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คำนำ 
 

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดสัมมนา เรื่อง “วิทยาลัยชุมชน : ทางเลือก

อุดมศึกษาเพื่อปวงชน” ระหวางวันท่ี 4-6 กันยายน 2552  ณ หองบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร ศูนยการคา

เซ็นทรัล ลาดพราว  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร และแลกเปลี่ยนความคิด 

ความเขาใจในการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนอันกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันในการพัฒนางานวิทยาลัยชุมชน

อยางตอเนื่อง 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนมีความเห็นวาในงานนี้

ควรมีหนังสือรวบรวมความคิดสำคัญๆ ในการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนเปนเอกสารประชาสัมพันธในเชิงลึก  

จึงไดคัดสรรปาฐกถา นโยบาย บทความ และความคิดเห็นในโอกาสตางๆ ของบุคคลสำคัญท่ีเก่ียวของกับ

วิทยาลัยชุมชนมาเปนหนังสือ “คมทัศน : ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน”  

เลมที่หนึ่ง ไดรวบรวมแนวคิดของบุคคลสำคัญเปนคนแรก คือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย

เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพราะทานมีคุณูปการที่สำคัญยิ่งตอวิทยาลัยชุมชน เริ่มจากเปนผูกอตั้ง วางระบบ  

ใหคำแนะนำในการบริหารจัดการและการพัฒนา ตลอดถึงคอยติดตามใหกำลังใจและชวยแกปญหาสำคัญๆ 

อยางตอเนื่องตลอดระยะเวลากวา 8 ป 

เลมท่ีสอง ไดรวบรวมแนวคิดของบุคคลสำคัญหลายทาน ซึ่งเปนผูกำหนดนโยบายและผูบริหาร 

ที่กำกับดูแลงานวิทยาลัยชุมชน ที่กำหนดทิศทาง สนับสนุน ผลักดัน ใหคำแนะนำ และแกปญหาสำคัญๆ  

ตลอดจนตดิตามใหกำลังใจ ประกอบดวย ฯพณฯ พลเอกสรุยทุธ จลุานนท องคมนตร ี ฯพณฯ พลากร  สวุรรณรฐั 

องคมนตรี ฯพณฯ พลเรือเอกชุมพล ปจจุสานนท องคมนตรี นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการ 
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กระทรวงศึกษาธิการ ดร.สิริกร มณีรินทร อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ และประธาน

กรรมการวิทยาลัยชุมชน  ดร.รุง แกวแดง อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  รองศาสตราจารย 

ดร.วรากรณ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช ประธานกรรมการการอุดมศึกษา 

ดร.ชุมพล พรประภา รองประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน อดีต

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดร.กฤษณพงศ กีรติกร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา และดร.สุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสำนักบริหารงาน 

วิทยาลัยชุมชนมีความประทับใจ รำลึกถึง และขอบพระคุณอยางสูงในความกรุณาของทาน 

หวังวาหนังสือชุดนี้ จะชวยเพิ่มความเขาใจใหกับผูมีสวนรวมกับกิจการของวิทยาลัยชุมชน สามารถ 

นำไปบูรณาการเพ่ือสรางสรรควิทยาลัยชุมชนใหมีคุณคาตอไป 

 

      สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 

      สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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เกริ่นนำ 
หนังสือ “คมทัศน : ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน” เปนผลงานเรียบเรียงปาฐกถา นโยบาย บทความ

และความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารระดับสูง และฝายนโยบาย ที่ใหไวแกชาววิทยาลัยชุมชน ตั้งแต

ชวงป 2545 - ปจจุบัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเผยแพรโอวาท ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการ

ดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนที่ทานเหลานั้นไดเมตตามอบใหแกชาววิทยาลัยชุมชน 

หนังสือชุด “คมทัศน : ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน” แบงการจัดพิมพออกเปน 2 เลม โดย 

คณะบรรณาธิการไดคัดสรรขอคิดเหลานั้นนำเสนอในรูปแบบ “วรรคทอง” หรือ “คมทัศน” ที่สามารถ 

หยิบมาอานเมื่อไรก็ไดประโยชน และทันสมัยอยูตลอดเวลา  

หลกัเกณฑในการคดัสรรคือ เปนปาฐกถา นโยบาย บทความและความคิดเห็นทีส่ะทอนใหเหน็แนวคดิ 

ปรัชญา และบทบาทการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณของวิทยาลัยชุมชนในการเติมเต็มการศึกษา 

หรือเปนทางเลือกในระบบอุดมศึกษาของไทย 

เลมแรก นำเสนอ “คมทัศน” ของศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ใน

ฐานะผูกอตั้งวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเปยมดวยปรัชญาแนวคิดอันลึกซึ้งรอบดานของทาน  ในประการสำคัญ 

เนื่องจากทานเปนท้ังผูริเร่ิมกอตั้งวิทยาลัยชุมชน และยังไดเมตตาสนับสนุนงานของวิทยาลัยชุมชนมาอยาง 

ตอเน่ืองยาวนานกวาทศวรรษ ขอคิดของทานจึงสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการของวิทยาลัยชุมชนไดเปนอยางดี  

ซึ่งชาววิทยาลัยชุมชนตางนอมนำมาเปนหลักชัยในการดำเนินงาน และการประพฤติปฏิบัติทั้งในการทำงาน

และในวิถีชีวิตสวนตัวมาจนถึงปจจุบัน 
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เลมสอง เปนการนำเสนอ “คมทัศน” ของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูงใน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูซึ่งเปนกัลยาณมิตรคอยใหคำแนะคำ ผลักดัน และสานตอ 

การดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนใหเขมแข็งจนถึงทุกวันนี้ 

ประสบการณและแนวคิดของผูทรงวุฒิในหนังสือทั้งสองเลม เปรียบเสมือนด่ังอัญมณีที่ล้ำคา  

คณะบรรณาธิการพยายามเลือกสรรขอคิดทางปญญาที่กระชับมานำเสนอ เพื่อจุดมุงหมายในการสราง 

แรงบนัดาลใจแกผูอานเปนสำคัญ  แตดวยขอจำกัดทางสติปญญาและเวลาของคณะบรรณาธิการผูรวบรวม 

จึงอาจศึกษาผลงานอันทรงคุณคาเหลานั้นยังไมลึกซ้ึงพอ การคัดสรรมาเผยแพรนี้หากมีขอบกพรอง  

คณะบรรณาธิการใครขอนอมรับไว  หากทานสนใจศึกษาขอคิดและผลงานฉบับสมบูรณ โปรดศึกษาจาก

ขอมูลในแหลงอางอิงทายเลม หรือติดตอสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนไดโดยตรง 

 

      คณะบรรณาธิการ 

      สิงหาคม 2552 

 

6 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



“วิทยาลัยชุมชน” กอต้ังข้ึน เพื่อมุงตอบสนองความตองการทางดาน
การศึกษาของประชาชนท่ีอยูในชุมชน อำนวยความสะดวกกับประชาชน
ใหมีโอกาสเขาถึงระบบการศึกษา โดยจัดหลักสูตรการศึกษาใหเปนไป
ตามความตองการของชุมชน ซ่ึงถือวาเปนระบบการศึกษาท่ีทำให 
ผูศึกษามีโอกาสไดพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิต”  

พลเอกสุรยุทธ จุลานนท 

“สิ่งท่ีจะเปนเสนหของวิทยาลัยชุมชน และทำใหมีความ 
แตกตางจากสถานศึกษาหนวยอื่นๆ คือ ความสามารถ 
ยืดหยุนในการจัดหลักสูตรการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย 

เพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม ชุมชน  
ไดอยางทันทวงที” 

 
                        นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 
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วิทยาลัยชุมชน...เปนสถาบันการศึกษาท่ีบริหารจัดการโดยชุมชน  
ตามความตองการของชุมชน และสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม  
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนมาโดยตลอด อีกท้ังยังสอดแทรกหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสงผลดีแกผูสำเร็จการศึกษาทุกทาน  

ที่จะนำไปปรับใชใหสอดคลองกับชุมชน ใหเห็นผลเปนท่ีประจักษแกสังคมโดยรวม 
และเปนประโยชนแกประเทศตอไป 

 
นายพลากร สุวรรณรัฐ 
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วิทยาลัยชุมชน... เปนสถาบันอุดมศึกษาของชุมชน  ซ่ึงเปนกลไกหลัก 
ในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน   

ใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมในทองถิ่น   
ที่มีคุณคาย่ิงตอการพัฒนาชุมชน  และประเทศชาติ  

พลเรือเอก  ชุมพล  ปจจุสานนท 
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“วิทยาลัยชุมชน” เปนกำลังสำคัญในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการ

ศึกษา จุดเดนคือการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน อยูตรงกลางระหวาง

การศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ กลาวคือการจัดการศึกษา 

ในระบบ เปนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกวาปริญญา ในขณะ

เดียวกัน การจัดการศึกษานอกระบบเปนการใหบริการฝกอบรมระยะส้ัน 

เพื่อสรางอาชีพ และสรางงานใหกับชุมชน ซึ่งจะชวยขับเคลื่อนไดมากทั้ง

การศึกษาในและนอกระบบใหกับกลุมเปาหมายในชุมชนท่ีขาดโอกาสทาง

การศึกษา 

 

สิ่งที่จะเปนเสนหของวิทยาลัยชุมชน และทำใหมีความแตกตางจาก

สถานศึกษาหนวยอื่นๆ คือ ความสามารถยืดหยุนในการจัดหลักสูตร 

การศึกษาท่ีมีความหลากหลาย เพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม 

ชุมชน ไดอยางทันทวงที สามารถจัดการศึกษาไดตามความตองการของ 

ผูเรียน มีวิทยากรท่ีเชี่ยวชาญ นำเทคโนโลยีมาใช จะทำใหวิทยาลัยชุมชน

มีสวนสำคัญในการสนองตอบตอการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนา

ประเทศไดมากข้ึน รวมท้ังจะเปนสวนท่ีชวยเติมเต็มการสรางสังคมแหง

การเรียนรูตลอดชีวิต” 
 

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ,  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2552 

10 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



“....ปจจุบันนี้ถาเราตองการกาวหนาในชีวิต ตองการเขาใจโลก ตองเรียนหนังสือ 

เพราะวาการศึกษานั้นเปนสิ่งที่สรางความเปนมนุษยชนกับคนทุกคน การศึกษานั้น 

ใหอำนาจแกคน ทำใหเรามีความสุขกับชีวิตมากข้ึน การศึกษาทำใหลดความเส่ียง ทำให

เราหลุดพนจากความยากจนได การศึกษาทำใหเรามีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้น ทำใหเรา 

มีการมองโลกท่ีกวางขวางมากกวาเดิม ที่สำคัญที่สุดก็คือ ทำใหเรามีชีวิตอยูไดอยางสบาย 

อยางย่ังยืน แตอยากจะย้ำวาอนุปริญญาของเราน้ันมีคุณภาพและเหมือนกันในทุกแหง  

แตอาจจะแตกตางบางในบางแหงและบางอาจารย แตหลักสูตรเรามีหลักสูตรกลาง เราได

รับความกรุณาจากอาจารยพิเศษจนทำใหเรานั้นสามารถมีหลักสูตรอนุปริญญาได...”  
 

รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ,  
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2550 

 

“วิทยาลัยชุมชนเร่ิมจะแทรกตัวเองเขาไปมีบทบาท 
ในการ “พัฒนาทรัพยากรมนุษย” ที่ตอบสนอง 
ความตองการของชุมชนท่ีตรงเปาหมายย่ิงข้ึน ” 

                              ดร.สุเมธ  แยมนุน 
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“...วิทยาลัยชุมชนภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ไดวิวัฒนาการกาวหนามาโดยลำดับ ทั้งในเชิงปริมาณ ไดแกจำนวนวิทยาลัยชุมชนที่ไดรับ

การจัดตั้งและจำนวนนักศึกษา สวนในเชิงคุณภาพนั้น จะเห็นไดวาวิทยาลัยชุมชนเริ่มจะ

แทรกตัวเองเขาไปมีบทบาทใน “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” ที่ตอบสนองความตองการ

ของชุมชนที่ตรงเปาหมายย่ิงขึ้น  

วทิยาลัยชมุชน คอื บทพิสจูนความจริงวา เราสามารถจัดการศึกษาในลักษณะท่ีเรยีกวา 

“การศึกษาฐานชุมชน”  (Community Based Education) คือ การที่วิทยาลัยชุมชน 

เราสามารถจัดระบบบริหารที่ตอบสนองความตองการ หรือแกไขปญหาของชุมชนดวยการ

ศึกษาได โดยชุมชน เพื่อชุมชน “ 
 

ดร.สุเมธ  แยมนุน, รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2548 

12 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



 “...วิทยาลัยชุมชนสามารถอยูในจุดที่เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหคนที่ขาดโอกาส

อยางแทจริง  คนท่ีอายุมากแลว แตอยากเรียนรู กลาเดินเขาไปดูดซับความรูในสถานท่ีราชการ 

หลายคนเปนคนยากคนจน เขาคิดวาสถานภาพของตนเองต่ำตอยเกินกวาที่จะเดินเขาไปในสถานที่

ราชการ แตวิทยาลัยชุมชนสามารถทำใหเขาเดินเขาไปเรียนไดโดยรูสึกอบอุน อันนี้คิดวาเราทำไดดี

มาก จึงไดเห็นตั้งแตตำรวจชั้นประทวน แมกระทั่งเกษตรกร ชาวไรชาวนา ชาวบาน ก็เปน 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน มีนักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดับอนุปริญญา อายุ 79 ป ก็ยังมาเรียน… 

 ...การเปดโอกาสจะเห็นชัดมากในบรรดา 19 จังหวัดของวิทยาลัยชุมชนท่ีเราคอยๆ ทยอย

เปด จะเห็นวาสวนใหญเปนจังหวัดท่ีมีความขาดแคลนจริงๆ สมัยที่ไปตั้งที่จังหวัดนราธิวาส ยังไมมี

มหาวิทยาลัยเลย เปนดินแดนใตสุดที่ไปก็ยาก เชนเดียวกันจังหวัดแมฮองสอนที่การเดินทางน้ัน

ลำบากมาก  สระแกวตอนไปตั้งแรกๆ การเดินทางยังไมสะดวกเทาทุกวันนี้ จะเห็นชัดวาเปนจังหวัดที่

ขาดแคลนสถาบันการอุดมศึกษาจริงๆ หรือถามีสถาบันอุดมศึกษาแลว แตก็ยังมีประชาชนอีกกลุม

หนึ่งที่ไมสามารถเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา ถึงแมวาจะมีมหาวิทยาลัยอยูที่นั่นก็ตาม…” 
 

ดร.สิริกร มณีรินทร, ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน, 2552 
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“...วิทยาลัยชุมชนเปนสิ่งที่ผมสนใจมากและมีความทาทาย

ตอการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการมาก และมีตัวเลขท่ีเปน

จริงและมีความหมายตอวิทยาลัยชุมชนมาก คือ ในคนท่ีเรียน

อนุบาลวันนี้ 100 คน ทั้งเงื่อนไขและสิ่งแวดลอมเหมือนเดิมทุก

ประการ มีคนที่เรียนจบระดับประถมศึกษาปที่ 6 จำนวน 76 คน  

เรียนตอจนจบระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 เหลือ จำนวน 39 คน และ

“วิทยาลัยชุมชนจึงเปรียบเสมือนปมน้ำมันใกลบาน 
แตอาจจะไมใชปมน้ำมันขนาดใหญ  แตเปนปมหลอดที่ทุกคน
สามารถจะขับอีแตนเขาไปเพ่ือจะไปเติมน้ำมันแหงความรูได” 

รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ 

14 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



ไดเรียนตอระดับมหาวิทยาลัย เพียง 31 คน ดังน้ัน ผูที่เรียนต้ังแตระดับประถมศึกษาปที่ 1 

ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 เปน 12 ปแหงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหายไปจำนวน 61 คน อยูใน

ระบบการศึกษาเพียง 39 คน เทานั้น ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ทั้งหมด 145 แหง สำหรบัคน 39 คน แตไมมีสถานศึกษาที่ดีพอสำหรับคน 

61 คน เพื่อหาความรูเพิ่มเติมได ถึงแมวาจะมี กศน. หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย ก็ตาม  

แตก็ไมใชการศึกษาประเภทท่ีคนบางสวนตองการ 

ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนจึงเปรียบเสมือนปมน้ำมันใกลบานแตอาจจะไมใชปมน้ำมัน

ขนาดใหญ แตเปนปมหลอดที่ทุกคนสามารถจะขับอีแตนเขาไปเพื่อจะไปเติมน้ำมันแหง

ความรูได ซึ่งคน 61 คนท่ีหายไประหวางทางแหงการศึกษาหลายคนขับอีแตน ไมกลาขับ 

อีแตนขึ้นบนถนนใหญ 4 เลน เพื่อไปเติมน้ำมันที่ปมใหญๆ แตถาเปนปมหลอดใกลบาน 

ก็สามารถขับรถจักรยานยนตหรืออีแตนไปเติมได ไปเรียนได คนพวกน้ีก็พรอมที่จะไปเรียน  

...น้ำมันในท่ีนี้ก็คือความรู ปจจุบันน้ีความรูเพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก และสังคมก็

เปล่ียนแปลงรวดเร็วมาก จนกระท่ังทักษะท่ีจำเปนในการทำงาน ความรูในการทำงานเปล่ียน 

ตลอดเวลา...เพราะฉะน้ันจำเปนตองเพิ่มเติมความรู เหมือนปมน้ำมันใกลบาน สะดวก ถูก 

เขาถึงไดงาย และตรงกับความตองการจริงๆ ปมน้ำมันนี้เสมือน “ปมน้ำมันหลอด” ที่อยู

ใกลบาน การจะเดนิขามถนน 4 เลน ไปเติมน้ำมนัทีป่มทนัสมัยก็ไมสะดวก เพราะดหูางไกล

ตนเอง หรูและแพงเกินไป ดูไมเปนมิตรเทา “ปมน้ำมันหลอด” ขางบาน” 
 

รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ,  
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2550 
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 “...วิทยาลัยชุมชนไดผานชวงชีวิตมา 5-6 ป มีจุดเดน มีจุดแข็ง ที่มี Perception  

สำหรับคนที่รับรู คำตอบหลังจากทำงานรวมกับวิทยาลัยชุมชน หลังจากที่เขาไปมีบทบาทใช

บริการของวิทยาลัยชุมชน คือ “ดีเพราะวิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีไมใชหอคอย

งาชาง” เพราะภาพลักษณของสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ เห็นแตรั้ว 

กำแพงสูงใหญ เขาไปในมหาวิทยาลัยไมรูจะพูดกับใคร ไมรูจะเริ่มตนตรงไหน แตวิทยาลัย

ชุมชนแตกตาง วิทยาลัยชุมชนมีความพรอมสูงที่จะใหความชวยเหลือ รวมมือกับองคกร

ตางๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนซึ่งเปนบทบาทหลักของวิทยาลัยชุมชน จุดน้ี ตำแหนงน้ี จึง

หมายถึงจุดยืนของวิทยาลัยชุมชน เพราะเปนจุดยืน ที่ชุมชนเขาถึงได ถือเปนเครดิตที่ดีของ

วิทยาลัยชุมชน เปนภาพสะทอนท่ีดี ถาวิทยาลัยชุมชนมีความพรอมในการปรับตัวและเปด

โอกาสใหสังคมเขามาใชประโยชนเพื่อการพัฒนาตัวบุคคลเปนเร่ืองเฉพาะบุคคล  

 นอกจากนี้ คำตอบที่ไดรับคือ มองวา “วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันที่ใชประโยชน

จากทรัพยากรในพ้ืนท่ีมากท่ีสุดในกลุมสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” ซึ่งเปนเจตนารมณของ 

การสรางวิทยาลัยชุมชนตั้งแตแรก เปนหนวยหนึ่งซ่ึงลงไปใชประโยชนจากส่ิงตางๆ เหลานั้น

ในการปฏิบัติภารกิจของวิทยาลัย ซึ่งเปนลักษณะที่ดี การใชทรัพยากรในพ้ืนที่ไมวาจะเปน

ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน จัดเปน

ทรัพยากรในพ้ืนที่ทั้งหมด...” 
 

