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คํานํา
 การเกิดขึ้นของวิทยาลัยชุมชนใน พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น เปรียบเสมือนดั่งเมื่อไขไดรับการบมฟกจนถึง

เวลาแลวยอมกระเทาะเปลือกไขออกมาเปนตัวและเติบโตตอไป  

 เปนเวลากวาสามทศวรรษแลวท่ีมีกระแสเรียกรองตองการใหสังคมไทยมีสถาบันอุดมศึกษารูปแบบ 

“วิทยาลัยชุมชน” อีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อสรางทางเลือกในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาสําหรับประชาชน แม

วาจะเคยมีความพยายามจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนมาแลวประปราย แตการกอเกิดของวิทยาลัยชุมชนดังที่เปนอยู

ในปจจบันนี้ อาจกลาวไดวาเกิดข้ึนในหวงเวลาสําคัญที่สุดยุคสมัยหน่ึงของประวัติศาสตรการศึกษาไทย เนื่อง

เพราะเกิดตามกระแสการปฏิรูปการศึกษา ที่ประชาชนตางเรียกรองตองการใหมีการพัฒนาการเรียนการ

สอนขนานใหญ โดยหนึ่งในขอเรียกรองเพื่อการปฏิรูปการศึกษาคือ ตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนในการ

จัดการศึกษา เพื่อสนองตอบความตองการทางดานการศึกษาและโอกาสในการพัฒนาตนเองท่ีแตกตางหลาก

หลายกันไปในแตละพ้ืนที่

 ชวงเวลา ๘ ปที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๒) วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหมที่

มีหลักในการดําเนินงาน ๓ ประการคือ (๑) ใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน (๒) จัดการศึกษาตาม

ความตองการของประชาชน และ (๓) บูรณาการการใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่ง

ชาววิทยาลัยชุมชนตาง “รวมคิด รวมพัฒนา” งานของวิทยาลัยชุมชนบนพ้ืนฐานหลักการเดียวกันน้ีมาโดย

ตลอด  จนกระทั่งพัฒนาเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณชัดเจนในการทํางานวา มุงเปนสถาบัน

อุดมศึกษา “ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” ดังรายละเอียดที่ไดรวบรวมและเรียบเรียงไว

ในหนังสือเลมนี้

 หากจะเปรียบวิทยาลัยชุมชนเปนดั่งลูกเจี๊ยบที่ออกจากไขแลวไซร แมไกคงมิใชอื่นไกล นอกจาก

หมายถึง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และประชาชนในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนทั้ง ๑๙ แหงต้ังอยู ที่มุงม่ัน

ดําเนินการจนกระทั่งสามารถจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้นมาในพื้นที่จังหวัดของตนสําเร็จ จากนั้นไดทนุถนอม ให
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การแนะนํา และใหโอกาสท่ีวิทยาลัยชุนชนจะเติบใหญและมีพัฒนาการท่ีเขมแข็งเปนลําดับ จนกระท่ัง 

วิทยาลัยชุมชนหลายแหงไดเติบโตแข็งแรงข้ึน เปรียบเสมือนด่ังตนไมที่หย่ังรากระบัดใบ เปนรมโพธิรมไทร

ใหกับคนในพ้ืนท่ีไดอาศัยศึกษาเรียนรูเพ่ือสรางโอกาสในการพัฒนาตนเองท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ และ

คุณภาพชีวิต  แตตองยอมรับวา ยังมีวิทยาลัยชุมชนบางแหงที่อยูในสถานะท่ีจะตองชวยกันเอาใจใส รดนํา 

พรวนดิน ใหปุย และดูแลปองกันโรคภัยศัตรูพืชอยางสมาํเสมอ ดวยเช่ือม่ันวา วิทยาลัยทุกแหงมีศักยภาพท่ีจะ 

เติบโตแข็งแรง สามารถใหบริการทางการศึกษาแกประชาชนในพ้ืนท่ีสมดังเจตนารมณในการกอต้ังทุกประการ

 การเกิดขึ้นของวิทยาลัยชุมชนเมื่อ ๘ ปที่แลวเปนฝนที่เปนจริงของประชาคมการศึกษาไทย หลัง

จากที่มีความพยายามในการเรียกรองใหมี “วิทยาลัยชุมชน” เปนทางเลือกทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

มากวาสามทศวรรษ  อยางไรก็ตาม การเดินทางของวิทยาลัยชุมชนในชวง ๘ ปที่ผานมานั้น เปนเพียง

บทเริ่มตนในการพัฒนาเทานั้น ยังคงมีโอกาสและความทาทายอยูเบื้องหนาอีกมากมาย ควบคูไปกับอุปสรรค

ทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ที่ชาววิทยาลัยชุมชนทุกคนจะตองรวมแรงรวมใจกันฟนฝาไปให่ได 

เปนเสนทางซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของไดรวมกันสานความคิดอันหลากหลายไปสูการปฏิบัติ และรวมกันปรับปรุง

ประยุกตใหเหมาะสมกับสถานการณและบริบทของพื้นที่อยูตลอดเวลา เปนภารกิจที่ทาทายการหาความ

สมดุลระหวางอุดมคติกับความเปนจริง

 หนังสือเลมนี้พยายามประมวลขอมูล ขอเท็จจริง และทัศนะของผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

วิทยาลัยชุมชนมานําเสนอ แตเนื่องจากเสนทางท่ีมาสูวิทยาลัยชุมชนในปจจบันน้ันคอนขางซับซอน เต็มไป

ดวยรายละเอียดมากมาย จึงอาจทําไดเพียงการบอกเลาเรื่องราวบางสวนเทานั้น ยังมีเรื่องราวที่มีคุณคา

อีกมากมายที่ไมสามารถจดจารออกมาได  ขอขอบคุณผูรวมกอตั้ง สืบสาน ถกทอ ฟูมฟก และใหกําลังใจแก

ผูปฏิบัติงานทุกระดับ ชาววิทยาลัยชุมชนทุกทานผูเปนเจาของเรื่องราว ที่ไดกรุณารวบรวมเร่ืองราวเหลานั้น

มาเผยแพร  หากมีขอบกพรองใดๆ คณะผูจัดทําใครขอนอมรับคําชี้แนะเพื่อปรับปรุงหนังสือเลมน้ีใหดียิ่งขึ้น

 ทายท่ีสุด หวังวาหนังสือเลมน้ีจะมีสวนท่ีทําใหผูอานไดรูจักและเขาใจความเปนมาของวิทยาลัยชุมชน 

และตระหนักถึงความสําคัญในการดํารงอยูของวิทยาลัยชุมชนในสังคมไทยมากขึ้น

    สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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   - กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
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ขอเพียงโอกาสทางการศึกษา
ภาพนี้ถายเมื่อป ๒๕๔๒ ขณะนั้น ไมวาเด็กชาย
ทั้งสองและเพื่อนรวมหองจะขยันและอยากเรียน
ตอสักเพียงใดก็แทบจะไมมีโอกาสศึกษาตอใน
ระดับที่สูงเกินกวามัธยมศึกษาตอนตน เพราะ
โรงเรียนของพวกเขาอยูในถิ่นทุรกันดาร ฐานะ
ครอบครัวไมดี…  พอแมอยากใหพวกเขาออกจาก
โรงเรียนไปชวยทํางานหาเล้ียงชีพ…  ฯลฯ 
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ในทศวรรษที ่๒๕๔๐ รฐับาลใหความสาํคญั

อยางตอเนื่องในการขยายโอกาสทางการศึกษาทุก

ระดับ โดยเฉพาะอยางย่ิงการขยายการศึกษาภาค

บังคับจาก ๖ ป เปน ๙ ป และขยายการศึกษาขั้น

พื้นฐานเปน ๑๒ ป ทําใหคาดวาจะมีผูจบช้ันมัธยม 

ศึกษาตอนปลายเพิ่มข้ึนจาก ๕๕๐,๐๐๐ คน ในป 

๒๕๔๓ เปน ๘๐๐,๐๐๐ คน ในป ๒๕๔๙ ทั้งยังมี

กลุมเปาหมายผูขาดโอกาสทางการศึกษาระดับ

อุดม-ศึกษาที่สะสมมาอยางตอเนื่อง แตกลุมเหลาน้ี

ไมสามารถเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได 

เนื่องจากความไมพรอมดานตางๆ เชน คาใชจาย 

ระยะทาง เวลาเรียน ความไมสะดวกในการเดินทาง 

ความจําเปนในการประกอบอาชีพ เปนตน ซึ่งกลุม

เปาหมายทั้ง ๒ กลุม ดังกลาวขางตนจะเปนตัวปอน

ของสถาบันอุดมศึกษา และในขณะน้ันมีทั้งสถาบัน

ของรัฐและเอกชน ที่สอนระดับตํากวาปริญญาและ

ระดับปริญญา ประมาณ ๔๙๐ แหงท่ัวประเทศซึ่ง

ไมเพียงพอ ทั้งในดานการกระจายตัวของสถาบัน 

การขยายตัวของสถาบันและเงื่อนไขการเขาเรียน 

นอกจากกลุมเปาหมายท่ีจะเขาเรียนในระดับอุดม-

ศึกษาแลวยังมีกลุมเปาหมายท่ีเปนคนสวนใหญของ

ประเทศ คือ กลุมประชากรวัยทํางานอายุ ๑๕-๕๙ 

ป จํานวนถึง ๓๔.๙๐ ลานคน หรือรอยละ ๕๓.๒๕ 

จากประชากรจํานวน ๖๔ ลานคน มีอัตราการวาง

งานรอยละ ๒.๒๐ เปนผูมีงานทําจํานวน ๓๓.๘๔ 

ลานคน ในจํานวนนี้เปนผูไมมีการศึกษาและอยูใน

ระดับประถมศึกษามากที่สุด ๒๑.๔๑ ลานคน 

ระดับมัธยม ศึกษาตอนตน ๔.๖๐ ลานคน และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓.๖๐ ลานคน  เมื่อ

รวมระดับอุดมศึกษาทุกระดับและการศึกษาอ่ืนๆ 

อีก ๔.๒๐ ลานคน จัดเปนกลุมคนขนาดใหญในทุก

ระดับการศึกษาท่ีพึงไดรับโอกาสในการพัฒนา

ศักยภาพ

มาบดันี ้ป ๒๕๕๒ เดก็ชายทัง้สองอาจจะ

กําลังศึกษาระดับอนุปริญญาที่วิทยาลัยชุมชนแหง

หนึ่งทางภาคเหนือ ในหนวยจัดการเรียนที่อยูใกล

บานของพวกเขา ดวยคาใชจายในการเรียนท่ีตํา

มาก มีหลักสูตรท่ีหลากหลายตรงกับความสนใจ

ของพวกเขา มีเวลาในการเรียนที่ยืดหยุน มีอาจารย

ที่มากประสบการณและความรู  และที่สําคัญที่สุด

คือ เขามีโอกาสไดเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปน

ความใฝฝนของคนทั้งหมูบานมาชานาน
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“ตํานาน” วิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย
 มีการเลาขานสืบกันมาในหนังสือ เอกสาร 

และงานวิจัยตางๆ รวมถึงเว็บไซตตางๆ เก่ียวกับ 

“รากเหงา” กําเนิดแนวคิดการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน 

ประเทศไทยวาสืบยอนไปถึงป ๒๕๑๓ ที่มีผูสัมมนา

จากประเทศไทยไดเสนอเอกสาร “ความหวังของ

วิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย (The Rising 

Expectation of Community Colleges in 

Thai land)” ตอที่ประชุม The American 

Association of Junior College International 

Assembly ที่ฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐ 

อเมริกา ระหวางวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ - ๕ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยแสดงถึงความจําเปนในการจัดต้ัง 

วิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย คือ “เพื่อสนองความ

ตองการอันยิ่งยวดของประเทศที่ตองการพัฒนาให

กําลังคนมีความเช่ียวชาญมากข้ึน จึงเปนการสมควร 

ที่ประเทศไทยจะเริ่มตั้งวิทยาลัยชุมชน สนองความ

ตองการรีบดวนของประเทศ”

 ในการประชุมสมัชชานานาชาติคร้ังแรก

ของสมาคมวิทยาลัยชุมชนอเมริกันนี้ มีประเทศท่ี

เขารวมการประชุม ๑๘ ประเทศ นาเสียดายท่ีเรา

ไมทราบวาผูแทนจากประเทศไทยคือใครและมี

บทบาทตอการผลักดันแนวคิดน้ีในประเทศไทยหรือ

ไมอยางไร

 ทราบเพียงวา “ความหวังน้ี” มีความสอด 

คลองกันกับขอเสนอท่ีบรรจอยูในแผนพัฒนาการ

ศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙) ที่

กําหนดนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหสงเสริม 

การศึกษาและทดลองการจัดการศึกษาแบบวิทยาลัย

ชุมชน เพื่อสนองความตองการกําลังคนระดับกลาง

ในแขนงวิชาที่ประเทศมีความตองการมาก

 แนวคิดท่ีจะใหมีวิทยาลัยชุมชนตอบสนอง

ตอปญหา “ความเปนธรรมในสังคม” น้ัน คาดวาเกิด

ข้ึนในยุคหลังเหตุการณตุลาคม ๒๕๑๖ แลว โดย

คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 

ซึ่งจัดตั้งขึ้นในป ๒๕๑๗ มี ดร.สิปปนนท เกตุทัต 

เลขาธิการสภาการศึกษาในขณะน้ันเปนประธาน 

ไดพิจารณาถึงปญหาในระบบการศึกษาท่ีจัดการ

ศึกษาเปนไปเพ่ือคนสวนนอยไมเกิดความเปนธรรมใน

สังคม ซ่ึงปญหาดังกลาวเปนอุปสรรคตอความเจริญ

ของประเทศ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให

เตรียมการปฏิรูปการศึกษา โดยคณะกรรมการวาง

พ้ืนฐานการปฏิรูปการศึกษาไดกําหนดเปาหมายใหเปน 

วิทยาลัยชุมชน : ปฐมบทแหงการพัฒนา8

Final Book1 Thai Number.indd   8Final Book1 Thai Number.indd   8 1/31/2011   11:58:30 AM1/31/2011   11:58:30 AM



“การศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม”  ในดาน “อุดมศึกษา” 

ไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบ

และโครงสรางอุดมศึกษา โดยกลาวถึง “วิทยาลัยชุมชน” 

ไว ๓ ขอ คือ 

 • จัดใหมีทบวงอุดมศึกษา ซ่ึงเปนสวนหน่ึง

ของกระทรวงศึกษาธิการ ทําหนาที่รับผิดชอบกํากับ

งานของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัย

เอกชน

 • กําหนดความมุงหมายของอุดมศึกษา

ใหชัดเจน เพื่อทําหนาที่ ๔ ประการ คือ สอน วิจัย  

บริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลป

วัฒนธรรม โดยใหมหาวิทยาลัยทําหนาที่ทั้ง ๔ ดาน 

สวนวิทยาลัยชุมชนใหเนนการสอนและการใหบริการ 

วิชาการแกทองถ่ิน ท้ังน้ี ใหแตละสถาบันกําหนด

ความมุงหมายใหชัดเจน เพื่อยึดเปนแนวทางปฏิบัติ

ที่เสริมสรางซึ่งกันและกันและชวยเสริมสรางโนมนํา

สังคมที่พึงประสงค

 • จัดระบบอุดมศึกษาโดยรวมกลุมสถาบัน 

อุดมศึกษาเขาดวยกันเพ่ือปฏิบัติหนาที่ไดสมบูรณ

และไมซําซอนในสถาบันที่อยู ใกลเคียงกัน โดย

เฉพาะอยางย่ิงในตางจังหวัดใหจัดรวมวิทยาลัยตางๆ 

เขาดวยกันเปนวิทยาลัยชุมชน สําหรับแนวคิดในการ

ตั้งวิทยาลัยชุมชน ไดเสนอโดยมีหลักการวา 

 “การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนซ่ึงเปนสถาบันที่

เปดสอนระดับตาํกวาปริญญาโดยการรวมกลุมวิทยาลัย

ประเภทตางๆ ท่ีมีอยูแลว เชน วิทยาลัยครู วิทยาลัย

เทคนิค วิทยาลัยเกษตรกรรม วิทยาลัยพลศึกษา และ 

วิทยาลัยพยาบาลท่ีตั้งในจังหวัดตางๆ ของภาคเดียว

กัน จัดตั้งเปนวิทยาลัยชุมชนประจําภาคข้ึน โดยถือ

วาเปนสวนของสถาบันอุดมศึกษา ควรจะเริ่มดําเนิน 

การไดในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ ๔  

(พ.ศ. ๒๕๒๐- ๒๕๒๔)”  

 ดังนั้น ในแผนดังกลาวจึงไดกําหนดไวเปน

ขอหนึ่งในนโยบายพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

คือ “วางพื้นฐานจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนภาคตางๆ ให

เหมาะสมตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ 

และสังคม”

 น้ีเปน ๑ ใน ๑๐ ขอเสนอวาดวยการปฏิรูป

การศึกษาในป ๒๕๑๗ ที่ว่า ระดับอุดมศึกษาควรจะ 

“กวางขวาง หลายระบบยอย” แตดวยเหตุการณผันผวน 

ทางการเมือง มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลบอยคร้ัง ทํา

ใหขอเสนอเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาสวนใหญไมไดรับ
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การนําไปปฏิบัติ รวมถึงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ที่

กวาจะเกิดขึ้นอยางเปนระบบก็ลวงเกือบ ๒๐ ปให

หลัง

วิทยาลัยชุมชนยุคแรก
 ในป ๒๕๒๐ มีการจัดต้ัง “วิทยาลัยชุมชน

ภูเก็ต” ขึ้น โดยใหเปนหนวยงานเทียบเทาคณะใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อแกปญหาการ

ขาดแคลนท่ีเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ปญหาการวางงานของบัณฑิตบางสาขา และ

ไมมีสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาวิชาชีพสอด 

คลองกับความตองการของชุมชน จึงไดเปดสอน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (๒ ป) มี ๘ สาขา 

นอกเหนือจากที่ภูเก็ตแลว มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทรยังไดจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานีเปน

วิทยาเขตหน่ึงของมหาวิทยาลัย โดยปรับหลักสูตร

เปนอนุปริญญา ๓ ปตามเกณฑทบวงมหาวิทยาลัย 

สําหรับความเปนไปของวิทยาลัยชุมชนทั้งสองแหง

น้ัน สุดทายมีขาวคืบหนาวา “พ.ศ. ๒๕๔๐ วิทยาลัย 

ชุมชนภูเก็ตงดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาทุกสาขา 

และปรับบทบาทของสถาบันใหมใหเหมาะสม” 

 ตอมาในป ๒๕๒๗ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) 

มีความจําเปนตองลดการผลิตครูและเพื่อใหมีการ

ใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงจัดต้ัง

วิทยาลัยชุมชนข้ึนในวิทยาลัยครู ๔ แหง คือ 

วิทยาลัยชุมชนพิบูลสงคราม วิทยาลัยชุมชนอุบล

ราช-ธานี วิทยาลัยชุมชนนครราชสีมา และวิทยาลัย

ชุมชนนครศรีธรรมราช แตในระหวางท่ีเตรียมการ

ดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนน้ัน มีการแกไขพระราช-

บัญญัติวิทยาลัยครูใหเปดสอนถึงระดับปริญญาตรี 

ดังน้ัน จึงไมมีการดําเนินการวิทยาลัยชุมชนตอ

 ปรากฏการณจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนที่ภูเก็ต

และสุราษฎรธานี และความพยายามในการจัดต้ัง

วิทยาลัยชุมชนขึ้นในวิทยาลัยครูทั้ง ๔ แหงนั้น 

สะทอนถึงวา การดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนในระยะ

แรกๆ ของประเทศไทยยังขาดทิศทางและแผนงาน

สนับสนุนที่ชัดเจน ทําใหไมประสบความสําเร็จมาก

นัก

 ขอสังเกตน่้ียังอธิบายถึงสถานการณทาง

ความคิดและนโยบายเก่ียวกับวิทยาลัยชุมชนในทศวรรษ 

ท่ี ๒๕๓๐ ไดเ่ชนกัน กลาวคือ ท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๘ และแผนพัฒนาการ

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระยะท่ี ๘ ของกระทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙ แมจะกําหนดไว

ในมาตรการผลิตกําลังคนวา ใหสงเสริมและจัดต้ัง

สถานศึกษาดานวิชาชีพใหกระจายไปสูภูมิภาคตางๆ 
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โดยเฉพาะในระดับอําเภอใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน ชุมชนและการพัฒนาภูมิภาค

นั้นๆ อยางกวางขวาง โดยเนนการจัดการศึกษา

ตามแนวทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 

แตก็ขาดการนําไปวางแผนและปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม ขึ้นอยูกับวารัฐบาลหรือฝายกํากับดูแล

นโยบายการศึกษาจะใหความสนใจมากนอยเพียงใด 

 ในป ๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให

กระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยท่ีนายสัมพันธ ทองสมัคร 

เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง

วิทยาลัยชุมชนข้ึน โดยใหสถาบันการศึกษาเฉพาะ

ทาง ไดแก วิทยาลัยเกษตรกรรม วิทยาลัยพลศึกษา 

วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยชางศิลป จํานวน  

๗๗ แหงท่ัวประเทศ เปนวิทยาลัยชุมชน โดยขยาย

ฐานวิชาการจากเดิมใหมีบทบาทจัดการศึกษาและ

บริการชุมชนใหกวางขวางข้ึน และใหมีคณะกรรมการ

บริหารวิทยาลัยชุมชนข้ึนในกระทรวงศึกษาธิการ 

จากน้ันกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดต้ังวิทยาลัย

ชุมชนเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ใหมีชื่อ

ตามท่ีวิทยาลัยเสนอมา ซึ่งวิทยาลัยชุมชนเหลานั้นมี

การดําเนินงานจนถึงป ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรีไดมี

มติยกเลิกวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยเกษตรกรรม

ตามขอเสนอของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

คนใหม ทําใหวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยอื่นๆ ลด

บทบาทและความสําคัญลง

 อาจกลาวไดวา ความเปล่ียนแปลงในการ

ดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนยุคแรกเกิดข้ึนโดยสัมพันธ

กับทิศทางของฝายการเมืองท่ีกํากับดูแลงานกระทรวง 

ศึกษาธิการ เน่ืองจากยังไมมีกฎหมายและวัฒนธรรม 

การดําเนินงานเปนเครื่องกํากับ ในการวางรากฐาน

งานของวิทยาลัยชุมชนในระยะตอไป ผูที่เก่ียวของ

จึงเร่ิมมีการคํานึงถึงปจจัยแวดล่อมดานกฎหมาย 

ตลอดจนมาตรการสังคมและชุมชน ใหประชาชนมี

สวนรวมในการดําเนินงานมากขึ้น เพื่อสนองความ

ตองการทางการศึกษาของประชาชนอยางแทจริง
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         …  คือเมล็ดพันธุใหม
   …  คือทางเลือกอุดมศึกษาเพ่ือปวงชน

   

วิทยาลัยชุมชนยุคใหมเปนผลผลิตจาก

นโยบายรัฐบาลท่ีแถลงตอรัฐสภาเม่ือ

วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ดานการศึกษา ท่ีจะ

ปฏิรูป การศึกษาตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ 

และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู อัน

เปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู ใหคน

ไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะเรียนรูและ

ฝกอบรมไดตลอดชีวิต มีปญญาเปนทุนไวสรางงาน

สรางรายได และนําประเทศใหรอดพนจากวิกฤติ

เศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการ “ศึกษา สราง

ชาติ สรางคน และสรางงาน” 

 โดยนโยบายขอ ๔ แถลงไววา “จัดใหมี

วิทยาลัยชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังขาดแคลน

สถาบันอุดมศึกษา” ทั้งนี้เพื่อรองรับผูที่สําเร็จการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ที่

ไมสามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดดวยเหตุความ 

ไมพรอมดานตางๆ จํานวนมากท่ีสะสมมาอยางตอ

เนื่อง โดยยึดหลักการ “การศึกษา สรางชาติ สราง

คน และสรางงาน”

 นับจากน้ันมา กลาวไดวา “เมล็ดพันธุของ

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชน” ไดถูกหวานไวใน

โครงสรางระบบการศึกษาของไทยแลว กระทรวง

ศึกษาธิการไดจัดต้ังและดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน

ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนมา โดยในระยะเร่ิมตน

ใหสํานักงานโครงการวิทยาลัยชุมชนเปนสวนราชการ

ภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

จนกระทั่งเมื่อมีกฎหมายรองรับการดําเนินงานคือ 

กฎกระทรวง วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ตาํกวาปริญญา รูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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จึงยายไปอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามการจัดโครงสราง

ใหมของระบบการศึกษาไทยตาม พ.ร.บ.ระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

โดยมีนางสาวสุนันทา แสงทอง ดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

 นับจากน้ันเสนทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน

ในฐานะท่ีเปนทางเลือกทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

เพื่อปวงชนจึงมีเปาหมายและทิศทางที่ชัดเจนยิ่ง

ขึ้น จนกระท่ังไดรับการจัดใหเปนหนึ่งกลุมสถาบัน

อุดมศึกษา โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีได

เห็นชอบกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับ

ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) กําหนดแนวทางพัฒนา

อุดมศึกษา เปนสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุม คือ

 • กลุมวิทยาลัยชุมชน

 • กลุมมหาวิทยาลัยส่ีป และมหาวิทยาลัย 

  ศิลปศาสตร

 • กลุมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและ

  เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง

 • กลุมมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัย 

  บัณฑิตศึกษา

 อยางไรก็ตามแมวาสถาบันการศึกษาท้ังสี่

กลุมมีจดเนนของพันธกิจท่ีแตกตางกัน มีพื้นที่

บริการแตกตางกัน แตทุกกลุมยังมีพันธกิจทั้งสี่ของ

อุดมศึกษา คือ สอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุ

บํารุงศิลปะวัฒนธรรม ตามบริบทและเปาหมาย

สอดคลองกับพันธกิจ

 สําหรับพันธกิจและบทบาทของวิทยาลัย

ชุมชน ใหมุงสรางความเขมแข็งชุมชน การพัฒนาท่ี

ย่ังยืน ดูแลแรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร การเรียนรู

ตลอดชีวิต การพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพบุคคล 

พรอมท้ังกําหนดคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา

ใหเปนกําลังคนภาคผลิตจริงในทองถ่ินและกําลังคน

ความรู

หนงัสือเลมนีจ้ะนาํทานผูอานยอนไปสํารวจ

เสนทางพัฒนาการของวิทยาลัยชุมชนยุคใหม นับ

จากจดเร่ิมตนเ ม่ือป ๒๕๔๔ จนกระท่ังเ ร่ิมมี

รากฐานท่ีมั่นคงในระบบอุดมศึกษาของไทย ในป 

๒๕๕๒ มีวิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นใน ๑๙ จังหวัด ทุก

ภูมิภาคของประเทศ นับเปนปฐมบทแหงการจัดการ

ศึกษาท่ีมุงม่ันจะใหโอกาสทางการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาแกประชาชนทุกกลุม ดวยการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมาก

ท่ีสุด
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“วิทยาลัยชุมชนแมเปนภาคสวนใหม
ของระบบการศึกษาไทย แตเปนภาคสวน
ที่จําเปนมาก  เปรียบเสมือนสะพาน

ที่เช่ือมระหวางระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กับระดับอุดมศึกษา” 

วิทยาลัยชุมชน : ปฐมบทแหงการพัฒนา14

Final Book1 Thai Number.indd   14Final Book1 Thai Number.indd   14 1/31/2011   11:58:42 AM1/31/2011   11:58:42 AM



ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม  วัฒนชัย 
ผูหวานเพาะเมล็ดพันธุแหงความดี

ทามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ สังคม 

และการศึกษาหลังยุคฟองสบูใน

ป ๒๕๔๐ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม 

วัฒนชัย หน่ึงในนักบริหารการศึกษาท่ีมีประสบการณ 

ทํางานและบริหารองคกรระดับชาติ ไดนําราง

นโยบายโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในประเทศ

ไทย เสนอตอฝายการเมือง ซึ่งก็ไดรับความสนใจ

นํามาเปนนโยบายท่ีใชรณรงคในการเลือกต้ังชวง

ปลายป ๒๕๔๓ 

 “วิทยาลัยชุมชน” จึงเปนหน่ึงในนโยบาย

การศึกษาของรัฐบาลในป ๒๕๔๔ วาจะ “จัดใหมี

วิทยาลัยชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดท่ียังขาดแคลน

สถาบันอุดมศึกษา” นับจากนั้นวิทยาลัยชุมยุคใหม

จึงเร่ิมตนข้ึน โดยมีศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย

เกษม วัฒนชัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

เปนผูวางรากฐานจนถึงปจจบัน  

แมวาศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม 

วัฒนชัย จะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการไมนานนัก แตภายในระยะเวลาอันส้ัน 

ทานไดวางฐานรากในการจัดตั้งและบริหารงาน

วิทยาลัยชุมชนเปนอยางดี และยังใหการอนุเคราะห

สนับสนุนงานของวิทยาลัยชุมชนอยางสมําเสมอ

ตราบกระทั่งปจจบัน 

ในสายตาและการรับรูของชาววิทยาลัยชุมชน 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย 

จึงเปนเสมือนผูเพาะเมล็ดพันธุวิทยาลัยชุมชน โดย

วางแนวทางการทํางานและขอแนะนําท่ีเปนประโยชน

ตอการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนอยางย่ิง ซ่ึง

สะทอนใหเห็นจากการบรรยายและโอวาทท่ีทานได

ใหแกชาววิทยาลัยชุมชนในโอกาสตางๆ ดังขอคัด

สรรมาใหศึกษา (โปรดศึกษาเพ่ิมเติมใน คมทัศน : 

ทางวิวัฒนวิทยาลัยชุมชน เลม ๑) มีความตอนหน่ึงวา
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“วิทยาลัยชุมชนนี้ตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานที่เชื่อวามนุษย

ทุกคนมีศักด์ิศรีและสามารถพัฒนาไดถึงจดสูงสุดถา

ใหโอกาสเขาเรียนหนังสือ วิทยาลัยชุมชนมีความ

เชื่อวา มนุษยทุกคนมีศักด์ิศรีและมีความสามารถท่ี

จะพัฒนาตัวเองไดตลอดเวลาถาใหโอกาสเขา  

ปญหาของระบบการศึกษาท่ัวโลกคือ โอกาส 

ทางการศึกษาไปไมทั่วถึง ไปเฉพาะอําเภอใหญ 

จังหวัดใหญ เมืองใหญ และเมืองหลวงเทานั้น ไป

เฉพาะประเทศท่ีเจริญแลว ประเทศท่ียากจนโอกาส

ทางการศึกษาไปไมถึง นี้คือปญหาใหญ ซึ่งหลาย

ประเทศเขาพบปญหาน้ีมากอนเรา เพราะฉะน้ันเขา

จึงไดออกแบบวิทยาลัยชุมชนเพ่ือเปนจดที่จะให

โอกาสกับคนตัวเล็กตัวนอย ไมมีอิทธิพลอะไร ไมมี

ความรํารวยอะไร เพราะถามีอิทธิพลมีความรํารวย

ก็จะไปเรียนที่เมืองใหญๆ เรียบรอยแลว แตนี่คือ

การใหโอกาส ถามีโอกาส เขาเรียนอะไรก็ไดครับ 

ครั้งหนึ่งในชีวิตวิทยาลัยชุมชนมาใหโอกาส…  ” 
เมษายน ๒๕๕๒

ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ นายแพทยเกษม 

วัฒนชัย มักเนนยําวา วิทยาลัยชุมชนจะตองสราง

โอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทุกระดับช้ันใหได 

และถือเปนเจตนารมณสําคัญท่ีสุดท่ีชาววิทยาลัย

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติสืบมา ดังความตอนหน่ึงวา

“…วทิยาลยัชุมชนจะไปจดัสถานทีเ่รยีนให

ใกลกับคนเรียนที่สุด คนเรียนอยูอําเภอไหนก็ไปจัด

ที่อําเภอนั้น นี่คือเจตนารมณของวิทยาลัยชุมชน ที่

ตองการใหชุมชน ประชาชนทุกระดับชั้นไดเรียน

หนังสือ ถาอยากเรียนแลวตองไดเรียน ทําใหเรียน

ใหจบ และตองไดเรียนอยางมีคุณภาพดวย…”
มิถุนายน ๒๕๔๙ 
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พิมพเขียว “วิทยาลัยชุมชน” ของ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม  วัฒนชัย 

ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ นายแพทยเกษม 

วัฒนชัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในป 

๒๕๔๔ เปนผูวางกรอบการเตรียมงานจัดต้ังวิทยาลัย

ชุมชนในประเทศไทย ไดเขียน “แนวคิดเร่ืองวิทยาลัย

ชุมชน” เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ เพื่อเปน

แนวทางการดําเนินงานมาจนถึงปจจบัน ดังน้ี

 วทิยาลัยชมุชน (วชช.) เปนสถาบัน

อุดมศึกษาระดับอนุปริญญา (๒ ป) จัดการศึกษา

และการฝกอบรมในหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีสอด 

คลองกับการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของชุมชน

เปนสําคัญ เนนความหลากหลายท้ังประเภทวิชา 

และวิธีการจัดการศึกษาและฝกอบรม เพื่อเปด

โอกาสอยางกวางขวางแกผูเรียนทุกเพศทุกวัย เพื่อ

เปนหลักประกันสําหรับอนาคตของทุกคนท่ีจะได

วิชาความรูและทักษะไปประกอบอาชีพ และศึกษา

ตอในระดับปริญญาตรีตอไป

กรอบแนวคิดในการดําเนินงานตามภารกิจ

หลักของวิทยาลัยชุมชน มีดังน้ี

๑. ใหการศึกษาคุณภาพในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

เพ่ือเปนพ้ืนฐานวิชาการสําหรับหลักสูตรระดับ

อนุปริญญา และเพื่อถายโอนไปศึกษาตอใน

ระดับปริญญา

๒. ใหการศึกษาและฝกอบรมสาขาอาชีพในระดับ

อุดมศึกษา

๓. ใหการฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือเพ่ิมทักษะ

อาชพี ทกัษะงาน และทกัษะชวีติแกบคุคลทัว่ไป

นโยบายหลักของวิทยาลัยชุมชน
๑. เปดกวางและเขาถึงงาย เพื่อใหคนในชุมชนได

เรียนรูและฝกทักษะอยางกวางขวาง

๒. มีหลักสูตรท่ีหลากหลายประเภทใหเลือก

๓. ตอบสนองตอชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม
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๔. เนนคุณภาพและการใชประโยชน
๕. สรางพันธมิตรกับธุรกิจเอกชน องคกรของรัฐและ

องคกรเอกชน

หลักสูตร
๑. ประเภทของสาขาวิชาในหลักสูตรตางๆ ขึ้นกับ
 ความตองการของชุมชน เชน

ก. สังคม และเศรษฐกิจเกษตร : เนนหลักสูตร
 การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
ข. สังคมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : เนนหลักสูตร 
 ชางฝมือ การผลิต การแปรรูป
ค. สงัคมและเศรษฐกจิภาคบรหิาร : เนนหลักสูตร
 การบริหารจัดการวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 การทองเที่ยว
ง. สังคมและเศรษฐกจิสารสนเทศ : เนนหลักสตูร
 คอมพิวเตอรและสารสนเทศ

๒. ชนิดของหลักสูตร
ก. หลักสูตรระดับอนุปริญญาสาขาวิชาตางๆ
ข. หลักสูตรอบรมระยะส้ัน ระดับประกาศนียบัตร

๓. ความยืดหยุนในการบริหารหลักสูตร
ก. เรยีนในสถาบนัหรอืเรยีนขามสถาบนัในบาง
 วิชา-บางภาคเรียน
ข. เรียนทางไกล
ค. ภาคปกติ หรือภาคคํา
ง. ภาคพิเศษในวันหยุด

คณาจารยผูสอน
๑. คณาจารยประจําสถานศึกษาตางๆ ทั้งในสถาบัน

หรือตางสถาบัน
๒. คณาจารยพิเศษจากธุรกิจเอกชน องคกรของรัฐ 

องคกรเอกชน

ผูเรียน
๑. ผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 หรือเทียบเทา
๒. นักศึกษารับโอนจากสถาบันอื่น
๓. ผูปฏิบัติงานและผูประกอบการ
๔. ผูวางงานหรือผูเกษียณงานแลว
๕. ประชาชนทั่วไป

แหลงเงินงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน
๑. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและจากองคกรปกครอง
 สวนทองถิ่น
๒. เงินคาธรรมเนียมการศึกษา
๓. เงินบริจาค
๔. เงินรายไดอื่น

ยุทธศาสตรของวิทยาลัยชุมชน
๑. ตองปรับตัวอยูเสมอ เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนา
 สังคมและเศรษฐกิจของชุมชนไดตลอดเวลา
๒. คนหาโอกาสใหมๆ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
 อยูเสมอ
๓. เชื่อมโยงกับพันธมิตรทั้งในและนอกชุมชน

พิมพเขียว…   (ตอ)
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หลักการ
ในการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน

หลักการใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน  
การดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนเนนการจัดทางเลือกการ

ศึกษาใหมเพื่อเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน

ที่ขาดแคลนหายไป หรือยังเขาไมถึง โดยวิธีการท่ีหลาก

หลาย เพื่อเสริมสรางศักยภาพของบุคคลใหนําความรู 

ความสามารถไปสรางความเขมแข็งใหชุมชนและแนวทาง

การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเนนกลุมเปาหมายหลักคือผูที่

พลาดโอกาสทางการศึกษา ไดแก กลุมแรก คือ ผูที่

ทํางานอยูแลวตองการพัฒนาอาชีพ กลุมที่สอง คือ ผูที่ไม

มีงานทํา และกลุมท่ีสาม คือ ผูที่ตองการเรียนเพ่ือการ

ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

ใหประชาชน
มีสวนรวมการจัดการศึกษา
มุงออกแบบการบริหารจัดการให

ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ

ศึกษา ตั้งแตการกอต้ังวิทยาลัย

ชุมชน การกําหนดนโยบายทิศทาง

การจัดการศึกษา การรวมบริหาร

และการกํากับติดตามประเมินผล 

เพื่อการพัฒนาไปสู เปาหมายสุด 

ทาย คือ ประชาชนทุกภาคสวนมี

สวนรวมกันเปนเจาของวิทยาลัย

ชุมชน โดยรัฐจะเปนฝายสนับสนุน
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ใหโอกาสทางการศึกษา + มีสวนรวม + 
ใชทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน

บูรณาการการใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชน
สูงสุด  
ใชทรัพยากรที่มีอยูของรัฐ เอกชน และชุมชนใหเกิดประโยชน

สูงสุด โดยทุกภาคสวนในชุมชนจะระดมสรรพกําลังที่มีใน

ชุมชน และนอกชุมชน เพื่อการนํามาสูการพัฒนาวิทยาลัย

ชุมชน ใหเปนสถาบันการศึกษาที่ตอบสนองตอความตองการ

ของชุมชนอยางแทจริง

นาภูมิใจวา
ชาววิทยาลัยชุมชนยังคงยึดม่ัน 
ปฏิบัติตามหลักทั้ง ๓ ประการน้ี

อยางตอเน่ือง ทําใหภาพลักษณของ
วิทยาลัยชุมชนในสายตาของประชาชน 

ที่เปนกลุมเปาหมาย เปนสถาบันการศึกษา
ที่มีความม่ันคงในการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน

อยางแทจริง
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การวางรากฐานของการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนไดมีการพัฒนามาบนเสนทางท่ียาวไกล

ถึง ๘ ป โดยแบงเปน ๓ ชวงเวลา คือ (๑) สํานักงานโครงการ เพื่อเตรียมการ

จัดทําขอเสนอวิทยาลัยชุมชนตอคณะรัฐมนตรี (๒) สํานักงานสงเสริมวิทยาลัยชุมชน 

ดําเนินงานภายใตสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ (๓) สํานักบริหารงาน

วิทยาลัยชุมชน ดําเนินงานภายใตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีราย

ละเอียดดังนี้

กอรางสรางฐาน : 
เสนทางสูวิทยาลัยชุมชน
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เมื่อวัน ท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย 

รัฐมนตรีวาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทํา “แนว

คิดและหลักการ วิทยาลัยชุมชน” ซึ่งเปรียบเสมือน

พิมพเขียวในการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนมา

จนถึงปจจบัน (โปรดดู “พิมพ เขียววิทยาลัย

ชุมชน…  ” หนา ๑๗-๑๘)

จากน้ันรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ไดแจงเจตนารมณที่จะจัดตั้งและดําเนินการตาม

นโยบายวิทยาลัยชุมชนแกผูบริหารระดับสูง ระดับ

อธิบดีของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เชน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน 

นอกจากนี้ไดมีการประชุมชี้แจงสรางความเขาใจแก

ผูปฏิบัติทุกระดับ และแกประชาชนทั้งประเทศ โดย

ผานสื่อโทรทัศน วิทยุ สื่อส่ิงพิมพ จลสาร แผนพับ 

เปนตน โดยมีความถ่ี เดือนละ ๓-๔ ครั้ง พรอม

จัดการประกวดคําขวัญและตราสัญลักษณวิทยาลัย

ชุมชน เชิญชวนผูสนใจจากทั่วประเทศสมัครสง

ประกวด โดยมีกรรมการผูเช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัย 

และวิทยาลัยเพาะชาง มาเปนกรรมการตัดสิน ซึ่ง

ไดคําขวัญวา “วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนา

ทองถ่ิน” และตราสัญลักษณเปนรูปทรงสถาปตย-

กรรมไทยและลวดลายไทยประสานกัน ซึ่งเปน

เอกลักษณของชุมชนไทย (รายละเอียดในภาคผนวก)

ชวงเตรียมการ - “สํานักงานโครงการ”
บมเพาะความเขาใจ และแนวทางการดําเนินงาน
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ในการสรางความรูความเขาใจเกีย่วกบัการ

ดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนนั้น เปนที่ทราบกัน

แลววา ประเทศสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาวิทยาลัย

ชุมชนมาชานาน ดังนั้นรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการจึงไดนําคณะผูรวมกอตั้งและเตรียมการ

ดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนไปประชุมรวมกับประชาคม 

วิทยาลัยชุมชนสหรัฐอเมริกาที่มหาวิทยาลัยฮาวาย 

ระหวางวันที่ ๒๑ มีนาคม-๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

โดยไดเรียนรูประสบการณ ศึกษาดูงานท่ีมลรัฐฮาวาย 

แคลิฟอรเนีย ไอโอวา และนอรธคาโรไลนา กระทั่ง

ตอมาเกิดโครงการความรวมมือระหวางไทยกับสหรัฐ 

อเมริกา ตามโครงการ East-West Community 

College การประชุมครั้งน้ันไดรับการสนับสนุนจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบันคีนันแหงเอเชีย
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เพือ่ใหการเตรยีมการจดัต้ังวทิยาลยัชมุชน

เปนไปอยางมีระบบและเรียบรอย กระทรวงศึกษาธิการ 

ไดสรางกลไกการดําเนินงานในระยะเตรียมการโดย

แตงตั้งคณะกรรมการและบุคคล ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการอํานวยการ มรีฐัมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน มีหนาที่

กําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานและสนับ 

สนุน

(๒) คณะกรรมการดาํเนนิงาน มหีนาทีจ่ดั

ทําแผนการดําเนินงานและประสานกับอนุกรรมการ

ตางๆ

(๓) คณะอนกุรรมการ ๖ ดาน ไดแก ดาน

วางระบบบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ดานหลักสูตร 

ดานพัฒนาบุคลากร ดานระบบขอมูลสารสนเทศ 

ดานประสานความรวมมือภาครัฐ เอกชน และ

ชุมชน และดานประชาสัมพันธ

(๔) จดัต้ังสาํนกังานโครงการวทิยาลยัชมุชน

เปนหนวยงานภายในเทียบเทากองในสํานักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ ทําหนาที่เปนหนวยงานกลาง

ประสาน สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงาน

(๕) จดัหาบุคลากร แตงตัง้นางสาวสุนนัทา 

แสงทอง ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ

แผน ๘ว สํานักงานนโยบายและแผน สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูอํานวยการสํานักงาน 

โครงการวิทยาลัยชุมชน

(๖) แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ

เปนที่ปรึกษาสํานักงานในโครงการ ใหคําปรึกษา 

แนะนําและรวมทํางาน ไดแก นายชุมพล พรประภา  

รองศาสตราจารยฉลอง ภิรมยรัตน นายอุดม 

มุงเกษม และนางพัชรี สวางทรัพย 

กลไกเร่ิมตน  ตั้งคณะทํางาน ๖ คณะเพื่อเตรียมการ

ชวงเตรียมการ - “สํานักงานโครงการ”
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จากน้ันกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําโครงการ

เสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสําคัญดังนี้

๑) เหตผุลความจาํเปน เพือ่ขยายโอกาส

ทางการศึกษาแกผูพลาดโอกาสทางการศึกษา

๒) วตัถปุระสงค เพือ่จดัตัง้วทิยาลยัชมุชน

ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาประจําทองถ่ิน จัดการศึกษา

และฝกอบรมในหลักสูตรที่สอดคลองกับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเปนสําคัญ

๓) พนัธกจิ จดัการศกึษาหลกัสตูร ๒ ป

แรกของระดับอุดมศึกษา จัดการศึกษาดานวิชาชีพ 

หลักสูตร ประกาศนียบัตร และจัดหลักสูตรเพ่ือ

พัฒนา อาชีพและคุณภาพชีวิต

๔) ขอเสนอเพ่ือคณะรัฐมนตรีพจิารณา 

(โปรดดูรายละเอียดหนาถดัไป)

คณะรัฐมนตรีมมีตเิมือ่วันท่ี ๑๙ กมุภาพันธ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวง

ศึกษาธิการเสนอท้ัง ๔ ขอและใหดําเนินการตอไปได 

โดยใหรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณา 

ดังน้ี

(๑) วทิยาลัยชมุชนท่ีจะจัดตัง้ข้ึนควรเปน

รูปแบบและการดําเนินการที่เหมาะสมกับสภาพ

แวดลอมแบบไทย ไมควรยึดหลักการจัดต้ังวิทยาลัย

ชุมชนของตางประเทศมาเปนตนแบบโดยตรง

(๒) การจดัการเรยีนการสอนของวทิยาลยั

ชุมชนแตละแหงตองสนองตอความตองการและ

การประกอบอาชีพของชุมชนในทองถ่ิน

(๓) การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนของทองถ่ินใด 

ควรใหชุมชนและทองถิ่น เชน องคการบริหารสวน

ตําบล เทศบาล เขามามีสวนรวมลงทุน หรือมีสวน

ริเริ่มของการจัดตั้งเพื่อใหทองถิ่นไดตระหนักถึง

ภาระความรับผิดชอบในสวนของตนตั้งแตเริ่มตน 

รวมทั้งสามารถพิจารณาความเหมาะสมและความ

จําเปนของการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนในทองถ่ินอยาง

แทจริง

ลงหลักปกฐาน คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
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ขอเสนอ ๔ ประการ
กระทรวงศึกษาธิการ

จุดเริ่มตนของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน

ใหความเห็นชอบโครงการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน 

โดยจัดตั้งใน พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๐ จังหวัด 

ใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขยายเพิ่มในจังหวัดขนาดใหญที่

มีแรงงานหรือประชาชนท่ีขาดโอกาสทางการ

ศึกษา ระดับสูงจํานวนมาก และขยายเพ่ิมอีก

เมื่อมีความพรอมในปตอๆ ไป

ใหความเห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการจัด

ทํากฎหมายรองรับการดําเนินงานวิทยาลัย

ชุมชน และมีหนวยงานรับผิดชอบ  ทําหนาที่

สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนิน 

งาน โดยเกล่ียอัตรากําลังท่ีมีอยูของกระทรวง 

ศึกษาธิการ และในระยะกอนปรับโครงสราง

กระทรวงศึกษาธิการ ใหหนวยงานดังกลาว

อยูในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ดวยการจัดการอยางเปนระบบ

ใหความเห็นชอบในการใชทรัพยากรที่มีอยูในจังหวัดเพื่อดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน ใชสถานศึกษา

ที่มีอยูเดิมและมีศักยภาพเพียงพอยกฐานะข้ึนเปนวิทยาลัยชุมชนโดยไมสรางสถานศึกษาใหมและ

ใชหนวยงานทางการศึกษา สถานประกอบการ ภาคเอกชน 

และแหลงเรียนรูของชุมชน และทองถ่ิน

เปนเครือขายในการจัดการศึกษา

ของวิทยาลัยชุมชน

ใหความเห็นชอบใหสํานักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ

เพื่อการดําเนนิการวิทยาลัยชุมชนอยางตอเนื่อง

คณะรัฐมนตรีไดประชุมพิจารณาเม่ือวันที่  ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงมติเห็นชอบในหลัก

การตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอท้ัง ๔ ข้อ และให้ดําเนินการต่อไปได้...นับจากวันนั้น 

วิทยาลัยชุมชนยุคใหมจึงถือกําเนิดขึ้นเพ่ือเปนทางเลือกหน่ึงของการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน

สังคมไทย
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สํานักสงเสริมวิทยาลัยชุมชน - สป.ศธ.
ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน (๑)

ประเทศและตางประเทศ มีคณะกรรมการจํานวน

ไมเกิน ๓๕ คน โดยมีสํานักงานสงเสริมวิทยาลัย

ชุมชน (ปรับช่ือจากสํานักงานโครงการวิทยาลัย

ชุมชน) เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 

และเปนหนวยงานกลางดําเนินการและประสานการ

ดําเนินงานกับทุกระดับ

ดร.สริกิร มณีรนิทร เปนประธานคณะ

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ

นางสาวสุนนัทา แสงทอง เปนผูอาํนวยการ

สํานักงานสงเสริมวิทยาลัยชุมชน

ใน พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖ เปนระยะเริม่กอต้ัง

วิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการไดออกแบบ

ระบบริหารจัดการ แบงเปน ๒ ระดับ คือ สวน

กลาง และสวนภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้

๑.  สวนกลาง
 มคีณะกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชน

ระดับชาติ ประกอบดวยผูแทนจากภาครัฐ เอกชน 

และชุมชน เปนกรรมการ มีหนาที่กําหนดนโยบาย 

แผนพัฒนา กําหนดมาตรฐาน กํากับติดตามและ

ประเมินผล สนับสนุนทรัพยากร สงเสริมการ

ประสานความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
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สํานักสงเสริมวิทยาลัยชุมชน - สป.ศธ.
ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน (๒)

๒.  สวนภูมิภาค
 มคีณะกรรมการวิทยาลัยชมุชนจงัหวดั 

ประกอบดวยผูแทนจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ

องคกรเครือขายรวมจัดการศึกษา เปนกรรมการ 

มีหนาที่จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาระดับจังหวัด 

เสนอและอนุมัติใหอนุปริญญา ประกาศนียบัตร 

และวุฒิบัตร กํากับดูแล พิจารณาจัดตั้ง ยุบรวม 

หรือเลิกการจัดวิทยาลัยชุมชน ประสาน สงเสริม 

การจัดและการระดมทรัพยากร มีคณะกรรมการ

จํานวนไมเกิน ๑๙ คน โดยมีสํานักงานวิทยาลัย

ชุมชนเปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ มี

วิทยาลัยชุมชนเปนสถานศึกษา ทําหนาที่จัดการ

ศึกษาตามภารกิจวิทยาลัยชุมชนรวมกับวิทยาลัย

ชุมชนเครือขาย โดยมีสํานักงานวิทยาลัยชุมชนเปน

หนวยอํานวยการสงเสริมสนับสนุน มีอธิการวิทยาลัย

ชุมชนเปนผูบริหารสูงสุดและผูอํานวยการสํานักงาน

วิทยาลัยชุมชนเปนผูบริหารรองจากอธิการ
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สํานักสงเสริมวิทยาลัยชุมชน - สป.ศธ.
เตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน “นํารอง”(๑)

กลาวไดวาป ๒๕๔๕-๒๕๔๖ เปนระยะเร่ิม

กอตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยที่กระทรวงศึกษาธิการมี

แนวทางเพื่อหลอมรวมสถานศึกษาสังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการในจังหวัดที่มีภารกิจใกลเคียงกัน ไดแก

สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา กรมการศึกษา

นอกโรงเรียน กรมพลศึกษา และกรมอื่นๆ ใหมา

เปนวิทยาลัยชุมชน เพื่อความเปนเอกภาพทางการ

ศึกษา โดยใหทํางานประสานเปนเครือขายและ

จัดการศึกษาเพ่ิมเติมเต็มในสวนท่ีขาด และปรับ

ระบบบริหารจัดการใหมตามหลักการวิทยาลัยชุมชน 

เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของชุมชนไดมาก

ขึ้นกวาที่เปนอยู จึงไดดําเนินการดังนี้

๑. ใหจงัหวดัเลอืกคณะกรรมการจัดต้ัง

วิทยาลัยชุมชนจังหวัด ที่มีองคประกอบของบุคคล 

จากภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยมี ผูวาราชการ

จังหวัด เปนประธาน ทําหนาท่ีจัดตั้งและสนับสนุน

วิทยาลัยชุมชนเสนอกระทรวงศึกษาธิการแตงต้ัง

๒) ใหคณะกรรมการจดัต้ังวทิยาลัยชมุชน

เลือกสถานศึกษาที่มีศักยภาพและมีภารกิจเปนสวน

หนึ่งของวิทยาลัยชุมชนอยูแลว ใหเปนสถานศึกษา

หลักท่ีจะเปนวิทยาลัยชุมชน เสนอกระทรวงศึกษาธิการ 

ประกาศจัดต้ัง
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สํานักสงเสริมวิทยาลัยชุมชน - สป.ศธ.
เตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน “นํารอง”(๒)

๓) ใหกรรมการจดัตัง้วทิยาลัยชมุชนเสนอ

กระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งคณะทํางานดําเนินงาน

วิทยาลัยชุมชนจังหวัดท่ีมีองคประกอบจากสถาน

ศึกษาท่ีเปนวิทยาลัยชุมชนสถาบันอุดมศึกษา 

องคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ทําหนาท่ีวางระบบ

บริหารจัดการวางแผนและประสานการดําเนินงาน

ใหเกิดการเรียนการสอนในระยะแรก 

๔) ใหสถานศกึษาหลักท่ีเปนวทิยาลยัชมุชน

ทําหนาที่จัดการเรียนการสอน โดยมีภารกิจ ๒ สวน 

คือ ภารกิจเดิมของสถานศึกษาและเพ่ิมภารกิจของ

วิทยาลัยชุมชน

๕) ใหมสีาํนักประสานงานวิทยาลัยชมุชน

จังหวัดทําหนาที่สํานักงานเลขานุการของคณะ

ทํางานดําเนินงาน และประสานกับสถานศึกษาที่

เปนวิทยาลัยชุมชนเครือขายหรือแหลงสนับสนุน
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สํานักสงเสริมวิทยาลัยชุมชน - สป.ศธ.
ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน “นํารอง” (๑)

คณะกรรมการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนทุกจังหวัด 

ไดเลือกสถานศึกษา ๑ แหง มาเปนวิทยาลัยชุมชน 

โดยไดสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ๓ แหง 

และสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ๗ แหง

จากนัน้ ในวนัท่ี ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน

โดยใหสถานศึกษาทําหนาที่วิทยาลัยชุมชน และทํา

ภารกิจเดิมควบคูไปดวย มีสถานศึกษาท่ีไดรับ

คัดเลือกเปนวิทยาลัยชุมชน ดังนี้

(๑) ศนูยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด

 แมฮองสอน   เ ป น วิ ทย า ลั ย ชุมชน

 แมฮองสอน

(๒) ศนูยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด

 ตาก  เปนวิทยาลัยชุมชนตาก

(๓) วทิยาลยัการอาชพีโพทะเล จงัหวดั

 พิจิตร เปนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

(๔) วทิยาลัยการอาชีพบานไร จงัหวัด

 อุทัยธานี เปนวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

(๕) ศนูยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย

 บริเวณชายแดนจังหวัดสระแกว เปน

 วิทยาลัยชุมชนสระแกว

(๖) ศนูยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด

 บุรีรัมย เปนวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย
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สํานักสงเสริมวิทยาลัยชุมชน - สป.ศธ.
ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน “นํารอง” (๒)

(๗) วทิยาลัยเทคนิคหนองบัวลาํภู เปน

 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู

(๘) ศนูยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด

 มุกดาหาร เปนวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

(๙) ศนูยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด

 ระนอง เปนวิทยาลัยชุมชนระนอง

(๑๐) ศนูยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด

 นราธิวาส เปนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

จากน้ันเปนตนมา วิทยาลัยชุมชนตามประกาศ

ดังกลาวไดเริ่มดําเนินการตามภารกิจ และแนวทาง

การดําเนินงานท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไว 

โดยมีวิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันหลัก และใชสถาน

ศึกษา และหนวยงานราชการเปนที่จัดการเรียนการ

สอนที่กระจายไปถึงระดับอําเภอ
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ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาวน้ัน ซึ่งเปน

เรื่องเกี่ยวกับโครงสราง องคกร การแบงสวนงาน 

การจัดระบบครู คณาจารยและบุคลากรทางการ

ศึกษา และการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุน

เพื่อการศึกษา ทั้งน้ี ในสวนกฎหมายที่เกี่ยวของ 

รัฐบาลไดทยอยเสนอไปยังรัฐสภาเพื่อใหมีผลในทาง

ปฏิบัติ

สาํหรบัการจดัโครงสราง องคกร การแบง

สวนงานน้ัน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดบัญญัติให

กระทรวงศึกษาธิการจัดระบบบริหารและการจัด 

การศึกษาของรัฐใหม  ในการน้ี ใหปรับสํานักงาน

สถานะการดําเนินงานวิทยาลัยชมุชนมีการ

เปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญในวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

เม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งออก

ตามความในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งบัญญัติใหมีกระทรวง

ศึกษาธิการ โดยการจัดระเบียบราชการกระทรวง

ศึกษาธิการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ซึ่งไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติที่ออกตามนัยของพระ

สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนสังกัด สกอ.
เสนทางสูโครงสรางใหมในยุคปฏิรูปการศึกษา (๑)

วิทยาลัยชุมชน : ปฐมบทแหงการพัฒนา 35

Final Book1 Thai Number.indd   35Final Book1 Thai Number.indd   35 1/31/2011   11:59:12 AM1/31/2011   11:59:12 AM



สงเสริมวิทยาลัยชุมชนเขาสูโครงสรางใหมในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตอมาในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวง

ศึกษาธิการไดประกาศใช “กฎกระทรวงวาดวยการ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาํกวาปริญญารูปแบบ

วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖” ข้ึน เปนกฎหมายรองรับ

การดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน โดยมีสาระสําคัญ

หลักคือ 

(๑) ใหวทิยาลยัชมุชนเปนสถานศกึษาของ

รัฐที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับตํากวา

ปริญญาซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชน

(๒) มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหการศกึษาและฝก

อบรมดานวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่

สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสงเสริม

ใหมีการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคคลในชุมชน

(๓) ใหวทิยาลยัชุมชนเปนสวนราชการใน

สํ านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สํ านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(๔) การบริหารงานประกอบดวย ๒ สวนคอื 

• หนวยนโยบาย ประกอบดวย 

คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน และ

สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

• หนวยปฏิบตักิาร ประกอบดวยสภา-

วทิยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนจังหวัด

สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนสังกัด สกอ.
เสนทางสูโครงสรางใหมในยุคปฏิรูปการศึกษา (๒)
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พรอมๆ กบัการประกาศพระราชบัญญตัิ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

๒๕๔๖ ไดมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหสํานักบริหารงานวิทยาลัย

ชุมชนมีบทบาทหนาที่ ดังนี้

• จัดทําขอเสนอนโยบาย และจัดทําแผนหลักของ

ระบบวิทยาลัยชุมชน เสนอแนะการจัดต้ังและ

จัดสรรงบประมาณใหวิทยาลัยชุมชน

• จัดทําระบบขอมูล สารสนเทศ กํากับ ตรวจสอบ 

ตดิตาม ประเมนิผลและรายงานผลการดาํเนิน 

งานวิทยาลัยชุมชน

• พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

ชุมชนและระบบเครือขายความรวมมือการจัด 

การศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

• จัดทํามาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 

• ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะ

กรรมการวิทยาลัยชุมชน  

• ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานทีเ่กีย่วของหรอืที่ไดรบัมอบหมาย

ภายใตโครงสรางใหมนี้ มีนางสาวสุนันทา แสงทอง 

เปนผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

ข้ันตอนการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน

สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนสังกัด สกอ.
บทบาทหนาที่่สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
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การสรางความเขมแข็ง
ของระบบบริหารจัดการ 

พรอมๆ กับการเขามาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาลัยชุมชนได

ปรับโครงสรางองคกรและระบบบริหารจัดการตามกฎหมายใหเขมแข็งเพ่ือรองรับการ

ดําเนินงานในอนาคต รวมถึงการสรางวัฒนธรรมองคกรและการสรางสรรคกระบวนการ 

เรียนรูใหกับบุคลากรในสํานักงานทั้งในสวนกลางและจังหวัด
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เพือ่ใหการดําเนนิงานเปนไปตามโครงสราง

องคกรและระบบบริหารจัดการตามที่กําหนดไวใน

กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ตํากวาปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มีการดําเนินการดังนี้

จัดวางกลไกการบริหาร

จัดทําประกาศ ระเบียบ และขอบังคับ จํานวน 

๑๑ ฉบับ ไดแก

๑) ระเบียบคณะกรรมการวิทยาลัยชมุชน 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ

วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๔๙ และคร้ังที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๑

๒) ขอบงัคบัคณะกรรมการวิทยาลัยชมุชน 

วาดวยอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของวิทยาลัย

ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖

๓) ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งประธาน

กรรมการและกรรมการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗  

๔) ระเบยีบสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลัก

เกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ

และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพน

จากตําแหนงของสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

และฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ และครั้งที่ 

๒ พ.ศ. ๒๕๕๑

๕) ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวย

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 

๒๕๔๖

๖) ขอบงัคบัสํานกับรหิารงานวทิยาลยั

ชุมชน วาดวยเข็มวิทยฐานะ ตรา เครื่องหมาย 

ปรับโครงสรางองคกรและระบบบริหารจัดการตามกฎหมาย
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เครื่องหมาย เคร่ืองแตงกายของนักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗

๗) จดัทําแนวทางการออกขอบงัคับของ

วิทยาลัย ๕ ฉบับ ไดแก ขอบังคับวิทยาลัยชุมชน

วาดวยการจัดตั้งหนวยจัดการศึกษา ขอบังคับ

วิทยาลัยชุมชนวาดวยสภาวิชาการ ขอบังคับวิทยาลัย 

ชุมชนวาดวยคุณสมบัติ การสรรหา วาระการดํารง

ตําแหนงของหัวหนาโปรแกรมวิชา หรือหัวหนา

หลักสูตร  ขอบังคับวิทยาลัยชุมชนวาดวยคุณสมบัติ

และหลักเกณฑการแตงต้ังอาจารยพิเศษ และขอ

บังคับตางๆ วาดวยการแบงสวนงานในวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชน : ปฐมบทแหงการพัฒนา40

Final Book1 Thai Number.indd   40Final Book1 Thai Number.indd   40 1/31/2011   11:59:15 AM1/31/2011   11:59:15 AM



สวนกลาง
คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน มีอํานาจหนาที่
 ๑) พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยตอคณะกรรมการ

  การอุดมศึกษา

 ๒) ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยที่สอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ

  การอุดมศึกษากําหนด

 ๓) กําหนดแนวทาง ประสาน สงเสริม และสนับสนุนใหวิทยาลัยจัดระบบเครือขายในการบริหาร

  จัดการศึกษา

 ๔) ออกระเบียบและขอบังคับของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและอาจมอบใหวิทยาลัยเปน

  ผูออกระเบียบและขอบังคับสําหรับวิทยาลัยน้ันเปนเร่ืองๆ ไปก็ได

 ๕) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกวิทยาลัยตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 ๖) พิจารณาจัดสรรงบประมาณใหแกวิทยาลัย

 ๗)  ระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และสงเสริม การจัดตั้งกองทุน

  วิทยาลัยชุมชน

อํานาจหนาท่ี องคประกอบ
และการไดมาขององคคณะบุคคล
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 ๘) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

 ๙) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรัฐมนตรีในการออกระเบียบ ประกาศ 

  และขอบังคับเพื่อดําเนินการตามกฎกระทรวง  และเรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา

  ของวิทยาลัย

 ๑๐) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง เพื่อกระทําการใดๆ อันอยู ในอํานาจ

  และหนาที่ของคณะกรรมการ

 ๑๑) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

 ๑๒) อํานาจหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ  

องคประกอบของคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 
 (๑) ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน  มาจากกรรมการวิทยาลัยชุมชนผูทรงคุณวุฒิ

 (๒) กรรมการวิทยาลัยชุมชนโดยตําแหนง จํานวน ๑๐ คน ดังน้ี

  - ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  - เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  - เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  - เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  - เลขาธิการสภาการศึกษา

  - ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

  - อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

  - อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
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  - ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

  - ผูแทนหอการคาไทย

 (๓) กรรมการวิทยาลัยชุมชนที่เลือกจากผูดํารงตําแหนงในพื้นที่ จํานวน ๒ คน

  - ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน ๑ คน

  - ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ๑ คน

 (๔) กรรมการวิทยาลัยชุมชนผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงของกรรมการตาม (๑)  (๒) 

  และ (๓) รวมกัน ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูความ

  เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

 (๕) ผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเปนกรรมการและเลขานุการ

 วาระการดํารงตําแหนง คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และ

อาจไดรับเลือกหรือไดรับแตงตั้งใหมอีกได

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงประธานกรรมการและกรรมการวิทยาลัยชุมชน  
 คุณสมบัติกรรมการวิทยาลัยชุมชนผูทรงคุณวุฒิ
 (๑) มีความรู ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

 (๒) มีความสนใจและเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

 (๓) มีความสามารถดานวิชาการหรือวิชาชีพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในสังคม

 (๔) ดํารงตําแหนงหรือมีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมในอันที่จะเอ้ือประโยชนตอการดําเนินงาน

  วิทยาลัยชุมชน

 (๕) สามารถอุทิศเวลาใหแกงานของวิทยาลัยชุมชนไดตามสมควร
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 หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการวิทยาลัยชุมชนผูทรงคุณวุฒิ
 (๑) หลักเกณฑการไดมามาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและ

กรรมการวิทยาลัยชุมชนซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธี

การไดมาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๔๗ 

 (๒) วิธีการไดมาซึ่งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสรรหา ฯ ดําเนินการสรรหาบุคคลที่มี

คุณสมบัติที่จะเปนกรรมการวิทยาลัยชุมชนผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาจํานวน ๒ เทาของจํานวน

กรรมการวิทยาลัยชุมชนผูทรงคุณวุฒิที่กําหนดในกฎกระทรวง ฯ คือ ๑๖ คน พรอมท้ังจัดทําประวัติและ

ผลงานของบุคคลดังกลาวโดยยอเรียงลําดับชื่อตามตัวอักษรแลวนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการเลือกผูซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

ชุมชน โดยเลือก

  - ประธานกรรมการ  จํานวน  ๑ คน

  - กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  ๗  คน  

 (๓) วิธีการไดมาซ่ึงกรรมการผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน และประธานกรรมการส

ภาวิทยาลัยชมุชน  คณะกรรมการสรรหา ฯ ดําเนินการเลือกและเสนอช่ือ

  - ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๑ คน

  - ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๑ คน

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงต้ังคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมี ดร.สิริกร มณีรนิทร เปนประธาน นายชุมพล พรประภา และเลขาธิการคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเปนรองประธาน ผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เปนกรรมการและเลขานุการ
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สวนจังหวัด

สภาวิทยาลัยชุมชน  มีอํานาจหนาที่
 ๑) วางนโยบายและใหความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา  และงบประมาณของวิทยาลัย

 ๒) กํากับดูแลใหวิทยาลัยปฏิบัติตามนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาตามท่ี

  คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

 ๓) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ ของวิทยาลัย

 ๔) พิจารณาใหความเห็นชอบการแบงสวนงานในวิทยาลัย และการจัดต้ังหนวยจัดการศึกษาของ

  วิทยาลัย

 ๕) ระดมทุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

 ๖) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําการบริหารและการจัดการวิทยาลัยแกผูอํานวยการ

 ๗) ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ และการดําเนินงานของ

  วิทยาลัย

 ๘) สงเสริม สนับสนุนใหมีการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ตาม

  กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ

 ๙) อนุมัติการใหอนุปริญญาและประกาศนียบัตร

 ๑๐) อนุมัติการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

 ๑๑) พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของวิทยาลัย
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 ๑๒) แตงตั้งคณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง เพื่อกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของ

  สภาวิทยาลัย

 ๑๓) ใหความเห็นชอบการแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ

 ๑๔) แตงตั้งและถอดถอนรองผูอํานวยการ อาจารยพิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ

 ๑๕) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสภาวิชาการ

องคประกอบของสภาวิทยาลัยชุมชน  
 สภาวิทยาลัยชุมชนมีจํานวนไมเกิน ๑๕ คน และมีผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนเปนกรรมการและ

เลขานุการโดยตําแหนง ซึ่งมีองคประกอบดังน้ี 

 (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

 (๒) กรรมการที่เปนผูแทนสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑ คน

 (๓) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๑ คน

 (๔) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน จํานวน ๑ คน

 (๕) กรรมการที่เปนผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด จํานวน ๑ คน 

 (๖) กรรมการที่เปนผูแทนหอการคาจังหวัด จํานวน ๑ คน

 (๗) กรรมการที่เปนผูแทนหนวยจัดการศึกษา จํานวน ๑ คน

 (๘) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา จํานวน ๑ คน

 (๙) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวา ๕ คน   

 (๑๐) ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ
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 กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป ยกเวนประธานกรรมการมี

วาระการดํารงตําแหนงประธานคราวละ ๑ ป และอาจไดรับเลือกใหมได สําหรับกรรมการและเลขานุการ

เปนไปตามวาระการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

 วาระการดํารงตําแหนง สภาวิทยาลัยชุมชนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป

 คุณสมบัติของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 ๑. ผูแทนหนวยงาน/องคกร และผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม 

  ดังตอไปนี้

  (๑) มีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

  (๒) มีความเขาใจและศรัทธาในปรัชญาและหลักการของวิทยาลัยชุมชนและมีอุดมการณ

  (๓) มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยตอองคกร

  (๔)  เปนผูท่ีสามารถทํางานเปนทีมกับกรรมการอ่ืน และผูบริหารวิทยาลัยชุมชนและชุมชนได

  (๕) เปนผูที่รอบรูและใหความสําคัญตอความตองการและปญหาของชุมชน

  (๖) อุทิศเวลาใหกับงานวิทยาลัยชุมชน  และอุทิศตนตอหนาที่ความรับผิดชอบ และพรอม

   ที่จะพัฒนาตนเองใหเหมาะกับงาน

  (๗) เปนผูที่เคยทําคณุประโยชนใหกับจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนต้ังอยู

  (๘) มีความเปนผูนํา มีจิตสาธารณะและเปนที่ยอมรับของชุมชนท่ีวิทยาลัยชุมชนต้ังอยู

  (๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ

  (๑๐) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี

  (๑๑) ไมเปนผูแสวงหาประโยชนจากวิทยาลัยชุมชน  

  (๑๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ยกเวนกรรมการตามขอ ๗(๓)
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  ๒. ผูแทนหนวยงาน/องคกร นอกจากตองมีคุณสมบัติตามขอ ๑ แลว ตองสามารถสนับสนุนและ

เชื่อมโยงงานของวิทยาลัยชุมชนเขากับสวนราชการ หนวยงาน หรือองคกรของตนสังกัดได

  ๓. ผูทรงคุณวุฒินอกจากตองมีคุณสมบัติตามขอ ๑ แลว ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

      (๑) เปนผูที่มีความรูความสามารถ และความเช่ียวชาญเก่ียวกับงานวิชาการ งานจัดการ

    ศึกษา หรือการประกอบอาชีพ หรือเปนผูที่มีประสบการณในสาขาตางๆ อันเปน

    ประโยชนแกกิจการของวิทยาลัยชุมชน และมีผลงานเปนที่ยอมรับ

  (๒) ผูทรงคุณวุฒิ อาจพิจารณาจากผูมีความรูความสามารถและประสบการณในดานการ

    ศึกษา ดานกฎหมาย ดานการปกครอง ดานธุรกิจการคา ดานอุตสาหกรรม ดานภูมิ

    ปญญา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการอาชีพ และดานอื่นๆ 

  (๓) ไมเปนขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางในสังกัดวิทยาลัยชุมชนทุกแหง

 การสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน มีขั้นตอน ดังน้ี
 ๑. การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน  สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเสนอ

คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนโดยมีองคประกอบ ดังน้ี

  ๑.๑ ผูแทนจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ๑ คน เปนประธาน

  ๑.๒ ผูทรงคุณวุฒิจากภายใน หรือภายนอกสภาวิทยาลัยชุมชนท่ีกรรมการสภาวิทยาลัย

    ชุมชนจังหวัดนั้นเลือก จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ   

  ๑.๓ ผูแทนสมาคมวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ

  ๑.๔ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เปนกรรมการและเลขานุการ 
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 ๒.  การดําเนินการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน

  ๒.๑ จัดทําประกาศ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 

  ๒.๒ ดําเนินการใหมีการรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่

   กําหนดเพื่อเขารับการสรรหาเปนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 

     ๒.๓ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ที่สมควรจะไดรับการ

   คัดเลือกเปนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ประเภทละไมนอยกวา ๓ เทา ของจํานวน

   ที่จะไดรับการแตงตั้ง และเรียงลําดับตามความเหมาะสม 

  ๒.๔ ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ 

   และวิธีการที่กําหนด

  ๒.๕ นําเสนอรายชื่อผูเหมาะสมเปนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ตอคณะกรรมการ

   วิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณา

  ๒.๖ สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนนําเสนอรายช่ือคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตอ

   เลขาธิการเพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนามแตงต้ังกรรมการ

   สภาวิทยาลัยชุมชนแตละแหงตอไป 

  ๒.๗ แจงประกาศรายช่ือกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนใหทราบโดยทั่วกัน

 การสรรหาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ไดดําเนินการมาแลว ๒ รอบ ตามวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละ ๓ ป คือรอบป พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๑ จากผลการดําเนินงานไดมีการทบทวน

บทเรียนมาโดยตลอด และปรับปรุงระเบียบวาดวยการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนมาแลว ๒ ครั้ง
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 ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน  มีอํานาจหนาที่ 

 ๑) บริหารกิจการของวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและ

  ของวิทยาลัย  รวมทั้งนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา และวัตถุประสงค

  ของวิทยาลัย

 ๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานท่ี และทรัพยสินอื่นของวิทยาลัยใหเปนไปตาม

  กฎหมายกฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ และขอบังคับของทางวิทยาลัย

 ๓) เปนผูแทนของวิทยาลัยในกิจการทั่วไป

 ๔) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัยเพื่อเสนอตอสภาวิทยาลัยชุมชน

 ๕) แตงตั้งและถอดถอนหัวหนาโปรแกรมวิชาและหัวหนาหลักสูตร

 ๖) เสนอสภาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งและถอดถอนรองผูอํานวยการ อาจารยพิเศษ และ

  กรรมการสภาวิชาการ

 ๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ และตามที่สภาวิทยาลัยหรือ

  คณะกรรมการมอบหมาย       

 วาระการดํารงตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป 

และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได

 คุณสมบัติของผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน
 ๑) มีความเขาใจในหลักการ ปรัชญาของวิทยาลัยชุมชนอยางแทจริง
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 ๒) มีความรู ความสามารถ สมรรถนะ และประสบการณเก่ียวกับการใชองคความรูในการ

  บริหารเหมาะสมกับกิจการของวิทยาลัยชุมชน

 ๓) มีอุดมการณและเจตคติที่ดีตอวิทยาลัยชุมชน มีจิตสาธารณะ เสียสละ และจิตสํานึกพรอมจะ

  ใหบริการผูอื่น

 ๔) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี

 ๕) มีความซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีการครองตน ครองคน ครองงาน เปน

  แบบอยางที่ดีเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน

 ๖) มีวิสัยทัศนและมีประสบการณในการปฏิบัติงานรวมกับเครือขายหรือชุมชนเพื่อการพัฒนา

  ชุมชนและทองถิ่น

 การสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน ใชระเบียบคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนวาดวย

หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑) มีข้ันตอน ดังน้ี       

 ๑) สภาวิทยาลัยชุมชนแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย

  (๑) ประธานกรรมการซ่ึงแตงต้ังจากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผูทรงคุณวุฒิ 

  (๒) กรรมการจากสภาวิทยาลัยชุมชนท่ีเปนผูแทนสถาบันอุดมศึกษา จํานวนหน่ึงคน 

  (๓) กรรมการที่คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนแตงต้ัง จํานวนหน่ึงคน 

  (๔) กรรมการที่เปนผูแทนของสมาคมวิทยาลัยชุมชน จํานวนหน่ึงคน 

  (๕) ผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง  
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 ๒) คณะกรรมการสรรหา ออกประกาศรับสมัคร หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ

  วิทยาลัยชุมชน 

 ๓) สมัครเขารับการสรรหา ผูสมัครตองกรอกใบสมัครตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยใหยื่นใบ

  สมัครไดที่วิทยาลัยชุมชนที่เปดรับสมัคร หรือที่สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

 ๔) คณะกรรมการสรรหา ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร และประกาศรายช่ือผูมีคณุสมบัติครบถวน

  ตามลําดับตัวอักษร

 ๕) ดําเนินการสืบประวัติ  และตรวจสอบผลงานของผูสมัคร

 ๖) ผูสมัครท่ีไดรับการประกาศรายชื่อตองทําแบบทดสอบ และนําเสนอวิสัยทัศนตอคณะกรรม

  การสรรหา ในวัน และเวลา ที่คณะกรรมการสรรหากําหนด

 ๗) ดําเนินการสัมภาษณ ตามหลักเกณฑ และคุณสมบัติที่กําหนดไวในระเบียบฯ 

 ๘) ประมวลผล และดําเนินการคัดเลือกผูเหมาะสมดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน

 ๙) รายงานผลการสรรหาตอสภาวิทยาลัยชุมชน

 ๑๐) สภาวิทยาลัยชุมชน เสนอชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกตอสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน พรอม

  ดวยเอกสาร หลักฐานตางๆ 
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 ๑๑) การแตงตั้งผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน  สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เรียกผูไดรับการคัด

  เลือกมาทําสัญญาทดลองปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน และเสนอเลขาธิการคณะ

  กรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือลงนามในคําสั่งแตงต้ัง และสัญญาทดลองปฏิบัติหนาที่ผูอํานวย

  การวิทยาลัยชุมชน และเมื่อผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน  ให

  สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให

  ความเห็นชอบ และส่ังแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนพรอมลงนามใน

  สญัญาปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนตอไป

 การสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนไดดําเนินการมาแลว ๒ รอบ ตามวาระการดํารงตําแหนง

คราวละ ๔ ป  จากผลการดําเนินงานทําใหมีการทบทวนบทเรียน และปรับปรุงระเบียบวาดวยการสรรหา

มาแลว ๒ ครั้ง

 

คณะกรรมการสภา
และผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน
เปนหัวใจของการขับเคล่ือนงาน
วิทยาลัยชุมชนในระดับจังหวัด
ทําใหตองปรับปรุงระเบียบ

วาดวยการสรรหาฯ
มาแลวถึง ๒ คร้ัง
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โครงสรางการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชน
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อัตรากําลัง

การจัดหาอตัรากาํลัง จดัทาํกรอบอตัรากาํลงัขออนมุตัจิาก อกพ.กระทรวงและสาํนกังานคณะ

กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งไดรับอนุมัติตามที่เสนอ 

กรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือน สําหรับปฏิบัติงานในสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๔๔ 

อัตรา

กรอบอัตราขาราชการคร ูสาํหรับปฏบิตังิานในวิทยาลัยชุมชน จาํนวน ๒๗๒ อตัรา สาํหรบัปฏบิตัิ

งานในวิทยาลัยชุมชน ๑๗ จังหวัด ยกเวนของจังหวัดแพรและสงขลายังไมไดรับ

กรอบอตัรากาํลังพนกังานราชการสาํหรบัปฏบิตังิานในสํานกับรหิารงานวทิยาลยัชุมชน และวทิยาลยั

ชุมชน ๑๙ จังหวัดรวม ๓๑๖ อัตรา
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หลังจากทีว่ทิยาลยัชมุชนไดเขาสูโครงสราง

ใหมของกระทรวงศึกษาธิการแลว จึงปรับปรุงหลัก

เกณฑ ขั้นตอน และวิธีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม 

โดยมีหลักการวา การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน จะตอง

เกิดจากชุมชนจังหวัดมีความรูความเขาใจวิทยาลัย

ชุมชน และมีความเช่ือมั่นวา วิทยาลัยชุมชน

สามารถแกปญหา ตอบสนองความตองการของ

ชุมชน จังหวัด ภูมิภาคได ทั้งนี้จังหวัดและชุมชน

สามารถจัดหาอาคารสถานที่เพื่อเปนท่ีตั้งวิทยาลัย

ชุมชน จัดหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งความรวมมือ

ขององคกรตางๆ ในชุมชน และจังหวัดจัดทําแผนการ

จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเสนอสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา พิจารณาเสนอคณะกรรมการ

วิทยาลัยชุมชน เพ่ือเสนอแนะตอคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดต้ัง 

วิทยาลัยชุมชน

ดงันัน้ จากวทิยาลยัชมุชน “นาํรอง” จาํนวน 

๑๐ แหงตั้งแตยุคแรกเริ่ม เมื่อปฏิบัติตามหลัก

เกณฑ ใหมแลว กระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้ง

วิทยาลัยชุมชนเพ่ิมอีก ๙ แหง รวมปจจบันมี

วิทยาลัยชุมชนทั้งส้ิน ๑๙ แหงทั่วประเทศ

สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนสังกัด สกอ.
การปรับปรุงเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการจัดต้ัง
วิทยาลัยชุมชน
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เสนอแผนการจัดตั้ งวิทยาลัยชุมชนตอ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

สํา นักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเสนอ

คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน  

คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให

ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการการอุดม-

ศึกษา 

คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาใหความ

เห็นชอบและใหนําเสนอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดต้ัง

 

รัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ

พิจารณาประกาศจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน

ประชาชนในจังหวัดท่ีมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาชุมชน 

พัฒนาการศึกษาและอาชีพของคนในชุมชนรวมตัว

กันเพ่ือขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน โดยมีผูวาราชการจังหวัด

เปนแกนนํา  

แจงความประสงคไปยังสํานักบริหารงานวิทยาลัย

ชุมชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ

เชิญผูบริหารระดับสูงหรือผูแทนไปชี้แจงทําความ

เขาใจเก่ียวกับหลักการและกระบวนการจัดต้ัง 

วิทยาลัยชุมชน 

สรางความเขาใจกับชุมชนจังหวัดเกี่ยวกับแนวทาง

การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 

ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง

วิทยาลัยชุมชน ซึ่งควรมีองคประกอบจากทุกภาค

สวนราชการ 

คณะกรรมการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนจัดทําแผนขอ

จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน  

๑

สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนสังกัด สกอ.
ขั้นตอนการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐
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พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปจจบัน เปนระยะการเปล่ียน 

แปลงและปรับตัว เนื่องจากการดําเนินงานโดยใช

สถานศึกษาทําภารกิจ ๒ ภารกิจ คือเปนทั้งที่ทําการ

สํานักงาน และสถานศึกษา ไมบรรลุผลเทาท่ีควร และ

ไมสามารถขับเคล่ือนงานตามหลักการวิทยาลัยชุมชน

ได ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไดใหจัดหา

สถานที่ตั้งสถาบันหลัก โดยหาอาคารของราชการท่ี

ไมใชประโยชนแลวมาปรับปรุงเปนสํานักงาน สวน

สถานที่จัดการเรียนการสอนยังคงเดิม ดังน้ี

สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนซ่ึงอยูในสวนกลางยายมาอยูที่ชั้น ๑๐ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ใน

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานวิทยาลัยชุมชนซึ่งอยูในสวนจังหวัดไดขอใช แบงใช พื้นที่และอาคารสถานที่ของหนวยงานราชการ

ปรับปรุงเปนที่ตั้งสถาบันหลัก ดังนี้

วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  แบงที่ดินจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนแมฮองสอน

วิทยาลัยชุมชนตาก ไดขอใชโรงเรียนประถมศึกษาที่ยุบเลิกแลว  

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โอนวิทยาลัยการอาชีพโพทะเลมาเปนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

“áº‹§»˜¹ ¾Íà¾ÕÂ§”
ความรวมมือเร่ืองสถานท่ีต้ังวิทยาลัยชุมชน (๑)
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“áº‹§»˜¹ ¾Íà¾ÕÂ§”
ความรวมมือเร่ืองสถานท่ีต้ังวิทยาลัยชุมชน (๒)

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โอนวิทยาลัยการอาชีพบานไรมาเปนวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

วิทยาลัยชุมชนสระแกว ไดรับการแบงพื้นที่ของศูนยฝกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

  จังหวัดสระแกว  

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ขอใชอาคารของวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู   ขอใชพื้นที่ของศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู  

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ขอใชอาคารสํานักงานปกครองอําเภอเมืองมุกดาหาร  

วิทยาลัยชุมชนระนอง   ขอใชพื้นที่ของสํานักงานทรัพยากรธรณี  

วิทยาลยัชุมชนนราธิวาส  ใชอาคารศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส

วิทยาลัยชุมชนปตตานี   ขอใชอาคารของสํานักงานเกษตรเศรษฐกิจที่ ๒๔

วิทยาลัยชุมชนยะลา  เดิมเชาอาคารพาณิชยตลาดเมืองยะลา ตอมาขอใชอาคารของ

  สํานักงานไฟฟา (หลังเกา)

วิทยาลัยชุมชนยโสธร  ขอใชอาคารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธรเขต ๑ 

วิทยาลัยชุมชนตราด   ขอใชโรงเรียนการประถมศึกษาเกาซึ่งยุบเลิกแลว

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร   ขอใชอาคารหองสมุดของวัดกระซาขาว อําเภอเมือง

วิทยาลัยชุมชนพงังา   ขอแบงที่ดินของโรงเรียนทับปุดวิทยา  

วิทยาลัยชุมชนสตูล  ขอใชอาคารท่ีเปนสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเดิม

วิทยาลัยชุมชนแพร      ขอใชอาคารของโรงเรียนปาไมแพร

วิทยาลัยชุมชนสงขลา   ขอใชอาคารสํานักงานการประถมศึกษา (เดิม) 
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การดาํเนนิงานเรือ่งอาคารสถานทีต่ัง้ของ

วิทยาลัยชุมชนท้ังสํานักบริหารงาน และวิทยาลัย

ชุมชนในจังหวัดนั้น เปนตัวอยางท่ีสะทอนถึงวิถีทาง

ของการ “แบงปน พอเพียง” ในการใชทรัพยากรให

เกิดประโยชนสูงสุด ตามหลักการและเจตนารมณ

ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน  อยางไรก็ตามจากการ

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดานการใชทรัพยากร 

ท่ีมีอยูมาบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน โดยไมกอสราง 

สถานศึกษาใหม ถึงแมวาสามารถดําเนินการไปได

ระดับหน่ึง แตเนื่องจากวิทยาลัยชุมชนไดมีการ

ขยายตัวอยางรวดเร็ว และมีนักศึกษาเพ่ิมขึ้นตาม

ลําดับ จึงมีปญหาทางกายภาพดานอาคารสถานท่ี 

คือ 

 ขาดอาคารสถานทีท่ีเ่หมาะสมในการ

จดัการศึกษาระดับอดุมศึกษาท่ีเปน

เอกลักษณของวิทยาลัยชุมชน 

 ไมสามารถจดัครภุณัฑการเรยีนการ

สอนไปตดิตัง้ในอาคารทีเ่ปนทรพัยสนิ

ของหนวยงานอ่ืนได 

 การใชอาคารสถานทีข่องหนวยงานอืน่

จดัการเรยีนการสอนกระทาํไดเฉพาะ

วนัหยดุราชการ จงึไมสามารถตอบ

สนองตอความตองการของผูเรยีนได

อยางเต็มที่ 

 ขาดความเชือ่มัน่และความนาเชือ่ถอื

ของผูเรยีนตลอดจนบคุลากรและ

“áº‹§»˜¹ ¾Íà¾ÕÂ§”
ความรวมมือเร่ืองสถานท่ีต้ังวิทยาลัยชุมชน (๓)
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“áº‹§»˜¹ ¾Íà¾ÕÂ§”
ความรวมมือเร่ืองสถานท่ีต้ังวิทยาลัยชุมชน (๔)

อาจารยจากสถาบนัอืน่ท่ีมาชวยจดัการ

เรียนการสอน 

 อาคารท่ีมอียูไมมคีวามพรอมและความ

สมบรูณเพยีงพอทีจ่ะรองรบัการจดัการ

เรยีนการสอนและการศกึษาคนควา ซึง่

มคีวามสําคญัยิง่ตอคณุภาพการจัดการ

ศกึษาระดบัอุดมศกึษา สงผลกระทบ

ตอคุณภาพ และประสิทธภิาพการเรียน

การสอนตอชมุชนและกลุมเปาหมาย

อยางมาก

เพ่ือแกปญหาดังกลาว ในป ๒๕๕๑ กระทรวง

ศึกษาธิการนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอ

ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ขอ ๓ เฉพาะขอความ 

“การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหใชสถานศึกษาที่มีอยู

เดิมและมีศักยภาพเพียงพอยกฐานะข้ึนเปนวิทยาลัย

ชุมชน โดยไมสรางสถานศึกษาใหม” ซ่ึงคณะรัฐมนตรี 

มีมติเห็นชอบเม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

จึงทําใหวิทยาลัยชุมชนสามารถกอสรางอาคารได  

อยางไรกต็ามกย็งัยึดหลกัการใชทรพัยากร

รวมกันเชนเดิม กลาวคือ จะกอสรางอาคารท่ีจําเปน

เฉพาะที่ตั้งสถาบันหลัก สวนที่หนวยจัดการศึกษายัง

คงใชอาคารของหนวยงานและองคกรอ่ืนเชนเดิม
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การมสีวนรวมของชมุชนเปนเปาประสงคทีส่าํคญัในการดาํเนนิงานวทิยาลยัชุมชน  ดงัน้ันในการ

ออกแบบวิทยาลัยชุมชน จึงมุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ดังน้ี

การสรางระบบบริหารจัดการท่ีประชาชนมีสวนรวม
การมสีวนรวมของประชาชนตอการดาํเนนิงานวิทยาลัยชุมชนมีตัง้แตเริม่จัดต้ังวทิยาลัย การรวม

บริหารจัดการ รวมรับผิดชอบ ดังนี้

การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 
โดยเริม่ตนท่ีตองเกดิจากความตองการของประชาชนเสนอความพรอมทีจ่ะรวมจดัต้ัง รวมจัดหา

ทรัพยากร รวมบริหารจัดการ และรวมเปนเจาของ ซึ่งจากผลการดําเนินงานที่ผานมาไดรับความรวมมือ

อยางดี
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การจัดระบบบริหารงานโดยสภาวิทยาลัยชุมชน 

ซึ่งประกอบดวยผูแทนของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ 

เอกชน ชุมชนมารวมเปนกรรมการสภาวิทยาลัย

ชุมชน ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนองคกรปกครอง

ทองถ่ิน ผูแทนสถาบันอุดมศึกษา ผูแทนองคกร

ชุมชน ผูแทนหอการคาจังหวัด ผูแทนสภาอุตสาห-

กรรมจังหวัด ผูแทนศิษยเกา เปนตน มีอํานาจ

หนาที่ในการกําหนดนโยบาย สนับสนุน และกํากับ

การดําเนินงานของวิทยาลัย ซึ่งจากผลการดําเนิน 

งานที่ผานมาพบวา กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

มีความผูกพันกับวิทยาลัยชุมชนมาก

การสรางเครือขายการจัดการศึกษา
การจดัหาหนวยจดัการศกึษาของวทิยาลยั 

ซึ่งเปนสถานท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีกระจายอยูใน

ระดับอําเภอ หรือตําบล เพื่อใหผูเรียนไดเขาถึงการ

ศึกษาไดงาย ลดขอจํากัดในโอกาสทางการศึกษา 

ซึ่งทุกวิทยาลัยชุมชนมีสถานที่จัดการเรียนการสอน

นอกจากสถาบันหลัก โดยในปการศึกษา ๒๕๕๐ มี

หนวยจัดการศึกษา จํานวน  ๑๐๓ แหง  
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จดัหาแหลงเรียนรูในชุมชน จากการท่ีชมุชน

มีสวนรวมต้ังแตเร่ิมกอต้ัง จึงสงผลใหมีการสนับสนุน

แหลงเรียนรูใหแกวิทยาลัยชุมชน เชน แหลงเรียนรู

ทางวัฒนธรรม หองสมุดประชาชน ภูมิปญญา

ชาวบาน ศูนยกีฬา  ศูนยขอมูลนักทองเที่ยว
 

ผนึกกําลังสรางความรวมมือ
           การสรางความรวมมือภายในประเทศ 

แบงตามลักษณะความรวมมือได ๕ ประเภท 

คือ 

ดานการศกึษาตอและสงเสรมิวชิาการ ในป 

พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนความรวมมือระหวางสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกับสํานักงานเลขาธิการ

สภาสถาบันราชภัฏ สํานักงานอธิการบดีสถาบัน

เทคโนโลยี ราชมงคล มหาวิทยาลัยขอนแกน และ

สถาบันคีนันแหงเอเชีย ในป ๒๕๕๑ เปนความ

รวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร   

ดานการพัฒนาหลักสูตร รวมมือกับมหาวิทยาลัย 

ในการพัฒนาหลักสูตร เชน มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร วิทยาเขตปตตานี รวมจัดทําหลักสูตร 

อนุปริญญาธุรกิจอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัย

เชียงใหมสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม

นวดแผนไทย การทองเท่ียว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รวมรางหลักสูตรผูชวยเภสัชกร มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรวมรางหลักสูตรการ

บริหารการคาระหวางประเทศกลุมอินโดจีน (การ

คาชายแดน) มหาวิทยาลัยนเรศวรสนับสนุนการ

สรางหลักสูตรการสรางเครือขายภาคเหนือตอนบน 

เครือขายงานวิจัยและการจัดทํากองทุน SML 

ดานบุคลากร วทิยาลัยชมุชนไดรบัความ

รวมมือดานบุคลากรจากหนวยงานทั้ งภาครัฐ 

เอกชน สถาบันการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือ
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เปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษในหลักสูตรตางๆ 

ของวิทยาลัยชุมชน ในปการศึกษา ๒๕๕๐ มีจํานวน

อาจารยพิเศษ ๓,๔๘๖ คน 

ดานงบประมาณ วทิยาลัยชมุชนไดรบัความ

รวมมือบางสวนจากองคการบริหารสวนจังหวัด 

องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล

ดานอาคารสถานที ่วทิยาลยัชมุชนสวนใหญ

ไดรับความรวมมือในการใชอาคารสถานที่เพื่อจัด 

การเรียนการสอนจากสถาบันการศึกษาภายใน

จังหวัด โดยในปการศึกษา ๒๕๕๐ มีหองเรียน 

จํานวน ๔๘๓ หอง

การสรางความรวมมือกับตางประเทศ 
ในระยะแรก กระทรวงศกึษาธกิารไดตกลง

ความรวมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาในการจัดตั้ง 

วิทยาลัยชุมชน ตามโครงการ East-West Community 

College โดยประเทศสหรัฐอเมริกาไดสงผูเช่ียวชาญ 

ท่ีมีวามรูและประสบการณในงานวิทยาลัยชุมชนมา

ชวยเหลือดานวางระบบการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ใน

ระหวางวันท่ี ๑๘-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และ

เตรียมวางแผนการทําโครงการขอรับความชวยเหลือ

จากแหลงทุนตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได

รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ 

อเมริกา ณ ประเทศไทย  ตอมาสถาบันคีนันแหง

เอเชียสนับสนุนโครงการ East-West Community 

College - Leadership and Teacher Training 

โดยการจัดฝกอบรมดานความเปนผูนํา ระหวาง

วันที่ ๑๔-๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ ณ Honolulu 

Community College มลรัฐฮาวาย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และมีโครงการสําคัญ ๒ โครงการ

คือ

๑. โครงการความรวมมือ Thai-U.S. 

