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บทสรปุผูบริหาร 
 

แผนกลยุทธการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ

ของวิทยาลัยชุมชน ดวยการสรางฉันทะรวม (Shared Vision) ใหเกิดขึ้นในผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนของ

ระบบวิทยาลัยชุมชน การดําเนินพันธกิจสัมพันธชุมชนและสังคม การยกระดับศักยภาพและคุณภาพทาง   

ดานวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชนทองถิ่นไทย โดยใชกลไกในดานการบริหารจัดการ

อยางมีธรรมาภิบาล การเงิน บุคคล การกํากับมาตรฐาน และความเปนเอกภาพของระบบวิทยาลัยชุมชนซึ่งเปน

สวนหน่ึงในระบบอุดมศึกษาของประเทศ 

การจัดทําแผนกลยุทธการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปน้ี เปนการริเริ่มโดยสํานักบริหารงาน

วิทยาลัยชุมชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเปนแนวทางและกรอบการดําเนินงานของระบบ

วิทยาลัยชุมชนซึ่งประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ ทั้งในดานการกํากับดูแล การจัดการศึกษา การเรียนรู 

การประกันคุณภาพ การงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล รวมทั้งวิทยาลัยชุมชนแตละแหงที่ตองนํา       

แผนกลยุทธฯ ฉบับนี้ ไปเปนกรอบการปฏิบัติงานในชวง 5 ปขางหนาน้ี แผนกลยุทธฯ ฉบับน้ีเกิดจากการ

สังเคราะห วิเคราะห ขอมูลความคิดเห็นที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นใน 4 ภูมิภาคของประเทศ

ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียและหนวยงานที่เก่ียวของกับวิทยาลัยชุมชน การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผูรู การประชุม

ระดมสมอง (Focus Group) ระหวางวิทยาลัยชุมชนและคณะอนุกรรมการดานนโยบาย แผน และเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการลงพื้นที่ในวิทยาลัยชุมชน 6 แหงใน 4 ภูมิภาค 

 แผนกลยุทธการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยคํานึงถึงการบูรณาการและองครวมของ

พัฒนาการของระบบวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งการมีสวนรวมของทุกภาคสวน สาระหลักมีสองสวน สวนแรกเปน

การศึกษาวิเคราะหปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ทั้งใน

ระดับโลก ประเทศไทย และยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและจังหวัด รวมทั้งระบบวิทยาลัยชุมชนของประเทศไทยและ

ตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา ไตหวัน และมาเลเซีย สวนที่สอง เปนกลยุทธในการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชน

ในชวง 5 ป 

 ปจจัยสําคัญที่คาดวาจะสงผลกระทบตอโลก ประเทศไทย และวิทยาลัยชุมชน ก็คือ การเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประชากร ที่เปลี่ยนไปทําใหประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ประชากรในวัยเด็กลดลง ทําให    

หลายประเทศเปนสังคมผูสูงวัยหรือกําลังเขาสูสังคมผูสูงวัยรวมทั้งประเทศไทยดวยเชนกัน ทางดานจิตสาธารณะน้ัน

ประเทศตาง ๆ  เห็นความสําคัญของการที่คนหรือสังคมมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น องคกรที่เก่ียวของก็จะมีเพ่ิมมากขึ้น พบวา
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ในประเทศไทยก็เชนกัน มีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาหรือบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ เขาใจมนุษยและการ

อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดมากขึ้นมิติดานสุขภาพและชีวิตความเปนอยูที่ดี ทั้งน้ีอาจเปนเพราะความกาวหนา

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหชีวิตคนยืนยาวขึ้น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทําใหวิถีชีวิตในการทํางาน และชีวิตประจําวัน รวมทั้งแนวทางจัด     

การเรียนการสอนท่ีเปลี่ยนไป การเกิดองคกรและรูปแบบธุรกิจใหม ๆ แนวโนมการจางงานท่ัวโลกและประเทศ

ไทยเองท่ียังคงมีอัตราการวางงานในการศึกษาระดับตาง ๆ ทั้งน้ีบางสวนเปนเพราะสถาบันการศึกษาผลิต

บัณฑิตท่ีมีทักษะการทํางานท่ีไมตรงตามความตองการ รวมทั้งมิติดานพลังงานและสิ่งแวดลอมซึ่งมีความสําคัญ

ในทุกภาคสวนภายในประเทศและระดับประเทศ รวมทั้งในระดับพ้ืนที่ดวย ตัวชี้วัดในการพัฒนามนุษยของไทย

และกลุมประเทศอาเซียนซึ่งไทยยังตามหลังหลายประเทศในกลุมน้ี และแรงขับเคลื่อนในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะ

การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะทําใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะรวมกัน 

ปจจัยดานนโยบายรัฐบาล แผนการพัฒนาดานตาง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับกลุมจังหวัดหรือจังหวัด 

ซึ่งคาดวาจะมีนัยยะตอทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย ยุทธศาสตรประเทศ ไดแก ยุทธศาสตร

สรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ (Growth & Competitiveness) ยุทธศาสตรสรางโอกาส      

บนความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth) ยุทธศาสตรการเติบโตบนคุณภาพชีวิต     

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth) ยุทธศาสตรปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและระดับจังหวัด รวมทั้งนโยบายและพัฒนาการดานการศึกษาตาง ๆ ที่เก่ียวของ กับ

นโยบายดานการศึกษาของไทย ไดแก (1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ที่กําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี

สมบูรณ จัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน (2) แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 

กําหนดวิสัยทัศนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูอยาง

เปนระบบ (3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) เปาหมายสําคัญอยูที่ “การ

ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้น

ตลอดชีวิต เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนของทองถ่ินไทย โดยใช

กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ             

ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” (4) (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต พ.ศ. 

2557-2561 กําหนดเปาหมายใหคนไทยทุกคน ทุกชวงอายุไดรับการศึกษาและการพัฒนา แบงชวงอายุออกเปน 

ชวงที่ 1 เด็กแรกเกิด-ปฐมวัย (0-4 ป) ชวงที่ 2 เด็กในวัยเรียน (5-14 ป) ชวงที่ 3 วัยรุน/นักศึกษา (15-21 ป)   

ชวงที่ 4 แรงงาน (15-59 ป) ชวงที่ 5 ผูสูงวัย (60 ปขึ้นไป) แผนการศึกษาควรจัดใหสอดคลองกับการพัฒนาคน

ตลอดชวงชีวิต เชื่อมโยงการศึกษากับสุขภาวะทุกดาน (กาย ใจ สังคม ปญญา) และ (5) แผนพัฒนากลุมจังหวัด
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และจังหวัด (77 จังหวัด) ซึ่งแบง 18 กลุมจังหวัด ในแตละกลุมจังหวัดก็จะมีการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาที่

มีจุดเนนทีเ่หมือนและแตกตางกันตามบริบทของกลุมจังหวัดนั้น ๆ หลายประเด็นสําคัญและสงผลกระทบกับการ

จัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนท่ีมุงเนนการตอบสนองความตองการของชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชนเขมแข็ง 

พัฒนากําลังคนและสังคม 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแผนกลยุทธการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป ดังกลาวขางตน จึงได

กําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 

กลยุทธในการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชน 

1. สงเสริมการสรางฉันทะรวม (Shared Vision) สูจุดเปลี่ยนวิทยาลัยชุมชน โดยมีเปาประสงคคือ  

ทุกภาคสวนมีความเขาใจในบทบาท พันธกิจ การกําหนดตําแหนง (Positioning) และทิศทางการพัฒนาของ

วิทยาลัยชุมชนตรงกัน รวมทั้งเห็นประโยชนและเกิดฉันทะรวมที่จะพัฒนาไปดวยกัน ในกลยุทธที่หน่ึงมีผลลัพธท่ี

คาดวาจะเกิดขึ้น (Target KPI): ประกอบดวย 

1.1 คณะกรรมการสภาฯ ทั้งระดับชาติและระดับสถาบัน ผูบริหารและผูปฏิบัติการทุกระดับของ

วิทยาลัยชุมชนเขาใจบทบาท พันธกิจ การกําหนดตําแหนง (Positioning) และทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัย

ชุมชน ตลอดจนเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของวิทยาลัยชุมชนรวมกัน 

1.2 หนวยงานภายนอกที่เก่ียวของเขาใจบทบาท พันธกิจ การกําหนดตําแหนง (Positioning) และ

ทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนตลอดจนเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของวิทยาลัยชุมชนรวมกัน 

1.3 เกิดความรวมมือและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของทุกภาคสวน 

2. สงเสริมการสรางพันธกิจสัมพันธชุมชน/สังคม (Community/ Social Engagement) โดยมี

เปาประสงค คือ การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ในการสรางความเขมแข็ง ความมั่นคง สมานฉันท ทําใหคน

ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปนสังคม “กินดีอยูเย็นเปนสุข” ในกลยุทธท่ีสองมีผลลัพธท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

(Target KPI): ประกอบดวย 

2.1 รายไดตอครัวเรือนสูงขึ้น  

2.2 มีการจางงานและอาชีพในชุมชนเพ่ิมขึ้น 

2.3 ความเปนอยูทางสังคมดีขึ้น เชน มีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ปญหา

อาชญากรรมและปญหายาเสพติดลดลง 

3. การเสริมสรางศักยภาพทางวิชาการ (Quality Enhancement) โดยมีเปาประสงคคือ       

วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สามารถพัฒนาใหเปนคนดี ใหมีโอกาส 

คิดเปน ทํางานเปน ติดพ้ืนที่ และไมหนีชุมชน ในกลยุทธท่ีสามมีผลลัพธท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (Target KPI): 

ประกอบดวย 
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3.1 มีการกําหนดตําแหนงวิชาการของบุคลากรสายวิชาการที่สอดคลองกับการดําเนินพันธกิจ 3 

Tracks อยางมีคุณภาพ  

3.2 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนไดรับการพัฒนาทักษะตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินพันธกิจ 3 Tracks 

3.3 มีมาตรฐานการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 

4. การปฏิรูประบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good Governance Reform) 

โดยมีเปาประสงคคือมีระบบบริหารจัดการทั้งระบบบริหารงานบุคคลและระบบงบประมาณ/การเงิน  

ที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่โปรง ใส ตรวจสอบได  ในกลยุทธที่สี่ มีผลลัพธ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น       

(Target KPI): ประกอบดวย 

4.1 จัดเตรียมระบบบริหารงานตางๆ เพ่ือรองรับ พ.ร.บ. การจัดต้ังสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

4.2 มีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น 

4.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
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Executive Summary 
The main objectives of the 5-year Community College Strategic Plan were to create 

major changes in community colleges by creating common “Shared Visions” in all 

stakeholders of the community college system and to carry out its mission, to improve 

community and social engagement. The main objectives also included to increase academic 

capacity and quality, and to support the sustainable development of local communities in 

Thailand. This can be done by using the mechanism of management and good governance, 

financial management, human resource development, academic standard improvement, and 

the unity of the community college system which is part of the higher education system. 

The 5-year Community College Strategic Plan was an initiative of the Community 

Colleges Administrative Office, Office of the Higher Education Commission to set a framework 

and guideline for the implementation of the community college system. This consists of 

various related units that cover governance, education management, learning, quality assurance, 

budget, and human resources management, and also sets a strategic plan for each of the 

community colleges to bring to bear in the next 5 years. This 5-year Community College 

Strategic Plan was assembled from an analysis of the workshops held in four regions of the 

country between stakeholders and agencies involved with the community colleges. This 

included interview with experts, focus groups, and brainstorming among community college 

staff, the Subcommittee on Policy, Planning and Information Technology, and field surveys in six 

community colleges in four regions. 

This 5-year Community College Strategic Plan was prepared by taking into account 

the integration and development of the community college system, including the 

participation of all sectors. The main principles are comprised of two parts. The first part is the 

analytical study of the environmental factors that are expected to affect the operation of the 

community colleges both nationally and globally, the strategies of provincial groups and 

provinces, and the community college system in Thailand. The community college framework 

found in foreign countries, specifically the United States, Taiwan, and Malaysia, was also used. 
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The second part is the strategic plan that will help to drive the community college systems in 

the next 5 years. 

The important factors expected to affect the community colleges were the 

demographic changes, which showed that the aging population is increasing while the new 

births are declining. Many countries as well as Thailand are becoming an aging society. Public-

mindedness is considered to be an important issue with in many countries where their citizens 

are public minded people. Public-mindedness is one of the subjects taught in Thailand in order 

to help to develop students or graduates to understand and to live with others in society. 

Health and well-being are also emphasized as important factors that will impact community 

colleges. Changes in technology, particularly information technology and communications, will 

change the ways of working and everyday life, including teaching methods. The emergence of 

new business models will affect hiring trends around the world as well as those unemployed 

in different educational levels. This is partly because the educational institutions have produced 

graduates with skills that do not meet with the requirements. The dimensions of energy and 

environment are important in all sectors both locally and nationally. The indicators of human 

development in Thailand and ASEAN countries show that Thailand is still lagging behind 

many countries in ASEAN. The economic driving forces in the region, especially the ASEAN 

Economic Community, will cause the economic agglomeration of the ASEAN community. 

Government policy and Development plans, including the country's competitiveness 

(Growth & Competitiveness - strategic opportunities on equality and social justice: Inclusive 

Growth - strategy for the quality of environmental friendly life: and Green Growth - strategy for 

balance and development of public administration), also play an important role in community 

colleges. Other factors involved in the development of community colleges are the strategies of 

provinces and provincial groups, including policy and development studies at the provincial and 

the national level. 
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Thailand’s Educational Policy includes;  

Education Act of 2542 B.E., as amended, No. 2 2545 B.E. and No. 3 2553 B.E. requires 

that education must prepare and develop Thai people into complete human beings as well as 

provide equal rights and opportunities to them.  

Revised National Educational Plan (2552-2559 B.E.) states in its vision that Thai people 

should have quality life long learning by improving the quality of education and learning 

systematically.  

The Second 15-Year Long Range Plan on Higher Education (2551-2565 B.E.) states the 

important goal that "The quality of Higher Education Thailand is to produce and develop 

quality manpower qualified for jobs, enhance the national competitiveness, support for 

sustainable development of local Thailand by means of the mechanisms of corporate 

governance, financial governance standards and higher education networks on the basis of 

academic freedom, diversity and unity of systems." 

Education Development Plan 2557-2561 B.E. (Draft): Targeting the citizens of Thailand at 

all ages to be educated and developed; Span 1 first born - Preschool (0-4 years old) Span 2 

school-aged children (5-14 years old), Span 3 teenagers/ students (15-21years old) Span 4 

workers (15-59 years old), Span 5 senior citizens (60 years old and on), the study plan should be 

consistent with human development across the life span, linking education to health in all 

aspects (physical, psychological, social, and intellectual).  

The development of provincial groups and provinces (77 provinces), consisting of 18 

provincial groups where each province will develop strategies with a focus on similarities and 

differences according to the contexts of the province. Several key issues impact the 

education management of community colleges in their focus on the needs of their 

communities as they develop human resource within society. 

The strategies were set up in order to achieve the objectives of the 5-year Community 

College Strategic Plan. There are strategies to drive community colleges as follows: 

1. Promote Shared Visions as community college turning points: all sectors should 

understand their roles, their missions, and the positions and development within the 

community colleges, as well as recognize the needs to co-evolve with each other. 
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Results that are expected to be achieved in the first strategy (Target KPI): 

1.1 The Board of the Council at both institutional and national levels, the 

management and operational units at all levels understand the mission of the community 

college position and the direction of community college development as well as the 

importance and benefits of the community college.  

1.2 External agencies involved understand their roles, their mission, the positioning 

and the direction of development within community colleges as well as the importance and 

benefits of the community college.  

1.3 The cooperation and participation of all sectors in the community evolve 

together. 

 

2. Promote Community and Social Engagement: The educational objectives of the 

community colleges are to strengthen security, reconciliation, and make a better quality of life 

and social "well-being” for the community".  

Results that are expected to be achieved in the second strategy (Target KPI): 

2.1 Income per household increases.  

2.2 Employment and new jobs in the community increase.  

2.3 The community gets a better life as culture is preserved along with a better 

environment, and crime and drug usage is reduced. 

3. Empowering academic excellence (Quality Enhancement): the goal is that a 

community college is as an institution of quality and standards that can develop people in 

community to be good individuals, open opportunity for all people to think right, work well 

with home-loving attitude and not to leave their homeland. 

Results expected to be achieved in the third strategy (Target KPI):  

3.1 A good system of academic positions that support the 3 Tracks. (corresponding 

to the Community College Act). 

3.2 Staff members of the community colleges gain a chance to develop their 

various skills necessary to carry out its 3 Tracks.  
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3.3  Standardization of education and curriculum development. 

4. Management and Good Governance Reform: the goal is to have efficiency, 

effectiveness, transparency and accountability in budget/ financial management and human 

resource management.  

Results expected to be achieved in the fourth strategy (Target KPI):  

4.1  Preparation of management systems for the Community College Act.  

4.2  Decentralization of management in order to achieve greater agility.  

4.3  Information technology for management. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
การจัดทําแผนกลยุทธการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป ฉบับน้ี ริเริ่มจากคณะกรรมการ

วิทยาลัยชุมชนโดยมีสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหแผนกลยุทธ 5 ป ฉบับน้ี เปนแนวทางในการปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบ       

วิทยาลัยชุมชน ซึ่งประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในดานการกํากับดูแล การประกันคุณภาพ

การศึกษา การงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และวิทยาลัยชุมชนแตละแหง เพื่อใหแผนกลยุทธการศึกษา

วิทยาลัยชุมชนฉบับน้ีเปนแนวทางการปฏิบัติงานในระยะเวลา 5 ป   

กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธฯ เริ่มตนจากการทบทวนเอกสารและสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ ที่คาดวาจะสงผลกระทบตอระบบวิทยาลัยชุมชนไทย ขอมูลพื้นฐานของ       

วิทยาลัยชุมชนไทย ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดและกลุมจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนต้ังอยู การจัดทําแผนกลยุทธฯ 

ฉบับน้ี เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยใชกระบวนการตาง ๆ ไดแก การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่

เกี่ยวของกับระบบวิทยาลัยชุมชน การสัมมนาวิทยาลัยชุมชนใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อใหผูมีสวนได

สวนเสียของวิทยาลัยชุมชนแตละแหงเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนฯฉบับน้ี และรวมเปนเจาของ ผูมีสวน

ไดสวนเสียของวิทยาลัยชุมชนแตละแหงประกอบดวย นายกสภาวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 

ผูแทนจากสภาวิชาการ ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน คณาจารยและเจาหนาที่ ศิษยเกา และอาจารยพิเศษ     

รวมทั้งการลงพื้นที่ในวิทยาลัยชุมชน 6 แหงในแตละภูมภิาค ประกอบดวย วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนปตตานี วิทยาลัยชุมชนตราด และวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

หลังจากรวบรวมขอมูลดังกลาวแลว ไดทําการวิเคราะห สังเคราะห เพื่อจัดทํา “รางแผนกลยุทธ

การศึกษาวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป” และจัดประชุม Focus Group จํานวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 

2557 และวันที่ 14 มิถุนายน 2557 โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย คณะอนุกรรมการดานนโยบาย แผน 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 ทาน และผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนประมาณ 5 – 8 แหง รวมทั้ง

บุคลากรของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน นอกจากน้ี ระหวางการจัดทําแผนฯ ดังกลาวน้ี ไดมีการรายงาน

ความกาวหนาใหกับคณะอนุกรรมการดานนโยบายแผน และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการ

วิทยาลัยชุมชน (กวชช.) หลังจากน้ัน จึงประมวลผลจากการประชุมและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตาง ๆ 

นํามาปรับแกรางแผนกลยุทธการศึกษาวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป ใหมีความสมบูรณและชัดเจนข้ึน เพื่อ

นําเสนอในการประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาพิจารณในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 และปรับปรุงแผนกลยุทธฯ 

เพื่อจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ สําหรับรายละเอียดกระบวนการทํางาน ดังแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพท่ี 1 รายละเอียดกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป 

 
 

1.1 วิทยาลัยชุมชนไทย 

 ปจจุบัน (พ.ศ. 2557) วิทยาลัยชุมชนของประเทศไทย มีจํานวนทั้งสิ้น 20 แหง ต้ังอยูในจังหวัดตาง ๆ 

ที่ตองการระบบการศึกษาที่สนองตอความตองการของชุมชนอยางใกลชิด วิทยาลัยชุมชนแตละแหงมี

องคประกอบลักษณะ ขนาด ทรัพยากร ศักยภาพ จุดเดน ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดที่แตกตางกัน 

