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วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



           การศึกษาหาความรูจ้งึสาํคัญตรงที�วา่ ต้องศึกษาเพื�อใหเ้กิด ความฉลาดรู้
คือรูแ้ล้วสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ ๆ โดยไมเ่ป�นพษิเป�นโทษ การศึกษาเพื�อ
ความฉลาดรู ้มขีอ้ปฏิบติัที�นา่ยดึเป�นหลักอยา่งนอ้ยสองประการ ประการแรก เมื�อ
จะศึกษาสิ�งใดใหรู้จ้รงิ ควรจะใหศึ้กษาใหต้ลอดครบถ้วนทกุแง่ทกุมุมไมใ่ชเ่รยีนรูแ้ต่
เพยีงบางสว่นบางตอนหรอืเพง่เล็งเฉพาะบางแง่บางมุมอีกประการหนึ�ง ซึ�งจะต้อง
ปฏิบติัประกอบพรอ้มกันไปดว้ยเสมอ คือต้องพจิารณา ศึกษาเรื�องนั�น ๆ ดว้ย
ความคิดจติใจที�ตั�งมั�นเป�นปรกติ และเที�ยงตรงเป�นกลาง ไมย่อมใหรู้เ้หน็และเขา้ใจ
ตามอํานาจความเหนี�ยวนําของอคติ ไมว่า่จะเป�นอคติฝ�ายชอบหรอืฝ�ายชงัมฉิะนั�น
ความรูที้�เกิดขึ�นจะไมเ่ป�นความรูแ้ท้ หากแต่เป�นความรูที้�ถกูอําพรางไวห้รอืที�คลาด
เคลื�อนวปิรติไปต่าง ๆ จะนาํไปใชป้ระโยชนจ์รงิ ๆ โดยปราศจากโทษไมไ่ด้

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

 ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
วนัที� 22 มถินุายน 2524
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           “งานของครนัู�น ถือไดว้า่เป�นงานสรา้งสรรค์อยา่งแท้จรงิ เพราะเป�นการวาง
รากฐานความรู ้ ความดี และความสามารถทกุๆ ดา้นแก่ศิษยเ์พื�อชว่ยใหส้ามารถ
ดํารงตนเป�นคนดมีอีาชพีเป�นหลักฐานและเป�นประโยชนต่์อสงัคมเพราะเหตทีุ�งาน
ของครเูป�นงานที�หนักและเป�นงานสรา้งสรรค์ที�บรสิทุธิ� ผูเ้ป�นครจูต้ึองปฏิบติัหนา้ที�
ด้วยความตั�งใจที�แนว่แน ่ ดว้ยความพากเพยีร อดทน และด้วยความเมตตากรณุา
อยา่งสงู ทั�งต้องสาํรวมระวงัตนในเรื�องความประพฤติปฏิบติัอยา่งเครง่ครดั ไม่
ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความต้องการที�ไมส่มควรแก่ฐานะและเกียรติภมูขิองคร…ู”
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พระราชทานพระราชวโรกาสใหค้ณะกรรมการครุสุภา คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพี และ
คณะกรรมการมูลนิธชิว่ยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์นําครอูาวุโส ประจาํป� 2559
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สารจากประธานสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

      การดาํเนนิงานของวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในป� 2564 ซึ�งถือวา่เป�นป�ที�มคีวามท้าทาย
เป�นอยา่งมากเพราะเป�นการทํางานท่ามกลางสถานการณข์องโรคระบาดไวรสัโคโรนา่
(Covid-19) แพรร่ะบาดแต่บุคลากรทกุท่านก็ปฏิบติังานดว้ยความตั�งใจ ปรบัตัวเพื�อใหเ้ขา้
กับสถานการณ์ทําใหก้ารดําเนินงานออกมาไดส้าํเรจ็ทกุภารกิจ ทกุกิจกรรมของโครงการ

      ขอขอบคณุผูบ้รหิารและบุคลากรทกุท่านที�ทํางานด้วยความตั�งใจ มุง่มั�น เสยีสละ
ตลอดจนไดนํ้านโยบายของสภาวทิยาลัยชุมชนมุกดาหารไปสูก่ารปฏิบติัไดเ้ป�นอยา่งด ี  อีก
ทั�งยงัได้รว่มวจิยัเพื�อแก้ไขป�ญหาความยากจนใหกั้บคนใน จงัหวดัมุกดาหาร (บพท.) ซึ�ง
เป�นการวจิยัรว่มกับจงัหวดัมุกดาหาร ซึ�งเป�นอีกหนึ�งผลงานที�ทําได้ดีผลงานเป�นที�ประจกัษ์
และอีกหนึ�งภารกิจที�วทิยาลัยชุมชนมุกดาหารทําไดคื้อการทํางานโครงการยกระดเัศรษฐกิจ  
และสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวทิยาลัย (มหาวทิยาลัยสูตํ่าบลสรา้ง
รากแก้วใหป้ระเทศ) ทําใหเ้กิดการจา้งงานแก่บณัฑิตจบใหม ่ นกัศึกษาและประชาชนในพื�นที�
และได้ยกระดับคณุภาพชวีติของประชาชน ดา้นอาชพี ดา้นรายได ้ดา้นการท่องเที�ยวชุมชน
และด้านอื�นๆ ซึ�งทั�งหมดนี�แสดงถึงศักยภาพของผูบ้รหิารและบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากร
ที�จาํกัด แต่สามารถปฏิบติังานออกสูส่ายตาประชาชนในจงัหวดัมุกดาหารไดอ้ยา่งดแีละต่อ
เนื�องเสมอมา

       กระผมในนามของคณะกรรมการสภาวทิยาลัยชุมชนมุกดาหารต้องขอชื�นชมและให้
กําลังใจผูบ้รหิารตลอดจนบุคลากรและขอใหส้ิ�งศักดิ�สทิธิ�จคุ้มครองใหท่้านทั�งหลายสขุภาพ
แขง็แรง มพีลังกาย พลังใจ ปฏิบติังานเพื�อ ชุมชน สงัคม ประเทศชาติ และวทิยาลัยชุมชน
มุกดาหารอันเป�นที�รกัของเราต่อไป

 
(นายสมศักดิ� สบุีญเรอืง)

ประธานสภาวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร



สารจากผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

      วทิยาลัยชุมชนมุกดาหารเป�นสถาบนัการศึกษาที�จดัตั�งขึ�นโดยมภีารกิจหลัก ไดแ้ก่ การ
จดัการศึกษาระดบัอนุปรญิญารปูแบบวทิยาลัยชุมชนจดัการศึกษา หลักสตูรสมัฤทธบิตัร
ประกาศนียบตัรฝ�กอบรมและบรกิารวชิาการ วจิยั และทํานบุาํรงุศิลปวฒันธรรม เพื�อรบัใช้
พี�นอ้งประชาชนในจงัหวดัมุกดาหารและพื�นที�ใกล้เคียง ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564
      รายงานประจาํป� พ.ศ. 2564 ของวทิยาลัยชุมชนมุกดาหารฉบบันี� ไดจ้ดัทําขึ�นเพื�อ
รวบรวม และรายงานผลการปฏิบติัราชการ เพื�อใชเ้ป�นขอ้มูลพื�นฐานในการพฒันางานในป�
ต่อๆไป ไมว่า่จะเป�นผลงานดา้นการจดัการศึกษาในหลักสตูรต่างๆ การฝ�กอบรมและบรกิาร
วชิาการ การวจิยั และทํานุบาํรงุศิลปวฒันธรรม รวมทั�งงานอื�น ๆ ที�ได้รว่มมอืกับภาคีเครอื
ขา่ยในจงัหวดัมุกดาหาร
    นอกจากงบประมาณปกติที�ไดร้บัจดัสรรจากสถาบนัวทิยาลัยชุมชน (ระดบักรม)
วทิยาลัยชุมชนมุกดาหารยงัไดรับัแต่งตั�งใหเ้ป�นหนว่ยปฏิบติัการสว่นหนา้ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์ วจิยัและนวตักรรม ในการสนบัสนนุการพฒันาจงัหวดัเพื�อขบั
เคลื�อนไทยไปดว้ยกัน (อว.สว่นหน้า) เพื�อดาํเนนิการประสานการนาํงานดา้นอุดมศึกษา และ
ขบัเคลื�อนแผนงาน/โครงการดา้นการอุดมศึกษา เป�นต้น รวมทั�งไดร้บัจดัสรรงบประมาณ
จากหน่วยบรหิารและจดัการทนุดา้นการพฒันาระดบัพื�นที� (บพท.) เพื�อดาํเนนิโครงการวจิยั
เพื�อพฒันาพื�นที�เพื�อแก้ไขป�ญหาความยากจนแบบเบด็เสรจ็และแมน่ยาํในพื�นที�จงัหวดั
มุกดาหาร
      ในนามของผูบ้รหิารวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร ขอขอบคณุบุคลากรทกุคน ที�ไดทุ้่มเท
แรงกาย แรงใจ เป�นกําลังหลักที�สาํคัญตลอดทั�งป�ทําใหก้ารทํางานบรรลผุลสาํเรจ็อยา่งเป�น
รปูธรรมและขอใหท้กุท่านใหค้วามรว่มมอืสรา้งสรรค์ผลงานที�ดีสรา้งชื�อเสยีงใหกั้บวทิยาลัย
ชุมชนมุกดาหารของเราแบบนี�ตลอดไป

 
(นายศศิพงษา  จนัทรสาขา)

ผูอํ้านวยการวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร
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ส่วนที� 1
ข้อมูลทั�วไป

- ประวติัความเป�นมา
- ปรชัญา
- วสิยัทัศน์
- พนัธกิจ
- เอกลักษณ์
- อัตลักษณ์
- เป�าประสงค์
- ประเดน็ยุทธศาสตร์
- โครงสรา้งองค์กร



ประวัติความเป�นมาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

     วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป�น 1 ใน  10 จงัหวดันาํรอ่งที�จดัตั�งวทิยาลัยชุมชนขึ�นตามนโยบายของ
รฐับาลในการกระจายการศึกษาสูท้่องถิ�นพรอ้มกับอีก 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ แมฮ่่องสอน ตาก พจิติร
อุทัยธานี สระแก้ว หนองบวัลําภ ูระนอง บุรรีมัย ์และนราธวิาส
     พ.ศ.2545 จดัตั�งวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร ขึ�นเมื�อวนัที� 17 เมษายน พ.ศ.2545 มกีารแต่งตั�งคณะ
กรรมการจดัตั�งวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยมผีูว้า่ราชการจงัหวดัมุกดาหารเป�นประธานกรรมการจดั
ตั�ง ในระยะแรกใชส้ถานที�ของศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรยีนจงัหวดัมุกดาหารเป�นสถานที�ตั�งสาํนกังาน
วทิยาลัยชุมชนแมข่า่ย และมผีูอํ้านวยการศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรยีนจงัหวดัมุกดาหาร นางอุไรวรรณ
อินทยารตัน์ ทําหน้าที�รกัษาราชการแทนผูอํ้านวยการวทิยาลัยชุมชนอีกตําแหน่งหนึ�ง
     พ.ศ.2547 ไดย้า้ยสาํนักงานวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร จากศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรยีนจงัหวดั
มุกดาหารมาอยูที่�อาคารที�วา่การอําเภอเมอืงหลังเดมิ ถนนพทัิกษ์พนมเขต อําเภอเมอืง จงัหวดั
มุกดาหาร โดยม ี ผศ.นิพนธ ์ อินสนิ อาจารยจ์ากสถาบนัราชภัฏสกลนคร ทําหนา้ที�รกัษาราชการแทนผู้
อํานวยการวทิยาลัยชุมชนมุกดาหารจนหมดวาระ 6 เดอืน
     พ.ศ.2548 แต่งตั�งนายวริตัน์  พรหมด ี รกัษาราชการแทนผูอํ้านวยการวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร
เป�นการชั�วคราว จนถึงเดอืนมถินุายน พ.ศ.2548 นางอัญญา ทวโีคตร ขา้ราชการไดร้บัการโอนมาดาํรง
ตําแหน่งครู วทิยฐานะครูชาํนาญการพเิศษ ไดทํ้าหน้าที�รกัษาราชการแทนผูอํ้านวยการวทิยาลัยชุมชน
มุกดาหาร จนถึงเดอืนมถินุายน พ.ศ.2553
     พ.ศ. 2553 - 2554 นายพลเดช  ศรบุีญเรอืง ไดร้บัการคัดเลือกเป�นผูอํ้านวยการวทิยาลัยชุมชน
มุกดาหาร โดยเป�นขา้ราชการที�ไดร้บัการโอนมาดาํรงตําแหน่งคร ู วทิยฐานะเชี�ยวชาญ และทําหนา้ที�ผู้
อํานวยการวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร อีกตําแหน่งหนึ�ง
      พ.ศ.2554 - 2559 นางอัญญา ทวโีคตร ไดร้บัการคัดเลือกเป�นผูอํ้านวยการวทิยาลัย และมนีาย
ไชยยง อาจวชิยั เป�นประธานกรรมการสภาวทิยาลัยชุมชน ไดก่้อสรา้งสถานที�ตั�งวทิยาลัยชุมชน
มุกดาหารแหง่ใหมโ่ดยไดร้บัความเหน็ชอบจากกรมป�าไม ้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
ในการอนุญาตใหว้ทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใชที้�ดนิเนื�อที�
ประมาณ 34 ไร ่ 86 ตาราวา ณ บา้นบุง่อุทัย ตําบลนาสนีวน อําเภอเมอืงมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร
โดยไดร้บัการจดัสรรงบประมาณในการก่อสรา้งอาคารศูนยว์ทิยบรกิาร ในวงเงิน 18,000,000 บาท
     พ.ศ.2557 ไดย้า้ยมาอยูที่�อาคารศูนยว์ทิยบรกิาร วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร (ที�อยูป่�จจุบนั) เลขที�
199 หมู ่10 บา้นบุง่อุทัย  ตําบลนาสนีวน อําเภอเมอืงมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร
     พ.ศ.2559 – 2559 ดร.ทิวากร เหล่าลือชา คร ูคศ.3 วทิยฐานะ ครชูาํนาญการพเิศษ ไดร้บัการแต่ง
ตั�งใหร้กัษาราชการผูอํ้านวยการวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร และมนีายไชยยง อาจวชิยั เป�นประธาน
กรรมการสภาวทิยาลัยชุมชน
     พ.ศ.2559 – ป�จจุบนั นายศศิพงษา  จนัทรสาขา ไดร้บัการคัดเลือกเป�นผูอํ้านวยการวทิยาลัยชุมชน
มุกดาหาร และมนีายสมศักดิ� สบุีญเรอืง เป�นประธานกรรมการสภาวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร
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WE GIVE A CHANCE FOR YOU

สถานที�ตั�ง

     วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร  สาํนักงานตั�งอยูที่�เลขที� 199 หมู ่10 บา้นบุง่อุทัย ตําบล
นาสนีวน อําเภอเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร 49000 หมายเลขโทรศัพท์ 042-049749 กด 0
โทรสาร  042-049749  กด  4  E-mail : mukcc@mukcc.ac.th เวบ็ไซต์
www.mukcc.ac.th มหีน่วยจดัการศึกษาจาํนวน 6 แหง่ คือ
 1. หน่วยจดัการศึกษาอําเภอเมอืง สาํนกังานตั�งอยูที่�เลขที� 199 หมู ่ 10 บา้นบุง่อุทัย
ตําบลนาสนีวน อําเภอเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร 49000
  2. หน่วยจดัการศึกษาอําเภอดอนตาล
  3. หน่วยจดัการศึกษาอําเภอคําชะอี
  4. หน่วยจดัการศึกษาอําเภอดงหลวง
  5. หน่วยจดัการศึกษาศูนยศิ์ลปาชพีบา้นสานแว-้นาโคกกงุ
  6. หน่วยจดัการศึกษาอําเภอหนองสงู

Mukdahan Community College
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WE GIVE A CHANCE FOR YOU

ปรชัญา
     "เสรมิสรา้งโอกาสทางการศึกษาของบุคคลและชุมชน เพื�อลดความเหลื�อมลํ�า"

วสิยัทัศน์
     "วทิยาลัยชุมชนมุกดาหารพฒันาคณุภาพคนและชุมชน"

