
สถิติ วชช. เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง 

8 กรกฎาคม 2563







รายงานสถิติการจัดการศึกษา
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน



หัวข้อของเอกสารรายงาน

เหตุผลความจ าเป็น วตัถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา และข้อจ ากดั

นิยามศัพท์  เอกสาร  รายงานที่เกีย่วข้อง

วธีิด าเนินการ - เคร่ืองมือที่ใช้ /วธีิการเกบ็ข้อมูล ขอบเขตข้อมูล  การวิเคราะห์
ข้อมูล

สถิตกิารจัดการศึกษาของสถาบันวทิยลยัชุมชน – ภาพรวมการจัดการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาออกกลางคนั และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา

สาเหตุการออกกลางคนัของนักศึกษาวทิยาลยัชุมชน และข้อเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไข

สรุปและข้อเสนอแนะ จากข้อมูล และ 



เหตุผลความจ าเป็น   

 มติสภาสถาบัน คร้ังที ่1/2563 เม่ือ 14 มกราคม 2563
 สถิติการออกกลางคันของนักศึกษาในระบบเฉลี่ย 30% เป็นไปตามแนวโน้มของประเทศใน

การจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท แต่ควรศึกษาเชิงลึก คือ สาเหตุการออกกลางคัน -
เรื่องส่วนบุคคล - ความน่าสนใจของหลักสูตร - ระบบการรับและการช่วยเหลือนักศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง เป็นต้น  โดยอาจน าร่องศึกษาสาเหตุให้ครอบคลุมทุกประเด็น และ
ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน 

 การน าเสนอสถิตินักศึกษาหลักสูตรการเรียนรู้ในระบบ ควรมีตัวเลขนักศึกษาเข้าใหม่ คงอยู่ 
และส าเร็จการศึกษา 

 สถิติด้านการให้บริการการเรียนรู้นอกระบบ/การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่น าเสนอมีการเพิ่ม/ลด
เป้าหมายในบางปีงบประมาณ ควรมีค าอธิบาย ท้ังนี้ การก าหนดเป้าหมายควรเป็นแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น 



วัตถุประสงค์

 เพื่อจัดท ารายงานสถิติการจัดการศึกษาในภาพรวมของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร ปวส. 
และหลักสูตร ปวช.

 เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดท ารายงาน
สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 
หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร ปวส. และหลักสูตร ปวช.



ขอบเขตการศึกษา

 ขอบเขตข้อมูล
 ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
 ข้อมูลจากรายงานผลการส ารวจ/วิจัย
 ขอบเขตเนื้อหา
 เชิงปรมิาณ - สถิตินักศึกษาภาพรวม ออกกลางคัน และผู้ส าเรจ็ 

ในช่วง 5 ปีการศึกษา
 เชิงคณุภาพ – สาเหตแุละข้อเสนอแนะจากรายงานต่าง ๆ 
 ระยะเวลาด าเนินการ – เดือนกุมภาพันธ์ 2563



ข้อจ ากัด

ข้อมูลสถิติของรายงานฉบับนี้ เป็นข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
นักศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 
2563
ทั้งนี้ ข้อมูลนักศึกษาในระบบสารสนเทศอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
และปรับปรุงในด้านจ านวนให้ตรงกับสภาพปัจจุบนัให้มากที่สุด 
โดยในเชิงทิศทางหรือแนวโน้มของสถิติยังคงเป็นไปในทิศทางเดิม



นิยามศัพท์

 นักศึกษาแรกเข้า หมายถึง จ านวนนักศึกษาแรกเข้า (ทุกสถานภาพ) ที่เข้าในแต่ละปี

 นักศึกษาคงอยู่ หมายถึง จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ไม่รวมนักศึกษาแรกเข้าที่มีสถานภาพก าลังศึกษา 
และลาพักการเรียน และมีการลงทะเบียนเรียน ในแต่ละปีการศึกษา

 นักศึกษาท้ังหมด หมายถึง จ านวนนักศึกษาแรกเข้าและจ านวนนักศึกษาคงอยู่ ในแต่ละปีการศึกษา

 นักศึกษาโอนย้าย หมายถึง จ านวนนักศึกษาที่โอนย้ายสาขาวิชาหรือโอนย้ายหน่วยจัด และมี
สถานภาพ "โอนย้าย" ในแต่ละปีการศึกษา

 นักศึกษาส าเร็จการศึกษา หมายถึง จ านวนนักศึกษาที่อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา

 นักศึกษาออกกลางคัน หมายถึง นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และกรณีที่ก าหนดนอกเหนือจากระเบียบฯ เพื่อความชัดเจนในการระบุสาเหตุ
การออกกลางคัน 8 กรณี



เอกสาร /รายงานที่เกี่ยวข้อง

 มสธ. อัตราคงอยู่ ร้อยละ 19.28 (ปี 2561)

 การจัดการศึกษาอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาในประเทศ เทียบกับ วชช.
 สถาบันการศึกษาท่ีจัด - มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ วิทยาลัยชุมชน สถาบัน อุดมศึกษา

ของเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัย อาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์
สถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ้างอิงจาก สกศ.)

 อัตราออกกลางคันของ สอศ. ปี 2557 และ 2558 ร้อยละ 19.30 และ 18.55 สาเหตุส่วนใหญ่ คือ ผลการ
เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ขาดเรียนบ่อย ปัญหาทะเลาะวิวาท ชู้สาว ตั้งครรภ์ ยาเสพติด การพนัน คบเพื่อนกลุ่มเสี่ยง 
การเรียนในสาขาที่ไม่ถนัด ปัญหาครอบครัวหย่าร้าง /ยากจน /ไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษา

 อ้างอิงตัวเลขรายงานของ สกศ. ปี 2558 สัดส่วนผู้เรียนระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า (ปวส.) และ ผู้เรียน ปวช. 
ภาพรวมของประเทศกับ วชช. 
 อนุปริญญา/ปวส. วชช. คิดเป็นร้อยละ 3.78 ของประเทศ (13,035 คน : 344,377 คน) 

 ปวช. คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของประเทศ (1,266 คน : 654,476 คน)

 รายงานวิจัยบางส่วนในการศึกษาปัจจัยการคงอยู่ของนักศึกษา มสธ. คือ สื่อและการสอบ การสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย ในประเด็นย่อย พบปัจจัยด้านบริหารเวลาทั้งการเรียนและครอบครัว สื่อการสอน เป็นต้น   



วิธีด าเนินการ

 ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของรายงานสถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน

 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ และรายงานการศึกษาของส านักงานสถาบันและ
วิทยาลัยชุมชน และหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง

 ขอให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ด าเนินการ  
 ตรวจสอบข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ในระบบ  

 ส่งรายงานผลการส ารวจ/ผลการศึกษาการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร ปวส. หลักสูตร ปวช. และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – ปีปัจจุบัน (ที่แล้วเสร็จ) ให้สถาบัน

 ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบงานของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการตรวจสอบข้อมูลสถิติการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และ
ถูกต้องมากท่ีสุด

 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลในภาพรวม และน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานฯ



สรุปผล - ภาพรวมการจัดการศึกษา

 ภาพรวมการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562

 จ านวนหลักสตูรทีเ่ปิดสอน
 ระดับอนุปริญญา 22 สาขาวิชา  และ ระดับ ปวส. 7

สาขาวิชา 

 ระดับ ปวช. 7 สาขาวิชา 

 ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 4 หลักสูตร  
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 4 หลักสูตร 

 หลักสูตรสมัฤทธิบัตร 3 หลักสูตร

 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 10,821 คน 

 หลักสูตร ปวส. 618 คน 

 หลักสูตร ปวช. 1,531 คน 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 10 คน 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 130 คน 

 หลักสูตรสมัฤทธิบัตร 44 คน

p.19-20

p.21-22



สรุปผล – จ านวนนักศึกษาอนุปริญญา 

 จ านวนนักศึกษา แนวโน้มในปีการศึกษา 2562 เทียบกับปีการศึกษา 2558

หลักสูตรระดับอนุปริญญา ลดลงร้อยละ 12.54 p.22-24



สรุปผล – จ านวนนักศึกษา ปวส. 

หลักสูตร ปวส. ลดลงร้อยละ 6.65

 จ านวนนักศึกษา แนวโน้มในปีการศึกษา 2562 เทียบกับปีการศึกษา 2558

p.25-26



สรุปผล – จ านวนนักศึกษา ปวช.

