกับภารกิจโดยรวมของวิทยาลัยชุมชน ดังน้ัน 
บทบาทที่เดนชัดของครูวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารที่ควรจะเปน คือ “วิศวกรสังคม (Social 
Engineer)”  
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โครงการที่ไดรับสนบัสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก 

ในปงบประมาณพ.ศ.2562 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารไดรับจัดสรรงบประมาณจาก
หนวยงานภายนอกจํานวนเงินทั้งหมด  4,316,388  บาท  ดังน้ี 

 
ชื่อโครงการ หนวยงานที่สนับสนุน จํานวนเงิน 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
ทองถ่ินโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 450,000 

โครงการพัฒนาและสงเสริมการแปรรูปและเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตร   (กิจกรรม การ
จัดการความรูเพื่อการสงเสริมการผลิตถั่วลิสง
ครบวงจร เพื่ อ เพิ่ มรายไดและส ง เสริมการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน) 

จังหวัดมกุดาหาร 900,000 

โครงการเพิ่มศักยภาพคนมุกดาหารใหกาวทัน
ยุคไทยแลนด 4.0 กิจกรรมวิทยาลัย  ฒ.ผูเฒา 

จังหวัดมกุดาหาร 2,078,400 

โครงการสงเสริมการจัดการความรูทางดาน
เทคโนโลยีและคุณภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑถั่ว
ลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 174,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร 

องคการบรหิารสวนจังหวัดมุกดาหาร 500,000 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 213,988 

รวม 4,316,388 
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ตัวอยางโครงการที่ไดรบัจัดสรรจากหนวยงานอ่ืนๆ 
 

โครงการเพิ่มศักยภาพคนมุกดาหารใหกาวทันยุคไทยแลนด 4.0  
กิจกรรมวิทยาลัย  ฒ.ผูเฒา 

 
ทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดมุกดาหาร ภายใตแผน

ยุทธศาสตรจังหวัด ประจําป 2562 โครงการเพิ่มศักยภาพคนมุกดาหารใหกาวทันยุคไทยแลนด 
4.0 กิจกรรมหลัก  วิทยาลัย ฒ ผูเฒา: กลไกการพัฒนาผูสูงอายุครบวงจร(Integrated Aging 
Development Mechanism) งบประมาณ 2,078,400 บาท   ผลที่คาดวาจะไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ ภายหลังจากเสร็จสิ้นจากบริหารจัดการโครงการแลว จะปรากฏผลสัมฤทธิ์จาก
การดําเนินงานท่ีสําคัญฯ ดังน้ี 

1. ผลผลิต (Output) 
1.1 แกนนําผูสูงอายุผานการอบรม/พัฒนา จํานวน 840  คน 
1.2 เกิดวิทยาลัย ฒ.ผูเฒา /โรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 28 แหง 
2. ผลลัพธ (Outcome)  ผูสูงอายุไดรับการพัฒนาดังน้ี 
2.1 ดานสุขภาพรางกาย ทําใหมีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการ

เจ็บปวย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผูอื่น อายุยืน 
2.2 ดานจิตใจ ชวยใหคลายเหงา จิตใจกระชุมกระชวย สดช่ืน รูสึกภาคภูมิใจและตระหนัก

ในคุณคา ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกตอตนเอง 
2.3 ดานสังคม มีความสัมพันธที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนตางวัย ไดรับการยอมรับใน

ฐานะสมาชิกของกลุมมีการสืบทอดภูมิปญญาประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
2.4 ดานจิตปญญา รูเทาทันและเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดําเนินชีวิต

ไดอยางเหมาะสมตามวัย 
2.5 ดานเศรษฐกิจ เรียนรูทักษะทางดานอาชีพ สามารถนําไปประกอบอาชีพสรางงาน 

สรางรายได ชวยเหลือตนเองตอไป 
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 1. ขอมูลผูสูงอายเุปาหมาย (จําแนกรายตําบล) 

อําเภอ 

  

 ประชากร  จํานวนผูสูงอายุ 

 ทั้งตําบล   ทั้งตําบล   ติดบาน   ติดตียง   ติดสังคม  

เมืองมุกดาหาร 16,299 3,773 382 86 3,305 

คําชะอ ี 17,478 2,880 52 18 2,810 

นิคมคําสรอย 24,133 3,110 66 22 3,032 

ดอนตาล 18,447 2,295 241 98 1,956 

ดงหลวง 16,144 2,777 72 22 2,683 

หวานใหญ 17,750 2,486 79 33 2,374 

หนองสูง 17,139 3,351 78 65 2,290 

รวม 127,390 20,672 970 344 18,450 

รอยละ 100 16.23 4.69 1.66 89.25 
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2. ขอมูลการจัดตั้งวิทยาลัย ฒ ผูเฒา (จําแนกรายตําบล) 

 อําเภอ ตําบล
เปาหมาย 

โครงสรางของวิทยาลัย ฒ ผูเฒา กําหนดเวลาเรียน 

    ชื่อ วิทยาลัย ฒ ผูเฒา จํานวนครั้ง วันที่เรียน 

เมืองมุกดาหาร ผึ่งแดด โรงเรียนโฮมสุขผูสูงอายุตําบลผึ่งแดด 2 ครั้ง วันอังคารสปัดาหแรกและ
สุดทาย 