Consortium for Community College Partnership 

ซึ่งมีระยะเวลา ๓ ป เริ่มต้ังแต ๑ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๔๕ ถึง ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมงบ
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ประมาณท้ังส้ิน ๒๖๑,๑๓๒ เหรียญสหรัฐ มีการ

ดําเนินการท่ีสําคัญคือ การอบรมบุคลากรวิทยาลัย

ชุมชนในเรื่อง การเชื่อมตอทางภาคธุรกิจและภาค

อุตสาหกรรม การพัฒนาหลักสูตร กลยุทธทางการ

สอนและการปรับพื้นฐานความรูของผูเรียน โดย

วิทยากรของสหรัฐอเมริกา ในชวงพฤษภาคม - 

สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ และการใหทุนผูแทนวิทยาลัย

ชุมชนเพื่อศึกษาดูงานหลักสูตร Gerontology ๑ ทุน 

หลักสูตร Emergency Medical Technician ๒ ทุน 

หลักสูตร Pharmacy Technician ๑ ทุน นอกนั้นใช

ทุนของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๔ ทุน

๒. โครงการความรวมมอื East-West 

Community College ซึ่งมีระยะเวลา ๓ ป เริ่ม

ตั้งแต ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ - กุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๕๔๙ รวมงบประมาณทั้งส้ิน ๒๙๕,๗๙๑ เหรียญ

สหรัฐ มีการดําเนินงานท่ีสําคัญคือ การใหทุนผูแทน

สภาวิทยาลัย ชุมชนเขารวมประชุมประจําปของ 

USAID ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวม

จํานวน ๗ ทุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการสภา

วิทยาลัยชุมชน โดยวิทยากรชาวสหรัฐอเมริกา

จํานวน ๑๐ คน ในเร่ืองบทบาทของกรรมการ

สภาวิทยาลัยชุมชน ในระหวางวันที่ ๑๓ - ๒๒ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘

๓. ความรวมมือกบัประเทศออสเตรเลีย 

โดยมีกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ การเจรจาความ

รวมมือและลงนามขอตกลงจัดการศึกษาวิทยาลัย

ชุมชน ระหวางวันที่ ๒๗-๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ และ

การฝกอบรมและศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย 

ในระหวางวันที่ ๑-๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ 

การระดมทรัพยากรจากชุมชน
ในดานการระดมเงินและทรพัยสนิจากชมุชน

มาใชในการจัดการศึกษานั้น วิทยาลัยชุมชนไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. อบจ. และ
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เทศบาล และการสนับสนุนอาคารสถานท่ีจาก

สถาบันการศึกษา รวมท้ังวัสดุ อุปกรณในการ

จัดการศึกษาจากหนวยงานราชการตางๆ ภายใน

จังหวัด

สวนดานการระดมบุคลากรจากชุมชน 

วิทยาลัยชุมชนไดรับความรวมมือดานบุคลากรจาก

หนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา ภูมิปญญา

ชาวบาน เพื่อมาเปนวิทยากรและอาจารยพิเศษ

 

การสรางความเขาใจกับประชาชน
วทิยาลยัชมุชนมกีารประชาสมัพนัธทางสือ่

โทรทัศน สื่อวิทยุ และส่ือสิ่งพิมพอยูเปนระยะๆ 

นอกจากน้ี ยงัไดจดัทาํวารสารเผยแพร เชน 

จัดทําจลสารวิทยาลัยชุมชน (ตนกลาชุมชน) เปน

ประจําทุกเดือน ปจจบันดําเนินการเปนปที่ ๔

การเขาถงึประชาชนในทองถ่ิน วิทยาลัย

ชุมชนเขาถึงประชาชนโดยวิธีการตางๆ เชน ผูแทน

วิทยาลัยชุมชนเขารวมประชุมในระดับจังหวัด การ

ประชุม อบต. อบจ. รวมถึงการเขารวมสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมภายในจังหวัด  

วิทยาลัยชุมชน : ปฐมบทแหงการพัฒนา 67

Final Book1 Thai Number.indd   67Final Book1 Thai Number.indd   67 1/31/2011   12:01:02 PM1/31/2011   12:01:02 PM



การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย เคยใหทัศนะตอเร่ืองการจัดทําหลักสูตร

ของวิทยาลัยชุมชนวา “หัวใจที่จะทําใหวิทยาลัยชุมชนเขมแข็งคือหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน ไมใชเรื่องอื่นเลย” ซึ่งชาววิทยาลัยชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของเรื่อง

นี้ดี เปนเรื่องที่มีความสําคัญในอันดับแรกๆ ที่มีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือทบทวน และ

พัฒนาหลักสูตรทุกประเภทที่วิทยาลัยชุมชนเปดสอนเปนประจํา

วิทยาลัยชุมชน : ปฐมบทแหงการพัฒนา68

Final Book1 Thai Number.indd   68Final Book1 Thai Number.indd   68 1/31/2011   12:01:12 PM1/31/2011   12:01:12 PM



การพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา

๑. ในการจัดทําหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัย

ชุมชนน้ัน มีการวางแนวทางดําเนินการอยางเปน

ระบบ ดังนี้ 

 ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ระยะที่ 

๑ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ เมื่อวิทยาลัยชุมชนสังกัด

สํานัก งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดําเนินการ

ดังนี้

  ๑.๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ

พัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน เมื่อวัน ท่ี ๑๔ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๕  เพ่ือทําหนาท่ีกําหนด

มาตรฐาน และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ให

ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร แลวนําเสนอ

รัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม

ประกาศใชหลักสูตร 

  ๑.๑.๒ การจัดทํามาตรฐานหลักสูตรและ

การจัดทําระเบียบการศึกษา ประกอบดวย

  (๑) กํ าหนดโครงสร า งและ เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา 

ใหมีจํานวนหนวยกิตระหวาง ๘๔ – ๙๕ หนวยกิต

  (๒) ออกระเบียบการศึกษาวาดวยเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา 

พ.ศ. ๒๕๔๕

  (๓) ออกระเบียบวาดวยการจัดการ

ศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา 

พ.ศ. ๒๕๔๕

  (๔) ออกระเบียบวาดวยการจัดการ

ศึกษาตามหลักสูตรระยะส้ันสําหรับวิทยาลัยชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๔๕

  ๑.๑.๓ หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัย

ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา

หลักสูตร โดยมีรองศาสตราจารย ดร.เปร่ือง 

กิจรัตนภร เปนประธาน และรองศาสตราจารย

ฉลอง ภิรมยรัตน เปนที่ปรึกษา ไดรวมกับวิทยาลัย

ชุมชนทุกแหงพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา และ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชหลักสูตรวิทยาลัย

ชุมชนระดับอนุปริญญา พุทธศักราช ๒๕๔๕ เมื่อ

วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ รวม ๑๓ 

โปรแกรมวิชา  ดังน้ี
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  (๑) โปรแกรมวิชาการศึกษา  

  (๒) โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน  

  (๓) โปรแกรมวิชาการปกครองทองถิ่น  

  (๔) โ ป ร แ ก รม วิ ช า อุ ต ส า ห ก ร รม ก า ร

   ทองเที่ยว  

  (๕) โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป  

  (๖) โปรแกรมวิชาการบัญชี  

  (๗) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร  

  (๘) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ    

  (๙) โปรแกรมวิชาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

  (๑๐) โปรแกรม วิชา เทคโนโล ยีการผ ลิต

   ปศุสัตว  

  (๑๑)  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

  (๑๒) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง  

  (๑๓) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีรถยนต  

  ๑.๑.๔ หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัย

ชุมชน เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการ

ไดประกาศใหใชหลักสูตรระดับอนุปริญญา พุทธ

ศักราช ๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๔๖ และหลักสูตรท้ังหมดที่ไดรับการรับรองคุณ

วุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(ก.พ.)  รวม ๑๔ โปรแกรมวิชา  ดังนี้

  (๑) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  

  (๒) โปรแกรมวิชาศิลปะชางไทยโบราณ 

   (ชางสิบหมู)  

  (๓) โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ  

  (๔) โปรแกรมวิชาปกครองทองถ่ิน   

  (๕) โปรแกรมวิชาวารสารศาสตรและการ

   ประชาสัมพนัธ  

  (๖) โปรแกรมวิชาศิลปะการสื่อสารและ

   การโฆษณา  

  (๗) โปรแกรมวิชาธุรกิจการเกษตร  

  (๘) โปรแกรม วิชาการแพทย แผนไทย

   ประยุกต  

  (๙) โปรแกรมวิชาวิชาเสื้อผาและเคร่ือง

   แตงกาย 

  (๑๐) โปรแกรมวิชาศิลปะประดิษฐ  

  (๑๑) โปรแกรมวิ ช าการ เทคโนโลยี การ

   เกษตร  

  (๑๒) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอ-

   นิกส  

  (๑๓) โปรแกรม วิชาการออกแบบผ ลิต-

   ภณัฑอุตสาหกรรม 

  (๑๔) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดระบบ

   สารสนเทศ  
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 ๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ระยะที่ 

๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑ เมื่อวิทยาลัยชุมชนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการ 

ดังนี้

  ๑.๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรภายใตประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอนุปริญญา พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๙๐ หนวยกิต 

ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา ๓๐ 

หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา ๔๕ 

หนวยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา ๓ 

หนวยกิต 

   วิทยาลัยชุมชนไดประกาศใชหลักสูตร

อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง) พุทธ

ศักราช ๒๕๔๙ รวม ๑๓ สาขาวิชา ตามเกณฑมาตร-

ฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.๒๕๔๘ ดังน้ี

  (๑) สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต 

  (๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง

  (๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีรถยนต

  (๔) สาขาวิชาการบัญชี

  (๕) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

  (๖) สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น

  (๗) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

  (๘) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

  (๙) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

   การส่ือสาร

  (๑๐) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  (๑๑) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

  (๑๒) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

  (๑๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

  ๑.๒.๒ สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได

ระดมความคิดเห็นและกระตุนใหวิทยาลัยชุมชน

พัฒนาหลักสูตรใหมตามความตองการของชุมชน

และประเทศ โดยใหมีการสํารวจ ประสานงานกับ

วิทยาลัยชุมชนสหรัฐอเมริกาและจัดผูเช่ียวชาญมา

ทํางานกับวิทยาลัยชุมชนและสถาบันอุดมศึกษา

ตาง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ รวม ๖ สาขาวิชา ดังน้ี

  (๑) สาขาวิชาธุรกิจอาหารฮาลาล

  (๒) สาขาวิชาการคาชายแดน

  (๓) สาขาวิชาพุทธศาสตร

  (๔)  สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศในกลุม 

   อินโดจีน

  (๕) สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

  (๖) สาขาวิชาเกษตรอินทรีย
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 ปจจบันหลักสูตรที่มีการเปดสอนแลวจํานวน  

๑๙ สาขาวิชา โดยในปการศึกษา ๒๕๕๒ มีการจัด 

การเรียนการสอน จํานวน  ๑๕  สาขาวิชา ไดแก

  ๏ สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น

  ๏ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  ๏ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

  ๏ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

  ๏ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป

  ๏ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

  ๏ สาขาวิชาการบัญชี

  ๏ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

   การสื่อสาร

  ๏ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

  ๏ สาขาวิชาธุรกิจอาหารฮาลาล

  ๏ สาขาวิชาการแพทยแผนไทย

  ๏ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศในกลุม

   อินโดจีน

  ๏ สาขาวิชาเกษตรอินทรีย

  ๏ สาขาวิชาการคาชายแดน

  ๏ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

  อนึ่งในขณะนี้สํานักบริหารงานวิทยาลัย

ชุมชน กําลังดําเนินการพัฒนาเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ตาม

เจตนารมณของการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาตาม

แผนอุดมศึกษาระยะยาว  ๑๕  ป และสอดคลอง

ตามพันธกิจและบทบาทในการบริหารจัดการศึกษา

ของวิทยาลัยชุมชนอยางแทจริง

  ๑.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา

ของวิทยาลัยชุมชนในระยะตอไป จะเนนการพัฒนา

หลักสูตรมีกระบวนการท่ีสะทอนศักยภาพและความ

ตองการของชุมชนโดยการศึกษาความตองการ

ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาชุมชน และมาจัดทํา

หลักสูตรโดยชุมชนเอง หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน

เปนหลักสูตรเชิงรุก ออกแบบตามความตองการ

ของชุมชน เนนการพัฒนาหลักสูตรโดยใชกระบวน-

การ DACUM (Developing A Curriculum) และ

สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) วาสามารถผลิตบัณฑิต

ใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่

มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดและการอยูรวม

วิทยาลัยชุมชน : ปฐมบทแหงการพัฒนา72

Final Book1 Thai Number.indd   72Final Book1 Thai Number.indd   72 1/31/2011   12:01:25 PM1/31/2011   12:01:25 PM



กับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข โดยนักศึกษา

บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวอยางนอย  

๕  ดาน

  ๑) คุณธรรม จริยธรรม

  ๒) ดานความรู

  ๓) ทักษะทางปญญา

  ๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

   ความรับผิดชอบ

  ๕) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

   สื่อสาร และเทคโนโลยี

หลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูเรียน (Develop-

mental Education) เปนหลักสูตรที่มีความสําคัญ

ยิ่งของวิทยาลัยชุมชน เนื่องจากนักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนสวนใหญเปนผูที่จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

มานานแลวและมีอายุมาก ดังนั้นจําเปนตองมีระบบ

ชวยเหลือใหพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความพรอม

ที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษาไดจนสําเร็จอยางมี

คุณภาพ โดยจัดทําหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูเรียน

ใน ๓ รายวิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิต- 

วิทย ซึ่งอยูระหวางการทดลองใชในวิทยาลัยชุมชน 

ทั้งนี้หลักสูตรนี้เปนนโยบายของ นายสุเมธ แยมนุน 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่สนับสนุน

ใหจัดทําอยางจริงจัง
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หลักสูตรฝกอบรม

การพัฒนาหลักสตูรฝกอบรมในระยะแรกเร่ิมกอต้ัง พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตัง้

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม โดยมีนางพัชรี สวางทรัพย ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการวิทยาลัย

ชุมชนเปนผูนําและกํากับ โดยไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชน และ

ระดมพลังจากสถานศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการ ชุมชน จัดทําหลักสูตรใหมและรวบรวม

หลักสูตรท่ีมีอยูมาจัดทําเปนคลังหลักสูตรเพ่ือวิทยาลัยชุมชนเลือกใชใหเหมาะสมกับความตองการของ

ชุมชน รวมทั้งสิ้น ๑๐ สาขาอาชีพ/วิชา ๑,๒๘๐ หลกัสูตร 
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ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนมา สํานัก

บริหารงานวิทยาลัยชุมชนไดดําเนินการจัดทํา

มาตรฐานการจัดหลักสูตรฝกอบรม แนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนข้ึนใหม 

เ พ่ือสงเสริมสนับสนุนใหวิทยาลัยชุมชนพัฒนา

หลักสูตรของตนเองใหตรงกับความตองการของผู

เรียนและชุมชนอยางแทจริง

เริ่มจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

• การสํารวจความตองการในการฝกอบรม

• การออกแบบหลักสูตร และขออนุมัติจัด

ฝกอบรมจากสภาวิทยาลัยชุมชน

• จัดการฝกอบรม

• การประเมินผลและการติดตามการฝก

อบรม

และการกําหนดมาตรฐาน

• เวลาฝกอบรม ระหวาง ๖-๒๐๐ ช่ัวโมง

• ผูสอน ตองมีลักษณะสําคัญ คือ เปนผูมี

ประสบการณและความชํานาญ โดยเนนบุคลากรจาก

ทองถ่ิน

• ผูเรียน วิทยาลัยชุมชนจัดฝกอบรมท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ มีกระบวนการของหลักคิด หลัก

วิชาและหลักปฏิบัติ

• โครงสรางของหลักสูตร มีทฤษฎีและ

การฝกปฏิบัติ โดยมีสัดสวน ๑๐:๙๐

• การประเมินมี ๒ ประการ คือ ประการ

แรก ประเมินการเรียนรูหลังการฝกอบรม โดยใช

ผล-ลัพทการเรียนรูและสาระการเรียนรูเปนเกณฑ 

และประการท่ี ๒ ติดตามการนําเอาผลการฝกอบรม

ไปใชในชีวิตจริง

ปจจบนัวทิยาลยัชุมชนเปดสอนหลกัสตูร

ฝกอบรมจํานวนทั้งส้ิน ๒๖๐ หลักสูตร

นอกจากนีไ้ดดาํเนนิการจดัทาํมาตรฐานการ

การพัฒนามาตรฐานหลักสูตร

วิทยาลัยชุมชน : ปฐมบทแหงการพัฒนา 75

Final Book1 Thai Number.indd   75Final Book1 Thai Number.indd   75 1/31/2011   12:01:41 PM1/31/2011   12:01:41 PM



จัดหลักสูตรฝกอบรม แนวทางการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนข้ึนใหมเพ่ือใหมีมาตรฐาน 

ใชเปนแนวทางการดําเนินงาน

การกระตุนและสนับสนุนใหวทิยาลัยชุมชน

จัดทําหลักสูตรใหม สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาโดยสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 

ได จัดอบรมและกระตุนใหวิทยาลัยชุมชนจัดทํา

หลักสูตรใหมทั้งหลักสูตรระดับอนุปริญญา และ

หลักสูตรฝกอบรมโดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 

และผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ตลอดจนผูเชี่ยวชาญ

จากวิทยาลัยชุมชนสหรัฐอเมริกา ซึ่งดําเนินการโดย

การนําและประสานงานของสํานักบริหารงานวิทยาลัย

ชุมชน และวิทยาลัยชุมชน อาทิ หลักสูตรท่ีดําเนิน 

การโดยวิทยาลัยชุมชน ไดแก หลักสูตรธุรกิจอาหาร 

ฮาลาล ดําเนินการโดยวิทยาลัยชุมชนปตตานี 

หลักสูตรการคาชายแดน ดําเนินการโดยวิทยาลัย

ชุมชนสระแกว  หลักสูตรธุรกิจระหวางประเทศใน

กลุมอินโดจีน ดําเนินการโดยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

หลักสูตรการเกษตรอินทรีย ดําเนินการโดยวิทยาลัย

ชุมชนสระแกว หลักสูตรพุทธศาสตรดําเนินการโดย

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ในปจจบันเนนใหมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

โดยวิธีดาคัม (DACUM) ซึ่งเปนกระบวนการท่ีใชใน

การวิเคราะหอาชีพเพ่ือหาสมรรถภาพท่ีจําเปนของ

การประกอบอาชีพน้ันๆ แลวนําสมรรถภาพเหลานี้

ไปเปนพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร ดังที่นายสุเมธ 

แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได

ใหนโยบาย เพื่อใหไดหลักสูตรท่ีเปนอัตลักษณของ

วิทยาลัยชุมชน
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ตัวอยางหลักสูตรฝกอบรม

กลุมนวัตกรรมการจัดการ
 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนท่ี

สนองความตองการของชุมชนนั้น เนนการนํา

ปญหาหรือความตองการของแตละชุมชน มาเปน

เปาหมายสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรและการ

ออกแบบการเรียนรูที่จะนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อ

แกไขปญหาหรือสนองความตองการท่ีแตกตางกัน  

จึงเกิดเปนนวัตกรรมสําหรับชุมชนนั้นๆ เชน 

๑.  การฟื้นฟูการทํานาขาวในพื้นท่ีราง
 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สงผลใหคนละท้ิงพื้นที่การทํานา หันมาปลูกพืช

เศรษฐกิจ เชน ยางพารา ทดแทนการทํานา และ

ดวยปญหาทางสังคมทําใหคนในชุมชนนาเกตุ จ.

ปตตานี เกิดความหวาดกลัวตอการออกไปทํานา 

สงผลใหเกิดพื้นที่นารางเกือบ ๓,๐๐๐ ไร 

 เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๒ ชาวชุมชนนา

เกตุ ซึ่งนําโดยกํานันวิบูลย บุญมี ไดเลาถึงปญหา

การทํานาป ตามโครงการพัฒนานาราง ตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัดปตตานี โดยขอให

วิทยาลัยชุมชนปตตานีชวยเหลือ

 วิทยาลัยชุมชนปตตานีจึงรวมกับชุมชนนา

เกตุพลิกฟนนาราง โดยรวมกันพัฒนาหลักสูตร 

“การทํานาหวานนําตม” และจัดการฝกอบรมโดย

เนนการลงมือปฏิบัติจริง จนในปจจบันมีนารางที่ได

รับการพลิกฟนแลวประมาณ ๗๐๐ ไร ซึ่งขณะน้ีอยู
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ระหวางการเก็บเกี่ยว

 ปาประดับ อินทการณ เลาใหฟงวา “ตอน

เขารวมการทํานาไมคิดวามันจะไดผลดีเพราะไมได

ทํานามานานแลวท่ีนาก็มีตนไมขึ้นเต็มไปหมด ดีใจ

มากท่ีไดเขารวมกลุมการทํานามันเหมือนความเปน

อยูเดิมที่หายไปแลวไดกลับมาอีกครั้ง”

๒.  แฟช่ันผามอฮอม
 วิทยาลัยชุมชนแพรไดศึกษาขอมูลของ

จังหวัดแพร พบวา การยอมหมอหอมเปนภูมิปญญา

ทองถิ่นของจังหวัดแพร ชาวบานทุงโฮงสวนใหญ

ประกอบธุรกิจผาหมอหอม แตการประกอบธุรกิจ

ดานส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมในระดับชุมชน มักพบ

ปญหาสินคามียอดจําหนายไมมาก เนื่องจากรูป

แบบผลิตภัณฑของสินคา สินคามีลักษณะคลายกัน 

ตัวอยางสินคาของ
ผูประกอบการจังหวัด

แพร หลังการพัฒนาสินคา 
(ผลจากการจัดฝกอบรม) 
ทําใหไดสินคาผาพื้นเมือง 

ที่ผลิตไดตรงกับความ
ตองการของตลาด
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ไมมีความหลากหลาย และไมตรงกับความตองการ

ของตลาดผูบริโภค อีกท้ังผูประกอบการผาหมอ

หอมยังประสบปญหาดานการออกแบบ การตลาด 

และการสงออก

 วิทยาลัยชุมชนแพรจึงพัฒนาองคความรู

ผาหมอหอม โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร สภาอุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชยจังหวัด 

หอการคาไทยจังหวัดแพร และพัฒนาชุมชนจังหวัด

แพร เพ่ือเพ่ิมมูลคาและเพ่ิมสินคาในรูปแบบท่ีจูงใจ 

และถูกรสนิยมผูบริโภค ตลอดจนสามารถจําหนาย

ไดทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ 

๓.  มัคคุเทศกเฉพาะทางทะเลชายฝง
 จังหวัดสตูลมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่

อุดมสมบูรณหลากหลาย คือ ชายฝงทะเล ถํา 

นําตก การลองแกง ประกอบกับยุทธศาสตรในการ

พัฒนาจังหวัดตองการใชจังหวัดสตูลเปนเมือง

ทองเที่ยว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยว และ

มัคคุเทศกตองการใหวิทยาลัยชุมชนสตูลเปนสวน

หนึ่งในการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด 

 วิทยาลัยชุมชนสตูลไดสํารวจความตอง 

การของชุมชนและสถานประกอบการในจังหวัด ซึ่ง

มีผูสนใจประกอบอาชีพมัคคุเทศกเปนจํานวนมาก 

และสถานประกอบการตองการมัคุเทศกที่มีความรู

ความสามารถปฏิบัติงานไดจริง วิทยาลัยชุมชนสตูล

จึงไดดําเนินการจัดฝกอบรม “มัคคุเทศกเฉพาะทาง

ทะเลชายฝง” โดยใชหลักสูตรมาตรฐานการอบรม

มัคคุเทศก จํานวน ๑๐๙ ชั่วโมง ซึ่งมีทั้งทฤษฎีและ

ทดสอบปฏิบัติการออกภาคสนาม

 ผูที่ผานการอบรมสามารถนําความรูไป

ประกอบอาชีพมัคคุเทศกและการบริการนําเที่ยวใน

ทองถิ่นของตนเองไดอยางมีคุณภาพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และนําวุฒิบัตรไปขอใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจนําเที่ยวมัคคุเทศกเฉพาะทางทะเลชายฝง

ตอไป
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กลุมคุณภาพชีวิต
 ภารกิจสําคัญประการหนึ่งของวิทยาลัย

ชุมชนคือ สรางโอกาสทางการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณคา

ชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งชีวิตที่มีคุณภาพท้ังรางกาย 

คุณภาพจิตใจ และคุณภาพในการรวมอยูในสังคมที่

สันติสุข จึงไดจัดหลักสูตรท่ีหลากหลาย เพ่ือแกปญหา

ความตองการท่ีสอดคลองกับบริบทของสังคม เชน

๑.  เวชกิจฉุกเฉินข้ันพ้ืนฐาน
     สําหรับวิทยาลัยชุมชน
 สืบเนื่องจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน

มีนโยบายใหวิทยาลัยชุมชนจัดหลักสูตรฝกอบรม

ชุมชนใหมีความรูและประสบการณในการปฐม

พยาบาลเบื้องตนใหแกผูประสบอุบัติเหตุกอนสงโรง

พยาบาลเพื่อลดความสูญเสียในชีวิต  สํานักบริหาร

งานวิทยาลัยชุมชนไดรวมกับสภาวิทยาลัยชุมชน

ซินแคลร ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดทําหลักสูตรเวช

กิจฉุกเฉินขั้นพื้นฐานสําหรับวิทยาลัยชุมชน พรอม

ทั้งพัฒนาระบบและจัดทํามาตรฐานควบคุมคุณภาพ

ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหผูปวยไดรับการชวยเหลือ

อยางถูกตองและปลอดภัย

 วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน เปนวิทยาลัย

ชุมชนแหงแรกท่ีจัดอบรมใหแกบุคลากรในชุมชน

จังหวัดแมฮองสอน และตาก โดยไดรับการสนับสนุน 

และรวมมือกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย และศูนย

นเรนทร กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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๒.  พนักงานสุขภาพชุมชนชายแดน
 จังหวัดตากท่ีมีพ้ืนท่ีชายแดนติดกับประเทศ 

เมียนมาร มีเขตรอยตอยาว ๕๘๐ กิโลเมตร เปน

พื้นที่ชายแดนท่ียอกตอการควบคุมและเฝาระวังโรค

ของกระทรวงสาธารณสุข จึงเปนแหลงแพรระบาด

ของเชื้อโรคตางๆ ไดแก มาลาเรีย วัณโรคและโรค

เทาชาง หนวยอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) 

จึงขอใหวิทยาลัยชุมชนตากเขามามีสวนรวมในการ

แกปญหา

 วิทยาลัยชุมชนตากและสาธารณสุขจังหวัด

ตาก องคกร SHIELD และสํานักงาน USAID จึงได

รวมกันพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพนักงานสุขภาพ

ชุมชน เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของเจาหนาท่ีสถานีอนามัย 

และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนใหมีความเขาใจ

ในการสงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคน

ชายแดนและทําใหคนในชุมชนดูแลกันเองได โดย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตากและองคกร SHIELD 

เปนผูสนับสนุนงบประมาณ และการฝกงานในโรง

พยาบาลและสถานีอนามัย
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กลุมวัฒนธรรมและภูมิปญญา
   ดวยหลักการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนที่อยูในพื้นที่