ดร.สุเมธ  แยมนุน, เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551 

บรการของวทยาลยชุมชน คอ ดเพพพพพรรรรราะววววววทททยาลยชุมชนเปนสถาบนอุดมศกษาทไมใชหอคอย

งาชาง” เพราะภาพลักษณของสถาบบบบบัััััััันนอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ เห็นแตรั้ว 

กำแพงสูงใหญ เขาไปในมหาวิทยาลัยไมรูจะพูดกับใคร ไไไไไไมมมมมมมรรรรรููููููจจจจจจะเริ่มตนตรงไหน แตวิทยาลัย

ชุมชนแตกตาง วิทยาลัยชุุุุุมชชชชชชชชนนนนนนนนมมมมมีคคคคคคววววาาาาาาาามมมมมมมมมพพพพพพพพพรรรรรรรออออออมมมมมมมสสสสสสสสูููููงงงงงงทททททททท่ีจะใหความมชวยเหลือ รวมมือกับองคกร

ตางๆ เพื่อการพพพพพัััััฒฒฒฒฒฒนาาาาาาชชชชุุุุุมชนนนนนนนนซซซซซซึึึึ่่่่งงงงงงงเเเปปปปนนนนนนนบบบบบบบททททททบาทททททหหหหหหหหลลลลลลักกกกกกกกขขขขขขของวววิิิิิททททททยยยยยยยาลลัยยยยยยชชชชชุุุุุมชชชนนนนนน จุดน้ี ตำแหนงน้ี จึง

หมายถึงจุดยยยืืืืืนนนนนนนขขขขขขอออออองงงงงงวววววววิิิททททยยยยยยาาาาาาลลลลลลลัััยยยยยยชุมชชชชชชชนนนนนน เเเเเเพพพพพพรรรรรราะะะะะะะเเเเเปปปปปนนนนนนจจจจจุดดดยยืนนนนนน ททททททีี่ชุมมมมมมชชชชชชชนนนนนนนนนเเเเเขขขขขขาาาาาาาถถถถถถึึึึึึึงงงงงงงไไไไไไได ถถถถถถืืืืืือเเปปปปปปนนนนนนเครดิตที่ดีของ

วิทยาลัยชชชชุุุุุมมมมมมมชชชชชชนนนนนน เเเเเปปปปปปปปนภภภภาพสสสสสสะะะะะะททททททอออออนนนนนนนททททีีี่่่ดดดดดดีีีีีี ถาววววววิิิิิิิิททททททยยยยยยยาาลลลลลลัััััยยยยยยยชชชชชชชุุุุุุมมมมมมชชชชชชชชนนนนนนมมมมมมีคคคคควาาาาาามมมมมมพรออออออมมมมมมใใใใใใในนนนนนนการปรับตัวแลลลลละะะะะะะเเเปด

โอกาาาสใใใใหหหหหหสสสสสสััััังงงงงงคคคมเเเเเเขขขขขขขขาาาาาามมมมมาาาาาาาาาใใใใใใใใใชชชชชชชชปปปปปปปปรรรรรรรระะะะะะะะโโโโโโโโยยยยยยชชชชชชชนนนนนนนนนเพื่อกาาาาาาาารรรรรรรพพพพพพพพัััฒฒฒฒฒฒฒฒนนนนนนนนาาาาาาาตตตตตตััััววววววววบบบบบบบบุุุุุุุคคคคคคคคคคคคคคคคคลเปปปปปปปนนนนนนนนนเรรรรรรืืืืืืืื่ออออออองงงงงเเเเเเเฉฉฉฉฉฉฉฉพพพพพพพาาาาาาาาะะะะะบุคคคคคคลลลลลลลลล   

นนนนนนนอออออออออกจจาาาาาาากนนนนนนี้้้้ คคคคคคคำำำำำำำำตตตตตตออออบบบบบบบบทททททททีีีีีีี่่ไไไไไไไไดดดดดดดรรรรรรรรัััััับบบบบบบบบคคคคืืืืืือออออออออ มมองงงงงงวาาาาา “““““““ววววววิิิทททททททยยยยยยยาาาาาาาลัยชุุุุุุุมมมมมมชชชนนนนนนนเปปปปปปปปนนนนนนนนสสสสสสสสสถถถถถถาบัััััันนนนนนทททททททท่ีีีีีใใใใใใใใชชชชชชชปปปปรรรรรรรระะะะะะโโโโโโยยยยยยยยชชชชชชน

จจจจจจจจาาาาาาาากกกกกกกกกทททททททททรรรรรรัพยาากกกกกกกกรรรรใใใใใใใใใในนนนนนนนพพพพพพพพืืืืืืื้นนนนนนนนททททททททีีีีีี่มากททททททททีีีีีี่่่สสสสสสสสุุุดใใใใในนนนนนนกกกกกกกกลลลลลลลลลุมมมมมมมสสสสสสสสถถถถถถถถาาาาาาบบบบันออออออออุุุดดดดมมมมมมมมศศศศศศศศึึึึึึึึกกกกกกษษษษษษษษษษษาาาาาาอออออออออื่่่นนน” ซซซซึึึึ่่่่งเเเปปปปปปปนนนนนนนนเเเเเเเเเจจจจจจจจตตตตตตนนนนนนนาาาาาารรรรรรมมมมมมมณณณณณณณณขขขขอออออออองงงงงงงง 

กาาารรรรรรรรรสสสสสสสสสรรรรรรรรราาาาาาาางงงงงวิทยาาาาาาาาาลลลลลลลลัยยยยยยยชชชชชชชชชุมมมมมมมมมชชชชชชชชชนนนนนนนนนนตั้งงงงงงแแแแแแตตตตตแแแแแแแรก เเเเเปปปปปปปปปนนนนนนนนนหหหหหหหหหนนนนนนนนนววววววยยยยยหนน่่่่่ึึึงงงงงงงงซซซซซซซซซ่่ึึึึึึงงงงงงงงลลลลลลลลงงงงงงงไปปปใชชชชชชชชชปปปปรรรรรรรระะะะะโโโโโโโโโยยยยยยยยชชชชชชชชชนนนนนนนนจากกกกกกกกสิ่่่่งตตตตตตตตาาาาาาาาางงงงงงงงงๆๆๆๆๆๆๆ เเเเเเเเเหหหหหหหลลลลลลลลลาาาาาาาานนนนนนนนน้้้้้้ันนนนนนนน

ใใใใใใใใในการปปปปปปปปฏฏฏฏฏฏฏฏฏิิิบัััััตตตตตติิิิิิิิิภภภภภภภาาาาาาาารรรรรรรรรกิิิิิจจจจจจจขขขขขขขขขขออออออออองงงงงงงงวววววววิิิทยาลลลลลลลลลััััััััยยยยยยยยย ซซซซซซึึึึึึึึึ่่่งเปนนนนนนนนนลลลลลลลลัััััััักกกกกกกกกษษษษษษษณณณณณณณณะะะะะะทททททททททีีีีีี่ดดดดดดดดี กกกกกกกการรรใใใใใใใใใชชชชชชชชชทททททททททรรรรรรรัััพพพพพพพพพยยยยยยยยยาาาาาาากกกกกกกกรรรรรรรใใใใใใใใในนนนนนนนนพพพพพพพพพืืืืื้้้้้นนนนนนทททททีีีีีีี่่ไไไไไไไไไมวาาาาาจจจจจจจจจะเปน

ททททททรรรรรรรรัััััพพพพพพพพพยยาาากกกกกกกกรรรรรรรททททททททาาาาาาาางธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมชชชชชชชาาาาาาาาตตตตตตตติิิิิิิิ ทททททททททรรรรรรััััััพพพพพพพพยาาาาาาาากกกกกกกกรรรรรรรรรบบบบบบบบุคคคคคคคคคคคคคคคคคลลลลลลลลล ศศศิิลปปปปปปวววววววัััััฒฒฒฒฒฒฒฒฒนนนนนนธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมม  ภภภภภภภภภูมมมมมมมมมิิิิิิิิปปปปปปปปปญญญญญญญญญญญญญญญญญญาททททททททอออออออองงงถถถถถถถถ่ินนนนนนนนนน  จจจจจจจััััััััดเปปปปปปปปน

ทททททททททรรรรรรรรรัพพพพพพพพพยยยยยยยยยาาาาาาาากกกกกกกกกรรรรรรรรรใใใใใใใใในพืืืืืื้้้้้้้้้้นนนนนนนนทททททททท่ีีีททททททททท้ััััััังงงงงงงงหมมมมดดดด.......”””” 

ดดดดดดดดดดดรรรรรรรร...สสสสสสสสสุุุุุุเเเเเเเมมมมมธธธธธธธ  แแแแแแแแแยยยยยยยยยยมมมมมมมมนุุุุุุุุุุนนนนนนนน,,,,,, เเเเเเเเเลลลลลลลลลขขขขขขขาาาาธิการรรคคคคคคคคคณณณณะะะะะะะะะะะะกกกกกกกกรรมการรรกกกาาาาาารรรรรรรรรออออออออุดมศศศศศศศศศศศศึึึึกกกกกกกกกกษษษษษษษษษาาาาาาา,,,,  222222222555555555555555555555555511111111 

16 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



“วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีไมใช 
หอคอยงาชาง...วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันท่ีใชประโยชน 

จากทรัพยากรในพ้ืนท่ีมากท่ีสุดในกลุมสถาบันอุดมศึกษา”  
ดร.สุเมธ  แยมนุน 

17คมทัศน : ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน : เลม 2 



“สาเหตุที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไมเกิดวิกฤติ 
ทางเศรษฐกิจเหมือนกับหลายๆ ประเทศ ก็เพราะ 
มีวิทยาลัยชุมชนเปนผูทำหนาท่ีอบรมใหการศึกษา 

เพื่อปรับเปล่ียนอาชีพใหกับประชาชน” 
 

ดร.ชุมพล พรประภา  

“...เมื่อคร้ังที่เกิดเศรษฐกิจตกต่ำชวงป พ.ศ. 2540 ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 

Dr.Alan Greenspan ไดกลาววา สาเหตุที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไมเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจเหมือน

กับหลายๆ ประเทศ ก็เพราะมีวิทยาลัยชุมชนเปนผูทำหนาที่อบรมใหการศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน

อาชีพใหกับประชาชน สหรัฐอเมริกามีวิทยาลัยชุมชนอยูมากกวา 1,200 แหงทั่วประเทศ ไดทำ

หนาที่พยุงเศรษฐกิจของประเทศไวได 

ดังน้ันวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย จึงเปนสถาบันการศึกษาที่มีความสำคัญอยางย่ิงตอ

การพัฒนาความรูของประชาชนในชุมชน ใหมีความรูความสามารถอยางเพียงพอตอการพัฒนา

ชุมชนทองถิ่นของตนเอง เนื่องจากผูบริหารวิทยาลัยชุมชน คือ คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 

ทีม่าจากภาคประชาชน ในชมุชนเอง ยอมรูดวีาชมุชนของตนเองมีปญหาอะไร ตองการปรับเปลีย่น 

ในเรื่องใด ตองการพัฒนาในดานใดบาง ... 
 

ดร.ชุมพล พรประภา, รองประธานคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน, 2548 
 

18 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



B S 
“…การท่ีกระทรวงศึกษาธิการจัดวิทยาลัยชุมชนข้ึนมาน้ีเพ่ือตองการสรางมูลคาใหกับคน มูลคา

ใหกับสังคม มูลคาในท่ีนี้ไมใชบาท ไมใชสตางค ไมใชอยางอื่น แตวาเปนมูลคาที่วัดไมไดดวยเงิน เชน 

ทำใหคนเปนคนเพิ่มขึ้น จริงๆ ก็คือการสรางมูลคานั่นเอง คนที่เปนครูก็เพิ่มมูลคาใหนักเรียน ซึ่งก็คือ

กิจกรรมที่สรางมูลคา และกิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมท่ีมีประโยชน ถาลงเจาะลึกลงไปในวิทยาลัย

ชุมชนท่ีเราพูดหลายครั้ง เรากำลังสรางมูลคาใหกับคน 

....การมาเรียนในวิทยาลัยชุมชนเปนการลงทุนตัวเองที่ตรงที่สุด การลงทุนในตัวเอง ไมตองการ

เงินทอง ไมตองการโอกาส เพราะการลงทุนในตัวเองลงทุนเมื่อไหรก็ได ที่ไหนก็ได นั่นคือ ความจริง

ไดผลตอบแทนแนนอน ยั่งยืน และยาวนานดวย 

… ผมมั่นใจวาการท่ีจะมาเรียนในวิทยาลัยชุมชนเปนการลงทุนตัวเองที่วิเศษที่สุด และเปนสิ่งที่

เพาะหวานในตัวเองใหเปนประโยชนตอไปขางหนา เพราะฉะน้ันพวกเราท่ีทำวิทยาลัยชุมชนก็ภูมิใจใน 

สิ่งที่ทำและเราก็ทำในสิ่งที่เพิ่มคุณคา...”  
  

รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ,  
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2551 
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“มหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาท่ีควรจะใหญที่สุด คือ 
วิทยาลัยชุมชน ใหญในเชิงปริมาณและใหญในเชิงคุณคา

ตอคนจำนวนมากของบานเมือง” 
ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช  

20 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



.”...มหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาที่ควรจะใหญที่สุด คือ วิทยาลัยชุมชน ใหญในเชิง

ปริมาณและใหญในเชิงคุณคาตอคนจำนวนมากของบานเมือง  จริงๆ แลว มหาวิทยาลัยทั้ง 4 

กลุมนี้ สำคัญดวยกันทั้งสิ้น แตมีความแตกตางกันในการทำหนาที่ใหแกสังคม เพราะฉะน้ัน

ตองหาวิธีการดำเนินการเพ่ือใหเกิดความม่ันใจ ในคุณคาของแตละภูเขาแตละยอด เกิดความมี

ศักดิ์ศรีในแตละกลุมอุดมศึกษาใหจงได  เราท้ังหมดในประเทศไทยตองชวยกันสรางศักดิ์ศรี 

คุณคา คุณประโยชนใหแกภูเขาแตละลูก และถามองในเชิงประโยชนตอคนสวนใหญ วิทยาลัย

ชุมชนมีบทบาทมากที่สุด จะคลุมคนสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่มีโอกาสนอย เกิดมามี

โอกาสนอย อยูในท่ีที่หางไกล วิทยาลัยชุมชนเปนเบอรหนึ่ง ของท่ีเหลานั้นและคนเหลาน้ัน  

เบอรหนึ่งไมไดแปลวาผูกขาด เพราะมหาวิทยาลัยมีอยูทั่วทุกหัวระแหง… 

...วิทยาลัยชุมชนไมควรเปนผูจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ควรจะเนนความสนใจ 

ความเอาใจใส และสรางวัฒนธรรม สรางทักษะในการจัดการศึกษาท่ีไมใชปริญญาตรี...สวน

ใหญเปนหลักสูตรฝกอบรม หลักสูตรระยะส้ัน นั้นคือทักษะที่สถาบันอุดมศึกษาไมม ีที่จริงก็มี

เหมือนกัน เพราะทุกมหาวิทยาลัยตองมีบริการวิชาการ แตมักทำแบบกระทอนกระแทน แบบ

คนนอก แตนีเ้ราทำแบบคนในชุมชน ตกลงวาความเห็นผม คอืวา วทิยาลัยชมุชนไมเนนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี แตเปดชอง เปดโอกาส หาทางชวยเหลือสนับสนุนใหนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

เรียนตอได แตไปเรียนตอที่อื่น...” 
 

ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช,  

ประธานกรรมการการอุดมศึกษา, 2552 

21คมทัศน : ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน : เลม 2 



“พลังท่ีผลักดันโครงการน้ีใหเปนไปไดนั้น เกิดจาก  
‘พลังใจ’ โดยแท พลังน้ีไดรวมใจของทุกฝายท่ีตระหนักถึงความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่นท่ีอยากใหลูกหลานของตนได
เรียนใกลบาน และเรียนแลวทำงานสรางความเจริญใหชุมชนได”  

ดร.สิริกร มณีรินทร 

“...ดวยระยะเวลาเตรียมการ 15 เดือน ในปการศึกษา 2545 วิทยาลัยชุมชนก็เปดสอนไดทั้ง

หลักสูตรระดับอนุปริญญาท่ีเทียบโอนหนวยกิตเพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาตรีได ทั้งหลักสูตร

ระยะสั้นและหลักสูตรซอมเสริม ดวยงบประมาณดำเนินการเบื้องตน 50 ลานบาท ในฐานะที่

ดิฉันเปนผูรับผิดชอบโครงการน้ียอมมีความปติเปนธรรมดาท่ีไดเห็นวิทยาลัยชุมชนสามารถให

บริการแกประชาชนท่ีตองการโอกาสทางการศึกษา ...ดิฉันไดประจักษวาพลังที่ผลักดันโครงการ

นี้ใหเปนไปไดนั้น เกิดจาก ‘พลังใจ’ โดยแท พลังนี้ไดรวมใจของทุกฝายที่ตระหนักถึงความ

ตองการของประชาชนในทองถ่ินท่ีอยากใหลูกหลานของตนไดเรียนใกลบาน และเรียนแลว

ทำงานสรางความเจริญใหชุมชนได...” 

ดร.สิริกร มณีรินทร, ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน, 2545 

22 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



“…เปาหมายสำคัญของวิทยาลัยชุมชนที่แตกตางจากเปาหมายของระบบการศึกษาอ่ืนๆ 

ที่ทำใหเกิดความผูกพันกับพื้นที่และชุมชน นั่นคือ การสรางผูนำในระดับทองถ่ินหรือชุมชน 

วิทยาลัยชุมชนหลายแหงประสบความสำเร็จท่ีสรางคนในชุมชนใหเปนผูนำและสรางความ

กาวหนาและพัฒนาชุมชนในลักษณะท่ีไมทำใหวถิีชีวิตของบุคคลเหลานั้นเปลี่ยนแปลงไป...” 
 

ดร.สุเมธ  แยมนุน, เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551 

 

“...ปจจุบันโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก อันเน่ืองมาจากเทคโนโลยี ที่ผานมา เชน 

กลองถายรูป เคร่ืองเลนเพลง เคร่ืองเลนวีดีโอ ดังน้ันเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนคนเราตองเปล่ียน

ตามไปดวย แตเนื่องจากไมมีใครสอนวิธีการใช จึงคิดวาวิทยาลัยชุมชนมีบทบาทสำคัญในการ

ชวยในการขับเคลื่อนตัวบุคคลใหสามารถเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีใหทัน เพื่อทำใหชีวิตมี

ความสุขมากข้ึน ตัวอยางเชน มีผูใหญทานหน่ึงอายุ 66 ป ลูกชายทานไดทิ้งคอมพิวเตอรไว 

ทีบ่าน ทานใชไมเปน จงึมาเรยีนหลกัสตูรระยะส้ันทีว่ทิยาลยัชมุชนพงังา ปจจบุนัน้ีทานสามารถ

ใชคอมพิวเตอรเปนและสามารถหาเพลงท่ีทานชอบฟงไดทั่วโลก เปนตน...”  
 

รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ,  
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2550 

 

23คมทัศน : ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน : เลม 2 



“เราตองการเปนวิทยาลัยเล็กๆ แบบน้ีที่คลองตัว เปด
หลายๆ แหงเล็กๆ กระจายกันไป  คือสามารถท่ีจะทำให

คนเขามารับความรูใหไดมากท่ีสุด” 

“วิทยาลัยชุมชน เปนของชุมชน ไมใชของสภาท่ีอยูที่กรุงเทพฯ เปนของทองถ่ินท่ีมี

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแตมีสภาซอนอีกแหง เขาใจวาในระยะเร่ิมตนของการต้ัง ตอง

แนใจวามีมาตรฐานเหมือนกัน  มีความเขาใจเดียวกันวาตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร  ตอไปในอนาคต

ขางหนาเราควรจะเลิกแลวก็ปลอยใหสภาวิทยาลัยชุมชนของทองถ่ินบริหารกันเอง  จะเห็น

วาคนสภาวิทยาลัยชุมชนเปนคนที่ไดคัดเลือกมาเปนอยางดี แนใจไดวาเปนคนดี เปนคนใน

ทองถ่ินอยางแทจริง เปนคนท่ีมีอุดมการณ และตองการใหรูสึกวาเปนของชุมชน และตอบ

สนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง ไมตองการใหเขามาเพียงตำแหนงแลวไมไดทำ

อะไรใหวิทยาลัยชุมชน และกรรมการเหลานี้ก็จะมีการหมุนเวียนเปล่ียนกันไปเรื่อยๆ… 

 วิทยาลัยชุมชนไมมีแผนการณใดๆทั้งสิ้นที่จะเปดปริญญาตรี ไมตองการเปน

มหาวิทยาลัยซึ่งมีอยูแลว 165 แหง เราตองการเปนวิทยาลัยเล็กๆ แบบนี้ ที่คลองตัวเปด 

หลายๆ แหงเล็กๆ กระจายกันไป คือสามารถที่จะทำใหคนเขามารับความรูใหไดมากที่สุด  

และความรูเหลานั้นเปนความรูระยะส้ันดวย   
 

รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ,  
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2550 

24 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



“...วิทยาลัยชุมชนจึงเรียกวาเปนการศึกษาทางเลือกของอุดมศึกษา เพราะจะมีลักษณะ

ที่แตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีอยู ตองพยายามนึกถึงเร่ืองทางเลือก และชวยกันทำ 

ชวยกันผลักดัน...” 
 

ดร.รุง แกวแดง, รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2549 

 

“...วิทยาลัยชุมชนจัดตั้งจากนโยบายของรัฐบาลท่ีอยากเห็นคนดอยโอกาสที่ยังพอมี

เหลืออยูในสังคม ไดรับการเหลียวแลโดยระบบวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนไมไดตั้งขึ้นเพื่อ

แขงขันกับมหาวิทยาลัย แตตั้งขึ้นมาเพื่อจะอุดชองวาง ชองโหว ที่เกิดจากการพลาดโอกาส 

อาจจะโดยเจตนาหรือไมเจตนาก็ตาม คนที่เขาศึกษาในวิทยาลัยชุมชนเปนคนที่เราเรียกวาอยู

ในซอกหลืบเล็กๆ ของสังคม ขณะน้ีลืมตาอาปากไดเพราะไดใชบริการของวิทยาลัยชุมชน  

ถึงแมจำนวนจะไมมากนัก” 
 

ดร.สุเมธ แยมนุน, เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551  

 

“...เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของประชากร แมวาปจจุบันปริมาณประชากรรุนใหมที่มี

โอกาสไดรับการศึกษาจะมีมาก แตขณะเดียวกันกลุมคนท่ีอยูในวัยทำงาน ยังถือวาตกคางทาง

การศึกษามีอยูเปนจำนวนมาก รวมถึงคนท่ีพนวัยทำงานไปแลวมีอยูไมต่ำกวา 32 ลานคน  

ซึ่ง 32 ลานคนนี้ คือ กลุมเปาหมายของวิทยาลัยชุมชนที่ตองเติมเต็มโอกาสทางการศึกษา 

และพัฒนาศักยภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศในอนาคต” 
 

ดร.กฤษณพงศ กีรติกร, เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550  

25คมทัศน : ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน : เลม 2 



“...อันที่จริงวิทยาลัยชุมชนมิใชชื่อใหม เคยเกิดขึ้นแลวในอดีต ความแตกตางของวิทยาลัยชุมชน

วันนี้และวันกอน ก็คือ มิติการมีสวนรวมจากภาคประชาชน ดังปรากฏในหลักการทำงานดังตอไป

นี้ 

 1. การกระจายอำนาจใหกับประชาชนไดมีสวนรวมดำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแตเลือก

สถานท่ีตั้งของวิทยาลัยชุมชน ระบบบริหารจัดการและหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อใหวิทยาลัยชุมชนเปน

สมบัติของชุมชนที่สนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

 2. การใชทรัพยากรท่ีมีอยูทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย

ระยะแรกจะไมกอสรางสถานศึกษาใหม 

 3. การจัดระบบความรวมมือจากทุกฝายในสังคม 

 ทั้งสามขอนี้เปนหลักใหแกกาวแรกของวิทยาลัยชุมชนใน 10 จังหวัดนำรองแลว และยัง

จะตองเปนธงนำทางสำหรับทุกกาวตอไปในจังหวัดอื่นๆ ความทาทายท่ีรออยู คือ การที่จะทำให

“หัวใจของการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน คือ 
นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมี
อยูเดิมใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน”  

ดร.สิริกร มณีรินทร 
 

26 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



 

 

สถาบันแหงนี้จัดการศึกษาใหกับประชาชนผูสนใจไดอยางมีคุณภาพ ดวยหลักสูตร และ

การดำเนินการท่ีสนองตอบตลาดแรงงานและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีอยาง

แทจริง 

 การทำงานทุกโครงการใหมๆ นั้น ยอมมีอุปสรรคเปนธรรมดา อุปสรรค 

ขอแรกนั้นอยูที่การปรับทัศนคติ ปรับใจ ใหเลิกยึดติดกับสถาบัน หรือ หนวยงานใน

โครงสรางเดิม ดวยเหตุที่หัวใจของการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน คือ นวัตกรรมการ

บริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูเดิมใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน...” 

