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ต้นกล้าชุมชน๒

สาส์นจากผู้ ใหญ่

ต้นกล้าชุมชนได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงมุมมองที่
มีต่อวิทยาลัยชุมชน ซึ่งท่านได้ให้แนวทาง ความคิดเห็น และข้อ
เสนอแนะต่าง ๆ มากมายต่อวิทยาลัยชุมชน ในที่นี้จะขอยกบาง
ประเด็นที่น่าจะเป็นประโยชน์มานำเสนอ 
 ประเด็นแรกคือมุมมองของ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 
โดยท่านมองว่าวิทยาลัยชุมชนเหมือนปั๊มน้ำมันใกล้บ้าน 
 “ผมมองวิทยาลัยชุมชนของเราเหมือนกับปั๊มน้ำมันใกล้
บ้าน น้ำมันในที่นี้ก็คือความรู้ ปัจจุบันนี้ความรู้เพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก 
และสังคมก็เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก จนกระทั่งทักษะที่จำเป็นใน
การทำงาน ความรู้ในการทำงานเปลี่ยนตลอดเวลา...เพราะฉะนั้น
จำเป็นต้องเพิ่มเติมความรู้ เหมือนปั๊มน้ำมันใกล้บ้าน สะดวก ถูก 
เข้าถึงได้ง่าย และตรงกับความต้องการจริง ๆ ปั๊มน้ำมันนี้เสมือน 
“ปั๊มน้ำมันหลอด” ที่อยู่ใกล้บ้าน การจะเดินข้ามถนน ๔ เลน ไป
เติมน้ำมันที่ปั๊มทันสมัยก็ไม่สะดวก เพราะมันดูห่างไกลตนเอง หรู
และแพงเกินไป ดูไม่เป็นมิตรเท่า “ปั๊มน้ำมันหลอด” ข้างบ้าน” 
 ประเด็นที่สองท่านได้เสนอแนวคิดต่อหน้าที่ของวิทยาลัย
ชุมชนว่าต้องทำหน้าที่ให้ครบทั้ง ๓ ประการคือ ๑) ตอบสนอง   
๒) ชี้นำ และ ๓) เตือนสติ  
 “ที่นี่ตั้งขึ้นมาไม่ได้มุ่งเพื่อปริญญา  อนุปริญญาจำเป็นที่
จะต้องมีเพราะมันเป็นค่านิยม ถ้าทำได้เราอาจจะไม่มีอนุปริญญา
เลย เหมือนเติมความรู้ต่าง ๆ อย่างเช่นที่มีไปแล้ว เรื่องดูแลผู้สูง
อายุ ประเทศไทยตอนนี้ ๑๐% อายุเกิน ๖๐ ปี ในเวลาอีกไม่นาน
ประมาณสักอีก ๑๐ กว่าปี ตัวเลขนี้จะขึ้นไปถึง ๑๘% จำนวนคน

วิทยาลัยชุมชน
ในมุมมองของ
รศ.ดร.วรากรณ์สามโกเศศ
เรียบเรียงจากการสัมภาษณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(รศ.ดร.วรากรณ์สามโกเศศ)วันพฤหัสบดีที่๑๙กรกฎาคม๒๕๕๐
ณห้องจันทร์เกษมกระทรวงศึกษาธิการ

สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นโอกาสในการทำมาหากิน ในเรื่องของทักษะ
ที่เกี่ยวกับ IT แก้คอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมโทรศัพท์ เปลี่ยนแปลง 
ติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ ผู้ช่วยเภสัชกร การทำปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ 
ผู้ช่วยพยาบาล จัดรายการวิทยุ ฯลฯ วิทยุชุมชนที่มีเป็นพัน ๆ แห่ง  
ต้องการคนที่จะพูดเป็น เพื่อนำเสนอได้อย่างเหมาะสม นี่คือสิ่งที่
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ทันที  
 ทีนี้เราก็ไม่ได้ต้องการให้ตอบสนองอย่างเดียว เรา
ต้องการให้ชี้นำสังคมด้วย เตือนสติสังคมด้วย ในบางเรื่องที่ยังไม่มี
การทำในชุมชนนั้นมาก่อน ก็ต้องทำเพื่อชี้นำ เช่น ในเรื่องชุมชน
ท้องถิ่น อบรมเกี่ยวกับศาสนา การดูแลคุณภาพชีวิต เช่น การ
เรียนโยคะ ผมคิดว่าคนในชนบทบางแห่งอยากเรียนโยคะแต่ไม่มี
เงิน รู้สึกว่าโยคะมันเก๋แต่ไกลสุดเอื้อม ตรงนี้โยคะไปถึงหน้าบ้าน
เลย ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนโยคะได้ หรือว่าบางแห่งต้องการนั่ง
สมาธิก็สอนกันได้ 
 ในเรื่องชี้นำ อาจจะเป็นอาชีพที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่เรารู้
ว่าต่อไปมีความต้องการในอนาคต อย่างเช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม  
ผมรับรองได้เลยว่างานที่เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องกลทั้งหลายที่ดูแล
เรื่องของฝนตก น้ำท่วม บริหารน้ำ เขื่อนเล็ก ๆ คลองชลประทาน 
รีไซเคิลน้ำเสีย เรื่องของการเกษตรที่ใช้น้ำน้อยลง หรือการเกษตร
สมัยใหม่ เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เราก็
ชี้นำได้ว่าควรจะเป็นอย่างไร 
 บทบาทที่ ๓ คือเตือนสติ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีหน้าที่ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่สูงกว่าระดับเพียงแค่การบริโภคอย่างเดียว 
มันต้องมีอะไรที่สูงกว่านั้น เช่น เรื่องของความสุข เรื่องของการ



รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เหล่านี้เป็น
เรื่องของการเตือนสติสังคม เพราะฉะนั้นสถาบันอุดมศึกษาต้องทำ
หน้าที่ทั้ง ๓ อย่าง ไม่ได้เพียงแต่ตอบสนองอย่างที่ทำทำกันมาโดย
ทั่วไป” 
 ประเด็นที่สามคือ ท่านได้ให้ทิศทางต่อหลักสูตรของ
วิทยาลัยชุมชน โดยเน้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ซึ่งได้แก่ สุขภาพ ศาสนา การใช้เงิน การเลี้ยงลูก ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และกฎหมายมหาชน 
 “ทิศทางของงานใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น ผมคาดว่าเกี่ยวกับ
เรื่องของสุขภาพ ผมคิดว่ามีความต้องการของชุมชนอยู่มาก    
การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอายุยืนกับไม่อายุยืนมัน
ไม่ใช่ประเด็นแล้วต่อไปข้างหน้า การมีชีวิตที่มีสุขภาพดีอายุยาว
พอควรดีกว่าสุขภาพไม่ดีแต่อายุยืน ต่อไปคนจะมองความยืนยาว
ของชีวิต โดยไม่ได้ดูจำนวนปี เพราะแง่คุณภาพของชีวิตสำคัญ
กว่า ตรงนี้คือทำให้คนรู้ว่าจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไร” 
 “ในเรื่องศาสนา ผมว่าจะเป็นความต้องการของคนที่เพิ่ม
มากขึ้น เพราะมันเป็นสิ่งที่สูงกว่าเรื่องของการดำเนินชีวิตธรรมดา 
ความพอใจจากการมีชีวิตที่มีความสุข มันขึ้นอยู่กับตัวเอง คนบาง
คนสถานการณ์เหมือนกัน บางคนมีความสุข บางคนก็ไม่มีความ
สุข วิทยาลัยชุมชนต่อไปต้องทำในด้านนี้ด้วย เพราะเราต้องการ
สมาชิกสังคมที่มีความสุข ไม่ใช่สังคมที่มีแต่ความร่ำรวยแต่     
อมทุกข์” 
 “เรื่องการใช้เงิน ศิลปะของการใช้เงินเป็นปัญหาในสังคม
ไทย สังคมไม่รู้ว่าตัวเองต้องการ แต่เราชี้นำด้วยการสอนเรื่อง
ศิลปะการใช้เงิน และก็อีกอันก็คือศิลปะของการเลี้ยงลูก สังคม
อาจจะไม่รู้ว่าการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องควรทำอย่างไร จะพูดกับลูกใน
แต่ละช่วงอายุอย่างไร ความสุขของคนเกิดจากการมีครอบครัวที่มี
ความสุข โยงใยด้วยกับการเป็นพลเมืองที่ดีและความสุขทางด้าน
จิตใจด้วย” 
 “ผมคิดว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น คืออัตลักษณ์ หรือ Identity 
ของท้องถิ่น ในเวลาที่คนมีเงินทองและมีความสับสนมากขึ้น    
คนจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร มาจากไหน ในการที่จะรู้ว่าตัวเองเป็น
ใคร มาจากไหน ชุมชนต้องมีส่วนร่วมด้วย การตระหนักถึง
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและของครอบครัวจะทำให้รู้ว่าตัวเองมา
ถึงตรงนี้ ได้อย่างไร  จะทำให้เกิดความเป็นตัวตนที่มั่นคงมากขึ้น 
พลเมืองที่สำคัญในชาติต่อไปต้องเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวตน  
มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของตัวเอง เข้าใจตัวเอง รู้จุดอ่อน จุดแข็ง 
และภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของตัวเอง อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่า
วิทยาลัยชุมชนสามารถทำได้ในราคาถูกชนิดหาไม่ได้แล้ว 
หลักสูตรอบรมระยะสั้นคิดชั่วโมงละ ๕ บาทเท่านั้น” 
 “กฎหมายมหาชน ในเรื่องสิทธิของประชาชนเป็นเรื่อง
สำคัญ คนสมัยต่อไปจะต้องรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองตาม
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มากขึ้น” 