หางไกล ซึ่งสวนใหญชุมชนมีลักษณะหลากหลาย 

ทั้งเผาพันธุ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ความเช่ือ 

ฯลฯ การจัดการศึกษาจึงเนนใหคนในชุมชนมีความ

ตระหนักวา ประเทศไทยประกอบดวยชนหลาย

เผาพันธุ หลากภาษาทองถ่ิน หลากศาสนา หลาก

วัฒนธรรม และหลากความเช่ือ เพื่อใหประชาชนมี

ความเขาใจและยอมรับความแตกตาง ดังนั้นการ

เรียนรูและถายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และ

ภูมิปญญาซ่ึงกันและกัน จึงเปนวิธีที่เหมาะสมและ

เปนไปตามมาตรฐานดานบริหารจัดการอุดมศึกษา  

ตามหลักธรรมมาภิบาล และพัธกิจของอุดมศึกษา

อยางดุลยภาพที่ไดกําหนดตัวชี้วัดสําคัญประการ

หน่ึงคือ การอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร 

วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น เชน

๑.  การจัดขันหมากมุสลิม  
 ประเพณีการแตงงาน ซึ่งเปนเอกลักษณ

เฉพาะทางวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมภาคใตคือ

การยกขันหมากที่นิยมนําสิ่งของในพิธีมงคลสมรส 

มาตกแตงเปนรูปรางตางๆ ใหดูสวยงามและทันสมัย 

แตชุมชนสวนใหญขาดผูมีความรูและทักษะในดานน้ี  

วิทยาลัยชุมชนสงขลาจึงไดนําปญหา มาออกแบบ

หลักสูตรและจัดสอนให โดยเริ่มตนคนหาผูที่มี

ความรูในทองถ่ินพบวา นายเจะอุเซ็ง อาลีอิสเฮาะ  

เปนผูที่มีความรูความสามารถที่จะถายทอดความรู

ไดจึงไดเชิญมารวมรางหลักสูตรและผานกระบวนการ 

มีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของจนเสนอสภาอนุมัติ   

และเม่ือเปดทําการสอนมีผูสมัครเรียนมากตองเปด

เปน ๒ กลุมกลุมที่ ๑ มีผูเรียน ๓๑ คน และกลุมที่ 

๒ มีผูเรียน ๒๔ คน ใชเวลาเรียนกลุมละ ๓๐ 

ชั่วโมง ปจจบันนี้นักศึกษาที่จบหลักสูตรไดรวมกลุม

กันประกอบอาชีพรับจางจัดขันหมากในชุมชน เกิด

รายไดเสริมใหกับครอบครัว   
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 “คุณคาที่นักศึกษาไดรับคือความเชื่อใน

เรื่องการศึกษา ที่ชวยสรางโอกาสหรือชองทางใน

การประกอบอาชีพบนพื้นฐานของวิถีชีวิตเดิมได”

๒.   ฟื้นฟูภูมิปญญาพัฒนาเปนอาชีพขาวฮาง
 ขาวฮางเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของชาวไทย

อีสาน เพื่อแกปญหาการขาดแคลนขาว และให

สามารถเก็บขาวเปลือกไวไดนาน เนื่องจากกรณี

เกิดปญหาขาวในนาเสียหายจากภัยธรรมชาติ เชน 

นาํทวม ฝนแลง ประกอบกับขาวฮางถือวาเปนอาหาร

เพื่อสุขภาพชั้นเลิศ คนโบราณนิยมรับประทานเพื่อ

รักษาอาการปวย หรือใหคนชรา เด็ก และผูปวย

รับประทาน เน่ืองจากขาวฮางมีคุณคาทางโภชนาการ

สูง การทําขาวฮางกระจายตามแหลงชุมชนตางๆ  

โดยมีกรรมวิธีการผลิตที่แตกตางกันไปตามทองถ่ิน

 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู เห็นวา องค

ความรูในการทําขาวฮางยังมีอยูเฉพาะในภูมิปญญา

ทองถ่ินไมไดรับการเผยแพร จึงมีแนวโนมท่ีภูมิปญญา

ดังกลาวอาจจะสูญหายไปกอนถึงชนรุนหลัง ดังน้ัน

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภูจึงรวมกับชุมชนเพ่ือ

ฟนฟูและอนุรักษภูมิปญญาดังกลาว โดยการสํารวจ

ความตองการของชุมชนในการทําขาวฮาง และเชิญ

ผูรูและภูมิปญญาทองถิ่นมารวมกันพัฒนาหลักสูตร 

และจัดการเรียนการสอนเผยแพรไปสูชุมชน และ

จัดตั้งกลุมผลิตขาวฮางเพ่ือจําหนายและสรางรายได

ใหกับชุมชน  
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๓.   ชางเขียนลายเรือกอและจําลอง  
 เอกลักษณทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาว

ประมงมุสลิมในดินแดนภาคใตสุดของประเทศไทย  

คือ “เรือกอและ” เปนเรือหาปลาที่แสดงศิลปะทาง

ดานจิตรกรรมที่มีความสวยงามวิจิตรดวยลวดลาย  

ใชสีสันที่แปลกตา เปนศิลปะผสมผสานกันระหวาง

ไทย  มลายูและชวา   

 “เยาวชนในหมูบานของขาพเจาสวนมาก

นั่งไปวันๆ ไมไดทําอะไรเลย มีทั้งวัยรุนและเยาวชน

อายุประมาณ  ๑๓ -๑๘  ป  แตละวันๆ ไดแตน่ังอยูบน

ศาลา พอตกกลางคืนไปน่ังมั่วสุมตามชายหาดเปน

กลุมๆ จากการท่ีขาพเจาไดสังเกตน้ันคิดวาจะไมมี

อะไรดีขึ้นเลย มีแตผลเสีย”

 “ในหมูบานของเรามีผลิตภัณฑอยูอยาง

หนึ่งที่ขึ้นชื่อ คือการทําเรือกอและจําลอง เปนสินคา

ที่ขาดตลาดสงสินคาตามสั่งไมทัน เพราะขาดคนท่ีมี

ฝมือในการทําเรือกอและจําลอง”   

 จากคําบอกเลาของหัวหนาศูนยศิลปาชีพ

การทําเรือกอและจําลอง ทําใหวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาสเขาไปสอบถามเยาวชนในหมูบาน ปรากฏ

วาเยาวชนเหลานั้นมีความสนใจและเขารวมฝก

อบรมการทําเรือกอและจําลอง เพ่ิมรายไดใหกับตัว

เองและครอบครัว ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้ง

ยังเปนการสงเสริมใหชาวบานเกิดความภาคภูมิใจ

และอนุรักษวัฒนธรรมในทองถ่ินของตนอีกดวย

กลุมการพัฒนาอาชีพและทักษะการ
ปฏิบัติงาน   
 วัตถุประสงคสําคัญของการจัดการศึกษา

ของวิทยาลัยชุมชนคือ มุงใหการศึกษาและฝกอบรม

ดานวิชาการและดานวิชาชีพตามหลักสูตรที่สอด- 

คลองตอความตองการของชุมชน และสงเสริมใหมี

การพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล

ในชุมชน วิทยาลัยชุมชนทุกแหงสามารถดําเนินการ
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สนองความตองการท่ีแตกตางกันไดอยางหลาก

หลาย ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงคุณคาของการ

พัฒนาคน พัฒนาทองถิ่น บนพื้นฐานความตองการ

ที่แตกตางไดอยางมีคุณภาพ และเปนอีกทางเลือกที่

ไดสรางโอกาสใหกับคนในชุมชนไดเขาถึงบริการ

ทางอุดมศึกษา ตามหลักการเขาถึงงาย คาใชจาย

นอย ทําใหคนชนบทท่ีมีพ้ืนฐานมาจากสังคมเกษตร-

กรรมเปนสวนใหญสามารถปรับเปล่ียนวิถีชีวิตมาให

ความสําคัญกับเร่ืองของเวลาและสามารถจัดการ

เวลาไดเหมาะสมสําหรับการทํางานอาชีพการเรียนรู

เพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีสอดคลอง

กับกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงได  เชน

๑.   การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตการเกษตร: 
      การผลิตยางแผนดิบคุณภาพดี 
 ประชาชนของจังหวัดระนองสวนใหญ

ประกอบอาชีพการทําเหมืองแรดีบุก อาชีพประมง

ทะเล ซึ่งวันนี้ไดเปลี่ยนวิถีชีวิต และเปล่ียนอาชีพมา

ทําการเกษตร โดยหันมาปลูกยางพาราแทนการทํา

สินแร และการหาปลา แตยางแผนดิบที่เกษตรกร

ชาวสวนยางพาราผลิตมีคุณภาพตํา ขายใหกับพอ

คาคนกลางในตลาดดวยราคาท่ีตํากวาราคาประมูล

ในตลาดกลางยางพารา กิโลกรัมละ ๓-๔ บาท 

และนี่คือ ปญหาของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่

วิทยาลัยชุมชนระนองตองรวมดวยชวยกันแกปญหา

โดยไดดําเนินการจัดเวทีประชาคม โดยเชิญหนวย 

งานและผูที่ เกี่ยวของ หาแนวทางแกไขปญหา

ดังกลาว พัฒนาหลักสูตร “การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิต 

การเกษตร การผลิตยางแผนดิบช้ันดี” และจัดฝก

อบรมใหกับเกษตรกรท่ีสนใจ

 ผลที่ไดจากการฝกอบรมพบวา ราคายาง

พาราแผนดิบของเกษตรกรที่ผานการฝกอบรม มี

ราคาสูงกวาทองตลาด กิโลกรัมละ ๓-๔ บาท และ 

เกษตรกรชาวสวนยางพารารวมกลุมกัน โดยมี

เจาหนาที่จากวิทยาลัยชุมชนระนอง สหกรณจังหวัด

และกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง เขารวมให

ความรูแกเกษตรกรชาวสวนยางพารา จึงไดเกิดการ

จัดตั้งสหกรณชาวสวนยางพารา และดําเนินการ

รวบรวมยางแผนดิบ โดยใหสมาชิกเขารวมเปน

เจาของสหกรณจากการถือหุนสหกรณ 
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๒.  การเย็บหมวกกะปเยาะ  และผาคลุมผม
สตรี
 ชวงปลายป ๒๕๔๘ มีกลุมชาวบานจังหวัด

ปตตานี จํานวน ๑๐ กวาคน ไดเดินทางมาพบ

ผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ที่

โรงแรม ซีเอส ปตตานี เพื่อขอความชวยเหลือใน

การสงเสริมดานอาชีพ คือ การสอนเย็บหมวก

กะปเยาะและการทําผาคลุมผมสตรี เพราะพวกเขา

ทราบวา วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาที่เปด

กวางสําหรับประชาชนทุกคน หากคนในชุมชน

ตองการเรียนรูอะไร วิทยาลัยชุมชนจะสามารถชวย

จัดหลักสูตรการสอนใหได

 หมวกกะปเยาะและผาคลุมผม เปนที่ตอง 

การของตลาดท้ังในและตางประเทศ ดังนั้นวิทยาลัย

ชุมชนปตตานี จึงไดพัฒนาหลักสูตรการเย็บหมวก

กะปเยาะและการทําผาคลุมผมสตรีขึ้นมา หลังจาก

ไดหลักสูตรแลวจึงเขาไปดําเนินการใหความชวย 

เหลือ โดยใหครูผูสอน ๒ คน ทําหนาที่เปนวิทยากร

สอนการเย็บหมวกกะปเยาะและการทําผาคลุมผม

สตรี จัดหาจักรเย็บผาคลุมผม พรอมทั้งจักรเย็บ

หมวกกะปเยาะใหจํานวน ๒๙ เครื่องจักรซิกแซก 

จํานวน ๑ เคร่ือง รวม ๓๐ เคร่ือง ซึ่งขณะนี้ได

ผลิตผูเรียนหลักสูตรน้ีจบแลวจํานวน ๒๗๔ คน 

 ผลสําเร็จของกลุมผลิตหมวกกะปเยาะ

และผาคลุมผมสตรีชุมชนบานคลองมานิง ไดสงสง

หมวกกะปเยาะและผาคลุมผมสตรี ไปจําหนาย

ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และจําหนายในพื้นที่ 

ทําใหชาวบานมีรายไดเลี้ยงตัวเองคนละไมนอยกวา 

๓,๐๐๐ บาท / เดือน
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.)

เนือ่งจากไดโอนวทิยาลยัการอาชพีโพทะเล

มาเปนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยการอาชีพ

บานไร มาเปนวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จึงจําเปน

ตองเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ตามภารกิจของวิทยาลัยการอาชีพ โดยมีสาขาท่ี

เปดสอน คือ 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอ- 

นิกส สาขาวิชาพาณิชยการ และสาขาวิชาโลหะการ

• หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสงู 

(ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาอิเล็กทรอ-

นิกส  และสาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาการบัญชี 

และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน

วทิยาลัยชมุชนเตรียมความพรอมและ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา

ตามแนวทางท่ีกําหนด ดังนี้

ขัน้เตรียมการ กอนเปดการเรียนการสอน
หลักสูตร สาขาวิชาใดๆ วิทยาลัยชุมชนตองสํารวจ

ความพรอมในดานบุคลากร ทรัพยากรสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน แหลงเรียนรู หองสมุด 

เอกสาร ตําราวิชาการในสาขาวิชานั้น และมีการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจและพัฒนา

ทักษะเทคนิควิธีการสอน การจัดกิจกรรมและการ

วัดผลประเมินผลใหกับอาจารยผูสอน

ขัน้ตอนการดําเนินงานขออนุมติัการจัดการ
เรียนการสอน วิทยาลัยชุมชนจัดทํารายงานการ
จัดการเรียนการสอน ประกอบดวย แผนการจัดการ

ศึกษาตลอดหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนการ

สอน นําเสนอตอสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อขออนุมัติ 

และรายงานยังสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเพ่ือ

ใหการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา

และการจัดสรรงบประมาณ

การจดัการเรยีนการสอนของวทิยาลัย
ชุมชน  วิทยาลัยชุมชนแบงเปน ๓ ภาคการศึกษา 

โดย ๑ ภาคการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห การ

ลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๗ ภาคการศึกษา 

อาจารยผูสอน วิทยาลัยชุมชนตองมีอาจารย 
ประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

อนุปริญญา และอาจารยผูสอนตองสําเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ี

สอนหรือสัมพันธกัน โดยอาจารยผูสอนตองไดรับ

การแตงตั้งและอนุมัติโดยสภาวิทยาลัยชุมชนกอน

เปดภาคการศึกษา และจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

ในวิชาที่สอนตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน การวัดผลประเมินผล
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จํานวนนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
นกัศกึษาวทิยาลยัชมุชนมตีัง้แตอาย ุ๑๘-๗๙ 

ป และรอยละ ๘๕ เปนผูทํางานแลว และขาด

โอกาสทางการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๕-

๒๕๕๑ มีจํานวนนักศึกษาท่ีเขาเรียนในวิทยาลัย

ชุมชน และมีผูสําเร็จการศึกษาแลวดังนี้

หลักสูตรอนุปริญญา
จาํนวนนักศึกษาทีเ่ขาเรียนในชวงปการ

ศึกษา ๒๕๔๕-๒๕๕๒ ทั้งสิ้นจํานวน ๔๕,๙๕๘ คน 

โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป

ผูสําเร็จการศึกษา ในชวงปการศึกษา ๒๕๔๖-

๒๕๕๑ มีผูสําเร็จการศึกษาไปแลวจํานวน ๑๖,๖๙๖ คน

ผลการติดตามผลผูสาํเรจ็การศึกษา ในป

การศึกษา ๒๕๕๐ มีผูสําเร็จการศึกษาท่ีนําเอาความรู

และทักษะท่ีไดรับไปใชในการประกอบอาชีพ คิดเปน

รอยละ ๑๕.๗๒ นําไปใชในการพัฒนางานท่ีทําอยู 

รอยละ ๗๒.๑๓ ศึกษาตอในระดับปริญญา รอยละ 

๒๓.๓๖ และอยูระหวางรองานรอยละ ๘.๔๔

หลกัสตูร ปวส. และ ปวช. (เปดสอนเฉพาะ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี)

จาํนวนนักศกึษา ทีเ่ขาเรยีนในชวงปการ

ศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๕๒ ทั้งส้ิน จํานวน ๔,๐๑๒ คน

ผูสําเร็จการศึกษา ในชวงปการศึกษา 

๒๕๔๙- ๒๕๕๑ จํานวน ๑,๒๔๗ คน

หลักสูตรฝกอบรม
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๑ มี

ผูเขารับบริการหลักสูตรฝกอบรมจากวิทยาลัยชุมชน

แลว จํานวนทั้งสิ้น ๑๓๖,๒๒๓ คน โดยมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นทุกป และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มี

เปาหมายใหบริการ จํานวน ๒๐,๒๐๐ คน

ปจจบนัใหบรกิารไปแลวจาํนวน ๒๕,๑๙๘ 

คน ซึ่งมากกวาเปาหมายที่กําหนด  ขอมูล ณ วันที่ 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒
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ผูสําเร็จการศึกษาจํานวนมาก ไดตอบคําถามเร่ือง ความรู

และทักษะที่นําไปใชในการทํางานหรือประกอบอาชีพ 

ตอไปน้ีคือ ตัวอยางที่ผูสําเร็จการศึกษาแสดงความมั่นใจ  

ดังนี้

คุณภาพผลผลิต
ของหลักสูตร
อนุปริญญา

นางสาวเบญญพร เฮงซ้ิม หลักสูตรอนุปริญญา 

สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 

วิทยาลัยชุมสมุทรสาคร

 หนูเรียนสาขาการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘-๒๕๔๙ แตเดิมพูดจาไมเปนนะคะ พอดีได

ไปเรียนวิชาการสัมนาปกครองทองถ่ิน อาจารยให

ไปพูดหนาชั้น เกี่ยวกับชุมชนเราเปนยังไง บางคน

ถึงกับกลับมานั่งรองไห จากพูดไปรองไหไป แตทุก

คนก็ทําได ตอมามีการประกวด อสม. ยอดเย่ียม 

หนูเปนคนหนึ่งท่ีถูกคัดเลือกเปนตัวแทนของตําบล

ไปประกวด นายอําเภอก็บอกวา คนน้ีเมื่อกอนพูด

ไมไดเลยนี่ แคแนะนําชื่อก็รองไหแลว ทําไมเดี๋ยวนี้

ดีขึ้น เกงขึ้น หนูก็บอกวา เรียนกับวิทยาลัยชุมชน

สมุทรสาคร  นายอําเภอถามวา วิทยาลัยชุมชนทํา

ใหคนกลาไดถึงขนาดนี้เชียวเหรอ  

 ตอมามีการลงสมัครเลือกตั้ง ก็มีผูใหญ

แนะนําใหกําลังใจวา ทําไมไมลองลงสมัครผูใหญ 

บาน เผื่อโชคดีไดเปนผูใหญบาน จึงลองดู มีเพื่อนๆ 

ใหกําลังใจเยอะ ชวยกันเดินหาเสียง อาจารยเองก็

ชวยลุนนะคะ บอกวาถาวันไหนวิชาอาจารยๆ ให

เธอออกไปหาเสียงไดเต็มที่นะ แตเธอตองโทรหาครู

นะวาเธออยูตรงไหน ถายรูปมาใหดูดวยวาเธอไป

หาเสียงจริงไหม ใชวิชาของอาจารย วิชาภาวะผูนํา 

วิชาการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดประโยชน 

นะ…  หนูจึงไดรับเลือกเปนผูใหญบาน และกํานันใน

เวลาตอมา

 สรุปที่มายืนตรงจดนี้ไดก็เพราะวิทยาลัย

ชุมชนมีสวนชวยอยางย่ิง โดยเฉพาะอาจารยทุกทาน

มีความรูสึกวา ภาคภูมิในในตัวนักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชน ซึ่งผูหญิงดวยที่ไดเปนกํานันของตําบล ตัว

หนูเองก็ดีใจมากท่ีเปนสวนหน่ึงของวิทยาลัยชุมชน
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• “การเปลีย่นแปลงจากการเรยีนทีเ่หน็

ไดชัดเจนจากการเรียน  คือ ทําใหผมไดเขาใจใน

หลักการของการเกษตรที่ถูกตอง ไดเรียนรูจากการ

เรียนภาคทฤษฎี และการเรียนโดยปฏิบัติจริง องค

ความรูตางๆ ที่มีอยูมากมายท่ีผมไมเคยไดเรียนรู

ก็ไดรู  ผมไดนําความรูที่ไดรับในหองเรียนมาใช

ประกอบการปฏิบัติจริง  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

อยางเห็นไดชัด  เชน ผมทดลองการฟนฟูสภาพดิน

ในแปลงเกษตรของผม ปจจบันสภาพดินดีขึ้น การ

รวนซุยของดิน ตนไมแตกก่ิงกานสาขา ออกดอก

ออกผลมากขึ้น สิ่งที่ผมสัมผัสไดจากวิทยาลัยชุมชน

ยะลา และรูสึกดีที่สุดคือ เปนแหลงเรียนรูที่ราคา

ถูกมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 

ไดรับความรูมากมายจากคณาจารย ผูเชี่ยวชาญท่ี

มาใหความรู โดยที่ ไมตองลงทุนมากแตไดเรียน

รูมากมายเปดกวาง และใหโอกาสกับคนทุกระดับ

ไมวาจะเปนเด็ก  เยาวชน  คนสูงอายุ  เขามาเรียน

ชวงแรกๆ คิดวาตัวเองจะอายุมากแลวแตปรากฏวา

ยังมีคนอายุมากกวาผมอีกหลายป  อายุ ๗๐ กวาป

ก็ยังมาเรียน ซึ่งผมถือวาบุคคลน้ีเปนแบบอยางท่ีดี 

เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นวาการเรียนรูไมมีคําวาสาย  

ฉะน้ันใครก็ตามที่ยังไมมีโอกาสเขามาสูสถาบันแหง

นี้  ถามีโอกาสก็อยากใหไดมาเรียนซ่ึงจะรูสึกภาค

ภูมิใจในสถาบันแหงน้ี”

ที่มา  จลสารตนกลาชุมชน ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑๐

ธวัช บุญศาสตร : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

วิทยาลัยชุมชนยะลา
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• “ความรูสกึของผมช่ืนใจมากเลยในชีวติ

นี้ ผมชื่นใจมากไดเรียนรูในโลกตางๆ จากวิทยาลัย

ชุมชน เหมือนผมกาวเขามาอีกโลกหนึ่ง ทําใหผม

ขยายสมองและศักยภาพของตนเองไดมากขึ้น 

ตอนที่ยังไมไดเรียน ผมไมสามารถจะแปลภาษา

อังกฤษได จะถามเขาก็อาย พอไดมาเรียนตรงน้ี

และเรียนจบแลวพอเขาพูดวิชาอะไร ผมตีความ

หมายของคําพูดนั้นไดหมด เลยรูสึกวาเราก็มีสมอง 

มีปญญา รูความหมายของคําพูดประโยคตางๆ ได 

ไมวาจะเปนขาวจากหนังสือพิมพ หรือขาวจาก

สื่อมวลชนทางดานอื่นๆ เราสามารถตีความหมาย

นั้นๆ ออกมาไปไดเลย ทําใหเรารูสึกดีมาก 

ฉะนัน้ตัง้แตวนันี ้ชาตนิี ้โอกาสนี ้ผมลืมไม

ไดวิทยาลัยชุมชน และอาจารยทุกทานที่สอนผม 

และสถาบันวิทยาลัยชุมชนและหนวยจัดการศึกษา

ของอําเภอหัวดง เพราะเหมือนทําใหผมพบอีกโลก

หนึ่ง โลกแหงการเรียนรู ถาผมไมมีวิทยาลัยชุมชน 

ผมก็คงเหมือนคนทั่วๆ ไปที่ไปทําไรทํานา แตใน

โลกใบใหมนี้ผมไดเรียนรูไดทันตอเหตุการณปจจบัน  

เหมือนกับผมมีความหวังแลวประสบความสําเร็จอีก

ขั้นตอนหน่ึงในชีวิตผม ฉะนั้นผมจึงต้ังสโลแกนให

วิทยาลัยชุมชนวา ชีวิตน้ีไมมีความหมายและไรคา 

ถาไมเดินทางมาศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน”

ที่มา: จลสารตนกลาชุมชน ปที่ ๒ ฉบับที่ ๗

สมพงษ บุญปลูก : สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
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• “ทีเ่ลอืกเรยีนพฒันาชมุชนกเ็พือ่นาํไป

ปรับใชในชีวิตประจําวันของเราเองสวนหนึ่ง และ

เราในฐานะกรรมการกาชาดจังหวัด ตองชวยเหลือ

สังคม ออกรับบริจาคเลือด ชวยเหลือคนยากจน 

ตรงน้ีเรานําความรูที่ไดมาปรับใชไดเยอะเลย โดย

เฉพาะความรูจากวิชาสังคมศาสตรและการใชชีวิต

ประจําวันเกี่ยวกับชุมชน สิ่งสําคัญที่ไดจากวิทยาลัย

ชุมชนคือความมั่นใจและความกลาแสดงออก จากที่

เราจบแคชั้น ป.๔ เวลาใครพูดอะไรบางคร้ังเราไม

เขาใจ หลังจากเรียนท่ีวิทยาลัยชุมชนแลวไมวาเรา

จะทําอะไร เราจะกลาคิดกลาพูดมากขึ้น โดยเฉพาะ

กับงานท่ีชวยเหลือสังคมในทุกวันน้ี เม่ือมีการ

ประชุมหรือพูดคุยถึงการจัดกิจกรรมตางๆ เรา

สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางมั่นใจ และ

แนะนําไดวาควรจะทําอยางไรไดบาง”

    สมจิตต ยิ้มรัตนบวร : สาขาวิชาการพัฒนา

ชุมชน วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย

ที่มา: จลสารตนกลาชุมชน ปที่ ๒ ฉบับที่ ๘)

• “ผมใชเวลาในการศกึษาจนสําเร็จการ

ศึกษา ๒ ปครึ่ง  โดยใชเวลาเรียนในวันจันทร – 

วันศุกร ที่เลือกเรียนโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

เพราะตองการนําความรูที่ไดมาใชในการประกอบ

อาชีพในการเรียน เรื่องวัยและอาชีพของแตละคน

ไมไดเปนอุปสรรค ขอดีคือ ทําใหเราไดเรียนรูรวม

กัน ใกลชิดกัน และยังทําใหผูเยาวเขาใจผูสูงวัยกวา  

...สําหรับการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนนั้น 

ในความเห็นผมมองวาวิทยาลัยชุมชนตางจากระบบ

อื่น เพราะเปนการสอนตามความตองการของ

ชุมชน ผมคิดวาตลอด เวลาที่เรียนไดนําความรูมา

พัฒนาธุรกิจของตนเองอยูตลอดเวลา ผมถือวา

วิทยาลัยชุมชนไดสรางบุคลากรและเปดโอกาสให

คนจํานวนมากไดรับความรู ไดโอกาสทํางานที่สูงข้ึน

และชวยพัฒนาประเทศ”

ไพฑรูย  สาระสุภาพ : สาขาวิชาการจัดการ

ทั่วไป วิทยาลัยชุมชนสระแกว

ที่มา : จลสารตนกลาชุมชน ปที่ ๒ ฉบับที่ ๗
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   นางนิตยา ออนบัวขาว 

  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการ

จัดการทั่วไป วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

 ครั้งหน่ึงที่หนูไปทําบัตร เห็นขึ้นปายวา

วิทยาลัยชุมชน สงสัยมันแปลวาอะไร จึงถาม

เจาหนาที่ดู เจาหนาที่จะบอกวาวิทยาลัยชุมชนเปด

กี่หลักสูตร หนูจะไดเรียนไหม หนูก็ไมรูวาหนูจะได

ลงสาขาอะไร การจัดการท่ัวไปน่ีอะไรหนูไมรูจริงๆ

 พอมาเรียนแลว คําวา “ทั่วไป” ทําใหหนู

ตะลึงในความทั่วไปมาก คือ สถิติเอย บัญชีเอย มา

แบบที่หนูไมทันตั้งตัว หนูไมรูเลยวาสถิติหมายถึง

อะไร หนูจําไดวาอาจารยสุริยะสอนสถิติหนู เปน

ครั้งแรกในความรูสึกวาเกิดมาเปนคนแลวไมรูอะไร

เลย มันติดลบ…  อาจารยใหทําสัญลักษณมา หนูก็

สงกระดาษเปลา อาจารยก็บอกวาเธอเอาไวกอน

และคนอื่นก็สงกันหมด…  

 มีความรูสึกวา เราตองเอาใหได ตอง

เรียน ตองทําใหได พอวันสุดทายก็ขึ้นไปหาอาจารย 

บอกวา ตองมีหลายๆ คนมาชวยหนู เพราะหนูมา

จากศูนยจริงๆ คือไมรูเลย ยิ่งภาษาอังกฤษยิ่งแลว

ใหญ อาจารยก็มาทําใหมทุกอยางเลย…  

 พอเรียนไปได ๓ เทอม อาจารยถามวา

ทําไมชอบมองออกนอกหองจัง หนูกําลังจินตนาการ

วา การจัดการทั่วไปตองสอนใหเปนผูจัดการ หนูคิด

ของหนูอยางน้ี หนูคิดวา ถาหนูเลี้ยงวัว ตองทําเปน

ฟารม เสร็จแลวก็ตองไปหาอาหารใหมัน คนท่ีเขา

ทําเปนแบบครบวงจรทําไมเขาเอาเปรียบเราในการ

ตลาด  พอเริ่มเรียนมาเร่ือยๆ ก็เริ่มจะไมเอาวัวละ 

ถาวัวนี้เหมือนกับวาเปนตลาดผูกขาดนะ พอเรา

เรียนไปจะเปนเรื่องการจัดการตลาด และการมอง

ชองทาง ก็ไดรูอะไรมากขึ้น..