หลักสูตร ปวช. เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65

 จ านวนนักศึกษา แนวโน้มในปีการศึกษา 2562 เทียบกับปีการศึกษา 2558

p.26-27



สรุปผล – จ านวนนักศึกษา ประกาศนียบัตร

p.29

หลักสูตรประกาศนียบัตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด 
ปีการศึกษา 2560 - 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชนท้ังหมด 

ปีการศึกษา 2560 - 2562
p.28



สรุปผล – นักศึกษาออกกลางคัน อนุปริญญา

p.30-40

ปีท่ีเข้า
ศึกษา

จ านวน
นักศึกษา
แรกเข้า

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

จ านวน
นักศึกษา

ออกกลางคัน

ร้อยละ

2558 6,635 3,410 2,411 36.34

2559 6,402 2,950 2,525 39.44

2560 5,302 162 1,537 28.99

2561 5,133 - 996 19.40

2562 4,996 - 193 3.86

อัตราการออกกลางคันของนักศึกษา เปรียบเทียบจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เปรียบกับจ านวนนักศึกษาแรกเข้าใน
ปีการศึกษา 2558 – 2562  



สรุปผล – นักศึกษาออกกลางคัน อนุปริญญา

p.30-40

ปีที่เข้าศึกษา 2558 2559 2560 2561 2562
วิทยาลัย 1.สมุทรสาคร 1.หนองบัวล าภู 1.แม่ฮ่องสอน 1.แม่ฮ่องสอน 1.แพร่

2.แม่ฮ่องสอน 2.แม่ฮ่องสอน 2.ยโสธร 2.อุทัยธานี 2.แม่ฮ่องสอน

3.พังงา 3.ตราด 3.สระแก้ว 3.สมุทรสาคร 3.ตราด
สาขาวิชา 1.การโรงแรม 1.การจัดการโลจิสติกส์และ

การค้าชายแดน

1.การท่องเท่ียว 1.การแพทย์แผนไทย 1.การแพทย์แผนไทย

2.การท่องเที่ยว 2.การท่องเที่ยว 2.การบริหารการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน

2.สาธารณสุขชุมชน 2.เกษตรและการแปรรูป

3.การจัดการโลจิสติกส์และ

การค้าชายแดน

3.การบริหารการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน

3.การแพทย์แผนไทย 3.การจัดการอุตสาหกรรม 3.การจัดการทั่วไป

สาเหตุการออก
กลางคัน 

1.ไม่รักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา

1.ไม่รักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา

1.ไม่รักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา

1.ไม่รักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา

1.ไม่ช าระค่าลงทะเบียน

2.ไม่ช าระค่าลงทะเบียน 2.ไม่ช าระค่าลงทะเบียน 2.ไม่ช าระค่าลงทะเบียน 2.ไม่ช าระค่าลงทะเบียน 2.ไม่รักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา
3.ลาออก 3.ลาออก 3.ลาออก 3.ลาออก 3.ลาออก

เปรียบเทียบอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 3 ล าดับ มาก→ น้อย 



สรุปผล – นักศึกษาออกกลางคัน ปวส.

p.41-46

ปีท่ีเข้า
ศึกษา

จ านวน
นักศึกษา
แรกเข้า

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

จ านวน
นักศึกษา

ออกกลางคัน

ร้อยละ

2558 395 304 54 13.67

2559 340 259 39 11.47

2560 417 286 113 27.10

2561 321 - 71 22.22

2562 360 - 22 6.11

อัตราการออกกลางคันของนักศึกษา เปรียบเทียบจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เปรียบกับจ านวนนักศึกษาแรกเข้าใน
ปีการศึกษา 2558 – 2562  



สรุปผล – นักศึกษาออกกลางคัน ปวส.

ปีที่เข้าศึกษา 2558 2559 2560 2561 2562
สาขาวิชา 1.เทคนิคเครื่องกล 1.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1.ไฟฟ้า 1.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1.เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.ไฟฟ้า 2.การบัญชี 2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.ไฟฟ้า 2.การบัญชี

3.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.เทคนิคเครื่องกล 3.การบัญชี 3.การบัญชี 3.ไฟฟ้า

สาเหตุการออก
กลางคัน 

1.ไม่รักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา

1.ไม่รักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา

1.ไม่รักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา

1.ไม่รักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา

1.ไม่รักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา

2.ไม่ช าระค่าลงทะเบียน 2.ลาออก 2.ลาออก 2.ลาออก 2.ไม่ช าระค่าลงทะเบียน

3.โอนย้ายสถานศึกษา 3.ถึงแก่กรรม 3.โอนย้ายสถานศึกษา 3.โอนย้ายสถานศึกษา 3.ลาออก

เปรียบเทียบอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตร ปวส. 3 ล าดับ มาก→ น้อย 

p.41-46



สรุปผล – นักศึกษาออกกลางคัน ปวช.