พนัธกิจ
      1.จดัการศึกษาระดบัอนุปรญิญาที�ม ีคณุภาพและสามารถสรา้งคณุภาพชวีติที�ด ีอยู่
ในสงัคมอยา่งมคีวามสขุ
   2.ฝ�กอบรมบรกิารวชิาการโดยจดัหลักสตูรที�สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็อยา่งยั�งยนื
       3. พฒันางานวจิยั งานสรา้งสรรค์ที�เป�นประโยชนต่์อชุมชน
       4. อนุรกัษ์ สบืสาน ศิลปวฒันธรรม สิ�งแวดล้อมและภมูปิ�ญญาท้องถิ�น
       5. มรีะบบบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั�งบุคลากรมคีณุภาพ

เอกลักษณ์
       “แหล่งวชิาการ เพื�อยกระดบัคณุภาพคนและชุมชน"

อัตลักษณ์
       “ยดึมั�นวนัิย ใจรกัสามคัคี มคีวามเสยีสละ จติสาธารณะเพื�อชุมชน”

Mukdahan Community College
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WE GIVE A CHANCE FOR YOU

คณุลักษณะบณัฑิตที�พงึประสงค์
     1. กิจกรรมสง่เสรมิคณุลักษณะบณัฑิตที�พงึประสงค์ที�กําหนดโดยวทิยาลัยชุมชน
     2. กิจกรรมสง่เสรมิกีฬา  หรอืสง่เสรมิสขุภาพ
     3. กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชนห์รอืรกัษาสิ�งแวดล้อม
     4. กิจกรรมเสรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรม
     5. กิจกรรมสง่เสรมิศิลปะและวฒันธรรม

เป�าประสงค์
   เป�าประสงค์ที� 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาสามารถสรา้งอาชพีและพฒันาตนเองจนเกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน
       เป�าประสงค์ที� 2 : ชุมชนไดร้บัการพฒันาเกิดความเขม้แขง็และคณุภาพชวีติดขีึ�น
       เป�าประสงค์ที� 3 : งานวจิยั นวตักรรมหรอืงานสรา้งสรรค์ที�นาํไปใชป้ระโยชนกั์บการ
เรยีนการสอนและชุมชน
     เป�าประสงค์ที� 4 : มกีารอนุรกัษ์ สบืสาน ฟ�� นฟู พฒันาและเผยแพรศิ่ลปวฒันธรรม
สิ�งแวดล้อมหรอืภมูปิ�ญญาท้องถิ�นรว่มกับพนัธกิจอื�นของสถานศึกษา
      เป�าประสงค์ที� 5 : มรีปูแบบการบรหิารจดัการเชงิธรรมาภิบาลสามารถบรหิารจดัการ
ใหง้านเป�นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
    1. จดัการศึกษาที�มคีณุภาพโดยชุมชนมสีว่นรว่ม และสามารถสรา้งประโยชน์ใหกั้บ
ชุมชน
        2. สง่เสรมิใหม้ชุีมชนและบุคคลมศัีกยภาพและความเขม้แขง็อยา่งยั�งยนื
        3. สง่เสรมิใหม้กีารพฒันางานวจิยั นวตักรรม หรอืงานสรา้งสรรค์ที�นาํไปใช้
ประโยชน์กับการเรยีนการสอนและชุมชน
        4.สง่เสรมิใหม้กีารอนรุกัษ์ สบืสาน ฟ�� นฟู พฒันา และเผยแพรศิ่ลปวฒันธรรม สิ�ง
แวดล้อมและภมูปิ�ญญาท้องถิ�น
        5. สง่เสรมิใหม้รีะบบกลไกความรว่มมอืของชุมชน
        6. สง่เสรมิสนับสนนุใหม้กีารบรหิารจดัการโดยนาํหลักธรรมาภิบาลเป�นแนวทางใน
การบรหิารจดัการและใหค้วามสาํคัญกับคณุภาพชวีติที�ดขีองบุคลากร
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             ในป�งบประมาณ  พ.ศ.2564  วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร  มโีครงสรา้งการบรหิารงาน
ภายในเพื�อประโยชน์ในการจดัการศึกษาหลักสตูรอนุปรญิญา  ใหส้ถาบนัเป�นสถานศึกษาซึ�งจดัการ
ศึกษาโดยวทิยาลัยชุมชน มวีตัถปุระสงคืเพื�อใหก้ารศึกษา วจิยั  บรกิารวชิาการ  ทะนุบาํรุงศิลป
วฒันธรรมและสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพื�อสรา้งความเขฒ้แขง็ของท้องถิ�นและชุมชน    การ
พฒันาที�ยั �งยนื  เสรมิสรา้งศักยภาพบุคคล  ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการ  โดย
โครงสรา้งของวทิยาลัยชุมชนมุกดาหารออกเป�น 3  สาํนัก  ประกอบด้วย  สาํนักอํานวยการ  สาํนัก
วชิาการ    ศูนยว์จิยัและสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ดังนี�

โครงสร้างองค์กร
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
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นายสมศักดิ�  สบุีญเรอืง
ประธานสภาวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร

นายบุญเพง็  ยนืยง
กรรมการผูแ้ทนองค์กรชุมชน

นายบรรจง  ไชยเพชร
กรรมการผูแ้ทน อปท.

นายไตรรงค์  ถวลิไพร
กรรมการผูแ้ทน อปท.

ผศ.น.สพ.ชเวง สารคล่อง
กรรมการผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษา

นายวรีะศักดิ�  สดุโต
กรรมการผูแ้ทนศิษยเ์ก่า

นายทองเสรฐิ  ใจตรง
กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ

นายมาโนช  โพธิ�เมอืง
กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ

นายสจัจา  วงศ์กิตติธร
กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ

นางอัญญา  ทวโีคตร
กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ

นายสนอง  แสนเสรจ็
รองผูอํ้านวยการวทิยาลัยฯ

เลขานกุารฯ

นายศศิพงษา จนัทรสาขา
ผูอํ้านวยการวทิยาลัยฯ
กรรมการโดยตําแหนง่

นางสาวสนุนัทา พลิาวุธ
ผูช้ว่ยเลขานกุารฯ

คณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
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1.นายศศิพงษา จนัทรสาขา     ประธานอนกุรรมการ      2.นางมลัลิกา โภคสวสัดิ�       รองประธานอนกุรรมการ
3.นางปรยีาภรณ์ กิตติพร        อนุกรรมการ                  4.นายวนิจิ คงทอง               อนกุรรมการ
5.นายพนิ สวุรรณไตรย ์          อนุกรรมการ                  6.ผศ.ดร.กลุภา โภคสวสัดิ�    อนกุรรมการ
7.นายชยัพล เกิดวงศ์บณัฑิต   อนกุรรมการ                  8.นางอุทร อารมัภ์วโิรจน ์     อนกุรรมการ
9.นายพรวุฒ ิคําแก้ว                อนุกรรมการ                10.นายทิวากร เหล่าลือชา      เลขานกุารอนกุรรมการ
11.นางศิรพิร พนันมุา              ผู้ชว่ยเลขานกุารอนกุรรมการ

3 542

1

87

6

119 10

คณะอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

1.ดร.อิดิธ นามประกาย             ประธานคณะกรรมการ             2.พระครูประจกัร บุญญาทร     กรรมการ
3.นายครองทรพัย ์บุญทศ        กรรมการ                                 4.นายพนิจิ เจรญิสขุ                กรรมการ 
5.นายทวจีติร จนัทรสาขา          กรรมการ                                6.นางสาวพรพฎั วริยิพนัธ ์       กรรมการ 
7.นายชยัพล เกิดวงศ์บณัฑิต    กรรมการ                                 8.นางวลิาสนีิ เจรญิสขุ             กรรมการ

1

2

6

54

7 8

3
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หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

1.ดร.ป�ยะนชุ  ทวสีขุ                  หัวหนา้หนว่ยจดัการศึกษาอําเภอเมอืงมุกดาหาร
2.นายสนุทร ปาวงค์                  หัวหนา้หน่วยจดัการศึกษาอําเภอดอนตาล
3.นางพชัร ีบุตดีวงศ์                 หัวหน้าหน่วยจดัการศึกษาอําเภอคําชะอี
4.ร.ต.อ.หญิงมาลา ยาสาไชย    หัวหนา้หนว่ยจดัการศึกษาอําเภอดงหลวง
5.นางศิรพิร พนันมุา                 หัวหนา้หนว่ยจดัการศึกษาอําเภอหวา้นใหญ่
6.นายสพุจน ์พละพร                 หัวหนา้หน่วยจดัการศึกษาอําเภอนคิมคําสรอ้ย
7.นายมาโนช โพธิ�เมอืง             หัวหนา้หนว่ยจดัการศึกษาอําเภอหนองสงู
8.นางทัศนีย ์อัฐนาค                 หัวหนา้หนว่ยจดัการศึกษาโครงการสง่เสรมิศิลปาชพีบา้นสานแว-้นาโคกกงุ

5

1

6 7

2 3 4
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นายศศิพงษา จันทรสาขา
ผู้อํานวยการ

นายสนอง  แสนเสร็จ
รองผู้อํานวยการ

นายวิรัตน์  พรหมดี
รองผู้อํานวยการ

นายทิวากร  เหล่าลือชา
รองผู้อํานวยการ

ผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

สํานักวิชาการ

นายพรวุฒิ  คําแก้ว
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

นางกัญญาภัค  สิงห์คํา
หัวหน้างานทะเบียนฯ

นางป�ยะนุช ทวีสุข
นักวิชาการวัดและประเมินผล

นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ์
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายธีระ  พร้อมเพรียง
หัวหน้างานหลักสูตร

นายอําพล  ประจวบสุข
เจ้าหน้าที�จัดการงานทั�วไป

นางป�ทมา คุ้มแถว
นักวิชาการศึกษา

น.ส.เบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์
นักวิชาการศึกษา

นางณัฐริกา ป�อมหิน
นักวิชาการวัดและประเมินผล

นางศิริพร  พันนุมา
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ
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สํานักงานผู้อํานวยการ

นางสาวกิตติกา เที�ยงธรรม
ผู้อํานวยการ

สํานักงานผู้อํานวยการ

น.ส.พิมพ์ประภา คําจันทร์
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

นางประกายดาว สุริยวรรณ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ์
หัวหน้างานบัญชี

น.ส.เนตรนรินทร์ มรรควิจิตร
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายพรวุฒิ  คําแก้ว
หัวหน้างานพัสดุ

น.ส.ธิดารัตน์  สุขวิพัฒน์
นักวิชาการพัสดุ

นางเชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ
เจ้าหน้าที�บรรณารักษ์

นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญ
หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวนันทกา  สกุลไทย
ผู้ช่วยงานบุคลากร

นางสาววนิดา  สังคะลุน
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุนันทา พิลาวุธ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสุรัตน์  สิงห์ทอง
หัวหน้างานระบบสารสนเทศ

นางสุพรรณี ทองน้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายจักรกฤษณ์  ภูมิพรม
หัวหน้างานอาคารสถานที�

นายดาว  ราชิวงศ์
พนักงานทําความสะอาด

นายไกรวิชญ์กร บัญชา
พนักงานทําสวน

นายสุพล  ทองสวัสดิ�
พนักงานทําสวน

นายวิศรุต  ศรแม้น
นักการภารโรง

นายสาโรช  ถิ�นระหา
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายรัตนชัย  สายบุญ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายเรืองเดช  คํานนท์
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวผกายวรรณ  ผาอุ
พนักงานทําความสะอาด
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ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัย และนวัตกรรม

นางสาววัชราภรณ์ ชนะเคน
หัวหน้างานส่งเสริม

การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางมยุรา  คําปาน
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัย

และนวัตกรรม

นายธีระวัฒน์ สุวรรณพันธ์
ครู

นางสาวดารินี  บุตดีวงศ์
หัวหน้างานทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

น.ส.พิริยาพร สุวรรณไตรย์
หัวหน้างานโครงการประสาน

ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชน

นางป�ยะนุช ทวีสุข
หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา

อําเภอเมืองมุกดาหาร

นางสาวนันทกา  สกุลไทย
ผู้ช่วยหน่วยจัการศึกษาฯ
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- การจัดการศึกษา ฝ�กอบรม และบรกิารวิชาการ
- การวิจัย และพัฒนา
- การทะนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม

ร ายงานปร ะจาํป�  2 5 6 4 วิทยา ลัย ชุมชน มุกดาหาร

ส่ ว น ที�  2
ผ ล ก า ร ดํา เ นิ น ง า น ต า ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํา ป�
ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น มุ ก ด า ห า ร



พันธกิจ
ด้านการจัดการศึกษา

     พนัธกิจดา้นการจดัการศึกษา วทิยาลัยชุมชน
มุกดาหารมุง่จดัการศึกษา เพื�อพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป�น
กําลังคนที�มคีวามรูค้วามสามารถ มสีมรรถนะการ
เรยีนรูพ้รอ้มปรบัตัวเขา้กับโลกที�เปลี�ยนแปลงอยา่ง
รวดเรว็และซบัซอ้นมคีวามสามารถสรา้ง สรรค์การ
เปลี�ยนแปลงดา้นบุคลิกภาพและลักษณะนสิยัที�จะ
รว่มกับผูอื้�นอยา่งมคีณุค่าสรา้งสมัมาชพีและมสีว่น
รว่มสรา้งสรรค์การเปลี�ยนแปลงชุมชนใหพ้ฒันา
อยา่งยั�งยนื และเรยีนรูต้ลอดชวีติ

        การจดัหลักสตูรแบง่ออกเป�น  3  ระดับ  ไดแ้ก่  
หลักสตูรระดบัอนปุรญิญาหลักสตูรประกาศนยีบตัร   
และสมัฤทธบิตัร

     การจดัหลักสตูรอนปุรญิญา 7 สาขาวชิา
ได้แก่สาขาวชิาการปกครองท้องถิ�น สาขาวชิาการ
ศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาการบญัช ี สาขาวชิาการ
จดัการ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส ์ สาขาวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตรและสาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

     ป�งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้รบัการจดัสรรงบ
ประมาณภายใต้ 1 โครงการ 1 ผลผลิต คือ
ผลผลิตผูร้บับรกิารการศึกษาในวทิยาลัยชุมชน
มุกดาหาร
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ตัวชวีดั หนว่ยนบั เป�าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน

ผลผลิตผูร้บับรกิารการศึกษาในวทิยาลัย    

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูร้บับรกิารหลักสตูร
ประกาศนียบตัร คน 60 60

เชงิปรมิาณ : จาํนวนูร้บับรกิารหลักสตูรฝ�กอบรมดา้น
อาชพี คน 475 483

เชงิประมาณ : จาํนวนนักศึกษาที�สาํเรจ็การศึกษาระดบั
อนุปรญิญา/เทียบเท่า คน 80 82

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาระดบัอนปุรญิญา/เทียบ
เท่าที�คงอยู่ คน 250 310

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาระดบัอนปุรญิญา/เทียบ
เท่าที�เขา้ใหม่ คน 250 251

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาหลักสตูรดา้น
อาชพีนําความรู ้ทักษะและประสบการณไ์ปประกอบ
อาชพีและพฒันางานที�ทําอยู่

รอ้ยละ 80 92.60

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบั
อนุปรญิญา/เทียบเท่าจากวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร
สามารถศึกษาต่อในระดบัที�สงูขึ�นหรอืประกอบอาชพี
หรอืพฒันางานที�ทําอยู่

รอ้ยละ 70 98.78

ผลการดําเนินงานระดับผลผลิต ป�งบประมาณ พ.ศ.2564
การจดัการศึกษา
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การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา

     จาํนวนนักศึกษาหลักสตูรอนุปรญิญาใหมแ่ละนกัศึกษาคงอยู ่ภาคเรยีนที� 1 ป�การศึกษา 2564
จาํนวนตามสาขาวชิา ดังนี�

 รวม รวม นักศึกษาใหม่ นักศึกษาใหม่ นักศึกษาเก่า นักศึกษาเก่า

 จาํนวน
นักศึกษา

จาํนวน
หอ้งเรยีน

จาํนวน
นักศึกษา

จาํนวน
หอ้งเรยีน

จาํนวน
นักศึกษา

จาํนวน
หอ้งเรยีน

1.การปกครองท้องถิ�น 126 9 47 2 79 7

2.การศึกษาปฐมวยั 199 12 69 3 130 9

3.การบญัชี 41 3 27 1 14 2

4.การจดัการ 18 2 0 0 18 2

5.การจดัการโลจสิติกส์ 103 5 59 2 44 3

6.เทคโนโลยกีารเกษตร 49 3 24 1 25 2

7.เทคโนโลยสีารสนเทศ 25 1 25 1 0 0

รวมทั�งสิ�น 561 35 251 9 310 25

     จาํนวนนักศึกษาหลักสตูรอนุปรญิญาใหมแ่ละนกัศึกษาคงอยู ่ภาคเรยีนที� 2 ป�การศึกษา 2564
จาํนวนตามสาขาวชิา ดังนี�

 รวม รวม นักศึกษาใหม่ นักศึกษาใหม่ นักศึกษาเก่า นักศึกษาเก่า

 จาํนวน
นักศึกษา

จาํนวน
หอ้งเรยีน

จาํนวน
นักศึกษา

จาํนวน
หอ้งเรยีน

จาํนวน
นักศึกษา

จาํนวน
หอ้งเรยีน

1.การปกครองท้องถิ�น 161 8 58 2 103 6

2.การศึกษาปฐมวยั 144 8 20 1 124 7

3.การบญัชี 34 2 0 0 34 2

4.การจดัการ 13 1 0 0 13 1

5.การจดัการโลจสิติกส์ 66 4 0 0 66 4

6.เทคโนโลยกีารเกษตร 40 3 0 0 40 3

7.เทคโนโลยสีารสนเทศ 14 1 0 0 14 1

รวมทั�งสิ�น 472 27 78 3 394 24
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โครงการ
เพื�อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ป�งบประมาณ พ.ศ.2564

     การดาํเนินงานเพื�อพฒันาคณุภาพการ
ศึกษาของวทิยาลัยชุมชนมุกดาหารภายใต้
โครงการพฒันาคณุภาพ/มาตรฐานการจดัการ
ศึกษาวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร โครงการกิจการ
นักศึกษามกิีจกรรม/โครงการและผลการดําเนนิ
งานสาํคัญ ดังนี�
1.โครงการพฒันาคณุภาพ/มาตรฐานการ
จดัการศึกษาวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร
   1.1 งานประกันคณุภาพการศึกษา
     จดัทํารายงานผลการประกันคณุภาพการ
ศึกษาภายในวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจาํป�
การศึกษา พ.ศ.2563 ในวนัที� 4-6 พฤศจกิายน
2564 ณวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดย ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ ดร.กาญจนา วงษ์สวสัดิ� เป�น
ประธานกรรมการประเมนิ

1.2 กิจกรรมพฒันามาตรฐานการจดัการศึกษา
        วทิยาลัยชุมชนมุกดาหารไดม้กีารจดัโครงการ
พฒันาคณุภาพการศึกษาเพื�อผูเ้รยีนในศตวรรษที�
21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมกีาร
บูรณาการกิจกรรมต่างๆเพื�อเป�นการพฒันาทักษะ
ทางดา้นวชิาการใหกั้บบุคลากรซึ�งประกอบดว้ยการ
ปรบัปรงุ/พฒันาหลักสตูรเพื�อใหต้อบสนองการ
เปลี�ยนแปลงของโลก รวมทั�งการพฒันานวตักรรม
สื�อการเรยีนการสอนเพื�อสนบัสนุนใหบุ้คลากร
ทํางานวจิยัเพื�อพฒันาทางด้านวชิาการใหต้รงตาม
พนัธกิจของวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร   
   นอกจากนี�มกีารประชุมเครอืขา่ยการจดัการ
ศึกษาที�ประกอบดว้ยหน่วยจดัการศึกษา 5 แหง่
ไดแ้ก่หนว่ยจดัการศึกษาอําเภอเมอืง หนว่ยจดัการ
ศึกษาอําเภอดอนตาล หน่วยจดัการศึกษาอําเภอ
คําชะอี หนว่ยจดัการศึกษาอําเภอดงหลวง และ
หน่วยจดัการศึกษาศูนยศิ์ลปาชพีสานแว-้นาโคกกงุ
โดยมกีารจดัประชุมเดอืนละ 1 ครั�ง เพื�อวางแผน
พฒันาปรบัปรงุการจดัการศึกษารว่มกันระหวา่ง
แมข่า่ยและหนว่ยจดัการศึกษารวมทั�งการวเิคราะห์
จุดอ่อน จุดแขง็ อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของ
แต่ละหนว่ยจดัการศึกษาดว้ย
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1.3 โครงการพฒันากิจการนักศึกษา
     วทิยาลัยชุมชนมุกดาหารการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาใหต้รงตามคณุลักษณะบณัฑิตที�พงึ
ประสงค์ตามอัตลักษณ์ ภายใต้โครงการพฒันากิจการนกัศึกษา ดงันี�
      (1)พฒันาคณุลักษณะทึ�พงึประสงค์ของนกัศึกษาตามคณุธรรม อัตลักษณ์ของวทิยาลัย
ชุมชนมุกดาหารไดแ้ก่โครงการปฐมนเิทศนกัศึกษาใหมโ่ครงการป�จฉิมนเิทศนักศึกษา
            (2) กิจกรรมกีฬาหรอืการสง่เสรมิสขุภาพโครงการกีฬาสภีายในวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร
            (3)กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชนห์รอืรกัษาสิ�งแวดล้อมเชน่  การรกัษาสิ�งแวดล้อมรอบๆ
บรเิวณวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร การพฒันาจติเพื�อสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม สาํหรบันกัศึกษา
และกิจกรรมจติอาสาพฒันาชุมชน
         (4)กิจกรรมสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม เชน่ โครงการไหวค้รแูละต้อนรบันกัศึกษาใหม ่ป�
การศึกษา2563
  (5)กิจกรรมสง่เสรมิศิลปะและวฒันธรรมเชน่ โครงการไหวค้รโูครงการทํานบุาํรงุศิลป
วฒันธรรมของนักศึกษาวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร กิจกรรมลอยกระทง
          (6)กิจกรรมป�องกันและแก้ไขยาเสพติด เชน่ โครงการค่ายกิจกรรมการเรยีนรูสู้ชุ้มชนเขม้
แขง็ต้านภัยยาเสพติด

โครงการ
เพื�อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ป�งบประมาณ พ.ศ.2564
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โครงการ
เพื�อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ป�งบประมาณ พ.ศ.2564

1.4 โครงการพฒันาบุคลากรวทิยาลัยชุมชน
มุกดาหาร
     อบรมเชงิปฏิบติัการ การจดัทําแผนปฏิบติั 
 ราชการประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวนั
พฤหสับดทีี� 23 กันยายน 2564 ณ หอ้งประชุม
แมโ่ขง โรงแรมรเิวอรซ์ตีิ� อําเภอเมอืง จงัหวดั
มุกดาหาร

1.5 โครงการพฒันาและสง่เสรมิการเรยีนรู้
ผ่านการเรยีนออนไลน์
       โครงการพฒันาและสง่เสรมิการเรยีนรู ้
ผา่นการเรยีนออนไลน์ มวีตัถปุระสงค์เพื�อจดัทํา
สื�อการเรยีนการสอน online บน platform         
ที�หลากหลาย ใหแ้ก่กลุ่มเป�าหมาย มคีวามรูแ้ละ
ทักษะในการประกอบอาชพี การพฒันาคณุภาพ
ชวีติ สามารถไปใชใ้นการสรา้งงาน สรา้งรายได้
และพึ�งตนเองไดแ้ละเพื�อสง่เสรมิการพฒันา
บุคลากรรองรบัการทําบทเรยีนออนไลน ์   กลุ่ม
เป�าหมายจาํนวน 280 คน ไดแ้ก่ บุคลากร
นักศึกษา และประชาชนที�ไดร้บั การสง่เสรมิการ
เรยีนรูผ้า่นการเรยีนออนไลน์

1.6 โครงการป�จฉมินเิทศนกัศึกษา
       วทิยาลัยชุมชนมุกดาาหารโครงการป�จฉิม
นเิทศนกัศึกษาเพื�อเตรยีมความพรอ้มในการศึกษา
ต่อหรอืหางานทําใหแ้ก่นักศึกษาที�สาํเรจ็การศึกษา
ประจาํป�การศึกษา 2563 รวมทั�งเพื�อเป�นการสรา้ง
ความภาคภมูใิจในวนัสาํเรจ็การศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษ
ที�กําลังจะจบการศึกษาเป�าหมายนกัศึกษาวทิยาลัย
ชุมชนมุกดาหารที�สาํเรจ็การศึกษา หนว่ยจดัการ
ศึกษา ทั�งหมด 5 หน่วยจดั ครอูาจารย ์ เจา้หนา้ที�
วทิยากร นกัศึกษา วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร
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2.โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
สรา้งความเสมอภาคทางการศึกษา
       2.1 โครงการโครงการการสง่เสรมิ
พฒันาการตามชว่งวยัของเด็กปฐมวยั
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในตําบลดงเยน็
อ.ดงหลวง จงัหวดัมุกดาหาร
           วทิยาลัยชุมชนมุกดาหารไดด้าํเนนิงาน
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเสมอ
ภาคทางการศึกษาเพื�อพฒันาทางการศึกษา
ของประชาชนที�ขาดโอกาสทางการศึกษาใหไ้ด้
รบัความเท่าเทียมกัน รวมทั�งเป�นการปูนพื�น
ฐานทางด้านการศึกษาใหกั้บชุมชนที�หา่งไกล
สถาบนัทางการศึกษาได้รบัการศึกษาที�เท่า
เทียมกับชุมชนเมอืงซึ�งในป�งบประมาณ
พ.ศ.2564 วทิยาลัยชุมชนมุกดาหารไดร้บัการ
จดัสรรงบประมาณ1โครงการไดแ้ก่ โครงการ
การสง่เสรมิพฒันาการตามชว่งวยัของเดก็
ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เล็กในตําบลดงเยน็
อ.เมอืง จงัหวดัมุกดาหาร

          มวีตัถปุระสงค์เพื�อพฒันาศักยภาพ คร/ู
ผูด้แูลเดก็ และผูป้กครอง ใหม้คีวามรู ้ ความ
เขา้ใจที�ถกูต้องเกี�ยวกับการสง่เสรมิพฒันาการ
เดก็ปฐมวยัเพื�อใหค้ร/ูผูด้แูลเดก็และผูป้กครอง
ไดเ้รยีนรูน้วตักรรมระดบัปฐมวยัเพื�อชว่ยให้
เกิดการใฝ�รูอ้ยา่งต่อเนื�องตลอดเวลา รวมทั�ง
เพื�อใหใ้หเ้กิดการแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหวา่ง
คร/ูผูด้แูลเดก็และผูป้กครองเพื�อรว่มกัน
พฒันาศักยภาพเดก็รว่มกันโดยแบง่เป�นครู
ศูนยเ์ดก็เล็ก จาํนวน 10 คน เด็กนกัเรยีน
จาํนวน 40 คน และผูป้กครอง จาํนวน 20 คน
และจาํนวนศูนยเ์ดก็เล็กที�เขา้รว่มพฒันาหรอื
ยกระดบั จาํนวน 2 ศูนย์

โครงการ
เพื�อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ป�งบประมาณ พ.ศ.2564
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เพื�อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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3. โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพื�อรองรบัสงัคมสงูวยั
โครงการจดัการความรูเ้พื�อสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติของผู้สงูอายุ
        โครงการจดัการความรูเ้พื�อสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายุ  มวีตัถปุระสงค์
เพื�อศึกษาสภาพและป�ญหาการจดัการความรูภ้มูปิ�ญญาของชุมชนผูส้งูอายุในจงัหวดัมุกดาหาร
(เพื�อออกแบบรปูแบบการจดัการความรูภ้มูปิ�ญญาทางการตลาดและความสขุของชุมชนผูส้งูอายุ
ในจงัหวดัมุกดาหารรวมทั�งเพื�อดําเนินการฝ�กอบรมอาชพีตามรปูแบบการจดัการความรู ้
ภมูปิ�ญญาทางการตลาดและความสขุของชุมชนผูส้งูอายุในจงัหวดัมุกดาหาร และเพื�อประเมนิผล
ตามรปูแบบการจดัการความรูภ้มูปิ�ญญาทางการตลาดและความสขุของชุมชนผูส้งูอายุในจงัหวดั
มุกดาหาร กลุ่มเป�าหมายจาํนวน 90 คน ไดแ้ก่ บา้นแข ้ ตําบลคําบก อําเภอคําชะอี จงัหวดั
มุกดาหาร บา้นบุง่ ตําบลภวูง อําเภอหนองสงู จงัหวดัมุกดาหาร และบา้นผึ�งแดด ตําบลผึ�งแดด
อําเภอเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร
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4.โครงการภายใต้แผนบูรณาการป�องกัน
ปราบปรามและบาํบดัรกัษาผูติ้ดยาเสพติด
         โครงการสรา้งภมูคิุ้มกันและป�องกันยา
เสพติดในสถาบนัอุดมศึกษา   โครงการสรา้ง
ภมูคิุ้มกันและปองกันยาเสพติดในสถาบนั
อุดมศึกษาได้รบัจดัสรรงบประมาณจาก
สาํนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วทิยาศาสตรว์จิยัและนวตักรรมแผนงาน
บูรณาการป�องกันปราบปรามและบาํบดัรกัษา
ผูติ้ดยาเสพติด โครงการที� 1 โครงการ
ป�องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพติดในสถาน
ศึกษา งบเงินอุดหนนุ โครงการสรา้ง
ภมูคิุ้มกันและปองกันยาเสพติดในสถาบนั
อุดมศึกษา

5.โครงการภายใต้แผนพื�นฐานด้านการ
สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
     โครงการขบัเคลื�อนการดาํเนนิงานหนว่ย
ปฏิบติัการสว่นหนา้ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์ วจิยัและนวตักรรม
ในการสนบัสนนุการพฒันาจงัหวดัเพื�อขบั
เคลื�อนไทยไปด้วยกัน (อว.สว่นหนา้) ได้รบั
จดัสรรงบประมาณจากสาํนกังานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษาวทิยาศาสตรว์จิยั
และนวตักรรมแผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขนัเพื�อจดัตั�งหนว่ย
ปฏิบติัการสว่นหนา้ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์ วจิยัและนวตักรรม
(อว.สว่นหนา้) จงัหวดัมุกดาหาร

โครงการ
เพื�อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ป�งบประมาณ พ.ศ.2564
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การจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร

       หลักสตูรประกาศนยีบตัร “การดแูล
สขุภาพวถีิธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพยีง”
     หลักสตูรประกาศนียบตัรในป�การ
ศึกษาพ.ศ.2564วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ได้มกีารเป�ดรบัสมคัรนักศึกษาใน
หลักสตูรประกาศนยีบตัร 1 หลักสตูร
ได้แก่หลักสตูรการดแูลสขุภาพวถีิธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง โดยไดร้บั
ความรว่มมอืจากค่ายสขุภาพหมอเขยีว
“สวนป�านาบุญ” อําเภอดอนตาล จงัหวดั
มุกดาหาร เป�นสถานที�ในการจดัการเรยีน
การสอน ซึ�งในป�การศึกษา พ.ศ.2563 รบั
สมคัรจาํนวนนักศึกษาไดทั้�งหมด  2  รุน่        
เป�ดสอน ในภาคการศึกษาที� 2 ป�การ
ศึกษา 2563 มนัีกศึกษา จาํนวน 60 คน
และจะสาํเรจ็การศึกษา ในภาคการศึกษาที�
1/2564 (เดือนมนีาคม 2565) และในป�
การศึกษา2565 วทิยาลัยชุุมชนมุกดาหาร
ได้เป�ดรบัสมคัรนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัร  จาํนวน 1 หอ้ง/30 คน
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การจัดการศึกษา
หลักสูตรฝ�กอบรม
และบริการวิชาการ

      วทิยาลัยชุมชนมุกดาหารจดัหลักสตูรฝ�ก
อบรมที�สอดคล้องกับความต้องการแลบรบิท
ของชุมชนต่างๆในจงัหวดัมุกดาหารและ
จงัหวดัใกล้เคียง โดยมหีลักสตูรที�หลากหลาย
ที�สามารถนําไปประยุกต์ใชใ้นการดาํเนินชวีติ
และสามารถสรา้งรายได้ใหกั้บชุมชน  ในป�งบ
ประมาณพ.ศ.2564มจีาํนวนประชาชนที�สนใจ
และรบับรกิารหลักสตูรฝ�กอบรมดา้นวชิาการ
และด้านอาชพี จาํนวน 483 คน และมผีูร้บั
บรกิารทีสาํเรจ็การศึกษา จาํนวน 447 คน คิด
เป�นรอ้ยละ 92.50
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หลักสตูร ผู้รบับรกิาร ผู้สาํเรจ็การศึกษา ผูส้าํเรจ็การศึกษา
  จาํนวน (คน) % ต่อผู้รบับรกิาร