(แผนภาพที่ 2) 

 วิทยาลัยชุมชนมีเปาหมายชัดเจนดวยการดําเนินงานที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ทําหนาที่

เปนผูจัดการองคความรูของชุมชนใชสอนคนในชุมชน โดยคนทั้งภายในชุมชนและผูทรงคุณวุฒิภายนอกชุมชน 

เพื่อประโยชนในการพัฒนาชุมชนเองอยางแทจริง 

 วิทยาลัยชุมชนมีความหลากหลายทั้งขนาด จํานวนนักศึกษา และผูเรียนในหลักสูตรตาง ๆ อีกทั้งยังมี

หนวยจัดการศึกษาที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ จะเห็นวาวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย มีขนาด และทรัพยากร

ที่มีอยูในระดับที่แตกตางกัน วิทยาลัยชุมชนบางแหงมีความพรอมและความเขมแข็งกวาแหงอื่น ๆ ทั้งน้ี 
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กิจกรรมหลักของวิทยาลัยชุมชน ไดแก 1) การจัดการฝกอบรมระยะสั้น 2) การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 

3) การทําโครงการวิจัยบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน1 

 สําหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา พบวา วิทยาลัยชุมชนเปดสอนหลักสูตรอนุปริญญาที่

เหมือนกันทุกแหง 3 สาขาวิชา คือ หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ การปกครองทองถ่ิน และการศึกษาปฐมวัย 

นอกจากน้ีวิทยาลัยชุมชนแตละแหงยังเปดหลักสูตรอนุปริญญาในสาขาวิชาที่ชุมชนมีความตองการดวย โดยมี

วิทยาลัยชุมชนที่เปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญาจํานวนมากที่สุด 9 สาขาวิชา 

 

แผนภาพท่ี 2 ภาพรวมของวิทยาลัยชุมชน 20 แหง 
 

 
 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย, 2557 

                                                        
1มีวิทยาลัยชุมชน 2 แหงไดแก วิทยาลยัชุมชนอุทัยธาน ีและวทิยาลัยชุมชนพิจิตร ที่เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เนื่องจากเดิมเปนสถาบันอาชีวศึกษามากอน 
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จากการศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่ผานมาของวิทยาลัยชุมชนสรุปได ดังน้ี (สุนันทา    

แสงทอง, 2555; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2555;ฐากูร ปาละนันทนและคณะ, 2555) 

 1. ปญหาจากนโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษาที่กําหนดใหวิทยาลัยชุมชนแตละแหงสามารถ

บริหารจัดการไดอยางเบ็ดเสร็จ สงผลใหเกิดความไมโปรงใส เกิดระบบอุปถัมภ ความเหลื่อมล้ําในการกํากับ

ดูแล การพัฒนา การสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจแกบุคลากร 

 2. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความรูสึกไมมั่นคง ขาดความกาวหนาในหนาที่การงาน  

 3. อุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวกที่แตกตางกันของวิทยาลัยชุมชนในแตละพื้นที่ บางแหงมี

อุปกรณการเรียนการสอนนอย ไมทันสมัย บางแหงมีความพรอมดานอุปกรณการเรียนการสอน โดยเฉพาะ

วิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ไดรับการสนับสนุนดานอุปกรณและเครื่องอํานวยความ

สะดวกตางๆ 

4. การเขาถึงขอมูลออนไลนของวิทยาลัยชุมชน พบวา มีปญหาทางเทคนิค ไมสามารถเขาไปดูได

หลายแหง รูปแบบเว็บไซตยังไมมีมาตรฐาน บางแหงใหขอมูลมาก บางแหงใหขอมูลจํากัด และหลายแหงขาด

ขอมูลสําคัญที่ควรเปดเผยตอสาธารณะ อาทิ ขอมูลเพื่อนักศึกษา ขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ เชน จํานวน

นักศึกษา อาจารยประจํา และอาจารยพิเศษ จํานวนบุคลากร เปนตน นอกจากน้ี ขอมูลของวิทยาลัยชุมชนแต

ละแหง หรือขอมูลที่ปรากฏในเว็บไซตเดียวกันไมสอดคลองหรือโตแยงกันเอง รวมทั้งขาดรายงานสําคัญที่ควร

เปดเผยตอสาธารณะ เชน รายงานผลการดําเนินงานประจําป รายงานการประเมินตนเอง เปนตน 

1.2 ประสบการณวิทยาลัยชุมชนของตางประเทศ 

 ในการจัดทําแผนกลยุทธฯ ไดมีการเลือกศึกษาประสบการณจากวิทยาลัยชุมชนในตางประเทศ        

3 ประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และไตหวัน ซึ่งทั้งสามแหงมีความแตกตางกันตามบริบท

และวัตถุประสงคของการจัดต้ัง โดยเฉพาะวิทยาลัยชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีวิวัฒนาการมากวา  

100 ป ในขณะที่วิทยาลัยชุมชนของมาเลเซียและไตหวันเพิ่งเริ่มกอต้ังมาประมาณ 10 กวาปเทาน้ัน 

เชนเดียวกับวิทยาลัยชุมชนของไทยซึ่งไดกลาวมาแลวในชวงการเริ่มตน 
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แผนภาพท่ี 3 ขอมูลระบบวิทยาลัยชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: รวบรวมจาก Cohen and Brawer, 2000, The American Community College 

วิทยาลัยชุมชนในสหรัฐอเมริกาในยุคแรกมีบทบาทเพื่อผลิตแรงงานเขาสูภาคอุตสาหกรรมใหเพียงพอ 

ทันเวลา และแกปญหาชุมชน ในยุคปจจุบันเนนภารกิจเพื่อสงตอนักศึกษาเขาสูมหาวิทยาลัย (Transfer 

Education) และหลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ (Career Education) ระบบวิทยาลัยชุมชนของสหรัฐอเมริกามี

ความหลากหลายสูง และมีจํานวนวิทยาลัยมากถึง 1,600 แหง มีความแตกตางในดานขนาด วิทยาลัยชุมชนที่มี

ขนาดใหญมีจํานวนนักศึกษามากประมาณ 30,000 คน และมีทั้งนักศึกษาเต็มเวลาและนักศึกษาบางเวลา      

มีอาจารยประจํากวา 600 คน ในขณะที่วิทยาลัยชุมชนที่มีขนาดเล็กมีนักศึกษาเต็มเวลาประมาณ 500 คน    

มีอาจารยประจําประมาณ 75 คน ทําใหสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาตางกันตํ่าสุดเทากับ 1:16 สูงสุดเทากับ 

1:45 และวิทยาลัยชุมชนในสหรัฐอเมริกามีทั้งที่เปนของรัฐและเอกชน รวมทั้งมีวิทยาลัยชุมชนบางแหง

ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย เปนตน (ดูแผนภาพที่ 3) 

วิทยาลัยชุมชนในประเทศมาเลเซีย เริ่มกอต้ังเมื่อ 10 ปที่ผานมา เนนการฝกอบรม ใหเกิดความรู 

ทักษะ เพื่อเขาสูอาชีพ และเนนการเรียนรูตลอดชีวิตแกประชาชนทุกระดับ เพื่อยกสถานภาพทางเศรษฐกิจ

และสังคม ถือเปนระบบสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ใน

ปจจุบันประเทศมาเลเซียมีวิทยาลัยชุมชนทั้งสิ้น 72 แหง กระจายอยูทั่วประเทศ มีนักศึกษาอยูประมาณ 

120,000 คน มีหลักสูตรที่เปดสอนจํานวน 135 หลักสูตร มีการเทียบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษากับ

ระดับในระบบคุณวุฒิแหงชาติของประเทศ (Malaysian Qualification Framework) 
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 วิทยาลัยชุมชนในประเทศไตหวันจัดต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1998 ภายหลังไดจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติมข้ึน

ทั่วประเทศ โดยมีวิทยาลัยชุมชนทั้งสิ้น 78 แหง2 มีผูเรียนรวมประมาณ 210,000 คน มีเปาหมายสําคัญคือ 

เปนแหลงเผยแพรความรูและสรางสังคมพลเมือง พัฒนาประชาชนใหมีสํานึกความเปนเจาของชุมชนและให

เกิดการสะสมทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชน หลักสูตรเนนการสรางอาชีพและสรางสังคมที่ดีใหเกิดในชุมชนและ

ยึดโยงกับบริบทของชุมชน (ดูแผนภาพที่ 4) 

แผนภาพท่ี 4 เปรียบเทียบวิทยาลัยชุมชนในตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย, 2557 

 การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนของประเทศไทยไมสามารถยึดประสบการณจากประเทศใดประเทศหน่ึง

ขางตนเปนตนแบบไดทั้งหมด แตสามารถเรียนรูขอดีแตละจุดเนนจากประเทศเหลาน้ันมาปรับใชในการ

ดําเนินงานได โดยเฉพาะแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานในชวงทศวรรษที่ 2 ซึ่งตองมีการกําหนดทิศทาง

และเปาหมายหลักและตัวตนของความเปนวิทยาลัยชุมชนในภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการกําหนดอัตลักษณของวิทยาลัยแตละแหงที่ชัดเจนทั้งน้ีข้ึนอยูกับบริบทโดย         

ยึดหลักการในการดําเนินงานที่เนนชุมชนหรือพื้นที่ในการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งในมติิทัง้เศรษฐกจิ 

ภูมิสังคมใหกับชุมชนน้ัน ๆ การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในมิติตาง ๆ ที่กลาวมาน้ัน ประเด็นสําคัญคือ 

การสรางคนหรือทรัพยากรมนุษย จึงมีความจําเปนและสําคัญย่ิง การทําใหประชาชนหรือผูดอยโอกาสที่อยูใน

พื้นที่หางไกลสามารถเขาถึงการศึกษาไดพัฒนาความรู ทักษะตาง ๆ ที่จําเปนตอการทํางาน การสรางอาชีพ 

                                                        
2ขอมูลป ค.ศ. 2006 
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หรือการสงเสริมใหประชาชนไดเขาถึงความรูตาง ๆ ได ทําใหวิทยาลัยชุมชนมีความสําคัญและเปน

สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

ทิศทางการพัฒนาที่สําคัญในชวงทศวรรษที่ 2 น้ี วิทยาลัยชุมชนไทยมีจุดเนนที่การจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพ และเพื่อใหการถายโอนการศึกษา เปดโอกาสใหคนไดเขาสูระดับปริญญาใน

อุดมศึกษา จากการศึกษาวิทยาลัยชุมชนของตางประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวิวัฒนาการ

มานาน หรือวิทยาลัยชุมชนในมาเลเชียและไตหวันซึ่งมีพัฒนาการไดไมนานนัก สรุปไดวา วิทยาลัยชุมชนใน

สหรัฐอเมริกามีจุดเริ่มตนดวยความตองการสรางอาชีพใหกับคนในพื้นที่ ทําใหชุมชนเขมแข็ง พัฒนาไปสูการ

เตรียมความพรอมใหกับผูเรียนที่ตองการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา สวนวิทยาลัยชุมชนไตหวันเนนการ

พัฒนาความเขมแข็งชุมชนดวยการพัฒนาอาชีพ สรางใหประชาชนรักและมีความรูสึกเปนเจาของชุมชนน้ัน ๆ 

ในขณะทีวิ่ทยาลัยชุมชนในมาเลเซียมุงเนนใหวิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะ การมี

งานทํา และการศึกษาตลอดชีวิต อยางไรก็ตาม วิทยาลัยชุมชนไทยในภาพรวมมีทิศทางการพัฒนาใหชุมชนมี

ความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทําใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สวนวิทยาลัยชุมชน

แตละแหงอาจมทีิศทางการพัฒนาภายใตกรอบน้ีแตมีจุดเนนที่แตกตางกันได ทั้งน้ีข้ึนกับบริบทและความตองการ

ของชุมชนเปนหลัก   
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บทที่ 2 
ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอโลก ประเทศไทย  

และระบบวิทยาลัยชุมชน 
  

2.1 บริบทภายนอก 

บริบทภายนอกประเทศซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลกระทบตอโลก ประเทศไทย และวิทยาลัยชุมชน 

ก็คือ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นับต้ังแตประเด็นการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ที่เปลี่ยนไป

ทําใหประชากรสูงวัยเพิ่มมากข้ึน ในขณะที่ประชากรในวัยเด็กลดลง ทําใหหลายประเทศเปนสังคมผูสูงวัยหรือ

กําลังเขาสูสังคมผูสูงวัยรวมทั้งประเทศไทยดวย ทางดานจิตสาธารณะน้ันประเทศตาง ๆ เห็นความสําคัญของ

การที่คนหรือสังคมมีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึน องคกรที่เกี่ยวของก็อาจจะมีเพิ่มมากข้ึน จะพบวา ในประเทศไทยก็

เชนกันมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาหรือบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ เขาใจมนุษยและการอยูรวมกับผูอื่น

ในสังคมไดมากข้ึนหรือมิติดานสุขภาพและชีวิตความเปนอยูที่ดีทั้งน้ีอาจเปนเพราะความกาวหนาทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหชีวิตคนยืนยาวข้ึน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทําใหวิถีชีวิตในการทํางาน และชีวิตประจําวัน รวมทั้งแนวทางจัดการเรียน    

การสอนที่เปลี่ยนไปการเกิดองคกรและรูปแบบธุรกิจใหม ๆ แนวโนมการจางงานทั่วโลกและประเทศไทยเองที่

ยังคงมีอัตราการวางงานในการศึกษาระดับตาง ๆ ทั้งน้ีบางสวนเปนเพราะสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มี

ทักษะการทํางานที่ไมตรงตามความตองการ รวมทั้งมิติดานพลังงานและสิ่งแวดลอมซึ่งมีความสําคัญในทุกภาค

สวนภายในประเทศและระดับประเทศรวมทั้งในระดับพื้นที่ดวย ตัวช้ีวัดในการพัฒนามนุษยของไทยและกลุม

ประเทศอาเซียนซึ่งไทยยังตามหลังหลายประเทศในกลุมน้ี และแรงขับเคลื่อนในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะ    

การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะทําใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะรวมกัน มีขอบเขต

ทางภูมิศาสตรกวางขวางข้ึน มีจํานวนประชากรมากข้ึน ประมาณกันวาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมี

ประชากรรวมประมาณ 600 ลานคน ในจํานวนน้ีมีแรงงานประมาณ 300 ลานคน มีมูลคาการคาระหวาง

ประเทศ 16.1 ลานเหรียญสหรัฐ มีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment – FDI) 

มูลคา 50,000 ลานเหรียญสหรัฐ และมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศรวม 65 ลานคนตอป ซึ่งถือเปนอันดับ

สองของโลก รองจากประเทศฝรั่งเศส ดังน้ัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

และมีผลกระทบในวงกวางทั้งตอวิถีชีวิตและการดํารงอยูของคนในระดับชุมชน อาทิ การเคลื่อนยายแรงงานมี

ฝมืออยางเสรีทําใหมีชาวตางชาติเขามาทําธุรกิจ และอยูอาศัยในประเทศไทยมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน คนไทยจะตอง

ปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 



 

 á¼¹¡ÅÂØ·¸�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ·ÂÒÅÑÂªØÁª¹ÃÐÂÐ 5 »� 9 

วิทยาลัยชุมชนจึงควรมีสวนชวยใหประชาชนในชุมชนมีความพรอมเตรียมเขาสูการเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เชน ชวยสนับสนุนชุมชนใหมีความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสื่อสารได 

ตลอดจนสนับสนุนใหชุมชนสามารถไดรับประโยชนจากการเปนสวนหน่ึงของประชาคมอาเซียน เชน         

การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑชุมชน หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ในชุมชนใหมีความพรอมในการประกอบอาชีพที่จะมีความตองการมากข้ึนเมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

อีกทั้งแนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่คาดวาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการ

เรียนการสอนที่เนนการเรียนรูโดยผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหเกิดการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามี

ความรูและทักษะตางๆ ที่สําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพได (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบเลมโครงการฯ) 

 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในอนาคตที่เกิดข้ึนหรือกําลังจะเกิดข้ึนทั้งในบริบทโลกและ    

ประเทศไทย อาจกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยยะตอทิศทางการพัฒนาระบบวิทยาลัยชุมชนในประเด็นสําคัญ 

ไดแก 

(1) การจัดการศึกษากับการพัฒนากําลังคน การสรางอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง  

การจัดการศึกษาทั้งทีเ่ปนหลักสูตร (อนุปริญญา) หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือโครงการจัดการความรูตาง ๆ 

จะตองสอดคลองกับบริบทของไทยและตองมีการกําหนดกลุมผูเรียนเปาหมายที่มีความแตกตางกัน เชน ผูเรยีน

ดอยโอกาส ผูเรียนในระบบการศึกษาปกติ ผูเรียนที่ตอบสนองความตองการภาคธุรกจิเอกชนในทองถ่ิน ผูเรียน

ที่ตองการปรับเปลี่ยนอาชีพใหมหรือทักษะใหม ๆ ทั้งน้ีจะตองมีการจัดหลักสูตรที่ตอบสนองตรงความตองการ

ของชุมชน มีความยืดหยุน เปด-ปด ไดตามความตองการของชุมชนสามารถเช่ือมโยงกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 

รวมทั้งรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  

(2) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ินและชุมชน ซึ่งการจัดหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ ควรมี

หลากหลายและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินหรือชุมชนที่ วิทยาลัยชุมชนน้ัน ๆ ต้ังอยูเพื่อ          

การพัฒนาอาชีพหรือทักษะใหม ๆ  

สําหรับการจัดการศึกษาในลักษณะของโครงการ (Project-based) เพื่อพัฒนาคนในพื้นที่น้ัน ๆ เมื่อ

ประสบความสําเร็จแลวมีการขยายผลใหมากข้ึน ดังน้ัน วิทยาลัยชุมชนตองเขาใจความตองการชุมชนหรือ   

ทิศทางการพัฒนาของชุมชน โดยใชกลไกการสํารวจความตองการเปนระยะ ๆ  เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานการ

จัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมใหเกิดการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Learning) โดยวิทยาลัยชุมชน

ตองมีบทบาทเปนแหลงเรียนรูประจําทองถ่ินน้ัน ๆ 

แนวคิดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ที่มีนัยยะตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย

การเรียนรูหลากหลายดาน ไดแก การเรียนรูในวิชาหลักและเน้ือหาสําหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ ดังน้ันวิทยาลัยชุมชนควรนํากรอบ



 

 á¼¹¡ÅÂØ·¸�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ·ÂÒÅÑÂªØÁª¹ÃÐÂÐ 5 »� 10 

แนวคิดน้ีมาปรับใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ใหสามารถผลิตทรัพยากรมนุษยไดตรง

ความตองการของระบบเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยนํามาปรับใชในการเรียนการสอนเนนพัฒนา

นักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูตามองคประกอบของแนวคิด โดยเฉพาะทักษะที่จะสงเสริมการประกอบอาชีพ

และการยกระดับคุณภาพชีวิต  

แนวทางปฏิบัติจะตองประกอบดวยประเด็นตาง ๆ ไดแก กระบวนการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum 

Development) วิธีการสอน (Pedagogy) สภาพแวดลอมการเรียน (Learning Environment) และ       

การประเมินผลการเรียนรู (Assessment)  

สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอระบบวิทยาลัยชุมชนของไทย จึงควรมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานเพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนใหวิทยาลัยชุมชน

สามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว เชน สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพื่อการศึกษา 

ระบบการประเมินผล และการพัฒนาเทคนิคการสอนรูปแบบตาง ๆ การปรับวิธีการงบประมาณ เพื่อให

ขับเคลื่อนสูศตวรรษที่ 21 อยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 บริบทภายในประเทศ 
 บริบทภายในประเทศ ประกอบดวย นโยบายรัฐบาล แผนการพัฒนาดานตาง ๆ ทั้งในระดับชาติและ

ระดับกลุมจังหวัดหรือจังหวัด ซึ่งคาดวาจะมีนัยยะตอทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรประเทศ ไดแก  ยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ (Growth 

&Competitiveness) ยุทธศาสตรสรางโอกาสบนความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (Inclusive 

Growth) ยุทธศาสตรการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth) ยุทธศาสตรปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและระดับจังหวัด รวมทั้งนโยบายและ

พัฒนาการดานการศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

โดยรัฐเห็นความสําคัญและมีนโยบายดานการศึกษา และนโยบายตอกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่อง

ตอไปน้ี ไดแก เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเช่ือมโยงกัน ยกฐานะครูใหเปน