 จนทายที่สุด หนูสนใจเรื่องการแปรรูป 

เพราะวาไมมีอะไรที่จะมีคุณคามากกวาการแปรรูป

นะ การเพ่ิมมูลคาใหพืชผลการเกษตรบานเรา มัน

ตองมีการแปรรูป แลวเราจะแปรรูปอะไร บังเอิญ

วันหน่ึงไปตลาด ไปเจอกระเทียมเจียว เจียวยังไง

แหงอยางกะฟน หนูก็เลยถาม กี่บาท สิบบาท นิด

เดียวนี้นะสิบบาท...จึงปรึกษากับแฟนว่าน่าสนใจ

ลองทําดูนะ…  แฟนบอกอยาทําเลย  แตหนูคิดวาหนู

จะทําอะไรก็ไดที่เปนของเราเอง ไมมีอะไรที่คนเรา

ทําไมไดหรอก เพียงแตวาเรายังไปไมถึง..พอเริ่มทํา

ก็คิดคาหาวิธีการแกปญหาตางๆ นานามีการพัฒนา

รูปแบบและแพคเกจจิ้งไปเรื่อยๆ 
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 นายบุญหลอ หลออริยวัฒน 

หลักสูตรอนุปริญญา 

สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน

วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

 ความรูและประสบการณที่ตนมีไมเพียง

พอ จึงประสงคจะมีความรูเพิ่มเติมเพื่อนํามาบริหาร

จัดการและดูแลหมูบานสันติชล เนื่องจากเมื่อกอน

หมูบานสันติชลเปนพื้นที่สีแดง  เปนแหลงพัก

ยาเสพติดในจังหวัด สังคมท่ัวไปเหยียดหยาม ผม 

(คุณบุญหลอ)ไดพยายามชักจูงชาวบานใหชวยกัน

ทําหมูบานใหเปนหมูบานสีขาว  โดยการสรางงาน 

สรางอาชีพกับคนในหมูบานใหมีรายไดเลี้ยงตนเอง

อยางพอเพียงและเปนชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน

 วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน หนวยจัดการ

ศึกษาอําเภอปาย ไดใหโอกาสผมมาศึกษาหาความ

รูตามปณิธานที่ตั้งไว  และไดใชความรูที่ศึกษามา

จากสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  โดยเฉพาะวิชา

ภาวะผูนํา  และมีหัวหนาหนวยจัดการศึกษา 

(อาจารยประพันธ  รักเรียน) เปนผูใหคําปรึกษา

และใหโอกาส  ผมจึงไดเปดโลกทัศนที่กวางขวาง

ขึ้นและไปศึกษาดูงานหาประสบการณในที่ตางๆ  

ทําใหมีสายตากวางไกล มีเครือขาย เชน เพื่อนรวม

เรียนและเครือขายในชุมชน  ผมไดใชเครือขาย

เหลานั้นมาชวยเหลือในดานประกอบอาชีพใน

หมูบานสันติชล  และสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้น

กับคนในหมูบาน  ใหเปนหมูบานตัวอยางที่พึ่ง

ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ปจจบันหมูบานสันติชลภายใตการนําของ

ผม  เปนหมูบานทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสราง

รายไดใหกับชุมชน  ผมขอขอบคุณวิทยาลัยชุมชน

แมฮองสอน  ที่ไดอบรมส่ังสอน  บมเพาะและใหคํา

ปรึกษาท่ีดีมาตลอด  จนทําใหผมเปนผลผลิตที่ดี

ของวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
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คุณภาพผลผลิต
ของ

หลักสูตร
ฝกอบรม

สวนในดานหลักสูตรฝกอบรมน้ัน จากการติดตามผูสําเร็จการ

ศึกษาหลักสูตรฝกอบรม ปงบประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๕๑ พบวา

ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร ปงบประมาณ ๒๕๕๐ สามารถนํา

ความรูไปใชประกอบอาชีพ หางานทําหรือนําไปพัฒนางานที่ทํา 

จํานวน ๑๐,๙๙๑ คน คิดเปนรอยละ ๗๐.๐๒ นําไปใชในชีวิต

ประจําวัน จํานวน ๔,๕๘๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๙.๒๐  

ปงบประมาณ ๒๕๕๑ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรม จํานวน ๒๐,๓๔๐ คน สามารถนําความรู

ไปใชประกอบอาชีพหางานทําหรือนําไปพัฒนางานท่ีทํา จํานวน ๑๔,๐๓๔ คน คิดเปนรอยละ ๗๐.๑๕ นําไป

ใชในชีวิตประจําวัน จํานวน ๕,๘๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๙.๐๕ 

มีผูเขารับการฝกอบรมเลาถงึการนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใช ดังน้ี

•  “จบหลกัสูตรจากวทิยาลยัชมุชนแลวไดนาํความรูไปปรบัใชกบัการทาํงาน  โดยนาํมาปรบัใช

กับงานขององคกรเปนอยางยิ่ง  โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษเพราะในองคกรมีเจาหนาที่ที่ดูแล

เปนชาวตางประเทศ  ดังนั้น เจาหนาที่ที่ทํางานในองคกรตองสามารถฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ

ไดในระดับดี เมื่อเจาหนาที่ของหนวยงานไดเขาเรียนหลักสูตรฝกอบรมกับวิทยาลัยชุมชนแลว เห็นไดชัดเจน

ถึงพัฒนาการของพนักงานที่สามารถสื่อสารไดโดยตรงกับเจาหนาที่ชาวตางชาติ  ตลอดจนสามารถสื่อสาร

เบื้องตนกับคนภายนอกในหนวยงานได มีสวนชวยเหลือหรือสนับสนุนในดานการศึกษาอบรมของบุคลากร

โดยมีนโยบายเงินทุนสนับสนุนแตทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูบังคับบัญชา ตลอดจนงบประมาณประจําป”

(ศิรินทรรัตน  เทศวิศาล : วิทยาลัยชุมชนตาก)
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คุณภาพผลผลิต
ของ

หลักสูตร
ฝกอบรม
• “คนสนใจเรยีนหลาย หมูเฮากะไป

เฮ็ดงานนําพัทยา อยูภูเก็ตกะมี แตเดี๋ยวน้ีเผิ่นเรียน

ไปเมืองนอกกันหลายคน ผูชายน่ีกะไปคิดวาดีที่มี

ตรงนี่  กะมีรายไดเสริม แลวกะปรับใชกับชีวิต

เจาของเจ็บปวด ญาติพี่นองเฮากะดีเติบอยู ถาทุก

มื้อนี้เผิ่นบไดเขามาสอน กะคือสิเฮ็ดนา เฮ็ดไฮ บอ

มีอาชีพเสริม  เฮ็ดนาเปนหลัก ดีที่มีตรงนี่ ถาคนที่

มีทุนกะไปเปดรานกะวาดีอยูดอก อยากใหเด็กนอย

คนรุนใหมมาเรียน นี่กะมีแตผูเฒามาเรียน ถาเวลา

มีงานทางอําเภอทางเทศบาลจัดกะไปชวยกัน”

(นภาพร อดุทาง, ปางอินทร นามอ้ัน และ

จันทรเที่ยง หาระสาร : ศิษยเกานวดแผนไทย บาน 

นากลาง วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู)

• “หลังจากการเรยีนการสอน บคุลากร

ไดนําภาษาพมามาใชในงานสํานักงาน โดยเฉพาะ

ทักษะการฟงและการพูด ซึ่งสวนใหญจะไดสื่อสาร

กับชาวพมาทุกวัน เชน การสัมภาษณชาวพมาที่

หลบหนีเขาเมือง สวนใหญสื่อสารดวยภาษาไทยไม

ได และในแตละวันยังมีชาวพมามาติดตอในเรื่อง

ตางๆ กับทางอําเภอ ดังนั้น เจาหนาที่จะใชภาษา

พมาในการสื่อสารจํานวนวันละหลายๆ ครั้ง”

(สญัญา เพชรเศษ : ศษิยเกาภาษาพมาเพือ่

การส่ือสาร วิทยาลัยชุมชนตาก)

• “ตอนน้ีทางวิทยาลัยชุมชนแพร มีหลักสูตร

เย็บผา เรียนมอฮอม ที่วิทยาลัยชุมชนจะสอนทุกขั้น

ตอนต้ังแตการออกแบบแฟชั่น การยอม การตัด  

และการเย็บ เรียนแลวรูสึกวาดีเพราะเปนการรวม

กลุมกัน จากท่ีแตกอนเวลาตัดเส้ือก็จะลอกเลียนแบบ 

ของคนอ่ืน เอาของเขามาดัดแปลง แตที่วิทยาลัย

ชุมชนจัดอบรมแลวก็จะดีไซนออกแบบมา จะดีมาก

เคยเอาไปขายที่งาน OTOP CITY ที่กรุงเทพฯ มีแต

คนชอบ เราจะมีการพัฒนาจากที่ผาสีตก ปจจบันน้ี

ก็ไมตก แบบเส้ือบางตัวก็ไดจากการไปอบรมกับ
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อาจารยที่เชียงใหม แตละแบบจะมีดีไซนไมเหมือน

กัน อาจารยจะใหเราเขียนแบบออกมา แลวคอยๆ 

ทําออกมาทีละแบบ ถาเปนหนาหนาวก็จะออกเปน

แขนยาว ถาเปนชุดทํางานจะออกมาเปนเสื้อคลุม 

แตถาจะใหตัดเส้ือทั้งกระโปรงตองวัดขนาด ถาจะ

ตัดมอฮอมตองดูวาเปนลักษณะไหนก็จะแนะนําได 

ของท่ีนี่เราจะซ้ือผาดิบมายอมสีเคมี สีจะเขมสวย  

สวนผาท่ีตกเวลาใสไปนานๆ จะสวย ตอนนี้ที่

วิทยาลัยชุมชนแพรทําหลายอยาง เคาจะสอนใน

แบบที่เราตองการ”

(อาํพรรณ เสภารัตนานันท : วทิยาลัยชมุชน

แพร)

• “สมยักอนผมและเพ่ือนบานก็ปลกูขาว  

พอไดเงินมาก็กินเหลา ต้ังวง ไมมีเงินเก็บ เพราะไมรู 

ไมมีจดหมาย เงินจากการขายขาวมันนอยครับ 

เราไมเห็นทางวาจะเก็บเงินกัน แตวิทยาลัยชุมชน 

เขามาใหความรูในการผลิตหนอไมฝรั่ง ผมก็เห็น

เพื่อนเขามาอบรมก็มาบาง จนปลูกเปน มีเงินทุน 

เพราะเขาหาตลาดใหดวย ขายบริษัทสงออก จนผม

เก็บเงินได มองเห็นทาง เพราะเราคิดวามีความรู

แลวตอนน้ีก็อยูอยางพอเพียงครับ มีบานหลังเดียว 

มีรถกระบะขนหนอไมไปขาย ไปซื้อของก็พอแลว

ครับ  เลิกกินเหลา ตั้งหนาตั้งตาทํางาน เพราะรูวา

ทําแลวมันไดเงิน และอยากถายทอดความรูให

ชุมชนอ่ืนๆ”

(ไมประสงคระบชุือ่ : วทิยาลยัชมุชนสระแกว)
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สาระชวนรูเก่ียวกับวิทยาลัยชุมชน

วทิยาลัยชุมชนเร่ิมดําเนนิการนบัตัง้แตมี

นโยบายรัฐบาล ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๑ 

โดยเร่ิมตั้งแตการวางหลักการ แนวคิด การวาง

กลไกการดําเนินงาน ระบบบริหารจัดการหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน มติคณะรัฐมนตรีที่

เกี่ยวของ กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตํากวาปริญญารูปแบบวิทยาลัย

ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ จนมีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 

จัดการเรียนการสอน และมีผูสําเร็จการศึกษาแลว 

นับไดวาตลอดระยะเวลา ๘ ป มีการสรางระบบ

การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนไดอยางเปนรูปแบบ

แลว ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน  ดังน้ี

การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน   
  ป   จํานวน(แหง) จังหวัด

 ๒๕๔๕ ๑๐ แมฮองสอน ตาก พิจิตร 

  อุทัยธานี สระแกว  บุรีรัมย  

   หนองบัวลําภู มุกดาหาร  

   ระนอง และนราธิวาส

 ๒๕๔๗ ๗ ปตตานี ยะลา ยโสธร ตราด  

  สมุทรสาคร พังงา สตูล 

 ๒๕๔๙ ๑ แพร

 ๒๕๕๐ ๑ สงขลา

บุคลากรในระบบวิทยาลัยชุมชน 
กระทรวงศึกษาธิการ  

แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังน้ี

คณะกรรมการ  ประกอบดวย

  คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน  ๒๕ คน

  คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ๑๙ จังหวัด 

     จังหวัดละ ๑๕ คน  รวม ๒๘๕ คน

บุคลากรปฏิบัติงาน ประกอบดวย

  สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

    ขาราชการพลเรือน ๔๔ อัตรา

    พนักงานราชการ ๒๒ อัตรา
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ทรัพยากร
อาคารที่ทําการของวิทยาลัยชุมชน

ปรับปรุงอาคารเกาของราชการ ๗ แหง

ขอใชอาคารของราชการ   ๑๒ แหง

ศูนยวิทยบริการ ๑๑ แหง

โอนวิทยาลัยการอาชีพมาเปน

   วิทยาลัยชุมชน          ๒ แหง

หนวยจัดการเรียนการสอน ๑๐๓ แหง 

   (ขอมูล ปการศึกษา ๒๕๕๐)

หองเรียน ๔๘๓ หอง

   (ขอมูล ปการศึกษา ๒๕๕๐)

โปรแกรมวิชาท่ีเปดสอนในหลักสตูร
ระดับอนุปริญญา ๒๐ โปรแกรมวิชา

หลักสูตรฝกอบรม ๒๖๐ หลักสูตร

 วิทยาลัยชุมชน

  ขาราชการครู  ๒๗๒ อัตรา

  พนักงานราชการ  ๒๘๐ อัตรา

  อาจารยพิเศษ           ๓,๔๘๖ คน  

(ขอมูล ปการศึกษา ๒๕๕๐)

งบประมาณ 
ไดรับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๔-

๒๕๕๒

รวม ๑,๙๓๘.๘๕๙ ลานบาท  จําแนกเปน

 ปงบประมาณ      จํานวน (หนวย : ลานบาท)

    ๒๕๔๕      ๕๐.๐๐๐

    ๒๕๔๖     ๒๐๐.๐๐๐

    ๒๕๔๗     ๒๑๘.๗๒๘

    ๒๕๔๘    ๒๗๒.๐๐๐

    ๒๕๔๙    ๓๐๗.๙๔๗

    ๒๕๕๐    ๔๑๖.๔๐๐

    ๒๕๕๑    ๔๔๑.๕๐๐

    ๒๕๕๒   ๔๙๓.๗๓๐

สาระชวนรูเก่ียวกับวิทยาลัยชุมชน
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นักศึกษารวม  ๑๗๖,๙๓๕ คน
หลักสูตรอนุปริญญา   ๔๕,๙๕๘ คน  

หลักสูตรฝกอบรม ๑๖๒,๑๙๖ คน  

หลักสูตร ปวช. ๒,๓๙๔ คน

หลักสูตร ปวส. ๗๓๘ คน  

(ขอมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๒)

สาระชวนรูเก่ียวกับวิทยาลัยชุมชน

ผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา (ขอมูล ณ กันยายน ๒๕๕๒) ๑๖,๖๘๙ คน

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนไปศึกษาตอ รอยละ ๔๔.๕๔
   (ขอมูล พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนไป ศึกษาตอ 

ประกอบอาชีพและพัฒนางาน รอยละ   ๘๗.๘๕  
   (ขอมูล พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผูสําเร็จหลักสูตรฝกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๑ นําความรูไปประกอบอาชีพและ

พัฒนางาน รอยละ ๗๐.๑๕
   (ขอมูล พ.ศ. ๒๕๕๑)
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ภาพแสดงที่ต้ังวิทยาลัยชุมชนท้ัง ๑๙ แหง

สาระชวนรูเก่ียวกับวิทยาลัยชุมชน

ภาพแสดงที่ตั้งวิ
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จากการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนมาตลอดระยะเวลา ๘ ป นับตั้งแตวันที่รัฐบาลแถลง

นโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงเดือนกันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีเจตนารมณที่จะเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนท่ีขาดโอกาสและ

พลาดโอกาสทางการศึกษาเปนอันดับตน เพื่อจะไดสรางและเพิ่มศักยภาพแหงปจเจกบุคคล และ

ความเขมแข็งของชุมชนในอนาคต โดยกระบวนการใหชุมชนมีสวนรวมบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน

ใหตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ทําใหเกิดความตระหนัก 

เรียนรู และสรุปบทเรียนที่สําคัญ ๕ ประการ ดังนี้

ผลิดอก-ออกผล
ความสําเร็จและบทเรียน ๕ ประการของวิทยาลัยชุมชน
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การจดัตัง้วิทยาลยัชุมชนขึน้ใน ๑๙ จงัหวดั 

โดยมีผูเรียนเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ังหลักสูตรอนุปริญญา 

และหลักสูตรฝกอบรม กลุมผูเรียนกลุมหลักคือผูที่

ทํางานแลว ผูพลาดโอกาสทางการศึกษาท่ีใฝฝนอยาก

เรียน อยากไดความรู อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น และวิทยาลัย

ชุมชนตอบสนองไดตามที่ตองการ เปนมิตรกับผูเรียน 

เมื่อเรียนแลวไดนําความรูไปใชในการพัฒนางานไดจริง 

ตอไปนี้ คือ บางตัวอยางท่ีสัมผัสไดจริง

• ความปรารถนาอันแรงกลาท่ีจะเห็นประชาชน

มีคุณภาพดวยการศึกษาของผูทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงทานองคมนตรี ศาสตราจารยเกียรติคุณ

นายแพทยเกษม วัฒนชัย พลเอกสุรยุทธ จลานนท 

นายพลากร สุวรรณรัฐ และพลเรือเอกชุมพล ปจจสานนท 

ที่ ใหทั้งหลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติในการ

ดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน และมีเมตตาไปเปนประธาน

ประสาทอนุปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาเปนประจํา

• ความเสียสละและอุทศิตนเพ่ือความกาวหนา

ยั่งยืนของวิทยาลัยชุมชนของผูทรงคุณวุฒิ ทั้งในระดับ

คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ประธานและกรรมการ

สภาวิทยาลัยชุมชน และกรรมการสภาวิชาการ ตางก็มา

ทํางานใหแกวิทยาลัยชุมชนอยางกระตือรือรนและมุงม่ัน

• ผูปกครองและญาติมติรจํานวนมากของ

นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษาที่ตางแสดงออกซึ่งปติยินดี

ในความสําเร็จของลูกหลาน “นี่คือ ความสุขใจที่เปน

ครั้งแรกของครอบครัวท่ีสมาชิกไดเ รียนถึงระดับ

อุดมศึกษา” คําพูดเชนนี้จะไดยินบอยๆ ที่วิทยาลัย

ชุมชนใน ๓ จังหวัดภาคใต

• นกัศกึษาจากศูนยพฒันาเด็กเล็กของ อบต. 

ที่มาเรียนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยตางตั้งอกตั้งใจ

ที่จะผลิตสื่อ ศึกษาวิชาการสอนเด็กปฐมวัย และฝกฝน

ทักษะตางๆ เพ่ือนําไปใชในการทํางานท่ีศูนยฯ เปน

การศึกษาที่เรียนแลวเอาไปใชไดทันที

• กาํนนั ผูใหญบาน ผูบรหิารและผูปฏบิตังิาน

ใน อบต. ที่มาเรียนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หรือ

สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น แสดงความมั่นใจกับ

ใครๆ ที่พูดคุยดวยในวันรับอนุปริญญาบัตรวา “เขาได

ความคิด เครื่องมือ ไดเพื่อนรวมงาน และรูวาจะไปนํา

คนในหมูบานไดอยางไร”

วิทยาลัยชุมชนทําให “การศึกษา คือ ชีวิต” เปนความจริง  
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• นกัศึกษารุนแรกสําเรจ็การศกึษาแลว อาสา

มาเปนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนในฐานะตัวแทน

ศิษยเกา หลายคนพูดวา “เขามีโอกาสไดเรียน ได

ประโยชนแลว ตอไปนี้เขาจะทําหนาที่เปนผูใหบาง”

• “พดูถึงเรือ่งความรู นกึถึงเรือ่งปกครอง

ทองถิ่น ซึ่งไมไดเก่ียวของกับสายงานที่ทําอยูในปจจบัน

เลย ปจจบันทําหนาที่ เปนผูช วยทันตแพทยอยูที่

โรงพยาบาลคนละสายงานกันเลย  แตที่มาเรียนไมได

เนนวาเราตองกลับไปตอยอดในเร่ืองของการทํางาน

หรือปรับวุฒิทางราชการ เพราะอยูระดับซี ๖ มันสูงสุด

ทางสายงานแลว  แตเราอยากรูเร่ืองทองถ่ินของตัวเอง

วา ทองถ่ินเคาทํางานกันอยางไร เวลาท่ีเคามีการเลือก

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกองคการ

บริหารสวนจังหวัด เราสามารถรูไดวาทางทองถ่ิน

ทํางานกันอยางไร ซึ่งปกติไมเคยรูเลยวาเงินภาษี

เคาเก็บไป เงินที่เอาไปทํานั่นทํานี่ เอามาจากไหน เรา

อยากรู แลวเอาเงินจากภาษีทองถ่ินไป ทีนี่เราก็มี

ความรูและสามารถตรวจสอบได”

(นงคราญ พชิติพงศ : นกัศกึษาวทิยาลยัชมุชน

แมฮองสอน)

• “ดฉินัเปนผูใหญบานอยูฝายปกครอง อยาก

หาความรูที่จะไปพัฒนาหมูบานใหชาวบาน แลวก็ชอบ

ศึกษาวิทยาลัยชุมชนเปล่ียนแปลงเรามาก คือ แตกอน

ดานกฎหมายหรือวาคอมพิวเตอรเราก็พูดเลยวาการ

เปนผูใหญบานไปตัดสิน การประนีประนอมลูกบานเรา

ก็พูดเดาๆ ไปกอน แตพอมาเรียนแลวเราก็รูวาหลักมัน

เปนยังไง การประนีประนอมมันงายขึ้น ท่ีวาสมาคม

ไมเกงพูดไมเกงก็เกงขึ้น การแตงตัวการพูดจาก็พัฒนา

ดีขึ้น”  

(แหลมทอง หสันาม : นกัศกึษาวิทยาลัยชมุชน

หนองบัวลําภู)
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• “ผูเรยีนตดัสนิใจมาเรยีนทีว่ทิยาลยัชุมชน

เพราะอยูใกลบาน บอกวาที่นี่ดีแตก็เรียนยาก เชน วิชา

คอมพิวเตอร วิชาภาษาอังกฤษ หนวยจัดที่นี่อาจารย

ดูแลเด็กไดทั่วถึง เพราะเด็กมีไมมาก สวนมากจะเปน

คนท่ีทํางานแลวมาเรียน ถาเรียนไมเขาใจก็จะถามทันที 

ครูที่สอนก็เปนกันเอง ที่สําคัญคือใกลบานไมตอง

เดินทางไปเรียนที่อื่น ไมเสียคาใชจายมาก คาเทอมถูก

กวาที่อื่นเพราะเด็กที่นี่ไมคอยมีเงิน ถาเรียนที่หนวยจัด

ก็ไมตองเดินทางไปเรียนในตัวเมือง หรือตางจังหวัด 

บางคนไมมีเงินจายคาเทอมก็พยายามใหโอกาส”

(ลดารตัน ธชิากรณ : นกัศึกษาวิทยาลยัชมุชน

พิจิตร)

• “ดใีจทีว่ทิยาลยัชมุชนแพรมาชวยใหถงึที่

หมูบานเพราะหมูบานอยูไกลอยูบนดอย เดินทางไป

เรียนในเมืองไมสะดวก วิทยาลัยชุมชนแพรใหความรู

เพิ่ม และสรางใหมีรายไดเสริมในชวงที่เราไมไดทําไร 

ขอขอบคุณวิทยาลัยชุมชนแพรที่ชวยนําสิ่งดีๆ มาให

กลุมแมบาน ทําใหครอบครัวมีรายไดดีขึ้น สามารถ

สงลูกเรียนหนังสือและไมเปนหน้ี”

(เฟองฟา  อวนสะอาด : นกัศกึษาวทิยาลยั

ชุมชนแพร)

“…  สวนมากจะเปนคนท่ีทํางานแลวมาเรียน ถาเรียนไมเขาใจก็จะ
ถามทันที ครูที่สอนก็เปนกันเอง ที่สําคัญคือใกลบานไมตอง
เดินทางไปเรียนท่ีอื่น ไมเสียคาใชจายมาก…  ”
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•  “แลวมนัก็เปดชองทางใหเราได เราไดเหน็

ในมุมที่กวางขึ้นทําใหเรากลาที่จะตัดสินใจลาออกจาก

ราชการแลวมาทําธุรกิจของตัวเอง ตองถือวาวิทยาลัย

ชุมชนเปนคนเปดชองตรงนี้ใหเรามองเห็นใหเราไดกาว

ออกมาสูมุมที่กวางข้ึน”

(ศภุวฒัน ปญญาชยั : นกัศกึษาวทิยาลยัชมุชน

บุรีรัมย)

• “อยากใหวทิยาลัยชมุชนเปดการเรียนการ

สอนหลักสูตรระยะสั้นที่ไมตองกําหนดจํานวนนักศึกษา

มากคะ คือในหมูบานหนึ่งอยากเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพร 

แตรวบรวมนักศึกษาไดมาแลวมีเพียง ๑๕ – ๑๖  

คนในหมูบานนั้นมีผูอยากเรียนเทานี้ ทําใหจํานวนนัก

ศึกษาไมครบตามขอกําหนดของวิทยาลัยชุมชน ไม

สามารถเปดเรียนไดคะ”

(รจนา ศรสีวุรรณ : นกัศกึษาวทิยาลยัชมุชน

ยโสธร)

วิทยาลัยชุมชนเปน “สะพานเช่ือม” 

ระหวางการศึกษาระบบปกติ คือ เชื่อมระหวางระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับระดับอุดมศึกษา 

เช่ือมโลกของการศึกษากับโลกของการทํางาน เชื่อมผูพลาดโอกาสเขาศึกษาในกระแสหลักเขา

กับโอกาสเรียนในระดับอุดมศึกษาดวยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพตนเอง ที่มีรูปแบบการบริหาร

จัดการและการจัดการศึกษาที่คลองตัว ยืดหยุน เขาถึงผูเรียนไดจริง และสรางประโยชนสูงสุด

ใหเกิดแกผูเรียน 
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 (๔) การทํางานเปนทีมรวมกันของบุคลากร

  วิทยาลัยชุมชนทั้งระบบต้ังแตคณะกรรมการ

  วิทยาลัยชุมชน สํานักบริหารงานวิทยาลัย

  ชุมชน  สภาวิทยาลัยชุมชน ผูอํานวยการ

  วิทยาลัย และคณะท่ีปรึกษา เพ่ือหาขอยุติ

  รวมกันในการขับเคล่ือนงานแตละระยะ 

 (๕) การประสานความคิดของผูมีประสบการณที่

  หลากหลายใหสูทิศทางเดียวกัน และวางแนว

  ปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพการณ และ 

 (๖) การบริหารจัดการท่ีมีความออนตัว ยืดหยุนสูง 

  ใชวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับแตละ

  สถานการณ

ระบบวิทยาลัยชุมชนสรางนวัตกรรม “เรียนรูและผนึกกําลัง”

วิทยาลัยชุมชนสรางนวัตกรรม “แบงปน พอเพียง และประโยชนประชาชน” 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชทรัพยากรของรัฐและชุมชนท่ีมีอยูจํานวนมากและหลากหลายใหเกิดประโยชนสูงสุด  ทั้ง

ดานอาคารสถานท่ี บุคลากร วัสดุอุปกรณอื่นๆ เชน การขอใชสถานท่ีมาเปนที่ทํางาน จัดการเรียนการสอน ศูนย

เรียนรู การขอยืมตัวบุคลากรมาปฏิบัติงานในระยะกอตั้งวิทยาลัย การขอเชิญผูมีประสบการณตรงมาเปนอาจารย

พิเศษ เปนตน จนทําใหเกิดการระดมทรัพยากรเขามาสนับสนุนอยางกวางขวาง  ถึงแมวามีอุปสรรคที่บาง

หนวยงานไมเอื้ออยูบาง แตก็ทําใหคณะกรรมการสภาและผูบริหารวิทยาลัยตองรวมมือกันแสวงหาที่ใหมมา

ดําเนินการได ดังน้ัน การดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนจึงอยูภายใตหลักความพอเพียง และยึดประโยชนสูงสุดภายใต

การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานจําเปนเทาน้ัน

ความคิดวิทยาลัยชุมชนเปนเรื่องใหม ผูปฏิบัติงานพบ

กับงานใหม สถานการณใหม เวลาเรงรัด จึงตองหา

วิธีการตางๆ ในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค กลาวคือ 

 (๑) การศึกษาจากผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ

  อยางลุมลึก 

 (๒) ศึกษาดูงานวิทยาลัยชุมชนของสหรัฐอเมริกา 

  แลวนํามาวิเคราะหปรับวิธีการใหสอดคลอง

  กับบริบทของสังคมไทย 

 (๓) การมีระบบการจางที่ปรึกษาประจําสํานักงาน

  ที่มีประสบการณในงานแตละดานมาชวยวาง

  ระบบ และสอนงานใหบุคลากร 
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นัน่คือ  การเขาถงึชุมชนและการสรางพลงัรวม

ใหเกิดขึ้นในการทํางานเพ่ือความม่ันคงและย่ังยืนของ

องคกร การดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนเนนการมีสวน

รวมของชุมชนอยางจริงจังและเครงครัดในแตละข้ัน

ตอน ตั้งแตการนําเสนอความตองการในการขอจัดตั้ง

วิทยาลัยชุมชน การเตรียมความพรอมในการดําเนิน 

งาน การรวมบริหารจัดการและมีความรับผิดชอบรวม

กัน โดยมีวิธีการทํางานที่เปนหัวใจสําคัญคือ การ

ทํางานเปนทีมระหวางสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

กับวิทยาลัยชุมชนซึ่งหมายรวมถึงสภาวิทยาลัยชุมชน

และผูอํานวยการวิทยาลัยที่ตองปรึกษาหารือรวมกัน

อยางเปนทางการและไมเปนทางการ หาขอยุติแลวนํา

ไปปฏิบัติ เปนการทํางานแบบใหเกียรติ และเขาถึงใจ

กัน เรียนรูรวมกัน รวมคิดรวมทํา รวมแกปญหา สราง

องคความรูใหมจากประสบการณรวมกัน เปนเครือขาย

ความรวมมือ  เปนกัลยาณมิตร ยึดโยงพึ่งพาซึ่งกัน

และกัน และมีเจตนารมณที่ชัดเจนท่ีมุงใหวิทยาลัย

ชุมชนเปนของชุมชน ดวยวิธีการทํางานดังกลาวจึงสง

ผลใหในวิทยาลัยชุมชนเปนที่รวมของผูที่มีอุดมการณ

รวมกัน มีจิตสาธารณะ สรางกุศลรวมกันเพื่อมุงชวยให

ผูขาดโอกาสทางการศึกษาไดมีทางเลือกในการพัฒนา

ชีวิตดีขึ้น และสงผลใหประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมีความรักผูกพัน 

และรูสึกเปนเจาของวิทยาลัยชุมชน ซึ่ งจะทําให

เจตนารมณของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนบรรลุผลอยาง

มั่นคงและยั่งยืน

วิทยาลัยชุมชนทําให 
“All for Education และ Education for All” 
เปนความจริง
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ดวยจิตมุงม่ัน : ฝาฟันอุปสรรค

ปจจยัทีส่งผลใหการนํานโยบายจัดต้ังวทิยาลัยชมุชนไปปฏิบตับิรรลุผลเปนทีน่าพอใจ

ระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ดําเนินการและขอจํากัดตางๆ เชนเปนงานริเริ่มใหมยังไมเคย

มีมากอน มีความไมเขาใจของหนวยงาน ตลอดจนประชาชนและทรัพยากรมีจํากัด เปนตน

โดยจําแนกเปนปจจัยที่เอื้อ และปจจัยที่เปนอุปสรรค ดังนี้
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ปจจัยเอ้ือ
๑. นโยบายมคีวามชดัเจนของวตัถปุระสงค

และเปาหมายเปนรูปธรรมและสอดคลองกับความ

ตองการของกลุมเปาหมาย คือ ประชาชนและ

ผูขาดโอกาสทางการศึกษา

๒. ผูบรหิารนโยบายในสวนกลางมคีวาม

เขาใจ และพยายามมุงมั่นท่ีจะขับเคล่ือนองคกรให

บรรลุตามเจตนารมณโดยการมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานกับผูปฏิบัติอยางใกลชิด

๓. ประชาชนในจงัหวดัทีจ่ดัต้ังวทิยาลยั

ชุมชนมีทัศนคติที่ดีตอนโยบาย และมีความเขาใจใน

ประโยชนท่ีจะไดรับชัดเจน และชัดเจนในเปาประสงค 

ที่จะดําเนินการใหบรรลุผล

๔. ลกัษณะโครงสรางองคกรของวิทยาลยั

ชุมชนเนนการกระจายอํานาจใหประชาชนมีสวน

รวม มีความยืดหยุนในวิธีการปฏิบัติงานโดยยึดตาม

เจตนารมณเปนหลัก

๕. ผูดาํเนนิงานท้ังสวนกลางและระดับ

จังหวัดมีความรวมมือกันอยางจริงจังตอเน่ือง สราง

พลังรวมใหเกิดข้ึน และมีแรงบันดาลใจ เพ่ือมุง

สรางความมั่นคง และย่ังยืนของวิทยาลัยชุมชน

๖. มกีารกําหนดภารกิจขององคกรสวน

กลางและระดับจังหวัดพรอมท้ังมอบหมายงาน

ชัดเจน เชน อํานาจหนาที่ของสวนกลาง และอํานาจ

หนาที่ระดับจังหวัด

๗. มกีารประชาสมัพนัธทางสือ่ทีม่พีลงั 

ไดแก โทรทัศนในชวงเริ่มดําเนินการตามนโยบาย

อยางตอเน่ืองและมีความถ่ีสูง ทําใหวิทยาลัยชุมชน

เปนที่รูจักของประชาชนเร็วขึ้น

ปจจัยอุปสรรค
๑. ความคาดหวงัของฝายนโยบายทีจ่ะให

เกิดวิทยาลัยชุมชนไดโดยเร็วและเปดการสอนใน

ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๕ ขณะท่ีมีขอจํากัด

หลายประการทําใหเกิดแรงกดดันในการทํางานสูง 

เชน

• ระยะเวลาเตรียมการ ๑๕ เดือน (มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๔-พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕) ซึ่งจะตอง