ดร.สิริกร มณีรินทร, ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน, 2545 

 

 

“...ดานภูมปิญญาทองถ่ินนัน้ วทิยาลัยชมุชนจะไดรบัประโยชนโดยตรงจากครูภมูปิญญา 

ที่อยูในทองถิ่นไดเขามามีสวนสนับสนุนอยางจริงจัง ขอใหวิทยาลัยชุมชนไดชวยกัน

เผยแพรความรูและคณุงามความดขีองบคุคลเหลานี้ใหสงัคมไดรบัรูอยางกวางขวาง รวม

ถงึใหสังคมไดรับรูดวยวาวิทยาลัยชุมชนทำอะไรอยู และเม่ือใดที่สังคมยอมรับแลวก็จะ

ทำใหการทำงานของวิทยาลัยชุมชนงายข้ึน ...การจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตรฝก

อบรมที่วิทยาลัยชุมชนไดจัดทำเปนกลไกในการสรางกระบวนการเรียนรูในชุมชน ตั้งแต

การศึกษาสภาพปญหา การพัฒนาตอยอดภูมิปญญาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ และ

การหาชองทางการตลาดเพ่ือสรางรายไดใหกับชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม 
 

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน, รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2552 

27คมทัศน : ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน : เลม 2 



“วิทยาลัยชุมชนเรามุงจะสรางคนใหคิดเปน 
ใหทำเปน ประกอบอาชีพได”  

ดร.สุเมธ แยมนุน 

“...การพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนเปนเอกลักษณของวิทยาลัยชุมชน เปนสิ่งซ่ึงที่อื่น

นั้นไมสามารถจะมาลอกเลียนแบบได เพราะวิทยาลัยชุมชนเรามุงจะสรางคนใหคิดเปน ให

ทำเปน ประกอบอาชีพได...”  
ดร.สุเมธ แยมนุน  

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551 

 

“วิทยาลัยชุมชนที่เราทำอยูเปนเศรษฐกิจพอเพียงในตัวของมันเอง เศรษฐกจิพอเพียง

ประกอบดวย 3 ลักษณะดวยกัน อันแรกก็คือ พอดี พอเหมาะทางสายกลาง พอดีก็คือ เรา

ไมไดทำแบบฟอรมใหญ ทำในขนาดท่ีเราพอท่ีจะจัดการไดดวยงบประมาณไมมาก ใชที่ดิน

และอาคารเกาของราชการท่ีไมไดใชงานแลว...” 
รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ,  

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2550 
 

“คนท่ีเขามาเรียนในวิทยาลัยขณะน้ี  
รอยละ 95 เรียนเพ่ือเอาความรูไปทำงาน  

เรียนเพ่ือทำงาน ไมใชเพื่ออนุปริญญาหรือแผนกระดาษ”  
ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช 

28 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



“...วิทยาลัยชุมชนสามารถอยูในจุดที่เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหคนที่ขาด

โอกาสอยางแทจริงคนที่อายุมากแลว แตก็ยังอยากเรียนรู กลาเดินเขาไปดูดซับความรู 

ในสถานท่ีราชการ หลายคนท่ีเปนคนยากคนจน เขาคิดวาสถานภาพของตนเองต่ำตอยเกินกวา

ที่จะเดินเขาไปในสถานที่ราชการ แตวิทยาลัยชุมชนสามารถท่ีจะทำใหเขาเดินเขาไปเรียนได 

โดยรูสึกอบอุน อันนี้คิดวาเราทำไดดีมาก จึงไดเห็นตั้งแตตำราจชั้นประทวน แมกระทั่ง

เกษตรกร ชาวไรชาวนา ชาวบาน ก็เปนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน มีนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ

อนปุรญิญา อาย ุ79 ป กย็งัมาเรยีน และเดนิเขามารบัอนปุรญิญาจากมือของทานองคมนตรี...”   
 

ดร.สิริกร  มณีรินทร, ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน, 2552 
 

“...วิทยาลัยชุมชน ไมใชมหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน ตองมีจิตวิญญาณคนละชุดกับ

มหาวิทยาลัย และทำหนาท่ีแกสังคมคนละแบบกับมหาวิทยาลัย ประชากรเปาหมายก็เปนคนละ

กลุม เปาหมายในการเขามาเรียนก็คนละเปาหมาย คนที่เขามาเรียนในวิทยาลัยขณะนี้ รอยละ 

95 เรียนเพื่อเอาความรูไปทำงาน เรียนเพื่อทำงาน ไมใชเพื่ออนุปริญญาหรือแผนกระดาษ”   
 

ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช, ประธานกรรมการการอุดมศึกษา, 2552 

29คมทัศน : ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน : เลม 2 



“...ผมคิดวา อาจารยวิทยาลัยชุมชน 
มีความเส่ียงสูงมากท่ีจะไมมีความสุข   

ถาเม่ือไรก็ตามท่ีไปเอาบรรทัดฐาน มาตรฐาน  
วิธีคิดของมหาวิทยาลัยวิจัย หรือมหาวิทยาลัย 4 ป  
หรือมหาวิทยาลัยเฉพาะทางมาจับ จะไมมีความสุข   

ที่ผมกลัวก็คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จะเปนตัวเหตุ  ผมพยายามเตือนวาใหระวัง   

เพราะฉะน้ัน มาตรฐานวิชาการ  
มาตรฐานตำแหนงวิชาการของวิทยาลัยชุมชนน้ัน  
ตองเปนของตัวเอง  ไมใชเอาของมหาวิทยาลัย ...”  

ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช  

30 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



“...การประเมินการสอนมีความสำคัญ เพราะวาจะทำใหไดขอมูลอาจารยที่มาสอน เตรียมตัว  

มาสอนหรือไม ตั้งใจมาสอนหรือไม สอนเต็มที่หรือไม มีความรูในวิชาที่สอนหรือไม คุณภาพจะ

เพิ่มไดจากการตรวจสอบเชนนี้ การประกันคุณภาพภายใน จะตองใหนักศึกษากลาแสดงความ

เห็น เพราะเปนการประกันคุณภาพวาตนเองไดเรียนรูอยางดีที่สุด และถาประเมินผลออกมาแลว

จะตองใหผูสอนเห็นดวยวาผลออกมาอยางไร ถาผลออกมาไมดีมากๆ ตองเปล่ียนอาจารยสอน 

เพราะวาเรามีโอกาสที่จะเลือกได และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราตองใหสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษา

ของเรา ไมใชเอาอาจารยพิเศษมาสอนเพราะเกรงใจกัน  
 

รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ,  

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2551 

 

 

“....วิทยาลัยชุมชนตองพยายามสรางทักษะ สรางวัฒนธรรมในการสรางความสัมพันธแนวราบ

กับชุมชน สรางความสัมพันธแนวราบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ สรางความสัมพันธแนวราบกับ 

Partner อื่นๆ ผมวาตรงน้ีสำคัญ เพราะจะโยงไปสูความม่ันใจและความภูมิใจในตัวเองของ

วิทยาลัยชุมชน เพราะฉะนั้นตองพยายามสรางความสัมพันธแนวราบและความสัมพันธที่เทาเทียม

กัน เพราะถาไมระวัง วิทยาลัยชุมชนจะถูกกดทับใหเปนผูต่ำตอย ซึ่งไมเปนความจริง  เรายอมให

เปนอยางนั้นไมได วิทยาลัยชุมชนจะตองยืดอกมาเสมอและเทาเทียมกับสถาบันอื่นๆ เพราะ

เทาเทียมกันในคุณคาตอบานเมือง ตอสังคม เปนความสัมพันธภายใตการเปลี่ยนแปลงพลวัตร

ของเศรษฐกิจและสังคม และชุมชนที่ทานอยู  ตรงน้ีเปนแนวความคิดที่สำคัญมาก ...”  
 

ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช, ประธานกรรมการการอุดมศึกษา, 2552 

 

31คมทัศน : ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน : เลม 2 



“...วิทยาลัยชุมชน เปนหน่ึงในนโยบายท่ีรัฐบาลไดใหสัญญากับประชาชนวา จะจัดการ

ศึกษาใหแกประชาชนท้ัง 60 ลานคน วิทยาลัยชุมชนไดรับการออกแบบใหเปนอีกหน่ึงทางเลือก

ในอนาคตสำหรับผูจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และเปนแหลงเพิ่มพูนทักษะและการเรียนรูตลอด

ชีวิตใหแกประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะผูพลาดโอกาสการศึกษา 

หัวใจของการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน คือนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมี

อยูเดิมใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน หลักการคือจะไมสรางสถานที่ใหมจะใชสถานที่ที่มี

อยูแลว จะไมตั้งบุคลากรใหม จะใชบุคลากรท่ีมีอยูแลวใหมากท่ีสุดเพ่ือท่ีจะเนนการนำ 

งบประมาณทั้งหมดไปใชเพื่อใหเกิดการสรางคนมากกวาการสรางวัตถุ ดังน้ันจึงเปนการเนน

เพื่อใหการพัฒนาคนในทองถิ่นไดมีอาชีพที่ดีขึ้น มีความรูที่จะไปประกอบอาชีพไดมากขึ้น 
 

ดร.สิริกร มณีรินทร, รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2545 

“วิทยาลัยชุมชน ไดรับการออกแบบใหเปนอีกหนึ่งทางเลือก
ในอนาคตสำหรับผูจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และเปนแหลง

เพ่ิมพูนทักษะและการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชนท่ัวไป
โดยเฉพาะผูพลาดโอกาสการศึกษา” 

32 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



  

“…จุดแข็งของวิทยาลัยชุมชน  คือการบริหารจัดการ มีกลไกท่ีคลองตัว มีการบริหาร

ในแกนนอน ชุมชนมีสวนรวม ไดรับความรวมมือจากคนในทองถ่ิน มีกรรมการสภาวิทยาลัย 

และผูอำนวยการท่ีไดจากการสรรหา  ตองการใหมีอิทธิพลของการเมืองนอยที่สุด ....”  
 

รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ,  
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2550 

 

 

“...ขอที่เปนจุดออนของวิทยาลัยชุมชนประการหนึ่งคือ ไมมีบุคลากรที่เปนนักวิชาการ 

แตมีอาสาสมัครจากชุมชน ซึ่งยินดีที่จะมาเปนครู-อาจารยใหความรู วิชาตางๆ ในระดับ 

อนุปริญญาแกนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ครู อาจารยเหลาน้ี อาจจะเปนปราชญของชุมชน  

อาจจะเปนผูที่มีความรูสูงสุดในชุมชนแตละดาน ซึ่งก็มีจำนวนหลายรอยคนที่ ไดเขามา

ชวยเหลือ ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนจะตองประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนนโยบาย

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาตั้งแตตนวา วิทยาลัยชุมชนจะอยูไมไดถาไมได

รับการชวยเหลือจากมหาวิทยาลัย...” 
 

ดร.สุเมธ  แยมนุน, เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551 

33คมทัศน : ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน : เลม 2 



ผูที่จบวิทยาลัยชุมชนจะตองมีทักษะ 5 ประการ  
คือ เปนผูมีคุณธรรม  มีความรูความสามารถ  มีความ
สามารถในการส่ือสาร  มีมนุษยสัมพันธ  และมีเชาว 

ในการแกไขปญหา 
รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ 

34 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



วิทยาลัยชุมชนสามารถมีบทบาทได 3 บทบาทคือ 

1. ตอบสนอง สามารถตอบสนองชุมชนไดอยางเต็มที่ เรียนไปเพื่อดูแลผูสูงอายุ เปน

ชางไฟฟา ชางซอมคอมพิวเตอร ชางซอมโทรทัศน เปนตน เพราะเครื่องอิเล็กทรอนิกสปจจุบัน 

มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ เขามา  

2.  ชี้นำ วิทยาลัยชุมชนมีหนาที่ชี้นำ ขณะนี้อาจจะยังไมเปนที่ตองการของสังคม เชน เรื่อง

ของศาสนา การดูแลคุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพ การรีไซเคิลน้ำเสียในบาน สิ่งเหลานี้เปนส่ิงที่มี

ประโยชนอยางแนนอน แตปจจุบันอาจจะยังไมเห็นความสำคัญ 

3. เตือนสติ การทำวิจัยที่เปนประโยชนตอสังคม/ชุมชน เชน การบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล การใชจายเงิน การมีความสัมพันธทางเพศขามครอบครัว วิทยาลัยชุมชนตอง

สามารถเตือนสติเรื่องเหลานี้ 

ทั้งหมดน้ีคือส่ิงที่เราท้ังหมดไดรวมกันทำขณะน้ี เราตองการใหผูที่จบวิทยาลัยชุมชนจะตอง

มีทักษะ 5 ประการ คือ เปนผูมีคุณธรรม มีความรูความสามารถ มีความสามารถในการส่ือสาร  

มีมนุษยสัมพันธ และมีเชาวในการแกไขปญหา 
 

รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ,  
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2550 

 

 

วิทยาลัยชุมชนตองตระหนักวาเรื่องคนเปนสิ่งสำคัญอันดับแรก  เรื่องโครงสรางทาง

พื้นฐานตางๆ ยังไมสำคัญเทาการพัฒนาคนหรือบุคลากร ไมตองการมุงเนนไปที่การมีโครงสราง

พื้นฐานที่ใหญโต แตมุงเนนไปที่การใชโครงสรางพื้นฐานใหเหมาะสมกับพื้นที่และชุมชน  
 

ดร.กฤษณพงศ กีรติกร, เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550  
 

35คมทัศน : ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน : เลม 2 



“....การพัฒนาหลักสูตรคือการวิเคราะหจากคนท่ีปฏิบัติงานจริงในอาชีพนั้น ซึ่งไมใช

ครูบาอาจารยซึ่งไมเคยปฏิบัติอาชีพมาทำ เราเชิญคนที่ประกอบอาชีพนั้นจริงมานั่งวิเคราะห

กันวางานจริงๆ ที่จะทำอยางไรบาง มีการศึกษาวิเคราะห ตรงน้ันชัดเจน แปลงจากงาน 

ตรงนั้นออกมาเปนกิจกรรมการเรียนการสอน เราะจะสอนอยางไร จะฝกอยางไร  

…การฝกจริงก็ตองนำคนท่ีมีประสบการณจริงๆ เลือกคนท่ีเกงที่สุด ดีที่สุด และรูเรื่อง

นั้นดีที่สุด เขามาเปนผูฝก เชิญมาเปนวิทยากรที่นี่ เราจะเชิญคนที่รูเร่ืองจริงๆ มาใหความรู

หรือมาถายทอดความรู กระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยชุมชนแตกตางจาก

มหาวิทยาลัยโดยส้ินเชิง เรามีการปฏิบัติจริง ทำจริง กับสังคม 

...เราไมไดมองวิชาการท่ีเลิศหรูชนิดที่เอามาปฏิบัติไมได แตมองเร่ืองจริงที่มันเกิด

ตรงนี้อยูแลว แตเนื่องจากเราเปนสถาบันอุดมศึกษาเราก็พยายามจะสอดแทรกวา สิ่งที่เขาได

วันนี้มันไมพอ เพราะวาเขาจะตองเกิดกระบวนการเรียนรูตอไป เขาตองมีขีดความสามารถ

ในการเรียนรูดวยตนเอง...” 
 

ดร.สุเมธ แยมนุน, รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยชุมชน 
แตกตางจากมหาวิทยาลัยโดยส้ินเชิง  
เรามีการปฏิบัติจริง ทำจริง กับสังคม 

36 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



“...คนที่มาสอนอยากใหมีจิตสาธารณะดวยหมายความวา ไมใชเก็บความรูไว เพียง 

ผูเดียว ชวยกันบอกเลาใหคนอื่นฟง อันนี้ก็คืออนาคตของการเรียนรูแบบใหม ที่เราคิดหวังวา

อยากเห็นและอยากใหเกิดขึ้นทั่วประเทศไทย คือเรียนแลวเอาไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน

ได เพราะฉะน้ันหลักสูตรตางๆ ของวิทยาลัยชุมชนน้ี ทานเองสามารถเสนอหลักสูตรได  

ถาทานประกอบอาชีพอะไรอยู มีความรูไมพอ ทางวิทยาลัยชุมชนสามารถจะจัดสิ่งเหลาน้ีให

กับทาน ก็หวังวาความรูที่ทานนำไปใชจะเปนประโยชนและทำใหวิถีชีวิตของทานดีขึ้น ประเทศ

เราก็เจริญขึ้น…” 
 

ดร.รุง แกวแดง, รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2549 

37คมทัศน : ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน : เลม 2 



“....ภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนั้นชัดเจนวา เปนการเปดโอกาสใหกับประชาชนที่อยากมีความรู

ที่อยากเรียนในระดับอนุปริญญา และเปดโอกาสใหกับคนประกอบอาชีพได สำหรับการศึกษา

นอกโรงเรียน (กศน.) เปนการศึกษาตลอดชีวิต ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลาวส้ันๆ 

คือหนวยงานตางๆ จัดการศึกษาตามกรอบและภารกิจ ไดวางแผนไว แตในสวนวิทยาลัยชุมชน 

จัดหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝกอบรมตามความตองการของผูเรียน  

 ในแงของหลักสูตรก็แตกตางกัน ในแงของวิธีการไดมาของหลักสูตรก็แตกตางกัน ...” 
 

ดร.สิริกร  มณีรินทร, ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน, 2552  

“วิทยาลัยชุมชน จัดหลักสูตรอนุปริญญา  
และหลักสูตรฝกอบรม ตามความตองการของผูเรียน” 

ดร.สิริกร มณีรินทร 

38 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



“…วิทยาลัยชุมชน” นั้นจะเปนเครื่องมือสำคัญในการปรับตัวเพื่อใหมีทักษะบางอยาง ใหคนมีงาน

ทำไดอยางรวดเร็วมากข้ึน จะสังเกตไดวางานบางอยางไดหายไปจากโลกอยางรวดเร็ว งานบาง

อยางที่ทำอยูถาไมระวังใหดี ก็อาจกลายเปนงานท่ีลาหลังก็เปนได เชน รานอัดรูป ธุรกิจบานเชา 

และธุรกิจตางๆ ที่ไมสอดคลองกับโลกก็อาจถูกทิ้งไวขางหลัง ประเด็นสำคัญคือ เราไมอาจรูวา

งานปจจุบันที่ทำอยูงานใดบางที่จะกลายเปนงานลาสมัย เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหมนั้นเปน 

วิถีชีวิตของคนทุกคน ไมวาคุณจะอยูที่ไหนก็สามารถตามตัวคุณได ตัวแปรในการทำงานก็มีมาก

ขึ้นสงผลใหประสบความสำเร็จในการทำงานนอยลง…” 
 

รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ,  
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2550 

 

“...เรื่องขององคการบริหารสวนทองถิ่น (อปท.) นั้น รัฐบาลมองวา ควรเดินควบคูไปกับวิทยาลัย

ชุมชน แตขณะน้ียังพบวามีปญหาบางอยางที่ติดขัดอยู แตทางรัฐบาลเองก็ไดพยายามแกไข 

เพื่อใหทองถิ่นไดดูแลตนเองได ที่สำคัญปญหาของคนในทองถ่ินก็คงไมมีใครจะเขาใจไดดีไปกวา

คนในทองถิ่นนั้นๆ และในอนาคตวิทยาลัยชุมชน และ กศน. นาจะสามารถเดินไปดวยกันไดโดย

ไมทับซอนกัน แตสามารถจะเสริมเพ่ิมเติมตอกันได รวมทั้งสามารถจะประสานความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยตางๆ ไดโดยวิธีการเชื่อมตอผาน Uninet ของสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ไดทั้งหมดดวย…” 
 

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน, รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2552  
 

39คมทัศน : ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน : เลม 2 



“...วิทยาลัยชุมชนตองใชหลัก Education for All และ  
All for Education หมายถึงการใชหลักการเปล่ียนแปลง

โครงสรางทางประชากร อาจตองมีการสำรวจลวงหนา 3-5 ป  
วางานในแตละพื้นท่ีจะเปนไปในทิศทางใดเพ่ือจัดหลักสูตร 

การเรียนการสอนใหสอดรับกัน...” 
ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร 

“....การหาตัวตนของวิทยาลัยชุมชนแตละแหงจะตองกลับมาคิดวาจะทำอยางไรเพ่ือสรางความ

แตกตางจากสถานศึกษาอื่น ไมวาในเรื่องของหลักสูตรที่สนองตอบความตองการของชุมชน สนอง

ความตองการของผูเรียน ซึ่งเปนสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้นในสถานศึกษาอื่น วิทยาลัยชุมชนจึงสามารถเปน

สถานศึกษาที่สรางความโดดเดนไดดวยตัวของวิทยาลัยชุมชนเอง 

....วิทยาลัยชุมชนตองใชหลัก Education for All และ All for Education หมายถึงการใช

หลักการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากร อาจตองมีการสำรวจลวงหนา 3-5 ป วางานใน

แตละพ้ืนที่จะเปนไปในทิศทางใดเพ่ือจัดหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดรับกัน นอกจากน้ียัง

ตองเนนย้ำในเรื่องการมองสถานศึกษาอื่นเพื่อใหวิทยาลัยชุมชนเปนหนวยงานที่สามารถเติมเต็ม

และอุดชองวางทางการศึกษาใหกับคนในทองถิ่น...” 
ดร.กฤษณพงศ กีรติกร, เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550  

40 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



“...เมื่อเห็นผลงานของวิทยาลัยชุมชนยะลา นึกถึงประโยคที่เขาพูดกันในระดับโลก ที่บอก

วา “Think Globally but Act Locally” เวลาคิดใหคิดไปถึงรอบตัวของเรา ใหคิดในระดับโลก แต

เวลาทำ ใหทำที่ตรงกับทองถ่ินของเรา ชัดเจนมากกับ 45 หลักสูตรฝกอบรม กับ 5 หลักสูตร

อนุปริญญาแสดงใหเห็นถึงความคิดท่ีกวางขวาง เชน หลักสูตรผูชวยพยาบาล ภาษามลายูทองถ่ิน 

คิดวาชัดเจนก็อยากสงเสริมตรงน้ีตอไป เพราะวาส่ิงสำคัญก็คือจะตองสอดคลองกับความตองการ

ของทองถิ่น...” 
รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ,  

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, ตุลาคม 2550 
 

“...คนวิทยาลัยชุมชนตองมีจิตวิญาณความเปนวิทยาลัยชุมชน โดยคุณลักษณะเฉพาะของ

คนที่จะทำงานในวิทยาลัยชุมชนควรมี เชน ตองมีความสุขท่ีจะทำงาน มีความสุขท่ีจะอยูรวมกับ 

ผูดอยโอกาส/ผูที่อยูหางไกล รักวิชาการแนวปฏิบัติ มีทักษะวิจัยที่เอื้อใหเกิดงานวิจัยทองถิ่น  

มองเห็นคุณคาของงานท่ีทำ เปนตน เพราะวิทยาลัยชุมชนเปนการดำเนินการรวมโดยชุมชน ซึ่ง

เปนจุดตางจากหนวยงานอื่น...” 
 

ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช, ประธานกรรมการการอุดมศึกษา, 2552 

 

41คมทัศน : ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน : เลม 2 



“...เรามีความเชื่ออยูวาองคความรูมันมีอยูทั่วทุกแหง ไมใชมีอยูในเฉพาะตัวครู

อาจารยเทานั้น มันมีอยูในสังคม ชุมชนและในวิถีตางๆ แลวการเรียนรูมันก็เกิดทุกแหง

เหมือนกัน เพราะฉะน้ันการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเรายึดบนปรัชญาหลักการน้ี 

  วิทยาลัยชุมชน มี Mission ของวิทยาลัยชุมชน 2 อยางตองชัดเจน 1. เปนแหลง

เรียนรูจริงๆ ของชุมชน แหลงเรียนรูก็คือ แหลงที่เราสามารถระดมความรูในชุมชน เขามา

สะสมไวในวิทยาลัยชุมชนใหได  2. เปนแหลงแสวงหาโอกาสในการหาความรูเพิ่มเติมของ

วิทยาลัยชุมชนตางๆ ...”  
 

ดร.สเุมธ  แยมนุน, รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549 

42 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



 

“…ทุกวิทยาลัยชุมชนจะตองมีเอกลักษณของตัวเอง เวลานึกถึงวิทยาลัยชุมชนแหงหนึ่งขึ้น

มาจะตองนึกถึงอะไรที่ควบคูกันไปดวย ความเปนจุดแข็งของวิทยาลัยชุมชนมาจากภาพพจนที่อยู

ในใจของคนเหลานี้ เหมือนผมพูดเสมอวา ...ถาเราเปนคนเกงที่สุดไมได เราเปนคนแรกไมได เรา

ตองแตกตางจากชาวบานเขา แตกตางอยางไรน้ัน  ที่กรุงเทพฯ มีรานขายสมตำรานหน่ึง ชื่อราน

สมตำยกครก คือเสิรฟในครก จากสมตำธรรมดาราคา 10 บาท ขายได 30 บาท มูลคาเพิ่ม 20 

บาทมาจากครกใบเดียวเทานั้นเอง...  

นี่คือสิ่งที่ผมบอก ไมใชคนแรก ไมใชคนที่เกงที่สุด แตทำใหแตกตางจากคนอื่น ที่นี่ก็

เชนเดยีวกนัผมเชือ่วามอีะไรทีแ่ตกตางจากชาวบานทีท่ำไดดมีาก อยางหนึง่ทีผ่มเหน็คอื การแปรรปู

อาหาร หลกัสูตรนีด้มีาก แตวาถาเราเจาะเปาถกูจะไปไดไกลมาก.... เพราะฉะนัน้ถาวทิยาลยัชมุชน

แหงนี้นึกขึ้นมาได หรือบอกไดเลยวา วิทยาลัยชุมชนแหงน้ีมีความเชี่ยวชาญดานไหน ผมวาจะ

สามารถทำใหดึงภาพพจนในใจคนข้ึนมาไดอยางชัดแจง...” 

 
รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ, รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2550 

 

43คมทัศน : ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน : เลม 2 



“…การใชทรัพยากรท่ีเรามีอยูแลว ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร หองสมุด อาคารท้ัง

หลายเราใชมากที่สุดคือเสาร อาทิตย เราใชเพียง 40% ของความสามารถท่ีเราจะใช เพราะ

มี 5 วัน 7 วันก็ 100% สวนใหญเราใชเพียง 40% เทานั้นเองหรือเกือบคร่ึงที่ ไมไดใช 

คอมพิวเตอรที่ซื้อมามีคาเสื่อมราคาตั้งแตที่ซื้อมา .....ทำอยางไรถึงจะทำใหเกิดประโยชนตอ

ชาติของเรา ตอภาษีอากรที่เราไปซื้อไดมากที่สุด เปนไปไดหรือไมที่จะเอาโรงเรียน นักเรียน

ในโรงเรียนท่ีไมมีคอมพิวเตอรใชมากๆ ขึ้นรถบัสมาเรียนกับเราเลย เด็กก็ไดเรียนดวย 

อาจารยก็ไดฝกฝนดวย สนามกีฬา อาคาร หอประชมุตางเราไมควรปดอยูเฉยๆ ควรจะใหใช 

ตองไมลืมวา ของเหลานี้ภาษีอากรของพอแม ผูปกครองเหลานี้ทั้งส้ิน ถาเราเก็บไวเฉยๆ  

ใชประโยชนไดมากเทาไหร เปนประโยชนกับการศึกษาไดมากเทานั้น...” 
 

รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ,  
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2551 

“วิทยาลัยชุมชนตองแสวงหาความรวมมือ 
กับมหาวิทยาลัย โดยตองรวมมือแบบเทาเทียมกัน  

หรือแบบ “ดีคนละดาน” คือ วิทยาลัยชุมชนเกงความรูปฏิบัติ  
มีความใกลชิด และรูจักชุมชนมากกวา...”  
ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช 
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“…งานของวิทยาลัยชุมชนตองไมเนนสรางอาจารยของตนเองแบบมหาวิทยาลัย สมศ. ตอง 

ไมประเมินวิทยาลัยชุมชนโดยใชเกณฑจำนวนอาจารยตอจำนวนนักศึกษาแบบมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยชุมชนตองเนนสรางเครือขายอาจารยที่เปนผูรูอยูในพื้นที่นั้นเองใหมากที่สุด …  

...อาจารยของวิทยาลัยชุมชนที่มีจำนวนนอยนั้น ผมมีความเห็นวา (ไมรูวาความเห็นนี้

จะผิดหรือถูก) ไมควรเนนความเปน content expert แบบอาจารยของมหาวิทยาลัย แตควร

เนนความเปน process expert หรือ facilitator expert เนนทักษะในการทำหนาที่เชื่อมโยง

กับฝายตางๆ ในพ้ืนท่ีหรือชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทักษะในการเอื้อใหเกิดงานวิจัยทองถิ่น   

และทักษะในการหาความตองการเรียนรูของทองถ่ิน สำหรับเอามาเปดหลักสูตรระยะส้ัน 

และหลักสูตรอนุปริญญา ซึ่งผมคิดวานาจะเนนหลักสูตรฝกอบรมมากกวา… 

…อาจารยของวิทยาลัยชุมชน ตองทำวิจัยคนละแบบกับอาจารยมหาวิทยาลัย โดย

อาจารยของวิทยาลัยชุมชนเนนทำวิจัยทองถิ่น เนนทำวิจัยประยุกตใชความรู (Knowledge 

Translation Research) ไมใชเนนวิจัยสรางความรูใหม (Knowledge Generation) 

...วิทยาลัยชุมชนตองแสวงหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัย โดยตองรวมมือแบบ

เทาเทียมกัน หรือแบบ “ดีคนละดาน” คือ วิทยาลัยชุมชนเกงความรูปฏิบัติ มีความใกลชิด

และรูจักชุมชนมากกวา...” 
 

ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช, ประธานกรรมการการอุดมศึกษา, 2552 
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“...วิทยาลัยชุมชนเปนตัวอยางการบริหารความพอเพียง...ผมเช่ือในความพอเหมาะ พอควร 

คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนควรมีความเห็นสอดคลองกัน การดำเนินงานควรใชอาคารสถานที่ที่มี

อยู และใชทรัพยากรท่ีมีใหคุมคาที่สุด  

...การมีแนวคิดทำโครงการตางๆ โดยใชงบประมาณจำนวนนอยน้ัน เปนสิ่งที่นายกยอง 

ในการบริหารงาน จึงคิดวาวิทยาลัยชุมชนที่มีนโยบายการบริหารท่ีไมตองใชสถานท่ีใหญโต แตมี

อาจารยพิเศษมากและสามารถจัดหาทุนบริการวิชาการใหคนในชุมชนได วิทยาลัยชุมชนเปน

หนวยงานที่ใชเงินนอยมากและเปนประโยชนตอคนในสังคมมาก จึงคิดวาควรยึดแนวคิดน้ีตอไป...”  
 

รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ,  
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2550 

 

 

 

“...การใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด วิทยาลัยชุมชนไมควรเนนมีตึกของตัว

เอง ควรอาศัยหนวยงานอื่นอยูอยางท่ีผมไปเห็นจะดีกวา เพราะจะเปนการบังคับกลายๆ ใหคนของ

วิทยาลัยชุมชนตองสรางและใชทักษะเครือขาย เพื่อทำงานรวมกับคนอื่น หนวยงานอื่น ใหเกิด

สภาพ win-win กลาวคือ ตองแสดงใหชุมชนเห็นวาเมื่อเขามาเปน Shareholder ของวิทยาลัย

ชุมชนแลวจะไดประโยชน ไดผลงาน ไดชื่อเสียง เปนตน ซึ่งเปนการเนนการใชทรัพยากรที่มีอยูแลว

ใหเกิดประโยชนสูงสุด เกิดคุณคาดานการเรียนรู เกิดประโยชนแกคนในชุมชน 
 

ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช, ประธานกรรมการการอุดมศึกษา, 2552 
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บทคัดสรร คำบรรยาย 
ของฝายนโยบาย ผูทรงวุฒิ  

และผูบริหารระดับสูง 





ทานผูเก่ียวของกับวิทยาลัยชุมชนของประเทศไทยที่เคารพทุกทาน ผมขอแสดงความชื่นชมและยินดี

ตอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนที่จัด Workshop ครั้งนี้ขึ้น 

และเนนเรื่องธรรมาภิบาล หรือการกำกับดูแลวิทยาลัยชุมชนซ่ึงเปนเร่ืองใหญมาก ในการทำงานขององคกร 

หนวยงานท้ังหลายนัน้ถาจะใหไดผลด ีบทบาทของการกำกับดแูลทีเ่รยีกวา Governance มคีวามสำคญัอยางย่ิง  

ถาไมมีสวนนี้เขามาสนับสนุน โอกาสที่องคกร หนวยงานไปผิดทางจะเกิดไดงาย ในตางประเทศบริษัทใหญที่

ตดิอนัดบั 1 ของโลก เชน GM อยูในฐานะรอแร สาเหตหุลกัสวนหน่ึงก็มาจากธรรมาภิบาล หรอืการกำกับดแูล

ดวยเชนกัน  

ผมจะบรรยายใน 3 ประเด็นหลัก คือ  1. บทบาทของวิทยาลัยชุมชนในระบบอุดมศึกษาและชุมชน  

2. ธรรมาภิบาล   3. การจัดการความรู (KM)  

แตละเร่ืองจะมีสาระในเชิงทักษะในเชิงประสบการณมาก  ในความเช่ือผม ประสบการณสำคัญยิ่ง

กวาทฤษฎี ถือวาเปนการมาแลกเปล่ียนกัน อยาคิดวาผมชำนาญท้ัง 3 เรื่องน้ี และมีหลักวิธีคิดแบบเดียว 

เพราะแตละเร่ืองมีความซับซอนสูง สามารถคิดไดหลายๆ แบบ สิ่งที่ผมจะพูดก็เปนการมองแบบหนึ่ง และ

จากประสบการณแบบหนึ่ง 

บทบาทของวิทยาลัยชุมชน 
ในระบบอุดมศึกษา* 

 
โดย ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช 

 

 

 *เรียบเรียงจากคำบรรยายเรื่อง “บทบาทของวิทยาลัยชุมชนในระบบอุดมศึกษา” โดย ศาสตราจารย นายแพทย
วิจารณ พานิช วันที่ 21 เมษายน 2552 ณ โรงแรมริชมอนด นนทบุรี 
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ประเด็นแรก : เร่ืองการมองวิทยาลัยชุมชนในระบบอุดมศึกษา  
แผนระยะยาว 15 ปของอุดมศึกษากำหนดใหสถาบันอุดมศึกษา มี 4 กลุม เมื่อประชุมคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ชุดที่ 2 ครั้งแรกเดือนมกราคม 2552 ไดตกลงกันวาเม่ือไหรก็ตามท่ีพูดถึงอุดมศึกษา ให

นึกถึงภูเขา 4 ลูก ไมใชลูกเดียว ประเด็นสำคัญคือ มียอดอยู 4 ยอด จะเรียกวา สุดยอดหรือเยี่ยม หรือ 

Best Practice หรือ Excellence ของแตละยอดไมเหมือนกัน เปนการพยายามท่ีจะนำเอาหลักคิดเรื่องความ

หลากหลายในระบบอุดมศึกษา มาใชในการดำเนินการ และหวังวาจะเปนคุณประโยชนใหบานเมืองเราอยาง

มหาศาล 

ระบบอุดมศึกษา : ภูเขา ๔ ลูก 

วชช. 

วิชาชีพ
พิเศษ ม.วิจัย 

ป.ตรี (+โท) 

ที่ผานมาอุดมศึกษาเติบโตมากและคอนขางใชแนวคิดวา เปนภูเขายอดเดียวและไตยากมาก ที่ราย

กวานั้นมาบานเมืองเราไมไดตองการสถาบันอุดมศึกษาแบบเดียว เราพยายามไตขึ้นสูความคิดวา 

มหาวิทยาลัยที่สุดยอดของความมีเกียรติ หรือความยิ่งใหญคือ มหาวิทยาลัยวิจัย และทุกแหงก็พยายามไตขึ้น

สูยอดของมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งมันไมเปนธรรมชาติ  ผมเองอยูในมหาวิทยาลัยวิจัยมาตลอด ยิ่งนับวันย่ิงมอง

เห็นวา จริงๆ แลว มหาวิทยาลัยวิจัยสำคัญมาก แตเปนเพียงสวนหนึ่งของระบบใหญ และเปนสวนเล็กเมื่อ

เทียบกับระบบใหญ  ถาดูตัวอยางของอเมริกาที่มีมหาวิทยาลัย 4,000 แหง ทั่วประเทศ สวนที่เรารูจักกันมี

ไมถึง 200 แหง และมหาวิทยาลัยที่เรามักจะรูจักกันคือ มหาวิทยาลัยวิจัย 200 แหง จาก 4,000 แหง คือ 5% 
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เทียบกับมหาวิทยาลัยไทยเรามี 200 แหง รวมท้ังนอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดวย 5% ของ 

200 คือ 10 แหง เราตองการมหาวิทยาลัยวิจัยแคนี้  แตตองตีความใหดี คือ มหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิต

ศึกษาและลูวิ่งอยูในตลาดโลก ลูวิ่งอยูในโลก ไมใชแคในประเทศไทย ตองสูกับนานาชาติ นี่คือหลักของ

มหาวิทยาลัยวิจัย 

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีควรจะใหญที่สุด คือ วิทยาลัยชุมชน ใหญในเชิงปริมาณและ

ใหญในเชิงคุณคาตอคนจำนวนมากของบานเมือง จริงๆ แลว มหาวิทยาลัยทั้ง 4 กลุมน้ี สำคัญดวยกันทั้งส้ิน 

แตมีความแตกตางกันในการทำหนาท่ีใหแกสังคม เพราะฉะนั้นตองหาวิธีการดำเนินการเพื่อใหเกิดความ 

มั่นใจในคุณคาของแตละภูเขาแตละยอด เกิดความมีศักด์ิศรีในแตละกลุมอุดมศึกษาใหจงได 

เราทั้งหมดในประเทศไทยตองชวยกันสรางศักด์ิศรี คุณคา คุณประโยชนใหแกภูเขาแตละลูก  และ

ถามองในเชิงประโยชนตอคนสวนใหญ วิทยาลัยชุมชนมีบทบาทมากท่ีสุด ครอบคลุมคนสวนใหญ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงคนที่มีโอกาสนอย เกิดมามีโอกาสนอย อยูในที่ที่หางไกล วิทยาลัยชุมชนเปนเบอร 1 ของที่เหลาน้ัน

และคนเหลานั้น   

เบอร 1 ไมไดแปลวาผูกขาด เพราะมหาวิทยาลัยมีอยูทั่วทุกหัวระแหง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสราง

บัณฑิต 4 ป บางแหงก็อยูในจังหวัดหนึ่งเปนสำนักงานใหญ แตมีสาขาทั่วไปหมด ไปที่ไหนในเมืองไทยมีปาย

หลักสูตรเต็มไปหมด ซึ่งมีขอดีและขณะเดียวกันก็มีจุดออนอยูในตัวดวย ฉะน้ันเวลาเราพูดถึงอุดมศึกษาไมวา

ในพ้ืนที่ใด เราไมไดมีอุดมศึกษาชนิดเดียวหรือประเภทเดียวในพื้นที่นั้น  เรามีอุดมศึกษาหลายแบบในแตละ

พื้นที่ ที่เขาไปทำงานในพ้ืนท่ีนั้น  

ในแงของวิทยาลัยชุมชนก็จะตองไมมองวาตัวเองผูกขาดพื้นที่นั้นรายเดียว เพราะชุมชนตองเกี่ยวของ

กับอุดมศึกษาหลายกลุมหลายสาขาในเวลาเดียวกัน  อุดมศึกษามีไวเพื่อทำประโยชนใหแกสังคม ฉะน้ัน

อุดมศึกษา คือ เครื่องมือในการค้ำจุน ขับเคลื่อนสังคม และพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองในการทำ

หนาท่ีนั้น  อุดมศึกษาแตละกลุมจะทำหนาท่ีไมเหมือนกัน อุดมศึกษาแตละกลุมตองมีความเกงในการทำ

หนาที่ที่ตางกัน  วิทยาลัยชุมชนก็มีความเกงในการทำหนาที่ของตนเอง ที่มหาวิทยาลัยวิจัยทำไมได นี่คือจุด

สำคัญ  เราตองพัฒนาขีดความสามารถของแตละกลุมอุดมศึกษาเพ่ือทำประโยชนใหแกสังคม ผมขอฝากให

ทานคิดตอวา จะทำอยางไรตอไป เราตองพัฒนาอะไรบาง   

ที่สำคัญก็คือ ในการทำหนาที่ของอุดมศึกษาแตละกลุมน้ัน ไมไดหยุดน่ิง มีวิวัฒนาการ มีการปรับตัว

พัฒนาไปเรื่อยๆ ไมมีจบส้ิน เพราะสังคมไมหยุดน่ิง เมื่อสังคมไมหยุด อุดมศึกษาก็ตองไมหยุด มีการปรับตัว
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รวมกันไปอยางนี้  ภาษาวิชาการเรียกวา Co-Evolution วิวัฒนาการไปรวมกัน  งานพวกน้ีสนุก มีคุณคามาก

ที่จะทำ เพราะมันเปลี่ยนแปลง ทาทาย  เมื่อสังคมเปลี่ยน เราตองสนองสังคม และตองทำหนาที่ชี้นำสังคม

ดวย   

สรุปคือ ผมมองอุดมศึกษาเปนภูเขา 4 ลูก ที่มีความเปนเลิศคนละดาน แตละกลุมสถาบันอุดมศึกษา

มีความเปนเลิศตามรูปแบบของตัว  ถาถามวาเปนเลิศอยางไร ก็คงตองชวยกันตอบ คนที่ทำนั้นตองเปน 

ผูตอบ และตองทำใหชัดเจนเปนรูปธรรม วัดได ยืนยันได ความเปนเลิศของแตละแหงนั้นอาจแตกตางกันได 

นี่คือจุดที่สำคัญที่สุดในความเห็นผม เมื่อพูดถึงระบบอุดมศึกษา 

 