p.47-52

ปีท่ีเข้า
ศึกษา

จ านวน
นักศึกษา
แรกเข้า

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

จ านวน
นักศึกษา

ออกกลางคัน

ร้อยละ

2558 516 244 198 38.37

2559 539 264 170 31.57

2560 617 3 244 39.55

2561 661 - 124 18.76

2562 654 - 33 5.05

อัตราการออกกลางคันของนักศึกษา เปรียบเทียบจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เปรียบกับจ านวนนักศึกษาแรกเข้าใน
ปีการศึกษา 2558 – 2562  



สรุปผล – นักศึกษาออกกลางคัน ปวช.

ปีที่เข้าศึกษา 2558 2559 2560 2561 2562
สาขาวิชา 1.ช่างยนต์ 1.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1.ช่างเชื่อมโลหะ 1.ช่างเชื่อมโลหะ 1.เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2.ช่างไฟฟ้าก าลัง 2.ช่างยนต์ 2.ช่างยนต์ 2.ช่างยนต์

3.ช่างไฟฟ้าก าลัง 3.ช่างยนต์ 3.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3.ช่างไฟฟ้าก าลัง 3.การบัญชี

สาเหตุการออก
กลางคัน 

1.ไม่รักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา

1.ไม่รักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา

1.ไม่รักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา

1.ไม่รักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา

1.ไม่รักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา

2.โอนย้ายสถานศึกษา 2.ลาออก 2.ไม่ช าระค่าลงทะเบียน 2.โอนย้ายสถานศึกษา 2.ลาออก

3.ลาออก/ถึงแก่กรรม 3.โอนย้ายสถานศึกษา 3.ลาออก 3.ลาออก 3.ไม่ช าระค่าลงทะเบียน

เปรียบเทียบอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตร ปวช. 3 ล าดับ มาก→ น้อย 

p.47-52



สรุปผล – ผู้ส าเร็จการศึกษา อนุปริญญา ปวส. ปวช.

ปีท่ีเข้าศึกษา อนุปริญญา ปวส. ปวช.
2556 การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การปกครองท้องถิ่น เครื่องกล ช่างยนต์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การบัญชี

2557 การศึกษาปฐมวัย เครื่องกล ช่างยนต์
การปกครองท้องถิ่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไฟฟ้าก าลัง ช่างไฟฟ้าก าลัง

2558 การศึกษาปฐมวัย เทคนิคเครื่องกล ช่างยนต์
การปกครองท้องถิ่น ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี

2559 การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การปกครองท้องถิ่น การบัญชี ช่างยนต์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคเครื่องกล การบัญชี

2560 การศึกษาปฐมวัย ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี
การปกครองท้องถิ่น การบัญชี ช่างไฟฟ้าก าลัง

เปรียบเทียบสาขาวิชาที่มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษษมากที่สุด 3 ล าดับ มาก→ น้อย 

p.53-62



สรุป – สาเหตุการออกกลางคันจากผลการส ารวจ/วิจัย
: หลักสูตรอนุปริญญา

 นักศึกษา เกิดจาก (1) ไม่สามารถบริหารเวลาให้ลงตัวระหว่างการท างาน การเรียน 
และการเดินทาง (2) เป็นคนรับผิดชอบหลักในครอบครัวในเรื่องการเงิน และการดูแล
ครอบครัว จึงไม่พร้อมด้านการเงิน และการใช้เวลาดูแลครอบครัว (3) ความสามารถใน
การเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับความรู้พื้นฐาน และภาระการเรียนรู้ท่ีต้องรับผิดชอบในแต่ละ
รายวิชา

 ผู้สอน เกิดจาก (1) ความไม่คุ้นเคย และขาดความเข้าใจนักศึกษาที่จะช่วยออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะเป็นรายบุคคล (2) การออกแบบการเรียนการสอนที่เน้น
การเรียนรู้จากครู

 วิทยาลัย เกิดจาก (1) หลักสูตรมีเวลาเรียนยาวนาน และมีรายวิชามากในแต่ละภาค
การศึกษา (2) การจัดการเรียนการสอนที่มีระบบเดียว และมีการเรียนเฉพาะในวันเสาร์
และอาทิตย์