  บางทราย
ใหญ 

โรงเรียนรวมใจผูสงูวัยบางทรายใหญ 2 ครั้ง วันที่ 2 และ 15 ของเดือน 

  ดงเย็น โรงเรียนตุมโฮมผูสงูวัย 2 ครั้ง/
เดือน 

ตามที่นัดหมายครั้งแรก 

  เทศบาลเมอืง โรงเรียนผูสงูอายุศรีพฒันามกุดา
ประเสริฐสามัคค ี

1 ครั้ง วันศุกรที่ 2 ของเดือน 

คําชะอ ี คําชะอ ี วิทยาลัย ฒ ผูเฒาผูไทตําบลคําชะอ ี   ศพ.อส. อบต.คําชะอ ี
  บานคอ โรงเรียน ฒ ผูเฒา "ตุมโฮมฮกัแพง 

ตําบลบานคอ" 
2 ครั้ง วันที่ 5 และ 20 ของทุก

เดือน 
  บานซง โรงเรียน ฒ ผูเฒา ไทซงสามัคคี ตําบล

บานซง 
1ครั้ง อาทิตยแรกของเดือน 

  คําบก โรงเรียนผูสงูอายุเผาผูไท "ภูผากูด"
ตําบลคําบก 

1 ครั้ง ทุกวันพุธแรกของทุกเดือน 

  รวม       
นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย วิทยาลัย ฒ ผูเฒาตําบลนิคมคําสรอย 2 ครั้ง สัปดาห 1 และ 3 ของเดือน 
  โชคชัย โรงเรียนสุขใจผูสงูวัย ตําบลโชคชัย 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 15 ของ

เดือน 
  หนองแวง โรงเรียนผูสงูอายุวัยใส ใสใจสุขภาพ

ตําบลหนองแวง 
2  ครั้ง วันวันศุกรที่ 2 และ 4 ของ

เดือน 
  กกแดง โรงเรียนสุขใจผูสงูวัย ตําบลกกแดง 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 16 ของ

เดือน 
ดอนตาล เทศบาลดอน

ตาล 
วิทยาลัย ฒ ผูเฒา ไทกะเลิงดอนตาล  2  ครั้ง  ทุกวันพุธ 

  ปาไร วิทยาลัย ฒ ผูเฒาปาไรผูไทยเดิม  1  ครั้ง  ทุกวันพระใหญ 15 ค่ํา 
  บานแกง วิทยาลัย ฒ ผูเฒา แกงศิลาถ้ําพระ

ทองโฮมสุข ตําบลบานแกง 
1ครั้ง  ทุกวันที่ 15 ของเดือน 

  เหลาหม ี วิทยาลัย ฒ ผูเฒา ตําบลเหลาหม ี 2 ครั้ง วันที่ 1 และ 16 ของเดือน 
ดงหลวง เทศบาลดง

หลวง 
โรงเรียนผูสงูวัย บรูไฮ ไทโซ ดงหลวง 2 ครั้ง วันที่ 15 ของทุกเดือน 

  หนองแคน โรงเรียนผูสงูอายุ โฮมฮกั ตําบลหนอง
แคน 

2 ครั้ง วันที่ 1 และวันสิ้นเดือน 
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  หนองบัว วิทยาลัย ฒ หนองบัว 1 ครั้ง ทุกวันที่ 15 ของเดือน 
  กกตูม โรงเรียนไทภู ตูมิเฒา 2 ครั้ง วันที่ 15 และ 30 ของทุก

เดือน 
หวานใหญ ชะโนด วิทยาลัย ฒ ผูเฒา ฮักนะ ตําบลชะ

โนด 
2 ครั้ง ทุกวันพุธแรกและสุดทาย

ของเดือน 
  ดงหม ู วิทยาลัยปงขามดงหมูแกงกะเบา 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 15 ของ

เดือน 
  ปงขาม       
  บางทราย

นอย 
วิทยาลัยรวมสุข สูงวัย 1 ครั้ง ทุกวันศุกรสุดทายของเดือน 

    วิทยาลัยรวมใจปูตานามวงศ 2 ครั้ง สัปดาหที่ 1 และ 3 ของ
เดือน 

  หวานใหญ วิทยาลัยดอกหวาน 2 ครั้ง   
หนองสูง บานเปา โรงเรียนผูสงูอายุตําบลบานเปา 4 ครั้ง ทุกวันพุธของสปัดาห 
  โนนยาง โรงเรียนผูสงูอายุตําบลโนนยาง     
    โรงเรียนผูสงูอายุบานโนนยาง     
    โรงเรียนผูสงูอายุบานงิ้ว     
    วิทยาลัย ฒ ไมเฒาบานคําพอก 4 ครั้ง ทุกวันจันทร 
    โรงเรียนผูสงูอายุบานวังนอง-เหลา

กวาง 
    

    โรงเรียนผูสงูอายุบานหนองโอใหญ     
  ภูวง ผูสงูอายุภูวง 2 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 
  หนองสูงใต โรงเรียนผูสงูอายุตําบลหนองสูงใต 2 ครั้ง   
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รายชื่อคณะทํางานจัดทํารายงานประจําป  วิทยาลยัชุมชนมุกดาหาร 

 

1. นายศศิพงษา  จันทรสาขา     ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร      ที่ปรกึษาคณะทํางาน 

2. นายสนอง  แสนเสรจ็          รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ที่ปรกึษาคณะทํางาน 

3. นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร   ที่ปรกึษาคณะทํางาน 

4. นายวิรัตน  พรหมด ี         รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร   ที่ปรกึษาคณะทํางาน 

5. นางสาวพิมพประภา  คําจันทร ครูชํานาญการ คณะทํางาน 

6. นางประกายดาว  สุริยวรรณ นักวิชาการศึกษา คณะทํางานและ 

   เลขานุการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