วิชาชีพช้ันสูง เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

ใหมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

นโยบายและแผนการพัฒนาดานตาง ๆ ระดับประเทศ ไดแก 

(1) ยุทธศาสตรประเทศไทย (อนาคตประเทศไทย 2020) เพื่อเปนหลักในการพัฒนาประเทศ โดยให

ความสําคัญเรื่องการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมและโลก ยกระดับสถานศึกษา 

คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพของครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริมการเรียนรู 

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ใหความสําคัญกับ     

การสรางฐานทางปญญาใหเปนภูมิคุมกันกับคนและสังคมไทย โดยพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงชีวิต    

นโยบายดานการศึกษาของไทย ไดแก  
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(3) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 

พ.ศ.2553 ที่กําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ จัดใหบุคคลมี

สิทธิและโอกาสเสมอกัน 

 แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) กําหนดวิสัยทัศนใหคนไทยไดเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ 

 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) เปาหมายสําคัญอยูที่ 

“การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่

เกิดข้ึนตลอดชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืนของทองถ่ินไทย 

โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทาง

วิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 

 (ราง) ยุทธศาสตรการศึกษา พ.ศ. 2556-2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย เพื่อใหสอดคลองตามนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล 7 

ยุทธศาสตรหลัก 

 (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต พ.ศ.2557-2561 กําหนดเปาหมาย

ใหคนไทยทุกคน ทุกชวงอายุไดรับการศึกษาและการพัฒนา แบงชวงอายุออกเปน ชวงที่ 1 เด็กแรกเกิด-

ปฐมวัย (0-4 ป) ชวงที่ 2 เด็กในวัยเรียน (5-14 ป) ชวงที่ 3 วัยรุน/นักศึกษา (15-21 ป) ชวงที่ 4 แรงงาน   

(15-59 ป) ชวงที่ 5 ผูสูงวัย (60 ปข้ึนไป) แผนการศึกษาควรจัดใหสอดคลองกับการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

เช่ือมโยงการศึกษากับสุขภาวะทุกดาน (กาย ใจ สังคม ปญญา) 

นอกจากนโยบายและแผนพัฒนาตาง ๆ ในระดับประเทศดังกลาวมาขางตนแลว ยังมีแผนพัฒนากลุม

จังหวัดและจังหวัด (77 จังหวัด) ซึ่งแบง 18 กลุมจังหวัดในแตละกลุมจังหวัดก็จะมีการกําหนดยุทธศาสตรใน

การพัฒนาที่มีจุดเนนที่เหมือนและแตกตางกันตามบริบทของกลุมจังหวัดน้ัน ๆ หลายประเด็นสําคัญและสง 

ผลกระทบกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนที่มุงเนนการตอบสนองความตองการของชุมชน เพื่อพัฒนา

ชุมชนเขมแข็ง พัฒนากําลังคนและสังคม 

 นอกจากน้ี ประเด็นการพัฒนามนุษย ซึ่งมีรายงานที่จัดโดย UNDP (United Nations Development 

Programme) ไดกําหนดตัวช้ีวัดการพัฒนามนุษย (Human Development Index: HDI) ที่แสดงใหเห็นถึงการ

พัฒนามนุษยใน 3 ดาน คือ (1) อัตราการศึกษา (Educational Attainment) (2) ชวงอายุขัย (Life Expectancy)       

(3) เศรษฐกิจ (Income) ซึ่งดูจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัว โดยแบงระดับการพัฒนามนุษย 

ออกเปน ระดับสูงมาก (Very High Human Development:0.905) ระดับสูง (High Human Development:0.758) 

ระดับกลาง (Medium Human Development:0.640) และระดับตํ่า (Low Human Development:0.466) 

ในการจัดอันดับการพัฒนามนุษย ป พ.ศ.2555 พบวา ประเทศไทยอยูกลุมการพัฒนามนุษย

ระดับกลางที่อันดับ 103 (0.690) จากทั้งหมด 187 ประเทศ สําหรับประเทศที่มีการพัฒนามนุษยในระดับ    

สูงมากเปนอันดับที่ 1 และ 2 ไดแก นอรเวย (0.955) และออสเตรเลีย (0.912) ตามลําดับ ในกลุมประเทศอาเซียน         



 

 á¼¹¡ÅÂØ·¸�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ·ÂÒÅÑÂªØÁª¹ÃÐÂÐ 5 »� 12 

มีประเทศสิงคโปร (0.895) และบูรไน (0.855) อยูในอันดับที่ 18 และ 30 ตามลําดับ ในขณะที่มาเลเซีย 

(0.769) อยูในกลุมการพัฒนามนุษยระดับสูง เปนอันดับที่ 64  

บริบทตาง ๆ นับต้ังแตยุทธศาสตรประเทศ แผนพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด รวมทั้งนโยบายดาน

การศึกษาตาง ๆ ดังกลาวขางตนน้ัน (แผนภาพที่ 5) จะสงผลตอการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและตอบสนองแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ตลอดจนเปนแนวทางในการกําหนดบทบาท

การศึกษาวิทยาลัยชุมชนเขาสู 3 รูปแบบ (Tracks) ไดแก TRACK I การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 

TRACK II การศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ และ TRACK III การศึกษาอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญา โดยจะตองมี 

การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

(1)  การกระจายโอกาสการเขาถึงการศึกษาของประชาชน โดยเพิ่มจํานวนวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดอื่น 

ๆ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ 

(2)  การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนต้ังอยู โดยพิจารณาตาม  

ความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน บางประเด็นตองตอบสนองความตองการของ

ชุมชน และบางประเด็นตองตอบสนองความตองการในการพัฒนากําลังคนของประเทศตามโครงการเมกะ  

โปรเจกต หรือนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 

(3)  การบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชนดวยความยืดหยุน ตอบสนองและทันตอความตองการของ

ชุมชน 

(4)  รูปแบบการจัดการศึกษามีความหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนและประชาชนสามารถเขาถึงมากข้ึน 

(5)  สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานอื่น ๆ ภายในกลุมจังหวัดเดียวกัน 

(6)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการ 

(7)  พัฒนาวิทยาลัยชุมชนเปนแหลงเรียนรูทั้งกายภาพและเสมือน (Virtual) เพื่อสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิตใหกับประชาชนในทองถ่ินและชุมชนน้ัน 
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แผนภาพท่ี 5 การเช่ือมโยงยุทธศาสตรประเทศ กลุมจังหวัด/จังหวัด ตอการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน 
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บทที่ 3 
สรุปผลการศึกษา 

 
3.1 สรุปผลจากการจัดประชุมสัมมนาใน 4 ภูมิภาค 

 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนกลยุทธการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป 

จํานวน 4 ครั้ง ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ซึ่งมีบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ ประกอบดวย บุคลากรจาก 

สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ ประกอบดวย กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 

กรรมการสภาวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน รองผูอํานวยการ บุคลากรทั้งอาจารย ครูผูสอน    

พนักงานราชการ อาจารยพิเศษ นักศึกษา ศิษยเกา รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียและผูเกี่ยวของจากหนวยงาน

หรือองคกรภายนอกตาง ๆ ดังน้ี 

 ภาคกลาง มีวิทยาลัยชุมชน 4 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนสระแกว วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี วิทยาลัยชุมชน

สมุทรสาคร และวิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ ผูเขารวม

ประชุม 66 คน 

 ภาคเหนือ มีวิทยาลัยชุมชน 5 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนตาก 

วิทยาลัยชุมชนแพร และวิทยาลัยชุมชนนาน จัดประชุมวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ โรงแรมควีนพาเลส อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก ผูเขารวมประชุม 59 คน 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิทยาลัยชุมชน 4 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู และวิทยาลัยชุมชนยโสธร จัดประชุมวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด 

จังหวัดมุกดาหาร ผูเขารวมประชุม 70 คน 

 ภาคใต มีวิทยาลัยชุมชน 7 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนปตตานี 

วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนสตูล และวิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดประชุม                   

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ จังหวัดสงขลา ผูเขารวมประชุม 106 คน สรุปประเด็นจาก

เวทีการประชุมสัมมนาทั้ง 4 ภูมิภาคมีรายละเอียดสําคัญดังตอไปน้ี 

3.1.1 ประเด็นภาพรวมของแผนกลยุทธ 

วิทยาลัยชุมชนมีพันธกิจที่ตรงกับความตองการของพื้นที่  ทั้งน้ีมีขอเสนอเพิ่มเติมวาควรใหชุมชนมี  

สวนรวมในการบริหารจัดการ และวิทยาลัยชุมชนควรเปนคลังปญญาทางดานภูมิปญญาทองถ่ิน ทําหนาที่

จัดเก็บและสังเคราะหองคความรูตาง ๆ ของชุมชนและทําใหเกิดการอนุรักษและสานตอ จึงเสนอใหเพิ่ม   

พันธกิจการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินเปนอีกพันธกิจหน่ึง 
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วิทยาลัยชุมชนตองมีจุดยืนสําคัญที่เนนการพัฒนาชุมชน เพื่อชุมชนเขมแข็ง ตองดําเนินการตาม   

พันธกิจอยางจริงจังในทางปฏิบัติโดยจัดการศึกษาตลอดชีวิต มีการเรียนการสอน การฝกอบรมตามความ

ตองการของชุมชน เนนกลุมเปาหมายหลักคือประชาชนในพื้นที่ทุกกลุม ต้ังแตประชากรวัยเรียน ผูขาดโอกาส

ทางการศึกษา ผูตองการเพิ่มพูนความรู รวมถึงวัยแรงงาน 

วิทยาลัยชุมชนควรสรางพันธมิตรและเครือขายกับภาครัฐ เอกชน ภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง 

เพื่อเปนการระดมและใชประโยชนทรัพยากรในพื้นที่อยางคุมคา และดําเนินการประสานการทํางานรวมกับ

หนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ เพื่อจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน 

สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนควรดําเนินการปรับกฎ ระเบียบตาง ๆ ใหมี   

ความคลองตัว และสนับสนุนการทํางานของวิทยาลัยชุมชน และตองมพีระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เฉพาะของวิทยาลัยชุมชน 

รวมทั้งขยายวิทยาลัยชุมชนใหครอบคลุมในแตละพื้นที่ และใหมีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดที่มี     

ความพรอมกอน 

3.1.2 ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนในอนาคต 

ผูมีสวนไดสวนเสียสวนใหญเห็นดวยกับการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนตามนโยบาย 3 Tracks คือ     

Track ชุมชน Track อาชีพ Track อนุปริญญา ทั้งน้ี ตองมีหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองความตองการ

ชุมชน เนนการลงพื้นที่และภาคปฏิบัติ มีหลักสูตรแตกตางจากสถาบันการศึกษาอื่น เปนหลักสูตรที่งาย 

ยืดหยุน และใชไดทันที  

ในแตละ Track ควรมีเปาหมายและกลไกการทํางานที่ชัดเจน โดยเสนอวา Track ชุมชน ควรเนน 

การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง จัดการพัฒนาองคความรูและปราชญทองถ่ินที่ทําใหชุมชนเกิดการพัฒนาได   

สรางกลไกทํางานใกลชิดชุมชน เพื่อใหมีขอมูล สรางความเขาใจเชิงลึก เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็ง สําหร ับ 

Track อาชีพ ควรเนนมาตรฐานที่รับรองความสามารถและความเช่ียวชาญดานอาชีพ มีหลักสูตรการพัฒนา

อาชีพที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัด สรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและ

ผูประกอบการ โดยมีกระบวนการสํารวจความตองการกําลังคนและแรงงาน เนนภาคปฏิบัติใหเติบโตในโรงงาน

และภาคอุ ต สาหก รรมหรื อส ร า ง ร ายได  อี ก ทั้ ง มี ร ะบบป ระ เมิ นแล ะประกัน คุณภาพภายใน                      

สวน Track อนุปริญญา ควรเนนการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับผูดอยและ

ขาดโอกาส อีกทั้งเปนสะพานเช่ือมและยกระดับการศึกษา โดยสรางความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อรองรับผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน และสรางหลักสูตรตอเน่ืองระหวางวิทยาลัยชุมชนรวมกับ

มหาวิทยาลัย 

สําหรับประเด็นการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลของวิทยาลัยชุมชน มีขอเสนอวา ควรปรับ

โครงสรางการบริหารงาน และอาจจะใหมีสถานภาพเปนนิติบุคคล วิทยาลัยชุมชนแตละแหงตองมีแผนสราง 

อัตลักษณเฉพาะของตนเอง ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหมีทิศทางที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาบุคลากรให
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เกิดความมั่นคงและกาวหนาในอาชีพ สรางแรงจูงใจ โอกาส และยกระดับกรอบอัตราบุคลากร รวมทั้งมี

แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เกณฑการคัดเลือก ติดตาม และประเมินผูสอนเฉพาะของวิทยาลัยชุมชน 

ดานการบริหารงบประมาณ พิจารณาจัดสรรตามสภาพและบริบทของพื้นที่ ทันตามกําหนดเวลา และ

ใหบริหารจัดการไดเองตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนแตละแหง  มีการบริหารอยางโปรงใสโดยใชระบบเทคโนโลยี

รองรับ 

ประเด็นการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community 

(AEC) มีความเห็นวา ตองดําเนินการพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ AEC อยางเปนรูปธรรม

ในดานตาง ๆ  ต้ังแตดานภาษา การพัฒนาบุคลากร ดานเศรษฐกิจ และความรวมมือกับประเทศในกลุม

อาเซียน อาทิ การดูงาน แลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา และบุคลากร กับประเทศในกลุมอาเซียน การเตรียม

ความพรอมระดับชุมชนที่ติดชายแดน โดยพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมคนเขาสูตลาดอาเซียน ทางดานภาษา 

วัฒนธรรม ทําความรวมมือเช่ือมโยงหลักสูตร และความรวมมือทางวิชาการรวมกับประเทศเพื่อนบานอาเซียน

ใหเปนมาตรฐานอาเซียน รวมทั้งปรับกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเพื่อการทํางานรวมกับตางประเทศ การรับ

นักศึกษาตางชาติเขามาเรียน 

ประเด็นอื่น ๆ ที่นําเสนอเพิ่มเติม คือ ควรมีระบบฐานขอมูลผูสอน ผูเช่ียวชาญ ใหเกิดความรวมมือ

และแลกเปลี่ยนผูสอนระหวางวิทยาลัยชุมชนได มีกลยุทธสรางความเช่ือมั่นและยอมรับ เพื่อจูงใจใหคนมา

เรียน และใหวิทยาลัยชุมชนเปนที่รูจักตอสาธารณชน จัดสรรอุปกรณและโครงสรางพื้นฐาน สื่อการเรียน    

การสอน ขยายระบบไอทีใหทันสมัย ครอบคลุมวิทยาลัยชุมชนและหนวยจัดการศึกษา รวมทั้งลงทุนสราง

สํานักงานวิทยาลยัชุมชน อาคารเรียน ที่ดิน และการเชาสถานที ่

นอกจากน้ี ยังมีประเด็นเฉพาะของแตละภูมิภาค ก็คือ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มการขยาย

โอกาสการศึกษาในระดับปริญญาตรี และประเด็นจากภาคใต ที่เสนอประเด็นสําคัญ 6 ประเด็น คือ (1) การ

เพิ่มยุทธศาสตรดานความมั่นคง (2) การเปดหลักสูตรอนุปริญญาที่มีลักษณะเฉพาะ 2 แบบ คือ อนุปริญญาที่

เนนการศึกษาตอ (Transfer Program) และอนุปริญญาที่สําเร็จการศึกษาในตัวเอง (Terminal Program)  

(3) การพัฒนากลไกการทํางานทั้งคนและกระบวนการทํางานจากสวนกลาง (สวชช.) (4) นโยบาย

ระดับประเทศที่สนับสนุนความเช่ือมโยงหลักสูตรการเรียนการสอนระหวางมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชน 

โดยอาจกําหนดเปนตัวช้ีวัดหน่ึงในการประกันคุณภาพ (5) การพัฒนาอาชีพตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยโรงงาน 

พ.ศ. 2554 และ (6) การจัดทําหลักสูตรที่เปนความรวมมือระหวางวิทยาลัยชุมชน สถาบันการศึกษาหนวยงาน

ตาง ๆ และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 

3.2 สรุปผลจากการสัมภาษณ 

สรุปผลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวยกรรมการวิทยาลัยชุมชนทั้ง

อดีตและปจจุบัน ซึ่งผูทรงคุณวุฒิเหลาน้ีไดเสนอแนวทางที่คอนขางสอดคลองและเปนแนวทางเดียวกัน       

ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
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3.2.1 หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 

 ยึดโยงกับความตองการ (Demand Side) ของชุมชน การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมุงเนน

การจัดการศึกษาที่จะชวยพัฒนาทักษะ อาชีพ และคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพื้นที่ชุมชน เปนการจัด

การศึกษาตามอัธยาศัย อีกทั้งเปนการเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนที่ไมสามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได

ดวยเหตุความไมพรอมดานตาง ๆ เขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดงายข้ึน หลักสูตรตาง ๆ ที่วิทยาลัยชุมชน

แตละแหงควรจัดจะตองตอบสนองความตองการและการประกอบอาชีพของคนในชุมชนหรือทองถ่ินน้ัน ๆ  

การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตองตอบสนองเร็ว (Responsive) น่ันคือ วิทยาลัยชุมชนตอง

ปรับตัวเองอยูเสมอ เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลง วิทยาลัยชุมชนตองพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ 

เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของชุมชน เทคโนโลยีและตลาดแรงงานตลอดเวลา 

 ยืดหยุน (Flexibility) การจัดหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนควรมีความหลากหลาย ยืดหยุน 

สามารถเปดหลักสูตรใหมที่ตรงกับความตองการของผูเรียนและชุมชน และสามารถยุบไดเมื่อหลักสูตรน้ัน ๆ  

ไมสามารถตอบสนองตอความตองการกําลังคนในดานน้ัน ๆ ตอไป  

 การจัดการศึกษาแบบไมแพง แตมีคุณภาพ ผูที่ ศึกษาในวิทยาลัยชุมชนจะเสียคาใชจายนอย          

คาเลาเรียนไมแพง เพื่อเปดโอกาสและใหบริการแกกลุมบุคคลในทองถ่ินที่อยูหางไกลและมีปญหาดาน

เศรษฐกิจ ทั้งน้ีผูเรียนสามารถเรียนไปพรอมกับการทํางานเพื่อพัฒนาอยางตอเน่ืองใหเปนการศึกษาตลอดชีวิต 

 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนไมควรเปดหลักสูตรในระดับปริญญา แตเปนการจัดการศึกษา

ที่สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู ไมสามารถบริการใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่ตองการศึกษาไดอยางเพียงพอ          

และไมสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของชุมชนได  ทั้งเ น้ือหาสาระ  และวิธีการจัดการ                

การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนจึงเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปดโอกาสใหผูเรียนมาเรียนในหลักสูตร

อนุปริญญาเพื่อศึกษาตออีก 2 ป ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหไดปริญญาตรี และหลักสูตรอนุปริญญาเนนที่การ

ทํางาน ไมเนนการเรียนตอในระดับปริญญาตรี รวมทั้งเปนการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิตที่สามารถเช่ือมโยงกับ

การศึกษาทุกระดับและชวยเติมเต็มสวนการศึกษาที่ขาดไปใหสมบูรณข้ึน 

 การเรียนเพ่ือสรางโอกาส หลักสูตรตองตอบสนองโจทยในพ้ืนท่ีมากกวาระดับประเทศ การจัดการ

เรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนแตละแหงควรตอบสนองตอความตองการและการประกอบอาชีพของชุมชน

ในทองถ่ินน้ัน ๆ เปนหลัก ซึ่งในการจัดการศึกษาควรมีการศึกษาความตองการรวมกับทองถ่ิน ใหความสําคัญ

ตอการวางแผนการศึกษาในระดับจังหวัดมากกวาการวางแผนในระดับประเทศ ทั้ งน้ีควรยึดหลัก            

“สอนคนชุมชน โดยคนชุมชน ดวยโจทยชุมชน” 
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3.2.2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และขยายวิทยาลัยชุมชน 

ควรขยายวิทยาลัยชุมชนใหครบทุกจังหวัด ปจจุบันมีวิทยาลัยชุมชนอยู จํานวน 20 แหง โดยจัดต้ัง

ครั้งแรกใน 10 จังหวัด ในปพ.ศ.2545 และอีก 10 จังหวัด ในปพ.ศ. 2546 ซึ่งการขยายวิทยาลัยชุมชนเพิ่มควร

ดําเนินการเมื่อมีความพรอม และควรพิจารณาขยายเพิ่มในจังหวัดขนาดใหญที่มีแรงงานหรือประชาชนที่ขาด