 ประเด็นที่สี่เป็นความเคลื่อนไหวเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ที่ท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่า 
 “แห่งที่ ๑๙ ที่เรากำลังจะเปิดใหม่ ก็คือ วิทยาลัยชุมชน
สงขลาที่มีเป้าหมายให้บริการหลักในพื้นที่ ๔ อำเภอของจังหวัด
สงขลา ก็คือ จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี เชื่อว่าจะช่วยใน
เรื่องของการตอบสนองชุมชนในบริเวณนั้น ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้
กับรอยต่อตะเข็บที่เป็นปัญหา จากการสำรวจพบว่ามีความต้องการ
จะเรียนในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพมากเลย เชื่อว่าจะประสบ
ความสำเร็จเหมือนกับ ๑๘ แห่งที่ผ่านมา” 
 ประเด็นสุดท้ายท่านได้ฝากให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งนำ
แนวคิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
 “วิทยาลัยชุมชนที่เราทำอยู่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงในตัวของ
มันเอง เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ๓ ลักษณะด้วยกัน อันแรก
ก็คือ พอดี พอเหมาะทางสายกลาง พอดีก็คือ เราไม่ได้ทำแบบ
ฟอร์มใหญ่ ทำในขนาดที่เราพอที่จะจัดการได้ด้วยงบประมาณไม่
มาก ใช้ที่ดินและอาคารเก่าของราชการที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว 
 อันที่ ๒ ก็คือว่ามีเหตุมีผล คือว่าเราทำเพราะว่าประชาชน
ขาด เราไม่ได้ทำเพราะว่าเราอยากจะทำ แต่เรามีเหตุมีผลในการทำ 
เราเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลา เพื่อสนองตอบประชาชน และไม่หวังพึ่ง
พิงงบประมาณมากมาย พยายามพึ่งตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
 อันที่ ๓ มีภูมิคุ้มกันที่ดี ภูมิคุ้มกันในที่นี้ของเรา คือ ความ
มุ่งมั่นในอุดมการณ์ และไม่ทำอะไรด้วยความประมาท  
 และมี ๒ เงื่อนไข ประกอบด้วย เงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไข
คุณธรรม ความรู้เรารอบรู้ ผมคิดว่าเรารู้ว่าจะเปิดที่ไหน เรื่องใดที่มี
ความต้องการ จะเชิญใครมาเป็นอาจารย์ อันนี้ผมว่าเรามีเต็มที่ 
เรื่องคุณธรรมนั้นเต็มที่เลย เราตั้งขึ้นมาเพื่อประชาชน เราไม่ได้ตั้ง
ขึ้นมาเพื่อผู้บริหารวิทยาลัยหรือกรรมการสภา และเราบริหารอย่าง
โปร่งใส 
 เพราะฉะนั้นเข้า ๓ ลักษณะ ๒ เงื่อนไข ของความเป็น
เศรษฐกิจพอเพียง เราไม่ได้ทำ ๒๐-๓๐ แห่ง แต่เราทำพอดี ๆ 
เพราะฉะนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการทำวิทยาลัย
ชุมชน  
 วิทยาลัยชุมชนมุ่งเปิดหลักสูตรที่มีเหตุมีผล เปิดหลักสูตรที่
ไม่เว่อร์มุ่งปริญญา ไม่ได้ลงทุนสูญเสียเงินทองมากมาย ผมคิดว่าเรา
มีความเข้าใจในงานที่เราทำดี กรรมการในทุกระดับมีอุดมการณ์  
ในการเปิดหลักสูตรเรามีความรู้ว่าจะเปิดเรื่องอะไร และก็มี      
คุณธรรมคือว่าทำเพื่อประชาชนจริง ๆ ในรูปแบบที่คล่องตัว  
ต้นทุนต่ำเหมือน “ปั๊มน้ำมันหลอด” ข้างบ้านที่เติมน้ำมันได้ตลอด
เวลา” 
 

๓ต้นกล้าชุมชน



ต้นกล้าชุมชน๔

รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมวชช.สตูล

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ ไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยชุมชนสตูล ต.เกตรี อ.เมือง
สตูล จ.สตูล โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
และคณะร่วมต้อนรับ และได้มีโอกาสประชุมหารือร่วมกับผู้
อำนวยการวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ ทำให้ทราบว่าปัจจุบันมีประชาชนให้ความ
สนใจเข้ามาสมัครเรียนกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ในพื้นที่ดังกล่าวมีสถาบันอุดมศึกษายังไม่เพียงพอกับความต้องการ 
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของท้องถิ่นอีก
ด้วย 
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า 
สิ่งที่ตนชื่นชมวิทยาลัยชุมชนมากในขณะนี้คือทุกแห่งเป็นสถาน
ศึกษาของชุมชนอย่างแท้จริง เพราะชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา แต่ตนได้เน้นย้ำไปว่าเนื่องจากวิทยาลัย
ชุมชนเป็นที่ต้องการของชุมชน มีผู้มาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก 
ดังนั้นจะต้องมีระบบดูแลหลักฐานเกี่ยวกับใบเกรด หรือหน่วยกิต
การเรียนของนักศึกษาและประวัติของนักศึกษาให้ดีจะได้ ไม่เกิด
ปัญหาในกรณีที่ผู้จบการศึกษาไปแล้วต้องการนำเอกสารหลักฐาน
การจบไปสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ขณะเดียวกันวิทยาลัย
ชุมชนทุกแห่งจะต้องคำนึงถึงเรื่องคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
ไม่ว่าจะจบจากวิทยาลัยชุมชนไหน ทุกคนจะต้องมีคุณภาพเท่า
เทียมกัน และที่สำคัญอยากให้วิทยาลัยชุมชนใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการที่มีอยู่ร่วมกันด้วย 

สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ 
ห้องราชภัฏ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๕ กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน   
เป็นประธาน ในการนี้ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุมด้วย  
ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวมีมติเห็นชอบดังต่อไปนี้ ๑) เห็นชอบรายชื่อผู้ 

รมช.ศธ.ร่วมประชุมก.วชช.
ครั้งที่๓/๒๕๕๐

สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง 
ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พิจิตร  บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู  สระแก้ว 
ระนอง และนราธิวาส ๒) การแก้ ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัย
ชุมชน ๒๕๔๖ ๓) การอนุมัติหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ได้แก่ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศกลุ่มอินโดจีน และหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิค
เภสัชกรรม ๔) อนุมัติแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของ
วิทยาลัยชุมชนโดยเสนอให้การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นควรให้
ภาคการผลิตจริงเข้ามามีส่วนร่วม และ ๕) การจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา โดยมีพื้นที่บริการหลัก ๔ อำเภอ คือ เทพา 
สะบ้าย้อย จะนะ และนาทวี และให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานที่
อำเภอเทพา และให้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความ
เห็นชอบและเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ 
จัดตั้งต่อไป 

คุยกับผอ.สวชช.

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน 
 วิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้น และดำรงอยู่ด้วยความศรัทธา 
และมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและประโยชน์สูงสุดใน
การให้การศึกษาเพื่อการมีชีวิตที่ดีแก่ประชาชน และเติมเต็ม
ในส่วนที่การศึกษารูปแบบอื่นๆที่มีอยู่ยังเข้าไม่ถึง ดังนั้นจึงมีผู้
ร่วมก่อ ปั้น และพัฒนา วิทยาลัยชุมชนมาจากหลากหลาย
ระดับ และหลากหลายอาชีพ ดังที่ได้นำเสนอไปแล้ว ส่วนหนึ่ง
จาก “ต้นกล้าชุมชน” ฉบับก่อน ๆ 
 สำหรับฉบับนี้ ดิฉันนับว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่ง
ของพวกเราชาววิทยาลัยชุมชน ที่ได้รับแรงสนับสนุนอย่างเต็ม
ที่จากผู้กำกับนโยบายระดับสูงของการศึกษา คือรอง
ศาสตราจารย์ 
วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่เอาใจใส่ เยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตลอดจนให้
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏ
ในต้นกล้าชุมชนฉบับนี้ พวกเราชาววิทยาลัยชุมชนขอ
ขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
 

ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุข 
 
 

(นางสาวสุนันทา แสงทอง) 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 



ความเคลื่อนไหว
รมช.ศธ.และส.วชช.

รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมวชช.แพร่

รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชนแพร่  ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐  โดยมีนางสาวสุนันทา 
แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน และ
บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ 
รมช.ศธ.ได้ให้นโยบายและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนใน ดังนี้  
 “วิทยาลัยชุมชนนั้นจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้คน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับโลกได้เร็วมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็น
เครื่องมือในการปรับตัวเพื่อให้มีทักษะบางอย่างให้คนมีงานทำได้
อย่างรวดเร็วมากขึ้น จะสังเกตได้ว่างานบางอย่างได้หายไปจาก
โลกอย่างรวดเร็วงานบางอย่างที่ทำอยู่ถ้าไม่ระวังให้ดี ก็อาจกลาย
เป็นงานที่ล้าหลังก็เป็นได้ เช่น ร้านอัดรูป ธุรกิจบ้านเช่า และ
ธุรกิจต่าง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับโลกก็อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง  
ประเด็นสำคัญคือ เราไม่อาจรู้ว่างานปัจจุบันที่ทำอยู่งานใดบ้างที่
จะกลายเป็นงานล้าสมัย เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นเป็นวิถี
ชีวิตของคนทุกคน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถตามตัวคุณได้  
ตัวแปรในการทำงานก็มีมากขึ้นส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการ
ทำงานน้อยลง  
 ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากและมี
บทบาทสำคัญ ๒ ประการคือ ๑) บทบาทของความริเริ่ม มีความ
คิดบางอย่างที่ชี้นำ ปัจจุบันภายนอกอาจมองไม่เห็น แต่วิทยาลัย
ชุมชนสามารถแนะนำให้มองเห็นได้ ต้องเน้นคุณภาพมากกว่า
ปริมาณ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยชุมชนควร
เป็นผู้ชี้นำเพื่อเตรียมการต้องการเปลี่ยนแปลงต่อไปข้างหน้า     
๒) การตอบสนอง ตอบสนองความต้องการของชุมชนดูได้จากมี
หลายหลักสูตรที่ชุมชนต้องการ เช่น การสื่อสาร การนำเสนอผล
งาน การเป็นผู้นำในการประชุม/การพูดในที่ชุมชน การจัดระบบ
เอกสาร พวกนี้สามารถเรียนรู้ ได้จากวิทยาลัยชุมชนในระยะเวลา
สั้น ๆ ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้จะส่งผลให้มีบุคคลิกภาพที่ดี วิทยาลัย
ชุมชนมีความคล่องตัวไม่ติดขัดต่อระบบราชการ อีกทั้งงาน
เลขานุการที่ส่งผลให้งานประสพผลสำเร็จ ทักษะความเป็นมนุษย์ 
เช่น ทักษะการเลี้ยงดูลูก ทักษะการใช้เงิน”   
 “อยากขอความร่วมมือจากเขตพื้นที่การศึกษาอาจนำ
หลักสูตรบางหลักสูตรมาทดลองใช้ที่วิทยาลัยชุมชน หรือการสร้าง
หลักสูตรร่วมกัน เช่น หลักสูตรประวัติศาสตร์เมืองแพร่ เพื่อสร้าง
ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น  สร้าง
ความรู้สึกที่อยากจะอนุรักษ์และหวงแหน  เช่นเดียวกับโรงเรียน
ป่าไม้แพร่ที่มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี ซึ่งวิทยาลัยชุมชนแพร่สามารถที่จะ
เป็นตัวเชื่อมสำหรับหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อศึกษาในท้องถิ่นได้” 

รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมวชช.พังงา

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชนพังงา ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยมีนางสาวสุนันทา 
แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน และคณะ 
ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ รมช.ศธ. ได้ให้นโยบายและข้อเสนอ
แนะในการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนพังงา 
  “ปัจจุบันโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก อันเนื่องมา
จากเทคโนโลยี ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนคนเราต้องเปลี่ยนตาม
ไปด้วย แต่เนื่องจากไม่มีใครสอนวิธีการใช้ จึงคิดว่าวิทยาลัยชุมชน
มีบทบาทสำคญในการช่วยขับเคลื่อนตัวบุคคลให้สามารถ
เปลี่ยนแปลงให้ทันตามเทคโนโลยี เพื่อทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น 
ตัวอย่างเช่น มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอายุ ๖๖ ปี ลูกชายท่านได้ทิ้ง
คอมพิวเตอร์ไว้ที่บ้านท่านใช้ ไม่เป็นจึงมาเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่
วิทยาลัยชุมชนพังงา ปัจจุบันนี้ท่านสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็น
และสามารถหาเพลงที่ท่านชอบฟังได้ทั่วโลก เป็นต้น และการปรับ
ตัวที่สำคัญที่สุด คือทักษะของการทำงานซึ่งต้องทันโลกเทคโนโลยี  
ซึ่งวิทยาลัยชุมชนพังงามีเครื่องมือที่คอยให้บริการสำหรับผู้ที่
ต้องการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ ต่อไปในอนาคตข้างหน้างานจะมี
น้อยลงเนื่องจากมีผู้ที่จบการศึกษามากขึ้น ๆ โดยเฉพาะระดับ
อุดมศึกษา ในอนาคตข้างหน้าต่อไปวิทยาลัยชุมชนจะเป็นแหล่ง
ปรับความสามารถ ทักษะ เช่น ต่อไปจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่ง
ต้องการคนดูแลก็จะมีหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และปัจจุบันมี
จานรับสัญญาณดาวเทียมในระบบต่าง ๆ จะทำอย่างไรที่จะเชื่อม
ระบบดังกล่าวรวมไว้้ในเครื่องเดียวกัน สิ่งนี้ก็สามารถนำมาเป็น
อาชีพได้” 
 จากนั้น รมช.ศธ. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการศึกษา
โรงเรียนทับปุดวิทยา และเดินทางต่อไปยังศูนย์พัฒนาจิต
เฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิต เพื่อคุณธรรมและจริยธรรม 
ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายคุณธรรมนำความรู้ของ
รัฐบาล มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนกว่า ๒๐๐ คน 
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ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๕) ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วม
กัน” โดยเน้นนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การใช้หลักคุณธรรมกำกับการพัฒนา
เศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากซึ่ง
เปรียบเสมือนรากแก้วของประเทศ เศรษฐกิจระบบตลาดและ
เศรษฐกิจส่วนรวมให้มีส่วนร่วมในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาย
ใต้กรอบความยั่งยืนและความพอดี โดยเน้นให้ภาคเอกชนมี
บทบาทนำและผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐและภาคประชาสังคม เพิ่ม
ความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจทั้ง ๓ ภาคส่วน 
 สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ตระหนักในคุณค่าของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำรงตนอย่างมีความสุข การเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข และ
วิทยาลัยชุมชนมีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญา ในทุก
สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและให้การฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชน จึงได้
นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
 ดังนั้นสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด อำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและวิทยาลัย
ชุมชนทั่วประเทศ จัดประชุมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง
ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี และเฉลิมพระชนม- 
พรรษาครบ ๘๐ พรรษา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษา อำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานและบรรยายพิเศษเรื่อง  
“เศรษฐกิจพอเพียง : โอกาสทางการศึกษา  นอกจากนี้วิทยาลัย
ชุมชนได้ร่วมกันประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิทยาลัยชุมชน ซึ่งสำนักบริหาร
งานวิทยาลัยชุมชน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน  ๒  ชุด  ดังนี้ 
 ๑.  คณะทำงานขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในวิทยาลัยชุมชน 
 ๒. คณะทำงานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหน้าที่กำหนด
แนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิทยาลัย
ชุมชน กำหนดกรอบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในวิทยาลัยชุมชน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
 ๒.๑ นักศึกษา 
 -  นักศึกษาระดับอนุปริญญาที่กำลังศึกษาปีที่ ๒ จะต้อง
ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน 
 -  บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาวิถีไทย
และความจริงของชีวิตในหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป เพื่อให้นัก
ศึกษาระดับอนุปริญญา ปีที่ ๑ ทุกคนได้เรียนรู้ 
    -  จัดให้มีรายวิชาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๒.๒  ประชาชน  
 -  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้นทุกหลักสูตร 
 -  จัดให้มีหลักสูตรระยะสั้นเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๒.๓  บุคลากรในองค์กร 
 ผลักดันให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิต โดยให้แต่ละวิทยาลัยจัดให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าวให้กับบุคลากรในวิทยาลัย 
 จากนั้น สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะทำงานที่ ๑ เพื่อพัฒนาหลักสูตรกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่าง
วันที่ ๑๘ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๐ ณ ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท 
อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร ได้ข้อสรุปในการนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิทยาลัยชุมชน ดังแผนปฏิบัติการที่
ปรากฎดังน้ี