1.การถักเปลจากเศษผา้ 25 25 100

2.การทํานํ�าพรกิแหง้ 25 25 100

3.การจดัการความรูเ้พื�อพฒันา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 25 25 100

4.อาหารสาํหรบัวยัรุน่ 25 25 100

5.การสรา้งสรรค์ดว้ยวสัดตุ่างๆ 127 124 98

6.อาหารสาํหรบัผูส้งูอายุ 75 75 100

7.การออกแบบเสื�อผา้หมกัโคลนและผา้
ฝ�ายตะหลงุ 26 18 69

8.ภาษาอังกฤษเพื�อการท่องเที�ยว 25 22 88

9.การตลาดออนไลน์ 80 63 79

10.การดแูลผูส้งูอายุ 25 25 100

11.การพฒันาเวบ็ไซค์ดว้ยระบบจดัการ
เนื�อหาแบบสาํเรจ็รปู 25 20 80

รวมทั�งสิ�น 483 447 93

การจัดการศึกษา
หลักสูตรฝ�กอบรม
และบริการวิชาการ
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ตัวอย่าง
ผู้ผ่านหลักสูตรฝ�กอบรม

นางอัสมาพร พริาวุธ
ผูผ้า่นการฝ�กอบรมอาชพี หลักสตูรการจดัการความรูเ้พื�อ
พฒันาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

นางทองใส สอนมณี
ผูผ้า่นการฝ�กอบรมอาชพี หลักสตูรการออกแบบเสื�อผา้จาก
ผา้ฝ�ายหมกัโคลนและฝ�ายตะหลงุ 

นางสาวเพชรมณี เฮืองคําใส
ผูผ้า่นการฝ�กอบรมอาชพี หลักสตูรการออกแบบเสื�อผา้จาก
ผา้ฝ�ายหมกัโคลนและฝ�ายตะหลงุ

นางเตียงคํา ทวโีคตร
ผูผ้า่นการฝ�กอบรมอาชพี หลักสตูรการสรา้งสรรค์ดว้ยวสัดุ
ต่าง ๆ (ทําดอกไมผ้า้ไหม)

นางจุไรพร วงค์หลัง
ผูผ้า่นการฝ�กอบรมอาชพี หลักสตูรการสรา้งสรรค์ดว้ยวสัดุ
ต่าง ๆ (ทําดอกไมผ้า้ไหม)
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การวิจัยและพัฒนา
RESEARCH & DEVELOPMENT

         วทิยาลัยชุมชนมุกดาหารมุงมั�นพฒันากระบวนการทางด้านการวจิยั เพื�อสรา้งองค์ความรู ้
ในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนการแก้ป�ญหาในชั�นเรยีน รวมทั�งเพื�อพฒันาชุมชน
นวตักรรมหรอืงานสรา้งสรรค์ พรอ้มทั�งพฒันาอาชพี ความเป�นอยูข่องคนในชุมชน และสามารถ
นําเอาผลการศึกษาวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ดจ้รงิ ตลอดจนการพฒันาคณุภาพ ของวทิยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร สงัคม ชุมชน หรอืประเทศชาติ โดยสอดคล้องกับปรชัญาและเจตนารมณข์อง
การจดัตั�งวทิยาลัยชุมชนของตน
       วทิยาลัยชุมชนมุกดาหารไดร้บังบประมาณดา้นการวจิยัจากหนว่ยงานภายในและภายนอก
โดยได้รบัจดัสรรเงินงบประมาณทั�งสิ�น 4,182,100 บาท ดงันี�

ชื�องานวจิยั งบประมาณ ประเภทงานวจิยั
งานวจิยัเรื�อง  : รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้างการ
ตลาดของชุมชนท่องเที�ยวในจงัหวดัมุกดาหาร (รปู
แบบ CMLT)

312,000 สถาบนัวยิาลัยชุมชน

รปูแบบการจดัการความรูภ้มูปิ�ญญาทางการตลาดของ
ชุมชนเกษตรกรผูส้งูอายุในจงัหวดัมุกดาหาร (รปูแบบ
KMEF)

200,000 สถาบนัวยิาลัยชุมชน

การพฒันาคณุภาพชวีติกลุ่มผูส้งูอายุโดยการสง่เสรมิ
เศรษฐกิจบนฐานทรพัยากรพชืผกั สมุนไพรพื�นบา้น
ตําบลโชคชยั อําเภอนิคมคําสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร

330,300 สาํนกังานการวจิยัแหง่
ชาติมหาวทิยาลัยราชภัฎ
สกลนคร

โครงการวจิยัเพื�อพฒันาพื�นที�เพื�อแก้ไขป�ญหาความ
ยากจนแบบเบด็เสรจ็และแมน่ยาํในพื�นที�จงัหวดั
มุกดาหาร 

1,992,600 หน่วยบรหิารและจดัการ
ทนุดา้นการพฒันาระดบั
พื�นที� (บพท.)

โครงการสง่เสรมิศักยภาพบุคลากรและผูป้ระกอบการ
ด้านการเกษตรของจงัหวดัมุกดาหารประจาํป�งบประ
มาณพ.ศ. 2564  กิจกรรมหลักที� 2การพฒันารปูแบบ
การจดัการความรูท้างการเกษตรของผูส้งูอายุเพื�อ
พฒันานวตักรรมทางการตลาดสมยัใหม ่ (Smart
Elderly Product)

1,347,200 จงัหวดัมุกดาหาร
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งานวจิัย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชน
ท่องเที�ยวในจังหวดัมุกดาหาร
(รูปแบบ CMLT)

โดย ดร.ทิวากร เหล่าลือชา
ครูเชี�ยวชาญ

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

     การวจิยัและพฒันาครั�งนี� มวีตัถปุระสงค์เพื�อ 1) ศึกษาสภาพและป�ญหาการจดัการเรยีนรู ้
ทางการตลาด 2) ศึกษาองค์ประกอบของรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้างการตลาด 3) สรา้ง
และพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้างการตลาด 4) เพื�อดาํเนนิการตามรปูแบบการจดัการ
เรยีนรูท้างการตลาด และ 5)หาประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้างการตลาดของ
ชุมชนท่องเที�ยวในจงัหวดัมุกดาหาร กลุ่มเป�าหมาย จาํนวน 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มชุมชน
กลุ่มภาครฐั กลุ่มภาคเอกชนและลกูค้า และกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัคือ
แบบสมัภาษณที์�มค่ีา IOC=0.89-0.91 และแบบสอบถามชุดที� 1-4 มค่ีา α=0.98 สถิติที�ใช้
วเิคราะหไ์ด้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการ
ดําเนินการทางการตลาด พบวา่ ขาดการพฒันาการเรยีนรูท้างด้านการตลาด การพฒันา
ผลิตภัณฑ์ และการจดัการหว่งโซมู่ลค่าของชุมชนท่องเที�ยว ทําการวเิคราะหอ์งค์ประกอบรปู
แบบการจดัการเรยีนรูท้างการตลาดของชุมชน มจีาํนวน 9 องค์ประกอบ และมอีงค์ประกอบ
การจดัการทางตลาด 9P ผูว้จิยัสรา้งและพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้างการตลาดของ
ชุมชน ภายใต้แนวคิด CMLT (Community marketing learning tourism) ทําใหไ้ดร้ปู
แบบและหลักสตูรที�มคีวามเหมาะสม ( =4.62) นาํไปทําการฝ�กอบรม พบวา่ ภาพรวมมคีวาม
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สดุ (=4.48)และ ประสทิธผิลของรปูแบบที�พฒันาขั�นโดยใชแ้นวคิด
BSC พบวา่ มุมมองการเงิน จาํนวนยอดขายเพิ�มขึ�น (=4.66) มุมมองลกูค้า มกีารสนบัสนุน
จากหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน (=4.51) มุมมองกระบวนการภายใน มกีารรวมกลุ่ม
ทางการตลาด (=4.61) และมุมมองการเรยีนรูแ้ละการพฒันามกีารประเมนิทางการตลาด (
=4.58)
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       การวจิยันี� มวีตัถปุระสงค์ 1.เพื�อศึกษาสภาพและป�ญหาของการจดัการความรูภ้มูปิ�ญญา
ทางการตลาดของชุมชนเกษตรกรผูส้งูอายุ2.เพื�อพฒันารปูแบบการจดัการความรูภ้มูปิ�ญญาฯ
3. เพื�อทดลองใชร้ปูแบบการจดัการความรูภ้มูปิ�ญญาฯ และ 4. เพื�อหาประสทิธผิลของรปูแบบ
การจดัการความรูภ้มูปิ�ญญาทางการตลาดของชุมชนเกษตรกรผูส้งูอายุในจงัหวดัมุกดาหาร
เป�นการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหวา่งเชงิ
ปรมิาณ(Quantitative Research)และเชงิคณุภาพ(Qualitative Research) มเีครื�องมอื
การวจิยั คือ แบบสมัภาษณ์ (Interview) 2) และแบบสอบถาม (Questionnaire) และ มกีลุ่ม
ตัวอยา่ง ประกอบด้วย กลุ่มผูส้งูอายุ กลุ่มภาครฐั กลุ่มภาคเอกชนและลกูค้า และกลุ่มผู้
เชี�ยวชาญ รวมกลุ่มเป�าหมายการวจิยั จาํนวน 600 คน ที�มาจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกับชุมชน
เกษตรกรผูส้งูอายุแล้วนําขอ้มูลที�ไดม้าวเิคราะหใ์นสถิติการวจิยั
       ผลการวจิยัพบวา่ 1) สภาพและป�ญหาการดาํเนนิการจดัการเรยีนรูข้องชุมชน โดยใช้
เครื�องมอื SWOT,Value chain, SECI Model และ KM Marketing พบวา่ ดา้นสภาพขาด
การพฒันาการจดัการความรูภ้มูปิ�ญญาทางการตลาดของชุมชนเกษตรกรผูส้งูอายุ ขาดการ
จดัการหว่งโซมู่ลค่าของชุมชนเกษตรกรผูส้งูอายุเชงิระบบต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
แนวทางกลยุทธก์ารจดัการความรูภ้มูปิ�ญญาคือ E = Externalization และแนวทางกลยุทธ์
การจดัการความรูคื้อ Customer 2) การพฒันาของรปูแบบการจดัการความรูภ้มูปิ�ญญา
ทางการตลาดของชุมชนผูส้งูอายุพบวา่มอีงค์ประกอบการจดัการความรูภ้มูปิ�ญญา 5 KM          
และมอีงค์ประกอบการจดัการทางตลาด 6 P3) ผูว้จิยัไดพ้ฒันารปูแบบการจดัการความรูภ้มูิ
ป�ญญาฯ ภายใต้แนวคิด KMEF: Knowledge Marketing Elderly Farmer ประกอบดว้ย
กระบวนการเรยีนรู ้3 กระบวนการ และมขีั�นตอนการจดัการความรูภ้มูปิ�ญญา 5 ขั�น ไดพ้ฒันา
หลักสตูรนักจดัการความรูภ้มูปิ�ญญาทางการตลาดชุมชนผูส้งูอายุหรอืรปูแบบCMEF
(Community Marketing Elderly Farmer) มจีาํนวน 45 ชั�วโมง และ 4) ไดนํ้ารปูแบบและ
หลักสตูรที�พฒันาขึ�นไปทดลองใชโ้ดยการฝ�กอบรมกับชุมชนเป�าหมาย จาํนวน 3 กลุ่ม พบวา่           
มผีลการเรยีนรูร้ะดบัมาก และ 5) การหาประสทิธผิลของรปูแบบที�พฒันาขั�นโดยใชแ้นวคิด
BSC ใน 4 มุมมอง มผีลการเรยีนรูใ้นมุมมองกระบวนการภายในมากที�สดุ รองลงมาคือมุม
มองการเรยีนรูแ้ละการพฒันา มุมมองการเงิน และมุมมองลกูค้าตามลําดบั และอยูใ่นระดบั
มากที�สดุทกุมุมมอง

รูปแบบการจัดการความรู้ภูมปิ�ญญาทางการตลาด
 ของชุมชนเกษตรกรผู้สูงอายุในจังหวดัมุกดาหาร
(รูปแบบ KMEF)