โอกาสทางการศึกษาระดับสูงจํานวนมาก  

 ไมเนนการลงทุนโครงสราง (Hardware) แตเนนการสรางเครือขายเชื่อมโยง ระบบ Operating 

System และ Shareware การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนจะเนนแนวคิด Common Resource/ 

Share Resource วิทยาลัยชุมชนควรใชทรัพยากรที่มีอยูในจังหวัด ใชหนวยงานทางการศึกษา สถาน

ประกอบการ ภาคเอกชน และแหลงเรียนรูของชุมชน ตลอดจนทองถ่ินเปนเครือขายในการจัดการศึกษาของ

วิทยาลัยชุมชน 

3.2.3 การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 

สภาวิทยาลัยชุมชน (Local Board) ควรมีหนาที่หลักที่สําคัญ คือ  

(1) รับนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 

(National Board) และถายทอดใหกับผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

(2) ทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด โดยการหาแนวทาง ประสาน สงเสริม และสนับสนุน

ใหวิทยาลัยชุมชนสรางเครือขายในการจัดการเรียนการสอน 

(3) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนควรยึดโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อใหสามารถ

จัดการศึกษาไดตรงกับความตองการกําลังแรงงานของทองถ่ิน 

องคประกอบของคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนควรประกอบดวย ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 

ในพื้นที่ที่หลากหลาย อาทิ นักวิชาการและผูแทนประชาชน ซึ่งกลุมบุคคลเหลาน้ีสามารถที่จะสนับสนุน     

การสรางกลยุทธในภารกิจดานการจัดการศึกษาของชุมชนและทองถ่ินได  

วิทยาลัยชุมชนควรมุงเนนการทําความเขาใจเรื่องแนวคิด ปรัชญาของการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนที่

ถูกตองใหบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน คือ ผูกํากับ ผูบริหารและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ไดเขาใจ

อยางถองแท 

ควรพัฒนาการบริหารจัดการระบบวิทยาลัยชุมชน โดยกระจายอํานาจการบริหารจัดการให    

วิทยาลัยชุมชนสามารถตัดสินใจและบริหารจัดการเองไดในบางเรื่องที่สําคัญ เชน การบริหารงานบุคคล       

การบริหารการเงินและงบประมาณ เพื่อทําใหระบบวิทยาลัยชุมชนมีความคลองตัว เกิดประสิทธิภาพมีความย่ังยืน และ

ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง  
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ควรสนับสนุนใหวิทยาลัยชุมชนมีการบริหารแบบ Cluster โดยมีผูบริหารระดับผูอํานวยการเพียง   

คนเดียว และมีรองผูอํานวยการหลายคนทําหนาที่บริหารจัดการกระจายตามหนวยจัดการศึกษา ทั้งน้ีใหการ

จัดการศึกษามีความยืดหยุน รวดเร็ว และตอบสนองความตองการของพื้นที่ 

วิทยาลัยชุมชนตองสรางธรรมาภิบาลใน 4 ระดับคือ (1) ระดับ Ownership ทั้งกรรมการระดับนโยบาย 

(National Board) และประชาชนในพื้นที่ (2) ระดับ (Local Board) (3) ระดับผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

และ (4) ระดับผูปฏิบัติงาน คือ อาจารยและเจาหนาที่ ใหมีระบบความรับผิดรับชอบ (Accountability 

System) รวมกัน 

3.2.4 ทิศทางในอนาคตตามนโยบาย 3 Tracks 

(1) การจัดการศึกษา Track ชุมชน  
 หลักสูตรที่เปดสอนควรเกิดจากโจทยหรือความตองการของชุมชนเปนหลัก แนวคิดสําคัญคือ 

สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความตระหนักในการอนุรักษวัฒนธรรม 

และประเพณีของทองถ่ิน 

 การจัดหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนควรใหมีความเช่ือมโยงระหวาง 3 Tracks โดยหลักสูตรอาชีพ

และหลักสูตรอนุปริญญาสามารถพัฒนามาจากหลักสูตรชุมชนได หากหลักสูตรน้ัน ๆ เปนที่ตองการของพื้นที่  

(2) การจัดการศึกษาสําหรับ Track อาชีพ 

 ควรเนนการสรางโอกาสใหม ๆ ในอาชีพใหกับชุมชน ตองมีการสํารวจความตองการของชุมชน

รวมกับชุมชน เพื่อทราบความตองการที่แทจริง ซึ่งจะสงผลใหเกิดความย่ังยืนในอาชีพของชุมชน 

 หลักการของการจัดการศึกษาสําหรับ Track อาชีพ มีแนวคิดที่สําคัญ คือ สรางองคความรู    

สรางคน และสรางงาน ทั้งน้ีเพื่อใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) จะทําใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูที่ ย่ังยืน และสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคมได

ตลอดเวลา 

(3) การจัดการศึกษา Track อนุปริญญา 

 การจัดการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา เปนหลักสูตรที่เนนใหผูเรียนมีทักษะที่พรอมสําหรับการ

ทํางานมากกวาการศึกษาตอ เนนการจัดหลักสูตรแบบ Modular เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน

สามารถเขาสูตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดทันที 

 วิทยาลัยชุมชนควรแสวงหาความรวมมือจากกลุมบุคคลและองคกรที่มีศักยภาพ (Potential 

Partner) ในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน 

 แนวทางในการจัดหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนควรจัดโดยยึดหลักของการปรับโจทยระดับรัฐสู

โจทยระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ เพื่อใหมีหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของพื้นที่ จังหวัด และ

ประเทศ 
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 วิทยาลัยชุมชนควรรักษาคุณภาพดานวิชาการและภาคปฏิบัติ (Qualification Framework) โดย

ผานกลไกที่สรางความเทาเทียม คือ มีการใชสื่อการสอน/กระบวนการทําแผนการสอนรวมกัน 

 ควรมีนโยบายเพื่อสรางความเช่ือมตอระหวางมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ เชน        

มีนโยบายในการทําหลักสูตรรวมกันเพื่อการสงตอนักศึกษา 

3.3 สรุปผลจากการประชุม Focus Group 
จากการจัดประชุม Focus Group จํานวน 2 ครัง้ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 และวันที่ 14 มิถุนายน 

2557  มีผูเขารวมประชุมประกอบดวย คณะอนุกรรมการดานนโยบาย แผน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ทาน 

และผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนประมาณ 5-8 แหง จํานวนประมาณ 8-10 ทาน  สรุปผลไดดังน้ี 

 แผนกลยุทธฯ ฉบับน้ีควรกําหนดใหเปนแผนฯ เรงดวน ระยะเวลา 3 ป 

 ในแผนกลยุทธฯ ฉบับน้ี เนนพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนใน 3 Tracks โดยมีการกําหนดเปาหมาย

ทั้ง 3 Tracks ในสัดสวน Track I  : Track II : Track III เปน 30 : 50 : 20 

 คํานิยามตาง ๆ  ตองมีความเขาใจที่ชัดเจน เชน คําวา ชุมชน กลุมเปาหมายตาง ๆ ของวิทยาลัยชุมชน 

ศาลาประชาคม และสภาคลังสมองชุมชน เปนตน 

 การกําหนด Uniqueness หรือ Positioning ของวิทยาลัยชุมชนที่มีความแตกตางจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ  

 การกําหนดเปาหมายของแตละกลยุทธ มุงเนนใหเห็นผล และจัดลําดับความสําคัญใน 3 ป ให

บรรลุผล ในเรื่องโครงสรางพื้นฐาน การตัดสินใจในการวางแผนตองชัดเจนในปแรก และเห็นผลในปที่ 2 และ 3 

 กลยุทธสําคัญ ประกอบดวย การสรางฉันทะรวม (Shared Vision) การสรางพันธกิจสัมพันธทาง

ชุมชน/สังคม (Community/ Social Engagement) การสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ (Quality Enhancement) และ        

การปฏิรูปการบริหารจัดการ (Management and Good Governance Reform) 
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ตารางท่ี 1 สรุปกลยุทธจากการประชุม Focus Group 
กลยุทธ แนวทางการดําเนินการทางกลยุทธ 

1. การสรางฉันทะรวม 
(Shared Vision) 

 ใหคนในชุมชนมีความเขาใจและรูจักวิทยาลัยชุมชน 

 การทําใหสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) ตั้งแตผูบริหารและผูปฏิบัติรับรูและ

ยอมรับการเปล่ียนแปลงตามกรอบวิสัยทัศน และประธานสภาวิทยาลัยชุมชน สภาวิชาการ ผูบริหาร 

และประชาคมในวิทยาลัยชุมชนทุกฝายมีฉันทะรวมกัน มีกิจกรรมหลักที่ควรทํา เพื่อใหบุคลากรทุก

ระดับเขาใจนโยบายหลัก มองทิศทางของวิทยาลัยชุมชนที่จะไปใหสอดคลองกัน และใหชวยกัน

กําหนดการทํางานที่จะไปสูเปาหมายวามีกระบวนการอะไรบางที่ สําคัญและตองทําใหเกิด    

ฉันทะรวม 

 ฉันทะรวมคือ ประโยชนระยะยาว ที่เห็นรวมกัน เปนการสรางชุมชนเขมแข็งตามวิถีของ

ชุมชน มีความงดงาม ความอบอุน เริ่มจากคนในชุมชน 

 ฉันทะรวมในที่น้ีหมายถึง เรื่องภายในของวิทยาลัยชุมชนวามีความคิดเห็นตรงกันหรือไม 

อาทิ หนวยงานเก่ียวของตาง ๆ และหาหนทางในการปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบที่เปนปญหาตาง ๆ 

 การ Shared Vision การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติตองทําอยางไร 

 ปญหาอุปสรรคสูเปาหมาย ของภาพความสําเร็จของแตละ Track ใน 3 ปแรก      

อยากเห็นอะไร เพื่อตรวจสอบทุกฝายวาคิดตรงกันหรือไม และพิจารณาถึง อุปสรรค แนวทาง

พัฒนาการปรับปรุงในเร่ืองอะไรบาง  สรางฉันทะรวมกัน อาทิ Track II (อาชีพ) คือสินคา 

อรรถประโยชนดานกายภาพที่จับตองได หรือ Track I (ชุมชน) ผูสอนมีนอยมากในวิทยาลัยชุมชน

เพราะวิทยาลัยชุมชน เนน Track III มาก จึงตองหาเพิ่ม หรือ Track II ผูรวมประโยชนอยูที่ไหน 

จะมีบทบาทหนาที่อยางไร ตองกําหนดใหชัดเจน ทั้ง 2 Tracks จะเชื่อมโยงเก้ือกูลกันได          

แมคนเรียนจะตางกัน Track I จะเปนผูรักชุมชน เนนความสุขสวนรวมเปนหลัก แต Track  II 

เปนปจเจกบุคคล อยากไดฐานะความม่ันคง 

2. การสรางพันธกิจ
สัมพันธชุมชน/สังคม 
(Community/ Social 
Engagement) 

 คําวา “การศึกษา” ในวิทยาลัยชุมชนควรใชคําวา การเรียน-รู  และ-สอนรวมกัน         

แทน โดยมีฐานะที่เทากัน ทั้งปราชญชาวบานและผูสอนในวิทยาลัยชุมชน ถือเปนหลักคิดของ 

Community/ Social Engagement 

 Community Engagement Framework หรือ TQF สําหรับวิทยาลัยชุมชนตอง Identify 

Outcome ได 

 มีการประเมินและการเสริมศักยภาพอยางไร ใครรับผิดชอบตอสัมฤทธิผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

ผลผลิตของวิทยาลัยชุมชนคืออะไร ที่ไมใชแค Track อนุปริญญา ความรับผิดชอบมี 2 สวน คือ จาก 

สวชช. และวิทยาลัยชุมชนจะมี Platform อยางไร 

 วิทยาลัยชุมชนตองเลือกสัดสวนความตองการไดตามพื้นที่ที่แตกตางกัน การทําใหเกิด

พันธกิจสัมพันธชุมชน และพันธกิจสัมพันธสังคม นอกจากการส่ังแลว ตองลงทุน ลงใจ ลงแรง   

รวมทําใหฉันทะรวมเกิดได 

3. การสงเสรมิศักยภาพ
ทางวิชาการ (Quality 
Enhancement) 

 การเสริมสรางศักยภาพวิชาการจะมีบทบาทมาก วิทยาลัยชุมชนตองมีกลไกในการสงเสริม

ความรอบรูทางวิชาการ และสรางประสบการณดวย หากวิเคราะหตัวเองได การขับเคล่ือนจะรูวา

ตองการอะไรในการเสริมสรางศักยภาพ รูวาขาดอะไร มีอะไร บางอยางตองใสในพระราชบัญญัติ  
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กลยุทธ แนวทางการดําเนินการทางกลยุทธ 
การจัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อกําหนดกลไกในยุทธศาสตร ระบบบริหารจัดการ เปนอํานาจ

หนาที่ของ สวชช. สกอ. กกอ. หรือตองแกไข พ.ร.บ. 

 ขอบังคับแบบเดิม อาจารยมีปญหาตองไปใชอาจารยพิเศษ ขาราชการเกษียณ ผูเชี่ยวชาญ

จากเอกชน ตองชวยใหมีความรูสึกรวมจากคลังสมองชุมชน เขามารวม เพื่อสรางศาสตราภิจารย 

(อาจใชคําอื่น การกําหนดตําแหนงในลักษณะ ศาสตราภิจารยในแนวคิดวา หมายถึง กลองความคิด

ขนาดใหญ เพื่อเปนศักดิ์ศรีของวิทยาลัยชุมชน) ใหเกิดในวิทยาลัยชุมชนโดยสรางอาจารยภิจารย

ครูภิจารย ครูชวยสอนภจิารย ที่มีความเชี่ยวชาญมาประจําในวิทยาลัยชุมชนใชความรูความสามารถ

มาทําใหเกิดการเรียน-รูรวมกัน สอนเปน พูดรูเร่ือง และทําใหรูสึกมีฉันทะรวม ภูมิใจในความ

เปนภิจารย เพื่อเปน Archive และคลังสมองชุมชน และมูลนิธิชุมชนอยากมีประวัติในการสงเสริม

การศึกษา มีสวนรวมในการเปล่ียนแปลงอนาคต 

 ส่ิงแรกคือตองเสริมศักยภาพผูปฏิบัติงาน เปล่ียนจากการทํางานดวยความเคยชิน 

ประสบการณ ความสําเร็จในอดีต จากสัญชาตญาณ มาทํางานบนฐานความรู มีการสังเกต จดบันทึก

ทั้งความสําเร็จและความลมเหลว จะขับเคล่ือนไดงายขึ้น 

 กําหนดเปาหมายรวมคือ Learning Organization: LO จะสรางการเรียนรูรวมอยางไร 

ทั้งมิติบุคลากร ชุมชน ผูไดรับประโยชน มีหลายวิธี จะใชวิธีการอยางไร เชน On the Job 

Training มีโครงการเฉพาะ หรือใชระบบ Coaching หรือใชวิธีการเรียนรูดวยตนเอง ลองฝกทํา 

บางกรณีมีหลักสูตรเฉพาะ 

 รวมถึงการมีองคกรหรือหนวยงานเล็ก ๆ ทํางานโดยเฉพาะ ใหสรางความนาเชื่อถือในชุมชน 

เชน ศูนยภาษา หรือศูนยไอที ศูนยวิจัย สามารถสอนในหนวยทหารหรือสวนราชการได เปนหนวย

วิชาการเสริมศักยภาพเปนการจัดการความรูในทองถิ่น รับใชชุมชนอยางมีศักยภาพ ตองมีการ

ยกระดับสําหรับการเสริมประสบการณ ในอนาคตควรมีหนวยวิชาการเพื่อเสริมสรางความรู      

มีศูนยและสถาบันเพื่อเสริมสรางงานวิจัย 

 จะโยงไปสูขอกฎหมายที่ตองทําศูนยวิจัย ศูนยวิชาการ ซึ่งพ.ร.บ. ไมไดกําหนดใหมีการ

จัดตั้ง จําเปนตองมีการปรับ และการกําหนดตําแหนงศาสตราจารยภิจารย ตองระบุใน พ.ร.บ. 

นอกจากอาจารยประจํา แตอาจไมใชชื่อน้ี เพื่อใหปราชญทองถิ่นมาชวย ทําใหเปนคํานําหนานาม 

เปนศักดิ์ศรีของ วิทยาลัยชุมชน และการจัดตั้งมูลนิธิชุมชน จะเปนกลไกในการสรางฉันทะรวม  

ทําใหมีคุณคาในสถาบันศึกษา 

4. การปฏิรูปการบริหาร
จัดการ (Management 
and Good Governance 
Reform) 

 ตองเปนแผนฯ ที่แกไขปญหาที่มีอยูเดิมอยางตรงจุด มี 2 สวน (1) สํานักบริหารงานวิทยาลัย

ชุมชน (2) วิทยาลัยชุมชน 

 ตองสรางบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนเปนกลุม ๆ เฉพาะเพื่อใหสอดคลองในแตละ Track

เพื่อนําไปสูแผนการสรางคนและพัฒนาคน (Career Path) เพราะฉะน้ันตองมีแผน มีโครงการเพื่อ

สรางคน 

 พัฒนาบุคลากรของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ตองมีบุคลากรในสวนการวิเคราะหแผนฯ 

ของวิทยาลัยชุมชนแตละแหงดวย 

 พ.ร.บ. จัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน กําหนดเปาหมายสําเร็จในปที่ 1 
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กลยุทธ แนวทางการดําเนินการทางกลยุทธ 
 วิทยาลัยชุมชนควรมีก่ีแหง แตละแหงมีขอบเขตความรับผิดชอบแคไหน 

 การใชงบประมาณควรวางใหสามารถเชื่อมกับหนวยงานในพื้นที่ดวย  

 ตั้งกองทุนของวิทยาลัยชุมชนแตละแหง เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  

 การลงทุน ไมจําเปนตองเหมือนกันทุกวิทยาลัยชุมชน แตละแหงอาจมีการลงทุนที่แตกตาง

กัน และไมควรใหบริหารจัดการจากสวนกลาง 

 Track I และ Track II ควรจัดสรรงบประมาณ แบบ Block Grant  

 ส่ิงที่ทําไดก็คือ การเปล่ียนแปลงคนเพื่อมาทําประโยชน ดังน้ันจะตองเกิดการเปล่ียนแปลง

กฎ ระเบียบ ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการปรับและพัฒนาคน สวนดานไอที ตองมีการเปล่ียนแปลง      

กฎ ระเบียบตาง ๆ ดวย/ เรื่องกฎกระทรวง ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการรวมศูนย ทั้งเรื่องการลา   

การบริหารจัดการงบประมาณ 

 เรื่องประสิทธิภาพของบุคลากร ในดานเทคนิคในการทําวิจัยชุมชน จะตองมีวิธีการปลูกฝง

อุดมการณ และการมีใจรักในการทํางานกับชุมชน 

 ตองทํางานในแบบมืออาชีพ ซ่ึงยังมีปญหาการขาดแคลนคนประเภทน้ี จะตองจางคนมือ

อาชีพมาใชใน Track II อาจตองปรับเรื่องการบริหารงบประมาณ เปนเงินทุนวิจัยเพื่อใหเกิดผลงาน

เชิงลึกมากขึ้น 

ท้ัง 4 กลยุทธตองตอบโจทยพันธกิจท้ัง 3 Tracks + บริหารจัดการ 
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ตารางท่ี 2 แสดงเปาหมาย 3 Tracks ของวิทยาลัยชุมชน 
การกําหนดเปาหมายท้ัง 3 Tracks ในสัดสวน Track I  : Track II : Track III เปน 30 : 50 : 20 

Tracks ประเด็น หลักสูตร งานวิจัย บทบาท/ความรวมมือ 
Track I: ชุมชน (30%) การจดัการ

เรียนรูเพ่ือชุมชนเขมแข็ง เนนกิจกรรมที่

มีลักษณะเปน Project-based 

(หมายถึงโครงการจดัการความรูเพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

ของเดิมดวยสวนหนึ่ง และโครงการวิจัย

ชุมชน ฯลฯ) 