ต้นกล้าชุมชน๖

เรื่องเด่นประจำเล่ม

การขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของ
วิทยาลัยชุมชน
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เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษาอนุปริญญา
 
หลักคิด
 ๑. นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ ในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ดี 
 ๒. นักศึกษาได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอ
เพียงทั้งกิจกรรมบังคับและกิจกรรมเลือก 
 
หลักวิชา
 ๑. เรียนรู้วิเคราะห์และทำความเข้าใจผลการพัฒนาและ
สภาพปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   
 ๒. แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเรียนรู้  
และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   
 ๓. เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ      
 ๔. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำเนินชีวิต   
 ๕. กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน การบำรุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 
หลักปฏิบัติ
 ด้านครู    
 -  ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ/ผ่านการอบรมเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 -   เชื่อมโยง/บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การสอนทุกรายวิชา 
 ด้านนักศึกษา
 ๑.  รู้และเข้าใจการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
 ๒.  ผ่านการเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยชุมชน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตแบบพอเพียง  
โดยจัดการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓ – ๕  คน หรือเรียน
รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง หรือฝึกงานในสถานประกอบการของ 
หน่วยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ดำเนินงาน/
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนักศึกษา
 ๑.กิจกรรมบังคับ
 นักศึกษาทุกคนต้องได้รับการปรับความรู้ความเข้าใจการ
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
และการดำเนินชีวิตโดยอยู่ในเงื่อนไขของหลักวิชาและคุณธรรม 

เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจตนเอง โดยการจัดระบบการเรียนรู้
ใหม่และสร้างจิตสำนึกใหม่ในการพัฒนาตนเองครอบครัวและ
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.กิจกรรมเลือก
 นักศึกษาจะต้องผ่านกิจกรรมเลือก  ๑  กิจกรรม   
 ๒.๑ เรียนหลักสูตรระยะสั้นเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๒.๒ กิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตแบบพอเพียง โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓ - ๕  คน  ให้เลือก
ศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
ประชาชน  ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการตามแนวพระราชดำริ กลุ่มสหกรณ์ต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนต้นแบบ  บุคคลที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง เน้นการประเมินผลด้วยการเขียนรายงานการจัดนิทรรศการ 
 ๒.๓ เรียนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๔ เลือกฝึกงานในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ดำเนินงาน/ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
เศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรระยะสั้น
 
หลักคิด
 การพัฒนาหลักสูตรแต่ละหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน 
ทั้งหลักสูตรด้านวิชาการ วิชาชีพนั้นควรจะมีหลักคิดในการดำเนิน
งานให้เหมาะสม ตามแนวทาง ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน 
 ๒. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้ใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 ๓. ยึดความมีเหตุผลในการดำรงชีวิต บนพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 ๔. การส่งเสริมอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ใน
ชุมชน 
 ๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่สังคม ให้ชุมชนมีความสามัคคี 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 ๖. ส่งเสริมการใช้ชีวิตพอประมาณ  ที่ประหยัด  อดออม  
ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย   
 
หลักวิชา
 ในแต่ละหลักสูตร มีหลักวิชาที่ต้องใช้แตกต่างกัน จึงต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของหลักวิชาในหลักสูตรให้ถูกต้อง ในด้าน
ทักษะ ความคิด วิธีการ และกระบวนการ ให้เป็นไปตามหลักวิชา
การในด้านนั้น ๆ อย่างเหมาะสม 

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิทยาลัยชุมชน 



 (Share Value)
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ต้นกล้าชุมชน๘

หลักปฏิบัติ
 หลักวิชาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่ต้องการร่าง ในขั้นตอน
ของหลักการในการปฏิบัติคือ 
 ๑. ศึกษาบริบทภูมิสังคมและความต้องการของชุมชน  
       -  การศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชน 
       -  ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทรัพยากรในชุมชน ทั้งทรัพยากร
บุคคล/วัตถุ/พื้นที่ ฯลฯ  
       -  ศึกษาข้อมูลด้านสังคม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
       -  ศึกษาการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
      -  ศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมในชุมชน   
 ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลบริบทและความต้องการของชุมชน 
       -  ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องจากผู้ประกอบการ ปราชญ์
ชาวบ้าน กลุ่มองค์กรเอกชนต่างๆมาร่วม วิเคราะห์บริบทต่าง ๆ 
ทั้งความตรง ความเที่ยงของข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษา 
 ๓. ยกร่างหลักสูตร โดยในแต่ละหลักสูตรจะต้องมีส่วน
ประกอบดังนี้ 
       -  ชื่อหลักสูตร 
       -  ปรัชญา/วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร 
       -  ระยะเวลาฝึกอบรม 
       -  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
       -  สาระการเรียนรู้ 
       -  กระบวนการ 
      -  การประเมินผล 
 ๔. ดำเนินการตรวจสอบร่างหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๕. แผนบริหารจัดการหลักสูตร 
       -  คิดต้นทุน/งบประมาณ 
       -  บุคลากร/เวลา/สถานที่ 
       -  ตัวชี้วัดความสำเร็จ         
       -  กิจกรรม/กระบวนการ          
        - การประเมิน 
 ๖. เสนอสภาวิชาการ/สภาวิทยาลัยชุมชนรับรองและ
อนุมัติให้ใช้ 
 ๗. นำหลักสูตรไปใช้ 

 ๘. ประเมินผล ในการประเมินผลนั้นมีการประเมินทั้ง ๒ 
ส่วน 
       -  ประเมินผลการฝึกอบรม 
       -  ประเมินติดตามผลกระทบหลังจบหลักสูตร 

เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับบุคลากรในวิทยาลัยชุมชน
 
ส่วนที่๑องค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ๑.๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๑.๒ หลักการเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๑.๓ รหัสพัฒนาใหม่  (หนังสือพระเจ้าอยู่หัวกับรหัส
พัฒนาใหม่ โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี) 
 ๑.๔ บรรยายพิเศษ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง : โอกาส
ทางการศึกษาในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ 
เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และเฉลิมพระ                                      
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์
เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  
 ๑.๕ กรณีศึกษา 
 - “จ่ายต้องจด อดเพื่อออม บัญชีครอบครัวของจริง
พิสูจน์ชีวิต”       
 - นางคำผง คำจ่าง  จังหวัดขอนแก่น 
 - ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 - หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยาย
ผล โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
ส่วนที่๒กระบวนการเรียนรู้
 ๒.๑ จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 ๒.๒ ศึกษาจากกรณีศึกษา 
 ๒.๓ การศึกษาดูงาน จากตัวอย่างจากบุคคลหรือองค์กร 
ในพื้นที่ ที่นำหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
 ๒.๔ การสร้างเวทีการเรียนรู ้
ส่วนที่๓การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
 ๓.๑ ระดับบุคคลในองค์กร 
 ๓.๒ ระดับองค์กร 
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ส่วนที่๔ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
 ๔.๑ ระดับบุคคล  
 ด้านเศรษฐกิจ
 ผลลัพธ์ - การเพิ่มรายได้  
 ตัวชี้วัด - มีการออมเพิ่มขึ้น/ ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลดลง 
 ด้านจิตใจ
 ผลลัพธ์ - การทำงานอย่างมีความสุข 
 ตัวชี้วัด - มีการปรึกษาหารือร่วมกัน/ มีการทำงานเป็นทีม 
 ด้านสังคม
 ผลลัพธ์ - ครอบครัวอบอุ่น 
 ตัวชี้วัด - สมาชิกในครอบครัวมีการทำกิจกรรมร่วมกัน
มากขึ้น 
 ๔.๒ ระดับองค์กร 
 ด้านเศรษฐกิจ
 ผลลัพธ์ - ความคุ้มค่า 