โดย ดร.ทิวากร เหล่าลือชา
ครูเชี�ยวชาญ

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
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      การศึกษาวจิยั เรื�อง การพฒันาคณุภาพชวีติกลุ่มผูส้งูอายุโดยการสง่เสรมิเศรษฐกิจบนฐาน
ทรพัยากรพชืผกั สมุนไพรพื�นบา้น ตําบลโชคชยั อําเภอนคิมคําสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร กลุ่มเป�า
หมาย คือสมาชกิชมรมผูส้งูอายุตําบลโชคชยั จาํนวน 50 คน โดยมวีตัถปุระสงค์ 1) เพื�อสภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของผูส้งูอายุของตําบลโชคชยั อําเภอนิคมคําสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร 2) เพื�อ
ศึกษาและพฒันาศักยภาพการผลิตการแปรรปูการตลาดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และ 3) เพื�อ
พฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ โดยการสง่เสรมิเศรษฐกิจบนฐานทรพัยากรพชืผกั สมุนไพรพื�นบา้น
ตําบลโชคชยั อําเภอนิคมคําสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร มผีลการวจิยั 3 ตอน ดังนี�
ตอนที� 1 เพื�อสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของผูส้งูอายุของตําบลโชคชยั อําเภอนคิมคําสรอ้ย
จงัหวดัมุกดาหาร การศึกษาสภาพเศรษฐกิจของลุ่มผูส้งูอายุ ตําบลโชคชยั อําเภอนคิมคําสรอ้ย
จงัหวดัมุกดาหาร จาํนวน  50 คน โดยมกีารแบง่กลุ่มตามเสน้ความยากจนเป�น 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่ม
ที� 1 คือ ผูม้รีายไดตํ้�ากวา่เสน้ความอยากจน มจีาํนวน 18 คน มรีายไดห้ลักมาจากรายไดที้�ไมน่บัเป�น
ตัวเงิน รองลงมาคือ รายไดจ้ากสวสัดิการ หรอืเงินชว่ยเหลือ กลุ่มที� 2 ผูม้รีายไดส้งูกวา่ความ
ยากจน แต่ตํ�ากวา่ 40 % จาํนวน13 คน มรีายไดห้ลักจากค่าแรง รองลงมาคือ รายไดที้�ไมน่บัเป�นตัว
เงิน และ รายไดจ้ากสวสัดกิาร หรอืเงินชว่ยเหลือ กลุ่มที� 3 มรีายไดส้งูกวา่ 40 % แต่ตํ�ากวา่เสน้
มธัยฐาน จาํนวน 4 คน มรีายไดห้ลักจากค่าแรง รองลงมาคือ รายไดจ้ากสวสัดกิาร หรอืเงินชว่ย
เหลือ และ มกํีาไรจากการประกอบธุรกิจ กลุ่มที� 4 มรีายไดส้งูกวา่เสน้มธัยฐาน จาํนวน 15 คน มรีาย
ได้หลักจากค่าแรง ทั�งนี�ยงัพบวา่ มกํีาไร จากการเกษตร และจากการเงิน เมื�อเปรยีบเทียบสภาพ
เศรษฐกิจจากขอ้มูลทั�ง 4 ดา้น คือ ดา้นรายได ้ด้านทรพัยส์นิและการออม ด้าน รายจา่ยในครวัเรอืน
และดา้นหนี�สนิ พบวา่ เมื�อพจิารณาเปรยีบเทียบรายได ้รายจา่ย หนี�สนิ ทรพัยส์นิ การออม ของกลุ่ม
เป�าหมาย พบวา่ กลุ่มเป�าหมายทั�ง 4 กลุ่มมรีายไดไ้มเ่พยีงพอต่อรายจา่ย ซึ�งสอดคล้อง
     การศึกษาสภาพสงัคมของกลุ่มผูส้งูอายุ ตําบลโชคชยั อําเภอนิคมคําสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร ที�
กลุ่มเป�าหมายอยูใ่นความครอบครอง เพื�อรวบรวมแหล่งวตัถดุบิ กระบวนการจดัการทรพัยากรพชื
ผกั สมุนไพรพื�นบา้น และการใชป้ระโยชน์ทั�งดา้นการบรโิภคเป�นอาหาร ยา และจาํหนา่ยสรา้งรายได้
ของสมาชกิชมรม ผูส้งูอายุของตําบลโชคชยั อําเภอนิคมคําสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร จาํนวน 50 คน
ในการศึกษาสภาพสงัคม ของผูส้งูอายุของตําบลโชคชยั อําเภอนิคมคําสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร ผล
การศึกษาพบวา่ ตําบลโชคชยัก่อตั�งใน ป� พ.ศ.2518 มกีารแบง่เขตการปกครองเป�น 9 หมูบ่า้น จ
จาํนวน 1,143 ครวัเรอืน มคีวามหลากหลายทางเชื�อสาย อาชพีหลักที�สรา้งรายไดเ้ป�นการทํานาป�
ปลกูยางพารา ปลกูอ้อย และมนัสาํปะหลัง ตามลําดบั สว่นพชืผกั ที� ปลกูจะใชใ้นครวัเรอืนมากกวา่จะ
จาํหน่ายเนื�องจากปลกูปรมิาณน้อย ไดแ้ก่ ต้นหอม ผกัช ีขา้วโพด แตงโม เหด็ขอนขาว ผกักาดเขยีว
แตงไทย ถั�วลิสง และชนิดสมุนไพร
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ตอนที� 2 เพื�อศึกษาและพฒันาศักยภาพการผลิต การแปรรปู การตลาด ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร .
ผลการวจิยัพบวา่ 1) การคัดเลือกสมุนไพรในชุมชนเพื�อใชใ้นการปลกูเพื�อเป�นวตัถดุบิในการแปรรปู
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร มจีาํนวน 7 ชนิด ไดแ้ก่ ขงิ ขา่ มะแหน่ง ขมิ�น ไพล ตระไครห้อมและขมิ�นชนั
รวมทั�งยงัจดัใหม้ ีการทําแปลงสาธติ จาํนวน 1 ไร ่เพื�อใหค้วามรูใ้นการปลกูสมุนไพรที�สามารถนํามา
แปรรูปเพื�อสรา้งรายไดใ้หกั้บสมาชกิชมรมผูส้งูอายุตําบลโชคชยั2)ดาํเนินการการแปรรปูผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื�อทดสอบผลการใชง้าน จาํนวน 3 ผลิตภัณฑ์ คือลกูประคบสมุนไพร นํ�้ามนัเหลือง
สมุนไพร และยาหมอ่งสมุนไพร ซึ�งผลการทดสอบแพห้ลังการใชผ้ลิตภัณฑ์ ทั�ง 3 ผลิตภัณฑ์ คือไม่
พบอาการแพใ้นกลุ่มทดสอบ 3)การวางแผนการตลาดและสรา้งตราผลิตภัณฑ์ทําใหเ้กิดตราสนิค้า
ภายใต้ชื�อสมุนไพรโชคชยัที�มาของตราสนิค้าเน้นการใชโ้ทนสเีขยีวที�สะท้อนความเป�นธรรมชาติใน
ชุมชน สว่นประกอบม ีรูปภเูขาที�แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพชืผกั สมุนไพร ในตําบลโชคชยั มี
รูปพระอาทิตยที์�แสดงถึงความเจรญิรุง่เรอืงและรปูกังหนัลมเนื�องจากในตําบลโชคชยัอยูใ่น
ภมูปิระเทศที�ใกล้กับกังหนัลมเพื�อผลิตไฟฟ�า Landmark แหง่ใหมข่องอําเภอนิคมคําสรอ้ย จงัหวดั
มุกดาหาร 4) การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื�อจาํหน่ายสรา้งรายได ้จาํนวน 3 ผลิตภัณฑ์ คือ ลกู
ประคบสมุนไพร นํ�ามนัเหลืองสมุนไพรและยาหมอ่งสมุนไพร5) การทดสอบแพห้ลังการใชผ้ลิตภัณฑ์
ทั�ง 3 ผลิตภัณฑ์ คือไมพ่บอาการแพใ้นกลุ่มทดสอบและมกีารทดสอบตลาดใน 3 รปูแบบ                
คือ จาํหน่ายในชุมชนใชพ้ื�นที�ตลาดชุมชนของ ตําบลโชคชยั จาํหน่ายนอกพื�นที�ปฏิบติัการ และชอ่ง
ทางออนไลน์ ผลการทดสอบตลาดพบวา่ ชอ่งทางในการจาํหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั�ง 3 ชนดิ
ตอนที� 3 เพื�อพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ โดยการสง่เสรมิเศรษฐกิจบนฐานทรพัยากรพชืผกั
สมุนไพรพื�นบา้น ตําบลโชคชยั อําเภอนิคมคําสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร พบวา่ จาการศึกษาสภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของผูส้งูอายุของตําบลโชคชยั อําเภอนคิมคําสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร และ
ศึกษาและ พฒันาศักยภาพการผลิต การแปรรปู การตลาด ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ทําใหเ้กิดการ
เปลี�ยนแปลงดของกลุ่มเป�าหมาย ไดทํ้าการวเิคราะหแ์หล่งที�มาของรายไดข้องกลุ่มเป�าหมาย 4 กลุ่ม
พบวา่ กลุ่มที� 1 ผูม้รีายได ้ตํ�ากวา่เสน้ความอยากจน มรีายไดเ้พิ�มขึ�นหลังเขา้รว่มโครงการ และมผีูที้�
พน้เสน้ความยากจน จาํนวน 3 คน กลุ่มที� 2 ผูม้รีายไดส้งูกวา่ความยากจน แต่ตํ�ากวา่ 40 % กลุ่มที�
3 มรีายไดส้งูกวา่ 40 % แต่ตํ�ากวา่เสน้มธัยฐาน และ กลุ่มที� 4 มรีายไดส้งูกวา่เสน้มธัยฐาน พบวา่มี
รายไดเ้พิ�มขึ�นหลังเขา้รว่มโครงการและยงัอยูใ่นกลุ่มเดมิและเมื�อเปรยีบเทียบการใชป้ระโยชน์จาก
สมุนไพรของสมาชกิชมรมผูส้งูอายุตําบลโชคชยั อําเภอนิคมคําสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร ก่อนและ
หลังการเขา้รว่มโครงการ พบวา่กลุ่มสมาชกิชมรมผูส้งูอายุมกีารใชป้ระโยชน์จากพชืผกัสมุนไพรพื�น
บา้นก่อนเขา้รว่มโครงการหลังเขา้รว่มโครงการเพิ�มขึ�น จากชนดิสมุนไพร จาํนวน 16 ชนดิ คือ กลุ่ม
ที� 1 ผูม้รีายไดตํ้�ากวา่เสน้ความอยากจน กลุ่มที� 2 ผูม้รีายไดส้งูกวา่ความยากจน แต่ตํ�ากวา่ 40 %
กลุ่มที� 3 มรีายไดส้งูกวา่ 40 % แต่ตํ�ากวา่เสน้มธัยฐาน และกลุ่มที� 4 มรีายไดส้งูกวา่เสน้มธัยฐาน
พบวา่ผูม้รีายไดตํ้�ากวา่เสน้ความอยากจนหลังเขา้รว่มโครงการมกีารใชป้ระโยชน์จากพชืผกัสมุนไพร
พื�นบา้นทกุคน            
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     การวจิยัครั�งนี� มวีตัถปุระสงค์ 1.สนบัสนนุการจดัทําระบบขอ้มูลความยากจน และติดตาม
การชว่ยเหลือในการแก้ป�ญหาความยากจนของจงัหวดัมุกดาหาร (R1)2. เพื�อออกแบบกลไก
กระบวนการวจิยัและเครื�องมอืในการพฒันาเชงิพื�นที�เพื�อสนบัสนนุการทํางานชว่ยเหลือแก้ไข
ป�ญหาความยากจนของจงัหวดัมุกดาหาร (D1) 3. เพื�อติดตาม วเิคราะห ์ ขอ้มูลคนจน และ
หนุนเสรมิกลไกพฒันาเชงิพื�นที�เพื�อแก้ไขป�ญหาความยากจนของจงัหวดัมุกดาหาร(R2)        
4.สงัเคราะหข์อ้มูลพื�นที�ระดบัครวัเรอืนและการทํางานเชงิพื�นที�แก้ไขป�ญหาความยากจน
จงัหวดัมุกดาหาร เพื�อจดัทําขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเชงิพื�นที� (D2) เป�นการวจิยัแบบผสม
ผสานระหวา่งการวจิยัเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ (Mixed Methods) กลุ่มตัวอยา่งที�ใชใ้น
การวจิยั คือ คนจนในฐานขอ้มูล TPMAP จาํนวน 3,320 ครวัเรอืน เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั
คือ แบบสอบถาม 
ผลการวจิยัพบวา่ 
            1. การสนับสนุนการจดัทําระบบขอ้มูลความยากจน และติดตามการชว่ยเหลือในการ
แก้ป�ญหาความยากจนของจงัหวดัมุกดาหาร พบวา่ ได้มกีารวเิคราะหบ์รบิทและสถานการณ์
ความยากจนในจงัหวดัมุกดาหาร ตามแนวคิด Livelihood Model ได้ผลการวเิคราะหท์นุใน
ทั�ง 5 ด้าน เรยีงตามลําดับจากน้อยไปหามากดงันี� 1) ทนุมนษุย ์อ่านออกเขยีนไดแ้ต่ขาดการ
พฒันาทางดา้นอาชพีทางการเกษตรและอาชพีใหมเ่พื�อต่อยอดจากอาชพีเดมิ เชน่ การ
แปรรปูสนิค้าทางการเกษตร 2) ทนุธรรมชาติ มทีี�ดินทํากินแต่เป�น สปก. และ สทก. แต่ขาด
แหล่งนํ�าในการทํามาหากิน 3) ทนุการเงิน มเีงินทนุและไมม่หีนี�สนิ 4) ทนุกายภาพ มไีฟฟ�า
และอินเตอรเ์น็ตใช ้5) ดา้นทนุสงัคม มปีระสบการณใ์นการแก้ป�ญหาที�ไดร้บัจากภาครฐั 
      2. การออกแบบกลไก กระบวนการวจิยั และเครื�องมอืในการพฒันาเชงิพื�นที�เพื�อ
สนับสนุนการทํางานชว่ยเหลือแก้ไขป�ญหาความยากจนของจงัหวดัมุกดาหาร พบวา่ ไดม้กีาร
พฒันาระบบการสง่ต่อและชว่ยเหลือคนจนไดด้าํเนนิการสง่ต่อความชว่ยเหลือดา้นการ
ซอ่มแซมที�อยูอ่าศัย ใน ป� พ.ศ. 2564 ในพื�นที� 7 อําเภอ ไดร้บัความชว่ยเหลือจาก พอช.
จาํนวน 19 ตําบล 90 ครวัเรอืน ไดร้บัความชว่ยเหลือจาก พมจ. จาํนวน 151 ครวัเรอืน รวม
241 ครวัเรอืน การสง่ต่อการศึกษาทางดา้นอาชพี เพื�อแก้ไขในระยะยาวกับกองทนุเพื�อความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มนัีกศึกษาจากการสาํรวจ จาํนวน 22 คน           

รายงานผลการวจิัยโครงการแก้ไขป�ญหาความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมน่ยาํ ในพื�นที�จังหวดั
มุกดาหารและนําเสนอข้อมูลเพื�อการจัดทํา
แผนการพัฒนาจังหวดัมุกดาหารด้านการแก้ไข
ป�ญหาความยากจน

โดย ดร.ทิวากร เหล่าลือชา
ครูเชี�ยวชาญ
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         3. การติดตาม วเิคราะห ์และหนนุเสรมิกลไกพฒันาเชงิพื�นที�เพื�อแก้ไขป�ญหาความ
ยากจนของจงัหวดัมุกดาหาร พบวา่ ไดม้กีารพฒันาระบบการค้นหา การสอบทานขอ้มูล และ
การจดักลุ่มคนจน กลุ่มเป�าหมายในการวจิยัจาํนวน 5,060 ครวัเรอืน โดยมจีาํนวนคนจน
จาํนวน 19,608 คน โดยขอ้มูลคนจนในฐานขอ้มูล TPMAP จาํนวน 3,320 ครวัเรอืน และมี
ครวัเรอืนเพิ�มเติมนอกจากฐานขอ้มูล TPMAP จาํนวน 1,740 ครวัเรอืน คณะผูว้จิยัไดจ้ดั
ประเภทความยากจนในจงัหวดัมุกดาหารออกเป�น 4 กลุ่ม พบวา่ 1) กลุ่มอยูไ่มไ่ดม้ ี จาํนวน
75 ครวัเรอืน คิดเป�นรอ้ยละ 1   2) กลุ่มอยูย่าก จาํนวน 2,304 ครวัเรอืน รอ้ยละ 46         
 3) กลุ่มอยูไ่ด้ จาํนวน 1,216 ครวัเรอืน คิดเป�นรอ้ยละ 24 และ 4) กลุ่มอยูด่ ีจาํนวน 1,465
ครวัเรอืน คิดเป�นรอ้ยละ 29 

รายงานผลการวจิัยโครงการแก้ไขป�ญหาความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมน่ยาํ ในพื�นที�จังหวดั
มุกดาหารและนําเสนอข้อมูลเพื�อการจัดทํา
แผนการพัฒนาจังหวดัมุกดาหารด้านการแก้ไข
ป�ญหาความยากจน
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         4. การสงัเคราะหข์อ้มูลพื�นที�ระดับครวัเรอืน และการทํางานเชงิพื�นฐานแก้ไขป�ญหา
ความยากจนจงัหวดัมุกดาหารเพื�อจดัทําขอ้เสนอเชงินโยบายเชงิพื�นที�พบวา่ไดม้กีารพฒันา
นวตักรรม/โมเดลแก้จน/ระบบและกลไกการแก้ไขป�ญหาความยากจนฯไดพ้ฒันาระบบและ
กลไกการแก้ไขป�ญหาความยากจนอยา่งยั�งยนืในจงัหวดัมุกดาหาร จากการดาํเนนิงาน
โครงการนํารอ่ง ไดบู้รณาการทํางานรว่มกับภาคีเครอืขา่ยในพื�นที�ในโครงการนาํรอ่งประกอบ
ด้วยสาํนักงานเกษตรอําเภอดงหลวงสาํนกังานปฏิรปูที�ดินจงัหวดัมุกดาหาร หนว่ยงานระดบั
ท้องถิ�น เชน่ นายอําเภอดงหลวง เทศบาลตําบลกกตมู มหาวทิยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด
สาํนักงานพฒันาที�ดินจงัหวดัมุกดาหาร สาํนกังานพฒันาชุมชนอําเภอดงหลวง สภาองค์กร
ชุมชนตําบลกกตมู ภาคเอกชน เชน่ ออมสนิฟารม์ สาํนกังานพฒันาสงัคมและความั�นคงของ
มนุษยจ์งัหวดัมุกดาหาร เครอืขา่ยสภาองค์กรชุมชนจงัหวดัมุกดาหาร สาํนกังานพฒันา
ชุมชนจงัหวดัมุกดาหาร สาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัมุกดาหาร โครงการสง่เสรมิศิลปาชพี
บา้นสานแว-้นาโคกกงุ อําเภอดงหลวง จงัหวดัมุกดาหาร สาํนกังานจงัหวดัมุกดาหาร
สาํนักงานเกษตรจงัหวดัมุกดาหารสาํนกังานสถิติจงัหวดัมุกดาหารและสาํนกังานศึกษาธกิาร
จงัหวดัมุกดาหาร ไดกํ้าหนดแนวทางการพฒันาโครงการนาํรอ่งโดยใชห้ลักเกณฑ์ป�ญหาและ
ความต้องการของชุมชนและได้กําหนดพื�นที�โครงการนาํรอ่งคือตําบลกกตมู อําเภอดงหลวง
จาํนวน 2 ชุมชนไดแ้ก่ บา้นคําผกักดูและบา้นสานแว ้ตําบลกกตมูอําเภอดงหลวง ในดา้นการ
สรา้งงานและสรา้งอาชพีจากศักยภาพหรอืทนุทางกายภาพของชุมชน เชน่ การแปรรปูสนิค้า
ทางการเกษตรจาํนวน 60 คน โดยไดกํ้าหนดพื�นที�โครงการนาํรอ่ง จาํนวน 2 ชุมชน บา้นคํา
ผกักดู และบา้นสานแว ้ ในตําบลกกตมู อําเภอดงหลวง จงัหวดัมุกดาหาร โดยการจดัทํา
แผนการตลาดและการพฒันาสนิค้าคือการปลกูมนัเทศญี�ปุ�นรวมถึงการสง่เสรมิการ
พฒันาการท่องเที�ยวชุมชนในด้านการสรา้งงานและสรา้งอาชพีจากศักยภาพหรอืทนุทาง
กายภาพของชุมชน เชน่ การแปรรปูสนิค้าทางการเกษตร ในการพฒันาการแก้ไขความ
ยากจนดว้ย แนวคิดการตลาดแก้จน และมนัแก้จน โดยการจดัทําแผนการตลาดและการ
พฒันาสนิค้าคือการปลกูมนัเทศญี�ปุ�น รวมถึงการสง่เสรมิการพฒันาการท่องเที�ยวชุมชน