เนน Problem-based ของชุมชนเนน

ความรูชุมชนของแตละแหงควรเพ่ิม

เร่ือง “กินดีอยูเย็นเปนสุข” เนนการ

สรางคนในทองถิ่นใหมคีุณภาพและ

ยกระดับ สามารถโยกยายถิน่ไดใน

อาเซียน/ในภาพรวมตองการใหเห็น

คุณภาพทีด่ีขึ้น ใหอยูในชุมชน สราง

ชุมชนใหดขีึ้น/การสรางความเขมแข็ง 

การทําหนาที่พลเมืองของชุมชน โดย

ชุมชนตองเปนผูเลือกเอง 

เนนหลักสตูรที่เนนใหชุมชนรูจกัตัวเอง เพ่ือรูรากเหงาตัวเอง ให

เกิดความภูมิใจ วัฒนธรรมเปนวิถีชีวติทีผ่านมาตามบริบทตางๆ 

เมื่อคนพบของดี กจ็ะเกดิความภูมิใจ/ผลสัมฤทธิจ์ากทองถิ่น 

เปนสิ่งทีด่ีจากประชาคม เนนวิถีชีวติคนและชุมชน อาทิ 

ปราชญชาวบานอาจมีหลักสตูรปราชญชาวบาน หรือหลักสตูร

ทองถิ่น/ ตองทาํใหคนในชุมชนเหน็ประโยชนที่จะเกดิขึน้กบัคน

ในชุมชนอยางเปนรูปธรรม เชน หลักสตูรยอยตางๆ ที่จะ

นํามาใชได เชน หลักสตูรการเห็นคุณคาของสังคมที่อบอุน ตอง

ถอด Norm วิธีการเรียนการสอนในแบบเดิมๆ ตองเนนวิธีการ

ใหความรูเปนสําคญั โดยเนนการเรียนรู (คนในพ้ืนที่และ

ทองถิ่น) และเปนการสอนรวมกัน 

งานวิจัยสรางนวตักรรมชุมชน

(Innovation/Community-

based learning & 

Community Research เปน

การคุยกบัคนที่รู และแกปญหา

รวมกัน ในเชิงคุณภาพ 

(Participate Research)/    

การสรางความเขมแข็งของชุมชน   

จะมองศักยภาพของพ้ืนที่ชุมชน

จากงานวิจัยแบบมีสวนรวม 

(DACUM) 

ทําหนาที่ “สภาคลงัสมองชมุชน” หรือ 

“ศาลาประชาคม” สรางความรวมมือกบักรม

พัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่

ภาคอตุสาหกรรม เกษตร สาธารณสุข อื่นๆ

ภารกิจของวิทยาลัยชุมชน 3 Tracks ทองถิ่น 

อาชีพ และการเรียนใน Track 3 โดดเดน  

ทุกคนทุกวัยเรียนไดหมด แต 2 Tracks แรก

มีผูเลนมาก มกีรมการปกครองสวนทองถิ่น 

กรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมพัฒนา

ทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น     

มีงบประมาณจดัอบรมมาก วิทยาลัยชุมชน

ตางอยางไร 
Track II: อาชีพ (50%) 

การจัดการศึกษาเพ่ือสรางอาชีพ เนน

หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น ตามความ

ตองการของชุมชน ผูประกอบการ และ

ภาคอตุสาหกรรมอื่นๆ เปนการสราง

ผูประกอบการใหม (Entrepreneurs) 

หรือ  ผูประกอบอาชีพอสิระ              

เนน Problem-based ของชุมชน/ เนน

การสรางคนในทองถิน่ใหมีคุณภาพและ

ยกระดับ สามารถโยกยายถิน่ไดใน

อาเซียน 

ตองมกีารสรางผูสอนในแบบ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะอาชีพควรเพ่ิมเร่ือง 

“กินดอียูเย็นเปนสุข”  

ผลผลิตของวิทยาลัยชุมชนไมไดหยุดที่

ตัวของบคุคล แตกลบัมาสูองคความรู

ที่ฝกบุคคลเหลานี ้

หลักสูตรอบรมเพ่ือสรางผูประกอบการใหม (Entrepreneurs) 

หรือผูประกอบอาชีพอิสระ Community-based คือ จดั

หลักสูตรอบรมตามความตองการของชมุชน หลักสูตร 

Competency-based/ซื้อหลักสตูร Training Kit ในลักษณะ

การลงทุนตองถอด Norm วิธีการเรียนการสอนในแบบเดิม ๆ  

ตองเนนวิธีการใหความรูเปนสําคญั โดยเนนการเรียนรู (คนใน

พ้ืนที่และทองถิ่น) และเปนการสอนรวมกัน Engagement 

ทางสวชช. ไดทาํงานรวมกบั สปสช. เร่ือง อยูดีมีสขุ เพ่ือนํามา

เรียนรูโดยผานสื่อดาวเทียม  ซึ่งจะนํามาจดัเนื้อหาเพ่ือไปสู

ชุมชนตอไปในโครงการนํารองตาง ๆ โดยเฉพาะหลักสูตร

สาธารณสุขชุมชน 

 

Innovation สรางความรวมมือกบักรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

อบต. และภาคอตุสาหกรรม  อื่น ๆ 
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การกําหนดเปาหมายท้ัง 3 Tracks ในสัดสวน Track I  : Track II : Track III เปน 30 : 50 : 20 

Tracks ประเด็น หลักสูตร งานวิจัย บทบาท/ความรวมมือ 
Track III: อนปุริญญา (20%) 

การจัดการศึกษาเพ่ือเขาสูอดุมศกึษา/

เนนการสรางคนในทองถิ่นใหมคีุณภาพ

และยกระดบั สามารถโยกยายถิน่ไดใน

อาเซียน 

Learning Outcome; วิทยาลัยชุมชน 

จัดการเรียนการสอนไปแลว 

Outcome คืออะไร 

ควรมีหลักสตูรที่ออกจากสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเปน

หลักสูตรชาต ิเนนเร่ืองการสอน วาจะใชวิธกีารสอนอยางไร 

เหมือนแนวคดิเกี่ยวกบัเร่ืองการนํา GEN ED มาใช ตองถอด 

Norm วิธีการเรียนการสอนในแบบเดิมๆ ตองเนนวธิีการให

ความรูเปนสําคัญ โดยเนนการเรียนรู (คนในพ้ืนที่และทองถิน่) 

และเปนการสอนรวมกนั 
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3.4 สรุปผลจากการประชุมประชาพิจารณ 

จากการจัดประชุมประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะโดยมีผูเขารวมประชุม

ประกอบดวย คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนและที่ปรึกษา จํานวน 4 ทาน ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา จํานวน 4 ทาน บุคลากรจากสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) จํานวน 13 ทาน และ

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แหง ประกอบดวย ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 

กรรมการสภาวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน รองผูอํานวยการ บุคลากรทั้งอาจารย ครูผูสอน       

พนักงานราชการ จํานวน 52 ทาน โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม2557 เวลา 09.30-13.30 น.           

ณ หองแมนํ้าแกรนด โรงแรมแมนํ้า รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ 

สรุปผลในภาพรวมวา ผูเขารวมประชุมประชาพิจารณสวนใหญเห็นชอบกับรางแผนกลยุทธการจัด

การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป และใหความเห็นวา ควรปรับบางสวน อีกทั้งยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ในประเด็นตาง ๆ สําหรับรายละเอียดการขอปรับบางสวน เชน การปรับหรือเพิ่มตัวช้ีวัด การเพิ่มกลยุทธ หรือ

การปรับสํานวนภาษา และอื่น ๆ ที่วิทยาลัยชุมชนแตละแหงตองนําไปพิจารณาในการจัดทําแผนกลยุทธของ

วิทยาลัยชุมชนตนเองเพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธฯ ฉบับน้ี พรอมกับมีจุดเนนที่เปนของวิทยาลัยชุมชนเอง

ซึ่งเปนไปตามบริบทในแตละพื้นที่ (รายละเอียดดูเพิ่มเติมในภาคผนวก) 

อยางไรก็ดี แผนกลยุทธการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป ฉบับน้ี ไดนําความเห็นและ

ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เหมาะสมและเปนประโยชนมาปรับไวเปนที่เรียบรอยแลว 
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แผนกลยุทธการศึกษาวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป 
 

 ปรัชญาพื้นฐานของวิทยาลัยชุมชน จากผูทรงคุณวุฒิและนักคิดทางการศึกษาไดเนนใหเห็นคุณคา

หลักการสําคัญของวิทยาลัยชุมชนในมิติตางๆ ที่นาสนใจ ดังน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

จากแนวคิดตาง ๆ เบื้องตน ทําใหเห็นหลักการสําคัญของวิทยาลัยชุมชนซึ่งประกอบดวย (1) การให

โอกาสทางการศึกษาแกคนทุกเพศ วัย ทุกสถานะทางเศรษฐกิจสังคม (2) การมีสวนรวมของชุมชน ใหไดมีสวน

รวมในการจัดการศึกษา รวมต้ังโจทยการพัฒนาและมีความเปนเจาของวิทยาลัยชุมชน และ (3) การใช

ทรัพยากรชุมชน โดยสามารถระดมทรัพยากร/สรรพกําลังทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกชุมชน ทั้งน้ี

“วิทยาลัยชุมชนตั้งข้ึนบนพื้นฐานท่ีเช่ือวามนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีและสามารถพัฒนา
ไดถึงจุดสูงสุดถาใหโอกาสเขาเรียนหนังสือ” 

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย) 

“วิทยาลัยชุมชนเปนท้ังสถาบันการศึกษาและสถาบันเชิงสังคม” 
(ดร.กฤษณพงศ กีรติกร) 

“วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีไมใชหอคอยงาชาง...วิทยาลัยชุมชนเปน
สถาบันท่ีใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นท่ีมากท่ีสุดในกลุมสถาบันอุดมศึกษา” 

(ดร.สุเมธ แยมนุน) 

“วิทยาลัยชุมชนจึงเปรียบเสมือนปมนํ้ามันใกลบานแตอาจไมใชปมนํ้ามันขนาดใหญ 
แตเปนปมหลอดท่ีทุกคนสามารถจะขับอีแตนเขาไปเพื่อจะเติมนํ้ามันแหงความรูได” 

(รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ) 
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จะตองอยูภายใตมิติของความยืดหยุน (Flexible) ยึดโยงอุปสงค (Demand Side) และตอบสนองเร็ว 

(Responsive) ดังแผนภาพที่ 6 

แผนภาพท่ี 6 แสดงหลักการของวิทยาลัยชุมชน 

 

วิสัยทัศนวิทยาลัยชุมชน 
จากการศึกษาและการระดมสมองผานเวทีตาง ๆ ในการจัดทําแผนกลยุทธการศึกษาของวิทยาลัย

ชุมชน ไดมีการรวมกันกําหนดวิสัยทัศน ไวดังน้ี 

 

วิสัยทัศน 
วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาและองคกรแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือเพ่ิมโอกาส  

ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 

พันธกิจวิทยาลัยชุมชน  
วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาที่ใหการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรีและเปนสวนหน่ึงของ

ระบบอุดมศึกษาในการใหโอกาสทางการศึกษากับประชากรในพื้นที่หางไกลที่มีความยากลําบากในการเขาถึง

การศึกษา วิทยาลัยชุมชนมีพันธกิจตามที่ระบุไวในกฎหมาย ไดแก  

(1) เปนสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปรญิญาซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชน 
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(2) ใหการศึกษา และฝกอบรมดานวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรทีส่อดคลองกับความตองการของ

ชุมชน 

(3) สงเสริมใหมีการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน 

(4) จัดระบบเครือขายในการบริหารจัดการศึกษา (เครือขายหนวยจัดการศึกษา) 

(5) มุงเนนจัดการศึกษา และฝกอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายยืดหยุนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได

อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

(6) เช่ือมโยงความรูดานวิชาการ และการใชทรัพยากรระหวางวิทยาลัยชุมชน หนวยจัดการศึกษากับ

หนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ในการจัดทําแผนกลยุทธฯ ฉบับน้ี ไดกําหนดพันธกิจที่ตองการใหวิทยาลัยชุมชนเนนในชวงเวลา 3 - 5 ป 

ดังน้ี 

 

พันธกิจ 
เนนการดําเนินพันธกิจท่ีเปนการดําเนินงานหลัก ในการจัดการศึกษา Track I : Track II : 

Track III ในสัดสวนรอยละ 30 : 50 : 20 ในชวง 3-5 ป ดังน้ี 
1) การจัดการเรียนรูเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งโดยการวิจัย การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน

และสังคม  
2) การจัดการศึกษาเพื่อการสรางงานและอาชีพ สรางผูประกอบการใหม (Entrepreneur) และ

สรางอาชีพอิสระ  
3) การจัดการศึกษาเพื่อสรางโอกาสสูอุดมศึกษา 
นอกจากน้ัน วิทยาลัยชุมชนยังมีพันธกิจท่ีเก่ียวของทางการศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม  

การอนุรักษส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังทําหนาท่ีเปนศาลาประชาคม 
สําหรับพันธกิจท้ัง 3 Tracks ของวิทยาลัยชุมชนมีรูปแบบการจัดการศึกษาและการเรียนรูสรุปได 

ดังตารางดานลางน้ี 
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ตารางท่ี 3 รูปแบบการจัดการศึกษาและการเรียนรูในวิทยาลัยชุมชน 

รูปแบบการจัดการศึกษาและการเรียนรูในวิทยาลัยชุมชน 

Track I: 
การจัดการศึกษาเพื่อ       
พัฒนาทองถ่ิน ชุมชน 

Track II: 
การจัดการศึกษาเพื่อ      

ประกอบอาชีพ 

Track III: 
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 

ความมุงหมาย 
ตอบสนองการแกปญหา พัฒนา

คุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ 

ความสงบ และสันติสุขในชุมชน 

โดยยึ ด โยง กับภาคเศรษฐ กิจ 

ประชาสังคมในชุมชนทองถ่ิน 

ความมุงหมาย 
ตอบสนองความตองการแรงงาน 

ทักษะ และการประกอบอาชีพ

อิส ระทั้ ง ร ะดับชุมชน จั งห วัด 

ภูมิภาค และประเทศ โดยยึดโยง

กับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และ

บริการ 

ความมุงหมาย 
ตอบสนองความตองการศึกษาตอ

ระดับปริญญาของคนในชุมชน 

โดยยึดโยงกับสถาบันอุดมศึกษา 

กิจกรรม 
 โครงการจัดการความรู/วิจัย

และบริการวิชาการเพื่อการ

ยกระดับชุมชน 

 

กิจกรรม 
 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการฝก

อาชีพเพื่อพฒันาคนในชุมชน

ใหสอดคลองกบัความตองการ 

และสมรรถนะ ใหไดรับการ

จางงาน ประกอบอาชีพอสิระ 

และเปนผูประกอบการ 

กิจกรรม 
 หลักสูตรการศึกษาระดับ

อนุปรญิญา 

คุณวุฒ ิ
 วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรของ

วิทยาลัยชุมชน 

คุณวุฒ ิ
 วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ/ประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง 

 วุฒิบัตร/หนังสือรบัรอง

มาตรฐานฝมือฯที่ออกโดยสวน

ราชการทีเ่กี่ยวของ (เชน กรม

พัฒนาฝมือแรงงาน)/ 

ประกาศนียบัตรของวิทยาลัย

ชุมชน 

คุณวุฒ ิ
 อนุปรญิญาตามมาตรฐาน

กระทรวงศึกษาธิการหรือ

อนุปรญิญาวิทยาลัยชุมชน 

นํ้าหนัก 
รอยละ 30 

นํ้าหนัก 
รอยละ 50 

นํ้าหนัก 
รอยละ 20 

ที่มา: ปรับปรุงจากเอกสาร “การจัดการความรูเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน” โดย สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ปพ.ศ.2556 หนาที่ 9 
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กลุมเปาหมาย 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามพันธกิจหลักดังกลาวขางตน วิทยาลัยชุมชนตองมีการกําหนด

กลุมเปาหมาย หรือกลุมคนในชุมชนตาง ๆ ใหสอดคลองกับบริบทของแตละชุมชน หรือตรงตามความตองการ

ของชุมชนเปนสําคัญ โดยวิทยาลัยชุมชนแตละแหงตองมีการวิเคราะห และศึกษาความตองการของชุมชนเพื่อ

กําหนดกลุมเปาหมายในการใหบริการ ซึ่งแตละแหงไมจําเปนตองเหมือนกัน โดยภาพรวมแลวกลุมเปาหมาย

ของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย 

 กลุมดอยโอกาส กลุมชายขอบ กลุมคนยากจน กลุมผูพิการ 

 กลุมวัยแรงงาน 

 กลุมวัยเรียน 

 กลุมคนวางงานหรือกลุมที่ตองการเปลี่ยนอาชีพ 

 กลุมประชาชนทั่วไป 

การกําหนด Uniqueness หรือ Positioning วทิยาลัยชุมชน 

จากการศึกษาขอมูลเอกสารของวิทยาลัยชุมชนที่ผานมามีการกําหนดการวางตําแหนง (Positioning) 

ของวิทยาลัยชุมชนไว ดังน้ี 

 จัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง ตรึงคนอยูในพื้นที่ เพื่อไปสูสังคมแหงการเรียนรูเปน

เสมือนลูว่ิงมาราธอนไมสุดทาย 

 กลุมเปาหมายหลักคือ กลุมประชากรวัยแรงงานอายุเฉลี่ย 22 ปข้ึนไป และเสริมดวยผูขาดโอกาสการ

เขาศึกษาในระบบจารีต 

 กระบวนการเรียนรูมุงเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณผูเรียนใหคิดเปนทําเปนและสราง

ปญญา 

 การจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมเรื่องที่ชุมชนตองการ และเสริมสรางใหเกิดนวัตกรรม 

อยางไรก็ตาม ในการจัดทําแผนกลยุทธฯ ฉบับน้ี ไดมีการกําหนดตําแหนง (Positioning) ของวิทยาลัย

ชุมชนใหมเพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนของวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปรูจักและเขาใจวิทยาลัยชุมชนอยาง

ถองแทวา วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาที่มีลักษณะเดน (Uniqueness) และมีความสําคัญเปนสวนหน่ึง

ในระบบอุดมศึกษา 
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แผนภาพท่ี 7 การกําหนดตําแหนง (Positioning) ของวิทยาลัยชุมชน 

 

 

วิทยาลัยชุมชน 
 การเรียนรูเพ่ือชุมชนเขมแข็ง 
 การศึกษาเพ่ือสรางอาชีพ 
 การศึกษาเพ่ือสงตอเขาสูอุดมศึกษา 

 

  

 

 

วิทยาลัยชุมชน : หลักการของวิทยาลัยชุมชน คือ “สอนคนชุมชน โดยคนชุมชน ใชโจทยชุมชน เพื่อ

พัฒนาชุมชน” จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นวา วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาที่เนนการใหความรู

พื้นฐานซึ่งนําไปใชประโยชนไดงายและตรงตามความตองการตามบริบทของชุมชนน้ัน ๆ ซึ่งจําเปนตองใช

ผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณและความชํานาญเฉพาะดานสูง ผานกระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริงทั้ง

ในและนอกหองเรียน   

ณ ปจจุบันวิทยาลัยชุมชนที่มีอยูจํานวน 20 แหง ต้ังอยูในพื้นที่ที่ยังไมมีสถาบันอุดมศึกษาและต้ังอยูใน

จังหวัดชายแดน เชน ตาก แมฮองสอน ยะลา นราธิวาส และปตตานี เปนตน มีหลักสูตรเปดสอนในระดับ    

ตํ่ากวาปริญญาตรี (อนุปริญญา) และหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งหลักสูตรเหลาน้ีเปนไปตามความตองการของชุมชน

และทองถ่ิน  

 สําหรับการอาชีวศึกษา ถือเปนสถาบันการศึกษาที่เนนการใหความรูพื้นฐานและประสบการณเชิง

วิชาชีพเพื่อพัฒนากําลังคนระดับฝมือที่ตอบสนองตอภาคการผลิตและบริการของประเทศสวนหลักสูตร

ข้ันพื้นฐาน ข้ันสูง 

ข้ันสูง 

ปร
ะส

บก
าร

ณ
 

วิชาการ 

วิทยาศาสตรการแพทย 

สถาปตยกรรมและศิลปกรรม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สังคมศาสตร/ มนุษยศาสตร 

เศรษฐศาสตร/ บริหารธุรกิจ 

อาชีวศึกษา 

หลักสูตรอบรมตางๆ 

สถาบันอุดมศึกษา 

การกําหนดตําแหนง (Positioning) ของวิทยาลัยชุมชน 
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ฝกอบรมตาง ๆ ที่จัดโดยหนวยงานในกระทรวงตาง ๆ เชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

เปนหลักสูตรที่เนนความรูและประสบการณข้ันพื้นฐานเพื่อสรางอาชีพใหกับประชาชนทั่วไปและสถาน

ประกอบการในพื้นที่น้ัน ๆ หรือสรางผูประกอบการอิสระ 

 เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ จะพบวา สถาบันอุดมศึกษาเนนการจัดการศึกษาที่ให

ความรูข้ันสูงเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพและการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีทั้งสาขาที่ไมเนนประสบการณสูง