ดําเนินการหลายดาน เชน การสรางความเขาใจเร่ือง

วิทยาลัยชุมชน การจัดวางระบบบริหารที่สวนกลาง
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และจังหวัด การพัฒนาหลักสูตร การจัดทําแนวทาง

การจัดการเรียนการสอน การขอรับรองคุณวุฒิจาก

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน การ

เตรียมความพรอมทุกดานในระดับจังหวัด เปนตน

• บคุลากรผูปฏิบตังิานตองยืมตวัมาจาก

สวนราชการตางๆ ซึ่งมีจํานวนจํากัดและยังไมเขาใจ

ชัดเจนเรื่องวิทยาลัยชุมชน

• สถานทีส่าํหรบัเปนทีท่าํงานและการ

จัดการเรียนการสอน ยังขาดความพรอม

๒. วทิยาลัยชมุชนเกิดขึน้ทามกลางสถาน

ศึกษาท่ีมีอยูหลากหลายประเภทและเปนท่ีรูจักของ

ประชาชนแลว ทําใหตองเรงสรางอัตลักษณตนเอง

ใหเปนที่รูจักโดยเร็ว

๓. บคุลากรในวิทยาลัยชมุชน มาจากความ

หลากหลายประสบการณ เมื่อมาทํางานภายใต

บริบทของวิทยาลัยชุมชน จะตองมีการปรับตัวสูง 

เกิดความขัดแยงทางความคิด และขอปฏิบัติ

๔. การไมมอีาคารสถานทีจ่ดัการเรยีน

การสอน อาคารวิทยบริการ และอาคารสํานักงาน

บางแหง ซึ่งที่ผานมาไดมุงใชทรัพยากรอาคาร 

สถานที่รวมกับหนวยงานการศึกษา สถานศึกษา 

หนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน เปนที่จัดการ

ศึกษาของวิทยาลัยชุมชนชั่วคราว และบางแหงยัง

ไมมีอาคารสํานักงานเปนของตนเอง และไดรับ

บริจาคท่ีดินแตยังไมมีงบประมาณกอสรางอาคาร 

บางแหงมีที่ดินมีอาคารสํานักงาน แตไมมีอาคาร

เรียน อาคารวิทยบริการ อาคารฝกปฏิบัติการ อาคาร 

ศูนยกีฬา/นันทนาการ และบานพัก/หอพัก ตลอด

จนไมมีโครงสรางพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค

รองรับ โดยไมไดรับงบประมาณคากอสราง จึงได

พยายามไปขอใชอาคารเกาที่ไมใชแลวมาปรับปรุง

เปนอาคารสํานักงานท่ีตั้งสถาบันหลัก และขอใช

หองเรียนของโรงเรียนตางๆ เปนสถานท่ีเรียนในวัน

เสาร-อาทิตยการดําเนินการดังกลาว พบปญหา

จากการไมคลองตัว เชน

• หนวยงานราชการทีเ่ปนเจาของอาคาร

อนุญาตใหใชอาคารบางสวน บางแหงยกเลิกการให

ใชตองยายนักศึกษาไปเรียนที่อื่น ทําใหตองแก

ปญหาอยูตลอดเวลา

• การท่ีไมมีอาคารสํานักงาน อาคารเรียน

หลัก อาคารวิทยบริการซึ่งเปนศูนยเรียนรูและ

คนควาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดจน
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อาคารศูนยปฏิบัติการตามหลักสูตรท่ีจัดหลากหลาย 

ทําใหไมมีลักษณะของการเปนสถาบันหลัก จึงไม

สามารถจัดกิจกรรมในภาพรวมของวิทยาลัยได มี

แนวโนมใหนักศึกษาและประชาชนไมเชื่อมั่นตอ

วิทยาลัยชุมชนหรือนักศึกษาไมภาคภูมิใจในวิทยาลัย

เทาที่ควร

อปุสรรคดังกลาวสงผลกระทบตอการจัด 

การเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางความรูทักษะ และ

คุณลักษณะเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะคนของชุมชนในการ

เพิ่มผลผลิตอาชีพ และคุณภาพชีวิต  ทําใหวิทยาลัย

ชุมชนไมมีศักยภาพมากพอที่จะชวยแกปญหา

ประชาชน ทําใหประชาชนมีโอกาสนอยลงท่ีจะเขา

ถึงองคความรูที่จะไปประกอบอาชีพไดดีขึ้น มีผล 

กระทบทางเศรษฐกิจ มีองคความรูไมพอท่ีใชพัฒนา 

อาชีพที่ทําอยู รายไดไมเพิ่มขึ้น สงผลทําใหเกิดการ

ยายถ่ินทั้งช่ัวคราวและถาวรเพ่ือไปหาแหลงที่จะมี

งานทํา การยายถ่ินทําใหขาดกําลังแรงงานท่ีจะ

สรางความเขมแข็งใหชุมชน

หากทุกฝายท่ีเก่ียวของเช่ือมั่น
วาวิทยาลัยชุมชนจะสามารถ
สรางเสริมศักยภาพใหกับ
ประชาชน ควรรวมกันขจัด

อุปสรรคใหหมดสิ้น
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ภาคผนวก

• ขอมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน ๑๙ แหง

• กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ

   ดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
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ขอมูลเก่ียวกับวิทยาลัยชุมชน ๑๙ แหง
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วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

ที่ต้ัง เลขที่ ๓๖ ถ.ปางลอนิคม ต.จองคํา อ.เมือง จ.แมฮองสอน  ๕๘๐๐๐

 โทร.๐-๕๓๖๑-๔๓๗๖ – ๗ โทรสาร. ๐-๕๓๖๑-๔๓๗๗

จัดตั้งเม่ือ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๕ 

สถานท่ีจัดการศึกษา ปจจบันมี ๗ แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ศูนยประสานงานจัดการศึกษา

อาํเภอปางมะผา โรงเรยีนปางมะผาพิทยาสรรพ  โรงเรยีนปายวทิยาคาร โรงเรยีน

ขนุยวมวิทยา  โรงเรียนแมลานอยดรุณสิกข  โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง และโรงเรียน

โปงสา

หลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญาปจจบันเปดสอน ๔ สาขาวิชา ไดแก การศึกษาปฐมวัย การ

ปกครองทองถิน่ การจัดการท่ัวไป และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 - หลักสูตรฝกอบรม เชน ผลิตภัณฑแกะสลักจากเศษไมชั้นสูง อาสาสมัครมัคคุเทศก

ชมุชน ดนตรพีืน้เมอืง การออกแบบบรรจภณัฑ และเวชกจิฉกุเฉนิ

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๑,๑๐๙ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๑,๗๑๕ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ๑,๓๙๑ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖-๒๕๕๑)

 หลักสูตรฝกอบรม ๗,๐๘๑ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๒)
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วิทยาลัยชุมชนตาก

ที่ต้ัง กิโลเมตร ๔๑๑ ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

 โทร.๐-๕๕๘๙-๗๐๖๐ -๑  โทรสาร ๐-๕๕๘๙-๗๐๖๓

จัดต้ังเม่ือ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕

สถานท่ีจัดการศึกษา ปจจบันมี ๑๐ แหง คือ วิทยาลัยชุมชนตาก โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว  โรงเรียน

สามเงาวิทยาคม  ศนูยการเรียนรูดวยตนเองอําเภอแมสอด  วทิยาลัยการอาชีพแมสอด  

โรงเรียนพบพระวทิยาคม  โรงเรียนทาสองยางวทิยาคม  โรงเรียนแมระมาดวิทยาคม  

โรงเรียนอุมผางวิทยาคม  และโรงพยาบาลบานตาก 

หลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญา ๔ สาขาวิชา ประกอบดวย การปกครองทองถิ่น การแพทย-

แผนไทย การศึกษาปฐมวัย และคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 - หลักสูตรฝกอบรม เชน หลักสูตรอัญมณี (การเดินพลอย) ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 

พนักงานสุขภาพชุมชนชายแดน

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๑,๒๐๗ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๒,๐๗๘ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๑,๓๒๐ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖-๒๕๕๑)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๖,๕๑๘ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๒)
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วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ที่ต้ัง  ๑๕๐ หมู ๖ ถนนบางมูลนาก-โพทะเล ตําบลทาบัว อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

๖๖๑๓๐ โทร.๐-๕๖๕๖-๙๑๘๐ โทรสาร. ๐-๕๖๖๕-๙๑๘๐ ตอ ๑๐๗

จัดตั้งเม่ือ  พ.ศ. ๒๕๔๕

สถานท่ีจัดการศึกษา  ปจจบันมี ๑๐ แหง คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อบต.ดงกลาง วัดสามงาม ศูนยการศึกษา

นอกโรงเรียนวังทรายพูน อบต.ปากทาง โรงเรียนวังตะกูราษฏอทุศิ อบต.เมอืงเกา                    

อาํเภอสากเหล็ก วดัมงคลทับคลอพระอารามหลวง และโรงเรียนอนบุาล

โพธิ์ประทับชาง

จํานวนหลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญา ๕ สาขาวิชา ประกอบดวย การปกครองทองถิ่น คอมพิวเตอร-

ธุรกิจ การศึกษาปฐมวัย การจัดการทั่วไป และการบัญชี

 - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไดแก สาขาวิชาเครื่องกล สาขางาน

ยานยนต สาขาวชิาไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส สาขางานไฟฟากําลัง สาขางาน

อเิลก็ทรอนิกส สาขาวชิาโลหะการ สาขางานเช่ือมโลหะ สาขาวชิาพาณชิยกรรม 

สาขางานการบัญชีและสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ไดแก สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขางาน

เทคนคิยานยนต สาขาวชิาไฟฟากาํลงั สาขางานตดิตัง้ไฟฟา สาขาวชิาอเิลก็ทรอนกิส 

สาขางานเทคนคิคอมพวิเตอร สาขางานอเิล็กทรอนกิสอตุสาหกรรม สาขาวชิาการ

บญัชี สาขางานการบัญช ีสาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ สาขางานพัฒนาเวปเพจ 

 - หลักสูตรฝกอบรม ไดแก ชางซอมเครื่องใชไฟฟาในบาน ชางเดินสายไฟภายใน

อาคาร ชางซอมเครือ่งยนตเลก็ การสรางเวบ็เพจดวยภาษา HTML/DHTML เปนตน
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จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๗๐๒ คน  (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจํานวน ๑,๒๒๒ คน  (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจํานวน ๒๓๙ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๖๖๖ คน  (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๑,๔๐๕ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖-๒๕๕๑)

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจํานวน ๖๓๓  คน (ตั้งแตปการศึกษา 

  ๒๕๔๘-๒๕๕๑)

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจํานวน ๒๕๒ คน (ตั้งแตปการศึกษา 

  ๒๕๔๘-๒๕๕๑)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน  ๓,๓๑๒ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๒)
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วิทยาลัยชุมชนแพร

ที่ต้ัง เลขท่ี ๓๓/๑๓ (โรงเรียนการปาไมแพรเดิม) ถนนคุมเดิม ตําบลในเวียง อําเภอเมือง

จงัหวัดแพร ๕๔๐๐๐ โทร. ๐-๕๔๕๓-๒๑๙๑ โทรสาร. ๐-๕๔๕๓-๒๑๙๒

จัดตั้งเม่ือ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ 

สถานท่ีจัดการศึกษา ปจจบันมี ๕ แหง คือ วิทยาลัยชุมชนแพร โรงเรียนวังชิ้นวิทยา เทศบาลตําบลเดนชัย 

เทศบาลตําบลหวยออ และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน

จํานวนหลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญา ๖ สาขาวิชา ไดแก การปกครองทองถิ่น เทคโนโลยีการเกษตร 

คอมพวิเตอรธรุกจิ การศกึษาปฐมวยั การจดัการทัว่ไป และการพัฒนาชมุชน

 - หลักสูตรฝกอบรมเชน การเพิ่มมุลคาผลิตภัณฑจากผาหมอฮอม การพัฒนาธุรกิจขาว 

การทําโคมตุง การทอผายกดอกลายโบราณ                

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๗๓๘ คน  (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๑,๐๑๗ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน -  คน

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๔,๔๐๒ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๒) 
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วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู

ที่ต้ัง ๑๙๙ หมู ๑ ถ.วังหมื่น-สรางเสี่ยน ต.บานพราว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 

๓๙๐๐๐ โทร. ๐๘๖-๔๕๘-๖๕๙๐ โทรสาร.๐๘๖-๔๕๘-๖๕๙๑

จัดต้ังเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๕

สถานท่ีจัดการศึกษา ปจจบันมี ๖ แหง คือ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู อบต.โนนทัน โรงเรียนสุวรรณคูหา

พทิยาสรรค เทศบาลตาํบลโนนสงั เทศบาลกุดดนิจี ่และสถานตีาํรวจภูธรอาํเภอ

ศรีบุญเรือง

จํานวนหลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญา ๔ สาขาวิชา ประกอบดวย การปกครองทองถ่ิน คอมพิวเตอร

ธุรกิจ การศึกษาปฐมวัย และการจัดการทั่วไป 

 - หลักสูตรฝกอบรม ไดแก หลักสูตรขาวฮางอินทรีย หลักสูตรเส้ือสมุนไพรเย็บมือ 

และหลักสูตรบายศรีสูขวัญ เปนตน

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๖๔๐ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๖๘๑ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๑,๐๘๘ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖-๒๕๕๑)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๓,๖๔๐ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๒) 
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วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย

ที่ต้ัง อาคารสังฆประชาสรรค วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ถนนบุรีรัมย-ประโคนชัย ตําบลเสม็ด 

อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ๓๑๐๐๐ โทร. ๐-๔๔๖๓-๗๒๕๘ โทรสาร.๐-๔๔๖๓-๗๒๕๗

จัดตั้งเม่ือ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕

สถานท่ีจัดการศึกษา ปจจบันมี ๙ แหง ประกอบดวย วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร 

บานมวงหวาน-โคกเจรญิ วทิยาลัยเทคนคิคเูมอืง เทศบาลเมอืงนางรอง อบต.ศรสีวาง 

โรงเรยีนละหานทรายรัชดาภเิษก โรงเรยีนกะสังพิทยาคม และโรงเรียนตลงุพิทยาสรรพ

จํานวนหลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญา ๗ สาขาวิชา ประกอบดวย การปกครองทองถ่ิน การศึกษา

ปฐมวยั การพฒันาชมุชน การบญัช ีคอมพิวเตอรธรุกจิ วทิยาการคอมพิวเตอร และ

การจัดการท่ัวไป

 - หลักสูตรฝกอบรมที่เปดสอน ไดแก การกรีดยางพารา เทคนิคการพูดในที่ชุมชน การ

ประดษิฐดอกไมจากผาใยบวั การปลูกผกัปลอดสารพิษ หลักการผสมพันธปุศสุตัว 

การทอเส่ือกกลายขิด การทําดอกไมประดิษฐชบุยางพารา และการแปรรูปอาหาร 

เปนตน

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๑,๔๓๗ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๑,๓๔๙ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๒,๐๑๘ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖-๒๕๕๑)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๖,๐๓๐ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๒) 
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วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ที่ต้ัง อาคารท่ีวาการอําเภอมุกดาหารหลังเกา ถนนพิทักษพนมเขต ตําบลมุกดาหาร จังหวัด

มกุดาหาร ๔๙๐๐๐ โทร. ๐-๔๒๖๑-๕๑๙๕ โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๕๑๙๗

จัดต้ังเม่ือ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๗

สถานท่ีจัดการศึกษา ปจจบันมี ๗ แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สปอ.ดงหลวง สํานักเนกขัมมนารี 

โรงเรยีนมกุดาหาร โครงการสงเสรมิศลิปาชพีบานสานแว-นาโคกกงุ โรงเรยีน

นิคมคําสรอยพิทยาสรรค และโรงเรียนหวานใหญวิทยา

จํานวนหลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญา ๖ สาขาวิชา ไดแก คอมพิวเตอรธุรกิจ การปกครองทองถิ่น 

การจดัการทัว่ไป การศกึษาปฐมวยั ธรุกจิระหวางประเทศในกลุมอนิโดจีน และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 - หลักสูตรฝกอบรม เชน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร หลักสูตรออกแบบ

บรรจภณัฑ หลักสูตรการเปนเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ 

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๙๐๐ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๘๙๒ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๑,๔๕๐ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖-๒๕๕๑)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๕,๖๖๗ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๒) 
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วิทยาลัยชุมชนยโสธร

ที่ต้ัง ถนนสุวรรณภูมิ-ยโสธร ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐                     

โทร. ๐-๔๕๗๒-๔๗๒๙ , ๐-๔๕๗๒-๔๗๔๙ โทรสาร. ๐-๔๕๗๒-๔๗๓๘ , ๐-๔๕๗๒-๔๗๒๙

จัดตั้งเม่ือ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สถานท่ีจัดการศึกษา ปจจบันมี ๖ แหง คือ วิทยาลัยชุมชนยโสธร โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา โรงเรียนบาน

สมฝอ กองพนัทหารราบที ่๓ กรมมหารราบที ่๑๖ คายบดนิทรเดชา โรงเรยีนคอวงั

พิทยาคม และโรงเรียนคําเขื่อนแกว 

จํานวนหลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญา ๓ สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอรธุรกิจ และ

การปกครองทองถิ่น 

 - หลักสูตรฝกอบรม ไดแก หลักสูตรการทําลวดลายบั้งไฟเอ  หลักสูตรการทํา

ผลติภัณฑจากผาลายขดิ และหลักสูตรการผลิตถานคุณภาพ เปนตน

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๔๙๓ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๘๒๖ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๑๑๔ คน (ปการศึกษา ๒๕๕๐)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๓,๓๐๖ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๒)
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วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

ที่ต้ัง เลขที่ ๗ หมู ๒ ถ.บานไร-ลานสัก ต.หวยแหง อ.บานไร จ.อุทัยธานี ๖๑๑๔๐                        

โทร. ๐-๕๖๕๓-๙๒๐๔ โทรสาร. ๐-๕๖๕๓-๙๒๐๕ 

จัดต้ังเม่ือ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗

สถานท่ีจัดการศึกษา ปจจบันมี ๑๑ แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โรงเรียนบานทาซุง โรงเรียนทัพหมัน 

โรงเรยีนหวยคตวทิยา โรงเรยีนหนองฉางวทิยา โรงเรยีนสวางอารมณวทิยา โรงเรยีน

การุงวทิยา โรงเรียนหนองขาหยางวทิยาคม โรงเรียนอนุบาลเมือง โรงเรียนอนบุาล

ลานสัก และเทศบาลตําบลตลุกดู

จํานวนหลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญา ๔ สาขาวิชา ไดแก คอมพิวเตอรธุรกิจ การปกครองทองถิ่น 

การบัญชี และการจัดการทั่วไป

 - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไดแก เคร่ืองกล ยานยนต ไฟฟาและ

อเิลก็ทรอนิกส ไฟฟากําลงั พาณิชยกรรม การบัญช ีและคอมพิวเตอรธรุกจิ 

 - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ไดแก เคร่ืองกล เทคนิคยานยนต 

ไฟฟากําลงั ตดิตัง้ไฟฟา อเิลก็ทรอนิกส เทคนิคคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรธรุกจิ 

พัฒนาเวปเพจ 

 - หลักสูตรฝกอบรมเชน ชางซอมเครื่องยนตเล็ก ชางซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 

กฎหมายนารู ผูนาํเดนิปาธรรมชาต ิการทอผาพ้ืนเมอืงโบราณ

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๕๓๗ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจํานวน ๓๑๓ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๕๒)
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 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจํานวน ๙๑ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๑,๔๒๔ คน

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๑,๐๔๗ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖-๒๕๕๑)

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจํานวน ๒๕๐ คน (ตั้งแตปการศึกษา 

  ๒๕๔๘-๒๕๕๑)

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีจํานวน ๑๑๒ คน (ตั้งแตปการศึกษา 

๒๕๔๙-๒๕๕๑)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๖,๑๐๘ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๒)
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วิทยาลัยชุมชนสระแกว

ที่ต้ัง ม.๓ ถนนสุวรรณศร ต.ทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว ๒๗๐๐๐ 

 โทร.๐-๓๗๔๒-๕๔๘๗-๘, ๐-๓๗๔๒-๕๒๙๑ โทรสาร. ๐-๓๗๔๒-๕๒๙๑, ๐-๓๗๔๒-๕๔๘๗ 

ตอ ๑๐๗ 

จัดต้ังเม่ือ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕

สถานท่ีจัดการศึกษา ปจจบันมี ๖ แหง คือ วิทยาลัยชุมชนสระแกว  โรงเรียนอรัญประเทศ องคการบริหาร

สวนตําบลคลองหาด ศนูยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอ

ตาพระยา ทีว่าการอําเภอวังนาํเยน็ และสหกรณโคนมวงันาํเยน็ จาํกัด

จํานวนหลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญา ๘ สาขาวิชา ประกอบดวย การปกครองทองถ่ิน การแพทย-

แผนไทย การบญัช ีการจดัการท่ัวไป การศึกษาปฐมวยั การคาชายแดน เกษตร-

อินทรียและสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 - หลักสูตรฝกอบรม เชน การนวดแผนไทย เซรามิกส เกษตรอินทรีย เปนตน 

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๖๗๔ คน  (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๒,๓๘๔ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๑,๒๗๔ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๗-๒๕๕๑)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๖,๓๒๐ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๒)
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วิทยาลัยชุมชนตราด

ที่ต้ัง เลขที่ ๖๔/๑ หมู ๒ ตําบลเนินทราย ถนนตราด-คลองใหญ อําเภอเมือง จังหวัดตราด 

๓๒๐๐๐ โทร.๐-๓๙๕๓-๒๓๑๔-๖  โทรสาร. ๐-๓๙๕๓-๒๓๑๗

จัดตั้งเม่ือ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ 

สถานท่ีจัดการศึกษา ปจจบันมี ๔ แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนตราด โรงเรียนบานคลองเจา โรงเรียนบอไร

วิทยาคม และโรงเรียนคลองใหญวิทยาคม 

จํานวนหลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญา ๓ สาขาวิชา ไดแก คอมพิวเตอรธุรกิจ การปกครองทองถิ่น 

และการศึกษาปฐมวัย

 - หลักสูตรฝกอบรม เชน ผามัดยอม สรางผูนําในโรงเรียน การพูดในที่ชุมชน 

ภาษากมัพชูาเพือ่การสือ่สาร หลกัสูตรอาหารทองถ่ินเมอืงตราด

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๔๘๗ คน  (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๑,๑๑๑ คน  (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๑๓๑ คน (ปการศึกษา ๒๕๕๑)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๓,๖๒๑ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๒)
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วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ที่ต้ัง เลขท่ี ๑๐๑ หมู ๙ บานกระชาขาว ตําบลบานบอ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

 โทร. ๐-๓๔๔๕-๐๐๐๑-๒ โทรสาร. ๐-๓๔๔๕-๐๐๐๓

จัดต้ังเม่ือ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๗

สถานท่ีจัดการศึกษา ปจจบันมี ๖ แหง ไดแก ศูนยการเรียนรูวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โรงเรียน

กระทุมแบน ”วเิศษสมทุคณุ” โรงเรยีนสมทุรสาครวทิยาลยั โรงเรยีนออมนอย

โสภนชนูปถมัภ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย และบริษทัยเูนีย่นโฟรเซนโปรดักส จาํกดั 

(พรานทะเล)

จํานวนหลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญา ๕ สาขาวิชา ไดแก การปกครองทองถิ่น การบัญชี 

คอมพวิเตอรธรุกจิ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และการจดัการทัว่ไป

 - หลักสูตรฝกอบรม เชน การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การพูดในที่ชุมชน การซอม

เครือ่งใชไฟฟาภายในบาน การนวดฝาเทา ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๖๑๓ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๑,๘๗๔ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๓๔ คน (ปการศึกษา ๒๕๕๑)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๓,๒๗๐ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๒)
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วิทยาลัยชุมชนระนอง

ที่ต้ัง เลขที่ ๒/๔ หมูที่ ๑ ถนนเพชรเกษม ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐ 

โทร. ๐-๗๗๘๒-๑๐๖๘ โทรสาร. ๐-๗๗๘๒-๓๓๒๖

จัดตั้งเม่ือ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

สถานท่ีจัดการศึกษา ปจจบันมี ๖ แหง คือ วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี สํานักงานการ

ประถมศึกษาอาํเภอละอุน โรงเรยีนกะเปอรวทิยา และโรงเรยีนบานภเูขาทอง

จํานวนหลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญา ๕ สาขาวิชา ไดแก การปกครองทองถิ่น การพัฒนาชุมชน 

คอมพวิเตอรธรุกจิ การศกึษาปฐมวยั และการจดัการทัว่ไป 

 - หลักสูตรฝกอบรม เชน หลักสูตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ หลักสูตรธุรกิจและ

การบริหาร (กองทุนหมูบาน) หลักสตูรภาษาตางประเทศเพ่ือสือ่และธุรกิจ (ภาษา

พมา) สงเสริมสขุภาพผูสงูอายุ การผลิตแผนยางคุณภาพดี

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๖๘๖ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๑,๓๒๕ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๑,๒๖๖ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖-๒๕๕๐)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๕,๘๒๕ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๒)
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วิทยาลัยชุมชนพังงา

ที่ต้ัง หมู ๖ ตําบลบอแสน อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา ๘๒๑๘๐ โทร. ๐-๗๖๕๙-๙๐๑๔ 

 โทรสาร ๐-๗๖๕๙-๙๒๑๔

จัดต้ังเม่ือ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สถานท่ีจัดการศึกษา ปจจบันมี ๗ แหง คือ วิทยาลัยชุมชนพังงา โรงเรียนอาวกระพอ โรงเรียนสตรีพังงา 

เทศบาลตาํบลทายเหมอืง โรงเรยีนตะกัว่ปา “เสนานกุลู” โรงเรยีนครุะบรุพีทิยาคม 

และโรงเรียนเกาะยาววิทยา 

จํานวนหลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญา ๕ สาขาวิชา ประกอบดวย การปกครองทองถ่ิน คอมพิวเตอร

ธรุกจิ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การศกึษาปฐมวยั และการจดัการทัว่ไป 

 - หลักสูตรฝกอบรม ไดแก คอมพิวเตอรเบื้องตน ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

การสนทนาภาษาอังกฤษเบ้ืองตน การขับรถยนต การกรีดยางพารา เปนตน  

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๔๙๕ คน  (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๘๖๒ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๑๒๕ คน (ปการศึกษา ๒๕๕๑)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๓,๖๔๘ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๒)

วิทยาลัยชุมชน : ปฐมบทแหงการพัฒนา132

Final Book1 Thai Number.indd   132Final Book1 Thai Number.indd   132 1/31/2011   12:04:18 PM1/31/2011   12:04:18 PM



วิทยาลัยชุมชนสงขลา

ที่ต้ัง ๑๘๖/๒ ถ.ประธานสุขา อาคารสํานักงานประถมศึกษา (เดิม) ตําบลเทพา อําเภอเทพา 

จังหวัดสงขลา ๙๐๑๕๐ โทร. ๐-๗๔๓๗-๖๖๖๗ ,๐-๗๔๓๗-๖๖๓๓                    

โทรสาร. ๐-๗๔๓๗-๖๖๖๕

จัดตั้งเม่ือ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

สถานท่ีจัดการศึกษา ปจจบันมี ๓ แหง ไดแก โรงเรียนเทพา โรงเรียนบานเทพา และโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ

จํานวนหลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญา ๕ สาขาวิชา ไดแก การปกครองทองถ่ิน การศึกษาปฐมวัย 

การพฒันาชมุชน คอมพวิเตอรธรุกจิ และการจดัการทัว่ไป

 - หลักสูตรฝกอบรม เชน การดูแลเด็กปฐมวัย การทําบัญชีรับจายเบ้ืองตนในชุมชน 

การประกอบและตดิตัง้คอมพวิเตอร การปกครองทองถิน่

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๓๕๐ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๕๑๐ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา - คน

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๗๔๖ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๒)
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วิทยาลัยชุมชนสตูล

ที่ต้ัง เลขที่ ๒๗๑ ถนนยนตรการกําธร หมู ๔ ตําบลเกตรี อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ๙๑๑๔๐ 

โทร. ๐-๗๔๗๑-๑๙๕๘ โทรสาร. ๐-๗๔๗๗-๒๑๑๖

จัดต้ังเม่ือ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๗

สถานท่ีจัดการศึกษา ปจจบันมี ๕ แหง ไดแก โรงเรียนสตูลวิทยา(วิทยาลัยชุมชนสตูล) โรงเรียนควนหลง

วทิยาคม โรงเรยีนเทศบาล ๑ วทิยาลัยเทคนิคสตลู และโรงเรียนกาํแพงวิทยา

จํานวนหลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญา ๕ สาขาวิชา ไดแก การปกครองทองถิ่น การศึกษาปฐมวัย การ

พฒันาชุมชน อตุสาหกรรมการทองเท่ียว และคอมพวิเตอรธรุกิจ

 - หลักสูตรฝกอบรม เชน คอมพิวเตอรเบื้องตน ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร มัคคุเทศก

ทองถ่ิน เปนตน

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๘๔๔ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๙๐๕ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ๖๓ คน (ปการศึกษา ๒๕๕๑)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๓,๙๙๘ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๒)
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วิทยาลัยชุมชนปตตานี

ที่ต้ัง วิทยาลัยชุมชนปตตานี ถ.ปากนํา ต.รูสะมิแร อ.เมือง จ.ปตตานี ๙๔๐๐๐                     

 โทร.๐-๗๓๓๓-๔๙๖๒ , ๐-๗๓๔๖-๐๒๐๕  โทรสาร. ๐-๗๓๔๖-๐๐๖๑

จัดตั้งเม่ือ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

สถานท่ีจัดการศึกษา ปจจบันมี ๖ แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนปตตานี โรงเรียนเทศบาล ๑ โรงเรียนเทศบาล  

๕ โรงเรยีนเทศบาลบานตะลบุนั โรงเรยีนโพธิค์รีรีาชศกึษา บรษิทั ทกัษณิอนิโฟเทค 

จํากัด

จํานวนหลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญา ๖ สาขาวิชา ไดแก การศึกษาปฐมวัย การปกครองทองถ่ิน 

คอมพวิเตอรธรุกจิ ธรุกจิอาหารฮาลาล การพัฒนาชมุชน และการจดัการทัว่ไป

 - หลักสูตรฝกอบรม เชน อาหารไทยฮาลาล การเย็บหมวกกะปเยาะ การเย็บผาคลุม

ผมสตรี การประกอบธุรกิจเบื้องตน 

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๑,๐๙๓ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๑,๖๖๑ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ๘๙๐ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๖,๗๘๗คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๒)
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วิทยาลัยชุมชนยะลา