 ตัวชี้วัด - ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคลดลง/การนำ
ทรัพยากรในองค์กรกลับมาใช้ใหม่เพิ่มมากขึ้น 
 ด้านจิตใจ
 ผลลัพธ์ - เกิดความสามัคคี 
 ตัวชี้วัด - มีการทำงานเป็นทีมมากขึ้น/บุคลากรมีการ
ร่วมมือกันในการพัฒนาองค์กร / มีเครือข่ายการทำงานมากขึ้น 
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ผลลัพธ์ - สำนักงานน่าอยู่ 
 ตัวชี้วัด - มีการจัดกิจกรรม ๕ ส/ มีการจัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day 
 ด้านเทคโนโลยี
 ผลลัพธ์ - มีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 ตัวชี้วัด - บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสม 

๙ต้นกล้าชุมชน





การสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
หลักคิด
 ๑. การมีเครือข่าย (Network) เป็นเครื่องมือทำงานในยุค
โลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่แต่ละภาคส่วนต้องพึ่งพาอาศัยกัน 
ด้วยการสร้างคุณค่าร่วม(Share  Value) ผสานจุดต่างร่วมกัน 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๒. สร้างพันธมิตร (Alliance) กับทุกภาคส่วน และรวม
พลังผสาน (Synergy) สรรพกำลัง ทั้งด้านปัญญา บุคลากร 
ทรัพยากร ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรและชุมชน
เกิดความเข้มแข็ง (Strength) และยั่งยืน (Sustainability) 
 
หลักวิชา
 ๑. บริบทของชุมชน   
 -  ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชน 
 ๒. ทิศทางของวิทยาลัยชุมชน    
 -  จุดยืน (Positioning) 
 -  แผนการพัฒนา 
 ๓. กิจกรรมกับเครือข่าย 
 -  บทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กรและชุมชน 
 -  องค์กรที่จะไปร่วมมือ 
 -  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร (เป็นผู้ริเริ่มสร้างความ
สัมพันธ์ก่อน)  
 ๔. แนวทางความร่วมมือ 
 -  โครงการความร่วมมือเครือข่ายแบบได้ประโยชน์ร่วม
กันทั้งสองฝ่าย  (Win – Win) 
 ๕. การประเมินความสำเร็จ 
 
หลักปฏิบัติ
 ๑.ศึกษาบริบทของชุมชน
 ๑.๑ รวบรวมข้อมูลภูมิสังคม  
 ภูมิ หรือ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิ
อากาศ ป่าไม้ แร่ธาตุ ประชากร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
 สังคม เช่น การศึกษา ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี การปกครอง เศรษฐกิจ รายได้ การสาธารณสุข ฯลฯ 
 ๑.๒ รวบรวมข้อมูลเครือข่าย 
  ๑.๒.๑ ภาครัฐ เช่น ส่วนราชการ สถาบันการ
ศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการพระราชดำริ (กปร.) 
ฯลฯ 
  ๑.๒.๒ ภาคเอกชน เช่น หอการค้า สภา
อุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์การเกษตร   
ร้านค้าสหกรณ์ ชมรม สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ  

  ๑.๒.๓ กลุ่มประชาสังคม เช่น องค์กรชุมชน 
กลุ่ม NGOs กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำ/ต้นน้ำ กลุ่มเกษตรธรรมชาติ กลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 
  ๑.๒.๔ บุคคล เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ 
 ๑.๓ การศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง 
  ๑.๓.๑ ใช้กระบวนการเรียนการสอน ในรายวิชา
ของหลักสูตรอนุปริญญา เช่น จังหวัดศึกษา ทฤษฎีและหลักการ
พัฒนาชุมชน เกษตรกรรมท้องถิ่นไทย วิถีไทย ชุมชนศึกษา ฯลฯ 
  ๑.๓.๒ ใช้การวิจัย เช่น เวทีประชาคม การ
สัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสำรวจ การ
Focus Group ฯลฯ 
  ๑.๓.๓ การพัฒนาโครงการ 
  เมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้แล้วให้ทำการจัด
หมวดหมู่ และให้เผยแพร่ทางเว็บไซด์  
 ๒.การกำหนดทิศทางของวิทยาลัยชุมชน
 ๒.๑ กำหนดจุดยืน 
  ๒.๑.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
  ๒.๑.๒ สำรวจความต้องการขององค์กร 
  ๒.๑.๓ กำหนดจุดยืนขององค์กรในการดำเนิน
งานเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๒ แนวทางการพัฒนา 
  ๒.๒.๑ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายความ
ร่วมมือ 
  ๒.๒.๒ กำหนดแนวทางพัฒนา 
  ๒.๒.๓ วางแผนปฏิบัติงาน 
 ๓.ร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย
 ๓.๑ ศึกษาบทบาทหน้าที่ของเครือข่าย “รู้เขา รู้เรา” 
 ๓.๒ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 
  ๓.๒.๑ เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย 
  ๓.๒.๒ แนะนำวิทยาลัยชุมชนให้เครือข่ายเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ 
 ๓.๓ ศึกษาองค์กรเครือข่าย 
  ๓.๓.๑ แสวงหาจุดเด่นเพื่อสร้างความร่วมมือ 
  ๓.๓.๒ ศึกษาจุดด้อยและเงื่อนไขความสำเร็จ 
 ๔.หาแนวทางความร่วมมือ
 ๔.๑ วิเคราะห์ผลประโยชน์ที่เกื้อกูลกัน 
 ๔.๒ จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ 
 ๔.๓ พัฒนาโครงการความร่วมมือแบบ Win – Win 
 ๕.ประเมินความสำเร็จของโครงการและการปรับปรุง
 ๕.๑ ประเมินระหว่างการดำเนินโครงการ ติดตาม
โครงการเพื่อการสนับสนุนและการแก้ปัญหา 
 ๕.๒ ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 
 ๕.๓ ปรับปรุงแก้ ไข/ ยุติ 

ต้นกล้าชุมชน๑๐





กระดานความคิด

ทราบข่าวการรับสมัครนักศึกษาและรายละเอียดของวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสอย่างไรจึงได้ตัดสินใจมาเรียน
 จากป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา และโทรมา 
สอบถามข้อมูลที่วิทยาลัยชุมชน เหตุผลที่คิดจะเรียนที่วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสเพราะว่าวิทยาลัยชุมชนเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้
เรียนในระบบการจัดการศึกษาปกติ หรือไม่มีเวลา ได้มาเรียนและ
ที่สำคัญไม่จำกัดอายุด้วยค่ะ 
การเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
 การเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นการ
สอนที่เข้าใจถึงสภาพพื้นฐานของผู้เรียนและมีแนวการสอนที่
สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย ๆ มีวิธีการนำเสนอที่เข้าใจง่าย มี
สื่อประกอบการสอนไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ อาจารย์บางท่านใช้สไลด์ประกอบการสอน ถ้าเป็นใน
เรื่องห้องสมุดก็มีหนังสือให้ค้นคว้าเพิ่มเติม และบริการอินเตอร์
เน็ตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ 
ตอนนี้เรียนจบแล้วการทำงานการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง
 ความรู้ที่ได้เรียนและเห็นผลในการทำงานที่เด่นชัดก็คง
เป็นเรื่องของการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการจัดทำเอกสารทาง
ราชการต่าง ๆ และหลักการบริหารงานค่ะ 
ความรู้สึกที่มีต่อวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
 ประทับใจเพื่อนในห้องที่มีอายุแตกต่างกัน ทำให้มีเพื่อน
เพิ่มมากขึ้น ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
อาจารย์พิเศษเองก็นำประสบการณ์การทำงานมาเล่าให้นักศึกษา
ฟัง คืออะไรก็ตามที่มองเห็นภาพจริงๆ ยกตัวอย่างเรื่องจริง และ
คนที่พูดเจอมาด้วยตนเอง ทำให้น่าสนใจ อีกอย่างทำให้มีเครือข่าย
ในการทำงานต่อไปด้วย 
ท้ายนี้อยากให้ฝากอะไรถึงผู้ที่กำลังมองหาสถานที่เรียนต่อ
 อยากให้เปลี่ยนความคิดที่ว่าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็น
สถาบันการศึกษาที่ไม่น่าสนใจ เพราะเป็นสถานศึกษาของชุมชน 
แต่จริง ๆ แล้วการเรียนก็มีมาตรฐานเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย 
ต่าง ๆ  ถ้าเราตั้งใจเรียน เมื่อจบแล้วก็สามารถเรียนต่อได้ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือในการ
ต่อยอดระดับปริญญาตรีมาทำการเรียนการสอนที่วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสค่ะ 