สถาบันอุดมศึกษานอกจากทำหนาที่ค้ำจุน สรางความเจริญ หรือวารับใชสังคมและเศรษฐกิจแลวน้ัน  

ตองไมลืมวา เราก็ใชทรัพยากรของสังคมดวย เราเปนตัวสิ้นเปลืองของสังคมดวย สิ่งหน่ึงที่เราจะตองคำนึง

ถึงตลอดเวลา คือ เราเปนท้ังผูรับและผูให  อุดมศึกษาไมวาระบบไหนเปนทั้งผูรับและผูให  ปจเจกบุคคลก็

เปนทั้งผูรับและผูให  

คำถามก็คือ เราภูมิใจในสัดสวนของการเปนผูใหหรือเปนผูรับมากกวากัน 

ทุกคนตอบไดวา เราอยากเปนผูให  เราบริโภคหนึ่ง แตเราใหสอง  เราอยากใหมากกวารับ เราอยาก

เปนคนอยางนั้น  สถาบันอุดมศึกษาก็เชนเดียวกัน ตองใหมากกวารับ สังคมจึงจะอยูได ตองเปนผูให 

หลายๆ เทาของการท่ีตัวเองเอามาจากสังคม เอามาก็เพื่อใชในการดำเนินการ และการบริหารจัดการ  

ถายึดหลักอยางนี้จะทำใหเราปรับตัวไปเรื่อย เพราะวาในการดำเนินการอยางไรก็แลวแต เมื่อเรา

ทบทวนผลงานท่ีเราทำ เราก็จะพบวา บางอยางทำไดไมคอยดี ถาเราไมเขาขางตัวเองเกินไป เราก็เจอวาบาง

อยางทำไดดี แตบางอยางก็ยังทำไดไมดีเทาไร เมื่อเราเห็นเชนนั้น นั่นคือโอกาสที่เราจะปรับปรุง ก็จะทำให

เราใหมากขึ้น เมื่อเทียบกับรับ หรือท่ีเราจะตองเอามาจากสังคม   

สรุปก็คือ เราตองตระหนักตลอดเวลาวา อุดมศึกษาเปนทั้งภาระของสังคมและเปนพลังของสังคม 

เปนธรรมชาติ  เราตองเปนภาระนอยๆ เปนพลังเยอะๆ ทำอยางไร นี้คือโจทยของพวกเรา ที่พูดมาเปนการ

มองเชิงระบบ    

 

ในความเห็นของผม ซึ่งไมครบถวนนะครับ และก็อาจจะไมถูกตองทั้งหมด เปนเรื่องที่แลกเปลี่ยน  

โตแยงกันได  คุณคาสำคัญของวิทยาลัยชุมชนที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นจะสูไมไดคือ 
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1. วิทยาลัยชุมชนจะชวยใหคนที่มาเรียนเขาสูอาชีพไดเร็ว และตรงกับความตองการ  ตรงกับความ

เปนจริงในชุมชน  

2. คาใชจายต่ำ ผมไปที่แมฮองสอน ตกใจเลย เรียนจบอนุปริญญามันถูกมาก ประมาณสามพันกวา

บาทเทานั้นเอง คนมาสอนก็ชั่วโมงละ 250 บาท ถูกมาก แตวาเรื่องน้ีพูดกันดวยเงินอยางเดียวไมได มีคุณคา

อยูเบื้องหลังการมาเปนอาจารยวิทยาลัยชุมชนมากกวาเรื่องเงินมาก 

3. เปลี่ยนแปลงไดเร็ว/งาย  พวกเราที่เคยทำงานราชการ อยางผมก็ทำงานในราชการ เห็นไดชัดเจน

เลยวา ราชการน้ันเปล่ียนแปลงยาก อุยอาย วิทยาลัยชุมชนตองเปล่ียนแปลงไดงาย เปล่ียนไดเร็วใหได นี้

เปนโจทยนะครับ ธรรมชาติควรจะเปลี่ยนแปลงไดงาย แตวาหากจัดการไมดี และกำกับดูแลไมดี แลวไป 

สมาทานลัทธิราชการเขามา ถาพยายามจะมีระบบราชการใหญๆ จะทำหนาที่เรื่องการเปล่ียนแปลงไดไมดี 

4. ใชทรัพยากรในชุมชน ทรัพยากรที่สำคัญที่สุด คือ ทรัพยากรทางปญญา คนที่เปนอาจารย เปน

วิทยากร ควรรับคนในชุมชนเขามาเยอะๆ อยาไปติดกับเร่ืองสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ทรัพยากรนี้ควร

รวมถึงเรื่องที่จะเรียนดวย ตองเรียนในเรื่องของชุมชน เนนการปฏิบัติมากๆ 

5. มีจริต/ขีดความสามารถ ในการรับรูความตองการของชุมชน ที่จะสรางความเจริญ และความ

สรางสรรคใหแกชุมชน ที่รับรู เห็นโอกาสในการทำงาน จากความยากลำบากของชุมชนหรือปญหาของ

ชุมชน  ผมวานี่เปนคุณคา ผมอยูมหาวิทยาลัยไมคอยไดใกลชิดกับชุมชนมากมาย คือเราทำตัวเปนภูเขา ไม

ทำตัวเปนมูฮัมหมัด คือ ภูเขามันเคลื่อนตัวไมได แตมูฮัมหมัดไปไหนก็ได  นี้คือคำพูดที่เราใชกันเวลาทำงาน

ยากๆ แลวตองการความชวยเหลือจากสถาบันหรือบุคคลตางๆ แลวไมไดรับความชวยเหลือ เราก็จะคิดวา

สถาบันนั้นทำไมไมมารวมมือกับเราในเร่ืองนี้ เราก็จะเตือนสติวาภูเขามันไมมาหามูฮัมหมัดหรอก มูฮัมหมัด

ตองไปหาภูเขา  

6. ทำหนาที่เปนผูนำการเปลี่ยนแปลง เปนตัวกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงในชุมชนไดเปนอยางดี 

แปลวา ทำนอยๆ แตไดผลเยอะ  เพราะตัวเองไมไดทำแตชวนคนอ่ืนมาชวยกันทำ ตัวเองก็ทำดวย แตวาพลัง

สวนใหญมันอยูที่คน  
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ทักษะ (Skill) ที่ตองการของวิทยาลัยชุมชน  
ทักษะ (Skill) ที่วิทยาลัยชุมชนตองการ หรือทักษะของคนที่ทำงานในวิทยาลัยชุมชนก็คือ 

1. ประสานสิบทิศ (Coordination) และรวมมือ (Collaboration) หลักที่สำคัญก็คือวา ใชทรัพยากร

เพิ่มขึ้นจากภายนอกนอย ใชทรัพยากรภายในชุมชนใหเยอะ ทั้งทรัพยากรดานความรูและทรัพยากรเพ่ือการ

เรียน เชน การดำเนินกิจกรรมหองปฏิบัติการ หรือหองแล็ป (Lab) ซึ่งไมจำเปนตองเปนหองแล็ปเทียม  สวน

ใหญในมหาวิทยาลัยจะเปนหองแล็ปเทียม แตวิทยาลัยชุมชนน้ันเรียนจากชีวิตจริงในชุมชนเลย 

2. ประเมิน/วิจัย ความตองการ/ศักยภาพ/โอกาส ของชุมชน เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนน้ันอยูในทองถ่ิน 
จึงตองพัฒนาทักษะใหเปนสถาบันที่สนองความตองการของชุมชน ทักษะนี้เปนทักษะที่ตองพัฒนาขึ้น แลวถา

พัฒนาไดดี วิทยาลัยชุมชนไหนมทีักษะนี้ก็จะทำหนาที่ไดดีมาก   

3. การปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงไดเร็ว  
4. การทำงานที่ Overhead ต่ำ  แตคุณภาพดี หมายความวา ไมใชทรัพยากรภายนอกมากนัก  
5. ทำงานแบบ Catalyst ทำงานดวยตนเองนอย เพราะมีพวกเยอะ  
6. การประเมิน  ทักษะในการประเมินตัวผลลัพท  วิทยาลัยชุมชนจะอยูภายใตความทาทายที่จะถูกต้ัง

คำถามวา คุณไดอนุปริญญาแลวมีคุณภาพจริงหรือเปลา เพราะเรียนไมเห็นเยอะเลย หมายถึงเรียนในหอง

เรียน ไดความรูจริงเปลา คนถามมีความชอบธรรมที่จะถาม เราตองพิสูจนใหเขาเห็นไดวา เรียนแลวมี

คุณภาพอยางไร ทำงานไดจริงหรือไม 

 

ความสัมพันธภายใตพลวัตทางสังคม & เศรษฐกิจ 

บทบาทของ วชช. 

ชุมชน ความสัมพันธแนวราบ เทาเทียมกัน 

วชช. สอ. อื่นๆ 
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แนวคิดในเรื่องนี้ก็คือ วิทยาลัยชุมชนทำงานรวมกับชุมชน สัมพันธกับชุมชน จริงๆ แลว วิทยาลัย

ชุมชนตองเปนวงเล็กๆ ที่อยูในชุมชน เราตองสัมพันธและทำงานรวมกับชุมชน แตในขณะเดียวกัน ชุมชน 

ก็ไมไดสัมพันธและทำงานรวมกับวิทยาลัยชุมชนเทานั้น แตทำงานกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ดวย แลวเรา

เองก็ตองทำงานรวมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ดวย เราไมไดอยูแบบโดดๆ นี้เปนวิธีคิดที่เรียกวา Compact 

Adaptive System ผมมีขอสังเกตนะครับ ดวยความเคารพนะครับวา เวลาคุยกันเรื่องอะไร เรามักเอาเรื่อง

อื่นละไวในฐานไมเขาใจหมด แลวคิดวาเหมือนมีเราสองคนในโลก แตในชีวิตจริงเราตองทำงานรวมกัน มีทั้ง 

Positive Effect และ Negative Effect ในการทำงานวิทยาลัยชุมชนในสภาพความเปนจริงมีทั้งสองดานครับ 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตองการก็คือ วิทยาลัยชุมชนตองพยายามสรางทักษะ สรางวัฒนธรรมในการ

สรางความสัมพันธแนวราบกับชุมชน สรางความสัมพันธแนวราบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  สรางความสัมพันธ

แนวราบกับ Partner อื่นๆ ผมวาตรงนี้สำคัญ  เพราะจะโยงไปสูความมั่นใจและความภูมิใจในตัวเองของ

วิทยาลัยชุมชน ตองพยายามสรางความสัมพันธแนวราบและความสัมพันธที่เทาเทียมกัน  เพราะถาไมระวัง  

วิทยาลัยชุมชนจะถูกกดทับใหเปนผูต่ำตอย  ซึ่งไมเปนความจริง  เรายอมใหเปนอยางน้ันไมได  วิทยาลัย

ชุมชนจะตองยืดอกมาเสมอและเทาเทียมกับสถาบันอื่นๆ  เพราะมีความเทาเทียมกันในคุณคาตอบานเมือง  

ตอสังคม เปนความสัมพันธภายใตการเปลี่ยนแปลงพลวัตของเศรษฐกิจและสังคม และชุมชนท่ีทานอยู   

ตรงนี้เปนแนวคิดที่สำคัญมาก  และนี้คือความเสี่ยงของวิทยาลัยชุมชน แตวาคนยังไมคอยพูดกัน  

เพราะพูดแลวรูสึกกินแหนงแคลงใจกัน  เพราะฉะนั้นจุดสำคัญตองพยายามสรางความมั่นใจใหกับตัวเอง  

และคุณคาในฐานะเปนวิทยาลัยชุมชนใหได   
 

วิทยาลัยชุมชนกับชุมชน 
 1. วทิยาลัยชมุชนอยูกบัชมุชนดวยกนัเสมอหน่ึงชมุชนเปนนำ้ วทิยาลยัชมุชนเปนปลา พึง่พาอาศัยกนั 

 2. ไมทำหนาที่เปนผูให แตทำหนาที่เปนคุณอำนวย (Facilitator)  

 3. วิทยาลัยชุมชนทำหนาที่เปนคนอำนวยการใหเกิดการเรียนรู (Facilitate of Learning) ไมใช 

เปนครูหรือผูถายทอดความรู  เปนผูอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูใน

ชุมชนนั้น เปนการเรียนรูของคนในชุมชน ซึ่งเปนการเรียนโดยสินทรัพยทางปญญาในคนชุมชนนั้นเอง เปน

ปจจัยสำคัญ พึงระลึกวา กิจกรรมตางๆ นำไปสูการเรียนรูไดทั้งส้ิน  

 - อำนวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรูโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู  
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 - ทำความรูที่มีอยูในชุมชนใหตอยอดขึ้นไป เปนความรูที่ชัดเจน “วิจัยชุมชน” เปนทฤษฎีที่แจมชัด

ขึ้นดวย อันนี้ก็คือวิจัยทองถิ่น ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เริ่มตนไวเมื่อ 11 ปที่แลว โดย

ริเริ่มการทำงานวิจัยกับชุมชนขึ้นมา ทำใหชาวบานรูจักการตัดสินใจโดยใช หลักฐานขอเท็จจริงที่มีอยูใน

ชุมชนทองถิ่นนั้นๆ  

 

ผลงานวิชาการของอาจารยวิทยาลัยชุมชน 
1. คนละเกณฑคุณภาพกับอาจารยมหาวิทยาลัย อาจารยวิทยาลัยชุมชนผมคิดวามีความเส่ียงสูงมาก 

ที่จะไมมคีวามสขุ  ถาเมือ่ไรก็ตามท่ีไปเอาบรรทัดฐาน มาตรฐาน วธิคีดิของมหาวิทยาลยัวจิยั หรอืมหาวทิยาลยั  

4 ป หรือมหาวิทยาลัยเฉพาะทางมาจับ จะไมมีความสุข ที่ผมกลัวก็คือสำนักงานคณะกรรมการ 

การอดุมศกึษาจะเปนตวัเหต ุ  ผมพยายามเตือนวาใหระวงั เพราะฉะนัน้มาตรฐานวิชาการ มาตรฐานตำแหนง

ทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนนั้นตองเปนของตัวเอง ไมใชเอาของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาเกณฑจากทักษะที่ตองการ ผูกำกับดูแล ผูบริหารตางๆ ตองชวยกันสรางขึ้นมา ไมมีสูตร
สำเร็จ ซึ่งสำคัญมาก ไมเชนนั้นผูที่ทำงานจะไมมีความสุข  ผมคิดวาถาเปนเชนนั้นพวกเราก็บาป  เพราะวา

สรางระบบขึ้นมาแลวก็จับคนใสเขาไปใหทำงานแลวก็ทรมานเขา ทำใหเขาตองทรมาน เราตองทำใหเขา 

มีความสุขในการทำงาน 

3. R&D เพื่อพัฒนาเกณฑนั้นข้ึนมา  มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสูการปฏิบัติ และปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง   

4. วารสารวิชาการ ก็เปนคำถามวาควรจะมีหรือไม  เพราะวิชาการของวิทยาลัยชุมชนนั้นผมคิดวา  
มีลักษณะเฉพาะของตนเอง และการประชุมประจำปของวิทยาลัยชุมชนก็นาจะพิจารณาดวย 

 

เปาหมายของผลงานวิชาการของวิทยาลัยชุมชน  
1. เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน  นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนไมเหมือนกับ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วไป  รูปแบบการเรียนรูหรือวัฒนธรรมการเรียนรูจะไมเหมือนกัน  และวิทยาลัย

ชุมชนท้ัง 19 แหงก็จะเผชิญวัฒนธรรมการเรียนรูของนักศึกษาไมเหมือนกัน  สภาพอยางนี้ คือ โอกาสใน

การทำงานวิชาการวาดวยการเรียนรู ซึ่งมหาวิทยาลัยทั่วไปไมมีโอกาสอยางน้ี  แตโอกาสน้ันก็คือปญหาดวย 
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2. เปนการทำงานวิชาการเพื่อทำความเขาใจชุมชน มีคำถามวา จะเขาใจชุมชนในมิติไหน หรือชุมชนไหน 
พูดแคนี้ทานไปตอไดอีกเปนรอยเปนพันโจทยวิจัย ขึ้นอยูกับวา ทานจะต้ังเปนหรือไม ตั้งแลวลึกจริงหรือไม 

เชื่อมโยงจริงหรือไม   

3. เพื่อสรางความรูจากกระบวนการพัฒนาชุมชน  (Action Research) งานวิจัยชุมชนของวิทยาลัย
ชุมชนเปนงานที่อยูในพื้นท่ี ซึ่งคนทำวิจัยรูจักดีที่สุด  ในขณะที่มหาวิทยาลัยทั่วไปกวาจะเขาพื้นที่ตองใชเวลา

เปนวันสองวันกวาจะเขาไปเรียนรู  สูเราไมได เพราะเราเปนคนในพ้ืนที่  ไดขอมูลเชิงลึก แตอยาลืมบางที

มันลึกจนตาบอดเลย เหมือนปลาไมเห็นน้ำ  

4. วิจัยเอาความรูไปใช ทำวิจัยเพื่อการประยุกตใชความรูที่เรียกวา Knowledge Translation แตละ

แหงชื่ออาจจะเหมือนกัน แตผลท่ีออกมาไมเหมือนกัน ความรูที่ออกมาไมเหมือนกัน Knowledge 

Translation ขณะนี้กำลังเปนที่นิยมของโลก  

5. เพื่อสรางรูปแบบการกำกับดูแลวิทยาลัยชุมชน  
 

วิทยาลัยชุมชนกับการตอยอดระดับปริญญาตรี  
การที่ผูเรียนจบจากวิทยาลัยชุมชนจะไปตอปริญญาตรีนั้นเปนสวนนอย และไมใชเปาหมายหลักของ

วิทยาลัยชุมชน  

1. วทิยาลยัชมุชนควรสรางชองทางใหนกัศกึษาบางคนซึง่เปนสวนนอยมากมโีอกาสไดเรียนตอ แตไมใช
วิทยาลัยชุมชนจัด 

2. ไมถือเปนชองทาง/วิธีดำเนินการหลกั 
3. ตอยอดในสถาบันอื่น ไมใชวิทยาลัยชุมชนเปนผูจัดหลักสูตรปริญญาตรี 
4. วิทยาลัยชุมชนมุงสรางความเปนเลิศในการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในชุมชน 
วิทยาลัยชุมชนไมควรเปนผูจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อจะเนนความสนใจ ความเอาใจใส และ

สรางวัฒนธรรม สรางทักษะในการจัดการศึกษาที่ไมใชปริญญาตรี สวนใหญไมใชอนุปริญญาดวย สวนใหญ

เปนหลักสูตรเฉพาะกิจ หลักสูตรระยะสั้น นั้นคือทักษะที่ไมมีสถาบันอุดมศึกษาไหนมี ที่จริงก็มีเหมือนกันแต

กระทอนกระแทน เพราะทุกมหาวิทยาลัยมีบริการวิชาการ แตทำแบบกระทอนกระแทน แบบคนนอก แตนี้

เราทำแบบคนในชุมชน  
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ในความเห็นผม วิทยาลัยชุมชนไมเนนการศึกษาระดับปริญญาตรี แตเปดชองเปดโอกาสใหนักศึกษา

ไปตอปริญญาที่อื่น  เปนการเปดชอง เปดโอกาส หาทางชวยเหลือสนับสนุนใหนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนเรียน

ตอได แตไปเรียนตอที่อื่น นี้เปนความเชื่อของผมในตอนนี้ ผิดได แตผมเชื่ออยางน้ี แลวบานเมืองไดผล

ประโยชนจริงและวิทยาลัยชุมชนจึงเปนวิทยาลัยชุมชนจริงๆ ไมงั้นเราจะเปนวิทยาลัยชุมชนที่รอเปน

มหาวิทยาลัย  

ไมวาจะเปนองคกรแบบไหน หรอืเปนบคุคล ใครก็แลวแตทีด่ำรงชีวติปจจบุนัแบบรอเพ่ือจะไปสูอยางอ่ืน 

ไมเอาใจจดจอกับหนาท่ีปจจุบัน จะไมมีวันเจริญอยางแทจริง นี้เปนความเชื่อสวนตัวของผม ซึ่งอาจผิดได 

เพราะฉะน้ันผมจึงไมเห็นดวยกับการยกระดับเปนมหาวิทยาลัย อยาลืมวาผมผิดได แตผมมีความเชื่ออยางน้ี  

 

วิทยาลัยชุมชนกับการยกระดับเปนมหาวิทยาลัย 
1. วิทยาลัยชุมชนไมไดตั้งข้ึนสำหรับเปนจุดเร่ิมตนของการขยายเปนมหาวิทยาลัย 
2. วิทยาลัยชุมชนตองพัฒนา “วัฒนธรรมองคกร” และ “วัฒนธรรมความเปนเลิศ” ของวิทยาลัย

ชุมชนขึ้นใชในการทำงาน และเพื่อความสุข ความภาคภูมิใจของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพราะวาการทำหนาที่ของ
วิทยาลัยชุมชนอยางมีคุณคา และมีศักดิ์ศรีนั้น ยังจะตองสรางวัฒนธรรมองคกร วัฒนธรรมองคกรแปลวา 

การประพฤติปฏิบัติ ความเชื่อ รวมกันของคนในขององคกรตามคุณคาขององคกร  สิ่งน้ีตองสรางขึ้นมา 

บางแหงมีอยางนาชื่นใจแลว แตบางแหงยังกระทอนกระแทนอยู แตถาทานมีอยางนาช่ืนใจแลวก็ตองมีการ

พัฒนาตอและเปล่ียนแปลงตอไป  

ผมคิดวา ไมวาตัวองคกร หรือบุคคล ไมมีอะไรนาตกใจหรือนาเสียดายมากเทากับการไมเห็นคุณคา

กับปจจุบันของตัวเอง นี้คือความเช่ือของผม ที่สำคัญคือวาปจจุบันของตัวเองน้ัน มันเปนปจจุบันที่ดิ้นได ก็คือ