ที่ต้ัง ๒ ถนนสุขยางค ๑  ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐                                

 โทร.๐-๗๓๒๑-๖๖๔๖-๗ โทรสาร. ๐-๗๓๒๑-๖๖๔๘

จัดต้ังเม่ือ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สถานท่ีจัดการศึกษา ปจจบันมี ๔ แหง คือ โรงเรียนสตรียะลา สถาบันพลศึกษายะลา กศน.อําเภอธารโต 

และศูนยอําเภอเบตง

จํานวนหลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญา ๗ สาขาวิชา ประกอบดวย การพัฒนาชุมชน การปกครอง

ทองถิน่ คอมพวิเตอรธรุกิจ การศกึษาปฐมวยั เทคโนโลยีการเกษตร ธรุกิจอาหารฮา

ลาล และการจัดการทั่วไป 

 - หลักสูตรฝกอบรม ไดแก การขับรถขุดไฮดรอลิค หลักสูตรเลี้ยงไกนกกระทาเบ้ืองตน  

หลกัสตูรการปกผาดวยมอื และหลักสูตรการจัดสวนเบ้ืองตน เปนตน

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๑,๓๔๑ คน  (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๑,๑๔๕ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ๗๔๑ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๔,๙๐๓ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๒)
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วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ที่ต้ัง ถนนสุริยะประดิษฐ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทร. ๐-๗๓๕๓-๑๓๖๓ 

 โทรสาร. ๐-๗๓๕๑-๕๘๑๔

จัดตั้งเม่ือ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕

สถานท่ีจัดการศึกษา ปจจบันมี ๓ แหง คือ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  เทศบาลตําบลรือเสาะ 

 โรงเรียนสุไหงโก-ลก 

จํานวนหลักสูตร - หลักสูตรอนุปริญญา ๘ สาขาวิชา ประกอบดวย การบัญชี การปกครองทองถิ่น  

คอมพวิเตอรธรุกจิ วทิยาการคอมพวิเตอร การศกึษาปฐมวยั การจดัการทัว่ไป 

การพัฒนาชุมชน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 - หลักสูตรฝกอบรม ไดแก หลักสูตรคอมพิวเตอร หลักสูตรการปกผาดวยมือ และ

หลักสูตรการซอมโทรศัพทมือถือ เปนตน

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวน ๑,๔๓๐ คน  (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๒,๗๗๓ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ๒,๓๓๙ คน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖-๒๕๕๑)

 หลักสูตรฝกอบรม มีจํานวน ๕,๗๘๔ คน (ตั้งแตปการศึกษา๒๕๔๙-๒๕๕๒)
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กฎกระทรวงและระเบียบ
ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
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Àπâ“ 8
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı μÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ μÕπ∑’Ë ÒÛ °

°Æ°√–∑√«ß
«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“μË”°«à“ª√‘≠≠“√Ÿª·∫∫«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π

æ.». ÚıÙˆ

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ¯ ¡“μ√“ ÚÚ «√√§ “¡ ·≈–¡“μ√“ Û¯ «√√§ “¡
·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ æ.». ÚıÙˆ √—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß
»÷°…“∏‘°“√ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „π°Æ°√–∑√«ßπ’È
ç«‘∑¬“≈—¬é À¡“¬§«“¡«à“ «‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π·μà≈–·Ààß
çÀπà«¬®—¥°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“  ∂“π∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√à«¡°—∫«‘∑¬“≈—¬
ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π
ç ¿“«‘∑¬“≈—¬é À¡“¬§«“¡«à“  ¿“«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π·μà≈–·Ààß
ç ¿“«‘™“°“√é À¡“¬§«“¡«à“  ¿“«‘™“°“√«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π·μà≈–·Ààß
çºŸâÕ”π«¬°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâÕ”π«¬°“√«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π·μà≈–·Ààß
ç‡≈¢“∏‘°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“
ç√—∞¡πμ√’é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

À¡«¥ Ò
∫∑∑—Ë«‰ª

¢âÕ Ú „Àâ«‘∑¬“≈—¬‡ªìπ ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“„π√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫μË”°«à“ª√‘≠≠“
÷́Ëß∫√‘À“√®—¥°“√‚¥¬™ÿ¡™π ¡’«—μ∂ÿª√– ß§å„π°“√„Àâ°“√»÷°…“·≈–Ωñ°Õ∫√¡¥â“π«‘™“°“√·≈–¥â“π«‘™“™’æ
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Àπâ“ 9
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı μÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ μÕπ∑’Ë ÒÛ °

μ“¡À≈—° Ÿμ√∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡μâÕß°“√¢Õß™ÿ¡™π ·≈– àß‡ √‘¡„Àâ¡’°“√æ—≤π“Õ“™’æ·≈–æ—≤π“
§ÿ≥¿“æ™’«‘μ¢Õß∫ÿ§§≈„π™ÿ¡™π

„Àâ«‘∑¬“≈—¬‡ªìπ à«π√“™°“√„π ”π—°∫√‘À“√ß“π«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
°“√Õÿ¥¡»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

¢âÕ Û ¿“¬„μâ«—μ∂ÿª√– ß§åμ“¡¢âÕ Ú «‘∑¬“≈—¬μâÕß®—¥√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√°“√®—¥°“√»÷°…“
‚¥¬¡ÿàß‡πâπ°“√®—¥°“√»÷°…“·≈–°“√Ωñ°Õ∫√¡„πÀ≈—° Ÿμ√∑’ËÀ≈“°À≈“¬·≈–¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂
æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘μ‰¥âÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕßμ≈Õ¥™’«‘μ √«¡∑—Èß°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡√Ÿâ¥â“π«‘™“°“√·≈–°“√„™â∑√—æ¬“°√
√–À«à“ß«‘∑¬“≈—¬ Àπà«¬®—¥°“√»÷°…“ ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑—Èß¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π ∑—Èßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡√–‡∫’¬∫
∑’Ë√—∞¡πμ√’°”Àπ¥‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

¢âÕ Ù °“√®—¥μ—Èß °“√√«¡ ·≈–°“√¬ÿ∫‡≈‘°«‘∑¬“≈—¬ „Àâ∑”‡ªìπª√–°“»°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
°“√·∫àß à«πß“π„π«‘∑¬“≈—¬ ·≈–°“√®—¥μ—ÈßÀπà«¬®—¥°“√»÷°…“¢Õß«‘∑¬“≈—¬ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫

¢Õß«‘∑¬“≈—¬
¢âÕ ı „Àâ°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‚¥¬ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥

„Àâ·°à«‘∑¬“≈—¬μ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß«‘∑¬“≈—¬
πÕ°®“°‡ß‘πß∫ª√–¡“≥μ“¡«√√§Àπ÷Ëß «‘∑¬“≈—¬À√◊Õ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

Õ“®¡’√“¬‰¥â·≈–∑√—æ¬å ‘π¥—ßμàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‡ß‘πº≈ª√–‚¬™πå §à“∏√√¡‡π’¬¡ §à“ª√—∫ ·≈–§à“∫√‘°“√μà“ßÊ ∑’Ë«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“‰¥â√—∫®“°°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß«‘∑¬“≈—¬
(Ú) √“¬‰¥âÀ√◊Õº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‰¥â¡“®“°°“√„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

ª°§√Õß ¥Ÿ·≈À√◊Õ„™âª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß«‘∑¬“≈—¬
(Û) ‡ß‘π·≈–∑√—æ¬å ‘π´÷Ëß¡’ºŸâÕÿ∑‘»„Àâ·°à«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

‡æ◊ËÕ°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß«‘∑¬“≈—¬
(Ù) ‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ®“°Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ‡ß‘πÕÿ¥ÀπÿπÕ◊Ëπ∑’Ë«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“‰¥â√—∫‡æ◊ËÕ„™â„π°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß«‘∑¬“≈—¬
(ı) √“¬‰¥âÀ√◊Õº≈ª√–‚¬™πåÕ¬à“ßÕ◊Ëπ
„Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“¡’Õ”π“®„π°“√ª°§√Õß ¥Ÿ·≈ √—°…“ „™â·≈–®—¥À“

º≈ª√–‚¬™πå®“°∑√—æ¬å ‘π¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“∑’Ë¡’‰«â‡æ◊ËÕ°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß«‘∑¬“≈—¬
∑—Èß∑’Ë‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿμ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ·≈–∑’Ë‡ªìπ∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ¢Õß«‘∑¬“≈—¬
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Àπâ“ 10
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı μÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ μÕπ∑’Ë ÒÛ °

√“¬‰¥â√«¡∑—Èß‡∫’È¬ª√—∫∑’Ë«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“‰¥â√—∫®“°°“√
¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß«‘∑¬“≈—¬ „Àâ«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ “¡“√∂®—¥ √√‡ªìπ
§à“„™â®à“¬„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß«‘∑¬“≈—¬ ∑—Èßπ’È μ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

À¡«¥ Ú
°“√∫√‘À“√ß“π

¢âÕ ˆ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π§≥–Àπ÷Ëß ª√–°Õ∫¥â«¬
(Ò) ª√–∏“π°√√¡°“√«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π ´÷Ëß√—∞¡πμ√’·μàßμ—Èß®“°°√√¡°“√«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘
(Ú) °√√¡°“√«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π‚¥¬μ”·Àπàß ‰¥â·°à ª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‡≈¢“∏‘°“√

§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√
°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ Õ∏‘∫¥’°√¡æ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π
Õ∏‘∫¥’°√¡ àß‡ √‘¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑π ¿“Õÿμ “À°√√¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–ºŸâ·∑πÀÕ°“√§â“‰∑¬

(Û) °√√¡°“√«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π®”π«π Õß§π ´÷Ëß‡≈◊Õ°®“°ºŸâ¥”√ßμ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√Àπ÷Ëß§π
·≈–‡≈◊Õ°®“°ºŸâ¥”√ßμ”·Àπàßª√–∏“π°√√¡°“√ ¿“«‘∑¬“≈—¬Àπ÷Ëß§π

(Ù) °√√¡°“√«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß°√√¡°“√μ“¡ (Ò)
(Ú) ·≈– (Û) √«¡°—π ´÷Ëß√—∞¡πμ√’·μàßμ—Èß®“°ºŸấ ÷Ëß¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡™’Ë¬«™“≠À√◊Õ¡’ª√– ∫°“√≥å‡°’Ë¬«¢âÕß
°—∫°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√
§ÿ≥ ¡∫—μ‘ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“ ÷́Ëßª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√μ“¡ (Û) ·≈– (Ù)

„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë√—∞¡πμ√’°”Àπ¥‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“
„Àâ ”π—°∫√‘À“√ß“π«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π∑”Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√
¢âÕ ˜ ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™πμ“¡¢âÕ ˆ (Ò) (Û) ·≈– (Ù)

¡’«“√–°“√¥”√ßμ”·Àπàß§√“«≈– ’Ëªï ·≈–Õ“®‰¥â√—∫‡≈◊Õ°À√◊Õ‰¥â√—∫·μàßμ—Èß„À¡àÕ’°‰¥â
πÕ°®“°°“√æâπ®“°μ”·Àπàßμ“¡«“√– ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√μ“¡¢âÕ ˆ (Ò) (Û)

·≈– (Ù) æâπ®“°μ”·Àπàß ‡¡◊ËÕ
(Ò) μ“¬
(Ú) ≈“ÕÕ°
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(Û) ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—μ‘¢Õß°“√‡ªìπ°√√¡°“√«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π„πª√–‡¿∑π—Èπ
(Ù) ∂Ÿ°®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ°
(ı) ‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬ §π‰√â§«“¡ “¡“√∂ À√◊Õ§π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂
„π°√≥’∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™πμ“¡«√√§Àπ÷Ëßæâπ®“°μ”·Àπàß°àÕπ§√∫«“√–

·≈–‰¥â¡’°“√·μàßμ—ÈßÀ√◊Õ‡≈◊Õ°ºŸâ¥”√ßμ”·Àπàß·∑π·≈â« „ÀâºŸấ ÷Ëß‰¥â√—∫·μàßμ—ÈßÀ√◊Õ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°„Àâ¥”√ßμ”·Àπàß·∑π
Õ¬Ÿà„πμ”·Àπàß‡∑à“°—∫«“√–∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ´÷Ëßμπ·∑π ·μà∂â“«“√–°“√¥”√ßμ”·Àπàß‡À≈◊ÕÕ¬ŸàπâÕ¬°«à“
‡°â“ ‘∫«—π®–‰¡à¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’ºŸâ¥”√ßμ”·Àπàß·∑π°Á‰¥â

„π°√≥’∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™πμ“¡«√√§Àπ÷Ëßæâπ®“°μ”·Àπàßμ“¡«“√–
·μà¬—ß¡‘‰¥â·μàßμ—ÈßÀ√◊Õ‡≈◊Õ°ºŸâ¥”√ßμ”·Àπàß·∑π „Àâª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π ÷́Ëßæâπ®“°
μ”·ÀπàßªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËμàÕ‰ª®π°«à“®–‰¥â·μàßμ—Èßª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ‰¥â¡’°“√‡≈◊Õ°°√√¡°“√«‘∑¬“≈—¬
™ÿ¡™π¢÷Èπ„À¡à

¢âÕ ¯ „Àâ§≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßμàÕ‰ªπ’È
(Ò) æ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ·≈–¡“μ√∞“π°“√»÷°…“¢Õß«‘∑¬“≈—¬μàÕ§≥–°√√¡°“√

°“√Õÿ¥¡»÷°…“
(Ú) „Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¢Õß«‘∑¬“≈—¬∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫¡“μ√∞“π∑’Ë§≥–°√√¡°“√

°“√Õÿ¥¡»÷°…“°”Àπ¥
(Û) °”Àπ¥·π«∑“ß ª√– “π  àß‡ √‘¡ ·≈– π—∫ πÿπ„Àâ«‘∑¬“≈—¬®—¥√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√

°“√®—¥°“√»÷°…“
(Ù) ÕÕ°√–‡∫’¬∫·≈–¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß ”π—°∫√‘À“√ß“π«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π·≈–Õ“®¡Õ∫„Àâ«‘∑¬“≈—¬

‡ªìπºŸâÕÕ°√–‡∫’¬∫·≈–¢âÕ∫—ß§—∫ ”À√—∫«‘∑¬“≈—¬π—Èπ‡ªìπ‡√◊ËÕßÊ ‰ª°Á‰¥â
(ı) æ‘®“√≥“‡ πÕ°“√®—¥μ—Èß °“√√«¡ ·≈–°“√¬ÿ∫‡≈‘°«‘∑¬“≈—¬μàÕ§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“
(ˆ) æ‘®“√≥“®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥„Àâ·°à«‘∑¬“≈—¬
(˜) √–¥¡∑ÿπ·≈–∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß«‘∑¬“≈—¬ ·≈– àß‡ √‘¡°“√®—¥μ—Èß°Õß∑ÿπ

«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π
(¯) μ‘¥μ“¡ μ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß«‘∑¬“≈—¬
(˘) ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπμàÕ§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“·≈–√—∞¡πμ√’„π°“√ÕÕ°√–‡∫’¬∫ ª√–°“»

·≈–¢âÕ∫—ß§—∫‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√μ“¡°Æ°√–∑√«ßπ’È ·≈–‡√◊ËÕßÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß«‘∑¬“≈—¬
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(Ò) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ À√◊Õ∫ÿ§§≈„¥∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß ‡æ◊ËÕ°√–∑”°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®
·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√

(ÒÒ) ªØ‘∫—μ‘ß“πÕ◊Ëπ„¥μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“À√◊Õ√—∞¡πμ√’¡Õ∫À¡“¬
(ÒÚ) Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπ‡°’Ë¬«°—∫°‘®°“√¢Õß«‘∑¬“≈—¬∑’Ë¡‘‰¥â√–∫ÿ„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ„¥‚¥¬‡©æ“–
¢âÕ ˘ °“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë√—∞¡πμ√’°”Àπ¥
¢âÕ Ò „π«‘∑¬“≈—¬„Àâ¡’ ¿“«‘∑¬“≈—¬‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬

ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑π»‘…¬å‡°à“ ºŸâ·∑π ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“
ºŸâ·∑π ¿“Õÿμ “À°√√¡®—ßÀ«—¥ ºŸâ·∑πÀπà«¬®—¥°“√»÷°…“ ºŸâ·∑πÀÕ°“√§â“®—ßÀ«—¥ ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘
®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß°√√¡°“√Õ◊Ëπ√«¡°—π ‡ªìπ°√√¡°“√

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—μ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–
°√√¡°“√ ¿“«‘∑¬“≈—¬ «“√–°“√¥”√ßμ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°μ”·Àπàß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡√–‡∫’¬∫
∑’Ë‡≈¢“∏‘°“√°”Àπ¥‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√
„π°√≥’∑’Ë«‘∑¬“≈—¬„¥‰¡à¡’ºŸâ·∑π»‘…¬å‡°à“ „Àâ ¿“«‘∑¬“≈—¬ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√‡∑à“∑’Ë¡’Õ¬Ÿà
¢âÕ ÒÒ „Àâ ¿“«‘∑¬“≈—¬¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßμàÕ‰ªπ’È
(Ò) «“ßπ‚¬∫“¬·≈–„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·ºπ°“√®—¥°“√»÷°…“·≈–ß∫ª√–¡“≥¢Õß«‘∑¬“≈—¬
(Ú) °”°—∫¥Ÿ·≈„Àâ«‘∑¬“≈—¬ªØ‘∫—μ‘μ“¡π‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ·≈–¡“μ√∞“π°“√»÷°…“μ“¡∑’Ë

§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“°”Àπ¥
(Û) ÕÕ°√–‡∫’¬∫·≈–¢âÕ∫—ß§—∫μà“ßÊ ¢Õß«‘∑¬“≈—¬
(Ù) æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫°“√·∫àß à«πß“π„π«‘∑¬“≈—¬ ·≈–°“√®—¥μ—ÈßÀπà«¬®—¥°“√»÷°…“

¢Õß«‘∑¬“≈—¬
(ı) √–¥¡∑ÿπ·≈–∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß«‘∑¬“≈—¬
(ˆ) „Àâ§”ª√÷°…“·≈–§”·π–π”°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√«‘∑¬“≈—¬·°àºŸâÕ”π«¬°“√
(˜) μ‘¥μ“¡ μ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π¢ÕßºŸâÕ”π«¬°“√·≈–°“√¥”‡π‘πß“π

¢Õß«‘∑¬“≈—¬
(¯)  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ„Àâ¡’°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π·≈–°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ° ∑—Èßπ’È

μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“μ‘
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(˘) Õπÿ¡—μ‘°“√„ÀâÕπÿª√‘≠≠“·≈–ª√–°“»π’¬∫—μ√
(Ò) Õπÿ¡—μ‘°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„πÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√
(ÒÒ) æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫√“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘πß“πª√–®”ªï¢Õß«‘∑¬“≈—¬
(ÒÚ) ·μàßμ—Èß§≥–∑”ß“π À√◊Õ∫ÿ§§≈„¥∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß ‡æ◊ËÕ°√–∑”°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë

¢Õß ¿“«‘∑¬“≈—¬
(ÒÛ) „Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫°“√·μàßμ—Èß·≈–∂Õ¥∂ÕπºŸâÕ”π«¬°“√
(ÒÙ) ·μàßμ—Èß·≈–∂Õ¥∂Õπ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ Õ“®“√¬åæ‘‡»… ·≈–°√√¡°“√ ¿“«‘™“°“√
(Òı) ¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπμ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß ¿“«‘∑¬“≈—¬

¢âÕ ÒÚ „Àâπ”¢âÕ ˘ ¡“„™â∫—ß§—∫°—∫°“√ª√–™ÿ¡¢Õß ¿“«‘∑¬“≈—¬‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¢âÕ ÒÛ „Àâ¡’ ¿“«‘™“°“√ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„Àâ§”ª√÷°…“·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–·°à ¿“«‘∑¬“≈—¬·≈–

ºŸâÕ”π«¬°“√‡°’Ë¬«°—∫À≈—° Ÿμ√ °“√‡√’¬π °“√ Õπ §ÿ≥¿“æ∑“ß°“√»÷°…“ °“√‡ªî¥ “¢“«‘™“ °“√‡ªî¥
À≈—° Ÿμ√ ·≈–°“√¥”‡π‘πß“π¢ÕßÀπà«¬®—¥°“√»÷°…“

„Àâ ¿“«‘∑¬“≈—¬·μàßμ—Èß°√√¡°“√ ¿“«‘™“°“√ ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâÕ”π«¬°“√‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√
·≈–°√√¡°“√´÷Ëß·μàßμ—Èß®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

Õß§åª√–°Õ∫ ®”π«π §ÿ≥ ¡∫—μ‘ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“ «“√–°“√¥”√ßμ”·Àπàß ·≈–
°“√æâπ®“°μ”·Àπàß¢Õß°√√¡°“√ μ≈Õ¥®π°“√ª√–™ÿ¡·≈–°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß ¿“«‘™“°“√ „Àâ‡ªìπ‰ª
μ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß«‘∑¬“≈—¬

¢âÕ ÒÙ „Àâ¡’ºŸâÕ”π«¬°“√§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·≈–√—∫º‘¥™Õ∫°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß«‘∑¬“≈—¬
·≈–Õ“®¡’√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√μ“¡®”π«π∑’Ë ¿“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë·≈–√—∫º‘¥™Õ∫μ“¡∑’ËºŸâÕ”π«¬°“√
¡Õ∫À¡“¬°Á‰¥â

ºŸâÕ”π«¬°“√π—Èπ „Àâ‡≈¢“∏‘°“√·μàßμ—Èß‚¥¬§”·π–π”¢Õß ¿“«‘∑¬“≈—¬ ®“°∫ÿ§§≈ºŸâ¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ Ò˜

√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√π—Èπ „Àâ ¿“«‘∑¬“≈—¬·μàßμ—Èß‚¥¬§”·π–π”¢ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ®“°ºŸâ Õπ„π«‘∑¬“≈—¬
‡¡◊ËÕºŸâÕ”π«¬°“√æâπ®“°μ”·Àπàß„Àâ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√æâπ®“°μ”·Àπàß¥â«¬
¢âÕ Òı À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√ √√À“ºŸâÕ”π«¬°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√

°”Àπ¥
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¢âÕ Òˆ ºŸâÕ”π«¬°“√¡’«“√–°“√¥”√ßμ”·Àπàß§√“«≈– ’Ëªï ·≈–Õ“®‰¥â√—∫·μàßμ—Èß„À¡àÕ’°‰¥â
πÕ°®“°°“√æâπ®“°μ”·Àπàßμ“¡«“√–μ“¡«√√§Àπ÷Ëß ºŸâÕ”π«¬°“√æâπ®“°μ”·Àπàß‡¡◊ËÕ
(Ò) μ“¬
(Ú) ≈“ÕÕ°
(Û)  ¿“«‘∑¬“≈—¬¡’¡μ‘„Àâ∂Õ¥∂ÕπÕÕ°®“°μ”·Àπàß¥â«¬§–·ππ‡ ’¬ß‰¡àπâÕ¬°«à“ Õß„π “¡

¢Õß®”π«π°√√¡°“√ ‡æ√“–∫°æ√àÕßμàÕÀπâ“∑’Ë ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬ À√◊ÕÀ¬àÕπ§«“¡ “¡“√∂
(Ù) ∂Ÿ°®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ°
(ı) ‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬ §π‰√â§«“¡ “¡“√∂ À√◊Õ§π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂
¢âÕ Ò˜ ºŸâÕ”π«¬°“√·≈–√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√μâÕß ”‡√Á®°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“

®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“√—∫√Õß ·≈–‰¥â∑”°“√ ÕπÀ√◊Õ
¡’ª√– ∫°“√≥å¥â“π°“√∫√‘À“√¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“Àâ“ªï„π¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√
°“√Õÿ¥¡»÷°…“√—∫√Õß À√◊Õ¥”√ßμ”·ÀπàßÀ√◊Õ‡§¬¥”√ßμ”·Àπàß√Õß»“ μ√“®“√¬åÀ√◊Õ»“ μ√“®“√¬å„π
 ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“¢Õß√—∞ À√◊Õ¡’ª√– ∫°“√≥å¥â“π°“√∫√‘À“√„πÕß§å°√¿“§√—∞À√◊Õ¿“§‡Õ°™π¡“·≈â«
‰¡àπâÕ¬°«à“Àâ“ªï

¢âÕ Ò¯ ºŸâÕ”π«¬°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßμàÕ‰ªπ’È
(Ò) ∫√‘À“√°‘®°“√¢Õß«‘∑¬“≈—¬„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∑“ß√“™°“√

·≈–¢Õß«‘∑¬“≈—¬ √«¡∑—Èßπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ¡“μ√∞“πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“ ·≈–«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß«‘∑¬“≈—¬
(Ú) §«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈∫ÿ§≈“°√ °“√‡ß‘π °“√æ— ¥ÿ  ∂“π∑’Ë ·≈–∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ¢Õß«‘∑¬“≈—¬„Àâ‡ªìπ‰ª

μ“¡°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∑“ß√“™°“√ ·≈–¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß«‘∑¬“≈—¬
(Û) ‡ªìπºŸâ·∑π¢Õß«‘∑¬“≈—¬„π°‘®°“√∑—Ë«‰ª
(Ù) ®—¥∑”√“¬ß“πª√–®”ªï‡°’Ë¬«°—∫°‘®°“√¢Õß«‘∑¬“≈—¬‡æ◊ËÕ‡ πÕμàÕ ¿“«‘∑¬“≈—¬
(ı) ·μàßμ—Èß·≈–∂Õ¥∂ÕπÀ—«Àπâ“‚ª√·°√¡«‘™“·≈–À—«Àπâ“À≈—° Ÿμ√
(ˆ) ‡ πÕ ¿“«‘∑¬“≈—¬‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“·μàßμ—Èß·≈–∂Õ¥∂Õπ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ Õ“®“√¬åæ‘‡»…·≈–

°√√¡°“√ ¿“«‘™“°“√
(˜) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπμ“¡√–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∑“ß√“™°“√ ·≈–μ“¡∑’Ë ¿“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ

§≥–°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬
¢âÕ Ò˘ «‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâ¡’À—«Àπâ“‚ª√·°√¡«‘™“À√◊ÕÀ—«Àπâ“À≈—° Ÿμ√‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë

·≈–√—∫º‘¥™Õ∫μ“¡∑’ËºŸâÕ”π«¬°“√¡Õ∫À¡“¬‰¥â
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Àπâ“ 15
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı μÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ μÕπ∑’Ë ÒÛ °

§ÿ≥ ¡∫—μ‘ °“√·μàßμ—Èß «“√–°“√¥”√ßμ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°μ”·Àπàß¢ÕßÀ—«Àπâ“‚ª√·°√¡«‘™“
À√◊ÕÀ—«Àπâ“À≈—° Ÿμ√ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß«‘∑¬“≈—¬

¢âÕ Ú  ¿“«‘∑¬“≈—¬Õ“®·μàßμ—ÈßºŸấ ÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘‡À¡“– ¡·≈–¡‘‰¥â‡ªìπºŸâ Õπª√–®”¢Õß«‘∑¬“≈—¬
‡ªìπÕ“®“√¬åæ‘‡»…‚¥¬§”·π–π”¢ÕßºŸâÕ”π«¬°“√

§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å„π°“√·μàßμ—ÈßÕ“®“√¬åæ‘‡»… „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß«‘∑¬“≈—¬

À¡«¥ Û
Õπÿª√‘≠≠“·≈–‡§√◊ËÕßÀ¡“¬«‘∑¬∞“π–

¢âÕ ÚÒ §≥–°√√¡°“√Õ“®ÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫°”Àπ¥„Àâ¡’Õπÿª√‘≠≠“ ·≈–ª√–°“»π’¬∫—μ√Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
Õ¬à“ß„¥„π “¢“«‘™“∑’Ë¡’°“√ Õπ„π«‘∑¬“≈—¬‰¥â ¥—ßπ’È

(Ò) Õπÿª√‘≠≠“ ÕÕ°„Àâ·°àºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“μ“¡À≈—° Ÿμ√√–¥—∫Õπÿª√‘≠≠“
(Ú) ª√–°“»π’¬∫—μ√ ÕÕ°„Àâ·°àºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“À√◊ÕΩñ°Õ∫√¡‡©æ“–«‘™“
¢âÕ ÚÚ §≥–°√√¡°“√Õ“®°”Àπ¥„Àâ¡’‡¢Á¡«‘∑¬∞“π–‡ªìπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬· ¥ß«‘∑¬∞“π–¢Õß

ºŸâ‰¥â√—∫Õπÿª√‘≠≠“·≈–ª√–°“»π’¬∫—μ√‰¥â
°“√°”Àπ¥≈—°…≥– ™π‘¥ ª√–‡¿∑ ·≈– à«πª√–°Õ∫¢Õß‡¢Á¡«‘∑¬∞“π– „Àâ∑”‡ªìπ¢âÕ∫—ß§—∫

¢Õß ”π—°∫√‘À“√ß“π«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π·≈–ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡¢Á¡«‘∑¬∞“π–®–„™â„π‚Õ°“ „¥ ‚¥¬¡’‡ß◊ËÕπ‰¢Õ¬à“ß„¥ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß ”π—°∫√‘À“√ß“π

«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π
¢âÕ ÚÛ §≥–°√√¡°“√Õ“®°”Àπ¥„Àâ¡’μ√“ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ À√◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß«‘∑¬“≈—¬·≈–

‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ À√◊Õ‡§√◊ËÕß·μàß°“¬π—°»÷°…“‰¥â ‚¥¬∑”‡ªìπ¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß ”π—°∫√‘À“√ß“π
«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π·≈–ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

∫∑‡©æ“–°“≈

¢âÕ ÚÙ „Àâ à«π√“™°“√·≈– ∂“π»÷°…“À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π ·≈–«‘∑¬“≈—¬
™ÿ¡™π‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë®—¥μ—Èß¢÷Èπμ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√´÷ËßÕÕ°μ“¡¡“μ√“ Ú ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘
√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ ·≈–¡“μ√“ Úı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß
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Àπâ“ 16
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı μÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ μÕπ∑’Ë ÒÛ °

∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÛÙ Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’Èª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ §ß∑”Àπâ“∑’ËμàÕ‰ª
∑—Èßπ’È ®π°«à“®–¡’°“√ÕÕ°ª√–°“»°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√®—¥μ—Èß à«π√“™°“√·≈–®—¥μ—ÈßÀπà«¬®—¥°“√»÷°…“
´÷ËßÕÕ°‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡°Æ°√–∑√«ßπ’È

¢âÕ Úı „Àâ§≥–°√√¡°“√ ¿“«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π·≈–§≥–°√√¡°“√«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π®—ßÀ«—¥μ“¡§” —Ëß
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’Èª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë§≥–°√√¡°“√
«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π·≈– ¿“«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™πμ“¡°Æ°√–∑√«ßπ’ÈμàÕ‰ª ®π°«à“®–‰¥â¡’§≥–°√√¡°“√«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π
·≈– ¿“«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π ·≈â«·μà°√≥’ μ“¡°Æ°√–∑√«ßπ’È ∑—Èßπ’È μâÕß‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—ππ—∫·μà
«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫

¢âÕ Úˆ „π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß‰¡à¡’ª√–°“» √–‡∫’¬∫ ·≈–¢âÕ∫—ß§—∫‡æ◊ËÕªØ‘∫—μ‘°“√μ“¡°Æ°√–∑√«ßπ’È
„Àâπ”ª√–°“» √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ·≈–§” —Ëß¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑’Ë„™â∫—ß§—∫Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ë
°Æ°√–∑√«ßπ’Èª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ˆ μÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ
ªÕßæ≈ Õ¥‘‡√° “√

√—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
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