นางสาวศรีนุฏแก้วมิ
ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ดิฉันชื่อนางสุกัลยา สมัน นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาเหตุที่มาเรียนวิทยาลัยชุมชนสตูล เพราะดิฉัน
ทำงานที่ศูนย์เด็กเล็กตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ แต่จบวุฒิทางด้าน
การเกษตร ดิฉันไม่สามารถนำความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ในการ
ทำงานที่ศูนย์ฯได้เลย จึงเข้าไปติดต่อกับทางวิทยาลัยชุมชนสตูล  
เพื่อให้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัย
ชุมชนสตูลจึงเปิดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขึ้น เพื่อรองรับครู
จำนวนมากในศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดสตูลที่ไม่ได้จบวุฒิการศึกษา
ปฐมวัย 
 การศึกษากับทางวิทยาลัยชุมชนสตูล ถึงจะได้แค่วุฒิ
อนุปริญญา และเรียนแค่วันเสาร์และอาทิตย์  แต่เป็นการเรียนที่
สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีหลังจากเรียนจบในวันนั้น  เพราะมี
การเรียนทั้งภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริงในห้องเรียน 
อาจารย์ที่สอนก็เป็นผู้ที่ชำนาญการในท้องถิ่นนั้นจริง ๆ  รู้สภาพ
การเลี้ยงเด็กในท้องถิ่นว่าควรจะเลี้ยงอย่างไร  
 วิทยาลัยชุมชนทำให้พวกเรารู้จักคำว่ารักสถาบันของเรา   
มีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาทำร่วมกันเพื่อสานความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน พวกเราทุกคนอยากบอกว่าเรารัก
วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนเป็นเหมือนบ้านของเรามีปัญหา
อะไรพวกเรามักจะไปขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือในทุกเรื่อง 
ดีใจที่ได้มาเรียนสถาบันนี้ 
 สิ่งที่ทำให้ดิฉันรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนเมื่อมา
เรียนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนั้นคือ ทำให้ดิฉันมีความเป็น
ผู้นำมากขึ้น  มีความมั่นใจกล้าที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่ และมี
โลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถนำความรู้ที่ได้มาผลิตสื่อการเรียนให้
เด็กเล็ก ๆ ได้เล่น ได้นำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิด
พัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดีมาจัดให้เด็กและนอกจากนี้ดิฉัน
ยังสามารถเขียนแผนการสอนได้ ซึ่งทาง อบต. ให้ครูสอนเด็กเล็ก
ทุกคนส่งแผนการสอนเทอมละครั้งเพื่อประเมินการสอน  
 

นางสุกัลยาสมัน
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วิทยาลัยชุมชนสตูล

๑๑ต้นกล้าชุมชน



ต้นกล้าชุมชน๑๒


แวดวงวชช.

วชช.ยโสธรจัดพิธีไหว้ครูและกีฬาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ วิทยาลัยชุมชนยโสธรได้จัดพิธีไหว้
ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ณ หอประชุมโรงเรียนยโสธรพิทยา
คม โดยมี นายธนาวุฒิ ภักตรนิกร ประธานกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษานำสวดสรภัญญะบูชาครูและนำพาน
ดอกไม้ ธูปเทียนไหว้ครู และในช่วงบ่ายวิทยาลัยชุมชนยโสธรได้
จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับอนุปริญญา โดยใช้
สนามกีฬาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมเป็นสถานที่จัดงาน โดย็ได้มี
การแข่งขันวิ่งเปรี้ยว วิ่ง ๕ ขา ปิดตาตีปี๊บ และฟุตบอล จากนั้น
ขบวนนักกีฬาเชิญถ้วยรางวัลเดินทางกลับวิทยาลัยชุมชนยโสธร
และทำพิธีต้อนรับน้องใหม่โดยพี่น้องสานสัมพันธ์ร่วมกันรับ
ประทานอาหารตามอัธยาศัย 

วชช.แพร่จัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา๑/๒๕๕๐

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ นายเสรี ทรงศักดิ์ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนแพร่ กล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๐ ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญารุ่นที่ ๑ ของ
วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยทางวิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดสอน ๒ สาขา
วิชา คือ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มีนักศึกษา จำนวน ๙๐ 
คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษา จำนวน ๓๕ 
คน การจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัย
ชุมชนแพร่ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้าสู่รั้วของ
วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้ 

ประสาทอนุปริญญาบัตรวชช.ระนอง

วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษา ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมเรือง
ราษฎร์รังสรรค์ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส จังหวัดระนอง โดยได้รับ
ความกรุณาจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน
ในพิธี ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 
๒๐๖ คน จาก ๖ โปรแกรมวิชา ได้แก่ การปกครองท้องถิ่น     
การศึกษาปฐมวัย การพัฒนาชุมชน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ           
การจัดการทั่วไป และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการนี้ประธาน
ในพิธีได้ให้โอวาสแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 “ความสำเร็จทางการศึกษาในวันนี้ เป็นเพียงความสำเร็จ
ส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ 
คือ การที่แต่คนจะนำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ไปพิจารณาปรับ
ใช้กับเรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยเหตุผลและความถูกต้องตามหลักวิชา
และหลักธรรม” 

วชช.พังงาเผยแพร่ผลงานวิจัย

วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดเผยแพร่ผลงานวิจัย ความต้องการของ
ชุมชนในจังหวัดพังงา กรณีศึกษา วิทยาลัยชุมชนพังงา โดย 
รศ.ประภาศรี อึ่งสกุล และคณะทำงาน เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๕๐ณ หอประชุมหน่วยจัดการศึกษา โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุ
กูล” ในการจัดเผยแพร่ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม กว่า ๓๐๐ คน   
 ผลจากงานวิจัย พบว่า ๑๐ อันดับแรกทีผู่้เรียนต้องการ
ศึกษาในวิทยาลัยชุมชน ได้แก่ การพัฒนาชุมชน การปกครองท้อง
ถิ่น คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป ภาษา
อังกฤษธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบัญชี ศิลปะประดิษฐ์ 
และการศึกษาปฐมวัย  ส่วนหลักสูตรระยะสั้น ๑๐ อันดับแรก 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อาหาร
ไทยประเภทแกง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อาหารไทยประเภท
อาหารจานเดียว การนวดแผนไทยเบื้องต้น การใช้งานอินเตอร์
เน็ตเบื้องต้น การถนอมอาหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, 
การนวดมือและฝ่าเท้า และการลีลาศเพื่อสุขภาพจังหวะชะชะช่า 
แสดงให้เห็นว่าชุมชนต้องการให้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
และหลักสูตรอนุปริญญาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ 
สอดคล้องกับพันธกิจในการจัดฝึกอบรมให้กับประชาชนเพื่อส่ง
เสริมให้มีการพัฒนาอาชีพและพัฒนาชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 





๑๓ต้นกล้าชุมชน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวบุญชู  มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว ร่วมเป็นกรรมการในโครงการ “สระแก้วร่วมจิตร่วม
บริจาคโลหิตเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” ที่ทางสมาคม
คนตาบอดจังหวัดสระแก้วได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว เพื่อสมาชิกสมาคมคนตาบอดจังหวัดสระแก้วและบุคคล
ทั่วไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสระแก้วที่สนใจเข้าร่วม
บริจาคโลหิต 

วชช.สระแก้วร่วมบริจาคโลหิต

วชช.นราธิวาสจัดโครงการ
การจัดทำe-learning

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทำ e-learning ด้วยโปรแกรม cointe cast publisher 
ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการครูและอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสสามารถ
จัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนและจัดทำสื่อออนไลน์ 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีวิทยากรจาก 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตานี เป็นผู้ให้การอบรมตลอด
หลักสูตร 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ วิทยาลัยชุมชนตากได้จัดพิธี
ต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๐  เริ่มต้นจากกลุ่มองค์การ   
นักศึกษาหน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนตาก ได้ลงมติมีความเห็นควรรับ
น้องใหม่ปี ๕๐ เนื่องจากหน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตากไม่
เคยมีพิธีรับน้องอย่างเป็นทางการ จึงร่วมมือกับนักศึกษาทุกรุ่น       
จัดพิธีนี้ขึ้น โดยนายประสพโชค ภู่ประเสริฐ นายกองค์การฯ ได้
นิมนต์เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ มาเทศน์สอนนักศึกษา ในเรื่อง
ความเหมาะสมและการปฏิบัติตนในขณะที่เป็นนักศึกษา หลังจาก
นั้นอาจารย์ศิริชัย เทียนทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนตาก เริ่มกิจกรรมการผูกข้อมือรับอาจารย์พิเศษ    
มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน  
 โดยการผู้ข้อมือจากบายศรีและการป้อนไข่ต้มสุกให้น้อง
คนละ ๑ ใบ เป็นสัญลักษณ์ในการเป็นพี่ไข่และน้องไข่ (ที่จะช่วย
เหลือดูแลกันด้วยความรัก ความสามัคคี ไม่ให้ ไข่แตก) หลังจาก
นั้นจัดให้มีกิจกรรมการรวมกลุ่มกันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ต่าง ๆ รับประทานอาหารร่วมกัน การรอดซุ้มสวรรค์ 
และกิจกรรมต่าง ๆ โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นมุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกรุ่น
มีความสามัคคีต่อกัน โดยรุ่นพี่จากองค์การนักศึกษาหน่วยจัดการ
ศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก ได้ฝากถึงรุ่นน้องให้รักษาประเพณีอันดี
งามไว้สืบไป   