รายงานผลการวจิัยโครงการแก้ไขป�ญหาความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมน่ยาํ ในพื�นที�จังหวดั
มุกดาหารและนําเสนอข้อมูลเพื�อการจัดทํา
แผนการพัฒนาจังหวดัมุกดาหารด้านการแก้ไข
ป�ญหาความยากจน
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การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

      การดําเนินงานตามพนัธกิจด้านการทํานบุาํรงุศิลปวฒันธรรมของวยิาลัยชุมชนมุกดาหาร
ป�งบประมาณพ.ศ.2564ภายใต้ผลผลิตผลงานทํานบุาํรงุศิลปะวฒันธรรมวงเงิน
65,000บาท มวีตัถปุระสงค์เพื�อทํานบุาํรงุศิลปวฒันธรรมของชุมชนท้องถิ�นสง่เสรมิวทิยาลัย
ชุมชนมุกดาหารในการศึกษารวบรวมและจดักระบวนการเรยีนรูเ้พื�อสบืสานถ่ายทอดและเผย
แพรศิ่ลปวฒันธรรมของชุมชนท้องถิ�นและสง่เสรมิการสรา้งมูลค่าเพื�อจากศิลปวฒันธรรม
ของชุมชนชนท้องถิ�นที�มอียูใ่นรปูแบบต่าง ๆ มผีลการดาํเนนิงานระดบัผลผลิต ดงันี�
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ABOUT
COMPANY

ตัวชี�วดั หนว่ยนบั เป�าหมาย ผลการดําเนนิงาน
เชงิปรมิาณ : จาํนวนนักศึกษาและ
ประชาชนที�เขา้รว่มกิจกรรมเพื�อ
พฒันาภมูปิ�ญญาท้องถิ�น และ
อนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรมไทย 

คน 200 225

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/
กิจกรรมศิลปวฒันธรรมและ
ภมูปิ�ญญาท้องถิ�น

โครงการ 2 2

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจ
ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ/กิจกรรมศิลป
วฒันธรรมและภมูปิ�ญญาท้องถิ�น 

รอ้ยละ 80 100

ผลการดําเนินงานระดับผลผลิต
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564
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ส่วนที� 3
ผลการดําเนินงานโครงการฯ



ABOUT
COMPANY
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิป�ญญาเพื� อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

     วทิยาลัยชุมชนมุกดาาหารโครงการจดัการความรูด้า้นศิลปวฒันธรรมและภมูปิ�ญญาเพื�อ
ยกระดบัสูเ่ศรษฐกิจสรา้งสรรค์เพื�อจดักระบวนการเรยีนรูเ้พื�อสบืสาน ถ่ายทอด 1 องค์ความ
รูแ้ละเผยแพรศิ่ลปวฒันธรรมของชุมชนท้องถิ�นในพื�นที�เป�าหมายสูส่ากลและเพื�อใหเ้ป�น
แหล่งศึกษา เรยีนรู ้ วฒันธรรม ประเพณแีละประวติัศาสตรข์องชุมชนรวมถึงสรา้งคณุค่า
และคณุประโยชนใ์หแ้ก่ชุมชนในดา้นการพฒันาโดยใชว้ฒันธรรมชุมชนเป�นตัวขบัเคลื�อนงาน
พฒันาเพื�อยกระดับสูเ่ศรษฐกิจสรา้งสรรค์
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โครงการส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
และภูมิป�ญญาท้องถิ�น

วิทยาลัยชุมชนมุกดาาหาร
     โครงการสง่เสรมิทํานบุาํรงุศิลปะ วฒันธรรม และภมูปิ�ญญาท้องถิ�นเพื�อจดั
กระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ นกัศึกษาแบบมสีว่นรว่มกับชุมชนและหน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง และเพื�อจดักิจกรรม สบืสาน ถ่ายทอด และเผยแพรศิ่ลปวฒันธรรมของ
ชุมชนท้องถิ�นในพื�นที�เป�าหมาย รวมทั�งเพื�อใหน้กัศึกษารว่มสบืสาน ถ่ายทอด และ
เผยแพร ่วฒันธรรม ประเพณแีละประวติัศาสตรข์องชุมชน ผา่นกระบวนการรายวชิา
ที�เกี�ยวขอ้งเป�าหมายนักศึกษาหลักสตูรอนปุรญิญาแกนนาํ บุคลากร และประชาชน
รวม 200 คน
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โครงการขับเคลื�อน
การจัดการศึกษา

เพื�อความสุขของชุมชน

     ในป�งบประมาณ พ.ศ.2564 วทิยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร ไดร้บัจดัสรรงบประมาณ
ในการดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
บูรณาการพฒันาคณุภาพการศึกษาและ
การเรยีนรูจ้าํนวน 800,000 บาทซึ�งได้
แบง่ออกเป�น 4  โครงการดงันี�
 1.โครงการพฒันาการจดัการความรู ้
ทางการตลาดและชุมชนท่องเที�ยวใน
จงัหวดัมุกดาหาร (CMT) (ชุมชนท่องเที�ยว
ยุค 4.0)
          2. โครงการการจดัการความรูผ้า้ทอ
มอืพื�นเมอืงจงัหวดัมุกดาหารเพื�อความ
ยั�งยนืของชุมชน
          3.โครงการศาสตรพ์ระราชากับการ
พฒันากสกิรรมสูร่ะบบเศรษฐกิจพอเพยีง
รปูแบบโคก หนอง นา โมเดล
     4. โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
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1. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ทางการ
ตลาดและชุมชนท่องเที�ยวในจังหวัดมุกดาหาร
(CMT) (ชุมชนท่องเที�ยวยุค 4.0)

       มวีตัถปุระสงค์เพื�อศึกษาสภาพและ
ป�ญหาการจดัการเรยีนรูท้างการตลาด
ของชุมชนท่องเที�ยวในจงัหวดัมุกดาหาร
เพื�อศึกษาองค์ประกอบของรปูแบบการ
จดัการเรยีนรูท้างการตลาดของชุมชน
ท่องเที�ยวในจงัหวดัมุกดาหาร รวมทั�ง
เพื�อสรา้งและพฒันารปูแบบการจดัการ
เรยีนรูท้างการตลาดของชุมชนท่อง
เที�ยวในจงัหวดัมุกดาหารเพื�อดาํเนินการ
ตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้างการ
ตลาดของชุมชนท่องเที�ยวในจงัหวดั
มุกดาหารและเพื�อหาประสทิธผิลของรปู
แบบการจดัการเรยีนรูท้างการตลาด
ของชุมชนท่องเที�ยวในจงัหวดัมุกดาหาร
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2. โครงการการจัดการความ
รู้ผ้าทอมือพื�นเมือง
จังหวัดมุกดาหาร

เพื�อความยั�งยืนของชุมชน

        โครงการการจดัการความรูผ้า้ทอมอื
พื�นเมอืงจงัหวดัมุกดาหารเพื�อความยั�งยนื
ของชุมชน มวีตัถปุระสงค์เพื�ออนุรกัษ์
ภมูปิ�ญญาด้านการทอลายเอกลักษณที์�มี
อยูใ่นชุมชนเพื�อสง่เสรมิและพฒันา
กระบวนการผลิตผา้ฝ�ายทอมอืของจงัหวดั
มุกดาหาร    รวมทั�งพฒันาความรูด้า้นการ
แปรรปูผา้ทอมอืในลักษณะต่าง ๆ และสง่
เสรมิและสรา้งชอ่งทางการจดัจาํหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ผา้ทอมอื กลุ่มเป�าหมายจาํนวน
50 คน คือ กลุ่มชุมชนบา้นนาโสก ตําบล
นาโสก อําเภอเมอืงมุกดาหาร   จงัหวดั
มุกดาหาร
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3. โครงการศาสตร์พระราชากับการ
พัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

          โครงการศาสตรพ์ระราชากับการ
พฒันากสกิรรมสูร่ะบบเศรษฐกิจพอเพยีง
รปูแบบโคกหนอง นา  โมเดล                 
 มวีตัถปุระสงค์ เพื�อพฒันากสกิรรมสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพยีงรปูแบบโคก
หนอง นา โมเดล รวมทั�งเพื�อจดัการองค์
ความรูเ้รื�องการเกษตรตามศาสตรพ์ระ
ราชาและเพื�อสรา้งสรรค์การแปรรปูสนิค้า
เกษตรเพื�อใหเ้กิดมูลค่าที�สงูขึ�น กลุ่มเป�า
หมายจาํนวน 50 คน ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร
ตําบลดงมอน อําเภอเมอืง จงัหวดั
มุกดาหาร
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4. โครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

           วทิยาลัยชุมชนมุกดาหารไดเ้ขา้รว่ม
การประชุมกับศึกษาจงัหวดัมุกดาหาร เพื�อ
รว่มหารอืในการจดัทําแนวทาง การดาํเนนิ
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนของจงัหวดั
มุกดาหารได้เขา้รว่มอบรมการปฏิบติังาน
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 5 องค์ประกอบ
กับสาํนักงานอาชวีศึกษาภาคตะวนัออกเฉียง
เหนือ จากสถานการณ์โควดิทําใหว้ทิยาลัย
ชุมชนมุกดาหารต้องเปลี�ยนแผนดาํเนนิงาน
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน โดยจดักิจกรรม
ประชุมหรอือบรมรปูแบบออนไลน์จดัทํา
เอกสารคู่มอืการดาํงานและใบงานในงาน
สวนพฤกษศาสตร ์ สาํหรบัผูร้บัผดิชอบ
โครงการและผูส้อนวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร
เพื�อสรา้งความเขา้ใจในการดาํเนินงานและ
บูรณาการงานเขา้กับวชิาสอนและดาํเนนิงาน
จดัตั�งศูนยก์ารปฏิบติัการงานพฤกษศาสตร์
โรงเรยีน เพื�อใชใ้นการจดักิจกรรม และการ
รวบรวมผลงานเพื�อเตรยีมรบัการประเมนิ
ป�ายพระราชทานขั�นที� 1 ในป� 2566
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โครงการจากหน่วยงานภายนอก
     ในป�งบประมาณ พ.ศ.2564 วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมจากหนว่ยงานภายนอกทั�งภาครฐัและเอกชน ดงันี�
             1.โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1
มหาวทิยาลัย (มหาวทิยาลัยสูตํ่าบล สรา้งรากแก้วใหป้ระเทศ)
              2.โครงการการพฒันาคณุภาพชวีติกลุ่มผูส้งูอายุโดยการสง่เสรมิเศรษฐกิจบน
ฐาน ทรพัยากรพชืผกั สมุนไพรพื�นบา้น ตําบลโชคชยั อําเภอนคิมคําสรอ้ย จงัหวดั
มุกดาหาร
              3. โครงการวจิยัเพื�อพฒันาพื�นที�เพื�อแก้ไขป�ญหาความยากจนแบบเบด็เสรจ็และ
แมน่ยาํในพื�นที�จงัหวดัมุกดาหาร ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564
              4. โครงการสง่เสรมิศักยภาพบุคลากรและผูป้ระกอบการดา้นการเกษตรของ
จงัหวดัมุกดาหาร ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมหลักที� 2 การพฒันารปูแบบ
การจดัการความรูท้างการเกษตรของผูส้งูอายุเพื�อพฒันานวตักรรมทางการตลาดสมยัใหม่
(Smart Elderly Product)
              5. โครงการพฒันาคณุภาพการศึกษาและพฒันาท้องถิ�นโดยมสีถาบนัอุดมศึกษา
เป�นพี�เลี�ยง (U-School Mentoring)
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ
"1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย"
(มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

           ด้วยคณะรฐัมนตรไีดม้มีติ เมื�อวนัที� 6
ตลุาคม  2563   เหน็ชอบใหก้ระทรวงการ
อุดมศึกษา   วทิยาศาสตร ์  วจิยัและนวตักรรม
โดยสาํนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วทิยาศาสตร ์  วจิยัและนวตักรรม    ดาํเนนิ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบล
แบบบูรณาการ "1 ตําบล 1 มหาวทิยาลัย"
(มหาวทิยาลัยสูตํ่าบล สรา้งรากแก้วใหป้ระเทศ)
วทิยาลัยชมุชนมกดาหาร ไดร้บัผดิชอบโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบ
บูรณาการ " 1 ตําบล 1 มหาวทิยาลัย"
(มหาวทิยาลัยสูตํ่าบล สรา้งรากแก้วใหป้ระเทศ)
จาํนวน 3 ตําบล ไดแ้ก่ 
      1)ตําบลบา้นโคก อําเภอเมอืงมุกดาหาร
จงัหวดัมุกดาหาร 
      2)ตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอ้ย
จงัหวดัมุกดาหาร 
      3)ตําบลเหล่าหม ีอําเภอดอนตาล 
จงัหวดัมุกดาหาร
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โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุ
โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจบนฐาน ทรัพยากรพืช

ผัก สมุนไพรพื�นบ้าน
ตําบลโชคชัย อําเภอนิคมคําสร้อย

จังหวัดมุกดาหาร

          วทิยาลัยชมุชนมกดาหาร ไดร้บัการจดัสรร
งบประมาณจากมหาวทิยาลัยราชภัฎสกลนคร 
 จาํนวน 330,000 บาท เพื�อดาํเนินโครงการการ
พฒันาคณุภาพชวีติกลุ่มผูส้งูอายุโดยการสง่เสรมิ
เศรษฐกิจบนฐานทรพัยากรพชืผกั สมุนไพรพื�นบา้น
ตําบลโชคชยั อําเภอนิคมคําสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร  
กลุ่มเป�าหมาย  ไดแ้ก่สมาชกิชมรมผูส้งูอายุตําบล
โชคชยั อําเภอนคิมคําสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร
จาํนวน  50 คน  เพื�อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของผูส้งูอายุของตําบลโชคชยั             
 อําเภอนคิมคําสรอ้ย   จงัหวดัมุกดาหาร   และ
ศึกษาและพฒันาศักยภาพการผลิตการแปรรปู การ
ตลาด ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร รวมทั�งเพื�อพฒันา
คณุภาพชวีติผูส้งูอายุโดยการสง่เสรมิสง่เศรษฐกิจ
บนฐานทรพัยากรพชืผกัสมุนไพรพื�นบา้น ตําบล
โชคชยั อําเภอนิคมคําสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร
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โครงการวิจัยเพื�อพัฒนาพื�นที�เพื�อแก้ไข
ป�ญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยํา
ในพื�นที�จังหวัดมุกดาหาร
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564