สรุป – ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน
: อนุปริญญา

 ข้อเสนอแนะส าหรับนักศึกษา ท าแผนการบริหารเวลาในการเรียนรู้เป็นรายภาคการศึกษา หรือราย 2 เดือน 
(ตามแผนการเรียน) และเสนอทางเลือกการเรียนรู้กับอาจารย์ผู้สอน เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมกับเพื่อนได้มากข้ึน และตก
ลงแผนการเงินกับวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาบางคน

 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้สอน ออกแบบการเรียนรู้ที่ต้องทบทวนความรู้เดิม เน้นการฝึกภาคปฏิบัติให้มากขึ้น ใช้
สื่อการสอนดิจิทัลเพิ่มขึ้น และออกแบบการเรียนเป็นรายบุคคลให้เหมาะกับธรรมชาติของผู้เรียน พยายามท าความ
เข้าใจและสร้างความคุ้นเคยกับนักศึกษาให้มากขึ้น มีความเห็นใจและช่วยแก้ปัญหานักศึกษาเท่าที่ช่วยได้ให้มากข้ึน

 ข้อเสนอแนะส าหรับวิทยาลัย ทบทวนการจัดเวลาเรียนที่มีระบบเดียวใช้ทุกสาขาวิชา แต่ควรจัดเวลาเรียน
ตามลักษณะร่วมของผู้เรียนเป็นรายสาขาวิชาที่สามารถเรียนในวันจันทร์ – ศุกร์ ได้ในบางเวลา และทบทวนผลการ
เรียนในภาคการศึกษาเป็น 2 ช่วง ๆ ละ 2 เดือน แบ่งรายวิชาเรียนในแต่ละช่วง รวมถึงมีศูนย์การเรียนรู้กระจาย
ออกไปเท่าที่บริหารจัดการได้



สรุป – สาเหตุการออกกลางคันจากผลการส ารวจ/วิจัย
: หลักสูตร ปวส. ปวช. 

 นักศึกษา เกิดจาก (1) เลือกเรียนสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับความสามารถและความสนใจ 
(2) ความสามารถในการเรียนมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ (3) ปัญหาครอบครัวท่ีเกิด
จากครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองไม่สนับสนุน ต้องช่วยพ่อแม่ท างาน และรายได้น้อย 
(4) ติดการพนัน/ยาเสพติด

 ผู้สอน เกิดจาก (1) ความไม่เข้าใจนักศึกษา (2) เคร่งครัดระเบียบเกินไป (3) ผู้สอนมี
ประสบการณ์ไม่มากพอ

 วิทยาลัย เกิดจาก (1) ความไม่พร้อมด้านห้องปฏิบัติการและวัสดุฝึก (2) เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ไม่ทันสมัย (3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากไป (4) มีกฎ ระเบียบ เข้มงวด
มาก



สรุป – ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน
: ปวส. ปวช.

 ข้อเสนอแนะส าหรับนักศึกษา ต้องก าหนดแผนและวิธีการเรียนรู้ท่ีปฏิบัติได้ และตกลงปฏิบัติ
ตนอย่างมีวินัย และอยู่ในความดูแลช่วยเหลือของอาจารย์ท่ีปรึกษา

 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้สอน ต้องพยายามเข้าใจและช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนรู้มากที่สุด
เท่าท่ีท าได้ สอนเน้นการปฏิบัติให้มากขึ้น อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องช่วยแก้ปัญหา โดยร่วมมือกับ
ผู้ปกครองเพิ่มขึ้น และอาจารย์ท่ีปรึกษามุ่งม่ันผูกพันท่ีช่วยเหลือนักศึกษาด้วยความเต็มใจและ
เข้าใจ

 ข้อเสนอแนะส าหรับวิทยาลัย ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามลักษณะสาขาวิชา พัฒนาผู้สอน และก ากับการสอนให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน



ข้อเสนอแนะ/ทิศทางเชิงนโยบาย 

การปรับปรุงการจัดหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถเรียนจบได้ตามที่หลักสูตรก าหนด
อย่างมีคุณภาพ สถาบันวิทยาลัยขุมชนจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
1. ปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และการแนะแนวการศึกษาของ

วิทยาลัยชุมชน 

2. ขับเคลื่อนประเด็นเชิงนโยบายของสภาสถาบันในเรื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ัง
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้าน content ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 3-5 ปี อาทิ การ
พัฒนาสื่อและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ การเตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอน และบุคลากร
สนับสนุน เป็นต้น 

3. พัฒนารูปแบบหรือระบบการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนท่ีลดข้อจ ากัดด้านเวลา และ
สถานท่ีในการเข้าถึงการศึกษา ให้ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 



Q & A