รับน้องใหมหน่วยจัดฯวชช.ตาก

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ร่วมกับโรงงานน้ำตาลสหเรือง จัด
โครงการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน หลักสูตร “เทคนิคการ
พูดในที่ชุมนุมชน (Public Speaking)” ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทสหเรืองจำกัด อำเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร การจัดโครงการในครั้งนี้มีเป้าหมายเฉพาะ
สำหรับพนักงานโรงงานน้ำตาลสหเรือง ได้แก่หัวหน้างานวิชาการ 
หัวหน้าเขตส่งเสริม และนักเกษตร เนื่องจากความจำเป็นในการ
สื่อสารกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ผู้ปลูกอ้อย เพื่อการส่งเสริมการแก้
ปัญหาในการปลูกอ้อยของเกษตรกร โดยการจัดหลักสูตรนี้ ได้จัด
ขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ หลังจากที่เคยจัดร่วมกันครั้งแรกและได้รับความ
สำเร็จมาแล้วเมื่อเดือน สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา 
 โดยความต้องการดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทสหเรือง 
จำกัด มีความต้องการการพัฒนาบุคลากรและได้เสนอมายัง
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารถึงความร่วมมือในการจัดโครงการที่จะ
พัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจึงได้จัดหา
วิทยากรผู้มีความชำนาญมาถ่ายทอดทักษะ เทคนิคการพูดในที่
ชุมชน อาทิเช่น นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง นายมาโนช โพธิ์เมือง 
และนางนิภา พูนขำ ซึ่งเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหารอีกด้วย ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ก่อนพิธีปิดการ
อบรม ได้มีการประกวดการพูดในหัวข้อ “การส่งเสริมและแก้
ปัญหาในการปลูกอ้อย” พร้อมกับมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม
ทั้งสิ้น ๓๔ คน 

วชช.มุกดาหารจับมือบริษัทสหเรือง
จัดอบรมบุคลากรด้วยหลักสูตรระยะสั้น





ต้นกล้าชุมชน๑๔

แวดวงวชช.





แม่ฮ่องสอน,พิจิตร,ตาก,
บุรีรัมย์,มุกดาหาร,หนองบัวลําภู,
สระแก้ว,อุทัยธานี,ระนอง,นราธิวาส,
ยะลา,ปัตตานี,ยโสธร,สมุทรสาคร,ตราด,
สตูล,พังงาและแพร่

วิทยาลัยชุมชนที่เปิดสอนแล้ว

รวม๑๘แห่ง





หลักสูตรอนุปริญญา
๑๔,๖๕๘คน
หลักสูตรปวส.ปวช.
๒๖๘คน
หลักสูตรปวช.
๑,๒๒๙คน

นักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา
ปีการศึกษา๒๕๕๐

ผู้เข้ารับบริการหลักสูตรระยะสั้น
ปีงบประมาณ๒๕๕๐

เป้าหมาย
ทำได้จริง

๕,๐๐๐
๖,๔๘๙

๑๑,๒๐๘
๒๐,๐๐๐

ข้อมูลณวันที่๑กรกฎาคม๒๕๕๐

จํานวนผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรอนุปริญญา
๓,๒๖๖คน
หลักสูตรปวส.
๙๘คน
หลักสูตรปวช.
๒๐๒คน

ปีการศึกษา๒๕๔๙

การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
ไตรมาสที่๓ปีงบประมาณ๒๕๕๐

๙.๑๐%อื่นๆ

๒๔.๙๐%นำความรู้ที่ ได้ ไป ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน

๖๖.๐๐%นำความรู้ที่ ได้ ไป
ประกอบอาชีพหรือ
พัฒนางานที่ทำอยู่

วชช.สตูลจัดโครงการค่ายเรียนรู้
คุณธรรมนำชีวิตพอเพียงปี๒๕๕๐

วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิต    
พอเพียง ปี ๒๕๕๐ ณ บ้านผัง ๓๕, ๓๖, ๔๑ หมู่ที่ ๓ ต.อุใดเจริญ  
อ.ควนกาหลง จ.สตูล และบ้านควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ ๔ ต.ควนโดน   
อ.ควนโดน จ.สตูล  ในระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม – ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยมีการปฐมนิเทศโครงการค่ายเรียนรู้ดังกล่าว 
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา เพื่อทำความตกลงกับนักศึกษาก่อนลงพื้นที่
ปฏิบัติงานทั้ง ๒ หมู่บ้าน ในการนี้ นายบุญเสริม ฤทธาภิรมย์ 
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธี หลังจากนั้นจึงได้ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้วิถีชุมชนที่เป็น
ปัจจัยเอื้อให้สังคมในชุมชนเข้มแข็งและมีความสุข โดยวิธีสังเกต 
และสัมภาษณ์ แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ที่วิทยาลัยชุมชนสตูล 
โดยมีการสรุปผลการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดสังคมเข้มแข็ง โดยใช้    
คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง หลังจากนั้นทางวิทยาลัยชุมชนสตูลจึง
นำผลการเรียนรู้ดังกล่าวออกเผยแพร่ในชุมชนต่าง ๆ  
 โดยในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ได้เผยแพร่ ณ โรงเรียน
อนุบาลรุ่งทิพย์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล และในวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๕๐ ได้เผยแพร่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ โดยมี 
นายวิสิฐ ตั้งปอง นายอำเภอควนกาหลง เป็นประธานในงานเปิด
นิทรรศการ 

วชช.หนองบัวลำภูร่วมมืออบต.
อบรมหลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ได้ทำการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ได้แก่ หลักสูตรเสื้อสมุนไพรเย็บมือ หลักสูตรช่างทอผ้าสมุนไพร
มัดหมี่ และหลักสูตรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยมผีู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรระยะสั้นดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๘ คน ซึ่งวิทยาลัย
ชุมชนหนองบัวลำภูร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางหล่อ 
อำเภอศรีบุญเรืองได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น และปฐมนิเทศผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นรุ่นใหม่ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหล่อ อำเภอ
ศรีบุญเรือง ในการนี้ นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานกรรมการ 
สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธาน และได้ถือ
โอกาสนี้ทำการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภู และองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๕ แห่ง ในอำเภอ
ศรีบุญเรืองด้วย 


แผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา๑/๒๕๕๐
หลักสูตรอนุปริญญา
๖,๔๘๙คน
หลักสูตรปวส.
๑๑๒คน
หลักสูตรปวช.
๖๗๑คน
หลักสูตรระยะสั้น
๒๐,๐๐๐คน