มากนัก เชน ทางดานสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร เศรษฐศาสตร ในขณะที่บางสาขาวิชา เชน วิทยาศาสตร

การแพทย ที่เนนทั้งทางดานความรูและประสบการณข้ันสูง 

วัตถุประสงค (Objective) ของแผนกลยุทธการศึกษาวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป 

แผนกลยุทธการศึกษาวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป มีวัตถุประสงคเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ

วิทยาลัยชุมชน ดวยการสรางฉันทะรวม (Shared Vision) ในทุกภาคสวนของระบบวิทยาลัยชุมชน การดําเนิน

พันธกิจสัมพันธชุมชนและสังคม การยกระดับศักยภาพและคุณภาพทางดานวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

อยางย่ังยืนของชุมชนทองถ่ินไทย โดยใชกลไกในดานการบริหารจัดการอยางมี ธรรมาภิบาล การเงิน บุคคล 

การกํากับมาตรฐาน และความเปนเอกภาพของระบบวิทยาลัยชุมชนซึ่งเปนสวนหน่ึงในระบบอุดมศึกษา 

จากวัตถุประสงคที่สําคัญของวิทยาลัยชุมชนดังกลาวขางตน ในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 3-5 ปน้ี มีกลยุทธหลักในการขับเคลื่อนองคกร 4 กลยุทธ ดังน้ี 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการสรางฉันทะรวม (Shared Vision) สูจุดเปลี่ยนวิทยาลัยชุมชน 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการสรางพันธกิจสัมพันธชุมชน/สังคม (Community/Social Engagement) 

กลยุทธท่ี 3 การเสริมสรางศักยภาพทางวิชาการ (Quality Enhancement) 

กลยุทธท่ี 4 การปฏิรูประบบบรหิารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good 

Governance Reform) 
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กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการสรางฉันทะรวม (Shared Vision) สูจุดเปล่ียนวิทยาลัยชุมชน 
เปาประสงค: ทุกภาคสวนมีความเขาใจในบทบาท พันธกิจการกําหนดตําแหนง (Positioning) และ       
ทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนตรงกัน รวมท้ังเห็นประโยชนและเกิดฉันทะรวมท่ีจะพัฒนาไปดวยกัน  

(1) สรางความเขาใจในบทบาท พันธกิจ การกําหนดตําแหนง (Positioning) และทิศทางการพัฒนา

วิทยาลัยชุมชนระหวางสวนกลาง (สวชช.) และวิทยาลัยชุมชน 

(2) สรางความเขาใจในบทบาท พันธกิจ การกําหนดตําแหนง (Positioning) และทิศทางการพัฒนา

วิทยาลัยชุมชนระหวาง สวชช. กับหนวยงานอื่น เชน สํานักงบประมาณ กรมพัฒนาฝมือแรงงานฯลฯ 

(3) สรางความเขาใจบทบาท พันธกิจ การกําหนดตําแหนง (Positioning) และทิศทางการพัฒนาภายใน 

(ทุกภาคสวน) ของวิทยาลัยชุมชน 

(4) สรางความเขาใจในบทบาท พันธกิจ การกําหนดตําแหนง (Positioning) และทิศทางการพัฒนา

วิทยาลัยชุมชนระหวางวิทยาลัยชุมชนกับหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนน้ัน ๆ ต้ังอยู 
 

หลักการ: การที่จะสรางความเขาใจในบทบาท พันธกิจ การกําหนดตําแหนง (Positioning) และทิศทาง    

การพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนตรงกันได จะตองทําใหเกิดฉันทะรวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับ   

วิทยาลัยชุมชน ต้ังแตหนวยงานระดับชาติ มาสูหนวยงานระดับปฏิบัติและหนวยงานภายนอก เชน สํานัก

งบประมาณ หนวยงาน กระทรวงอื่น ๆ รวมทั้งองคกรในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนน้ัน ๆ ต้ังอยู เพื่อใหทุกฝายเห็น

ประโยชนรวมกัน ในการสรางชุมชนเขมแข็งตามวิถีของชุมชน มีความงดงาม ความอบอุน เริ่มจากคนในชุมชน 

ใหเห็นความสําคัญของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งในระดับวิทยาลัยชุมชนดวยกันเองที่เขาใจและเห็นประโยชน

รวมกันในแตละพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน เพื่อผลักดันวิทยาลัยชุมชนใหบรรลุเปาหมาย ดังน้ัน ในภาพรวม

วิทยาลัยชุมชนทั้งระบบตองมีการต้ังเปาหมายในการดําเนินงานรวมกัน ขณะเดียวกันวิทยาลัยชุมชนแตละแหง

ก็ตองต้ังเปาหมายในการดําเนินพันธกิจรวมกันจากทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอก 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (Target KPI):  
(1) คณะกรรมการทั้งระดับชาติและระดับสถาบัน ผูบริหารและผูปฏิบัติการทุกระดับของวิทยาลัยชุมชน

เขาใจบทบาท พันธกิจ การกําหนดตําแหนง (Positioning) และทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชน 

ตลอดจนเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของวิทยาลัยชุมชนรวมกัน 

(2) หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของเขาใจบทบาท พันธกิจ การกําหนดตําแหนง (Positioning) และ      

ทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชน ตลอดจนเห็นถึงความสําคัญ และประโยชนของวิทยาลัยชุมชนรวมกัน 

(3) เกิดความรวมมือและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของทุกภาคสวน 
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แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ภายใตกลยุทธสงเสริมการสรางฉันทะรวม (Shared Vision)      
สูจุดเปล่ียนวิทยาลัยชุมชน:  

แผนดําเนินงาน (Action Plan) 
หนวยงานหลัก
ท่ีรับผิดชอบ 

Output/Outcome 
ปท่ี

ดําเนินการ 
1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความ

เขาใจพันธกิจ (3 Tracks) และอื่น ๆ ในการ

สรางการมีฉันทะรวมกัน วิทยาลัยชุมชนเขาใจ

ภาพรวมในระดับนโยบายและแนวทางการ

ปฏิบัติของวิทยาลัยแตละแหง และมีการกําหนด

เปาหมายรวมกัน 

สวชช. - จํานวนการจัดประชุมฯ 

- ทุกคนเกิดความเขาใจใน

บทบาท พันธกิ จ  และ  

ทิศทางการพัฒนาของ

วิทยาลัยชุมชน โดยใช

แบบสํารวจความเขาใจฯ

หลังจากมีการประชุมและ

สัมมนา 

ทุกป เริ่มป 

2557 

2 .  กิ จก รร มสร า ง ความสั มพั นธ ร ะหว า ง

คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน สํานักบริหารงาน

วิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนเปนประจํา

ทุกป  (ป ล ะ  2  ครั้ ง )  เพื่ อ เปนช อ งทาง ใน        

การสื่อสารและถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ   

ทําใหเกิดความเขาใจและทราบความตองการ

ของแตละฝายมากข้ึน 

สวชช. - มีการประชุมเพื่อเปน

ชองทางในการสื่ อสาร

และถายทอดนโยบายสู

การปฏิบัติ 2 ครั้ง  ตอป 

ทุกป  เริ่มป 

2558  

3. การแสดงผลงานในรูปแบบตาง ๆ ของ

วิทยาลัยชุมชนระดับประเทศและระดับวิทยาลัย

เปนประจําทุกป  เพื่อใหทุกภาคสวนไดเห็น

ผลงานเชิงประจักษที่เปนประโยชนตอชุมชนและ

สังคม  

สวชช.และ

วชช. 

- จัดนิทรรศการเพื่อใหทุก

ภาคสวนไดเห็นถึงผลงาน

เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ ที่ เ ป น

ประโยชนตอชุมชนและ

สั งคมระ ดับชา ติ  และ

ระดับวิทยาลัย ปละ 1 

ครั้ง 

ทุกป  เริ่มป 

2558 

4. กิจกรรมการสรางความสัมพันธ ระหวาง

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัย

ชุมชนเปนประจําทุกป (อยางนอยปละครั้ง) เพื่อ

เปนชองทางในการสื่อสารและถายทอดนโยบาย

สูการปฏิบัติ ทําใหเกิดความเขาใจและทราบ

ความตองการของแตละฝายมากข้ึน 

วชช. - มีการประชุมเพื่อเปน

ชองทางในการสื่ อสาร

และถายทอดนโยบายสู

การปฏิบัติ อยางนอยปละ

ครั้ง 

ทุกป  เริ่มป 

2558  

5. โครงการเปดพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชนใหเปน วชช. - จํ านวนครั้ ง ในการใช ทุกป  เริ่มป 
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แผนดําเนินงาน (Action Plan) 
หนวยงานหลัก
ท่ีรับผิดชอบ 

Output/Outcome 
ปท่ี

ดําเนินการ 
“ศาลาประชาคม”  เพื่ อ ใหทุกภาคส วนที่

เกี่ยวของกับวิทยาลัยชุมชนไดเขามามีสวนรวม

ในกิจกรรมตางๆ หรือเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ซึ่ ง จ ะ ทํ า ใ ห เ กิ ด ป ฏิ สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง        

วิทยาลัยชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียเปนประจาํ

และตอเน่ือง 

วชช.เปนสถานที่ในการ

จัดกิจกรรมสงเสริมการ

เรียนรูของคนในชุมชน 

2558 

6. โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสมัพันธ

ผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนโดยผานสื่อ

ตาง ๆ  

สวชช./ วชช. - วิทยาลัยชุมชนเปนที่

รูจักของทุกภาคสวนมาก

ข้ึนโดยผานการสํารวจ

ความคิดเห็น 

ทําทุกป

อยาง

ตอเน่ือง 

7. กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางวิทยาลัย

ชุมชนกับหนวยงานอื่นๆ ในพื้นที่ที่วิทยาลัย 

ชุมชนน้ันๆ ต้ังอยู 

วชช. 

 

- จํานวนการประชุม/

สัมมนาระหวางวิทยาลัย

ชุมชนกับหนวยงานอื่น ๆ 

ในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชน

น้ันต้ังอยู ประจําป 

ทําทุกป

อยาง

ตอเน่ือง 

 

กลยุทธ ท่ี 2 สงเสริมการสรางพันธกิจสัมพันธชุมชน/สังคม (Community/Social 
Engagement) 
เปาประสงค: การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ในการสรางความเขมแข็ง ความม่ันคง สมานฉันท ทําให
คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และเปนสังคม “กินดีอยูเย็นเปนสุข” 

(1) สรางงานและอาชีพใหกับชุมชน 

(2) สรางรายไดใหกับชุมชน 

(3) สรางสังคม/ชุมชนใหมีความเปนอยูดีข้ึน (มีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ปญหา

อาชญากรรม หรือปญหายาเสพติลดลง) 

หลักการ: วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาที่ “สอนคนชุมชน โดยคนชุมชน ใชโจทยชุมชน เพ่ือพัฒนา

ชุมชน” และเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายหลักของวิทยาลัยชุมชน ที่มุงเนนภารกิจในการสรางชุมชนเขมแข็ง 

การสรางอาชีพ และการจางงาน เพื่อใหชุมชนและคนในชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดังน้ัน วิทยาลัยชุมชนตองมีความเขาใจ และจะตองศึกษาสภาพทางภูมิสังคม เศรษฐกิจ 

และศึกษาความตองการของชุมชน โดยการสรางกระบวนการที่จะเขาถึงชุมชน เพื่อใหทุกภาคสวนมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเด็นที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจของ

วิทยาลัยชุมชน การสรางการมีสวนรวม เพื่อใหทุกภาคสวนของชุมชนเกิดความรูสึกมีสวนรวม เปนสวนหน่ึง 
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(Participation) และเปนเจาของ (Ownership) ชุมชน เห็นคุณคาของวิทยาลัยชุมชนวา “วชช.มีความสําคัญ

ตอชุมชน” ในฐานะที่เปน “คลังสมองของชุมชน”หรือ “ศาลาประชาคม” เพื่อเผยแพรความรูไปสูชุมชนและ

สังคม รวมทั้งสงเสริมและทําใหเกิดพันธกิจสัมพันธ (Community Engagement)  ใหทุกภาคสวนรับรูวาทุก

คนมีฐานะเทาเทียมกัน มีประโยชนรวมกัน การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนจึงเปน “การเรียน-รู-สอน-

รวมกัน” วิทยาลัยชุมชนแตละแหงอาจกําหนดพันธกิจหลักหรือกิจกรรมอื่น ๆ ในสัดสวนที่ไมเทากัน ทั้งน้ี

ข้ึนอยูกับบริบทและความตองการของชุมชนน้ัน ๆ การทําใหเกิด “การเรียน-รู-สอน-รวมกัน” ข้ึนได วิทยาลัย

ชุมชนทุกแหงตองมีขอมูลหรือทราบวา ผูมีสวนไดสวนเสียของชุมชนเปนใครบาง ชุมชนมีความตองการอะไร 

หรือชุมชนมีปญหาอะไร วิทยาลัยชุมชนควรดําเนินการอะไร และอยางไร และควรใหผูรูหรือปราชญชาวบาน

ได  เขามามีบทบาท “การเรียน-รู-สอน-รวมกัน” รวมกับวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งประชาคมอาเซียน และภาค

สวนอื่นๆ เชน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคสวนราชการอื่นๆ องคการปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน การดําเนิน  

พันธกิจสัมพันธของวิทยาลัยชุมชน โดยจัดการเรียนการสอนใน 3 Tracks และจัดประชุม สัมมนาหรือกิจกรรม

อื่น ๆ เชน กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของ

ชุมชน ใหความเปนอยูของประชาชนในชุมชน“กินดีอยูเย็นเปนสุข” 
  

แผนภาพท่ี 8 วิทยาลัยชุมชนเปนสวนหน่ึงในชุมชน 
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อยางไรก็ตามเรื่องพันธกิจสัมพันธชุมชน หรือพันธกิจสัมพันธของสังคม เปนเรื่องใหมและกําลังเปน

เรื่องที่มีความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ และเพื่อใหเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน สํานักบริหารงานวิทยาลัย

ชุมชน ควรดําเนินการจัดทํากรอบการทํางานของพันธกิจสัมพันธเพื่อใหวิทยาลัยชุมชนไดใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติได 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (Target KPI): 
(1) รายไดตอครัวเรือนสูงข้ึน (หา Base Line ของจังหวัด) 

(2) มีการจางงานและอาชีพในชุมชนเพิ่มข้ึน  

(3) ความเปนอยูทางสังคมดีข้ีน เชน มีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปญหา

อาชญากรรมและปญหายาเสพติดลดลง 

แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ภายใตกลยุทธสงเสริมการสรางพันธกิจสัมพันธชุมชน/สังคม 
(Community/Social Engagement): 

แผนดําเนินงาน (Action Plan) 
หนวยงานหลักท่ี

รับผิดชอบ 
Output/Outcome 

ปท่ี
ดําเนินการ 

1 .  โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า  Community 

Engagement Framework สําหรับวิทยาลัย

ชุมชนใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

สวชช. - มีกรอบแนวทางการดําเ นิน

กิจกรรมในเรื่องพันธกิจสัมพันธ

ของวิทยาลัยชุมชน 

เริ่มป 2557 

2. โครงการศึกษาและประเมินศักยภาพของ

วิทยาลัยชุมชนเอง เพื่อนําไปสูการปรับ

ภารกิจหลัก (3 Tracks) และกําหนดตําแหนง 

(Positioning) ใหสอดคลองกับเปาหมายหลกั

ของวิทยาลัยชุมชนในภาพรวม 

วชช. - วิทยาลัยชุมชนสามารถกําหนด

สัดสวนการ เรียนรู เพื่ อ ชุมชน

เขมแข็ง (Track I) การจัดการ

ศึกษาเพื่อสรางงานและอาชีพ 

(Track II) และ การจัดการศึกษา

เพื่อเขาสูอุดมศึกษา (Track III)  

เริ่มป 2558 

3. โครงการวิเคราะหและประเมินสภาพ

เศรษฐกิจและภูมิสังคมของพื้นที่เปนประจํา

และตอเน่ืองเพื่อใหทราบวาสภาพเศรษฐกิจ

และภูมิสังคมของชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนน้ันๆ 

รับผิ ดชอบว า เป นอยา ง ไร  และ เพื่ อ ใช

ประกอบการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน

น้ันๆ  

วชช. - มี ร า ย ง า นด า น ส ถา นภ า พ

เศรษฐกิจและภูมิสังคมของพื้นที่

ของวิทยาลัยชุมชนแตละแหง 

เริ่มป 2558 

4. โครงการสํารวจความตองการชุมชนในดานการพัฒนา

คน เศรษฐกิจ และสังคมเปนประจําอยางตอเน่ือง 

จัดเก็บและทําขอมูลใหทันสมัยเพื่อใชประกอบการ

ตัดสินใจในการดําเนินพันธกิจตางๆ  ของวิทยาลัยชุมชน 

วชช. -มี ฐ านข อ มู ล ค วามต อ ง ก า ร    

ดานตางๆ ของพื้นที่ เพื่อใชวาง

แผนการทํางาน 

เริ่มป 2558 
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แผนดําเนินงาน (Action Plan) 
หนวยงานหลักท่ี

รับผิดชอบ 
Output/Outcome 

ปท่ี
ดําเนินการ 

5. โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาชุมชน

และทองถ่ิน (Project-based) ซึ่งเปนไปตาม

ความตองการของชุมชนในเรื่องใดบาง  โดย

วิทยาลัยชุมชนตองกําหนดพื้นที่หรือชุมชนที่

เขาไปดําเนินการ และกําหนดกลุมเปาหมาย   

วชช. -จํานวนหลักสูตร/องคความรูที่มี

การกําหนดสมรรถนะวิชาชีพแลว 

-จํานวนพื้นที่หรือจํานวนหมูบาน

ที่ไดรับการพัฒนา 

เริ่มป 2558 

6. โครงการฝกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนา

อาชีพ (Career-based) การจัดโครงการ

เหลาน้ีวิทยาลัยชุมชนตองมีการวิเคราะห

ความตองการของชุมชนวาตองการอะไร หรือ

มีปญหาอะไร กําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน 

เชน เปนคนทํางาน ประชาชนทั่วไป กลุมคน

ดอยโอกาส เปนตน  

วชช. -จํานวนหลักสูตรฝกอบรมใหมๆ 

-ผูผานการฝกอบรมไดรับการจาง

ง าน ห รื อ มี อ า ชีพอิ ส ร ะ ห รื อ

ผูประกอบการใหม 

-จํานวนหลักสูตรที่ทําร วมกับ

ภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนา

ทักษะใหกับพนักงาน 

เริ่มป 2558 

7. โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล

ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ินชุมชน   

ครูคลังสมอง อยางตอเน่ือง  

วชช. - มีฐานขอมูลปราชญชาวบาน 

ภู มิ ป ญ ญ า ท อ ง ถ่ิ น ชุ ม ช น         

ครูคลังสมอง 

เริ่มป 2558 

กลยุทธท่ี 3 การเสริมสรางศักยภาพทางวิชาการ (Quality Enhancement) 
เปาประสงค: วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลสามารถพัฒนาคนดี ให
มีโอกาส คิดเปน ทํางานเปน ติดพื้นท่ี ไมหนีชุมชน 

(1) สรางระบบหรือตําแหนงวิชาการใหสอดคลองและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ

วิทยาลัยชุมชน 

(2) พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสอดคลองกับการทํางานตามพันธกิจ 3 Tracks 

(3) พัฒนาระบบการกํากับดูแลคุณภาพหลักสูตร 

หลักการ: การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ควรมุงเนนการเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งทางวิชาการให

เกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงการเสริมสรางศักยภาพทางวิชาการของอาจารย บุคลากร และนักศึกษาของ

วิทยาลัยชุมชน ความเขมแข็งทางวิชาการจะเอื้อตอการทํางานรวมกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

โดยเฉพาะในเรื่องการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน อาจารยและบุคลากรตองคิดและทําโครงการตลอดจน

กิจกรรมตาง ๆ รวมกับชุมชน ซึ่งโครงการและกิจกรรมน้ัน ๆ ตองสอดคลองและกอใหเกิดความเขมแข็งให

เกิดข้ึนในชุมชนดานการพัฒนาอาชีพ ซึ่งอาจดําเนินการโดยอาจารยและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน หรือ

ดําเนินการรวมกับหนวยงานและองคกรอื่น ๆ ในพื้นที่ ในสวนของนักศึกษา ซึ่งเปนผลผลิตที่วิทยาลัยชุมชน

ตองใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพดวย การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่จะมีสวนชวยเสริมสรางศักยภาพของ
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นักศึกษา ต้ังแตเริ่มเขาสูรั้ววิทยาลัย จนสําเร็จการศึกษาออกไปสูชุมชน และสังคม เพื่อใหเปนบุคคลที่ดีเกง

และมีความสุข ตามความตองการของสังคม การเสริมสรางศักยภาพวิชาการตองอาศัยกลไกและการขับเคลื่อน

ตาง ๆ ในการสงเสริมใหเกิดความรอบรู และสรางประสบการณเชิงวิชาการ และวิชาชีพมุงเนนการพัฒนาคนดี 

ใหมีโอกาส คิดเปน ทํางานเปน ติดพื้นที่ ไมหนีชุมชน โดยมีการปรับวิธีการเรียนการสอนโดยใชการเรียนรู

รวมกับการทํางาน หรือไปเรียนรูในสถานประกอบการหรือที่ทํางานจริง รวมทั้งสรางความรวมมือกับ

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชน 

 ทั้งน้ี การดําเนินงานดังกลาวขางตนจะบรรลุผลได ตองอาศัยความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของกับวิทยาลัยชุมชน

กอรปกับการปรับเปลี่ยนบทบาทของหนวยงาน และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ อาทิ คณะกรรมการ    

วิทยาลัยชุมชน (กวชช.) จะตองใหการสนับสนุนการทํางานของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) และ

วิทยาลัยชุมชนอยางจริงจัง ทั้งเรื่องการบริหารจัดการ การบริหารงบประมาณ ใหมีความคลองตัวมากย่ิงข้ึน 

ตลอดจนใหการสนับสนุนการพัฒนาทางดานวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย ใหมีความเขมแข็ง การ

ทํางานของวิทยาลัยชุมชน รวมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนการกํากับดูแลการทํางานของวิทยาลัย

ชุมชนใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ วิทยาลัยชุมชนตองเปลี่ยนทัศนคติและบทบาท โดยใหมีการทํางาน

รวมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มากข้ึน ซึ่งการทํางานของวิทยาลัยชุมชน นอกจากจะเปนผูผลิตวิชาการและ

ความรูแลววิทยาลัยชุมชนตองทําหนาที่เปนผูประสานและจัดการองคความรูที่มีอยูแลว และที่จะเกิดข้ึนใหมใน

ทุกระดับ ต้ังแตระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ โดยใชกลไกหลักคือ DACUM ซึ่งบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตอง

มีความชํานาญในการใชเปนอยางดี อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําใหเกิดการเสริมสรางคุณภาพทาง

วิชาการได วิทยาลัยชุมชนตองทําหนาที่ในการสรางฉันทะและพันธกิจรวมในชุมชนใหเห็นเชิงประจักษ 

นอกจากน้ี เมื่อเกิดประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 น้ี ควรตองคํานึงถึงการจัดการศึกษาเพื่อชาวตางชาติ

ดวย 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (Target KPI): 
1. มีการกําหนดตําแหนงวิชาการของบุคลากรสายวิชาการที่สอดคลองกับการดําเนินพันธกิจ 3 Tracks 

อยางมีคุณภาพ  

2. บุคลากรวิทยาลัยชุมชนไดรับการพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินพันธกิจ 3 Tracks 

3. มีมาตรฐานการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 

แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ภายใตกลยุทธ: 

แผนดําเนินงาน (Action Plan) 
หนวยงานหลักท่ี

รับผิดชอบ 
Output/Outcome 

ปท่ี
ดําเนินการ 

1. โครงการกําหนดประเภทหรือตําแหนง

วิช ากา ร ขอ ง บุคล าก ร ให ส อดคลอ ง ก ับ   

ก า ร ดํ า เ น ิน ง า น ข อ ง ว ิท ย า ล ัย ช ุม ช น        

(3 Tracks)  

สวชช./ วชช. - มีประเภท/ตําแหนงวิชาการ

ของบุคลากรที่สอดคลองกับ

พันธกิจ  3 Tracks 

เริ่มป 2558 
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แผนดําเนินงาน (Action Plan) 
หนวยงานหลักท่ี

รับผิดชอบ 
Output/Outcome 

ปท่ี
ดําเนินการ 

2. โครงการการกําหนดเกณฑการประเมิน

มาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับการ

ดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน (3 Tracks) 

สวชช./ วชช. - มี เ กณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ที่

ส อ ด คล อ ง กั บ พั น ธกิ จ  3 

Tracks 

เริ่มป 2558 

3. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบ 

Module เพื่อเปนกรอบใหวิทยาลัยชุมชน

นําไปใชขยายผล/ ปฏิบัติ 

สวชช./วชช. - มีตนแบบการจัดการศึกษา

แบบ Module  

เริ่มป 2558 

4. โครงการพัฒนาระบบธนาคารหนวยกิต 

(Credit Bank) เพื่อใหการเรียนการสอนยืดหยุน

และสามารถสะสมหนวยกิตเพื่อใหนักศึกษา

สามารถจบการศึกษาตามที่กําหนดไวในแตละ

หลักสูตรได  

สวชช. - มีระบบธนาคารหนวยกิต

(Credit Bank) 

เริ่มป 2558 

5. โครงการปรับวิธีการเรียนการสอนในหมวด

การศึกษาทั่วไป ที่เนนการเรียนนอกหองเรียน 

เรียนรูจากประสบการณจริงมากข้ึน 

วชช. - มีรูปแบบการเรียนการสอน

ที่เช่ือมโยงกับ Track I และ 

Track II 

เริ่มป 2558 

6. โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ

วิทยาลัยชุมชนใหมีสมรรถนะหลัก (Core 

Competency) ที่สอดคลองกับการทํางานตาม

พันธกิจหลัก (3 Tracks) ทั้งแผนที่ตองมีการ

ปรับบุคลากรปจจุบันและเตรียมแผนรับ

บุคลากรใหม 

สวชช./วชช. - มีแผนพัฒนาบุคลากรของ

วิทยาลัยชุมชนใหมีสมรรถนะ

หลัก (Core Competency) 

ที่สอดคลองกับการทํางาน

ตามพันธกิจหลัก (3 Tracks) 

เริ่มป 2558 

7. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  ( ICT)  ก ล า ง เ พื่ อ เ ป น       

แหลงเรียนรูของผูเรียนในระบบวิทยาลัยชุมชน  

(Learning Environment) 

สวชช./วชช. -มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) กลาง 

เริ่มป 2558 

8. โครงการฝกอบรมบุคลากรทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุน เพื่อใหมีความรูและทักษะที่

จําเปนเรงดวนกอน เชน ทักษะที่จําเปนใน 

Track I และ Track II คือ การบริหารจัดการ

โครงการ (Project Management)  หรือ

งานวิจัย/เทคนิคการวิจัยชุมชน การสํารวจ

ความตองการ ฯลฯ 

วชช. -รอยละ 70 ของบุคลากร

ทั้งหมดมีความรูและทักษะที่

จําเปนเรงดวน 

เริ่มป 2558 
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แผนดําเนินงาน (Action Plan) 
หนวยงานหลักท่ี

รับผิดชอบ 
Output/Outcome 

ปท่ี
ดําเนินการ 

9.  โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า ร ะ บ บ พี ่เ ลี ้ย ง 
(Coaching) โดยเฉพาะอยางย่ิงชวงที่มีการ
ปรับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนที่เนนไปที่ 
Track I และTrack II ดวยการทําความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหนวยงาน
การจัดการเร ียนรู มืออาชีพในการมาเปน  
พี่เลี้ยง (Train the Trainer) 

วชช. -มีระบบพี่เลี้ยงในการจัดการ

เรียนรูมืออาชีพตามแนวทง 3 

Tracks 

เริ่มป 2558 

10.โครงการจัดต้ังหนวยงานทางดานตํารา

วิชาการ เพื่อเปนแกนกลางในการจัดทําตํารา

วิชาการ ทั้งในแบบเอกสารและในรูปของ

อิเล็กทรอนิกส และจัดทําคูมือการเรียนในแบบ 

e-learning 

สวชช./วชช. -มีหนวยงานทางดานตํารา

วิชาการ 

เริ่มป 2558 

11. โครงการพัฒนาระบบการจัดการการ

เรียนรู (Learning Management System) 

สวชช. -มีระบบการจัดการการเรียนรู 

(Learning Management 

System) 

เริ่มป 2558 

12. โครงการวางระบบการยกยองเชิดชูเกียรติ

ผูทําคุณประโยชนแกวิทยาลัยชุมชน  

สวชช. - มี ระบบเ ชิดชูเกียร ติผูทํ า

ประโยชน ในรูปตําแหนง“ครู

คลั งสมอง” หรือ  “ครู ภูมิ

ป ญ ญ า ”  ห รื อ ช่ื อ อื่ น ที่

เหมาะสม 

เริ่มป 2559 

13. โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลนเพื่อการ

เรียนรูของผูเรียนหรือประชาชนทั่วไป 

สวชช. -มีบทเรียนออนไลนเพื่อการ

เรียนรู 

เริ่มป 2559 

14. โครงการความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาอาจารย 

สวชช./ วชช. -มี ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ

สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ 

เริ่มป 2559 

15. โครงการจัดต้ังหนวยงานทางวิชาการ 

วัฒนธรรม หรือศูนยวิจัยที่สามารถสอนในสวน

ราชการหรือองคกรอื่นๆ ได เปนหนวยวิชาการ

เสริมศักยภาพ เปนการจัดการความรูในทองถ่ิน 

และรับใชชุมชนอยางมีศักยภาพ 

สวชช. - จํ า น ว น ห น ว ย ง า น          

ทางวิชาการ วัฒนธรรม หรือ

ศูนยวิจัย 

เริ่มป 2560 
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กลยุทธท่ี 4 การปฏิรูประบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good 
Governance Reform)  
เปาประสงค: มีระบบบริหารจัดการท้ังระบบบริหารงานบุคคล และระบบงบประมาณ/การเงินท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 

(1) จัดเตรียมระบบบริหารงานตางๆ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดต้ังสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน 

(2) ใหมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการจากสวนกลางไปสูวิทยาลัยชุมชนมากข้ึน 

(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

หลักการ: วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาในระบบอุดมศึกษา ที่มีบทบาทสําคัญในการสรางชุมชนเขมแข็ง 

สรางงานและอาชีพ และทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน นอกจากน้ี ยังเปนสถาบันการศึกษาที่เปดโอกาส

ใหทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษา และสามารถเช่ือมตอเขาสูอุดมศึกษาได จากสถานการณตาง ๆ ทั้งในและ

ตางประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และตอเน่ือง รวมทั้งดานการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ

วิทยาลัยชุมชนดวยเชนกัน การปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินงานตาง ๆ ทั้งงานเดิมที่ประสบปญหาและเปน

อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการแบบใหม ทําใหวิทยาลัยชุมชนเองซึ่งเปนสถาบันการศึกษาหน่ึงใน

ระบบอุดมศึกษาที่เกิดข้ึนใหม และยังคงเปนสวนหน่ึงของระบบราชการ ตองมีการปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการและธรรมาภิบาล เพื่อใหการทํางานตามแผนกลยุทธฯ ไดบรรลุเปาหมาย ซึ่งในระบบบริหารจัดการมีทั้ง 

ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารเงินและงบประมาณ รวมทั้งมีการระดมทุนจากแหลงทุนตาง ๆ         

เพิ่มมากข้ึน ระบบโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ ๆ เชน ระบบไอที เปนตน การปฏิรูประบบบริหารจัดการและธรร

มาภิบาล เพื่อมุงไปสูการจัดระบบการศึกษาและการเรียนรูดวยหลักธรรมาภิบาล ที่เนนใน 3 ประการหลัก 

ไดแก ระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบบการศึกษาที่มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 

และความรับผิดรับชอบ (Accountability) รวมทั้งระบบการศึกษาที่มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

(Transparency and Auditability)  อยางไรก็ตาม ระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาลของวิทยาลัยชุมชน

ซึ่งมีทั้งระดับชาติและระดับวิทยาลัยชุมชนเองจะตองมีการปฏิรูปในทุกระดับ 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (Target KPI): 
(1)  จัดเตรียมระบบบริหารงานตาง ๆ เพื่อรองรับ พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.... 

(2)  มีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความคลองตัวมากข้ึน 

(3)  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

การกําหนดแผนดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลประกอบไปดวย

สองสวนหลัก ๆ ไดแก ระบบบริหารและธรรมาภิบาลของวิทยาลัยชุมชนในระดับชาติ และระดับ         

วิทยาลัยชุมชนเอง ซึ่งตองปรับเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนดังกลาวขางตน ทําใหตองมีการปรับทั้ง

ในระดับชาติ และระดับวิทยาลัยชุมชน ซึ่งตองสอดคลองกันทั้งสองสวน 
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แผนการดําเนินงานของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) ภายใตกลยุทธการปฏิรูประบบ บริหาร
จัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good Governance Reform) : 

แผนดําเนินงาน (Action Plan) 
หนวยงานหลัก
ท่ีรับผิดชอบ 

Output/Outcome 
ปท่ี

ดําเนินการ 
1. เตรียมการจัดทําระบบบริหารงานตาง ๆ เพื่อ
รองรับพระราชบัญญัติการจัดต้ังสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน  

สวชช. -มี การออกแบบระบบ
บริหารงานตาง ๆ เชน 
ด านบริหารงานบุ คคล 
การเงินและงบประมาณ 
และดานวิชาการ เพื่ อ
รองรับการทํางานเมื่อมี
พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

เริ่มป 2557 

2. โครงการการปรับระบบบริหารงานบุคคลของ
วิทยาลัยชุมชน (ที่สอดคลองกับ พ.ร.บ. การ
จัดต้ังฯ ที่จะเกิดข้ึนใหม) หรือในชวงเปลี่ยนผาน
ควรกําหนดประเภทบุคลากร และการประเมิน
ใหสอดคลองกับการดําเนินพันธกิจทั้ง  3 Tracks 

สวชช. -มีประเภทบุคลากรและ
เ กณฑ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ที่
สอดคลองกับพันธกิจ 3 
Tracks 

เริ่มป 2557 

3. โครงการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ
ไปสู วิทยาลัยชุมชนเพื่อใหเกิดความคลองตัว  
มากข้ึน 
- จัดทําระเบียบ/ขอบังคับ เพื่อกระจายอํานาจ    
ในการบริหารเงินและงบประมาณ  
- การบริหารบุคคล  
- การบริหารงาน 

สวชช./ วชช. -มีระเบียบ/ขอบังคับใน
การกระจายอํานาจใน
เ รื่ อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
งบประมาณ และบุคคล 

เริ่มป 2557 

4 .  โ ค ร ง ก า ร ทบ ท วน ร ะ บ บ ก าร จั ด ก า ร
งบประมาณ โดยมุงใหอิสระในการบริหารจัดการ
งบประมาณแกวิทยาลัยชุมชนมากข้ึน และให
ความสําคัญกับการระดมทุนจากแหลงเงินทุนอื่น 
ๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผนดิน รวมทั้ง
พัฒนาระบบการควบคุมและตรวจสอบให
เหมาะสม  

สวชช./ วชช. -มี วิ ธี ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณที่สอดคลอง
กับพันธกิจของวิทยาลัย
ชุมชน 

-มีการรายงานการ เงิน
ประจําป 
-มีเงินจากแหลงทุนอื่นๆ 
มากข้ึน  

เริ่มป 2557 

5.  โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ต ิด ต า ม
ป ร ะ เ ม ิน ผ ล  โ ดยกํ าห นดม าต ร ฐ านก า ร
รายงานขอมูลดานการเงิน/การงบประมาณ
ของวิทยาลัยชุมชน และกําหนดขั้นตอนการ
ติดตามและประเมินผล 

สวชช. -มี ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลในดานตาง ๆ 
สําหรับวิทยาลัยชุมชน 

เริ่มป 2558 

6.  โครงการพัฒนาระบบติดตามผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษา/การฝกอบรม (เปนระบบกลางและให
วิทยาลัยชุมชนใช) 

สวชช./ วชช. -มีระบบติดตามผูสําเร็จ
การศึกษาและฝกอบรม 

เริ่มป 2558 
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แผนดําเนินงาน (Action Plan) 
หนวยงานหลัก
ท่ีรับผิดชอบ 

Output/Outcome 
ปท่ี

ดําเนินการ 
7. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบ Single 
Source Data ไดแก ฐานขอมูลบุคลากร 
นักศึกษา งบประมาณ หลักสูตร และฐานขอมูล
ประกันคุณภาพการศึกษา และ สราง Data 
Portal 

สวชช. -มีระบบฐานขอมูลแบบ 
Single Source Data 

เริ่มป 2558 

8. กําหนดนโยบายเพื่อสรางความรวมมือกับภาค
ส ว น อื่ น ๆ เ ช น ก ร ม พั ฒ น า ฝ มื อ แ ร ง ง า น       
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต. อบจ.) หรือ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ  

สวชช./ วชช. -มีนโยบายในการสราง
ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
หนวยงานภาคสวนอื่นๆ 
อย า ง ชั ด เ จ น โ ดยก า ร
อนุมัติจาก กวชช.  

เริ่มป 2558 

9. โครงการพัฒนาระบบตนทุนผลผลิตและ
ตนทุนกิจกรรม เพื่อใชในการบรหิารจัดการ/วัด
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 

สวชช./วชช. -มีระบบการจัดทําตนทุน
ผลผลิตและกจิกรรมของ
วิทยาลัยชุมชน 

เริ่มป 2559 

10. โครงการสงเสริมการต้ังกองทุน/ มูลนิธิ/ 
สมาคมของวิทยาลัยชุมชนแตละแหง เพือ่ให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในกจิกรรมตางๆ  

สวชช./ วชช. -มีการต้ังกองทุน/ มลูนิธิ/ 
สมาคมฯ เพื่อพัฒนา
วิทยาลัยชุมชน 

เริ่มป 2559 

11. โครงการจัดทําแผนเพื่อศึกษาความเปนไปได
ในการจัดต้ัง/ การขยายพื้นที่ใหบริการ วชช. 
เพิ่มเติม 

สวชช./ วชช. -มีแผนการขยายวชช.
เพิ่มเติม 

เริ่มป 2559 

 
แผนดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ภายใตกลยุทธการปฏิรูประบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 
(Management and Good Governance Reform) :  

แผนดําเนินงาน (Action Plan) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Output/Outcome ปท่ี
ดําเนินการ 

1.  โครงการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนา

วิทยาลัยชุมชน 

วชช. -แผนกลยุทธการพัฒนา

ของแตละวิทยาลัยชุมชน 

เริ่มป 2557 

2. โครงการจัดทําแผนการศึกษา แผนพัฒนา

โ ค ร ง ส ร า ง พื้ น ฐ า น  แผ นบุ คล าก ร  แล ะ         

แผนการเงิน ระดับวิทยาลัยชุมชน 

วชช. -แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า 

แผนพัฒนาโคร งสร า ง

พื้นฐาน แผนบุคลากร 

และแผนการเงิน 

เริ่มป 2557 

3.โครงการ/จัดกิจกรรมเพื่อใหคณะกรรมการ

สภา วิทยาลั ย ชุมชนเข า ใจบทบาทหน าที่     

ความรับผิดชอบในฐานะที่เปนกรรมการสภา

วิทยาลัยชุมชน เชน การจัดปฐมนิเทศกรรมการ

สภาฯ ใหม   

วชช. -ร อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ ง

กรรมการสภาวิทยาลัย

ชุ ม ช น เ ข า ใ จ บ ท บ า ท 

ห น า ที่ แ ล ะ ค ว า ม

รับผิดชอบ 

เริ่มป 2558 
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แผนดําเนินงาน (Action Plan) หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Output/Outcome ปท่ี
ดําเนินการ 

4. โครงการจัดทําสารสนเทศดานการเงินและ

งบประมาณ เพื่อใชในการบริหารจัดการ เชน 

การวิเคราะหตนทุนการจัดการศึกษา  

วชช. -มีรายงานการเงิน 

-มีรายงานการวิเคราะห

ตนทุนการศึกษา ฯลฯ 

เริ่มป 2558 

5. โครงการจัดทําฐานขอมูลบุคลากรประเภท

ตาง ๆ  

วชช. - มีฐานขอมูลบุคลากรที่

ทันสมัย 

เริ่มป 2558 
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แผนภาพท่ี 9 แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) ของวิทยาลัยชุมชน 
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จากประเด็นยุทธศาสตรมีความสอดคลองเชื่อมโยงของกลยุทธ เปาประสงค และโครงการหรือ

กิจกรรม สรุปไดดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: การบริหารจัดการใหเกิดการเปล่ียนแปลงของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
กลยุทธท่ี 1: กลยุทธสงเสริมการสรางฉันทะรวม (Shared Vision) สูจุดเปล่ียนวิทยาลัยชุมชน 

เปาประสงค โครงการ/ กิจกรรม 

เปาประสงคที่ 1.1 สรางความ

เข า ใ จ ในบท บาท  พันธ กิ จ 

Positioning และทิศทางการ

พัฒนาวิทยาลัยชุมชนระหวาง

ส ว น ก ล า ง  (ส ว ชช . )  แ ล ะ

วิทยาลัยชุมชน 

1. โครงการจัดการสัมมนา/ประชุมวิทยาลัยชุมชนเพื่อใหเปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและสราง

ความเขาใจพันธกิจ (3 Tracks) และอ่ืนๆ ในการสรางการมีฉันทะรวมกัน วิทยาลัยชุมชน

เขาใจภาพรวมในระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของแตละวิทยาลัยแตละแหง และมี

การกําหนดเปาหมายรวมกัน 

2. จัดใหมีการประชุมระหวางคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน สํานักบริหารวิทยาลัยชุมชน และ

วิทยาลัยชุมชนเปนประจําทุกป (ปละ 2 ครั้ง) เพื่อเปนชองทางในการส่ือสารและถายทอด

นโยบายสูการปฏิบัติ ทําใหเกิดความเขาใจและทราบความตองการของแตละฝายมากขึ้น 

เปาประสงคที่ 1.2 สรางความ

เขาใจในบทบาท พันธกิจ และ

ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย

ชุ มชนร ะห ว า ง ส วชช .  กั บ

ห น ว ย ง าน อื่ น  เ ช น  สํ า นั ก

งบประมาณ กรมพัฒนาฝมือ

แรงงาน ฯลฯ 

3. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนระดับประเทศและระดับ

วิทยาลัยเปนประจําทุกป เพื่อใหทุกภาคสวนไดเห็นผลงานเชิงประจักษที่เปนประโยชนตอ

ชุมชนและสังคม  

เป าประสงคที่  1 .3 สราง   

ความเขาใจบทบาท พันธกิจ 

และทิศทางการพัฒนาภายใน 

(ทุกภาคสวน) ของวิทยาลัย

ชุมชน 

3. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนระดับประเทศและระดับ

วิทยาลัยเปนประจําทุกป เพื่อใหทุกภาคสวนไดเห็นผลงานเชิงประจักษที่เปนประโยชนตอ

ชุมชนและสังคม  

4. จัดใหมีการประชุมระหวางคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนเปน

ประจําทุกป (อยางนอยปละครั้ง) เพื่อเปนชองทางในการส่ือสารและถายทอดนโยบายสู    

การปฏิบัติ ทําใหเกิดความเขาใจและทราบความตองการของแตละฝายมากขึ้น 

 

เปาประสงคที่ 1.4 สรางความ

เขาใจในบทบาท   พันธกิจ และ

ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย

ชุมชนระหวางวิทยาลัยชุมชน

กับหนวยงานตางๆ ในพ้ืนที่ที่

วิทยาลัยชุมชนน้ันๆ ต้ังอยู 

3. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนระดับประเทศและระดับ

วิทยาลัยเปนประจําทุกป เพื่อใหทุกภาคสวนไดเห็นผลงานเชิงประจักษที่เปนประโยชนตอ

ชุมชนและสังคม  

5. โครงการเปดพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชนใหเปน “ศาลาประชาคม” เพื่อใหทุกภาคสวนที่

เก่ียวของกับวิทยาลัยชุมชนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ หรือเวทีการแลกเปล่ียน

เรียนรู ซ่ึงจะทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางวิทยาลัยชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียเปนประจํา

และตอเน่ือง 

6.โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนโดยผาน

ส่ือตางๆ  
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เปาประสงค โครงการ/ กิจกรรม 

7. โครงการประชุม/สัมมนาระหวางวิทยาลัยชุมชนกับหนวยงานอ่ืนๆ ในพื้นที่ที่วิทยาลัย

ชุมชนน้ันๆ ตั้งอยู 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: การกําหนดเปาหมายหลักในดานการศึกษาและการเรียนรู 
กลยุทธ ท่ี 2: กลยุทธสงเสริมการสรางพันธกิจสัมพันธชุมชน/ สังคม (Community/Social 

Engagement) 
เปาประสงค โครงการ/ กิจกรรม 

เปาประสงคที่ 2.1 สรางงาน

และอาชีพใหกับชุมชน 

เปาประสงคที่ 2.2 สรางรายได

ใหกับชุมชน 

เปาประสงคที่ 2.3 สรางสังคม/ 

ชุ มชน มี คว าม เ ป น อ ยู ดี ข้ึ น 

(ปญหาอาชญากรรม หรื อ

ปญหายาเสพติดลดลง) 

1. โครงการจัดทํา Community Engagement Framework สําหรับวิทยาลัยชุมชนใชเปน

แนวทางในการดําเนินงาน 

2. โครงการศึกษาและประเมินศักยภาพของวิทยาลัยชุมชนเอง เพื่อนําไปสูการปรับภารกิจ

หลัก (3 Tracks) และกําหนดตําแหนง (Positioning) ใหสอดคลองกับเปาหมายหลักของ

วิทยาลัยชุมชนในภาพรวม 

3. โครงการวิเคราะหและประเมินสภาพเศรษฐกิจและภูมิสังคมของพื้นที่เปนประจําและ

ตอเน่ืองเพื่อใหทราบวาสภาพเศรษฐกิจและภูมิสังคมของชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนน้ันๆ 

รับผิดชอบวาเปนอยางไร และเพื่อใชประกอบการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนน้ันๆ  

4. โครงการสํารวจความตองการชุมชนในดานการพัฒนาคน เศรษฐกิจ และสังคมเปนประจํา

อยางตอเน่ือง และจัดเก็บและทําขอมูลใหทันสมัยเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนิน

พันธกิจตางๆ ของวิทยาลัยชุมชน 

5. โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น (Project-based) ซ่ึงเปนไปตาม  

ความตองการของชุมชนในเรื่องใดบาง  โดยวิทยาลัยชุมชนตองกําหนดพื้นที่หรือชุมชนที่เขาไป

ดําเนินการ และกําหนดกลุมเปาหมาย  

6. โครงการฝกอบรมระยะส้ันเพื่อพัฒนาอาชีพ (Career-based) การจัดโครงการเหลาน้ี

วิทยาลัยชุมชนตองมีการวิเคราะหความตองการของชุมชนวาตองการอะไร หรือมีปญหาอะไร 

กําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน เชน เปนคนทํางาน ประชาชนทั่วไป กลุมคนดอยโอกาส    

เปนตน  

7. โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่นชุมชน ครูคลังสมอง

อยางตอเน่ือง  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3: การสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการ 
กลยุทธท่ี 3: กลยุทธการเสริมสรางศักยภาพทางวิชาการ (Quality Enhancement) 

เปาประสงค โครงการ/ กิจกรรม 

เปาประสงคที่ 3.1 สรางระบบ

ห รื อ ตํ า แ ห น ง วิ ช า ก า ร ใ ห

สอดคลองและเหมาะสมกับการ

ปฏิบั ติ งานตามพันธกิ จของ

วิทยาลัยชุมชน 

1. โครงการกําหนดประเภท/ตําแหนงวิชาการของบุคลากรใหสอดคลองกับการดําเนินงานของ

วิทยาลัยชุมชน (3 Tracks)  

2. โครงการการคิดเกณฑการประเมินมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับการดําเนินงานของ

วิทยาลัยชุมชน (3 Tracks) 

12. โครงการวางระบบการยกยองเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชนแกวิทยาลัยชุมชน  

เป า ปร ะสงค ที่  3 . 2 พัฒนา

บุ ค ล า ก ร ใ ห มี ส ม ร ร ถ น ะ

สอดคลองกับการทํางานตาม

พันธกิจ 3 Tracks 

6. โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนใหมีสมรรถนะหลัก (Core 

Competency) ที่สอดคลองกับการทํางานตามพันธกิจหลัก (3 Tracks) ทั้งแผนที่ตองมีการ

ปรับบุคลากรที่มีและเตรียมแผนรับบุคลากรใหม 

8. โครงการฝกอบรมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อใหมีความรูและทักษะที่

จําเปนเรงดวนกอน เชน ทักษะที่จําเปนใน Track I และ II คือ การบริหารจัดการโครงการ 

(Project Management)  หรืองานวิจัย/เทคนิคการวิจัยชุมชน  

9.โครงการพัฒนาระบบพี่เล้ียง (Coaching) โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงที่มีการปรับพันธกิจของ

วิทยาลัยชุมชนที่เนนไปที่ Track I และ II ดวยการทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือ

หนวยงานการจัดการเรียนรูมืออาชีพในการมาเปนพี่เล้ียง (Train the Trainer) 

14.โครงการความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาอาจารย 

เปาประสงคที่ 3.3 พัฒนาระบบ

การกํากับดูแลคุณภาพหลักสูตร 

5. โครงการปรับวิธีการเรียนการสอนในหมวดการศึกษาทั่วไป ที่เนนการเรียนนอกหองเรียน 

เรียนรูจากประสบการณจริงมากขึ้น 

7. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) กลางเพื่อเปน        

แหลงเรียนรูของผูเรียนในระบบวิทยาลัยชุมชน (Learning Environment) 

10. โครงการจัดตั้งหนวยงานทางดานตําราวิชาการ เพื่อเปนแกนกลางในการจัดทําตํารา

วิชาการ ทั้งในแบบเอกสารและในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และจัดทําคูมือการเรียนในแบบ e-learning 

3. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบ Module เพื่อเปนกรอบใหวิทยาลัยชุมชนนําไป

ขยายผล/ ปฏิบัติ 

4. โครงการพัฒนาระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) เพื่อใหการเรียนการสอนยืดหยุน

และสามารถสะสมหนวยกิตเพื่อใหนักศึกษาสามารถจบการศึกษาตามที่กําหนดไวในแตละ

หลักสูตรได  

15. โครงการจัดตั้งหนวยงานทางวิชาการ วัฒนธรรม หรือศูนยวิจัยที่สามารถสอนในสวน

ราชการหรือองคกรอ่ืนๆ ได เปนหนวยวิชาการเสริมศักยภาพ เปนการจัดการความรูในทองถิ่น 

และรับใชชุมชนอยางมีศักยภาพ 

11. โครงการพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู (Learning Management System) 

13. โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน เพื่อการเรียนรูของผูเรียนหรือประชาชนทั่วไป 

5. โครงการปรับวิธีการเรียนการสอนในหมวดการศึกษาทั่วไป ที่เนนการเรียนนอกหองเรียน 

เรียนรูจากประสบการณจริงมากขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4: การสรางความเขมแข็งดานโครงสรางธรรมาภิบาลและบริหารจัดการ 
กลยุทธท่ี 4: กลยุทธการปฏิรูประบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good 

Governance Reform) 
เปาประสงค โครงการ/ กิจกรรม 

เปาประสงคที่ 4.1 จัดเตรียม

ระบบบรหิารงานตางๆ เพ่ือ

รองรบัพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

การจัดต้ังสถาบันวทิยาลัยชุมชน 

(สวชช.) 

1. เตรียมการจัดทําระบบบริหารงานตางๆ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน 

เปาประสงคที่ 4.2 ใหมีการ

กระจายอํานาจในการบรหิาร

จัดการจากสวนกลางไปสู

วิทยาลัยชุมชนมากข้ึน (สวชช.) 

2. โครงการการปรับระบบบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยชุมชน (ที่สอดคลองกับ พ.ร.บ. 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงจะมีผลบังคับใช) หรือในชวงเปล่ียนผานควรกําหนดประเภท

บุคลากร และการประเมินใหสอดคลองกับการดําเนินพันธกิจทั้ง  3 Tracks 

เปาประสงคที่ 4.3 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการ (สวชช.) 

5. โครงการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล โดยกําหนดมาตรฐานการรายงานขอมูล   

ดานการเงิน/การงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน และกําหนดขั้นตอนการติดตามและ

ประเมินผล 

7. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบ Single Source Data ไดแก ฐานขอมูลบุคลากร 

นักศึกษา งบประมาณ หลักสูตร และฐานขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา และ สราง Data 

Portal 

เปาประสงคที่ 4.2 ใหมีการ

กระจายอํานาจในการบรหิาร

จัดการจากสวนกลางไปสู

วิทยาลัยชุมชนมากข้ึน (สวชช./

วชช.) 

3. โครงการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปสูวิทยาลัยชุมชนเพื่อใหเกิดความคลองตัว

มากขึ้น 

- จัดทําระเบียบ/บังคับ เพื่อกระจายอํานาจในการบริหารเงินและงบประมาณ  

- การบริหารบุคคล  

- การบริหารงาน 

4. โครงการทบทวนระบบการจัดการงบประมาณ โดยมุงใหอิสระในการบริหารจัดการ

งบประมาณแกวิทยาลัยชุมชนมากขึ้น  และใหความสําคัญกับการระดมทุนจากแหลงเงินทุน

อ่ืนๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผนดิน รวมทั้งพัฒนาระบบการควบคุมและตรวจสอบให

เหมาะสม  

8. กําหนดนโยบายเพื่อสรางความรวมมือกับภาคสวนอ่ืนๆเชนกรมพัฒนาฝมือแรงงาน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (อบต. อบจ.) หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  

10. โครงการสงเสริมการตั้งกองทุน/ มูลนิธิ/ สมาคมของวิทยาลัยชุมชนแตละแหง เพื่อให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 

11. โครงการจัดทําแผนเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้ง/ การขยายพื้นที่ใหบริการ วชช. 

เพิ่มเติม 

เปาประสงคที่ 4.3 พัฒนาระบบ 6. โครงการพัฒนาระบบติดตามผูสําเร็จการศึกษา/การฝกอบรม (เปนระบบกลางและให

วิทยาลัยชุมชนใช) 



 

 á¼¹¡ÅÂØ·¸�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ·ÂÒÅÑÂªØÁª¹ÃÐÂÐ 5 »� 52 

เปาประสงค โครงการ/ กิจกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการ (สวชช./วชช.) 

9. โครงการพัฒนาระบบตนทุนผลผลิตและตนทุนกิจกรรม เพื่อใชในการบริหารจัดการ/วัด

ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 

เปาประสงคที่ 4.2  ใหมีการ

กระจายอํานาจในการบรหิาร

จัดการจากสวนกลางไปสู

วิทยาลัยชุมชนมากข้ึน (วชช.) 

1. โครงการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน 

2. โครงการจัดทําแผนการศึกษา แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แผนบุคลากร และแผนการเงิน 

ระดับวิทยาลัยชุมชน 

3.โครงการ/จัดกิจกรรมเพื่อใหคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเขาใจบทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบในฐานะที่เปนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน เชน การจัดปฐมนิเทศกรรมการสภาฯ 

ใหม   

เปาประสงคที่ 4.3 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการ (วชช.) 

4. โครงการจัดทําสารสนเทศดานการเงินและงบประมาณ เพื่อใชในการบริหารจัดการ เชน 

การวิเคราะหตนทุนการจัดการศึกษา  

5. โครงการจัดทําฐานขอมูลบุคลากรประเภทตางๆ  

 

ตารางท่ี 4 ความเช่ือมโยงระหวางผูมีสวนเก่ียวของและผูรับผิดชอบในการนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัต ิ

หนวยงานท่ีปฏิบัต ิ สกอ. สวชช. วชช. 

กลยุทธท่ี 1 

เปาประสงคท่ี 1.1    
เปาประสงคท่ี 1.2    
เปาประสงคท่ี 1.3    
เปาประสงคท่ี 1.4    

กลยุทธท่ี 2 
เปาประสงคท่ี 2.1    
เปาประสงคท่ี 2.2    
เปาประสงคท่ี 2.3    

กลยุทธท่ี 3 
เปาประสงคท่ี 3.1    
เปาประสงคท่ี 3.2    
เปาประสงคท่ี 3.3    

กลยุทธท่ี 4 
เปาประสงคท่ี 4.1    
เปาประสงคท่ี 4.2    
เปาประสงคท่ี 4.3    
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Road Map การดําเนินงาน 
 ระยะท่ี 1 

(ปจจุบัน-พ.ศ. 2558) 
ระยะท่ี 2 

(พ.ศ. 2559-2560) 
ระยะท่ี 3 

(พ.ศ. 2561-2562) 
ทิศทางการดําเนินงาน 
(Strategic Theme) 

สรางความเขาใจ/ ฉันทะรวมปรับ

ระบบ โครงสราง กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับตามกฎหมาย/ พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ  

ดําเนินภารกิจตามแผนกลยุทธ

อยางเต็มที่ 

ติดตาม ประเมินผล และ

ปรับปรุงการดําเนินงาน 

กิจกรรม/โครงการ
สําคัญท่ีตองดําเนินงาน 
 

 เตรียมการจัดทํากฎ ระเบียบ 

ขอบังคับที่เก่ียวของกับดานตางๆ เชน 

บุคคล งบประมาณ และวิชาการ ให

สอดคลองกับ พ.ร.บ.จัดตั้งสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน 

 จัดทําแนวทางการบริหารจัดการ

งบประมาณ และบุคลากรใหม 

 ประเมินศักยภาพวิทยาลัยชุมชน 

 จัดทําแผนกลยุทธระดับ  

วิทยาลัยชุมชน 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน 

 พัฒนาระบบ Module และ 

Credit Bank 

 การจัดประชุม/ สัมมนา/ 

นิทรรศการเพื่อสรางความเขาใจ/ 

ฉันทะรวมกับทุกภาคสวน 

 Community Engagement 

Framework 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ 

 ดําเนินงานภารกิจตาม

แผนกลยุทธอยางเต็มที่ 

 กําหนดระบบยกยองเชิดชู

เกียรติผูทําคุณประโยชนแก

วิทยาลัยชุมชน 

 พัฒนาระบบตนทุน

ผลผลิต และตนทุนกิจกรรรม 

 พัฒนาบทเรียนออนไลน 

 ดําเนินงานภารกิจตาม

แผนกลยุทธอยางตอเน่ือง 

 ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 

และมีการปรับปรุงการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ืองตาม

สภาวะที่เปล่ียนแปลงไป 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 1. เกิดฉันทะรวมในกลุมผูมีสวนได

สวนเสีย 

2. มีระบบบริหารจัดการดานตางๆ 

เพื่อรองรับ พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

3. แผนกลยุทธ ระดับวิทยาลัยชุมชน 

4. ระบบการบริหาจัดการ

งบประมาณและบุคลากรใหม 

5. ระบบการจัดการศึกษาแบบ Module 

6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ 

1. การดําเนินงานตาม

ภารกิจ วิทยาลัยชุมชนที่มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2. เกิดระบบบทเรียน

ออนไลน 

3. ระบบตนทุนผลผลิต 

ตนทุนกิจกรรม 

4. ระบบยกยองเชิดชูเกียรติฯ 

1. การดําเนินงานตาม

ภารกิจ วิทยาลัยชุมชนที่มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2. รายงานผลความสําเร็จใน

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
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ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factors)  
 แผนกลยุทธการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป มีปจจัยสําคัญ ดังตอไปน้ี 

(1) ทุกภาคสวนเขาใจปรัชญาและหลักการการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนและตองการใชวิทยาลัยชุมชน

เปนกลไกหน่ึงในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

(2) ผูมีสวนไดสวนเสียหลักของระบบวิทยาลัยชุมชนเขาใจและเห็นความสําคัญของแผนฯ             

มีความเปนเจาของและรวมกันผลักดันการดําเนินงานตามแผนกลยุทธฉบับน้ีอยางเต็มที ่ต้ังแตเริ่มตน 

(3) ผูบริหารและบุคลากรของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนทุกแหง            

มีความเขาใจและสามารถนําแผนกลยุทธ 3-5 ป ไปสูการปฏิบัติได และนําไปใชเปนกรอบในการจัดทํา       

แผนกลยุทธระดับวิทยาลัยชุมชน โดยมีเปาหมายและกิจกรรมที่ชัดเจนและสอดคลองกับแผนกลยุทธฯ ฉบับน้ี 

(4) การสนับสนุนเชิงนโยบายจากผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะใหความสําคัญกับการดําเนินการตางๆ การเปนผูผลักดันการดําเนินการ 

การบูรณาการกับภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาตามแผนกลยุทธฯ 

ฉบับน้ีอยางจริงจัง 

(5) การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการพัฒนาตามแผนกลยุทธฯ ฉบับน้ี      

อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูบริหารระดับสูงและผูมีสวนไดสวนเสียของระบบวิทยาลัยชุมชนไดทราบถึงสถานะการ

พัฒนา และรวมกันแกไขปญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงาน 
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