วาปจจุบันวันนี้กับปจจุบัน 3 ปขางหนาไมควรเหมือนกัน แตผมยังเช่ือวาตัวคุณคาลึกๆของวิทยาลัยชุมชน ไม

นาจะเปลี่ยนในชวงเวลา 3 ป 5 ป  

3. แตกตางจากมหาวิทยาลัยโดยสิ้นเชิง วิทยาลัยชุมชนไมใชมหาวิทยาลัยช้ันต่ำ ไมใชสถาบันท่ี
ตะเกียกตะกายเพ่ือไปเปนมหาวิทยาลยัแบบใหปริญญา เราเปนตัวของเราเอง นี้คือความเช่ือของผม 
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การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ของสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  

และวิทยาลัยชุมชน* 
 

โดย ดร.สุเมธ  แยมนุน 
 

 

 

 ทานผูอำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ผูอำนวยการและ

เจาหนาที่วิทยาลัยชุมชน ที่กำลังทำหนาที่จัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนชวง 5 ปขางหนา ขอใชโอกาสน้ี

สื่อสารทำความเขาใจ นโยบายประเด็นตางๆ 4 - 5 ประเด็น เพื่อใหทุกทานสามารถนำไปใชเปนแนวทางใน

การจัดทำแผนตอไป 

 การทำแผนอาจแบงเปน 2 ชวง คือ แผนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนในชวง 5 ป กับแผนพัฒนาหรือ

แผนการจัดเตรียมงบประมาณรายจายประจำป โดยเฉพาะปงบประมาณ 2552  

 การจดัทำแผนพัฒนาวทิยาลัยชมุชน 5 ป ใหยดึโยงกับแผนพฒันาอดุมศกึษาระยะยาว 15 ป ฉบบัที ่2 

ตามขอบเขต บริบท และทิศทางท่ีกำหนดไว ขอใหยึดกรอบ และมองวาวิทยาลัยชุมชนในอนาคตจะมุงเนน

ประเด็นไหน จะปรับตัวประเด็นใด และสุดทายวิทยาลัยชุมชนจะยืนอยูในสังคมอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

สมความภาคภูมิไดอยางไร 

 

 * เรียบเรียงจากเทปคำสัมภาษณ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 ณ โรงแรมแมน้ำริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร 
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 1. ใหทบทวนสรางความเขาใจ “หลักการ ปรัญชาวิทยาลัยชุมชน” ที่ทานผูบริหารเม่ือ 5-6 ปที่

แลวไดวางไว วิทยาลัยไดดำเนินงานอยางเขาใจ และนำหลักการ ปรัชญาไปใชไดถูกตองและเกิดผลตาม

เจตนารมณของผูบริหารสมัยน้ันหรือไม หลักการของเดิมท่ีมีถือวาใชไดทั้งหมด แตความเขาใจในแงปฏิบัติ

ตองมาทบทวนใหม 

 2. ใหถือเปนภารกิจของวิทยาลัยแตละแหงเหลียวกลับไปดูวาการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนจะมี

วิธีดำเนินการอยางไร เพื่อใหสอดรับกับแนวทาง 

  2.1 วิทยาลัยชุมชนกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวาปริญญาตรี 

  2.2 วิทยาลัยชุมชนกับการศึกษาท่ีเชื่อมตอโลกของการทำงานกับโลกของการศึกษา 

  2.3 วิทยาลัยชุมชนกับการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 

  2.4 วทิยาลัยชมุชนกบัระบบทีเ่ชือ่มโยงระหวางการศึกษาในชุมชนกับการศกึษาในมหาวิทยาลยั 

 ใหนำแนวทางท้ัง 4 ประเด็น มาประเมินวา ขณะนี้เราอยูในสถานการณที่มีความรูความเขาใจ

ประเด็นเหลานั้น และจะทำแผนท่ีนำไปสูการปฏิบัติที่สอดรับกับแนวทางทั้ง 4 ไดเหมาะสมเพียงใด 

 

 3. จุดยืนวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนมีจุดยืนที่มั่นคงชัดเจนแลวหรือไม จุดยืนในท่ีนี้หมายถึง

สถานภาพ เปนอนุระบบ ซึ่งเปนองคประกอบของระบบใหญที่เรียกวาระบบอุดมศึกษาของประเทศ ในแผน 

15 ป ไดกำหนดจุดยืนของวิทยาลัยชุมชนไวชัดเจน วิทยาลัยชุมชนเปนสวนหนึ่งของระบบอุดมศึกษา ซึ่ง

ขณะนี้มีสถาบันอุดมศึกษามากกวา 165 แหง มีวิทยาลัยชุมชน 19 แหง เปนหนึ่งในระบบอุดมศึกษา  

 

ระบบอุดมศึกษา  
 กำหนดสถาบันอุดมศึกษาจำแนกเปน 4 ประเภท  

 1) ระดับฐานรากท่ีสุดของระบบอุดมศึกษา คือ วิทยาลัยชุมชน 

 2) ระดับถัดข้ึนมา เปนสถาบันอุดมศึกษา 4 ป เนนจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในพื้นที่จังหวัด 

  หรือภูมิภาค เพื่อตอบโจทยการพัฒนาจังหวัดหรือภูมิภาค 

 3) ระดับถัดขึ้นมาอีกเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง หรือมหาวิทยาลัยทางดานวิทยาศาสตรและ 

  เทคโนโลยี หรือมหาวิทยาลัยท่ีเปนหลักการของ Comprehensive มหาวิทยาลัยกลุมน้ีจะเปน 
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  มหาวิทยาลัยที่มุงเนนตอบโจทยระดับประเทศ ตอบโจทยการพัฒนาความรูความตองการของ 

  ประชาชนในระดับชาติ 

 4) ระดับสูงสุดของระบบอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยวิจัย หรือมหาวิทยาลัยที่ผลิตทางดาน 

  ดุษฎีบัณฑิตเปนหลัก เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่มุงตอบโจทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

  ในการแขงขันของประเทศ  

 

 4. ความเช่ือมโยงกับระบบอุดมศึกษา  แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ไดจัดระบบวิทยาลัย

ชุมชนไวในตำแหนงท่ีเหมาะสม จะแปลโจทยใหญนี้ไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจนไดอยางไร ถาเรามองวิทยาลัย

ชุมชนเปนสวนหนึ่งของระบบอุดมศึกษาของประเทศ วิทยาลัยชุมชนก็จะตองมีภารกิจที่สอดคลองกับ

อุดมศึกษา ตามแนวทางของวิทยาลัยชุมชนที่อยูในกรอบแผน 15 ป 

  4.1 การสรางองคความรูใหม การถายทอดองคความรู และการพัฒนาอยางตอเน่ือง เปน 

   พันธกิจท่ีสำคัญของอุดมศึกษา  

  4.2 การรวมตัวเปนเครือขายอุดมศึกษา ซึ่งขณะน้ีมี 9 เครือขายทั่วประเทศ วิทยาลัยชุมชนจะ 

   เปนสวนหน่ึงของเครือขายอุดมศึกษา แผนการทำงานในรูปเครือขายจะกำหนดภารกิจ 

   ไดชัดเจนวาไปตอหรือไปเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในเครือขายไดอยางไร จะใชประโยชน 

   ในการรวมมือกับเครือขายไดอยางไร วิทยาลัยชุมชนมีหนาที่เชื่อมโยงกลุมมหาวิทยาลัย 

   ใหเปนพันธมิตร มองมหาวิทยาลัยเหมือนกับเพื่อน เหมือนกับผูรวมงาน เหมือนกับ  

   Partners ซึ่งจะเปนทั้งผูให และผูรับผลผลิตที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยชุมชน  

 

 5. การขยายการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนจัดตั้งขึ้นตามหลักการ คือ เปนจังหวัดที่

ปลอดจากสถาบันอุดมศึกษา จึงขอหยุดวิทยาลัยชุมชนอยูแค 19 แหง ถือวาเปนวิทยาลัยชุมชนท่ีมีปริมาณ

หรือมีขนาดที่นาจะเพียงพอ มีความหลากหลาย มีความแตกตางที่นาจะหยุดคิด และวางแผนพัฒนาวิทยาลัย

ชุมชนใหกาวตอไปอยางมั่นคง ถาเราเห็นวิทยาลัยชุมชนในบริบทใหม ในตำแหนงใหมหรือในระบบอุดมศึกษา

ใหม จะชวยใหกำหนดบทบาทภารกิจ และการดูแลประชากรกลุมเปาหมายชัดเจนย่ิงขึ้น  
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 6. การสรางวทิยาลัยชมุชนใหเปนระบบอดุมศกึษาทีม่คีวามหมายตอชมุชนอยางแทจรงิ ใหชวยคดิวา 

การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนจะทำอยางไร กลุมเปาหมายของวิทยาลัย

ชุมชนอยูตรงไหน สิ่งที่ทำมาแลวประสบความสำเร็จมากนอยเพียงใด ทำอยางไร 

 

 7. หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ในเชิงวิชาการ วทิยาลัยชุมชนมี 2 หลักสูตร  

7.1 หลักสูตร Transfer Program มุงพัฒนาคนไปสูสายวิชาการ ไปตอมหาวิทยาลัยเพ่ือรับ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เรียกสายนี้วาสายวิชาการ 

หรือ หลักสูตรท่ีสามารถจะ Transfer ไปสูหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโทและปริญญาเอกได ขอใหกลับมาทบทวนในสวนน้ี เดิมนั้นมุงผลิตอนุปริญญา

ทีเ่ปนของวิทยาลัยชมุชน แตจากเกณฑมาตรฐานหลักสตูรอนุปริญญาสำหรับมหาวิทยาลัย 

มีความแตกตางกันหลายลักษณะ ไมสอดคลองไมเหมาะสมกับวิทยาลัยชุมชน  

  จึงตองเหลียวดูวาคนท่ีเรียนในวิทยาลัยชุมชน 2 ปนั้น จะสามารถใชเวลาตออีก 

2 ป จบระดับปริญญาตรีไดอยางไร รูปแบบของการจัดการศึกษาที่มีความรวมมือกัน

ระหวางสถาบันอุดมศึกษาแหงหน่ึงกบัสถาบันอุดมศึกษาอีกแหงหน่ึง ซึง่ทำใหมกีารเตรียม 

กำลังคน เตรียมความรูในชวง 2 ปแรก และโอนไปตออีกสถาบันหน่ึง อีก 2 ปก็จบ

ปริญญาตรี ระบบตรงนี้ถาดู ในกรณีของการผลิตแพทย มหาวิทยาลัยแพทยบางแหงไม

จัดการศึกษา 2 ปแรกหรือ 3 ปแรก แตใหมหาวิทยาลัยอีกแหงหน่ึงจัด เพราะฉะน้ันให

เอาหลักการตรงนี้ มาดูวาบทบาทของวิทยาลัยชุมชนจะรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน

หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และก็รับชวงจัดการศึกษา 2 ปแรก ซึ่งไมใชหลักสูตรของ

วิทยาลัยชุมชน แตเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่จะไปตอยอด ถาทำความตกลงกับ

มหาวิทยาลัยเชนนี้จะไดประโยชนหลายประการ  ที่สำคัญ คือ สิ่งที่วิทยาลัยชุมชน            

สอนรวมกับมหาวิทยาลัยจะเปนที่ยอมรับกับผูเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย วิธีการ

เรียนการสอนในวิทยาลัยชุมชนจะเปล่ียนไป จึงใหกลับไปตกลงกับมหาวิทยาลัยวา

หลักสูตรที่เปน General Education หลักสูตรที่เปน Basic Science ที่สอนอยู ใน

มหาวิทยาลัย นำมาสอนท่ีวิทยาลัยชุมชน ครูอาจารยในวิทยาลัยชุมชนอาจจะขาด ก็ดึง

จากมหาวิทยาลัยมาชวย การเรียนการสอนในระดับนี้สามารถทำไดในกรอบแนวคิดของ 
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Junior College  

  Junior College รับสอน 2 ปแรกเทานั้น และเปน 2 ป ซึ่งเขาไมไดหวังปริญญา 

อนุปริญญาอะไร แตเปนสิ่งซึ่งสามารถจะถายโอนไปสูมหาวิทยาลัยไดอยางสนิท จึงขอให

คิดประเด็นนี้เปนเรื่องของโปรแกรมท่ีจะ Transfer ไปสูมหาวิทยาลัย  

7.2 หลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่ง ซึ่งหวังผลอยากใหผลผลิตไปสูตลาดแรงงาน และยัง Transfer 

ไปสูมหาวิทยาลัย เปนหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนเอง ก็ตองมาคิดวา สิ่งที่จะสอนใหเปน

ทีย่อมรับไดจะทำอยางไร เปนเร่ืองใหญทีอ่ยากเห็นการพัฒนาหลักสตูรทีช่ดัเจน มาตรฐาน 

หลักสูตรท่ีใชกันอยูในปจจุบันคงตองเปล่ียน มาตรฐานของวิทยาลัยชุมชน และนาจะตอง

เกิดข้ึนได  

 

 8. การพัฒนาหลักสูตร ไดยึดหลัก “มาตรฐานคุณวุฒิ” มากกวามาตรฐานเชิงวิชาการ มาตรฐาน

คุณวุฒิที่เรียกวา National Qualification Framework เปนสิ่งที่สำคัญที่สุด สำคัญมากกวา  ที่จะไปเนน

โครงสรางทางวิชาการ เพราะตอไปน้ีวิทยาลัยชุมชนจะเนนหลักสูตรที่เปนของวิทยาลัยชุมชนที่เรียกวา 

Competency Based Learning การที่จะพัฒนาไปสู Competency Based Learning  จะมีกระบวนการที่

แตกตางไปจากการพัฒนาหลักสูตรโดยทั่วไป  

 มีการเรียนรูตลอดเวลาวา วิทยาลัยชุมชนมีเทคนิคการพัฒนาหลักสูตรที่เปนเอกลักษณของวิทยาลัย

ชุมชน เปนส่ิงซึ่งท่ีอื่นไมสามารถลอกเลียนแบบได เพราะวิทยาลัยชุมชนมุงสรางคนใหคิดเปน ทำเปน 

ประกอบอาชีพได เรียกเทคนิคนี้วา DACUM (Developing A Curriculum) ทุกวิทยาลัยชุมชนจะตองนำมาใช 

หลักการงายๆ จะเร่ิมจากการวิเคราะหสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เพราะฉะน้ันกอนจะทำเร่ืองน้ีจะตอง

ไปดูวาจะทำอาชีพอะไร อาชีพก็คือสิ่งซึ่งมีอยูแลวในชุมชน เกิดขึ้นแลวในชุมชน อาจจะมีความแตกตางหลาก

หลาย บางอยางเปนอาชีพที่เปนระบบ บางอยางไมเปนระบบ ทำอยางไรถึงจะหยิบยกอาชีพตรงน้ันขึ้นมา 

เราก็ใชกระบวนการที่เรียกวา DACUM ลงไปพัฒนาหลักสูตร  

 การวิเคราะห Competency อาชีพ อาจจะทำเองไมได แตจะตองเริ่มจากคนที่อยูในวงการ คนที่

ประกอบอาชีพตรงนั้นอยูแลว ใหเปนผูตอบโจทยหลายๆ โจทยวาการประกอบอาชีพนั้น ตองการทักษะ 

ตองการสมรรถนะในดานใดบาง จากนั้นจึงมากำหนดวามีองคความรู มีกระบวนการพัฒนาประสบการณที่จะ

นำไปสูสมรรถนะหรือทักษะตรงนั้นไดหรือไม วิธีการตางๆ เหลานั้นจะตองจัดรวบรวม จนในท่ีสุดจะได

63คมทัศน : ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน : เลม 2 



กระบวนการพัฒนาสมรรถนะท่ีสอดคลองกับอาชีพในแตละอาชีพน่ันคือกระบวนการของ DACUM การ 

Design หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งในรายละเอียดวิทยาลัยจะตองไปทบทวนดู มีตำราเขียนเร่ืองน้ีไว

เยอะมาก  

 หลักสูตรประเภทนี้ ถือวาเปนหลักสูตรที่เปนเอกลักษณของวิทยาลัยชุมชน เปนหลักสูตรที่จะตอง

พัฒนาใหสอดคลองกับทรัพยากรวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน ถาถามวาหลักสูตร

ประเภทน้ีตอยอดในระดับปริญญาไดไหม ตรงน้ีถือวาเปนการพัฒนาทางวิชาการ ซึ่งตองมาทบทวนดูวา 

เวลาเราหยิบ DACUM ของอาชีพใดอาชีพหนึ่งขึ้นมา ถาองคความรูในศาสตรนั้นๆ มันเหมาะมันตอเนื่องกับ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นระดับอุดมศึกษาเราก็พัฒนาตอยอดได แตถาจบแคนั้นจะไปตอยอดระดับปริญญาไมได มันก็

ควรจะจบแคนั้น นั่นคือการสรางมาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานหลักสูตร ที่ทำใหทุกคนสามารถออกไป

ประกอบอาชีพได  

 ฉะนั้นวัตถุประสงคหลักของการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนท่ีอยากเนนมี 3 ประเด็น ดังน้ี 

 1) ตองหาสมรรถนะใหได ทุกหลักสูตรตองบอกวาสามารถที่จะทำอะไรได ถาจะไปประกอบอาชีพ 

สมรรถนะเหลานั้นเปนประโยชนตออาชีพอะไร สมรรถนะเปนเรื่องสำคัญของการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ

เรียนการสอนในวิทยาลัยชุมชน 

 2) หลักสูตรตองสรางทัศนคติหรือคานิยมในการประกอบอาชีพน้ันใหได เรื่องนี้เปนเรื่องยาก การ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ การสรางแรงจูงใจใหคนคิดและพยายามจะพัฒนางาน และทำงานในสิ่งซึ่งเขาอาจจะไม

มีพื้นฐานมากอนเปนเรื่องยาก 

  3) ในวิทยาลัยชุมชนจะตองสรางระบบที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองพัฒนาอยางตอเน่ืองน้ัน

หมายถึง ความพยายามที่จะใหบุคคลเหลานั้นหลังจากที่ผานการพัฒนาสมรรถนะในหลักสูตรตางๆ ออกไป

ประกอบอาชีพแลว ใหมีโอกาสกลับมาทบทวน กลับมาเรียนรู ทักษะใหมๆ สมรรถนะใหมๆ ในวิทยาลัย

ชุมชนไดอีก เพราะความรูที่มีอยูในขณะนี้ ลาสมัยหรือไมเปนประโยชนภายในระยะเวลาอันส้ัน หลักสูตรที่

ควรพัฒนา ใหไปปรับปรุงจากฐานซ่ึงเปนประสบการณในชุมชนอยูแลว และส่ิงที่ขอย้ำ คือ วิทยาลัยชุมชน

เปนสถาบันอุดมศึกษา จึงตองวางตำแหนงของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหอยูในระดับที่สูงกวา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การวางตำแหนงตรงนั้นจะทำใหเราสามารถเลือกทักษะ เลือกความรู ที่เปนอุดมศึกษา  

ความพยายามพัฒนาหลักสูตร เชน ผูชวยเภสัชกร ผูชวยทันตแพทย ผูดูแลผูสูงอายุ ถือวาเปนเอกลักษณ

วิทยาลัยชุมชนที่ตองพัฒนาบนหลักของ DACUM และใหเชื่อมไปสูการประกอบอาชีพไดจริง หลักสูตรซ่ึงเปน
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ที่สนใจขณะน้ีและกำลังพัฒนาไปสูระบบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน ที่สำคัญคือหลักสูตร

เกษตรอินทรียหรือเกษตรชีวภาพ ถาทั้งหมดเริ่มตนจากกระบวนการ DACUM กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่

เปนเอกลักษณของวิทยาลัยชุมชนแลว จะทำใหเราไดหลักสูตรที่มีคุณภาพ และเปนประโยชนตอชุมชน และ

นี่คืออัตลักษณที่แทจริงของวิทยาลัยชุมชน  

 

 9. ทิศทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ใหวิทยาลัยชุมชนแตละแหงทบทวนเรื่องการ

พัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด DACUM ที่กลาวมา โดยวิทยาลัยชุมชน 1 แหง ควรพัฒนาหลักสูตรดังกลาวให

ได 3 หลักสูตร จึงจะตอบโจทยของการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพของชุมชน 

9.1 จัดการเรียนการสอนในส่ิงที่เปนอาชีพที่ทำอยูแลวในพ้ืนที่ ใหกลับไปดูทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีอยู วัฒนธรรม และอาชีพที่มีอยูในชุมชน ซึ่งแนนอนคนสวนใหญยังอยูในภาคการ

เกษตร ทำอยางไรวิทยาลัยชุมชนจะหยิบประเด็นตางๆท่ีชุมชนทำอยูแลวมาวิเคราะห จะ

ทำใหเขาเพิ่มผลผลิต ปรับกระบวนการผลิต ปรับกระบวนการแปรรูป เพิ่มมูลคาผลผลิต

ใหสูงขึ้นดวยกระบวนการพัฒนาหลักสูตร DACUM  

9.2 จัดการเรยีนการสอนท้ัง 7 วัน ใหจัดการศึกษาที่มุงไปที่คนที่จบ ม. 6 และพัฒนาการจัด

ใหกาวหนาจนในท่ีสุดจัดการเรียนการสอนเปนภาคปกติ เรียนไดทั้ง 7 วัน โดยที่ผูเรียน

เต็มใจมาเรียน ขอใหปรับวิทยาลัยชุมชนไปสูสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ

สอนท้ัง 7 วัน  

9.3 จัดการศึกษาที่ครบวงจร ตอยอด เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพที่มั่นคง มีองคความรูที่

สามารถจะผลิตสินคาบริการไดตามมาตรฐานท่ีตองการ ถาตอยอดในสวนนี้ เห็นวา

วิทยาลัยชุมชนจะเปนจักรกลสำคัญที่ทำงานคูขนานกับการทำงานในมหาวิทยาลัย เพราะ

สิ่งที่เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยหลายเรื่องเปนส่ิงดีตอชุมชน แตมหาวิทยาลัยไมสามารถจะนำ