จํานวนนักศึกษา
ปีการศึกษา๒๕๔๙









มหาสติปัฏฐานสี่ภาคปฎิบัติ
ตอนที่๒ พัฒนาจิต

...จะนั่ง จะยืน จะเดิน 
แม้แต่อ่านหนังสืออยู่ แม้ขณะฟัง

พระเทศน์อยู่ สังเกตความรู้สึกภายในไปตลอด 
นี่แหละจะเป็นที่พึ่งภายในตัวเราเอง 

 บางคนรู้สึกบ้าง นิ่งบ้าง มันมีความเปลี่ยนแปลงในตัว
ของมันเอง เราก็สังเกตความรู้สึกที่จิตตรงนั้นไว้ ดูความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปตลอด ไม่ต้องไปกังวลว่า แรงหรือเบา ชัด
หรือไม่ชัด ใส่ใจอยู่ เห็นความไม่เที่ยงอยู่ทุกขณะ 
 สำหรับผู้ที่ยังรู้สึกว่าทำไม่ได้ บางทีเราไปอยู่กับความคิด 
เราไม่ได้สังเกตความรู้สึก ไปอยู่กับความสงสัย เหมือนน้ำ...ถ้ามัน
นิ่ง ๆ อยู่ เราก็มองเห็นว่ามีก้อนหินอยู่ มีปลาว่ายอยู่ แต่ถ้าเกิดมี
ก้อนหินโยนลงไปในน้ำ...ตุ๋ม...มันก็แผ่คลื่นอยู่ เราก็ไม่สามารถมอง
เห็นได้ว่า มีอะไรอยู่ในน้ำ 
 ถ้าเรานิ่ง ๆ สังเกตความรู้สึกไปตรงกลางทรวงอก มันก็
มีํธรรมชาติเกิดดับของมันอยู่แล้ว เพียงแต่เราไปอยู่กับความคิด
ความสงสัยว่า ใช่หรือเปล่า? ลังเล ไม่แน่ใจอยู่ มันมีของมันอยู่
แล้ว...นิ่งสังเกตดู 
 บางท่านรู้สึกว่า เรานั่งแล้วไม่นิ่งเลย ความคิดเยอะ เรา
ปฏิบัติไม่ได้หรอก เราสมาธิสั้น...ลองนิ่งสังเกตดู ที่บอกว่าไม่นิ่ง
นั้น แล้วใครล่ะที่เห็นว่ามันไม่นิ่ง! 
 ก็จิตแห่งผู้รู้ ที่นิ่งเงียบอยู่ นั่นแหละที่เห็นอยู่ จึงเห็น
ความคิด เห็นอารมณ์ต่าง ๆ ที่ไม่นิ่ง วิ่งผ่านไปผ่านมา แต่เพราะ
เราไม่รู้ ไปยึดถือความคิด ว่าเป็นตัวเราเอง จึงรู้สึกว่าเราไม่นิ่ง 
 พอเราปรับความเห็นให้ถูกต้องแล้ว ว่าจิตภายในนั้นนิ่ง
สงบเงียบอยู่ เมื่อเรารู้สึกเข้าไปอยู่ ส่วนที่ไม่นิ่งมันเป็นความคิด 
เป็นอารมณ์ ที่วิ่งไปวิ่งมา ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่มี
หน้าที่ไปห้ามความคิด แต่เราต้องรู้จักธรรมชาติของความคิด คือ 
ความคิดมันก็คิดของมันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละ 
 เมื่อเราปรับความเห็นได้ถูกต้องแล้ว เราก็สังเกตความ
รู้สึกไปที่จิต เป็นความรู้สึกวุ้บ ๆ เหมือนน้ำที่ผุดขึ้นมาจากตาน้ำ

ตลอดเวลา ติ๊ก ๆ 
เหมือนเสียงการทำงานของ
เข็มวินาที บางคนก็ วิบ ๆ ๆ เหมือนหยดน้ำ 
ติ๋ง ๆ แผ่ว ๆ ก็ใช้ ได้ 
 บางครั้งก็รู้สึกนิ่ง ๆ ก็สังเกตไปที่ความรู้สึกน้อยก่อน 
ประคองไว้ก่อน ประคองไว้ตลอด เหมือนคนที่ถือขันน้ำที่มีน้ำอยู่
เต็ม...เผลอแล้ว เผลอไปนะ นึกได้ตอนไหน ดูตอนนั้น ไม่ต้องไป
อยู่กับความคิดความกังวลว่า “แหมเราไม่น่าเผลอเลย เราเผลอไป
ตั้งนาน...” ไม่ต้องกังวล 
 อดีตผ่านมาแล้วปล่อยผ่านไปเลย อยู่กับปัจจุบันอย่าง
เดียว อยู่กับความรู้สึกนั่นแหละ วุ้บ ๆ นึกได้ตอนไหนทำตอนนั้น 
ทำไปก่อน แล้วอีกหน่อยมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเอง เหมือนคน
พิมพ์ดีด แรก ๆ ก็พิมพ์ไม่ค่อยถนัด พอพิมพ์ไปเรื่อย ๆ อีกหน่อย
ก็คล่องเอง 
 สำหรับผู้ที่มีความทุกข์ เนื่องจากนอนไม่หลับ สังเกตดูให้
ดี ที่นอนไม่หลับ...ไม่ทุกข์หรอก ที่ทุกข์ เกิดจากความคิดอยากนอน
หลับต่างหาก 
 ทุกข์ที่เกิดขึ้น เพราะความจริงเป็นอย่างหนึ่ง แต่ความ
ต้องการเป็นอีกอย่างหนึ่ง 
 เมื่อความจริงและความต้องการไม่ตรงกัน ก็จะเกิดความ
ขัดแย้งขึ้น นี่แหละ คือสภาวะแห่งทุกข์  
 
โปรดติดตามวิธีปฏิบัติเข้าสู่จิตภายใน ตอนต่อไป 

๑๕ต้นกล้าชุมชน
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อีกาตัวหนึ่งเกาะนิ่งอยู่บนกิ่งไม้สูง
ตลอดทั้งวัน โดยไม่ทำอะไร กระต่าย
ตัวหนึ่ง เดินผ่านมาเห็นเข้าจึงถามว่า 
“ฉันอยากจะอยู่นิ่งเฉย และไม่ทำอะไร
ทั้งวัน เหมือนท่านบ้างได้ ไหม?” 
อีกาส่งเสียงร้องตอบลงมาว่า “อ๋อ! ได้
แน่นอน ไม่มีใครห้ามแต่อย่างใด” 
ดังนั้นกระต่ายจึงนอนหมอบนิ่ง อยู่บน

พื้นหญ้าใต้ต้นไม้ ที่อีกาเกาะอยู่ แล้วพักผ่อนไปเรื่อย ๆ ...ไม่นานนัก
หมาจิ้งจอกตัวหนึ่ง เดินผ่านมาพบเข้า มันจึงกระโดดเข้าขย้ำ และกิน
กระต่ายตัวนั้นเป็นอาหาร 
 
ข้อคิดจากเรื่องนี้  ถ้าอยากจะอยู่นิ่งเฉย โดยไม่ทำอะไรเลย จะต้องอยู่
ในที่สูงเช่นเดียวกับอีกา 

ผักตบชวา
บำบัดน้ำเสีย

ปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ที่มนุษย์ทุกคนในโลกไม่อาจ
ละเลย เพราะมันสามารถคร่าชีวิตผู้คนได้คราวเดียวเป็นแสนเป็นล้าน 
หนังสือ “โลกร้อน ทุกสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงโลกเสมอ” ของมูลนิธิโลก
สีเขียว จึงเป็นเหมือนคู่มือป้องกันไม่ให้โลกร้อนยิ่งขึ้นไปกว่านี้ เพราะ
เนื้อหาภายในแสดงให้เห็นถึงที่มาของปัญหาโลกร้อน และผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงวิธีการง่าย ๆ ที่ใครก็สามารถช่วยกู้
สถานการณ์โลกร้อนได้ และที่สำคัญหนังสือเล่มนีน้ำเสนอเนื้อหาอย่าง
ตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย และมีตัวการ์ตูนน่ารักประกอบทุกหน้า หากมี
โอกาสได้อ่านอย่าลืมนำคำแนะนำในหนังสือไปบอกต่อคนใกล้ตัวด้วย 
เพราะการกระทำเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เสมอ 

รู้หรือไม่?


แนะนําหนังสือ

โลกร้อน
ทุกสิ่งที่เราทำ

เปลี่ยนแปลงโลกเสมอ
เขียนโดยฐิตินันท์ศรีสถิต

กาลครั้งหนึ่ง...

อีกากับ
กระต่าย

คัดลอกจาก
www.pharm.chula.ac.th

ผักตบชวาสามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ำ ทั้งในน้ำสกปรกและน้ำสะอาด เจริญ
เติบโตได้ดีที่ pH ๔-๑๐ และอุณหภูมิของน้ำไม่สูงกว่า ๓๔ องศาเซลเซียส  
ผักตบชวาช่วยในการบำบัดน้ำเสีย โดยอาศัยคุณสมบัติทำหน้าที่เป็นตัวกรอง 
ผักตบชวาที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เปรียบได้กับการบรรจุวัสดุพรุน ซึ่งกรองน้ำ
ที่ไหลผ่านกอผักตบชวาอย่างช้า ๆ จึงทำให้ของแข็งแขวนลอยต่าง ๆ ที่ปนอยู่
ในน้ำถูกสกัดกั้น นอกจากนั้น ระบบรากที่มีจำนวนมาก ช่วยกรองสารอินทรีย์
ที่ละเอียด และจุลินทรีย์ที่อาศัยเกาะอยู่ที่ราก ช่วยดูดสารอินทรีย์ไว้ด้วยอีก
ทางหนึ่ง รากผักตบชวาจะดูดสารอาหารที่อยู่ในน้ำ ลำเลียงไปยังใบเพื่อ
สังเคราะห์แสง ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำเสียจึงถูกกำจัดไป  

ค้นคว้าเรื่องราวดีๆจากสำนักชลประทานได้ที่irrigation.rid.go.th
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