          วทิยาลัยชมุชนมกดาหาร ไดร้บัการจดัสรร
งบประมาณจากหน่วยบรหิารและจดัการทนุดา้น
การพฒันาระดับพื�นที�(บพท.)จาํนวน 7,000,000
เพื�อดําเนินโครงการวจิยัเพื�อพฒันาพื�นที�เพื�อ
แก้ไขป�ญหาความยากจนแบบเบด็เสรจ็และ
แมน่ยาํในพื�นที�จงัหวดัมุกดาหารประจาํ
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป�าหมาย ไดแ้ก่
คนจนในจงัหวดัมุกดาหารจาํนวน7 อําเภอ จาํนวน
4,576 คน ประกอบดว้ย 1.บา้นสานแว ้และบา้น
คําผกักดู ตําบลกกตมู อําเภอดงหลวง จงัหวดั
มุกดาหารเพื�อสนับสนุนการจดัทําระบบขอ้มูล
ความยากจน และติดตามการชว่ยเหลือในการแก้
ป�ญหาความยากจนของจงัหวมุักดาหาร(R1)และ
เพื�อออกแบบกลไกระบวนการ วจิยัและเครื�องมอื
ในการพฒันาเชงิพื�นที�เพื�อสนับสนุนการทํางาน
ชว่ยเหลือแก้ไขป�ญหาความยากจนของจงัหวดั
มุกดาหาร(D1)รวมทั�งเพื�อติดตามวเิคราะห ์ขอ้มูล
คนจนและหนุนเสรมิกลไกพฒันาเชงิพื�นที�เพื�อ
แก้ไขป�ญหาความยากจนของจงัหวดัมุกดาหาร
(R2)และสงัเคราะหข์อ้มูลพื�นที�ระดับครวัเรอืน
และการทํางานเชงิพื�นที�แก้ไขป�ญหาความยากจน
จงัหวดัมุกดาหารเพื�อจดัทําขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบายเชงิพื�นที� (D2)
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โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
และผู้ประกอบการด้านการเกษตร

ของจังหวัดมุกดาหาร
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

      วทิยาลัยชมุชนมกดาหาร ไดร้บัการจดัสรรงบ
ประมาณจากจงัหวดัมุกดาหาร จาํนวน 1,347,200  
เพื�อดาํเนินโครงการสง่เสรมิศักยภาพบุคลากรและ
ผูป้ระกอบการดา้นการเกษตรของจงัหวดัมุกดาหาร
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมหลักที� 2
การพฒันารปูแบบการจดัการความรูท้างการ
เกษตรของผูส้งูอายุเพื�อพฒันานวตักรรมทางการ
ตลาดสมยัใหม ่ (Smart Elderly Product) กลุ่ม
เป�าหมาย ได้แก่เกษตรกรผูส้งูวยั จาํนวน 7 อําเภอ
จาํนวน 280 คน เพื�อพฒันานวตักรรมทางการ
ตลาดสมยัใหม ่ (Smart Elderly Product) ให้
วทิยาลัยชุมชนมุกดาหารดาํเนินการ มวีตัถปุระสงค์
เพื�อสง่เสรมิการพฒันารปูแบบการจดัการความรู ้
ทางการเกษตรของผูส้งูอายุเพื�อพฒันานวตักรรม
ทางการตลาดสมยัใหม(่Smart Elderly Product)
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ�น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป�นพี� เลี�ยง 

        วทิยาลัยชมุชนมกดาหาร ไดร้บัการจดัสรร
งบประมาณจากมหาวทิยาลัยขอนแก่น จาํนวน
671,941บาท เพื�อดาํเนินโครงการพฒันา
คณุภาพการศึกษาและพฒันาท้องถิ�นโดยมี
สถาบนัอุดมศึกษาเป�นพี�เลี�ยงกลุ่มเป�าหมาย
ได้แก่ครโูรงเรยีนประถามชั�นป�ที�  1  จาํนวน 15
โรงเรยีน จาํนวน 45 คนเพื�อศึกษาสภาพ
ป�จจุบนัและป�จจยัที�มผีลต่อการอ่านและการ
เขยีนของนักเรยีนจาํนวน15 โรงเรยีนในจงัหวดั
มุกดาหารรวมทั�งเพื�อศึกษาและกําหนดกิจกรรม
การพฒันาทักษะการอ่านและการเขยีนของ
นักเรยีนจาํนวน 15โรงเรยีนในจงัหวดัมุกดาหาร   
และเพื�อพฒันาสื�อสง่เสรมิความสามารถดา้น
การอ่านและการเขยีนของนักเรยีนจาํนวน       
 15 โรงเรยีนในจงัหวดัมุกดาหารและพฒันาสื�อ
อิเล็กทรอนิกส ์ เพื�อสง่เสรมิการอ่านออกเขยีน
ได้นอกเวลาเรยีน
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ส่วนที� 4 
ผลการประเมินความสําเร็จ

A N N U A L  R E P O R T  2 0 2 1
ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ป�  2 5 6 4

- ผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน
- ผลการดาํเนนิงานเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ย

ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2564
- การพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ประจําป�การศึกษา 2563

     วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร ไดร้บัการประเมนิประกันคณุภาพการศึกษาภายในวทิยาลัย
ชุมชนมุกดาหารในระหวา่งวนัที� 4-6 พฤศจกิายน 2564 โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์
ดร.กาญจนา  วงษ์สวสัดิ� เป�นประธานกรรมการประเมนิ โดยมผีลการประเมนิคณุภาพ
ดงันี�

องค์ประกอบคณุภาพ คะแนนประเมนิ
องค์ประกอบที� 1 การจดัการศึกษา 3.18

องค์ประกอบที� 2 การวจิยั 5.00

องค์ประกอบที� 3 การบรกิารทางวชิาการ 5.00

องค์ประกอบที� 4 การทะนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 5.00

องค์ประกอบที� 5 การบรหิารจดัการ 4.00

ภาพรวมคะแนนประเมนิ 4.28
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ข้อเสนอแนะ
เพื�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พ.ศ.2563
องค์ประกอบการประเมนิ ขอ้เสนอแนะ

องค์ประกอบที�  1
จุดที�ควรพฒันา
         1. การประเมนิหลักสตูรในภาพรวม
         2. การดาํรงตําแหน่งวทิยฐานะของขา้ราชการครู
  3.แผนการจดักิจกรรมนกัศึกษาไมพ่บการประเมนิความสาํเรจ็ตาม
วตัถปุระสงค์ของแผนการจดักิจกรรมนกัศึกษา
ขอ้เสนอแนะเพื�อการพฒันา
        1.อาจารยป์ระจาํหลักสตูรควรมกีารวางแผนในการบรหิารจดัการ
หลักสตูรของตนเองตั�งแต่การกํากับมาตรฐานในเรื�องของอาจารย์
ประจาํหลักสตูร การปรบัปรงุหลักสตูรใหต้รงตามกรอบการบรหิารและ
พฒันาอาจารยค์วรมแีผนพฒันารายบุคคลของหลักสตูรการบรหิาร
จดัการในเรื�องของการเรยีนการสอนและการประเมนิผลหลักสตูรใหเ้ป�น
ไปตามตัวบง่ชี�ผลการดําเนนิงานของหลักสตูรอนปุรญิญา โดยเนน้การ
มสีว่นรว่มของอาจารยป์ระจาํหลักสตูรและภายใต้ระบบและกลไกการ
ติดตามผลลัพธข์องผูส้าํเรจ็การศึกษาพรอ้มทั�งการจดัการขอ้มูลของ
หลักสตูรใหม้คีวามถกูต้องและควรวเิคราะหส์าเหตขุองการออกกลางคัน
ใหช้ดัเจนและกําหนดแนวทางแก้ไขตามป�จจยัสาเหตแุละมกีระบวนการ
ใหคํ้าปรกึษา และแนะแนว แก้ป�ญหาอยา่งใกล้ชดิ และเขม้ขน้ตามสาเหตุ
      2. บุคลากรสายวชิาการ ควรมแีผนพฒันารายบุคคลในประเด็นของ
การยกระดบัวทิยฐานะของขา้ราชการครใูหส้งูขึ�น ตลอดจนมกีารกํากับ
ติดตามอยา่งเป�นระบบ และต่อเนื�องของวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร
      3. แผนการจดักิจกรรมนกัศึกษา ควรวเิคราะหว์ตัถปุระสงค์ ตัวชี�วดั
ของแผนใหส้ามารถบรรลถึุงเป�าหมายของการเกิดคณุลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรูม้าตรฐานการอุดมศึกษาอยา่งแท้จรงิ ตลอดจน
วเิคราะหว์ตัถปุระสงค์ของโครงการ แล้วกําหนดตัวชี�วดัความสาํเรจ็ตาม
วตัถปุระสงค์ของโครงการ และเครื�องมอืประเมนิตัวชี�วดัความสาํเรจ็นั�น
ใหช้ดัเจนไมค่วรประเมนิจาํนวนผูเ้ขา้รว่มโครงการและความพงึพอใจ
โครงการเท่านั�น
      4. ควรนาํโครงการ/กิจกรรม ที�หว้งเวลาดําเนนิการสอดคล้องกับวง
รอบการประเมนิมาประกอบเป�นหลักฐาน
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องค์ประกอบการประเมนิ ขอ้เสนอแนะ
องค์ประกอบที�  2 จุดแขง็

        1. มงีบประมาณวจิยัสงูกวา่เกณฑ์มาก
        2. มงีานวจิยั นวตักรรมที�สามารถนาํไปใชกั้บชุมชน
        3. ขา้ราชการครมูศัีกยภาพนักวจิยั
แนวทางเสรมิจุดแขง็
       1. วทิยาลัยชุมชนมุกดาหารควรมรีะบบและกลไกในการสง่เสรมิ ยก
ระดับศักยภาพดา้นการวจิยัของบุคลากรทางสายวชิาการทกุคนให้
สามารถขอทนุวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก ตลอดจนการพฒันาศักยภาพ
ในการทําวจิยัชุมชน และนาํผลงานวจิยัไปใชกั้บชุมชนอยา่งเป�นรปูธรรม
      2. ควรมรีะบบ และกลไกการคุ้มครองสทิธิ�เกี�ยวกับการจดลิขสทิธิ�
และอนสุทิธบิตัร/สทิธบิตัร ผลงานวจิยัและนวตักรรม ของวทิยาลัยที�ก่อ
เกิดประโยชนต่์อผูว้จิยั วทิยาลัย และชุมชน

องค์ประกอบที�  3 จุดแขง็
 1.มกีารบรกิารทางวชิาการรปูแบบการฝ�กอบรมที�ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน และมกีารจดัทําขั�นตอนในรปูแบบ PDCA ในการ
ปฏิบติังาน
       2. บรกิารทางวชิาการสามารถยกระดบัคณุภาพชวีติ ชุมชนอยา่ง
เป�นรปูธรรมชดัเจน
แนวทางเสรมิจุดแขง็
    1.ควรมกีารสง่เสรมิและสนบัสนุนการเขยีนรายงานผลการปฏิบติังาน
ตามขั�นตอน PDCA (Plan Do Check Act) ในหลักสตูรฝ�กอบรมที�เป�น
ตัวอยา่งที�ด ีGood Practice
   2.ควรศึกษาขอ้มูลพื�นฐานเกี�ยวกับคณุภาพชวีติ/รายไดข้องชุมชน
เพื�อใชเ้ป�นฐานในการยกระดับ
 3.ควรกําหนดตัวชี�วดัความสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการให้
ชดัเจน เพื�อใชใ้นการประเมนิการบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการ

ข้อเสนอแนะ
เพื�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พ.ศ.2563
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องค์ประกอบการประเมนิ ขอ้เสนอแนะ
องค์ประกอบที�  4 จุดที�ควรพฒันา

     1.มกีารทํางานรว่มกับเครอืขา่ยในการสบืสานและอนรุกัษ์ ศิลปะและ
วฒันธรรม ตลอดจนภมูปิ�ญญาท้องถิ�
ขอ้เสนอแนะเพื�อการพฒันา
    1.ควรสรา้งมูลค่า/คณุค่า เพิ�มจากศิลปะและวฒันธรรม ตลอดจน
ภมูปิ�ญญาท้องถิ�นสูเ่ศรษฐกิจสรา้งสรรค์ และการท่องเที�ยว เพื�อพฒันา
คณุภาพชวีติ และรายไดใ้หกั้บชุมชน

องค์ประกอบที�  5 จุดแขง็
      1.กรรมการสภาวทิยาลัยชุมชน กรรมการอนกุรรมการวชิาการ เป�น
ผูม้คีวามรูค้วามเชี�ยวชาญ หลากหลาย และอยูใ่นหลายองค์กร มี
ศักยภาพชว่ยในการประสานสรา้งเครอืขา่ยขบัเคลื�อนพนัธกิจวทิยาลัย
ใหม้คีวามก้าวหนา้อยา่งต่อเนื�อง
     2.ผูบ้รหิารมวีสิยัทัศน ์มุง่มั�น ทุ่มเท ในการดาํเนนิการขบัเคลื�อนพนัธ
กิจของวทิยาลัย ใหบ้รรลวุสิยัทัศน ์ ตามแผนกลยุทธข์องวทิยาลัย และ
สถาบนัวทิยาลัยชุมชน
    3.บุคลากรของวทิยาลัยมคีวามมุง่มั�น ทุ่มเท ในการขบัเคลื�อนพนัธ
กิจของวทิยาลัย ใหบ้รรลวุสิยัทัศน์ของวทิยาลัย
จุดที�ควรพฒันา
       1. การจดัการความรู ้
       2. แผนบรหิารและพฒันาบุคลากร
ขอ้เสนอแนะเพื�อการพฒันา
     1.วทิยาลัยควรดาํเนนิการจดัการความรูอ้ยา่งนอ้ยครอบคลมุพนัธ
กิจด้านการผลิตผูส้าํเรจ็การศึกษาและด้านการวจิยั และจดัเก็บความรู ้
อยา่งเป�นระบบ แล้วเผยแพรอ่อกมาเป�นลายลักษณ์อักษร แล้วนาํไปใช้
จรงิ มขีั�นตอนดงันี�
         1.1 กําหนดประเดน็ความรูส้าํคัญหรอืจาํเป�นที�จะจดัการความรู ้
เพื�อเป�นประโยชน์ต่อการขบัเคลื�อน วสิยัทัศน ์พนัธกิจดา้นที�ต้องการ
           1.2กําหนดกลุ่มเป�าหมายที�จะนาํความรูไ้ปใช ้ประโยชน ์ (ชุมชน
นักปฏิบติั)

ข้อเสนอแนะ
เพื�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พ.ศ.2563

56



องค์ประกอบการประเมนิ ขอ้เสนอแนะ
องค์ประกอบที�  5

(ต่อ)
          1.3 เชญิผูที้�เกี�ยวขอ้ง/ผูม้คีวามรูใ้นประเดน็ความรูน้ั �น ของ
วทิยาลัยมาแลกเปลี�ยนเรยีนรูอ้าจเชญิผูท้รงคณุวุฒมิาแลกเปลี�ยน
เรยีนรูถ้้าหากมคีวามจาํเป�น โดยมผีูร้บัผดิชอบทําหนา้ที�สกัดความรูจ้าก
การจดักิจกรรมดงักล่าว
          1.4 ใหผู้ร้บัผดิชอบรวบรวมองค์ความรูใ้นแต่ละประเดน็ วเิคราะห์
เป�นองค์ความรูใ้นรปูของเอกสารอยา่งเป�นระบบที�สามารถเผยแพรไ่ด้
          1.5 สนบัสนุน สง่เสรมิใหชุ้มชนกลุ่มเป�าหมาย (ชุมชนนกัปฏิบติั)
นําองค์ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์
     2.ควรจดัทําแผนบรหิารบุคลากรและแผนพฒันาบุคลากร โดยแผน
บรหิารบุคลากรต้องมรีะบบบรหิารบุคคลเกี�ยวกับระบบการสรรหา ระบบ
การพฒันา ระบบการธาํรงไว ้ ระบบความก้าวหนา้ เป�นต้นโดยมขีอ้มูล
บุคลากรที�รองรบัพนัธกิจของวทิยาลัย

แผนพฒันาบุคลากร
บุคลากรสายวชิาการ ดาํเนนิการ ดงันี�
      1.ใหอ้าจารย/์ขา้ราชการคร ู วเิคราะหเ์พื�อสาํรวจตนเองเกี�ยวกับ
ทักษะ หรอืสมรรถนะของอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาที�ควรม ี เชน่ การ
จดัการเรยีนการสอนที�เนน้ผูเ้รยีนเป�นสาํคัญ การวดัผลประเมนิผล การ
วจิยั (การพฒันาโจทยว์จิยั การเขยีนบทความวจิยัเพื�อการตีพมิพ)์ การ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การสรา้งสื�อออนไลน ์ การผลิตเอกสารตํารา
การจดัผลงานวชิาการเพื�อเพิ�มวทิยฐานะ และการศึกษาต่อใหม้คีณุวุฒิ
สงูขึ�นเป�นต้น
             2.จดัทํารายงานการกํากับ ติดตาม การดาํเนนิการตามแผน
ตั�งแต่แผนระดบัรายบุคคลและวทิยาลัยอยา่งต่อเนื�องและเป�นระบบ และ
มกีารประเมนิแผนทกุระดบัเพื�อนาํไปสูก่ารปรบัปรงุพฒันา
            3.ควรวางระบบการธาํรงรกัษาบุคลากร เชน่ จดัสรรสวสัดกิาร
สรา้งแรงจูงใจ ยกยอ่งชมเชย