สิ่งนั้นไปถายทอด ตอยอดไปยังชุมชนได วิทยาลัยชุมชนนาจะเปนตัวกลางท่ีเชื่อมระหวาง

ผลผลิตของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาลงไปสูเกษตรกร ลงไปสูผูประกอบอาชีพ ลงไปสู

เจาหนาที่ภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งอยู ในชุมชน โดยใชองคความรูจากมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยชุมชนนาจะทำหนาท่ีเปน นกตอนำส่ิงตางๆเหลาน้ันไปสูการพัฒนาท่ีแทจริงโดย

การสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษา  
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 10. การบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน มีประเด็นที่จำเปนทบทวนหลายประเด็น 

  10.1 ระบบงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน ถือวาเปนระบบงบประมาณท่ียังไมเปนมาตรฐาน 

ยังไมเปนระบบท่ีเปนท่ียอมรับในระดับอุดมศึกษา จึงตองปรับระบบงบประมาณและการเงินของวิทยาลัย

ชุมชนใหเปนระบบท่ียอมรับไดในระดับอุดมศึกษา ถึงแมวาสถานภาพของวิทยาลัยชุมชนแตละแหงน้ันจะยัง

ไมเปนนิติบุคคลเหมือนกับมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป แตดวยความสามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ ระเบียบ  

ขอบงัคบัอะไรตางๆ ไดเอง กค็งจะชวยใหการปรบัปรงุตรงนีเ้ปนไปในทศิทางซึง่ใกลเคยีงกบัมหาวิทยาลยัมาก

ทีส่ดุ  

   10.1.1 ระบบการจัดสรรงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนทุกแหงถือเปนสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ การจัดสรรงบประมาณสวนใหญมาจากรัฐ สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนท่ีอยูสวนกลางน้ันควรจะ

เปนองคกรกลางที่ทำหนาที่วิเคราะห ทำหนาที่กำหนดทิศทาง และในขณะเดียวกันจะเปนผูชี้แนะใหคณะ

กรรมการวิทยาลัยชุมชน ซึ่งจะทำหนาท่ีตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหวิทยาลัยชุมชน เรียกวาเปน 

Buffer Body เงินทุกบาททุกสตางคที่จัดสรรไปจากงบประมาณแผนดินจะตองกอใหเกิดประโยชนลงไปถึง 

ผูเรียนทุกคน ตรงน้ีเคยคิดวาจะตองมีการศึกษาคาใชจายตอหัวสำหรับผูที่เรียนในวิทยาลัยชุมชนในหลักสูตร

ตางๆ การปรับระบบงบประมาณนั้นจะปรับทั้ง 2 ซีก ในสวนของวิทยาลัยชุมชนเองจะมีระบบการจัดสรรงบ

ประมาณตรงไปยังตัวสถาบัน และในขณะเดียวกันจะมีระบบการจัดสรรงบประมาณท่ีผานผูเรียนหรือผาน 

นักศึกษา เรียกวาเปนการจัดสรรผาน Demand Side ระบบท่ีสรางความสมดุลระหวาง Supply Side และ 

Demand Side จะทำใหเรามีกลไกในการบริหารจัดการการเงินสืบเน่ืองกัน ขณะนี้ไมรูวาวิทยาลัยชุมชน

แตละแหงลงทุนตอหัวนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหัวละเทาไหร รัฐลงทุนหัวละเทาไหร ผูเรียนน้ันแนนอน

เขาลงทุนคาหนวยกิตๆ ละ 25 บาท ตรงน้ีถือเปนนโยบายของรัฐบาล ถารวมแลวตนทุนของวิทยาลัยชุมชน

ในการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา 1 ปการศึกษา ใชเงินเทาไหร แบงแยกสัดสวน 2 ตัวนี้ ซึ่งคาด

วาผูเรียนจะรับผิดชอบประมาณรอย 10-20 สวนอีกรอยละ 80-90 นั้น รัฐรับผิดชอบ ถาทำตัวเลขน้ีให

ชัดเจน ทุกคนท่ีเขามาเรียนในวิทยาลัยชุมชนตองมีสำนึกวาที่เขามาไมใชเพราะเขาจาย 25 บาทตอหนวยกิต 

แตเพราะรัฐตองลงทุนใหเขาอีกเยอะ ตัวเลขน้ียังไมมีใครรู แตถาคิดออกมาแลวคงจะทำใหเรื่องการจัดสรร

งบประมาณมีความชัดเจนข้ึน คนท่ีมาเรียนในวิทยาลัยชุมชนก็เหมือนกับเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเสีย

คาใชจายนอย รัฐจายเยอะแตผูเรียนเองก็ไมรู ไมเขาใจ คิดวานี่คือบริการโดยท่ัวไป ถาคิดเปนคาใชจายตอ

หัวจะมีความชัดเจนข้ึน คงจะตองมีการปรับระบบการเงินและบัญชีในระดับวิทยาลัยชุมชน ระบบบัญชีที่เปน
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มาตรฐานควรจะถูกพัฒนาและนำมาใชในวิทยาลัยชุมชน เปนระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบได เปนระบบ

บัญชีที่มีผูตรวจสอบ มีผูรับรองเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยโดยท่ัวไป 

   10.1.2 การบริหารการเงินในวิทยาลัยชุมชน ตองปรับกรอบอำนาจของสภาวิทยาลัย

ชุมชนใหมีอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีจะผานไปยังสถาบันในวิทยาลัยชุมชนใหมากข้ึน หนาที่ของ

การบรหิารโดยผูอำนวยการวิทยาลัยชมุชนนัน้ควรอยูทีก่รอบนโยบายจากสภา และจะมีอำนาจในการตัดสนิใจ/

สั่งการตามขอบเขตท่ีจะมีการตกลงกัน อยากเห็นบทบาทของวิทยาลัยชุมชนบริหารทรัพยากรท่ีไมไดอยูบน

พื้นฐานการสนับสนุนจากรัฐเทานั้น ทำอยางไรจะสรางระบบทรัพยากรในวิทยาลัยชุมชนใหเปนระบบเปด 

สรางแรงจูงใจใหกับผูบริหารวิทยาลัยชุมชนใหระดมหาแหลงทุนจากแหลงอื่นๆ เขามาสนับสนุนการศึกษา

อยางตอเนื่อง นี่เปนแนวทางหลักในการบริหารจัดการทางการเงินของวิทยาลัยชุมชน เพื่อปรับใหวิทยาลัย

ชุมชนมีลักษณะการบริหารจัดการท่ีไมแตกตางไปจากมหาวิทยาลัย  

 ขณะนี้กำลังจะทำพระราชบัญญัติการเงินอุดมศึกษา พระราชบัญญัติฉบับนี้จะใชไดกับวิทยาลัย

ชุมชนทุกแหง เรื่องของการบริหารตองกลับมาดูบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนในปจจุบัน ทุกทานคงทราบวา

วิทยาลัยชุมชนขณะนี้บริหารบนพื้นฐานของระบบราชการ ในงานราชการนั้นสวนใหญก็จะดำเนินการโดย

ขาราชการ ขณะนี้ในกลุมของขาราชการกำลังมีการเปล่ียนแปลง พระราชบัญญัติคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน (กพ.) ฉบับใหม เพิ่งมีผลใชบังคับเมื่อ 2 เดือนที่แลว จะทำใหมีการปรับระบบการบริหารงานบุคคล

ครั้งใหญของขาราชการ จากเดิมนั้นเรามีซี 1-ซี 11 ตอไปนี้จะไมมีซี แตจะจัดเขาสูระบบแทง มีแทงของ 

ผูบริหาร มีแทงของผูปฏิบัติการ มีแทงของนักวิชาการ มีแทงของผูที่จะตองรับผิดชอบภารกิจที่แตกตางกัน 

การจัดเขาสูแทงตางๆ จะมีบัญชีเงินเดือน จะมีตารางเงินเดือน ซึ่งไมเหมือนที่เคยทำมาในอดีต คงจะกำหนด

เงินเดือนขั้นต่ำ และก็ไปขั้นสูงสุดเทานั้น ในแตละแทงก็คงจะมีขั้นวิ่ง ซึ่งออกมาเปนรอยละ หรือวาเปนระบบ

การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเร่ืองคาใชจายบุคคลที่มีการเปล่ียนแปลงคร้ังย่ิงใหญ  

  10.2 การสรางระบบพนักงานวิทยาลัยชุมชน สิ่งที่อยากเห็นในวิทยาลัยชุมชนเพิ่มขึ้น คือ 

ระบบพนักงานของวิทยาลัยชุมชนนาจะสรางโดยเลียนแบบระบบพนักงานของมหาวิทยาลัย งบประมาณท่ี

จัดสรรไปสูการบริหารงานบุคคลหรือคาใชจายบุคคลของวิทยาลัยชุมชนนั้นควรจะเปลี่ยนจากหมวดเงินเดือน

ใหกลายเปนเงินอุดหนุนบุคลากรในวิทยาลัยชุมชน  แลวมาสรางระบบพนักงานวิทยาลัยชุมชนรองรับ จะจัดมี

กี่แทง แตละแทงจะมีตำแหนงหรืออัตราขั้นวิ่งอยางไร สามารถที่จะกำหนดในสวนนี้ไดโดยอิสระ เพราะ

ฉะน้ันถามองในระยะยาว เห็นวาควรจะชลอจำนวนขาราชการที่จะอยูในวิทยาลัยชุมชน และเพ่ิมระบบท่ีเปน
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พนักงานของวิทยาลัยชุมชนใหชัดเจน เราสามารถจะสรางระบบพนักงานของวิทยาลัยชุมชนใหมีความคลอง

ตัว มีเงินเดือนสูง มีคาตอบแทนสูง มีสวัสดิการสูงกวาขาราชการ เพราะฉะน้ันจุดตรงน้ีนาจะเปนจุดสำคัญใน

การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล ในวิทยาลัยชุมชนอาจมีพนักงาน 3 กลุม กลุม 1 กลุมบริหาร กลุม 

2 กลุมอาจารยหรือกลุมครูผูสอน กลุม 3 กลุมสนับสนุน ทั้ง 3 กลุมนั้นใหสามารถกำหนดกรอบเงินเดือน 

เริ่มตน สูงสุด สามารถกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงเพื่อใหบุคคลตางๆสามารถเขาสูตำแหนงและพัฒนา

ไปในสายงานน้ีได 

  10.3 ระบบบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนโดยรวม ในชวงท่ีผานมาถือเปนการทดลองระบบ 

อาจจะมีปญหาขลุกขลัก บทบาทของสภาวิทยาลัยชุมชน บทบาทของอาจารยในวิทยาลัยชุมชน บทบาทของ 

ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน และผูปฏิบัติการในวิทยาลัยชุมชน ทั้งหมดนั้นจำเปนจะตองมีการปรับและออกแบบ

ระบบใหม สภาวิทยาลัยชุมชนจะตองเปนองคกรสูงสุดในการกำหนดนโยบาย ทิศทางการขับเคล่ือนวิทยาลัย

ชุมชนที่เปนอิสระ มีคำถามวาสภาวิทยาลัยชุมชนนั้นขึ้นอยูกับใคร จะตอง Report ตอใคร อิสระมากนอย

ขนาดไหน ผมเชื่อวาสภาวิทยาลัยชุมชนนั้นคือองคกรสูงสุดท่ีจะดูแลวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดน้ัน เขาตอง 

Report กับประชาชน เขาเปนคนของประชาชน เขาเปนคนซึ่งตองใชวิทยาลัยชุมชนใหเกิดประโยชนตอ

ประชาชน เพราะฉะนั้นวิทยาลัยชุมชนนาจะขึ้นอยูกับประชาชนในจังหวัดนั้น แตระบบของเขาอาจจะตางจาก

สหรัฐอเมริกา เพราะประชาชนไมมีสิทธิเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน คนสวนกลางและในพื้นที่เอง

บางสวนจะมีสวนคัดเลือกสภาวิทยาลัยชุมชน สวนนี้คือระบบซึ่งผมคิดวาจำเปนจะตองมีการปรับ 

 อยากเห็นสภาวิทยาลัยชุมชนมีกลไกในการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารของวิทยาลัยชุมชน 

ในขณะเดียวกันสภาตองมีระบบท่ีจะตรวจสอบตัวเอง ประเมินตนเอง สภาวิทยาลัยชุมชนจะตองผาน

กระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง ขณะน้ี สกอ. กำลังทำระบบพัฒนาผูที่จะเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะ

ตองผานการพัฒนาประมาณ 5 วัน เปนระบบการพัฒนาไมใชการฝกอบรม ไมใชการเรียนการสอน แตเปน

การนำประสบการณ นำ Cases ที่เกิดข้ึนในการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยและมาถกแถลงกัน ดูวาการ

แกปญหาจาก Case ที่เกิดข้ึนของแตละคนน้ันจะมีผลกระทบทางบวกทางลบอยางไร 

 สภาวิทยาลยัชมุชนกม็จีำเปนตองมกีระบวนการพัฒนาเชนเดยีวกับการพฒันาบคุลากรในมหาวิทยาลยั 

  10.4 การบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ระบบบริหารของมหาวิทยาลัยเปนระบบที่มี

ประสิทธิภาพที่สุด กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน ไมใชอยูในตำแหนงตลอดชีวิต ตำแหนงตางๆ ในวิทยาลัย

ชุมชนมีระยะเวลากำหนด 3 ป 4 ป และตอเนื่องได  

68 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง วาดวยวิทยาลัยชุมชน 



 

 11. การปรับปรุงกระบวนการตางๆ ในวิทยาลัยชุมชน ใน 5 ปขางหนา อยากจะเห็นการปรับปรุง

กระบวนการตางๆ ในวิทยาลัยชุมชน 3 ประการ ดังน้ี 

  11.1 ศึกษาวิเคราะหสถานภาพวิทยาลัยชุมชนที่มั่นคง การเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ใหความ

สำคัญกับการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ ในระดับต่ำกวาปริญญาท่ีตองเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยเปนเครือขาย 

ใหศึกษา วิเคราะห และพัฒนาสถานภาพตรงน้ี อยากจะเห็นตำแหนงของวิทยาลัยชุมชนในสถานภาพท่ีมั่นคง 

  11.2 กระบวนการพัฒนาระบบหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อการสรางอาชีพ มีนโยบายให

เปนจุดเนนการปรับปรุงกระบวนการผลิตกำลังคนระดับกลางของประเทศที่ตอบสนองการทำงานในชุมชน 

ตอบสนองการพัฒนาแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนโดยยึดทรัพยากรในพ้ืนที่เปนหลัก 

  11.3 การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 

 

 ทั้งหมด 3 ประการน้ีเปนโจทยที่สำคัญที่ตองเรงทำ เพราะวาในระยะเวลาอีกไมนานนัก เราจะตอง

พัฒนาไปสูการออกพระราชบัญญัติการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 
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 *เรียบเรียงการบรรยายของรองศาสตราจารย ดร.วรากรณ  สามโกเศศ เรื่อง “บทบาทของวิทยาลัยชุมชนใน
การจัดการศึกษาของชาติ” ในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน ป 2550 วันที่ 28 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมแมน้ำริเวอรไซด 
กรุงเทพฯ 

บทบาทวิทยาลัยชุมชน 
ในการจัดการศึกษาของชาติ* 

 
โดย รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ  สามโกเศศ 

 

หัวขอที่จะบรรยายในวันนี้มี 3 ประเด็น คือ  1. ขอเท็จจริงเก่ียวกับการศึกษาเรียนรู โดยเฉพาะของ

ไทย  2. วิทยาลัยชุมชน  3. ขอเสนอแนะในการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน 

ทานวรากรณ ไดยกตัวอยางของสามี ภรรยาคูหนึ่งวา 

“เมื่อไมนานมานี้มีหญิงชายคูหนึ่งทำกุญแจรถหายตอนกลางคืน ปรากฏวาสามีพยายามหากุญแจใต

เสาไฟฟา แตไมเจอสักที ภรรยาถามวาทำอะไรอยู และทำไมตองหาตรงนั้น สามีตอบวาเพราะมันสวางดี” 

จากตัวอยางนี้สะทอนใหเห็นถึง วิทยาลัยชุมชนซึ่งพยายามหาคำตอบในการใหโอกาสการศึกษา ซึ่งในอดีตเรา

มัวแตหาในที่สวางเพราะสะดวกท้ังที่จริงกุญแจอาจอยูในที่มืด แตไมสะดวกที่จะหา เราก็วนเวียนหาในท่ีสวาง  

และคิดวาดีที่สุดแตในความเปนจริงแลวไมใช  เนื่องจากความตองการอาจจะอยูในที่มืดก็ได 

การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนไดมีความพยายามจัดตั้งมานาน แตสำเร็จในสมัยศาสตราจารยเกียรติคุณ 

นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ภายในระยะเวลาอันส้ันวิทยาลัยชุมชน ก็สามารถเรียกหาความสามัคคี 

กำลังใจจากทุกฝาย จนกระท่ังดำเนินการไดมาจนถึงทุกวันนี้ ทำให 5 ป ตั้งไดถึง 18 แหง  และมีผลงานอีก

มากมาย 
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1. ขอเท็จจริงเก่ียวกับการศึกษา เรียนรูของประเทศไทย 
 สถิติในประเทศไทย คนที่เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จำนวน 100 คน ดวยเง่ือนไขทั้งหลายใน

ปจจุบัน มีผูที่จบ ม.6 เพียง 39 คน มี 61 คน เลิกเรียนกลางคัน แตทั้ง 61 คนน้ีไมไดอยูเฉยๆ ตองทำงาน 

ทำมาหากินดิ้นรนเพ่ือความอยูรอดทามกลางการเปล่ียนแปลงต้ังแตมีประวัติศาสตรโลกมนุษยมา  ฉะน้ัน 

หากประเมินประชากรคนไทย 64 ลานคน จะมีบุคคลอยางบุคคล 61 คนนี้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษากี่คน  

ซึ่งตองการความรู ทักษะเพื่อใหตนเองนั้นอยูรอด งานใหการศึกษาที่ตรงกับความตองการของบุคคลจึงเปน

งานสำคัญ และย่ิงใหญมาก การศึกษานอกโรงเรียนนั้นมีศูนยการเรียนรูในชุมชนมากกวา 7,000 แหง

กระจายอยูในทุกตำบล แตไมเหมือนกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน สิ่งที่วิทยาลัยชุมชนทำเปนสิ่งที่

สำคัญยิ่ง สามารถเพิ่มเติมการศึกษาไดตลอดเวลา  เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปความตองการเรียนรูของคนก็

เปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ ยกตวัอยางเชน เมือ่กอนการลาสตัวใชธนยูงิ ความตองการของมนษุยทำใหเกิดเรียนรู 

ตอมาใชปนไฟ  หากเรายังลาสัตวโดยใชธนูอยูก็ไมเรียนรูที่จะใชปนไฟในการลาสัตวแลว ก็ไมมีทางจะได

สัตวมาบริโภคเด็ดขาด การเรียนรูจึงตองเกิดข้ึนใหม คนที่ถีบสามลอก็ตองเลิกไปในกรุงเทพฯ สามลอบาง

คนสามารถปรบัทกัษะตนเองไปขบัรถตุกตุกได สามลอบางคนที่ไมสามารถพฒันาทกัษะตนเองไปขบัรถตุกตุก 

ไดก็ยอมเสียเปรียบ  

 เพราะฉะนั้นโลกที่มีการเปลี่ยนตลอดเวลา ความตองการเรียนรูก็ตองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ปจจุบันหากใครไมสามารถใชคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ตได จากการคลิก และอานขอมูล ก็จะถูกปด

โอกาสในการเรียนรูไปมาก คนที่ไมรูจัก MP3 เครื่องเลนซีดี โลกจะแคบลงไปทุกที การเรียนรูจึงมีความ

จำเปน คนตายแลวเทานั้นท่ีไมมีการเรียนรู และนี่คือความจำเปนของวิทยาลัยชุมชน การเรียนรูเปน

กระบวนการ ไมไดเรียนรูเพียงแคครั้งเดียวแลวจบ ตองมีการต่ืนตัวตลอดเวลา  โดยในปจจุบันโลกของ

เทคโนโลยีที่มีมากมาย ทำใหคนนั้นตองตื่นตัวตลอดเวลา จากสถิติขางตน  61 คนจาก 100 คน หายไป 39 

คน ที่ไมไดอยูในระบบการศึกษา วิทยาลัยชุมชนตองชวยคนเหลานี้ และตองชวย 39 คนที่จบมัธยมศึกษาปที่ 

6 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเพ่ิมทักษะการทำงานของคนเหลานี้ดวย 

 วิทยาลัยชุมชนอุปมาเปรียบเหมือนปมน้ำมันหลอดใกลบาน ซึ่งน้ำมันคือความรู ปจจุบันนี้ความรู

เพิ่มขึ้นรวดเร็ว ปมน้ำมันมีหลากหลาย ปมที่อยูริมถนนใหญโต การจะเดินขามไปถนน 4 เลน เพื่อเติมน้ำมัน

ดูหางไกลและไมเปนมิตร เปรียบเสมือนกับคน 61 คนท่ีออกไป มันนากลัว และไมเปนมิตรที่จะเขาไปเรียน

ในมหาวิทยาลัยใหญๆ   
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 จากการวิจัยคนที่อยูตามชายขอบประมาณ 5 ลานคน  แมแตจะไปติดตอโรงพยาบาล หรือที่วาการ

อำเภอก็เกรงกลัว เพราะคิดวาตัวเองต่ำตอย ดังนั้น การที่จะติดตอเพื่อเรียนมหาวิทยาลัยก็ยิ่งยาก เพราะไม

เปนมิตร แตปมน้ำมันหลอดสามารถเดินเขาไปหาได วิทยาลัยชุมชนก็เชนกัน สามารถเรียนท่ีวัด  ศาลา หรือ

สถานที่อื่นๆ ในชุมชน  
 

จุดแข็งของวิทยาลัยชุมชน 
 จุดแข็งของวิทยาลัยชุมชน คือกระบวนการจัดการ และกลไกที่ทำใหวิทยาลัยชุมชนประสบความ

สำเร็จ มีดังนี้ 

 1. เราทำวิทยาลัยชุมชนดวยเศรษฐกิจพอเพียง จัดตั้งดวยเงินเพียงแหงละ 5 ลานบาท โดยใช

สถานที่ที่มีอยูแลว จากการปฏิรูปการศึกษาในป 2542 ทำใหมีสถานท่ีราชการวางจำนวนมาก เชน สำนักงาน

การประถมศึกษา วิทยาลัยชุมชนจึงเขาไปใชสถานท่ีเหลาน้ัน ไมจำเปนตองมีตึกที่ใหญโต หรือมีอาจารย

ประจำจำนวนมาก  เริ่มตนทำแตพอสมควรใหเปนไปตามธรรมชาติทั้ง 18 แหง กลไกเหลานี้เปนกลไกในเชิง

นอน  เปนกลไกสำคัญแหงความสำเร็จเพราะมีความเล็กแตคลองตัวในการบริหารจัดการ 

 2. เปนของชุมชน ใหคนในทองถิ่นดูแล สวนกลางเปนเพียงผูประคับประคอง และจัดสรร 

งบประมาณ 

 3. ไมมีอาจารยประจำมาก และไมจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  

 วิทยาลัยชุมชนตองการสรางวิทยาลัยที่เปนมิตรกับชุมชน/ผูเรียน ที่จบการศึกษาไปนาน หรือ

ตองการเพ่ิมพูนทักษะ  กระจายหองเรียนไปตามสถานท่ีตางๆ ดวยตนทุนที่ไมสูง    

 วิทยาลัยชุมชนตองการการเติบโตอยางมีเหตุมีผลและอยางมีทิศทาง จึงไมเห็นดวยที่จะขยายถึง

ระดับปริญญาตรีและขยายการจัดตั้งเพ่ิมข้ึน  แตจะตองทบทวนส่ิงที่ดำเนินการท่ีผานมาโดยควรเนนดาน

คุณภาพกอน  แตสาเหตุที่จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแหงที่ 19 นั้นเปนกรณีพิเศษเพื่อแกปญหาตามตะเข็บชายแดน  

ที่เช่ือมตอกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ปจจุบันตองระมัดระวังเรื่องการเปล่ียนสภาพใหดี เพราะวาเริ่มตน

สวยหรู แตพันธกิจไมชัดเจน กลายเปนอยางอื่นไปหมด เพราะฉะน้ันเราตองตอกย้ำพันธกิจของเรา 

 สิ่งสำคัญท่ีทำใหเกิดความสำเร็จคือ อุดมการณ วิทยาลัยชุมชนตั้งขึ้นมาเพื่อรับใชชุมชน เปด

หลักสูตรที่เปนประโยชนตอชุมชน 
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2.  วิทยาลัยชุมชน 
 ป 2545 มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 10 แหงแรก ในจังหวัดที่ไมมีคนไป ไดแก จังหวัดแมฮองสอน 

ตาก พิจิตร บุรีรัมย สระแกว หนองบัวลำภู มุกดาหาร ระนอง อุทัยธานี และนราธิวาส 

 ป 2547 จัดตั้งเพิ่มอีก 7 แหง ไดแก จังหวัดตราด พังงา สตูล ยโสธร สมุทรสาคร ยะลา ปตตานี 

 ป 2549 จัดตั้งอีก 1 แหงคือ จังหวัดแพร 

 ป 2550 จัดตั้งอีก 1 แหง คือ ที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

 สถานที่เปดลวนแตใชสถานที่เดิมที่มีอยู แลวปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งเปนสัญลักษณของความพอเพียง    

 หลักสูตรอนุปริญญาที่เปดสอน มี 14 สาขาวิชา  ไดแก 

  (1)  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น     

  (2)  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

  (3)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     

  (4)  สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน  

  (5)  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป   

  (6)  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

  (7)  สาขาวิชาการบัญชี    

  (8)  สาขาวิชาเทคโนโลยีรถยนต 

  (9)  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  

  (10) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

  (11)  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟากำลัง    

  (12)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  (13)  สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต   

  (14)  สาขาวิชาวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ 

 มีผูสำเร็จการศึกษาอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนท้ังส้ิน จำนวน  8,168 คน และผูสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรระยะสั้น จำนวน 90,000 คน ชวงอายุผูรบับริการต้ังแต 18 – 71 ป 

 สำหรับหลักสูตรระยะสั้น แบงเปน 5 กลุม คือ (1) กลุมอาชีพ (2) กลุมคอมพิวเตอร (3) กลุม

พัฒนาคุณภาพชีวิต (4) กลุมภาษา (5) กลุมสุขภาพ 
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 จากผลการดำเนินงานท่ีผานมาเปนส่ิงท่ีนาภาคภูมิใจ แสดงใหเห็นวาชุมชนมีความตองการในการ

ศึกษา ในบางคร้ังก็แยงกันเรียน และวิทยาลัยชุมชนอาจตอบสนองไดไมทั่วถึง  
 

3.  ขอเสนอแนะในการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
• จุดแข็งของวิทยาลัยชุมชน คือการบริหารจัดการ มีกลไกที่คลองตัว มีการบริหารในแกนนอน 

ชุมชนมีสวนรวม ไดรับความรวมมือจากคนในทองถ่ิน มีกรรมการสภาวิทยาลัย และผูอำนวยการท่ีไดจาก

การสรรหา  ตองการใหมีอิทธิพลของการเมืองนอยที่สุด จากน้ีถึงเดือนธันวาคม กรรมการสภาวิทยาลัยและ

ผูอำนวยการตองชวยใหวิทยาลัยชุมชนวางตัวเปนกลางมากท่ีสุด มิฉะน้ัน ในระยะยาววิทยาลัยชุมชนจะอยู

รอดไมได  เราตองการอุดมการณที่ยิ่งใหญ 

• ความคลองตัวเหลานี้ทำใหวิทยาลัยชุมชนสามารถเพิ่มบริการได โดยใชสถานที่ราชการเปด

หลักสูตรตางๆ ได มหาวิทยาลัยราชภัฏใชวิธีเชาสถานที่ราคาถูกเพื่อใหผูเรียนเดินทางไปเรียนใกลๆ ใน

อนาคตวิทยาลัยชุมชนอาจจะมีพันธกิจรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏได หากมหาวิทยาลัยราชภัฏยินยอม แต

วิทยาลัยชุมชนตองมีอัตลักษณและมีอุดมการณชัดเจน มีความถนัดและคลองตัวในการบริหาร 

• ธุรกิจการบริการ โดยเฉพาะการทองเที่ยว : ในอนาคตเศรษฐกิจของไทยจะไมราบรื่นเน่ืองจาก

เราอยูในโลกแหงการผลิตวัตถุที่ใชแรงงานราคาถูก  ซึ่งในชวง 20 ปที่ผานมามีประเทศยักษใหญที่มีคาแรง

ราคาถูกมากมาย มีความสะดวกในการท่ีจะสงออกไปผลิตในประเทศเหลาน้ัน  สินคาหลายประเภทจึงถูก

โอนถายจากประเทศไทยไปผลิตในประเทศเหลานั้น และมีแนวโนมมากขึ้นทุกที ประเทศไทยผลิตสินคาไดแต

มีตนทุนสูงกวา แตในโลกการคาเสรีผูซื้อจึงเลือกซื้อสินคาที่ราคาถูกกวา ดังน้ัน โอกาสในการสงออกของไทย

หากเราไมเปลี่ยนโครงสรางการผลิตแลวก็จะเปนปญหา  แตสินคาที่เปนการบริการโดยเฉพาะการทองเท่ียว

เปนสินคาที่มีลักษณะแปลกกวาสินคาประเภทอ่ืน เพราะตองเดินทางมาบริโภคในประเทศไทย  โอกาสที่ตาม

มาก็คือ เรื่องอาหาร โรงแรมตางๆ เกิดขึ้นตามมาเปนกระบวนการ  การทองเที่ยวจึงเปนชองทางหนึ่งที่มี

อนาคตที่สดใส คนไทยมีโอกาสทางดานนี้เพราะคนไทยมีลักษณะพิเศษเรื่องการตอนรับ 

• หลักสูตรท่ีจะทำตอไปควรเปนเร่ืองเก่ียวกับการผลิต  เพราะสินคาเกษตรของประเทศไทยจะ

ขึ้นลงตลอด วิธีที่จะไมทำใหราคาผันผวนคือ การแปรรูปสินคา ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนควรมีการจัดฝกอบรม

การแปรรูป และการอบรมการทำใหรูจักใชเครื่องจักรที่มีการแปรรูปสินคาเกษตรในทองถ่ิน เพื่อทำใหยืด

อายุขึ้น จะเปนสิ่งซึ่งเปนหนทางของการทำใหราคาสินคาเกษตรไมหวือหวา ในเรื่องของการแปรรูปผลผลิต
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ของ OTOP นั้น เปนสิ่งที่สามารถทำได เพราะฉะนั้น โดยสรุป ก็คือวา ในเวลาตอไป สาขาการผลิตจะเปน

สาขาหน่ึงที่จะเปนประโยชน  

• การวิจัย วิทยาลัยจะสมบูรณไดก็ตอเม่ือมีการทำวิจัย  วิจัยน้ันไมใชวิจัยที่จะไดรางวัลโนเบล 

เปนวิจัยธรรมดาท่ีสามารถทำไดโดยนักศึกษา หรือเจาหนาที่ของวิทยาลัยชุมชน   ยกตัวอยางงานวิจัยของ

ทองถิ่นที่ทำไดงายๆ เชน 

 (1) งานวิจัยในระดับชุมชน ที่เขาไปทำบัญชีของหมูบานแหงหนึ่ง ใหทุกคนบันทึกขอมูลทั้งหมดใน

หมูบานวาใน 1 เดือนที่ผานมานั้น  ไดใชจายเงินในเรื่องอะไรบาง พบวา 40% ของรายจายของท้ังหมูบานน้ัน 

หมดไปกับเครื่องดื่มชูกำลังและคาโทรศัพท เมื่อพบความจริงเชนนี้  พฤติกรรมของคนในหมูบานก็เปล่ียนไป  

ในเวลาตอมาสามารถลดรายจายลงไดอยางชะงัดและนำรายไดเหลานั้นเปนเงินออมเพื่อไปลงทุนในเรื่อง

ตางๆ  

 (2) งานวิจัยเรื่องแผนท่ีความดีของหมูบาน  ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี บอกวาทุกคนมี

ศักยภาพ ถาทุกคนรูตัวเองวาทุกคนมีคุณคา คุณคาเหลานั้นก็เกิดขึ้นมาได  ในหมูบานแหงหน่ึงมีคนเกง คนดี 

อยูมากมาย แตถาเปนงานวิจัย ทำแผนท่ีวาดถนนเขาไปในหมูบาน บานใคร บานหลังไหนๆ ที่เปนคนเกง 

เกงในเรื่องอะไรบาง เชน การทำอาหาร  การทำหลาววาว  การทำดินเผา  การทำอุปกรณดนตรี  ทุกชุมชน 

ทุกหมูบานในประเทศไทย  ลวนแตมีคนเกง คนดี ที่อยูดวยกันทั้งน้ัน ที่ออกมาอยางน้ี ก็เปนงานวิจัยอันหนึ่ง

ที่ทำใหคนเห็นคุณคาของตัวเอง 

 วิทยาลัยชุมชนสามารถทำงานวิจัยทองถิ่นได เชน การสำรวจหมูบานวา มีการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลมากนอยเพียงใด  และลองคำนวณเปนเงินใหดูเปรียบเทียบกับรายได ยืนยันวา จะเปนตัวเลขท่ี

นาตกใจมากหากไดเห็นขอเท็จจริงแลวสามารถทำใหพฤติกรรมเปล่ียนแปลงได   

• หลักสูตรท่ีอาจจะเปนไปได คือ การท่ีมีคนจากฝงโขงขามมาเรียนในประเทศไทย โดยเฉพาะ

ในบริเวณจังหวัดที่ ใกลและสะดวกเขามาเรียนในวันเสาร-อาทิตย หลักสูตรท่ีนาสนใจ เชน หลักสูตร

สมานฉันท  หลักสูตรการคาชายแดน   

• สิ่งที่วิทยาลัยชุมชนควรจะทำในอนาคต คือ วิทยาลัยชุมชนในตางประเทศโดยเฉพาะอเมริกา  

มีหลักสูตรท่ีเรียนเพ่ือใหมีใบอนุญาตหรือตอใบอนุญาต เชน ประกาศนียบัตรของการมีใบประกอบอาชีพ

มัคคุเทศก ผูสอบบัญชี  เปนตน จะตองมีการอบรมอยางนอยปละ 6 ชั่วโมง จึงจะยืนยันการมีใบอนุญาต

เหลานั้น โลกในอนาคตเปนโลกแหงการประเมิน ติดตาม จัดแบงและระบุระดับ โลกแหงการเรียน การสอบ 
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การประเมิน ฉะน้ันเร่ืองการขอใบอนุญาต ตอใบอนุญาต เชน ใบประกอบวิชาชีพคร ูวทิยาลัยชุมชนตองทำให 

เปนที่ยอมรับและอนุญาตใหทำหลักสูตรเหลานี้ได 

 

 วิทยาลัยชุมชนสามารถมีบทบาทได 3 บทบาทคือ 
 1. ตอบสนอง สามารถตอบสนองชุมชนไดอยางเต็มที่ เรียนไปเพื่อดูแลผูสูงอายุ เปนชางไฟฟา  

ชางซอมคอมพิวเตอร ชางซอมโทรทัศน เปนตน เพราะเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี

ใหมๆ เขามา  

 2. ชี้นำ วิทยาลัยชุมชนมีหนาท่ีชี้นำ ขณะน้ีอาจจะยังไมเปนที่ตองการของสังคม เชน เรื่องของ

ศาสนา  การดูแลคุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพ การรีไซเคิลน้ำเสียในบาน สิ่งเหลาน้ีเปนส่ิงที่มีประโยชน

อยางแนนอน แตปจจุบันอาจจะยังไมเห็นความสำคัญ 

 3. เตือนสติ การทำวิจัยที่เปนประโยชนตอสังคม/ชุมชน เชน การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

การใชจายเงิน  การมีความสัมพันธทางเพศขามครอบครัว  วิทยาลัยชุมชนตองสามารถเตือนสติเรื่องเหลานี้ 

 

 ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราท้ังหมดไดรวมกันทำขณะนี้ เราตองการใหผูที่จบวิทยาลัยชุมชนจะตองมีทักษะ 

5 ประการ คือ เปนผูมีคุณธรรม มีความรูความสามารถ มีความสามารถในการส่ือสาร มีมนุษยสัมพันธ และ 

มีเชาวในการแกไขปญหา 

 

 จากการไปเย่ียมชมวิทยาลัยชุมชน 6-7 แหง พบวาทุกคนมีอุดมการณมาก  กรรมการสภา และ 

ผูอำนวยการ ทุกคนทำดวยใจ ทำดวยอุดมการณ สำหรับวิทยาลัยชุมชนท่ียังไมไดไปเยือน ตั้งใจไววาในอีก 4 

เดือนขางหนานี้จะไปใหครบทั้ง 18 แหง อยากไปดูดวยตาตัวเองเพื่อจะไดบอกคนอ่ืนไดวาวิทยาลัยชุมชน

ประสบผลสำเร็จเพียงใด ตลอดจนรับฟงปญหาเพ่ือจะไดชวยแกไขปญหาได และมีความแนใจวาอุดมการณ

ของเราเปนอุดมการณที่ถูกตอง สอดคลองกับกาลสมัย ตรงกับความตองการของสังคม หากเราชวยกันทำ

วิทยาลัยชุมชนใหรุงเรือง กาวหนา เชื่อวาเรากำลังทำสิ่งที่มีประโยชนและไมไดเสียเวลาไปกับส่ิงที่ ไร

ประโยชน และทุกคนก็ไดรับความสุขทางใจจากการที่ไดทำในสิ่งที่ตองการที่จะใหเกิดข้ึนในชุมชนท่ีจะเปน

ประโยชนตอไป  
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ ฝายนโยบาย และผูบริหารระดับสูง 
และความเก่ียวพนักบัวทิยาลัยชุมชน โดยสังเขป 

 
 

 

 

1. พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท  องคมนตรี  

 ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแกนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตลอดจนเปนผูใหการสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตลอดมา 
 

2. นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี   

 เปนประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแกนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนในพ้ืนที่ภาคใต ตลอดจนเปน

ผูใหการสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตลอดมา  
 

3. พลเรือเอกชุมพล  ปจจุสานนท  องคมนตรี  

 ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแกนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ภาคกลาง ตลอดจนเปน 

ผูใหการสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตลอดมา 
 

4. นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฎ  

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

5. ดร.สิริกร มณีรินทร   

 ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (14 มิถุนายน 

2544 - 10 มีนาคม 2547) กำกับดูแลงานวิทยาลัยชุมชน 

79คมทัศน : ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน : เลม 2 



 

6. ดร.รุง แกวแดง   

 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (11 มีนาคม 2548 - 19 กันยายน 2549) กำกับดูแล

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

7. รองศาสตราจารย ดร. วรากรณ สามโกเศศ 

 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (1 กุมภาพันธ 2550 - 23 ธันวาคม 2550) กำกับดูแล

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

8. นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน 

 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

9. ศาสตราจารย นพ.วิจารณ  พานิช 

 ประธานกรรมการการอุดมศึกษา 
 

10. ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน  

 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (19 พฤษภาคม 2535 - 30 กันยายน 2549) 
 

11. ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร   

 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (27 ธันวาคม 2549 - กันยายน 2550) 
 

12. ดร.สุเมธ  แยมนุน 

 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

13. ดร.ชุมพล  พรประภา 

 รองประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน 
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ขอมูลประกอบการเรียบเรียง 
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________.  คำกลาวใหโอวาทเนื่องในการตรวจเย่ียมวิทยาลัยชุมชนปตตานี. 26 ตุลาคม 2550.  

________. คำกลาวใหโอวาทเนื่องในการตรวจเย่ียมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส . 27 ตุลาคม 2550.  

________. คำกลาวใหโอวาทเนื่องในการตรวจเย่ียมวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย. 3 พฤศจิกายน 2550. 

________. คำกลาวใหโอวาทเนื่องในการตรวจเย่ียมวิทยาลัยชุมชนตราด.13 มกราคม 2550.  

________. คำกลาวใหโอวาทเนื่องในการตรวจเย่ียมวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี. 27 มกราคม  2550. 

________.  คำกลาวใหโอวาทเนื่องในการตรวจเย่ียมวิทยาลัยชุมชนตาก. 30-31มกราคม 2551. 

________. “วิทยาลัยชุมชนในมุมมองของ รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ”. จุลสารตนกลาชุมชน ปที่ 3 

ฉบับที่ 20 มิถุนายน -กรกฎาคม 2550. 

________. คำบรรยาย “การสัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชนป 2550”. 29 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมแมน้ำ 

ริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร. 

กฤษณพงศ กีรติกร, ดร. “แผนระยะยาวของอุดมศึกษา”. จุลสารตนกลาชุมชน ปที่ 3 ฉบับที่ 22 ตุลาคม 

2550. 

สุเมธ  แยมนุน, ดร. “นโยบาย และจุดเนน การดำเนินงานของสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัย

ชุมชน ตอนที่ 1”. จุลสารตนกลาชุมชน ปที่4 ฉบับที่ 26 พฤษภาคม 2551. 

________. “นโยบาย และจุดเนน การดำเนินงานของสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัย

ชุมชน ตอนจบ”. จุลสารตนกลาชุมชน ปที่4 ฉบับที่ 27 มิถุนายน 2551. 

พลากร สุวรรณรัฐ, องคมตรี. คำกลาวโอวาทเน่ืองในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ผูสำเร็จการศึกษา 
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วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส. 11 มิถุนายน 2551 ณ ศูนยพัฒนาพิกุลทอง อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

จังหวัดนราธิวาส. 

สุรยุทธ จุลานนท, พลเอก. คำกลาวใหโอวาทเนื่องในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ผูสำเร็จการศึกษา 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร. 20 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร.  

วิจารณ พานิช, ศาตราจารย นายแพทย. “บทบาทของวิทยาลัยชุมชนในระบบอุดมศึกษา”. การประชุม 

เชิงปฏิบัติการ “ธรรมาภิบาลในวิทยาลัยชุมชน”. 21 เมษายน 2552 . 

ชุมพล  ปจจุสานนท, พลเรือเอก. คำกลาวใหโอวาทเน่ืองในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ผูสำเร็จการ

ศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแกว. 18 พฤษภาคม 2552 ณ หองประชุมศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน

สระแกว จังหวัดสระแกว.  

ชัยวุฒิ บรรณวัฒน. “ถอดเทปการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของวิทยาลัยชุมชน”. 11 กรกฎาคม 2552 ณ วิทยาลัยชุมชนตาก. 

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ. “ถอดเทปการสนทนาในรายการเวทีปฏิรูปการศึกษารอบสอง”. เน่ืองในการตรวจ

เยี่ยมวิทยาลัยชุมชนพังงา. 8 มิถุนายน 2552.  

วิจารณ พานิช, ศาตราจารย นายแพทย. ”ประธาน กกอ. ไปเรียนรูเรื่องวิทยาลัยชุมชนของไทย” จุลสาร 

ตนกลาชุมชน ปที่ 5 ฉบับที่ 33 พุทธศักราช 2552. 

สิริกร  มณีรินทร, ดร. สัมภาษณพิเศษจากทีมงานจุลสารตนกลาชุมชน. 20 สิงหาคม 2552  ณ โรงแรม 

แมน้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพมหานคร. 
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