ข้อเสนอแนะ
เพื�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พ.ศ.2563
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ผลการดําเนินงาน
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภท งบประมาณ รายจา่ย รอ้ยละ
งบดาํเนนิงาน 1,665,408 1,619,247.42 97.2

งบบุคลากร 3,957,090 3,901,247.03 98.6

งบรายจา่ยอื�นงบเงิน
อุดหนุน 11,684,840 11,684,840 100

งบลงทนุ 274,500 274,500 100

รวม 17,591,838 17,479,834.45 99.36
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การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

          วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร ดาํเนนิการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทั�งหนว่ยงาน
ภายในและภายนอกประเทศตาม Model แนวทางการบรหิารเพื�อการพฒันาวทิยาลัยชุมชน
มุกดาหาร คือ ภมูปิ�ญญาท้องถิ�น ศาสตรพ์ระราชา และทรพัยากรเครอืขา่ย

เครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการในประเทศ
      บนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอืวา่ด้วยการพฒันาชุมชนท้องถิ�นเพื�อความเขม้แขง็
ของชุมชนอยา่งบูรณาการ
        วนัจนัทรที์� 22 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 ปลัดจงัหวดัมุกดาหาร ไดร้บัมอบหมาย
โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัฯเป�นประธานในพธิแีละรว่มลงนามเป�นสกัขพียานบนัทึกขอ้
ตกลงความรว่มมอืวา่ดว้ยการพฒันาชุมชนท้องถิ�นเพื�อความเขม็แขง็ของชุมชนแบบ
บูรณาการ 7 องค์กร  ณ สวนรกุขชาติหว้ยบงัอี� ตําบลหนองแวง อําเภอนิคมคําสรอ้ย     
จงัหวดัมุกดาหาร โดยมผีูอํ้านวยการสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน นายกองค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร พฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนษุย ์ นายอําเภอ
นิคมคําสรอ้ย หวัหน้าสว่นราชการ กํานนั ผูใ้หญบ่า้น ผูแ้ทนชุมชน และหนว่ยงานที�
เกี�ยวขอ้ง
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   บนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอืในการแก้ไขป�ยหาความยากจนแบบเบด็เสรจ็และ
แมน่ยาํในพื�นที�จงัหวดัมุกดาหารระหวา่งสว่นราชการองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
รฐัวสิาหกิจและองค์กรภาคีเครอืขา่ย กับวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร
             วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร รว่มกับหนว่ยงานภาคีเครอืขา่ยการพฒันา จดัทํา
พธิลีงนามบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอื MOU จาํนวน 27 หนว่ยงาน ในการแก้ไข
ป�ญหาความยากจนแบบเบด็เสรจ็และแมน่ยาํในจงัหวดัมุกดาหาร ป�ที� 2 เชงิบูรณาการ
ในวนัที� 16 สงิหาคม 2564 ณ หอ้งประชุม วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร

การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
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การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

บนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอืและสนบัสนนุการจดัการศึกษาระหวา่งวทิยาลัยชุมชน
มุกดาหาร กับ มูลนิธแิพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย
        เพื�อสง่เสรมิการจดัการศึกษาที�หลากหลายเชื�อมโยงการใชท้รพัยากรท้องถิ�น
โดยป� การการศึกษา 2562 ไดเ้ป�ดการเรยีนการสอนหลักสตูรประกาศนยีบตัร “การ
ดแูลสขุภาพวถีิธรรมตามแนวเศรษฐกิจเพยีง มผีูส้าํเรจ็การศึกษา จาํนวน 57 คน
ป�จจุบนัอยูร่ะหวา่งดําเนินการจดัการเรยีนการสอนรุน่ที� 2ระหวา่งเดอืน มนีาคม 2564
- 27 กมุภาพนัธ ์2565

บนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอืการจดัการศึกษารว่มกับโรงเรยีนรม่เกล้า 
             ลงวนัที� 8 กมุภาพนัธ ์2564 ในการจดัการศึกษา/ บรกิารวชิาการ หลักสตูร
อนุปรญิญา ประกาศนยีบตัร และสมัฤทธบิตัร แก่นกัเรยีน นกัศึกษา ประชาชน เพื�อยก
ระดับความรู ้ความสามรถทักษะต่างๆ นาํไปใชป้ระโยชนใ์นการประกอบสมัมาอาชพี และ
เป�นพลเมอืงที�ดี

บนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอืเครอืขา่ยสภาองค์กรชุมชนตําบลจงัหวดัมุกดาหาร
              สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน พฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนษุยจ์งัหวดั
มุกดาหาร สภาเกษตรกรจงัหวดัมุกดาหาร องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร และ
อําเภอนิคมคําสรอ้ย
          บนัทึกความตกลงรว่มมอื เครอืขา่ยสภาองค์กรชุมชนตําบลจงัหวดัมุกดาหาร
สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน พฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนษุยจ์งัหวดัมุกดาหาร
สภาเกษตรกรจงัหวดัมุกดาหาร องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร และอําเภอ
นิคมคําสรอ้ย เมื�อวนัที� 22 กมุภาพนัธ ์ 2564 ในการจดัทําแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา
การจดัระบบขอ้มูล การจดัการความรู ้วจิยั และสรา้งภาคีเครอืขา่ยขา้มหนว่ยงานอยา่ง
ยั�งยนื
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ส่วนที� 5
ความภาคภูมิใจและผลงานเด่น



          1.โครงการดา้นการทะนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม ภมูปิ�ญญาท้องถิ�น วทิยาลัย
ชุมชนมุกดาหารวทิยาลัยชุมชนมุกดาหารไดจ้ดัทําแผนทะนบุาํรงุศิลปะและวฒันธรรม
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับพนัธกิจวทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร พนัธ
กิจที� 5 ทะนบุาํรงุ อนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรม รกัษาสิ�งแวดล้อม  โดยมศูีนยภ์าษาและ
วฒันธรรมวทิยาลัยชุมชนมุกดาหารเป�นสว่นงานที�รบัผดิชอบทํางานรว่มกับวฒันธรรม
จงัหวดัมุกดาหาร ภายใต้คําสั�งจงัหวดัมกีารแต่งตั�งคณะคําสั�งคณะกรรมการเพื�อ
ดาํเนินงานดา้นศิลปะและวฒันธรรม วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประกอบดว้ย กรรมการ
สภาวทิยาลัยชุมชน เป�นที�ปรกึษา ผูอํ้านวยการเป�นประธาน รองผูอํ้านวยการฝ�ายวจิยั
หวัหน้าศูนยภ์าษาและวฒันธรรมฯ เป�นเลขานกุาร หวัหนา้สาขาทกุสาขาวชิา และหน่วย
จดัการศึกษาเป�นคณะกรรมการเจา้หนา้ที�กลุ่มงานกิจการนกัศึกษาเป�นผูช้ว่ย
วตัถปุระสงค์ของแผน ได้แก่  1.การใชศิ้ลปะและวฒันธรรมไทยในการพฒันานกัศึกษา
     2.การมสีว่นรว่มในการเสรมิสรา้งการทะนบุาํรงุศิลปะและวฒันธรรม หรอื
ภมูปิ�ญญาท้องถิ�น

โครงการ
ด้านการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิป�ญญาท้องถิ�น
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ผลลัพธ์แห่งความสําเร็จที�มี
ผลกระทบต่อบุคคล/ชุมชน/สังคม 

         จากการรว่มมอืของคณะทํางานและการติดตามประเมนิผลการดาํเนนิงาน สาํนกั
วชิาการ ฝ�ายกิจการนักศึกษาและสาํนักวจิยั โดยศูนยภ์าษาและวฒันธรรมฯไดด้าํเนนิการจดั
ทําโครงการ เพื�อตอบวตัถปุระสงค์การดาํเนินงาน ตามพนัธกิจและเป�าหมายที�กําหนด และได้
ผลในการประเมนิคณุภาพภายใน ประจาํป�งบประมาณ 2564 ในระดบัดมีาก  มขีั�นตอน
PDCA ดงันี� 
   1.Planวางแผนการการดาํเนนิงานประชุมคณะทํางานจดัทําคําสั�งแต่งตั�งคณะทํางาน
กําหนดพื�นที� ประสานงานวทิยากร และผูที้�เกี�ยวขอ้ง 
           2.Do จดักิจกรรมอนุรกัษ์สบืสาน และถ่ายทอดสูค่นรุน่ใหม ่กิจกรรม ศิลปวฒันธรรม
มวยโบราณ ไทอีสาน กิจกรรมประชุมเชงิปฏิบติัการพพิธิภัณฑ์มชีวีติจงัหวดัมุกดาหาร 2 ครั�ง
ณ วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร และ วดัมฌัชมิาวาส อําเภอดอนตาล “ตามรอยกลองมโหระทึก
มุกดาหาร” 
          3.Check เรยีนรูร้ว่มกันในถ่ายทอดและเผยแพรศิ่ลปวฒันธรรมของชุมชนท้องถิ�น ใน
งานมหกรรมวชิาการ วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร และงาน“รวมพลังคนด ีศรมุีกดาหาร” จดัโดย
วฒันธรรมจงัหวดัมุกดาหารไดร้บัยกยอ่งเป�นองค์กรคณุธรรมต้นแบบ โดยไดร้บัมอบเกียรติ
บตัรจากท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัมุกดาหาร นายวรีะชยั นาคมาศ และเกียรติบตัร ในการเป�น
องค์กรที�มสีว่นรว่มในการสนับสนนุและสง่เสรมิกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม  
         4.Act สรุปรายงานการจดักิจกรรม และเผยแพรอ่อกแบบผา่นการถ่ายทอด โดย
สื�อมวลชน จดัทําเพจ และมกีารจดัตั�งเป�นชมรมศิลปะวฒันธรรมโดยสภานกัศึกษา และ นาํ
ผลการประเมนิ ป� 2564 ไปออกแบบในการวางแผนงานและกิจกรรมทะนุบาํรงุศิลปะ
วฒันธรรม ป� 2565 ปรบัปรงุการบูรณาการในแผนการสอนรายวชิาภาษาอังกฤษเพื�อการ
สื�อสาร 1 อีกดว้ย
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     เป�าหมายสดุท้ายตามตัวชี�วดัหรอืเป�าหมายของแผนงาน/โครงการ (output) 
 ไดแ้ก่การสรปุผลกระบวนการเรยีนรูเ้พื�อสบืสานถ่ายทอด และเผยแพรศิ่ลป
วฒันธรรมของชุมชนท้องถิ�นในพื�นที�เป�าหมายและไดย้กรา่งหลักสตูรการจดัการ
พพิธิภัณฑ์ชุมชนมชีวีติ มกิีจกรรมอนรุกัษ์สบืสาน และได้ถ่ายทอดสูค่นรุน่ใหม ่ “มวย
โบราณ ไทยอีสาน” มจีาํนวนผูร้ว่มถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมชุมชนท้องถิ�น จาํนวน 50
คน มกีารรว่มนําเสนอศิลปวฒันธรรมชุมชนท้องถิ�น โดยนกัศึกษา จาํนวน 5 หน่วย
จดัการศึกษา โดยแกนนําจากสภานกัศึกษาและการจดัตั�งพพิธิภัณฑ์ชุมชนตําบล
ดอนตาลอยา่งเป�นทางการ จากการตามรอยกลองมโหระทึกมุกดาหาร เป�นการสรา้ง
เรื�องเล่า (Story) เพื�อนําไปสูก่ารออกแบบสนิค้ายกระดบัสูเ่ศรษฐกิจสรา้งสรรค์มกีาร
เผยแพรกิ่จกรรมองค์ความรูด้า้นการการทะนบุาํรงุศิลปะและวฒันธรรมหรอื
ภมูปิ�ญญาท้องถิ�นต่อสาธารณชน โดยมกีารเผยแพรผ่า่นชอ่งทาง ดงันี� 
          1. ชุดนิทรรศการ  มโหระทึกมุกดาหาร  ไดแ้ก่ ภาพเสมอืนจรงิ กลอง HEGER
1 จาํนวน 2 กรอบใหญ่ เอกสารขอ้มูลความรู ้เสื�อที�ระลึก รปูกลองมโหระทึกมุกดาหาร
ต้นแบบซึ�งเป�นใบที�ขุดพบที�เสน้ทาง R9 และแมคแนส พวงกญุแจ ลายกลองมโหระทึก
มุกดาหาร
           2. การเผยแพรก่ารสบืสาน ใหน้กัศึกษาและประชาชนทั�วไปไดเ้รยีนรู ้แบบ
onsite และ online www.mukcc.ac.th

ความภาคภูมิใจ
ด้านการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิป�ญญาท้องถิ�น
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ความภาคภูมิใจ
ด้านการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ภูมิป�ญญาท้องถิ�น

        3. การ update เพจพพิธิภัณฑ์มชีวีติจงัหวดัมุกดาหาร  และแอบพลิเคชั�น ไลน์
กลุ่มเครอืขา่ยพพิธิภัณฑ์ชุมชนมชีวีติจงัหวดัมุกดาหาร เพื�อเชื�อมโยง กับพพิธิภัณฑ์
สถานแหง่ชาติ และเครอืขา่ยทางวฒันธรรมอื�น ๆ
      4.การเผยแพรผ่า่นกิจกรรม/โครงการ รว่มกับจงัหวดัมุกดาหาร และวฒันธรรม
จงัหวดัมุกดาหาร
            4.1 มหกรรมวชิาการ วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร นาํเสนอการพฒันาเสน้ทาง
ตามรอยกลองมโหระทึก จดัทําโมเดลสนิค้าต้นแบบ แพคเกจท่องเที�ยวและบรกิาร
เชื�อมโยงเครอืขา่ยพพิธิภัณฑ์มชีวีติจงัหวดัมุกดาหาร
                4.2 “รวมพลคนดี ศรมุีกดาหาร” นาํเสนอศิลปวฒันธรรม มวยโบราณไท
อีสานและราํมโหรอีีสาน โดยนักศึกษาผูที้�ได้รบัการถ่ายทอด ผา่นการฝ�กฝนตาม
โครงการ ไดม้ารว่มจดัแสดงและสาธติในงาน  และ
          5.การเผยแพรท่าง การจดัรายการวทิยุทางสถานวีทิยุกระจายเสยีงแหง่
ประเทศไทยจงัหวดัมุกดาหาร FM 99.25 MHz รายการ เชา้นี�ที�มุกดาหาร เป�นประจาํ
ทกุเดอืน
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คณะที�ปรึกษา
 นายศศิพงษา  จันทรสาขา ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
 นายสนอง  แสนเสร็จ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
 นายวิรัตน์  พรหมดี รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
 ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ผู้ให้ข้อมูล
 นางมยุรา  คําปาน ครูชํานาญการพิเศษ
 ดร.พรวุฒิ คําแก้ว ครูชํานาญการ
 นางสาวกิตติกา เที�ยงธรรม ครูชํานาญการ
 นางสาวพิริยาพร  สุวรรณไตรย์ ครูชํานาญการ
 นางสาววัชราภรณ์  ชนะเคน ครู
 นางสาวเยาวตรี  ศรีหาวงศ์ ครู
 นางสาวป�ทมา  คุ้มแถว นักวิชาการศึกษา
 นางสาวเบญจมาภรณ์  กลางประพันธ์ นักวิชาการศึกษา

รวบรวมข้อมูลและจัดทํารูปเล่ม
 นางสาวพิมพ์ประภา  คําจันทร์ ครูชํานาญการ
 นายธีระ  พร้อมเพรียง ครูผู้ช่วย
 นางประกายดาว  สุริยวรรณ์ นักวิชาการศึกษา

รายชื�อคณะทํางาน
จัดทํารายงานประจําป� วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

รายงานประจําป� 2564
ANNUAL REPORT 2021



www.mukcc.ac.th

facebook.com/mymukcc

youtube.com/MUKCC

วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
199 หมู ่10 บา้นบุง่อุทัย ตําบลนาสนีวน อําเภอเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร 49000

โทรศัพท์: 042-049749 กด 0

สถาบนัวทิยาลัยชุมชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม


