แผนกลยุทธการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558-2562)

สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

บทสรุปผูบ ริหาร
แผนกลยุทธการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป มีวัตถุประสงคเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงที่สํา คัญ
ของวิทยาลัยชุมชน ดวยการสรางฉันทะรวม (Shared Vision) ใหเกิดขึ้นในผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนของ
ระบบวิท ยาลัยชุมชน การดํา เนิน พันธกิจสัมพันธชุมชนและสัง คม การยกระดับศักยภาพและคุณภาพทาง
ดานวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชนทองถิ่นไทย โดยใชกลไกในดา นการบริห ารจัดการ
อยางมีธรรมาภิบาล การเงิน บุคคล การกํากับมาตรฐาน และความเปนเอกภาพของระบบวิทยาลัยชุมชนซึ่งเปน
สวนหนึ่งในระบบอุดมศึกษาของประเทศ
การจัดทําแผนกลยุทธการศึกษาของวิทยาลัยชุม ชนระยะ 5 ปนี้ เปน การริเริ่มโดยสํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน สํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเปนแนวทางและกรอบการดํา เนินงานของระบบ
วิทยาลัยชุมชนซึ่งประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในดานการกํากับดูแล การจัดการศึกษา การเรียนรู
การประกันคุณภาพ การงบประมาณ และการบริห ารงานบุค คล รวมทั้งวิทยาลัยชุมชนแตล ะแหงที่ตองนํา
แผนกลยุทธฯ ฉบับ นี้ ไปเปนกรอบการปฏิบั ติงานในชว ง 5 ปข า งหนา นี้ แผนกลยุทธฯ ฉบับ นี้เกิดจากการ
สังเคราะห วิเคราะห ขอมูล ความคิดเห็นที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นใน 4 ภูมิภาคของประเทศ
ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียและหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิทยาลัยชุมชน การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผูรู การประชุม
ระดมสมอง (Focus Group) ระหวา งวิทยาลัยชุมชนและคณะอนุกรรมการดา นนโยบาย แผน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการลงพื้นที่ในวิทยาลัยชุมชน 6 แหงใน 4 ภูมิภาค
แผนกลยุทธการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยคํา นึงถึงการบูรณาการและองครวมของ
พัฒนาการของระบบวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งการมีสวนรวมของทุกภาคสวน สาระหลักมีสองสวน สว นแรกเปน
การศึกษาวิเคราะหปจ จัยแวดลอมตา ง ๆ ที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ทั้งใน
ระดับโลก ประเทศไทย และยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและจังหวัด รวมทั้งระบบวิทยาลัยชุมชนของประเทศไทยและ
ตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา ไตหวัน และมาเลเซีย สว นที่สอง เปนกลยุทธในการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชน
ในชวง 5 ป
ปจจัยสําคัญที่ค าดวาจะสงผลกระทบตอโลก ประเทศไทย และวิทยาลัยชุมชน ก็คือ การเปลี่ยนแปลง
โครงสรา งประชากร ที่เปลี่ยนไปทํา ใหประชากรสูงวัย เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ประชากรในวัย เด็กลดลง ทํา ให
หลายประเทศเปนสังคมผูสูงวัยหรือกําลังเขาสูสังคมผูสูงวัยรวมทั้งประเทศไทยดวยเชนกัน ทางดานจิตสาธารณะนั้น
ประเทศตาง ๆ เห็นความสําคัญของการที่คนหรือสังคมมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น องคกรที่เกี่ยวของก็จะมีเพิ่มมากขึ้น พบวา
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ในประเทศไทยก็เชนกัน มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาหรือบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ เขาใจมนุษยและการ
อยูรว มกับผูอื่นในสังคมไดมากขึ้นมิติดานสุขภาพและชีวิตความเปน อยูที่ดี ทั้ง นี้อาจเปนเพราะความก า วหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหชีวิตคนยืนยาวขึ้น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางดา น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร ที่ทํา ใหวิถีชีวิตในการทํางาน และชีวิต ประจําวัน รวมทั้ง แนวทางจัด
การเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป การเกิดองคกรและรูปแบบธุรกิจใหม ๆ แนวโนมการจางงานทั่วโลกและประเทศ
ไทยเองที่ยังคงมีอัตราการวา งงานในการศึกษาระดับตา ง ๆ ทั้ง นี้บางสว นเปนเพราะสถาบันการศึกษาผลิต
บัณฑิตที่มีทักษะการทํางานที่ไมตรงตามความตองการ รวมทั้งมิติดานพลังงานและสิ่งแวดลอมซึ่งมีความสําคัญ
ในทุกภาคสวนภายในประเทศและระดับประเทศ รวมทั้งในระดับพื้นที่ดวย ตัวชี้วัดในการพัฒนามนุษยของไทย
และกลุมประเทศอาเซียนซึ่งไทยยังตามหลังหลายประเทศในกลุมนี้ และแรงขับเคลื่อนในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะ
การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะทําใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะรวมกัน
ปจจัยดานนโยบายรัฐบาล แผนการพัฒนาดานตาง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับกลุมจังหวัดหรือจังหวัด
ซึ่งคาดวาจะมีนัยยะตอทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย ยุทธศาสตรประเทศ ไดแก ยุทธศาสตร
สรา งความสามารถในการแขง ขันของประเทศ (Growth & Competitiveness) ยุทธศาสตร สร างโอกาส
บนความเสมอภาคและเทา เทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth) ยุทธศาสตรการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth) ยุทธศาสตรปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและระดับจังหวัด รวมทั้งนโยบายและพั ฒนาการดานการศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กับ
นโยบายดานการศึกษาของไทย ไดแก (1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ที่กําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ จัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน (2) แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับ ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
กําหนดวิสัยทัศนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูอยา ง
เปนระบบ (3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) เปาหมายสําคัญอยูที่ “การ
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว สําหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่ง ยืนของทอ งถิ่นไทย โดยใช
กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิช าการ
ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” (4) (ราง) แผนพัฒนาการศึก ษาเพื่อพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต พ.ศ.
2557-2561 กําหนดเปาหมายใหคนไทยทุกคน ทุกชวงอายุไดรับการศึกษาและการพัฒนา แบงชว งอายุออกเปน
ชว งที่ 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) แผนการศึกษาควรจัดใหสอดคลองกับ การพัฒนาคน
ตลอดชวงชีวิต เชื่อมโยงการศึกษากับสุขภาวะทุกดาน (กาย ใจ สังคม ปญญา) และ (5) แผนพัฒนากลุมจังหวัด
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และจังหวัด (77 จังหวัด) ซึ่งแบง 18 กลุมจังหวัด ในแตละกลุมจังหวัดก็จะมีการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาที่
มีจุดเนนทีเ่ หมือนและแตกตางกันตามบริบทของกลุมจังหวัดนั้น ๆ หลายประเด็นสํา คัญและสงผลกระทบกับการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนที่มุงเนนการตอบสนองความตองการของชุมชน เพื่อ พัฒนาชุมชนเขมแข็ง
พัฒนากําลังคนและสังคม
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแผนกลยุทธการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป ดังกลา วขางตน จึงได
กําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
กลยุทธในการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชน
1. สงเสริมการสรา งฉันทะรวม (Shared Vision) สูจุดเปลี่ยนวิทยาลัยชุมชน โดยมีเปา ประสงคคือ
ทุกภาคสวนมีค วามเขา ใจในบทบาท พันธกิจ การกํา หนดตําแหนง (Positioning) และทิศ ทางการพัฒ นาของ
วิทยาลัยชุมชนตรงกัน รวมทั้งเห็นประโยชนและเกิดฉันทะรวมที่จะพัฒนาไปดวยกัน ในกลยุทธที่หนึ่งมีผลลัพธที่
คาดวาจะเกิดขึ้น (Target KPI): ประกอบดวย
1.1 คณะกรรมการสภาฯ ทั้งระดับ ชาติแ ละระดับ สถาบัน ผูบ ริห ารและผูป ฏิบัติการทุกระดับของ
วิทยาลัยชุมชนเขาใจบทบาท พันธกิจ การกํา หนดตําแหนง (Positioning) และทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัย
ชุมชน ตลอดจนเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของวิทยาลัยชุมชนรวมกัน
1.2 หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของเขาใจบทบาท พันธกิจ การกํา หนดตําแหนง (Positioning) และ
ทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนตลอดจนเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของวิทยาลัยชุมชนรวมกัน
1.3 เกิดความรวมมือและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของทุกภาคสวน
2. สงเสริมการสรา งพันธกิจสัมพันธชุมชน/สังคม (Community/ Social Engagement) โดยมี
เปาประสงค คือ การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ในการสรางความเขมแข็ง ความมั่นคง สมานฉันท ทําใหคน
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปนสังคม “กินดีอยูเย็นเปนสุข” ในกลยุทธที่สองมีผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(Target KPI): ประกอบดวย
2.1 รายไดตอครัวเรือนสูงขึ้น
2.2 มีการจางงานและอาชีพในชุมชนเพิ่มขึ้น
2.3 ความเปนอยูทางสังคมดีขึ้น เชน มีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ปญหา
อาชญากรรมและปญหายาเสพติดลดลง
3. การเสริ ม สร า งศั ก ยภาพทางวิช าการ (Quality Enhancement) โดยมี เป า ประสงค คื อ
วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สามารถพัฒนาใหเปนคนดี ใหมีโอกาส
คิดเปน ทํา งานเปน ติดพื้นที่ และไมห นีชุม ชน ในกลยุทธที่สามมีผลลัพธที่คาดวา จะเกิดขึ้น (Target KPI):
ประกอบดวย
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3.1 มีการกํา หนดตําแหนงวิชาการของบุคลากรสายวิช าการที่ส อดคลองกับการดํา เนินพันธกิจ 3
Tracks อยางมีคุณภาพ
3.2 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนไดรับการพัฒนาทักษะตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินพันธกิจ 3 Tracks
3.3 มีมาตรฐานการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
4. การปฏิรูประบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good Governance Reform)
โดยมีเปาประสงคคือมีระบบบริหารจัดการทั้งระบบบริหารงานบุคคลและระบบงบประมาณ/การเงิน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ที่ โ ปร ง ใส ตรวจสอบได ในกลยุ ท ธ ที่ สี่ มี ผ ลลั พ ธ ที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น
(Target KPI): ประกอบดวย
4.1 จัดเตรียมระบบบริหารงานตางๆ เพื่อรองรับ พ.ร.บ. การจัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน
4.2 มีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น
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. Publicmindedness 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
การจัดทําแผนกลยุทธการศึกษาของวิท ยาลัยชุม ชนระยะ 5 ป ฉบับ นี้ ริเ ริ่ม จากคณะกรรมการ
วิท ยาลั ย ชุม ชนโดยมี สํ า นั ก บริ ห ารงานวิ ท ยาลัย ชุ ม ชน สํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให แ ผนกลยุ ท ธ 5 ป ฉบั บ นี้ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านในภาพรวมของระบบ
วิทยาลัยชุมชน ซึ่งประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในดานการกํากับดูแล การประกันคุณภาพ
การศึกษา การงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และวิทยาลัยชุมชนแตละแหง เพื่อใหแผนกลยุทธการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนฉบับนี้เปนแนวทางการปฏิบัติงานในระยะเวลา 5 ป
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธฯ เริ่มตนจากการทบทวนเอกสารและสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต า งประเทศ ที่ ค าดว า จะส ง ผลกระทบต อ ระบบวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนไทย ข อ มู ล พื้ น ฐานของ
วิทยาลัยชุมชนไทย ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดและกลุมจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู การจัดทําแผนกลยุทธฯ
ฉบับนี้ เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยใชก ระบวนการตาง ๆ ไดแก การสัม ภาษณผูทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวของกับระบบวิทยาลัยชุมชน การสัมมนาวิทยาลัยชุมชนใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อใหผูมีสวนได
สวนเสียของวิทยาลัยชุมชนแตละแหงเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนฯฉบับนี้ และรวมเปนเจาของ ผูมีสวน
ไดสวนเสียของวิทยาลัยชุมชนแตละแหงประกอบดวย นายกสภาวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ผูแทนจากสภาวิชาการ ผูบ ริห ารวิ ท ยาลัย ชุม ชน คณาจารยและเจาหนาที่ ศิ ษยเ ก า และอาจารยพิเ ศษ
รวมทั้งการลงพื้นที่ในวิทยาลัยชุมชน 6 แหงในแตละภูมภิ าค ประกอบดวย วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนปตตานี วิทยาลัยชุมชนตราด และวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
หลัง จากรวบรวมขอมูลดังกลาวแลว ไดทําการวิเคราะห สัง เคราะห เพื่อจัดทํา “รางแผนกลยุท ธ
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป” และจัดประชุม Focus Group จํานวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2557 และวันที่ 14 มิถุนายน 2557 โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย คณะอนุกรรมการดานนโยบาย แผน
และเทคโนโลยีส ารสนเทศ จํานวน 5 ทาน และผูอํานวยการวิทยาลัยชุม ชนประมาณ 5 – 8 แหง รวมทั้ง
บุคลากรของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน นอกจากนี้ ระหวางการจัดทําแผนฯ ดังกลาวนี้ ไดมีการรายงาน
ความกาวหนาให กับ คณะอนุกรรมการดานนโยบายแผน และเทคโนโลยีส ารสนเทศ และคณะกรรมการ
วิทยาลัยชุมชน (กวชช.) หลังจากนั้น จึงประมวลผลจากการประชุมและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตาง ๆ
นํามาปรับแกรางแผนกลยุทธการศึก ษาวิท ยาลัยชุมชนระยะ 5 ป ใหมีความสมบูร ณและชัดเจนขึ้น เพื่อ
นําเสนอในการประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาพิจารณในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 และปรับปรุงแผนกลยุทธฯ
เพื่อจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ สําหรับรายละเอียดกระบวนการทํางาน ดังแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 รายละเอียดกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป

1.1 วิทยาลัยชุมชนไทย
ปจจุบัน (พ.ศ. 2557) วิทยาลัยชุมชนของประเทศไทย มีจํานวนทั้งสิ้น 20 แหง ตั้งอยูในจังหวัดตาง ๆ
ที่ตอ งการระบบการศึ ก ษาที่ ส นองต อความต องการของชุ ม ชนอยา งใกลชิด วิท ยาลั ยชุม ชนแตล ะแหง มี
องคป ระกอบลั ก ษณะ ขนาด ทรัพยากร ศัก ยภาพ จุดเดน ปญ หา อุป สรรค และขอจํา กัดที่แตกตา งกั น
(แผนภาพที่ 2)
วิทยาลัยชุมชนมีเปาหมายชัดเจนดวยการดําเนินงานที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ทําหนาที่
เปนผูจัดการองคความรูของชุมชนใชสอนคนในชุมชน โดยคนทั้งภายในชุมชนและผูทรงคุณวุฒิภายนอกชุมชน
เพื่อประโยชนในการพัฒนาชุมชนเองอยางแทจริง
วิทยาลัยชุมชนมีความหลากหลายทั้งขนาด จํานวนนักศึกษา และผูเรียนในหลักสูตรตาง ๆ อีกทั้งยังมี
หนวยจัดการศึกษาที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ จะเห็นวาวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย มีขนาด และทรัพยากร
ที่มีอยูในระดับ ที่แตกตางกัน วิท ยาลัยชุม ชนบางแหง มีความพรอมและความเข มแข็ง กวาแหง อื่น ๆ ทั้ง นี้
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กิจกรรมหลักของวิทยาลัยชุมชน ไดแก 1) การจัดการฝกอบรมระยะสั้น 2) การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
3) การทําโครงการวิจัยบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน1
สําหรับ การจัดการศึก ษาระดับ อนุป ริญ ญา พบวา วิทยาลัยชุมชนเปดสอนหลักสูตรอนุป ริญญาที่
เหมือนกันทุกแหง 3 สาขาวิชา คือ หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ การปกครองทองถิ่น และการศึกษาปฐมวัย
นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนแตละแหงยังเปดหลักสูตรอนุปริญญาในสาขาวิชาที่ชุมชนมีความตองการดวย โดยมี
วิทยาลัยชุมชนที่เปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญาจํานวนมากที่สุด 9 สาขาวิชา
แผนภาพที่ 2 ภาพรวมของวิทยาลัยชุมชน 20 แหง

ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย, 2557

1

มีวิทยาลัยชุมชน 2 แหงไดแก วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ที่เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เนื่องจากเดิมเปนสถาบันอาชีวศึกษามากอน
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จากการศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่ผานมาของวิทยาลัยชุมชนสรุปได ดังนี้ (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 บางแหงมีความพรอมดานอุปกรณการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะ
วิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ไดรับการสนับสนุนดานอุปกรณและเครื่องอํานวยความ
สะดวกตางๆ
4. การเขาถึงขอมูลออนไลนของวิท ยาลัยชุมชน พบวา มีปญหาทางเทคนิค ไมส ามารถเขาไปดูได
หลายแหง รูปแบบเว็บไซตยังไมมีมาตรฐาน บางแหงใหขอมูลมาก บางแหงใหขอมูลจํากัด และหลายแหงขาด
ขอมูลสําคัญที่ควรเปดเผยตอสาธารณะ อาทิ ขอมูลเพื่อนักศึกษา ขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ เชน จํานวน
นักศึกษา อาจารยประจํา และอาจารยพิเศษ จํานวนบุคลากร เปนตน นอกจากนี้ ขอมูลของวิทยาลัยชุมชนแต
ละแหง หรือขอมูลที่ปรากฏในเว็บไซตเดียวกันไมสอดคลองหรือโตแยงกันเอง รวมทั้งขาดรายงานสําคัญที่ควร
เปดเผยตอสาธารณะ เชน รายงานผลการดําเนินงานประจําป รายงานการประเมินตนเอง เปนตน

1.2 ประสบการณวิทยาลัยชุมชนของตางประเทศ
ในการจัดทําแผนกลยุท ธฯ ไดมีก ารเลือกศึก ษาประสบการณจ ากวิท ยาลัยชุม ชนในตางประเทศ
3 ประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และไตหวัน ซึ่งทั้งสามแหงมีความแตกตางกันตามบริบท
และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง โดยเฉพาะวิทยาลัยชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีวิวัฒนาการมากวา
100 ป ในขณะที่วิ ท ยาลั ยชุม ชนของมาเลเซียและไตห วันเพิ่ง เริ่ม กอตั้ง มาประมาณ 10 กวาปเ ทานั้ น
เชนเดียวกับวิทยาลัยชุมชนของไทยซึ่งไดกลาวมาแลวในชวงการเริ่มตน
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แผนภาพที่ 3 ขอมูลระบบวิทยาลัยชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

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

วิทยาลัยชุมชนในสหรัฐอเมริกาในยุคแรกมีบทบาทเพื่อผลิตแรงงานเขาสูภาคอุตสาหกรรมใหเพียงพอ
ทันเวลา และแกปญหาชุม ชน ในยุคปจจุบันเนนภารกิจ เพื่อสง ตอนัก ศึก ษาเขาสูม หาวิท ยาลัย (Transfer
Education) และหลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ (Career Education) ระบบวิทยาลัยชุมชนของสหรัฐอเมริกามี
ความหลากหลายสูง และมีจํานวนวิทยาลัยมากถึง 1,600 แหง มีความแตกตางในดานขนาด วิทยาลัยชุมชนที่มี
ขนาดใหญมีจํานวนนักศึกษามากประมาณ 30,000 คน และมีทั้งนัก ศึกษาเต็มเวลาและนักศึกษาบางเวลา
มีอาจารยประจํากวา 600 คน ในขณะที่วิทยาลัยชุมชนที่มีขนาดเล็กมีนักศึกษาเต็มเวลาประมาณ 500 คน
มีอาจารยประจําประมาณ 75 คน ทําใหสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาตางกันต่ําสุดเทากับ 1:16 สูงสุดเทากับ
1:45 และวิทยาลัยชุม ชนในสหรัฐอเมริก ามีทั้งที่เ ปนของรัฐและเอกชน รวมทั้ง มีวิทยาลัยชุ มชนบางแหง
ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย เปนตน (ดูแผนภาพที่ 3)
วิทยาลัยชุมชนในประเทศมาเลเซีย เริ่มกอตั้งเมื่อ 10 ปที่ผานมา เนนการฝกอบรม ใหเกิดความรู
ทักษะ เพื่อเขาสูอาชีพ และเนนการเรียนรูตลอดชีวิตแกประชาชนทุกระดับ เพื่อยกสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม ถือเปนระบบสําคัญ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพัฒ นาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ใน
ปจจุบันประเทศมาเลเซียมีวิท ยาลัยชุม ชนทั้งสิ้น 72 แหง กระจายอยูทั่วประเทศ มีนัก ศึก ษาอยูป ระมาณ
120,000 คน มีหลักสูตรที่เปดสอนจํานวน 135 หลักสูตร มีการเทียบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึ กษากับ
ระดับในระบบคุณวุฒิแหงชาติของประเทศ (Malaysian Qualification Framework)
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วิทยาลัยชุมชนในประเทศไตหวันจัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1998 ภายหลังไดจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติมขึ้น
ทั่วประเทศ โดยมีวิทยาลัยชุมชนทั้งสิ้น 78 แหง2 มีผูเรียนรวมประมาณ 210,000 คน มีเปาหมายสําคัญคือ
เปนแหลงเผยแพรความรูและสรางสังคมพลเมือง พัฒนาประชาชนใหมีสํานึกความเปนเจาของชุมชนและให
เกิดการสะสมทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชน หลักสูตรเนนการสรางอาชีพและสรางสังคมที่ดีใหเกิดในชุมชนและ
ยึดโยงกับบริบทของชุมชน (ดูแผนภาพที่ 4)
แผนภาพที่ 4 เปรียบเทียบวิทยาลัยชุมชนในตางประเทศ

ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย, 2557

การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนของประเทศไทยไมสามารถยึดประสบการณจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
ขางตนเปนตนแบบไดทั้งหมด แตส ามารถเรียนรูขอดีแตล ะจุดเนนจากประเทศเหลานั้นมาปรับ ใชในการ
ดําเนินงานได โดยเฉพาะแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานในชวงทศวรรษที่ 2 ซึ่งตองมีการกําหนดทิศทาง
และเปาหมายหลักและตัวตนของความเปนวิทยาลัยชุมชนในภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ระดับ อุดมศึก ษา รวมทั้ง การกําหนดอัตลัก ษณของวิท ยาลั ยแตล ะแหง ที่ชั ดเจนทั้ง นี้ขึ้นอยูกับ บริบ ทโดย
ยึดหลักการในการดําเนินงานที่เนนชุมชนหรือพื้นที่ในการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งในมิตทิ งั้ เศรษฐกิจ
ภูมิสังคมใหกับชุมชนนั้น ๆ การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในมิติตาง ๆ ที่กลาวมานั้น ประเด็นสําคัญคือ
การสรางคนหรือทรัพยากรมนุษย จึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่ง การทําใหประชาชนหรือผูดอยโอกาสที่อยูใน
พื้นที่หางไกลสามารถเขาถึงการศึกษาไดพัฒนาความรู ทักษะตาง ๆ ที่จําเปนตอการทํางาน การสรางอาชีพ
2

ขอมูลป ค.ศ. 2006
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หรื อ การส ง เสริ ม ให ป ระชาชนได เ ข า ถึ ง ความรู ต า ง ๆ ได ทํ า ให วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนมี ค วามสํ า คั ญ และเป น
สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
ทิศทางการพัฒนาที่สําคัญในชวงทศวรรษที่ 2 นี้ วิทยาลัยชุมชนไทยมีจุดเนนที่การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพ และเพื่อใหการถายโอนการศึกษา เปดโอกาสใหคนไดเขาสูระดับปริญญาใน
อุดมศึกษา จากการศึกษาวิทยาลัยชุมชนของตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวิวัฒนาการ
มานาน หรือวิทยาลัยชุมชนในมาเลเชียและไตหวันซึ่งมีพัฒนาการไดไมนานนัก สรุปไดวา วิทยาลัยชุมชนใน
สหรัฐอเมริกามีจุดเริ่มตนดวยความตองการสรางอาชีพใหกับคนในพื้นที่ ทําใหชุมชนเขมแข็ง พัฒนาไปสูการ
เตรียมความพรอมใหกับผูเรียนที่ตองการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา สวนวิทยาลัยชุมชนไตหวันเนนการ
พัฒนาความเขมแข็งชุมชนดวยการพัฒนาอาชีพ สรางใหประชาชนรักและมีความรูสึกเปนเจาของชุมชนนั้น ๆ
ในขณะทีว่ ิทยาลัยชุมชนในมาเลเซียมุงเนนใหวิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะ การมี
งานทํา และการศึกษาตลอดชีวิต อยางไรก็ตาม วิทยาลัยชุมชนไทยในภาพรวมมีทิศทางการพัฒนาใหชุม ชนมี
ความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทําใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สวนวิทยาลัยชุมชน
แตละแหงอาจมีทิศทางการพัฒนาภายใตกรอบนี้แตมีจุดเนนที่แตกตางกันได ทั้งนี้ขึ้นกับบริบทและความตองการ
ของชุมชนเปนหลัก
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บทที่ 2
ปจจัยที่สงผลกระทบตอโลก ประเทศไทย
และระบบวิทยาลัยชุมชน
2.1 บริบทภายนอก
บริบทภายนอกประเทศซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลกระทบตอโลก ประเทศไทย และวิทยาลัยชุมชน
ก็คือ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นับตั้งแตประเด็นการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ที่เปลี่ยนไป
ทําใหประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ประชากรในวัยเด็กลดลง ทําใหหลายประเทศเปนสังคมผูสูงวัยหรือ
กําลังเขาสูสังคมผูสูงวัยรวมทั้งประเทศไทยดวย ทางดานจิตสาธารณะนั้นประเทศตาง ๆ เห็นความสําคัญของ
การที่คนหรือสังคมมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น องคกรที่เกี่ยวของก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้น จะพบวา ในประเทศไทยก็
เชนกันมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาหรือบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ เขาใจมนุษยและการอยูรวมกับผูอื่น
ในสัง คมไดมากขึ้นหรือมิติดานสุขภาพและชีวิตความเปนอยูที่ดีทั้ง นี้อาจเปนเพราะความกาวหนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหชีวิตคนยืนยาวขึ้น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทําใหวิถีชีวิตในการทํางาน และชีวิตประจําวัน รวมทั้งแนวทางจัดการเรียน
การสอนที่เปลี่ยนไปการเกิดองคกรและรูปแบบธุรกิจใหม ๆ แนวโนมการจางงานทั่วโลกและประเทศไทยเองที่
ยังคงมีอัตราการวางงานในการศึกษาระดับตาง ๆ ทั้งนี้บางสวนเปนเพราะสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มี
ทักษะการทํางานที่ไมตรงตามความตองการ รวมทั้งมิติดานพลังงานและสิ่งแวดลอมซึ่งมีความสําคัญในทุกภาค
สวนภายในประเทศและระดับประเทศรวมทั้งในระดับพื้นที่ดวย ตัวชี้วัดในการพัฒนามนุษยของไทยและกลุม
ประเทศอาเซียนซึ่งไทยยัง ตามหลังหลายประเทศในกลุมนี้ และแรงขับ เคลื่อนในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะ
การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะทําใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะรวมกัน มีขอบเขต
ทางภูมิศาสตรก วางขวางขึ้น มีจํานวนประชากรมากขึ้น ประมาณกันวาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมี
ประชากรรวมประมาณ 600 ลานคน ในจํานวนนี้มีแรงงานประมาณ 300 ลานคน มีมูลคาการคาระหวาง
ประเทศ 16.1 ลานเหรียญสหรัฐ มีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment – FDI)
มูลคา 50,000 ลานเหรียญสหรัฐ และมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศรวม 65 ลานคนตอป ซึ่งถือเปนอันดับ
สองของโลก รองจากประเทศฝรั่งเศส ดังนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
และมีผลกระทบในวงกวางทั้งตอวิถีชีวิตและการดํารงอยูของคนในระดับชุมชน อาทิ การเคลื่อนยายแรงงานมี
ฝมืออยางเสรีทําใหมีชาวตางชาติเขามาทําธุรกิจ และอยูอาศัยในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คนไทยจะตอง
ปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
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วิทยาลัยชุมชนจึงควรมีสวนชวยใหประชาชนในชุมชนมีความพรอ มเตรียมเขาสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เชน ชวยสนับสนุนชุมชนใหมีความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสื่อสารได
ตลอดจนสนั บ สนุน ให ชุม ชนสามารถได รับ ประโยชนจ ากการเปน สว นหนึ่ง ของประชาคมอาเซี ยน เช น
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑชุมชน หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในชุมชนใหมีความพรอมในการประกอบอาชีพที่จะมีความตองการมากขึ้นเมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อีกทั้งแนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่คาดวาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการ
เรียนการสอนที่เนนการเรียนรูโดยผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหเกิดการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามี
ความรูและทัก ษะตางๆ ที่สําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพได (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบเลมโครงการฯ)
แนวโน ม การเปลี่ ย นแปลงต า งๆ ในอนาคตที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ กํ า ลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในบริ บ ทโลกและ
ประเทศไทย อาจกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยยะตอทิศทางการพัฒนาระบบวิทยาลัยชุมชนในประเด็นสําคัญ
ไดแก
(1) การจัดการศึกษากับการพัฒนากําลังคน การสรางอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
การจัดการศึกษาทั้งทีเ่ ปนหลักสูตร (อนุปริญญา) หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือโครงการจัดการความรูตาง ๆ
จะตองสอดคลองกับบริบทของไทยและตองมีการกําหนดกลุมผูเรียนเปาหมายที่มีความแตกตางกัน เชน ผูเ รียน
ดอยโอกาส ผูเรียนในระบบการศึกษาปกติ ผูเรียนที่ตอบสนองความตองการภาคธุรกิจเอกชนในทองถิ่น ผูเรียน
ที่ตองการปรับเปลี่ยนอาชีพใหมหรือทักษะใหม ๆ ทั้งนี้จะตองมีการจัดหลักสูตรที่ตอบสนองตรงความตองการ
ของชุมชน มีความยืดหยุน เปด-ปด ไดตามความตองการของชุมชนสามารถเชื่อมโยงกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
รวมทั้งรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
(2) การจั ดการศึ ก ษาเพื่ อพัฒ นาทองถิ่น และชุม ชน ซึ่ง การจัดหลัก สูตรระยะสั้ นตา ง ๆ ควรมี
หลากหลายและสอดคล องกั บ ความต องการของทอ งถิ่ น หรื อ ชุม ชนที่ วิ ท ยาลัย ชุ ม ชนนั้ น ๆ ตั้ ง อยู เ พื่ อ
การพัฒนาอาชีพหรือทักษะใหม ๆ
สําหรับการจัดการศึกษาในลักษณะของโครงการ (Project-based) เพื่อพัฒนาคนในพื้นที่นั้น ๆ เมื่อ
ประสบความสําเร็จแลวมีก ารขยายผลใหมากขึ้น ดัง นั้น วิทยาลัยชุมชนตองเขาใจความตองการชุมชนหรือ
ทิศทางการพัฒนาของชุมชน โดยใชกลไกการสํารวจความตองการเปนระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานการ
จัดการศึกษา
การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมใหเกิดการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Learning) โดยวิทยาลัยชุมชน
ตองมีบทบาทเปนแหลงเรียนรูประจําทองถิ่นนั้น ๆ
แนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่มีนัยยะตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย
การเรียนรูหลากหลายดาน ไดแก การเรียนรูใ นวิชาหลักและเนื้อหาสําหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนควรนํากรอบ
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แนวคิดนี้มาปรับใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ใหสามารถผลิตทรัพยากรมนุษยไดตรง
ความตองการของระบบเศรษฐกิจ และสัง คมของชุม ชน โดยนํามาปรับ ใชในการเรียนการสอนเนนพัฒ นา
นักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูตามองคประกอบของแนวคิด โดยเฉพาะทักษะที่จะสงเสริมการประกอบอาชีพ
และการยกระดับคุณภาพชีวิต
แนวทางปฏิบัติจะตองประกอบดวยประเด็นตาง ๆ ไดแก กระบวนการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum
Development) วิธีก ารสอน (Pedagogy) สภาพแวดลอมการเรียน (Learning Environment) และ
การประเมินผลการเรียนรู (Assessment)
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอระบบวิทยาลัยชุมชนของไทย จึงควรมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานเพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนใหวิทยาลัยชุมชน
สามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว เชน สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพื่อการศึกษา
ระบบการประเมินผล และการพัฒ นาเทคนิคการสอนรูป แบบตาง ๆ การปรับ วิธีการงบประมาณ เพื่อให
ขับเคลื่อนสูศตวรรษที่ 21 อยางมีประสิทธิภาพ

2.2 บริบทภายในประเทศ

บริบทภายในประเทศ ประกอบดวย นโยบายรัฐบาล แผนการพัฒนาดานตาง ๆ ทั้งในระดับชาติและ
ระดับกลุมจัง หวัดหรือจัง หวัด ซึ่งคาดวาจะมีนัยยะตอทิศทางการพัฒ นาของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย
ยุ ท ธศาสตร ป ระเทศ ได แ ก ยุ ท ธศาสตร ส ร า งความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศ (Growth
&Competitiveness) ยุท ธศาสตรส รางโอกาสบนความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (Inclusive
Growth) ยุทธศาสตรการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth) ยุทธศาสตรปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและระดับจังหวัด รวมทั้งนโยบายและ
พัฒนาการดานการศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยรัฐเห็นความสําคัญและมีนโยบายดานการศึกษา และนโยบายตอกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่อง
ตอไปนี้ ไดแก เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน ยกฐานะครูใหเปน
วิชาชีพชั้นสูง เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางมีคณ
ุ ภาพ จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
นโยบายและแผนการพัฒนาดานตาง ๆ ระดับประเทศ ไดแก
(1) ยุทธศาสตรประเทศไทย (อนาคตประเทศไทย 2020) เพื่อเปนหลักในการพัฒนาประเทศ โดยให
ความสําคัญ เรื่องการศึก ษาเพื่อตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมและโลก ยกระดับ สถานศึก ษา
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพของครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริมการเรียนรู
(2) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ใหความสําคัญ กับ
การสรา งฐานทางป ญ ญาให เ ป นภู มิคุ ม กัน กับ คนและสัง คมไทย โดยพั ฒ นาคุณ ภาพคนไทยทุ ก ชว งชี วิ ต
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
เกิดขึ้นตลอดชีวติ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย
โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
 (ร า ง) ยุ ท ธศาสตร ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2556-2558 เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย เพื่อใหสอดคลองตามนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล 7
ยุทธศาสตรหลัก
 (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต พ.ศ.2557-2561 กําหนดเปาหมาย
ใหคนไทยทุกคน ทุกชวงอายุไดรับการศึกษาและการพัฒนา แบงชวงอายุออกเปน ชวงที่ 1 เด็ก แรกเกิด 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) แผนการศึกษาควรจัดใหสอดคลองกับการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
เชื่อมโยงการศึกษากับสุขภาวะทุกดาน (กาย ใจ สังคม ปญญา)
นอกจากนโยบายและแผนพัฒนาตาง ๆ ในระดับประเทศดังกลาวมาขางตนแลว ยังมีแผนพัฒนากลุม
จังหวัดและจังหวัด (77 จังหวัด) ซึ่งแบง 18 กลุมจังหวัดในแตละกลุมจังหวัดก็จะมีการกําหนดยุทธศาสตรใน
การพัฒนาที่มีจุดเนนที่เหมือนและแตกตางกันตามบริบทของกลุมจังหวัดนั้น ๆ หลายประเด็นสําคัญและสง
ผลกระทบกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนที่มุงเนนการตอบสนองความตองการของชุมชน เพื่อพัฒนา
ชุมชนเขมแข็ง พัฒนากําลังคนและสังคม
นอกจากนี้ ประเด็นการพัฒนามนุษย ซึ่งมีรายงานที่จัดโดย UNDP (United Nations Development
Programme) ไดกําหนดตัวชี้วัดการพัฒนามนุษย (Human Development Index: HDI) ที่แสดงใหเห็นถึงการ
พัฒนามนุษย ใน 3 ดาน คือ (1) อัตราการศึกษา (Educational Attainment) (2) ชวงอายุ ขัย (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) และระดับต่ํา (Low Human Development:0.466)
ในการจัด อั นดั บ การพั ฒ นามนุษ ย ป พ.ศ.2555 พบว า ประเทศไทยอยูก ลุ ม การพั ฒ นามนุ ษ ย
ระดับกลางที่อันดับ 103 (0.690) จากทั้งหมด 187 ประเทศ สําหรับประเทศที่มีการพัฒนามนุษยในระดับ
สูงมากเปนอันดับที่ 1 และ 2 ไดแก นอรเวย (0.955) และออสเตรเลีย (0.912) ตามลําดับ ในกลุมประเทศอาเซียน
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มีป ระเทศสิงคโปร (0.895) และบูรไน (0.855) อยูในอันดับ ที่ 18 และ 30 ตามลําดับ ในขณะที่มาเลเซีย
(0.769) อยูในกลุมการพัฒนามนุษยระดับสูง เปนอันดับที่ 64
บริบทตาง ๆ นับตั้งแตยุทธศาสตรประเทศ แผนพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด รวมทั้งนโยบายดาน
การศึกษาตาง ๆ ดังกลาวขางตนนั้น (แผนภาพที่ 5) จะสงผลตอการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและตอบสนองแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ตลอดจนเปนแนวทางในการกําหนดบทบาท
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนเขาสู 3 รูปแบบ (Tracks) ไดแก TRACK I การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นและชุมชน
TRACK II การศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ และ TRACK III การศึกษาอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา โดยจะตองมี
การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
(1) การกระจายโอกาสการเขาถึงการศึกษาของประชาชน โดยเพิ่มจํานวนวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดอื่น
ๆ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
(2) การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้ง อยู โดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบ ทของวิทยาลัยชุมชน บางประเด็นตองตอบสนองความตองการของ
ชุมชน และบางประเด็นตองตอบสนองความตองการในการพัฒนากําลังคนของประเทศตามโครงการเมกะ
โปรเจกต หรือนโยบายเรงดวนของรัฐบาล
(3) การบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชนดวยความยืดหยุน ตอบสนองและทันตอความตองการของ
ชุมชน
(4) รูปแบบการจัดการศึกษามีความหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนและประชาชนสามารถเขาถึงมากขึ้น
(5) สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานอื่น ๆ ภายในกลุมจังหวัดเดียวกัน
(6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ
(7) พัฒนาวิทยาลัยชุมชนเปนแหลงเรียนรูทั้งกายภาพและเสมือน (Virtual) เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตใหกับประชาชนในทองถิ่นและชุมชนนั้น
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แผนภาพที่ 5 การเชื่อมโยงยุทธศาสตรประเทศ 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
กรรมการสภาวิ ชาการ ผูอํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน รองผูอํ า นวยการ บุ ค ลากรทั้ ง อาจารย ครู ผู ส อน
พนักงานราชการ อาจารยพิเศษ นักศึกษา ศิษยเกา รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียและผูเกี่ยวของจากหนวยงาน
หรือองคกรภายนอกตาง ๆ ดังนี้
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
วิ ท ยาลั ยชุ ม ชนยะลา วิ ท ยาลั ยชุ ม ชนพั ง งา วิ ท ยาลั ยชุ ม ชนสตู ล และวิ ท ยาลั ยชุ ม ชนสงขลา จั ดประชุ ม
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ จังหวัดสงขลา ผูเขารวมประชุม 106 คน สรุปประเด็นจาก
เวทีการประชุมสัมมนาทั้ง 4 ภูมิภาคมีรายละเอียดสําคัญดังตอไปนี้
3.1.1 ประเด็นภาพรวมของแผนกลยุทธ
วิทยาลัยชุมชนมีพันธกิจที่ตรงกับความตองการของพื้นที่ ทั้งนี้มีขอเสนอเพิ่มเติมวาควรใหชุมชนมี
สวนรวมในการบริหารจัดการ และวิทยาลัยชุมชนควรเปนคลังปญญาทางดานภูมิปญญาทองถิ่น ทําหนาที่
จัดเก็บ และสังเคราะหองคความรูตาง ๆ ของชุม ชนและทําใหเกิดการอนุรักษและสานตอ จึง เสนอใหเพิ่ม
พันธกิจการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นเปนอีกพันธกิจหนึ่ง
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วิท ยาลัยชุม ชนตองมีจุดยืนสําคัญ ที่เนนการพัฒ นาชุม ชน เพื่ อชุม ชนเขมแข็ง ตองดําเนินการตาม
พันธกิจอยางจริงจังในทางปฏิบัติโดยจัดการศึกษาตลอดชีวิต มีก ารเรียนการสอน การฝกอบรมตามความ
ตองการของชุมชน เนนกลุมเปาหมายหลักคือประชาชนในพื้นที่ทุกกลุม ตั้งแตประชากรวัยเรียน ผูขาดโอกาส
ทางการศึกษา ผูตองการเพิ่มพูนความรู รวมถึงวัยแรงงาน
วิทยาลัยชุมชนควรสรางพันธมิตรและเครือขายกับภาครัฐ เอกชน ภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง
เพื่อเปนการระดมและใชประโยชนทรัพยากรในพื้นที่อยางคุมคา และดําเนินการประสานการทํางานรวมกับ
หนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ เพื่อจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน
สํานัก บริห ารงานวิท ยาลัยชุม ชนและวิท ยาลัยชุม ชนควรดําเนินการปรับ กฎ ระเบียบตาง ๆ ใหมี
ความคลองตัว และสนับสนุนการทํางานของวิทยาลัยชุมชน และตองมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เฉพาะของวิทยาลัยชุมชน
รวมทั้ง ขยายวิท ยาลัยชุม ชนใหครอบคลุม ในแตล ะพื้ นที่ และใหมีก ารจัดตั้ง วิ ท ยาลัยชุ ม ชนในจั ง หวัดที่ มี
ความพรอมกอน
3.1.2 ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนในอนาคต
ผูมีสวนไดสวนเสีย สวนใหญเ ห็นดวยกับ การพัฒ นาวิท ยาลัยชุม ชนตามนโยบาย 3 Tracks คือ
Track ชุมชน Track อาชีพ Track อนุปริญญา ทั้งนี้ ตองมีหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองความตองการ
ชุม ชน เนนการลงพื้นที่และภาคปฏิบัติ มีห ลักสูตรแตกตางจากสถาบันการศึก ษาอื่น เปนหลัก สูตรที่งาย
ยืดหยุน และใชไดทันที
ในแตละ Track ควรมีเปาหมายและกลไกการทํางานที่ชัดเจน โดยเสนอวา Track ชุมชน ควรเนน
การพัฒ นาชุมชนใหเ ขม แข็ง จัดการพัฒ นาองคความรูและปราชญทองถิ่นที่ทําใหชุมชนเกิดการพัฒ นาได
สรางกลไกทํางานใกลชิดชุมชน เพื่อใหมีขอมูล สรางความเขาใจเชิงลึก เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็ง สําหรับ
Track อาชีพ ควรเนนมาตรฐานที่รับรองความสามารถและความเชี่ยวชาญดานอาชีพ มีหลักสูตรการพัฒนา
อาชีพ ที่ส อดคล องกับ ยุท ธศาสตร จัง หวั ดและกลุ ม จั ง หวัด สรา งความร วมมือ กับ ภาคอุ ตสาหกรรมและ
ผูประกอบการ โดยมีกระบวนการสํารวจความตองการกําลังคนและแรงงาน เนนภาคปฏิบัติใหเติบโตในโรงงาน
และภาคอุ ต สาหก รรม หรื อ ส ร า งร ายได อี ก ทั้ ง มี ร ะบบป ระเมิ นแล ะประ กั น คุ ณ ภาพภายใ น
สวน Track อนุปริญญา ควรเนนการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับผูดอยและ
ขาดโอกาส อีกทั้งเปนสะพานเชื่อมและยกระดับการศึกษา โดยสรางความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อรองรับผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน และสรางหลักสูตรตอเนื่องระหวางวิทยาลัยชุมชนรวมกับ
มหาวิทยาลัย
สําหรับ ประเด็นการบริห ารจัดการและธรรมาภิบ าลของวิท ยาลั ยชุม ชน มี ขอเสนอว า ควรปรั บ
โครงสรางการบริหารงาน และอาจจะใหมีสถานภาพเปนนิติบุคคล วิทยาลัยชุมชนแตละแหงตองมีแผนสราง
อัตลักษณเฉพาะของตนเอง ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหมีทิศทางที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาบุคลากรให
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เกิดความมั่นคงและกาวหนาในอาชีพ สรางแรงจูง ใจ โอกาส และยกระดับ กรอบอัตราบุคลากร รวมทั้ง มี
แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เกณฑการคัดเลือก ติดตาม และประเมินผูสอนเฉพาะของวิทยาลัยชุมชน
ดานการบริหารงบประมาณ พิจารณาจัดสรรตามสภาพและบริบทของพื้นที่ ทันตามกําหนดเวลา และ
ใหบริหารจัดการไดเองตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนแตละแหง มีการบริหารอยางโปรงใสโดยใชระบบเทคโนโลยี
รองรับ
ประเด็นการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสู ประชาคมอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community
(AEC) มีความเห็นวา ตองดําเนินการพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ AEC อยางเปนรูปธรรม
ในดานตาง ๆ ตั้งแตดานภาษา การพัฒ นาบุคลากร ดานเศรษฐกิจ และความรวมมือกับประเทศในกลุม
อาเซียน อาทิ การดูงาน แลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา และบุคลากร กับประเทศในกลุมอาเซียน การเตรียม
ความพรอมระดับชุมชนที่ติดชายแดน โดยพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมคนเขาสูตลาดอาเซียน ทางดานภาษา
วัฒนธรรม ทําความรวมมือเชื่อมโยงหลักสูตร และความรวมมือทางวิชาการรวมกับประเทศเพื่อนบานอาเซียน
ใหเปนมาตรฐานอาเซียน รวมทั้งปรับกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเพื่อการทํางานรวมกับตางประเทศ การรับ
นักศึกษาตางชาติเขามาเรียน
ประเด็นอื่น ๆ ที่นําเสนอเพิ่มเติม คือ ควรมีระบบฐานขอมูลผูสอน ผูเชี่ยวชาญ ใหเกิดความรวมมือ
และแลกเปลี่ยนผูสอนระหวางวิทยาลัยชุมชนได มีกลยุทธสรางความเชื่อมั่นและยอมรับ เพื่อจูงใจใหคนมา
เรียน และใหวิทยาลัยชุมชนเปนที่รูจักตอสาธารณชน จัดสรรอุปกรณและโครงสรางพื้นฐาน สื่อการเรียน
การสอน ขยายระบบไอทีใหทันสมัย ครอบคลุมวิทยาลัยชุมชนและหนวยจัดการศึกษา รวมทั้งลงทุนสราง
สํานักงานวิทยาลัยชุมชน อาคารเรียน ที่ดิน และการเชาสถานที่
นอกจากนี้ 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) การพัฒ นากลไกการทํางานทั้ ง คนและกระบวนการทํา งานจากสว นกลาง (สวชช.) (4) นโยบาย
ระดับประเทศที่สนับสนุนความเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอนระหวางมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชน
โดยอาจกําหนดเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการประกันคุณภาพ (5) การพัฒนาอาชีพตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยโรงงาน
พ.ศ. 2554 และ (6) การจัดทําหลักสูตรที่เปนความรวมมือระหวางวิทยาลัยชุมชน สถาบันการศึกษาหนวยงาน
ตาง ๆ และมหาวิทยาลัยในพื้นที่

3.2 สรุปผลจากการสัมภาษณ
สรุปผลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวยกรรมการวิทยาลัยชุมชนทั้ง
อดีตและปจ จุบัน ซึ่ง ผูท รงคุณวุฒิเ หลานี้ไดเ สนอแนวทางที่คอนขางสอดคลองและเปนแนวทางเดียวกัน
ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
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3.2.1 หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ยึดโยงกับความตองการ (Demand Side) ของชุมชน การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมุงเนน
การจัดการศึก ษาที่จะชวยพัฒนาทัก ษะ อาชีพ และคุณภาพชีวิตใหแกป ระชาชนในพื้นที่ชุมชน เปนการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย อีกทั้งเปนการเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนที่ไมสามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได
ดวยเหตุความไมพรอมดานตาง ๆ เขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดงายขึ้น หลักสูตรตาง ๆ ที่วิทยาลัยชุมชน
แตละแหงควรจัดจะตองตอบสนองความตองการและการประกอบอาชีพของคนในชุมชนหรือทองถิ่นนั้น ๆ
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตองตอบสนองเร็ว (Responsive) นั่นคือ วิทยาลัยชุมชนตอง
ปรับตัวเองอยูเสมอ เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลง วิทยาลัยชุมชนตองพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ
เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของชุมชน เทคโนโลยีและตลาดแรงงานตลอดเวลา
ยืดหยุน (Flexibility) การจัดหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนควรมีความหลากหลาย ยืดหยุน
สามารถเปดหลักสูตรใหมที่ตรงกับความตองการของผูเรียนและชุมชน และสามารถยุบไดเมื่อหลักสูตรนั้น ๆ
ไมสามารถตอบสนองตอความตองการกําลังคนในดานนั้น ๆ ตอไป
การจั ดการศึก ษาแบบไมแ พง แตมี คุณ ภาพ ผูที่ ศึก ษาในวิท ยาลัย ชุม ชนจะเสี ยค าใชจ ายนอ ย
คาเลาเรียนไมแพง เพื่อเปดโอกาสและใหบ ริก ารแกก ลุม บุคคลในทองถิ่นที่อยูหางไกลและมีปญ หาดาน
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ผูเรียนสามารถเรียนไปพรอมกับการทํางานเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่องใหเปนการศึกษาตลอดชีวิต
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนไมควรเปดหลักสูตรในระดับปริญญา แตเปนการจัดการศึกษา
ที่ ส ถาบั นอุ ดมศึ ก ษาที่ มีอ ยู ไมส ามารถบริ ก ารใหเ ขาถึ ง กลุม เป าหมายที่ต องการศึก ษาได อยา งเพีย งพอ
และไม ส ามารถตอบสนองความต อ งการที่ แ ท จ ริ ง ของชุ ม ชนได ทั้ ง เนื้ อ หาสาระ และวิ ธี ก ารจั ด การ
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนจึงเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปดโอกาสใหผูเรียนมาเรียนในหลักสูตร
อนุปริญญาเพื่อศึกษาตออีก 2 ป ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหไดปริญญาตรี และหลักสูตรอนุปริญญาเนนที่การ
ทํางาน ไมเนนการเรียนตอในระดับปริญญาตรี รวมทั้งเปนการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตที่สามารถเชื่อมโยงกับ
การศึกษาทุกระดับและชวยเติมเต็มสวนการศึกษาที่ขาดไปใหสมบูรณขึ้น
การเรียนเพื่อสรางโอกาส หลักสูตรตองตอบสนองโจทยในพื้นที่มากกวาระดับประเทศ การจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนแตละแหงควรตอบสนองตอความตองการและการประกอบอาชีพของชุมชน
ในทองถิ่นนั้น ๆ เปนหลัก ซึ่งในการจัดการศึกษาควรมีการศึกษาความตองการรวมกับทองถิ่น ใหความสําคัญ
ต อ การวางแผนการศึ ก ษาในระดั บ จั ง หวั ด มากกว า การวางแผนในระดั บ ประเทศ ทั้ ง นี้ ค วรยึ ด หลั ก
“สอนคนชุมชน โดยคนชุมชน ดวยโจทยชุมชน”
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3.2.2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และขยายวิทยาลัยชุมชน
ควรขยายวิทยาลัยชุมชนใหครบทุกจังหวัด ปจจุบันมีวิทยาลัยชุมชนอยู จํานวน 20 แหง โดยจัดตั้ง
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 วิท ยาลัยชุ ม ชนควรใชท รัพ ยากรที่มีอ ยูในจั ง หวั ด ใช ห นว ยงานทางการศึ ก ษา สถาน
ประกอบการ ภาคเอกชน และแหลงเรียนรูของชุมชน ตลอดจนทองถิ่นเปนเครือขายในการจัดการศึกษาของ
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
จัดการศึกษาไดตรงกับความตองการกําลังแรงงานของทองถิ่น
องคประกอบของคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนควรประกอบดวย ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)
ในพื้นที่ ที่ห ลากหลาย อาทิ นักวิชาการและผูแทนประชาชน ซึ่งกลุ มบุคคลเหลานี้ส ามารถที่จ ะสนับสนุน
การสรางกลยุทธในภารกิจดานการจัดการศึกษาของชุมชนและทองถิ่นได
วิทยาลัยชุมชนควรมุง เนนการทํา ความเขาใจเรื่องแนวคิด ปรัชญาของการจัดตั้ง วิท ยาลัยชุม ชนที่
ถูก ตองใหบุคลากรของวิท ยาลัยชุม ชน คือ ผูกํากับ ผูบ ริห ารและบุคลากรของวิท ยาลัย ชุม ชน ได เ ขา ใจ
อยางถองแท
ควรพั ฒ นาการบริ ห ารจั ดการระบบวิ ท ยาลั ยชุ ม ชน โดยกระจายอํ า นาจการบริ ห ารจั ดการให
วิท ยาลัยชุม ชนสามารถตัดสินใจและบริหารจัดการเองไดในบางเรื่องที่สําคัญ เชน การบริห ารงานบุคคล
การบริหารการเงินและงบประมาณ เพื่อทําใหระบบวิทยาลัยชุมชนมีความคลองตัว เกิดประสิทธิภาพมีความยั่งยืน และ
ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง
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ควรสนับสนุนใหวิทยาลัยชุมชนมีการบริหารแบบ Cluster โดยมีผูบริหารระดับผูอํานวยการเพียง
คนเดียว และมีรองผูอํานวยการหลายคนทําหนาที่บริหารจัดการกระจายตามหนวยจัดการศึกษา ทั้งนี้ ใหการ
จัดการศึกษามีความยืดหยุน รวดเร็ว และตอบสนองความตองการของพื้นที่
วิทยาลัยชุมชนตองสรางธรรมาภิบาลใน 4 ระดับคือ (1) ระดับ Ownership ทั้งกรรมการระดับนโยบาย
(National Board) และประชาชนในพื้นที่ (2) ระดับ (Local Board) (3) ระดับผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน
และ (4) ระดับผูปฏิบัติง าน คือ อาจารยและเจาหนาที่ ใหมี ระบบความรับ ผิดรับชอบ (Accountability
System) รวมกัน
3.2.4 ทิศทางในอนาคตตามนโยบาย 3 Tracks
(1) การจัดการศึกษา Track ชุมชน
 หลัก สูตรที่เปดสอนควรเกิด จากโจทยห รือความตองการของชุมชนเปนหลัก แนวคิดสําคัญคือ
สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความตระหนักในการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณีของทองถิ่น
 การจัดหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนควรใหมีความเชื่อมโยงระหวาง 3 Tracks โดยหลักสูตรอาชีพ
และหลักสูตรอนุปริญญาสามารถพัฒนามาจากหลักสูตรชุมชนได หากหลักสูตรนั้น ๆ เปนที่ตองการของพื้นที่

(2) การจัดการศึกษาสําหรับ Track อาชีพ
 ควรเนนการสรางโอกาสใหม ๆ ในอาชีพใหกับ ชุมชน ตองมีการสํารวจความตองการของชุมชน
รวมกับชุมชน เพื่อทราบความตองการที่แทจริง ซึ่งจะสงผลใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพของชุมชน
 หลัก การของการจัดการศึก ษาสําหรับ Track อาชีพ มีแนวคิดที่สําคัญ คือ สรางองคความรู
สรางคน และสรางงาน ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) จะทําใหผูเรียน
เกิดการเรีย นรูที่ยั่ ง ยืน และสามารถปรับ ตั วใหเ ขากับ สถานการณ ก ารเปลี่ยนแปลงที่ เ กิดขึ้ นในสั ง คมได
ตลอดเวลา

(3) การจัดการศึกษา Track อนุปริญญา
 การจัดการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา เปนหลักสูตรที่เนนใหผูเรียนมีทักษะที่พรอมสําหรับการ
ทํางานมากกวาการศึกษาตอ เนนการจัดหลักสูตรแบบ Modular เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน
สามารถเขาสูตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดทันที
 วิท ยาลัยชุม ชนควรแสวงหาความรวมมือ จากกลุ ม บุคคลและองคก รที่มีศัก ยภาพ (Potential
Partner) ในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน
 แนวทางในการจัดหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนควรจัดโดยยึดหลักของการปรับโจทยระดับรัฐสู
โจทยระดับจัง หวัด และระดับพื้นที่ เพื่อใหมีหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของพื้นที่ จัง หวัด และ
ประเทศ
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 วิทยาลัยชุมชนควรรักษาคุณภาพดานวิชาการและภาคปฏิบัติ (Qualification Framework) โดย
ผานกลไกที่สรางความเทาเทียม คือ มีการใชสื่อการสอน/กระบวนการทําแผนการสอนรวมกัน
 ควรมีนโยบายเพื่อสรา งความเชื่อมตอระหวา งมหาวิท ยาลัยและวิท ยาลัยชุม ชนในพื้นที่ เช น
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 สรุปผลไดดังนี้
 แผนกลยุทธฯ ฉบับนีค้ วรกําหนดใหเปนแผนฯ เรงดวน ระยะเวลา 3 ป
 ในแผนกลยุทธฯ ฉบับนี้ 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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ตารางที่ 1 สรุปกลยุทธจากการประชุม Focus Group

กลยุทธ

แนวทางการดําเนินการทางกลยุทธ

1. การสรางฉันทะรวม
(Shared Vision)

 ใหคนในชุมชนมีความเขาใจและรูจักวิทยาลัยชุมชน
 การทําให สํานักบริ หารงานวิท ยาลัย ชุม ชน (สวชช.) ตั้ งแตผู บริ หารและผูป ฏิบั ติรั บรู และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามกรอบวิสัยทัศน และประธานสภาวิทยาลัยชุมชน สภาวิชาการ ผูบริหาร
และประชาคมในวิทยาลัยชุมชนทุกฝายมีฉันทะรวมกัน มีกิจกรรมหลักที่ควรทํา เพื่อใหบุคลากรทุก
ระดับเขาใจนโยบายหลัก มองทิศทางของวิทยาลัยชุมชนที่จะไปใหสอดคลองกัน และใหชวยกัน
กํ าหนดการทํ างานที่ จ ะไปสู เ ป า หมายว ามี ก ระบวนการอะไรบ า งที่ สํ าคั ญ และต อ งทํ าให เ กิ ด
ฉันทะรวม
 ฉันทะรวมคือ ประโยชนระยะยาว ที่เห็น รวมกัน เปนการสรางชุมชนเขมแข็งตามวิถีของ
ชุมชน มีความงดงาม ความอบอุน เริ่มจากคนในชุมชน
 ฉันทะรวมในที่นี้หมายถึง เรื่องภายในของวิ ทยาลัยชุม ชนว ามีความคิ ดเห็ นตรงกันหรือไม
อาทิ หนวยงานเกี่ยวของตาง ๆ และหาหนทางในการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบที่เปนปญหาตาง ๆ
 การ Shared Vision การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติตองทําอยางไร
 ป ญ หาอุ ป สรรคสู เ ป าหมาย ของภาพความสํ าเร็ จ ของแต ล ะ Track ใน 3 ป แ รก
อยากเห็น อะไร เพื่ อตรวจสอบทุกฝายวาคิดตรงกัน หรือไม และพิจารณาถึง อุปสรรค แนวทาง
พัฒ นาการปรั บ ปรุ งในเรื่ อ งอะไรบ าง สร างฉั น ทะร ว มกั น อาทิ Track II (อาชี พ ) คื อสิ นค า
อรรถประโยชนดานกายภาพที่จับตองได หรือ Track I (ชุมชน) ผูสอนมีนอยมากในวิทยาลัยชุมชน
เพราะวิทยาลัยชุมชน เนน Track III มาก จึงตองหาเพิ่ม หรือ Track II ผูรวมประโยชนอยูที่ไหน
จะมี บ ทบาทหน าที่ อ ย างไร ต อ งกํ า หนดให ชั ด เจน ทั้ ง 2 Tracks จะเชื่ อมโยงเกื้ อ กู ล กั น ได
แมคนเรียนจะตางกัน Track I จะเปน ผูรักชุมชน เนน ความสุขสวนรวมเปน หลัก แต Track II
เปนปจเจกบุคคล อยากไดฐานะความมั่นคง

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

 คํ า ว า “การศึ ก ษา” ในวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนควรใช คํ า ว า การเรี ย น-รู และ-สอนร ว มกั น
แทน โดยมี ฐ านะที่ เ ท ากั น ทั้ ง ปราชญ ช าวบ านและผู ส อนในวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ถื อเป น หลั กคิ ด ของ
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
 วิทยาลั ยชุมชนตองเลื อกสัดส วนความตองการไดต ามพื้น ที่ ที่แ ตกต างกัน การทําใหเกิ ด
พันธกิ จสัม พั นธ ชุ มชน และพั นธกิ จสั ม พันธ สัง คม นอกจากการสั่งแลว ตอ งลงทุน ลงใจ ลงแรง
รวมทําใหฉันทะรวมเกิดได

3. การสงเสริมศักยภาพ
ทางวิชาการ (Quality
Enhancement)

 การเสริมสรางศักยภาพวิชาการจะมีบทบาทมาก วิทยาลัยชุมชนตองมีกลไกในการสงเสริม
ความรอบรูทางวิ ชาการ และสรางประสบการณด วย หากวิเคราะหตัวเองได การขับเคลื่อนจะรูวา
ตองการอะไรในการเสริ มสร างศักยภาพ รูวาขาดอะไร มี อะไร บางอยางตองใสใ นพระราชบัญญั ติ
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กลยุทธ

แนวทางการดําเนินการทางกลยุทธ
การจัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อกําหนดกลไกในยุ ทธศาสตร ระบบบริห ารจัดการ เปนอํานาจ
หนาที่ของ สวชช. สกอ. กกอ. หรือตองแกไข พ.ร.บ.
 ขอบังคับแบบเดิม อาจารยมีปญหาตองไปใชอาจารยพิเศษ ขาราชการเกษียณ ผูเชี่ยวชาญ
จากเอกชน ตองชวยใหมีความรูสึกรวมจากคลังสมองชุมชน เขามารวม เพื่อสรางศาสตราภิ จารย
(อาจใชคําอื่น การกําหนดตําแหนงในลักษณะ ศาสตราภิจารยในแนวคิดวา หมายถึง กลองความคิด
ขนาดใหญ เพื่อเปนศักดิ์ศรีของวิ ทยาลัยชุมชน) ใหเกิดในวิทยาลั ยชุมชนโดยสรางอาจารยภิจารย
ครูภิจารย ครูชวยสอนภิจารย ที่มีความเชี่ยวชาญมาประจําในวิทยาลัยชุมชนใชความรูความสามารถ
มาทําใหเ กิดการเรี ยน-รูร วมกั น สอนเป น พูด รูเรื่ อง และทํ าใหรู สึกมี ฉัน ทะรวม ภูมิใ จในความ
เปนภิจารย เพื่อเปน Archive และคลังสมองชุมชน และมูลนิธิชุมชนอยากมีประวัติในการสงเสริม
การศึกษา มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงอนาคต
 สิ่ ง แรกคื อ ต อ งเสริ ม ศั ก ยภาพผู ป ฏิ บั ติ ง าน เปลี่ ย นจากการทํ า งานด ว ยความเคยชิ น
ประสบการณ ความสําเร็จในอดีต จากสัญชาตญาณ มาทํางานบนฐานความรู มีการสังเกต จดบันทึก
ทั้งความสําเร็จและความลมเหลว จะขับเคลื่อนไดงายขึ้น
 กําหนดเปาหมายรวมคือ Learning Organization: LO จะสรางการเรียนรูรวมอยางไร
ทั้ง มิ ติบุ ค ลากร ชุ มชน ผู ไ ด รับ ประโยชน มี ห ลายวิ ธี จะใช วิธีการอยางไร เชน On the Job
Training มีโครงการเฉพาะ หรือใชระบบ Coaching หรือใชวิธีการเรียนรูดวยตนเอง ลองฝกทํา
บางกรณีมหี ลักสูตรเฉพาะ
 รวมถึงการมีองคกรหรือหนวยงานเล็ก ๆ ทํางานโดยเฉพาะ ใหสรางความนาเชื่อถือในชุมชน
เชน ศูนยภาษา หรือศูนยไอที ศูนยวิจัย สามารถสอนในหนวยทหารหรือสวนราชการได เปน หนวย
วิชาการเสริมศักยภาพเปน การจัดการความรูในทองถิ่น รับใชชุมชนอย างมีศักยภาพ ตองมีการ
ยกระดั บ สําหรับ การเสริม ประสบการณ ในอนาคตควรมีห น วยวิ ชาการเพื่ อเสริม สรางความรู
มีศูนยและสถาบันเพื่อเสริมสรางงานวิจัย
 จะโยงไปสูขอกฎหมายที่ตองทําศูน ยวิจัย ศูน ยวิชาการ ซึ่งพ.ร.บ. ไมไดกําหนดใหมีการ
จัดตั้ง จําเปน ตองมีการปรับ และการกําหนดตําแหนงศาสตราจารยภิ จารย ตองระบุใ น พ.ร.บ.
นอกจากอาจารยประจํา แตอาจไมใชชื่อนี้ เพื่อใหปราชญทองถิ่น มาชวย ทําใหเปน คํานําหนานาม
เปน ศักดิ์ศรีของ วิทยาลัยชุมชน และการจัดตั้งมูลนิธิชุมชน จะเปน กลไกในการสรางฉัน ทะรวม
ทําใหมีคุณคาในสถาบันศึกษา

4. การปฏิรูปการบริหาร
จัดการ (Management
and Good Governance
Reform)

 ตองเปนแผนฯ ที่แกไขปญหาที่มีอยูเดิมอยางตรงจุด มี 2 สวน (1) สํานักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชน (2) วิทยาลัยชุมชน
 ตองสรางบุค ลากรของวิ ทยาลัยชุมชนเปนกลุม ๆ เฉพาะเพื่อใหสอดคลองในแตละ Track
เพื่อนําไปสูแผนการสรางคนและพั ฒนาคน (Career Path) เพราะฉะนั้นตองมีแผน มีโครงการเพื่ อ
สรางคน
 พัฒนาบุคลากรของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ตองมีบุคลากรในสวนการวิเคราะหแผนฯ
ของวิทยาลัยชุมชนแตละแหงดวย
 พ.ร.บ. จัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน กําหนดเปาหมายสําเร็จในปที่ 1
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กลยุทธ

แนวทางการดําเนินการทางกลยุทธ
 วิทยาลัยชุมชนควรมีกี่แหง แตละแหงมีขอบเขตความรับผิดชอบแคไหน
 การใชงบประมาณควรวางใหสามารถเชื่อมกับหนวยงานในพื้นที่ดวย
 ตั้งกองทุนของวิทยาลัยชุมชนแตละแหง เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ
 การลงทุน ไมจําเปนตองเหมือนกันทุกวิทยาลัยชุมชน แตละแหงอาจมีการลงทุนที่แตกตาง
กัน และไมควรใหบริหารจัดการจากสวนกลาง
 Track I และ Track II ควรจัดสรรงบประมาณ แบบ Block Grant
 สิ่งที่ทําไดก็คือ การเปลี่ยนแปลงคนเพื่อมาทําประโยชน ดังนั้นจะตองเกิดการเปลี่ยนแปลง
กฎ ระเบีย บ ต าง ๆ ที่ เกี่ ยวข องกับการปรับ และพัฒ นาคน สวนดานไอที ตองมีการเปลี่ ยนแปลง
กฎ ระเบียบตาง ๆ ดวย/ เรื่องกฎกระทรวง ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการรวมศูนย ทั้งเรื่องการลา
การบริหารจัดการงบประมาณ
 เรื่องประสิทธิภาพของบุคลากร ในดานเทคนิคในการทําวิจัยชุมชน จะตองมีวิธีการปลูกฝง
อุดมการณ และการมีใจรักในการทํางานกับชุมชน
 ตองทํ างานในแบบมืออาชีพ ซึ่งยัง มีปญหาการขาดแคลนคนประเภทนี้ จะต องจางคนมื อ
อาชีพมาใชใน Track II อาจตองปรับเรื่องการบริหารงบประมาณ เปนเงินทุนวิจัยเพื่ อใหเกิดผลงาน
เชิงลึกมากขึ้น

ทั้ง 4 กลยุทธตองตอบโจทยพันธกิจทั้ง 3 Tracks + บริหารจัดการ
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ตารางที่ 2 แสดงเปาหมาย 3 Tracks ของวิทยาลัยชุมชน
การกําหนดเปาหมายทั้ง 3 Tracks ในสัดสวน Track I : Track II : Track III เปน 30 : 50 : 20
Tracks
ประเด็น
หลักสูตร
งานวิจัย
Track I: ชุมชน (30%) การจัดการ
เรียนรูเพื่อชุมชนเขมแข็ง เนนกิจกรรมที่
มีลักษณะเปน Project-based
(หมายถึงโครงการจัดการความรูเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ของเดิมดวยสวนหนึ่ง และโครงการวิจัย
ชุมชน ฯลฯ)

เนน Problem-based ของชุมชนเนน
ความรูชุมชนของแตละแหงควรเพิ่ม
เรื่อง “กินดีอยูเย็นเปนสุข” เนนการ
สรางคนในทองถิ่นใหมคี ุณภาพและ
ยกระดับ สามารถโยกยายถิน่ ไดใน
อาเซียน/ในภาพรวมตองการใหเห็น
คุณภาพทีด่ ีขึ้น ใหอยูในชุมชน สราง
ชุมชนใหดขี ึ้น/การสรางความเขมแข็ง
การทําหนาที่พลเมืองของชุมชน โดย
ชุมชนตองเปนผูเลือกเอง

เนนหลักสูตรที่เนนใหชุมชนรูจกั ตัวเอง เพื่อรูรากเหงาตัวเอง ให
เกิดความภูมิใจ วัฒนธรรมเปนวิถีชีวติ ทีผ่ านมาตามบริบทตางๆ
เมื่อคนพบของดี ก็จะเกิดความภูมิใจ/ผลสัมฤทธิจ์ ากทองถิ่น
เปนสิ่งทีด่ ีจากประชาคม เนนวิถีชีวติ คนและชุมชน อาทิ
ปราชญชาวบานอาจมีหลักสูตรปราชญชาวบาน หรือหลักสูตร
ทองถิ่น/ ตองทําใหคนในชุมชนเห็นประโยชนที่จะเกิดขึน้ กับคน
ในชุมชนอยางเปนรูปธรรม เชน หลักสูตรยอยตางๆ ที่จะ
นํามาใชได เชน หลักสูตรการเห็นคุณคาของสังคมที่อบอุน ตอง
ถอด Norm วิธีการเรียนการสอนในแบบเดิมๆ ตองเนนวิธีการ
ใหความรูเปนสําคัญ โดยเนนการเรียนรู (คนในพื้นที่และ
ทองถิ่น) และเปนการสอนรวมกัน

งานวิจัยสรางนวัตกรรมชุมชน
(Innovation/Communitybased learning &
Community Research เปน
การคุยกับคนที่รู และแกปญ
 หา
รวมกัน ในเชิงคุณภาพ
(Participate Research)/
การสรางความเขมแข็งของชุมชน
จะมองศักยภาพของพื้นที่ชุมชน
จากงานวิจัยแบบมีสวนรวม
(DACUM)

Track II: อาชีพ (50%)
การจัดการศึกษาเพื่อสรางอาชีพ เนน
หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น ตามความ
ตองการของชุมชน ผูป ระกอบการ และ
ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เปนการสราง
ผูประกอบการใหม (Entrepreneurs)
หรือ ผูประกอบอาชีพอิสระ
เนน Problem-based ของชุมชน/ เนน
การสรางคนในทองถิน่ ใหมีคุณภาพและ
ยกระดับ สามารถโยกยายถิน่ ไดใน
อาเซียน

ตองมีการสรางผูสอนในแบบ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะอาชีพควรเพิ่มเรื่อง
“กินดีอยูเย็นเปนสุข”
ผลผลิตของวิทยาลัยชุมชนไมไดหยุดที่
ตัวของบุคคล แตกลับมาสูอ งคความรู
ที่ฝกบุคคลเหลานี้

หลักสูตรอบรมเพื่อสรางผูป ระกอบการใหม (Entrepreneurs)
หรือผูประกอบอาชีพอิสระ Community-based คือ จัด
หลักสูตรอบรมตามความตองการของชุมชน หลักสูตร
Competency-based/ซื้อหลักสูตร Training Kit ในลักษณะ
การลงทุนตองถอด Norm วิธีการเรียนการสอนในแบบเดิม ๆ
ตองเนนวิธีการใหความรูเปนสําคัญ โดยเนนการเรียนรู (คนใน
พื้นที่และทองถิ่น) และเปนการสอนรวมกัน Engagement
ทางสวชช. ไดทาํ งานรวมกับ สปสช. เรื่อง อยูดีมีสขุ เพื่อนํามา
เรียนรูโดยผานสื่อดาวเทียม ซึ่งจะนํามาจัดเนื้อหาเพื่อไปสู
ชุมชนตอไปในโครงการนํารองตาง ๆ โดยเฉพาะหลักสูตร
สาธารณสุขชุมชน

Innovation
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บทบาท/ความรวมมือ
ทําหนาที่ “สภาคลังสมองชุมชน” หรือ
“ศาลาประชาคม” สรางความรวมมือกับกรม
พัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่
ภาคอุตสาหกรรม เกษตร สาธารณสุข อื่นๆ
ภารกิจของวิทยาลัยชุมชน 3 Tracks ทองถิ่น
อาชีพ และการเรียนใน Track 3 โดดเดน
ทุกคนทุกวัยเรียนไดหมด แต 2 Tracks แรก
มีผูเลนมาก มีกรมการปกครองสวนทองถิ่น
กรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมพัฒนา
ทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีงบประมาณจัดอบรมมาก วิทยาลัยชุมชน
ตางอยางไร
สรางความรวมมือกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
อบต. และภาคอุตสาหกรรม อื่น ๆ
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Tracks
Track III: อนุปริญญา (20%)
การจัดการศึกษาเพื่อเขาสูอดุ มศึกษา/
เนนการสรางคนในทองถิ่นใหมคี ุณภาพ
และยกระดับ สามารถโยกยายถิน่ ไดใน
อาเซียน

การกําหนดเปาหมายทั้ง 3 Tracks ในสัดสวน Track I : Track II : Track III เปน 30 : 50 : 20
ประเด็น
หลักสูตร
งานวิจัย

บทบาท/ความรวมมือ

Learning Outcome; วิทยาลัยชุมชน ควรมีหลักสูตรที่ออกจากสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเปน
จัดการเรียนการสอนไปแลว
หลักสูตรชาติ เนนเรื่องการสอน วาจะใชวิธกี ารสอนอยางไร
Outcome คืออะไร
เหมือนแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการนํา GEN ED มาใช ตองถอด
Norm วิธีการเรียนการสอนในแบบเดิมๆ ตองเนนวิธีการให
ความรูเปนสําคัญ โดยเนนการเรียนรู (คนในพื้นที่และทองถิน่ )
และเปนการสอนรวมกัน
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3.4 สรุปผลจากการประชุมประชาพิจารณ
จากการจัดประชุมประชาพิจารณเ พื่อรับฟง ความคิดเห็นและขอเสนอแนะโดยมีผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนและที่ปรึกษา จํานวน 4 ทาน ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จํานวน 4 ทาน บุคลากรจากสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) จํานวน 13 ทาน และ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แหง ประกอบดวย ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาวิ ชาการ ผูอํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน รองผูอํ า นวยการ บุ ค ลากรทั้ ง อาจารย ครู ผู ส อน
พนัก งานราชการ จํานวน 52 ทาน โดยจัดประชุม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม2557 เวลา 09.30-13.30 น.
ณ หองแมน้ําแกรนด โรงแรมแมน้ํา รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ
สรุปผลในภาพรวมวา ผูเขารวมประชุมประชาพิจารณสวนใหญเห็นชอบกับรางแผนกลยุทธการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป และใหความเห็นวา ควรปรับบางสวน อีกทั้งยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ในประเด็นตาง ๆ สําหรับรายละเอียดการขอปรับบางสวน เชน การปรับหรือเพิ่มตัวชี้วัด การเพิ่มกลยุทธ หรือ
การปรับสํานวนภาษา และอื่น ๆ ที่วิทยาลัยชุมชนแตละแหงตองนําไปพิจารณาในการจัดทําแผนกลยุทธของ
วิทยาลัยชุมชนตนเองเพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธฯ ฉบับนี้ พรอมกับมีจุดเนนที่เปนของวิทยาลัยชุมชนเอง
ซึ่งเปนไปตามบริบทในแตละพื้นที่ (รายละเอียดดูเพิ่มเติมในภาคผนวก)
อยางไรก็ดี แผนกลยุทธการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป ฉบับนี้ ไดนําความเห็นและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เหมาะสมและเปนประโยชนมาปรับไวเปนที่เรียบรอยแลว
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แผนกลยุทธการศึกษาวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป
ปรัชญาพื้นฐานของวิทยาลัยชุมชน จากผูทรงคุณวุฒิและนักคิดทางการศึกษาไดเนนใหเห็นคุณคา
หลักการสําคัญของวิทยาลัยชุมชนในมิติตางๆ ที่นาสนใจ ดังนี้
“วิทยาลัยชุมชนตั้งขึ้นบนพื้นฐานที่เชื่อวามนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีและสามารถพัฒนา
ไดถึงจุดสูงสุดถาใหโอกาสเขาเรียนหนังสือ”
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย)

“วิทยาลัยชุมชนเปนทั้งสถาบันการศึกษาและสถาบันเชิงสังคม”
(ดร.กฤษณพงศ กีรติกร)

“วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ไมใชหอคอยงาชาง...วิทยาลัยชุมชนเปน
สถาบันที่ใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่มากที่สุดในกลุมสถาบันอุดมศึกษา”
(ดร.สุเมธ แยมนุน)

“วิทยาลัยชุมชนจึงเปรียบเสมือนปมน้ํามันใกลบานแตอาจไมใชปมน้ํามันขนาดใหญ
แตเปนปมหลอดที่ทุกคนสามารถจะขับอีแตนเขาไปเพื่อจะเติมน้ํามันแหงความรูได”
(รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ)

จากแนวคิดตาง ๆ เบื้องตน ทําใหเห็นหลักการสําคัญของวิทยาลัยชุมชนซึ่งประกอบดวย (1) การให
โอกาสทางการศึกษาแกคนทุกเพศ วัย ทุกสถานะทางเศรษฐกิจสังคม (2) การมีสวนรวมของชุมชน ใหไดมีสวน
รวมในการจัดการศึก ษา รวมตั้งโจทยก ารพัฒ นาและมีความเปนเจาของวิทยาลัยชุมชน และ (3) การใช
ทรัพยากรชุม ชน โดยสามารถระดมทรัพยากร/สรรพกําลัง ทุก ภาคสวนทั้งภายในและภายนอกชุมชน ทั้ง นี้
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จะตองอยูภายใตมิติของความยืดหยุน (Flexible) ยึดโยงอุป สงค (Demand Side) และตอบสนองเร็ ว
(Responsive) ดังแผนภาพที่ 6
แผนภาพที่ 6 แสดงหลักการของวิทยาลัยชุมชน

วิสัยทัศนวิทยาลัยชุมชน

จากการศึกษาและการระดมสมองผานเวทีตาง ๆ ในการจัดทําแผนกลยุทธการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชน ไดมีการรวมกันกําหนดวิสัยทัศน ไวดังนี้

วิสัยทัศน
วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาและองคกรแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเพิ่มโอกาส
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
พันธกิจวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาที่ใหการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรีและเปนสวนหนึ่งของ
ระบบอุดมศึกษาในการใหโอกาสทางการศึกษากับประชากรในพื้นที่หางไกลที่มีความยากลําบากในการเขาถึง
การศึกษา วิทยาลัยชุมชนมีพันธกิจตามที่ระบุไวในกฎหมาย ไดแก
(1) เปนสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชน
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(2) ใหการศึกษา และฝกอบรมดานวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรทีส่ อดคลองกับความตองการของ
ชุมชน
(3) สงเสริมใหมีการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน
(4) จัดระบบเครือขายในการบริหารจัดการศึกษา (เครือขายหนวยจัดการศึกษา)
(5) มุงเนนจัดการศึกษา และฝกอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายยืดหยุนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(6) เชื่อมโยงความรูดานวิชาการ และการใชทรัพยากรระหวางวิทยาลัยชุมชน หนวยจัดการศึกษากับ
หนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการจัดทําแผนกลยุทธฯ ฉบับนี้ ไดกําหนดพันธกิจที่ตองการใหวิทยาลัยชุมชนเนนในชวงเวลา 3 - 5 ป
ดังนี้

พันธกิจ

เนนการดําเนินพันธกิจที่เปนการดําเนินงานหลัก ในการจัดการศึกษา Track I : Track II :
Track III ในสัดสวนรอยละ 30 : 50 : 20 ในชวง 3-5 ป ดังนี้
1) การจัดการเรียนรูเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งโดยการวิจัย การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคม
2) การจัดการศึกษาเพื่อการสรางงานและอาชีพ สรางผูประกอบการใหม (Entrepreneur) และ
สรางอาชีพอิสระ
3) การจัดการศึกษาเพื่อสรางโอกาสสูอุดมศึกษา
นอกจากนั้น วิทยาลัยชุมชนยังมีพันธกิจที่เกี่ยวของทางการศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งทําหนาที่เปนศาลาประชาคม
สําหรับพันธกิจทั้ง 3 Tracks ของวิทยาลัยชุมชนมีรูปแบบการจัดการศึกษาและการเรียนรูสรุปได
ดังตารางดานลางนี้

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

29

ตารางที่ 3 รูปแบบการจัดการศึกษาและการเรียนรูในวิทยาลัยชุมชน

รูปแบบการจัดการศึกษาและการเรียนรูในวิทยาลัยชุมชน
Track I:
การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น ชุมชน
ความมุงหมาย
ตอบสนองการแกป ญ หา พัฒ นา
คุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ
ความสงบ และสันติสุขในชุมชน
โดยยึ ด โยงกั บ ภาคเศรษฐกิ จ
ประชาสังคมในชุมชนทองถิ่น

Track II:
การจัดการศึกษาเพื่อ
ประกอบอาชีพ
ความมุงหมาย
ตอบสนองความตองการแรงงาน
ทั ก ษะ และการประกอบอาชี พ
อิ ส ระทั้ ง ระดั บ ชุ ม ชน จั ง หวั ด
ภูมิภาค และประเทศ โดยยึดโยง
กับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และ
บริการ
กิจกรรม
กิจกรรม
โครงการจัดการความรู/ วิจัย
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการฝก
และบริการวิชาการเพื่อการ
อาชีพเพื่อพัฒนาคนในชุมชน
ยกระดับชุมชน
ใหสอดคลองกับความตองการ
และสมรรถนะ ใหไดรับการ
จางงาน ประกอบอาชีพอิสระ
และเปนผูป ระกอบการ
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรของ
วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชน
วิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
วุฒิบัตร/หนังสือรับรอง
มาตรฐานฝมือฯที่ออกโดยสวน
ราชการทีเ่ กี่ยวของ (เชน กรม
พัฒนาฝมือแรงงาน)/
ประกาศนียบัตรของวิทยาลัย
ชุมชน
น้ําหนัก
รอยละ 30

น้ําหนัก
รอยละ 50

Track III:
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
ความมุงหมาย
ตอบสนองความตองการศึก ษาตอ
ระดับปริญญาของคนในชุมชน
โดยยึดโยงกับสถาบันอุดมศึกษา

กิจกรรม
หลักสูตรการศึกษาระดับ
อนุปริญญา

คุณวุฒิ
อนุปริญญาตามมาตรฐาน
กระทรวงศึกษาธิการหรือ
อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน

น้ําหนัก
รอยละ 20

ที่มา: ปรับปรุงจากเอกสาร “การจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน” โดย สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ปพ.ศ.2556 หนาที่ 9
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กลุมเปาหมาย
เพื่อ ให ก ารดํ าเนิน งานเปน ไปตามพัน ธกิ จ หลัก ดัง กล าวขางตน วิท ยาลั ยชุ ม ชนต องมีก ารกํา หนด
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 วิทยาลัยชุมชน
จากการศึกษาขอมูลเอกสารของวิทยาลัยชุมชนที่ผานมามีการกําหนดการวางตําแหนง (Positioning)
ของวิทยาลัยชุมชนไว ดังนี้
 จัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง ตรึงคนอยูในพื้นที่ เพื่อไปสูสังคมแหงการเรียนรูเปน
เสมือนลูวิ่งมาราธอนไมสุดทาย
 กลุมเปาหมายหลักคือ กลุมประชากรวัยแรงงานอายุเฉลี่ย 22 ปขึ้นไป และเสริมดวยผูขาดโอกาสการ
เขาศึกษาในระบบจารีต
 กระบวนการเรียนรูมุงเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณผูเรียนใหคิดเปนทําเปนและสราง
ปญญา
 การจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมเรื่องที่ชุมชนตองการ และเสริมสรางใหเกิดนวัตกรรม
อยางไรก็ตาม ในการจัดทําแผนกลยุทธฯ ฉบับนี้ ไดมีการกําหนดตําแหนง (Positioning) ของวิทยาลัย
ชุมชนใหมเพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนของวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปรูจักและเขาใจวิทยาลัยชุมชนอยาง
ถองแทวา วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาที่มีลักษณะเดน (Uniqueness) และมีความสําคัญเปนสวนหนึ่ง
ในระบบอุดมศึกษา

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

31

แผนภาพที่ 7 การกําหนดตําแหนง (Positioning) ของวิทยาลัยชุมชน
ขั้นสูง

การกําหนดตําแหนง (Positioning) ของวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชน

ประสบการณ

 การเรียนรูเพื่อชุมชนเขมแข็ง
 การศึกษาเพื่อสรางอาชีพ
 การศึกษาเพื่อสงตอเขาสูอุดมศึกษา

วิทยาศาสตรการแพทย
สถาปตยกรรมและศิลปกรรม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาชีวศึกษา

หลักสูตรอบรมตางๆ

เศรษฐศาสตร/ บริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร/ มนุษยศาสตร

สถาบันอุดมศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

วิชาการ

ขั้นสูง

วิทยาลัยชุมชน : หลักการของวิทยาลัยชุมชน คือ “สอนคนชุมชน โดยคนชุมชน ใชโจทยชุมชน เพื่อ
พัฒนาชุมชน” จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นวา วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาที่เนนการใหความรู
พื้นฐานซึ่งนําไปใชประโยชนไดงายและตรงตามความตองการตามบริบทของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งจําเปนตองใช
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณและความชํานาญเฉพาะดานสูง ผานกระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริงทั้ง
ในและนอกหองเรียน
ณ ปจจุบันวิทยาลัยชุมชนที่มีอยูจํานวน 20 แหง ตั้งอยูในพื้นที่ที่ยังไมมีสถาบันอุดมศึกษาและตั้งอยูใน
จังหวัดชายแดน เชน ตาก แมฮองสอน ยะลา นราธิวาส และปตตานี เปนตน มีห ลักสูตรเปดสอนในระดับ
ต่ํากวาปริญญาตรี (อนุปริญญา) และหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งหลักสูตรเหลานี้เปนไปตามความตองการของชุมชน
และทองถิ่น
สําหรับการอาชีวศึก ษา ถือเปนสถาบันการศึกษาที่เนนการใหความรูพื้นฐานและประสบการณเชิง
วิชาชีพเพื่อพัฒ นากําลังคนระดับ ฝมือที่ตอบสนองตอภาคการผลิตและบริการของประเทศสวนหลัก สูตร
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ฝกอบรมตาง ๆ ที่จัดโดยหนวยงานในกระทรวงตาง ๆ เชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาชุมชน ฯลฯ
เปนหลัก สูตรที่เ นนความรูและประสบการณขั้นพื้นฐานเพื่อสรางอาชีพใหกับ ประชาชนทั่วไปและสถาน
ประกอบการในพื้นที่นั้น ๆ หรือสรางผูประกอบการอิสระ
เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ จะพบวา สถาบันอุดมศึกษาเนนการจัดการศึกษาที่ให
ความรูขั้นสูงเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพและการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีทั้งสาขาที่ไมเนนประสบการณสูง
มากนัก เชน ทางดานสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร เศรษฐศาสตร ในขณะที่บางสาขาวิชา เชน วิทยาศาสตร
การแพทย ที่เนนทั้งทางดานความรูและประสบการณขั้นสูง
วัตถุประสงค (Objective) ของแผนกลยุทธการศึกษาวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป
แผนกลยุทธการศึกษาวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป มีวัตถุประสงคเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ
วิทยาลัยชุมชน ดวยการสรางฉันทะรวม (Shared Vision) ในทุกภาคสวนของระบบวิทยาลัยชุมชน การดําเนิน
พันธกิจสัมพันธชุมชนและสังคม การยกระดับศักยภาพและคุณภาพทางดานวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อยางยั่งยืนของชุมชนทองถิ่นไทย โดยใชกลไกในดานการบริหารจัดการอยางมี ธรรมาภิบาล การเงิน บุคคล
การกํากับมาตรฐาน และความเปนเอกภาพของระบบวิทยาลัยชุมชนซึ่งเปนสวนหนึ่งในระบบอุดมศึกษา
จากวัตถุ ป ระสงค ที่สํา คัญ ของวิท ยาลัย ชุม ชนดัง กล าวข างต น ในการดํา เนิ นงานเพื่ อให เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 3-5 ปนี้ มีกลยุทธหลักในการขับเคลื่อนองคกร 4 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการสรางฉันทะรวม (Shared Vision) สูจุดเปลี่ยนวิทยาลัยชุมชน
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการสรางพันธกิจสัมพันธชุมชน/สังคม (Community/Social Engagement)
กลยุทธที่ 3 การเสริมสรางศักยภาพทางวิชาการ (Quality Enhancement)
กลยุทธที่ 4 การปฏิรูประบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good
Governance Reform)
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กลยุทธที่ 1 สงเสริมการสรางฉันทะรวม (Shared Vision) สูจุดเปลี่ยนวิทยาลัยชุมชน

เปา ประสงค : ทุ กภาคส ว นมีความเข าใจในบทบาท พัน ธกิ จการกํ าหนดตํ าแหนง (Positioning) และ
ทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนตรงกัน รวมทั้งเห็นประโยชนและเกิดฉันทะรวมที่จะพัฒนาไปดวยกัน
(1) สรางความเขาใจในบทบาท พันธกิจ การกําหนดตําแหนง (Positioning) และทิศทางการพัฒ นา
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) และทิศทางการพัฒ นา
วิทยาลัยชุมชนระหวางวิทยาลัยชุมชนกับหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนนั้น ๆ ตั้งอยู
หลักการ: การที่จะสรางความเขาใจในบทบาท พันธกิจ การกําหนดตําแหนง (Positioning) และทิศทาง
การพัฒ นาของวิท ยาลั ยชุม ชนตรงกันได จะตอ งทํา ใหเ กิดฉั นทะรว มกัน ของทุก ภาคส วนที่ เ กี่ย วขอ งกั บ
วิทยาลัยชุมชน ตั้งแตหนวยงานระดับชาติ มาสูหนวยงานระดับปฏิบัติและหนวยงานภายนอก เชน สํานัก
งบประมาณ หนวยงาน กระทรวงอื่น ๆ รวมทั้งองคกรในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนนั้น ๆ ตั้งอยู เพื่อใหทุกฝายเห็น
ประโยชนรวมกัน ในการสรางชุมชนเขมแข็งตามวิถีของชุมชน มีความงดงาม ความอบอุน เริ่มจากคนในชุมชน
ใหเห็นความสําคัญของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งในระดับวิทยาลัยชุมชนดวยกันเองที่เขาใจและเห็นประโยชน
รวมกันในแตละพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน เพื่อผลักดันวิทยาลัยชุมชนใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้น ในภาพรวม
วิทยาลัยชุมชนทั้งระบบตองมีการตั้งเปาหมายในการดําเนินงานรวมกัน ขณะเดียวกันวิทยาลัยชุมชนแตละแหง
ก็ตองตั้งเปาหมายในการดําเนินพันธกิจรวมกันจากทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอก
ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Target KPI):
(1) คณะกรรมการทั้งระดับชาติและระดับสถาบัน ผูบริหารและผูปฏิบัติการทุกระดับของวิทยาลัยชุมชน
เขาใจบทบาท พันธกิ จ การกํา หนดตําแหน ง (Positioning) และทิศทางการพัฒ นาของวิท ยาลัยชุม ชน
ตลอดจนเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของวิทยาลัยชุมชนรวมกัน
(2) หนวยงานภายนอกที่เ กี่ยวของเขาใจบทบาท พันธกิจ การกําหนดตําแหนง (Positioning) และ
ทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชน ตลอดจนเห็นถึงความสําคัญ และประโยชนของวิทยาลัยชุมชนรวมกัน
(3) เกิดความรวมมือและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของทุกภาคสวน
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แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ภายใตกลยุทธสงเสริมการสรางฉันทะรว ม (Shared Vision)
สูจุดเปลี่ยนวิทยาลัยชุมชน:
หนวยงานหลัก
ปที่
แผนดําเนินงาน (Action Plan)
Output/Outcome
ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการ
1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความ
สวชช.
- จํานวนการจัดประชุมฯ ทุ ก ป เริ่ ม ป
เขาใจพันธกิจ (3 Tracks) และอื่น ๆ ในการ
- ทุกคนเกิดความเขาใจใน 2557
สรางการมีฉันทะรวมกัน วิทยาลัยชุม ชนเขาใจ
บทบาท พั น ธกิ จ และ
ภาพรวมในระดั บ นโยบายและแนวทางการ
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของ
ปฏิบัติของวิทยาลัยแตละแหง และมีการกําหนด
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน โดยใช
เปาหมายรวมกัน
แบบสํารวจความเขาใจฯ
หลังจากมีการประชุมและ
สัมมนา
2. กิ จก รร ม สร าง ความ สั มพั นธ ระ หว า ง
สวชช.
- มี ก ารประชุ ม เพื่ อ เป น ทุ ก ป เริ่ ม ป
คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน สํานักบริหารงาน
ช อ งทางในการสื่ อ สาร 2558
วิทยาลัยชุม ชน และวิท ยาลัยชุมชนเปนประจํา
และถ า ยทอดนโยบายสู
ทุ ก ป (ป ล ะ 2 ครั้ ง ) เพื่ อ เป น ช อ งทางใน
การปฏิบัติ 2 ครั้ง ตอป
การสื่อสารและถายทอดนโยบายสูก ารปฏิบั ติ
ทําใหเ กิดความเขาใจและทราบความตองการ
ของแตละฝายมากขึ้น
3. การแสดงผลงานในรู ป แบบต า ง ๆ ของ สวชช.และ - จัดนิทรรศการเพื่อใหทุก ทุ ก ป เริ่ ม ป
วิทยาลัยชุมชนระดับประเทศและระดับวิทยาลัย
วชช.
ภาคสวนไดเห็นถึงผลงาน 2558
เป น ประจํ า ทุ ก ป เพื่ อ ให ทุ ก ภาคส ว นได เ ห็ น
เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ ที่ เ ป น
ผลงานเชิงประจักษที่เปนประโยชนตอชุมชนและ
ประโยชน ตอ ชุ ม ชนและ
สังคม
สั ง คมระดั บ ชาติ และ
ระดั บ วิ ท ยาลั ย ป ล ะ 1
ครั้ง
4. กิ จ กรรมการสร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
วชช.
- มี ก ารประชุ ม เพื่ อ เป น ทุ ก ป เริ่ ม ป
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัย
ช อ งทางในการสื่ อ สาร 2558
ชุมชนเปนประจําทุกป (อยางนอยปละครั้ง) เพื่อ
และถ า ยทอดนโยบายสู
เปนชองทางในการสื่อสารและถายทอดนโยบาย
การปฏิบัติ อยางนอยปละ
สูก ารปฏิบัติ ทํ าใหเ กิ ดความเข าใจและทราบ
ครั้ง
ความตองการของแตละฝายมากขึ้น
5. โครงการเปดพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชนใหเปน
วชช.
- จํ า นวนครั้ ง ในการใช ทุ ก ป เริ่ ม ป
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แผนดําเนินงาน (Action Plan)

หนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบ

ปที่
ดําเนินการ
วชช.เป น สถานที่ ใ นการ 2558
จัด กิจ กรรมส ง เสริ ม การ
เรียนรูของคนในชุมชน
Output/Outcome

“ศาลาประชาคม” เพื่ อ ให ทุ ก ภาคส ว นที่
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
วิทยาลัยชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียเปนประจํา
และตอเนือ่ ง
6. โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ สวชช./ วชช. - วิทยาลัยชุมชนเปนที่
ผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนโดยผานสื่อ
รูจ ักของทุกภาคสวนมาก
ตาง ๆ
ขึน้ โดยผานการสํารวจ
ความคิดเห็น
7. กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางวิทยาลัย
วชช.
- จํานวนการประชุม/
ชุมชนกับหนวยงานอื่นๆ ในพื้นที่ที่วิทยาลัย
สัมมนาระหวางวิทยาลัย
ชุมชนนั้นๆ ตั้งอยู
ชุมชนกับหนวยงานอื่น ๆ
ในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชน
นั้นตั้งอยู ประจําป

ทําทุกป
อยาง
ตอเนื่อง
ทําทุกป
อยาง
ตอเนื่อง

กลยุ ท ธ ที่ 2 ส ง เสริ ม การสร า งพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ ชุ ม ชน/สั ง คม (Community/Social
Engagement)
เปาประสงค: การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ในการสรางความเขมแข็ง ความมั่นคง สมานฉันท ทําให
คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปนสังคม “กินดีอยูเย็นเปนสุข”
(1) สรางงานและอาชีพใหกับชุมชน
(2) สรางรายไดใหกับชุมชน
(3) สรางสังคม/ชุมชนใหมีความเปนอยูดีขึ้น (มีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ปญหา
อาชญากรรม หรือปญหายาเสพติลดลง)
หลักการ: วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาที่ “สอนคนชุมชน โดยคนชุมชน ใชโจทยชุมชน เพื่อพัฒนา
ชุมชน” และเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายหลักของวิทยาลัยชุมชน ที่มุงเนนภารกิจในการสรางชุมชนเขมแข็ง
การสรางอาชีพ และการจางงาน เพื่อใหชุมชนและคนในชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนตองมีความเขาใจ และจะตองศึกษาสภาพทางภูมิสังคม เศรษฐกิจ
และศึกษาความตองการของชุมชน โดยการสรางกระบวนการที่จะเขาถึงชุมชน เพื่อใหทุก ภาคสวนมีก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง กันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในประเด็นที่เ กี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจ ของ
วิทยาลัยชุมชน การสรางการมีสวนรวม เพื่อใหทุกภาคสวนของชุมชนเกิดความรูสึกมีสวนรวม เปนสวนหนึ่ง
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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-สอนรวมกัน” วิท ยาลัยชุมชนแตละแหงอาจกําหนดพันธกิจหลักหรือกิจกรรมอื่น ๆ ในสัดสวนที่ไมเ ทากัน ทั้ง นี้
ขึ้นอยูกับบริบทและความตองการของชุมชนนั้น ๆ การทําใหเกิด “การเรียน-รู- สอน-รวมกัน” ขึ้นได วิทยาลัย
ชุมชนทุกแหงตองมีขอมูลหรือทราบวา ผูมีสวนไดสวนเสียของชุมชนเปนใครบาง ชุมชนมีความตองการอะไร
หรือชุมชนมีปญหาอะไร วิทยาลัยชุมชนควรดําเนินการอะไร และอยางไร และควรใหผูรูหรือปราชญชาวบาน
ได เขามามีบทบาท “การเรียน-รู-สอน-รวมกัน” รวมกับวิทยาลัยชุมชน รวมทั้ง ประชาคมอาเซียน และภาค
สวนอื่นๆ เชน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคสวนราชการอื่นๆ องคการปกครองสวนทองถิ่น เปนตน การดําเนิน
พันธกิจสัมพันธของวิทยาลัยชุมชน โดยจัดการเรียนการสอนใน 3 Tracks และจัดประชุม สัมมนาหรือกิจกรรม
อื่น ๆ เชน กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของ
ชุมชน ใหความเปนอยูของประชาชนในชุมชน“กินดีอยูเย็นเปนสุข”
แผนภาพที่ 8 วิทยาลัยชุมชนเปนสวนหนึ่งในชุมชน

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

37

อยางไรก็ตามเรื่องพันธกิจสัมพันธชุมชน หรือพันธกิจสัมพันธของสังคม เปนเรื่องใหมและกําลังเปน
เรื่องที่มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อใหเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน สํานักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชน ควรดําเนินการจัดทํากรอบการทํางานของพันธกิจสัมพันธเพื่อใหวิทยาลัยชุมชนไดใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติได
ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Target KPI):
(1) รายไดตอครัวเรือนสูงขึ้น (หา Base Line ของจังหวัด)
(2) มีการจางงานและอาชีพในชุมชนเพิ่มขึ้น
(3) ความเปนอยูท างสัง คมดีขี้น เชน มีก ารอนุรัก ษศิล ปวัฒ นธรรม สิ่ง แวดลอมในชุม ชนดีขึ้น ปญ หา
อาชญากรรมและปญหายาเสพติดลดลง
แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ภายใตกลยุทธ สง เสริมการสรางพันธกิจสัมพันธชุมชน/สัง คม
(Community/Social Engagement):
หนวยงานหลักที่
ปที่
แผนดําเนินงาน (Action Plan)
Output/Outcome
รับผิดชอบ
ดําเนินการ
1 . โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า Community
สวชช.
- มี ก รอบแนวทางการดํ า เนิ น เริ่มป 2557
Engagement Framework สําหรับวิทยาลัย
กิจ กรรมในเรื่องพันธกิจสัม พันธ
ชุมชนใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชน
2. โครงการศึกษาและประเมินศักยภาพของ
วชช.
- วิทยาลัยชุมชนสามารถกําหนด เริ่มป 2558
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเอง เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารปรั บ
สั ด ส ว นการเรี ย นรู เ พื่ อ ชุ ม ชน
ภารกิจหลัก (3 Tracks) และกําหนดตําแหนง
เขม แข็ง (Track I) การจัดการ
(Positioning) ใหสอดคลองกับเปาหมายหลัก
ศึ ก ษาเพื่ อ สร า งงานและอาชี พ
ของวิทยาลัยชุมชนในภาพรวม
(Track II) และ การจัดการศึกษา
เพื่อเขาสูอุดมศึกษา (Track III)
3. โครงการวิ เ คราะห แ ละประเมิ น สภาพ
วชช.
- มี ร า ย ง า น ด า น ส ถา น ภ า พ เริ่มป 2558
เศรษฐกิจและภูมิสังคมของพื้นที่เปนประจํา
เศรษฐกิจและภูมิสังคมของพื้นที่
และตอเนื่องเพื่อใหทราบวาสภาพเศรษฐกิจ
ของวิทยาลัยชุมชนแตละแหง
และภูมิสังคมของชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนนั้นๆ
รั บ ผิ ด ชอบว า เป น อย า งไร และเพื่ อ ใช
ประกอบการดําเนินงานของวิท ยาลัยชุมชน
นั้นๆ
4. โครงการสํารวจความตองการชุมชนในดานการพัฒนา
วชช.
-มี ฐ า น ข อ มู ล ค วา ม ต อ ง ก า ร เริ่มป 2558
คน เศรษฐกิ จ และสั งคมเป นประจํ าอย างต อเนื่ อง
ดา นต า งๆ ของพื้ น ที่ เ พื่ อ ใช ว าง
จัดเก็บและทําขอมูลใหทันสมัยเพื่อใชประกอบการ
แผนการทํางาน
ตัดสินใจในการดําเนินพันธกิจตางๆ ของวิทยาลัยชุมชน

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

38

หนวยงานหลักที่
Output/Outcome
รับผิดชอบ
5. โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาชุมชน
วชช.
-จํานวนหลักสูตร/องคความรูที่มี
และทองถิ่น (Project-based) ซึ่งเปนไปตาม
การกําหนดสมรรถนะวิชาชีพแลว
ความตองการของชุมชนในเรื่องใดบาง โดย
-จํานวนพื้นที่หรือจํานวนหมูบาน
วิทยาลัยชุมชนตองกําหนดพื้นที่หรือชุมชนที่
ที่ไดรับการพัฒนา
เขาไปดําเนินการ และกําหนดกลุมเปาหมาย
6. โครงการฝ ก อบรมระยะสั้ น เพื่ อ พั ฒ นา
วชช.
-จํานวนหลักสูตรฝกอบรมใหมๆ
อาชี พ (Career-based) การจั ด โครงการ
-ผูผานการฝกอบรมไดรับการจาง
เหล า นี้วิ ท ยาลัย ชุ ม ชนต อ งมีก ารวิ เ คราะห
ง า น ห รื อ มี อ า ชี พ อิ ส ร ะ ห รื อ
ความตองการของชุมชนวาตองการอะไร หรือ
ผูประกอบการใหม
มีปญหาอะไร กําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน
-จํ า นวนหลั ก สู ต รที่ ทํ า ร ว มกั บ
เชน เปนคนทํางาน ประชาชนทั่วไป กลุมคน
ภาคอุตสาหกรรมในการพั ฒ นา
ดอยโอกาส เปนตน
ทักษะใหกับพนักงาน
7. โครงการสํ า รวจและจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล
วชช.
- มี ฐ านข อ มู ล ปราชญ ช าวบ า น
ปราชญ ช าวบา น ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ชุ ม ชน
ภู มิ ป ญ ญ า ท อ ง ถิ่ น ชุ ม ช น
ครูคลังสมอง อยางตอเนื่อง
ครูคลังสมอง
แผนดําเนินงาน (Action Plan)

ปที่
ดําเนินการ
เริ่มป 2558

เริ่มป 2558

เริ่มป 2558

กลยุทธที่ 3 การเสริมสรางศักยภาพทางวิชาการ (Quality Enhancement)

เปาประสงค: วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลสามารถพัฒนาคนดี ให
มีโอกาส คิดเปน ทํางานเปน ติดพื้นที่ ไมหนีชุมชน
(1) สรางระบบหรือตําแหนงวิชาการใหสอดคลองและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
วิทยาลัยชุมชน
(2) พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสอดคลองกับการทํางานตามพันธกิจ 3 Tracks
(3) พัฒนาระบบการกํากับดูแลคุณภาพหลักสูตร
หลักการ: การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ควรมุงเนนการเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งทางวิชาการให
เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเสริม สรางศัก ยภาพทางวิชาการของอาจารย บุคลากร และนัก ศึก ษาของ
วิทยาลัยชุมชน ความเขมแข็งทางวิชาการจะเอื้อตอการทํางานรวมกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในเรื่องการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน อาจารยและบุคลากรตองคิดและทําโครงการตลอดจน
กิจกรรมตาง ๆ รวมกับชุมชน ซึ่งโครงการและกิจกรรมนั้น ๆ ตองสอดคลองและกอใหเกิดความเขมแข็งให
เกิดขึ้นในชุมชนดานการพัฒนาอาชีพ ซึ่งอาจดําเนินการโดยอาจารยและบุคลากรของวิท ยาลัยชุม ชน หรือ
ดําเนินการรวมกับหนวยงานและองคกรอื่น ๆ ในพื้นที่ ในสวนของนักศึกษา ซึ่งเปนผลผลิตที่วิทยาลัยชุมชน
ตองใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพดวย การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่จะมีสวนชวยเสริมสรางศักยภาพของ
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นักศึกษา ตั้งแตเริ่มเขาสูรั้ววิทยาลัย จนสําเร็จการศึกษาออกไปสูชุมชน และสังคม เพื่อใหเปนบุคคลที่ดีเกง
และมีความสุข ตามความตองการของสังคม การเสริมสรางศักยภาพวิชาการตองอาศัยกลไกและการขับเคลื่อน
ตาง ๆ ในการสงเสริมใหเกิดความรอบรู และสรางประสบการณเชิงวิชาการ และวิชาชีพมุงเนนการพัฒนาคนดี
ใหมีโอกาส คิดเปน ทํางานเปน ติดพื้นที่ ไมหนีชุมชน โดยมีการปรับวิธีการเรียนการสอนโดยใชการเรียนรู
รวมกั บ การทํางาน หรื อไปเรียนรู ในสถานประกอบการหรือที่ทํ างานจริง รวมทั้ ง สรา งความรวมมือกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชน
ทั้งนี้ การดําเนินงานดังกลาวขางตนจะบรรลุผลได ตองอาศัยความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของกับวิทยาลัยชุมชน
กอร ป กั บ การปรั บ เปลี่ ยนบทบาทของหนว ยงาน และคณะกรรมการที่ เ กี่ ยวข อง อาทิ คณะกรรมการ
วิทยาลัยชุมชน (กวชช.) จะตองใหการสนับสนุนการทํางานของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) และ
วิทยาลัยชุมชนอยางจริงจัง ทั้งเรื่องการบริหารจัดการ การบริหารงบประมาณ ใหมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนใหก ารสนับ สนุนการพัฒ นาทางดานวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย ใหมีความเขมแข็ง การ
ทํางานของวิทยาลัยชุมชน รวมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนการกํากับดูแลการทํางานของวิทยาลัย
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ วิทยาลัยชุมชนตองเปลี่ยนทัศนคติและบทบาท โดยใหมีก ารทํางาน
รวมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งการทํางานของวิทยาลัยชุมชน นอกจากจะเปนผูผลิตวิชาการและ
ความรูแลววิทยาลัยชุมชนตองทําหนาที่เปนผูประสานและจัดการองคความรูที่มีอยูแลว และที่จะเกิดขึ้นใหมใน
ทุกระดับ ตั้งแตระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ โดยใชกลไกหลักคือ DACUM ซึ่งบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตอง
มีความชํานาญในการใชเปนอยางดี อยางไรก็ตาม สิ่ งสําคัญที่สุดที่จะทําใหเกิดการเสริม สรางคุณภาพทาง
วิชาการได วิท ยาลัยชุม ชนตองทําหนาที่ในการสรางฉันทะและพันธกิจ รวมในชุม ชนใหเ ห็นเชิง ประจัก ษ
นอกจากนี้ เมื่อเกิดประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 นี้ ควรตองคํานึงถึงการจัดการศึกษาเพื่อชาวตางชาติ
ดวย
ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Target KPI):
1. มีการกําหนดตําแหนงวิชาการของบุคลากรสายวิชาการที่สอดคลองกับการดําเนินพันธกิจ 3 Tracks
อยางมีคุณภาพ
2. บุคลากรวิทยาลัยชุมชนไดรับการพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินพันธกิจ 3 Tracks
3. มีมาตรฐานการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ภายใตกลยุทธ:
หนวยงานหลักที่
ปที่
แผนดําเนินงาน (Action Plan)
Output/Outcome
รับผิดชอบ
ดําเนินการ
1. โครงการกํา หนดประเภทหรื อ ตํา แหน ง สวชช./ วชช.
- มีประเภท/ตําแหนงวิชาการ เริ่มป 2558
วิ ช า กา ร ขอ ง บุ ค ล าก ร ให ส อด คล อ ง กั บ
ของบุคลากรที่ส อดคลองกับ
ก า ร ดํ า เ น ิ น ง า น ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น
พันธกิจ 3 Tracks
(3 Tracks)
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หนวยงานหลักที่
Output/Outcome
รับผิดชอบ
2. โครงการการกํ า หนดเกณฑก ารประเมิ น สวชช./ วชช.
- มี เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ที่
มาตรฐานการศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ การ
ส อ ด คล อ ง กั บ พั น ธกิ จ 3
ดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน (3 Tracks)
Tracks
3. โครงการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาระบบ สวชช./วชช. - มีตนแบบการจัดการศึก ษา
Module เพื่ อ เป น กรอบให วิท ยาลั ย ชุม ชน
แบบ Module
นําไปใชขยายผล/ ปฏิบัติ
4. โครงการพั ฒ นาระบบธนาคารหน ว ยกิ ต
สวชช.
- มี ร ะบบธนาคารหน ว ยกิ ต
(Credit Bank) เพื่อใหการเรียนการสอนยืดหยุน
(Credit Bank)
และสามารถสะสมหนวยกิ ตเพื่ อให นัก ศึ ก ษา
สามารถจบการศึกษาตามที่กําหนดไวในแตละ
หลักสูตรได
5. โครงการปรับวิธีการเรียนการสอนในหมวด
วชช.
- มีรูปแบบการเรียนการสอน
การศึกษาทั่วไป ที่เนนการเรียนนอกหองเรียน
ที่เชื่อมโยงกับ Track I และ
เรียนรูจากประสบการณจริงมากขึ้น
Track II
6. โครงการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของ สวชช./วชช. - มี แ ผนพั ฒ นาบุ คลากรของ
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนให มี ส มรรถนะหลั ก (Core
วิทยาลัยชุมชนใหมีสมรรถนะ
Competency) ที่สอดคลองกับการทํางานตาม
หลัก (Core Competency)
พันธกิจหลัก (3 Tracks) ทั้งแผนที่ตองมีการ
ที่ ส อดคล อ งกั บ การทํ า งาน
ปรั บ บุ ค ลากรป จ จุ บั น และเตรี ย มแผนรั บ
ตามพันธกิจหลัก (3 Tracks)
บุคลากรใหม
7. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สวชช./วชช. -มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ( ICT) ก ล า ง เ พื่ อ เ ป น
และการสื่อสาร (ICT) กลาง
แหลงเรียนรูของผูเรียนในระบบวิทยาลัยชุมชน
(Learning Environment)
8. โครงการฝกอบรมบุคลากรทั้ง สายวิชาการ
วชช.
-รอ ยละ 70 ของบุ ค ลากร
และสายสนับสนุน เพื่อใหมีความรูและทักษะที่
ทั้ง หมดมีความรูและทักษะที่
จํา เปน เร ง ด ว นกอ น เช น ทั ก ษะที่ จํ า เป น ใน
จําเปนเรงดวน
Track I และ Track II คือ การบริหารจัดการ
โครงการ (Project Management) หรื อ
งานวิ จัย /เทคนิ คการวิ จัย ชุม ชน การสํ ารวจ
ความตองการ ฯลฯ
แผนดําเนินงาน (Action Plan)
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หนวยงานหลักที่
Output/Outcome
รับผิดชอบ
9. โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า ร ะ บ บ พี ่เ ลี ้ย ง
วชช.
-มีระบบพี่เลี้ยงในการจัดการ
(Coaching) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวงที่มีก าร
เรียนรูมืออาชีพตามแนวทง 3
ปรับ พัน ธกิจ ของวิท ยาลัย ชุม ชนที่เ นน ไปที่
Tracks
Track I และTrack II ดว ยการทํา ความ
รวมมือกับ สถาบันการศึก ษาหรือ หนว ยงาน
การจัด การเรีย นรูม ือ อาชีพ ในการมาเปน
พี่เ ลี้ยง (Train the Trainer)
10.โครงการจัด ตั้ ง หน ว ยงานทางด า นตํ า รา สวชช./วชช. -มี ห น ว ยงานทางด า นตํ า รา
วิชาการ เพื่อเปนแกนกลางในการจัดทําตํารา
วิชาการ
วิ ช าการ ทั้ ง ในแบบเอกสารและในรู ป ของ
อิเล็กทรอนิกส และจัดทําคูมือการเรียนในแบบ
e-learning
11. โครงการพัฒ นาระบบการจั ด การการ
สวชช.
-มีระบบการจัดการการเรียนรู
เรียนรู (Learning Management System)
(Learning Management
System)
12. โครงการวางระบบการยกยองเชิดชูเกียรติ
สวชช.
- มี ร ะบบเชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู ทํ า
ผูทําคุณประโยชนแกวิทยาลัยชุมชน
ประโยชน ในรูปตําแหนง“ครู
คลั ง สมอง” หรื อ “ครู ภู มิ
ป ญ ญ า ” ห รื อ ชื่ อ อื่ น ที่
เหมาะสม
13. โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลนเพื่อการ
สวชช.
-มีบ ทเรีย นออนไลนเ พื่อการ
เรียนรูของผูเรียนหรือประชาชนทั่วไป
เรียนรู
แผนดําเนินงาน (Action Plan)

14. โครงการความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาอาจารย
15. โครงการจั ด ตั้ ง หน ว ยงานทางวิ ช าการ
วัฒนธรรม หรือศูนยวิจัยที่สามารถสอนในสวน
ราชการหรือองคกรอื่นๆ ได เปนหนวยวิชาการ
เสริมศักยภาพ เปนการจัดการความรูในทองถิน่
และรับใชชุมชนอยางมีศักยภาพ

สวชช./ วชช.
สวชช.

ปที่
ดําเนินการ
เริ่มป 2558

เริ่มป 2558

เริ่มป 2558

เริ่มป 2559

เริ่มป 2559

-มี ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ เริ่มป 2559
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ
- จํ า น ว น ห น ว ย ง า น เริม่ ป 2560
ทางวิชาการ วัฒ นธรรม หรือ
ศูนยวิจัย
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กลยุทธที่ 4 การปฏิรูประบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good
Governance Reform)

เปาประสงค: มีระบบบริหารจัดการทั้งระบบบริหารงานบุคคล และระบบงบประมาณ/การเงินที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ที่โปรงใส ตรวจสอบได
(1) จัดเตรียมระบบบริหารงานตางๆ เพื่อรองรับ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดตั้งสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
(2) ใหมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการจากสวนกลางไปสูวิทยาลัยชุมชนมากขึ้น
(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
หลักการ: วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาในระบบอุดมศึกษา ที่มีบทบาทสําคัญในการสรางชุมชนเขมแข็ง
สรางงานและอาชีพ และทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเปนสถาบันการศึกษาที่เปดโอกาส
ใหทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษา และสามารถเชื่อมตอเขาสูอุดมศึกษาได จากสถานการณตาง ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และตอเนื่อง รวมทั้งดานการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ
วิทยาลัยชุมชนดวยเชนกัน การปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินงานตาง ๆ ทั้งงานเดิมที่ประสบปญหาและเปน
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการแบบใหม ทําใหวิทยาลัยชุมชนเองซึ่งเปนสถาบันการศึกษาหนึง่ ใน
ระบบอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นใหม และยังคงเปนสวนหนึ่งของระบบราชการ ตองมีก ารปรับปรุง ระบบบริหาร
จัดการและธรรมาภิบาล เพื่อใหการทํางานตามแผนกลยุทธฯ ไดบรรลุเปาหมาย ซึ่งในระบบบริหารจัดการมีทั้ง
ระบบบริห ารงานบุคคล ระบบบริห ารเงินและงบประมาณ รวมทั้ง มีก ารระดมทุนจากแหล ง ทุนตาง ๆ
เพิ่มมากขึ้น ระบบโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ ๆ เชน ระบบไอที เปนตน การปฏิรูประบบบริหารจัดการและธรร
มาภิบาล เพื่อมุงไปสูการจัดระบบการศึกษาและการเรียนรู ดวยหลักธรรมาภิบาล ที่เนนใน 3 ประการหลัก
ไดแก ระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบบการศึกษาที่มีความรับผิดชอบ (Responsibility)
และความรับผิดรับชอบ (Accountability) รวมทั้งระบบการศึกษาที่มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(Transparency and Auditability) อยางไรก็ตาม ระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาลของวิทยาลัยชุมชน
ซึ่งมีทั้งระดับชาติและระดับวิทยาลัยชุมชนเองจะตองมีการปฏิรูปในทุกระดับ
ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Target KPI):
(1) จัดเตรียมระบบบริหารงานตาง ๆ เพื่อรองรับ พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ....
(2) มีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น
(3) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
การกําหนดแผนดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลประกอบไปดวย
สองส ว นหลั ก ๆ ได แ ก ระบบบริ ห ารและธรรมาภิ บ าลของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนในระดั บ ชาติ และระดั บ
วิทยาลัยชุมชนเอง ซึ่งตองปรับเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวขางตน ทําใหตองมีการปรับทั้ง
ในระดับชาติ และระดับวิทยาลัยชุมชน ซึ่งตองสอดคลองกันทั้งสองสวน
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แผนการดําเนินงานของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) ภายใตกลยุทธการปฏิรูประบบ บริหาร
จัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good Governance Reform) :
หนวยงานหลัก
ปที่
แผนดําเนินงาน (Action Plan)
Output/Outcome
ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการ
1. เตรียมการจัดทําระบบบริหารงานตาง ๆ เพื่อ
สวชช.
-มี ก ารออกแบบระบบ เริ่มป 2557
รองรับพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบันวิทยาลัย
บริ ห ารงานตาง ๆ เช น
ชุมชน
ด า นบริ ห ารงานบุ ค คล
การเงิ นและงบประมาณ
และด า นวิ ช าการ เพื่ อ
รองรั บ การทํ า งานเมื่ อ มี
พ.ร.บ. สถาบั น วิ ท ยาลั ย
ชุมชน
2. โครงการการปรับระบบบริหารงานบุคคลของ
สวชช.
-มีป ระเภทบุ คลากรและ เริ่มป 2557
วิทยาลัยชุมชน (ที่สอดคลองกับ พ.ร.บ. การ
เ ก ณฑ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ที่
จัดตั้งฯ ที่จะเกิดขึ้นใหม) หรือในชวงเปลี่ยนผาน
สอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ 3
ควรกําหนดประเภทบุคลากร และการประเมิน
Tracks
ใหสอดคลองกับการดําเนินพันธกิจทั้ง 3 Tracks
3. โครงการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ สวชช./ วชช. -มีร ะเบี ย บ/ข อ บั ง คั บ ใน เริ่มป 2557
ไปสู วิ ท ยาลั ยชุ ม ชนเพื่ อ ใหเ กิ ด ความคล อ งตั ว
การกระจายอํ า นาจใน
มากขึ้น
เ รื่ อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
- จัดทําระเบียบ/ขอบังคับ เพื่อกระจายอํานาจ
งบประมาณ และบุคคล
ในการบริหารเงินและงบประมาณ
- การบริหารบุคคล
- การบริหารงาน
4 . โ ค ร ง ก า ร ท บ ท วน ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร สวชช./ วชช. -มี วิ ธี ก า ร จั ด ส ร ร เริ่มป 2557
งบประมาณ โดยมุงใหอิสระในการบริหารจัดการ
งบประมาณที่ส อดคลอ ง
งบประมาณแกวิท ยาลัยชุม ชนมากขึ้น และให
กับ พัน ธกิจ ของวิท ยาลั ย
ความสําคัญกับการระดมทุนจากแหลงเงินทุนอื่น
ชุมชน
ๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผนดิ น รวมทั้ ง
-มี ก ารรายงานการเงิ น
พั ฒ นาระบบการควบคุ ม และตรวจสอบให
ประจําป
เหมาะสม
-มีเ งินจากแหลง ทุนอื่น ๆ
มากขึ้น
5. โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ติด ต า ม
สวชช.
-มี ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม เริ่มป 2558
ป ร ะ เ มิน ผ ล โ ด ย กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ประเมินผลในดานตาง ๆ
รายงานขอ มูล ดา นการเงิน /การงบประมาณ
สําหรับวิทยาลัยชุมชน
ของวิท ยาลัย ชุม ชน และกํา หนดขั้น ตอนการ
ติดตามและประเมินผล
6. โครงการพั ฒ นาระบบติ ด ตามผู สํ า เร็ จ สวชช./ วชช. -มีร ะบบติด ตามผูสํ าเร็ จ เริ่มป 2558
การศึกษา/การฝกอบรม (เปนระบบกลางและให
การศึกษาและฝกอบรม
วิทยาลัยชุมชนใช)
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หนวยงานหลัก
Output/Outcome
ที่รับผิดชอบ
7. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบ Single
สวชช.
-มีร ะบบฐานข อ มู ล แบบ
Source Data ได แ ก ฐานข อ มู ล บุ ค ลากร
Single Source Data
นักศึกษา งบประมาณ หลักสูตร และฐานขอมูล
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ สร า ง Data
Portal
8. กําหนดนโยบายเพื่อสรางความรวมมือกับภาค สวชช./ วชช. -มี น โยบายในการสร า ง
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
ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต. อบจ.) หรือ
หน วยงานภาคสว นอื่ น ๆ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ
อ ย า ง ชั ด เ จ น โ ด ย ก า ร
อนุมัติจาก กวชช.
9. โครงการพัฒนาระบบตนทุนผลผลิตและ
สวชช./วชช. -มีระบบการจัดทําตนทุน
ตนทุนกิจกรรม เพื่อใชในการบริหารจัดการ/วัด
ผลผลิตและกิจกรรมของ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
วิทยาลัยชุมชน
10. โครงการสงเสริมการตั้งกองทุน/ มูลนิธ/ิ
สวชช./ วชช. -มีการตั้งกองทุน/ มูลนิธ/ิ
สมาคมของวิทยาลัยชุมชนแตละแหง เพือ่ ให
สมาคมฯ เพื่อพัฒนา
ชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
วิทยาลัยชุมชน
11. โครงการจัดทําแผนเพื่อศึกษาความเปนไปได สวชช./ วชช. -มีแผนการขยายวชช.
ในการจัดตั้ง/ การขยายพื้นที่ใหบริการ วชช.
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
แผนดําเนินงาน (Action Plan)

ปที่
ดําเนินการ
เริ่มป 2558

เริ่มป 2558

เริ่มป 2559
เริ่มป 2559
เริ่มป 2559

แผนดํ า เนิ น งานของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ภายใต ก ลยุ ท ธ ก ารปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารจั ด การและธรรมาภิ บ าล
(Management and Good Governance Reform) :
แผนดําเนินงาน (Action Plan)
หนวยงานที่
Output/Outcome
ปที่
รับผิดชอบ
ดําเนินการ
1. โครงการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นา
วชช.
-แผนกลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นา เริ่มป 2557
วิทยาลัยชุมชน
ของแตละวิทยาลัยชุมชน
2. โครงการจัดทํา แผนการศึก ษา แผนพัฒ นา
วชช.
-แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า เริ่มป 2557
โ ค ร ง ส ร า ง พื้ น ฐ า น แผ น บุ คล า ก ร แล ะ
แผนพั ฒ นาโครงสร า ง
แผนการเงิน ระดับวิทยาลัยชุมชน
พื้ น ฐาน แผนบุ ค ลากร
และแผนการเงิน
3.โครงการ/จัดกิจ กรรมเพื่อใหคณะกรรมการ
วชช.
-ร อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง เริ่มป 2558
สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเข า ใจบทบาทหน า ที่
กรรมการสภาวิ ท ยาลั ย
ความรับ ผิดชอบในฐานะที่ เ ปน กรรมการสภา
ชุ ม ช น เ ข า ใ จ บ ท บ า ท
วิทยาลัยชุมชน เชน การจัดปฐมนิเทศกรรมการ
ห น า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
สภาฯ ใหม
รับผิดชอบ
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แผนดําเนินงาน (Action Plan)
4. โครงการจัดทําสารสนเทศดานการเงินและ
งบประมาณ เพื่อใชในการบริห ารจัดการ เช น
การวิเคราะหตนทุนการจัดการศึกษา
5. โครงการจัดทําฐานขอมูล บุคลากรประเภท
ตาง ๆ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
วชช.

วชช.

Output/Outcome

ปที่
ดําเนินการ
เริ่มป 2558

-มีรายงานการเงิน
-มีร ายงานการวิเ คราะห
ตนทุนการศึกษา ฯลฯ
- มีฐานขอมู ล บุคลากรที่ เริ่มป 2558
ทันสมัย
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แผนภาพที่ 9 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ของวิทยาลัยชุมชน
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จากประเด็นยุทธศาสตรมีความสอดคลองเชื่อมโยงของกลยุทธ เปาประสงค และโครงการหรือ
กิจกรรม สรุปไดดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การบริหารจัดการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
กลยุทธที่ 1: กลยุทธสงเสริมการสรางฉันทะรวม (Shared Vision) สูจุดเปลี่ยนวิทยาลัยชุมชน
เปาประสงค

เป าประสงคที่ 1.1 สร างความ
เข า ใ จ ใน บ ท บ า ท พั น ธ กิ จ
Positioning และทิ ศทางการ
พั ฒ นาวิ ท ยาลั ย ชุ มชนระหว า ง
ส ว น ก ล า ง (ส ว ช ช . ) แ ล ะ
วิทยาลัยชุมชน
เปาประสงคที่ 1.2 สรางความ
เขาใจในบทบาท พันธกิ จ และ
ทิ ศ ท างก ารพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย
ชุ ม ช น ร ะ ห ว า ง ส ว ช ช . กั บ
ห น ว ย ง า น อื่ น เ ช น สํ า นั ก
งบประมาณ กรมพั ฒ นาฝ มื อ
แรงงาน ฯลฯ
เป า ประสงค ที่ 1.3 สร า ง
ความเข า ใจบทบาท พั น ธกิ จ
และทิ ศ ทางการพั ฒ นาภายใน
(ทุ ก ภาคส ว น) ของวิ ท ยาลั ย
ชุมชน
เปาประสงคที่ 1.4 สรางความ
เขาใจในบทบาท พันธกิจ และ
ทิ ศ ท างก ารพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย
ชุ ม ชนระหว างวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
กั บ หน ว ยงานต างๆ ในพื้ น ที่ ที่
วิทยาลัยชุมชนนั้นๆ ตั้งอยู

โครงการ/ กิจกรรม
1. โครงการจัดการสัมมนา/ประชุมวิทยาลัยชุมชนเพื่อใหเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสราง
ความเขาใจพันธกิจ (3 Tracks) และอื่นๆ ในการสรางการมีฉันทะรวมกัน วิทยาลัยชุมชน
เขาใจภาพรวมในระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของแตละวิทยาลัยแตละแหง และมี
การกําหนดเปาหมายรวมกัน
2. จัดใหมีการประชุมระหวางคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน สํานักบริหารวิทยาลัยชุมชน และ
วิทยาลัยชุมชนเปนประจําทุกป (ปละ 2 ครั้ง) เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารและถายทอด
นโยบายสูการปฏิบัติ ทําใหเกิดความเขาใจและทราบความตองการของแตละฝายมากขึ้น
3. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนระดับประเทศและระดับ
วิทยาลัยเปนประจําทุกป เพื่อใหทุกภาคสวนไดเห็นผลงานเชิงประจักษที่เปนประโยชนตอ
ชุมชนและสังคม

3. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนระดับประเทศและระดับ
วิทยาลัยเปนประจําทุกป เพื่อใหทุกภาคสวนไดเห็นผลงานเชิงประจักษที่เปนประโยชนตอ
ชุมชนและสังคม
4. จัดใหมีการประชุมระหวางคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนเปน
ประจําทุกป (อยางนอยปละครั้ง) เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารและถายทอดนโยบายสู
การปฏิบัติ ทําใหเกิดความเขาใจและทราบความตองการของแตละฝายมากขึ้น
3. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนระดับประเทศและระดับ
วิทยาลัยเปนประจําทุกป เพื่อใหทุกภาคสวนไดเห็นผลงานเชิงประจักษที่เปนประโยชนตอ
ชุมชนและสังคม
5. โครงการเปดพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชนใหเปน “ศาลาประชาคม” เพื่อใหทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของกับวิทยาลัยชุมชนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ หรือเวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ซึ่งจะทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางวิทยาลัยชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียเปนประจํา
และตอเนื่อง
6.โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนโดยผาน
สื่อตางๆ
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เปาประสงค

โครงการ/ กิจกรรม
7. โครงการประชุม/สัมมนาระหวางวิทยาลัยชุมชนกับหนวยงานอื่นๆ ในพื้นที่ที่วิทยาลัย
ชุมชนนั้นๆ ตั้งอยู

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การกําหนดเปาหมายหลักในดานการศึกษาและการเรียนรู
กลยุ ท ธ ที่ 2:
Engagement)

กลยุ ท ธ ส ง เสริ ม การสร า งพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ ชุ ม ชน/ สั ง คม (Community/Social

เปาประสงค

เป าประสงค ที่ 2.1 สร างงาน
และอาชีพใหกับชุมชน
เปาประสงคที่ 2.2 สรางรายได
ใหกับชุมชน
เปาประสงคที่ 2.3 สรางสังคม/
ชุ ม ช น มี ค ว า ม เ ป น อ ยู ดี ขึ้ น
(ป ญ ห าอาชญาก รรม ห รื อ
ปญหายาเสพติดลดลง)

โครงการ/ กิจกรรม
1. โครงการจัดทํา Community Engagement Framework สําหรับวิทยาลัยชุมชนใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน
2. โครงการศึกษาและประเมินศักยภาพของวิทยาลัยชุมชนเอง เพื่อนําไปสูการปรับภารกิจ
หลัก (3 Tracks) และกําหนดตําแหนง (Positioning) ใหสอดคลองกับเปาหมายหลักของ
วิทยาลัยชุมชนในภาพรวม
3. โครงการวิเคราะหและประเมินสภาพเศรษฐกิจและภูมิสังคมของพื้นที่เปนประจําและ
ตอเนื่องเพื่อใหทราบวาสภาพเศรษฐกิจและภูมิสังคมของชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนนั้นๆ
รับผิดชอบวาเปนอยางไร และเพื่อใชประกอบการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนนั้นๆ
4. โครงการสํารวจความตองการชุมชนในดานการพัฒนาคน เศรษฐกิจ และสังคมเปนประจํา
อยางตอเนื่อง และจัดเก็บและทําขอมูลใหทันสมัยเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนิน
พันธกิจตางๆ ของวิทยาลัยชุมชน
5. โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น (Project-based) ซึ่งเปนไปตาม
ความตองการของชุมชนในเรื่องใดบาง โดยวิทยาลัยชุมชนตองกําหนดพื้นที่หรือชุมชนที่เขาไป
ดําเนินการ และกําหนดกลุมเปาหมาย
6. โครงการฝกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ (Career-based) การจัดโครงการเหลานี้
วิทยาลัยชุมชนตองมีการวิเคราะหความตองการของชุมชนวาตองการอะไร หรือมีปญหาอะไร
กําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน เชน เปนคนทํางาน ประชาชนทั่วไป กลุมคนดอยโอกาส
เปนตน
7. โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่นชุมชน ครูคลังสมอง
อยางตอเนื่อง
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: การสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการ

กลยุทธที่ 3: กลยุทธการเสริมสรางศักยภาพทางวิชาการ (Quality Enhancement)
เปาประสงค

เป าประสงค ที่ 3.1 สร างระบบ
ห รื อ ตํ า แ ห น ง วิ ช า ก า ร ใ ห
สอดคลองและเหมาะสมกับการ
ปฏิ บั ติ ง านตามพั น ธกิ จ ของ
วิทยาลัยชุมชน
เป า ปร ะสง ค ที่ 3. 2 พั ฒน า
บุ ค ล า ก ร ใ ห มี ส ม ร ร ถ น ะ
สอดคล อ งกั บ การทํ า งานตาม
พันธกิจ 3 Tracks

โครงการ/ กิจกรรม
1. โครงการกําหนดประเภท/ตําแหนงวิชาการของบุคลากรใหสอดคลองกับการดําเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชน (3 Tracks)
2. โครงการการคิดเกณฑการประเมินมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับการดําเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชน (3 Tracks)
12. โครงการวางระบบการยกยองเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชนแกวิทยาลัยชุมชน

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.โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Coaching) โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงที่มีการปรับพันธกิจของ
วิทยาลัยชุมชนที่เนนไปที่ Track I และ II ดวยการทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือ
หนวยงานการจัดการเรียนรูมืออาชีพในการมาเปนพี่เลี้ยง (Train the Trainer)
14.โครงการความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาอาจารย
เปาประสงคที่ 3.3 พัฒนาระบบ 5. โครงการปรับวิธีการเรียนการสอนในหมวดการศึกษาทั่วไป ที่เนนการเรียนนอกหองเรียน
การกํากับดูแลคุณภาพหลักสูตร เรียนรูจากประสบการณจริงมากขึ้น
7. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (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
ราชการหรือองคกรอื่นๆ ได เปนหนวยวิชาการเสริมศักยภาพ เปนการจัดการความรูในทองถิ่น
และรับใชชุมชนอยางมีศักยภาพ
11. โครงการพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู (Learning Management System)
13. โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน เพื่อการเรียนรูของผูเรียนหรือประชาชนทั่วไป
5. โครงการปรับวิธีการเรียนการสอนในหมวดการศึกษาทั่วไป ที่เนนการเรียนนอกหองเรียน
เรียนรูจากประสบการณจริงมากขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: การสรางความเขมแข็งดานโครงสรางธรรมาภิบาลและบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 4: กลยุทธการปฏิรูประบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good
Governance Reform)
เปาประสงค

เปาประสงคที่ 4.1 จัดเตรียม
ระบบบริหารงานตางๆ เพื่อ
รองรับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
การจัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(สวชช.)
เปาประสงคที่ 4.2 ใหมีการ
กระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการจากสวนกลางไปสู
วิทยาลัยชุมชนมากขึ้น (สวชช.)
เปาประสงคที่ 4.3 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ (สวชช.)

โครงการ/ กิจกรรม
1. เตรียมการจัดทําระบบบริหารงานตางๆ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน

2. โครงการการปรับระบบบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยชุมชน (ที่สอดคลองกับ พ.ร.บ.
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งจะมีผลบังคับใช) หรือในชวงเปลี่ยนผานควรกําหนดประเภท
บุคลากร และการประเมินใหสอดคลองกับการดําเนินพันธกิจทั้ง 3 Tracks

5. โครงการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล โดยกําหนดมาตรฐานการรายงานขอมูล
ดานการเงิน/การงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน และกําหนดขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผล
7. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบ Single Source Data ไดแก ฐานขอมูลบุคลากร
นักศึกษา งบประมาณ หลักสูตร และฐานขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา และ สราง Data
Portal
3. โครงการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปสูวทิ ยาลัยชุมชนเพื่อใหเกิดความคลองตัว
เปาประสงคที่ 4.2 ใหมีการ
มากขึ้น
กระจายอํานาจในการบริหาร
- จัดทําระเบียบ/บังคับ เพื่อกระจายอํานาจในการบริหารเงินและงบประมาณ
จัดการจากสวนกลางไปสู
วิทยาลัยชุมชนมากขึ้น (สวชช./ - การบริหารบุคคล
- การบริหารงาน
วชช.)
4. โครงการทบทวนระบบการจัดการงบประมาณ โดยมุงใหอิสระในการบริหารจัดการ
งบประมาณแกวิทยาลัยชุมชนมากขึ้น และใหความสําคัญกับการระดมทุนจากแหลงเงินทุน
อื่นๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผนดิน รวมทั้งพัฒนาระบบการควบคุมและตรวจสอบให
เหมาะสม
8. กําหนดนโยบายเพื่อสรางความรวมมือกับภาคสวนอื่นๆเชนกรมพัฒนาฝมือแรงงาน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อบต. อบจ.) หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ
10. โครงการสงเสริมการตั้งกองทุน/ มูลนิธ/ิ สมาคมของวิทยาลัยชุมชนแตละแหง เพื่อให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
11. โครงการจัดทําแผนเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้ง/ การขยายพื้นที่ใหบริการ วชช.
เพิ่มเติม
เปาประสงคที่ 4.3 พัฒนาระบบ 6. โครงการพัฒนาระบบติดตามผูสําเร็จการศึกษา/การฝกอบรม (เปนระบบกลางและให
วิทยาลัยชุมชนใช)
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เปาประสงค

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ (สวชช./วชช.)
เปาประสงคที่ 4.2 ใหมีการ
กระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการจากสวนกลางไปสู
วิทยาลัยชุมชนมากขึ้น (วชช.)

โครงการ/ กิจกรรม
9. โครงการพัฒนาระบบตนทุนผลผลิตและตนทุนกิจกรรม เพื่อใชในการบริหารจัดการ/วัด
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน

1. โครงการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
2. โครงการจัดทําแผนการศึกษา แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แผนบุคลากร และแผนการเงิน
ระดับวิทยาลัยชุมชน
3.โครงการ/จัดกิจกรรมเพื่อใหคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเขาใจบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบในฐานะที่เปนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน เชน การจัดปฐมนิเทศกรรมการสภาฯ
ใหม
เปาประสงคที่ 4.3 พัฒนาระบบ 4. โครงการจัดทําสารสนเทศดานการเงินและงบประมาณ เพื่อใชในการบริหารจัดการ เชน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ การวิเคราะหตนทุนการจัดการศึกษา
5. โครงการจัดทําฐานขอมูลบุคลากรประเภทตางๆ
บริหารจัดการ (วชช.)

ตารางที่ 4 ความเชื่อมโยงระหวางผูมีสวนเกี่ยวของและผูร ับผิดชอบในการนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
หนวยงานที่ปฏิบัติ
เปาประสงคที่ 1.1
เปาประสงคที่ 1.2
กลยุทธที่ 1
เปาประสงคที่ 1.3
เปาประสงคที่ 1.4
เปาประสงคที่ 2.1
กลยุทธที่ 2
เปาประสงคที่ 2.2
เปาประสงคที่ 2.3
เปาประสงคที่ 3.1
กลยุทธที่ 3
เปาประสงคที่ 3.2
เปาประสงคที่ 3.3
เปาประสงคที่ 4.1
กลยุทธที่ 4
เปาประสงคที่ 4.2
เปาประสงคที่ 4.3

สกอ.






สวชช.
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Road Map การดําเนินงาน

ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
(ปจจุบัน-พ.ศ. 2558)
(พ.ศ. 2559-2560)
ดําเนินภารกิจตามแผนกลยุทธ
ทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งาน สรางความเขาใจ/ ฉันทะรวมปรับ
(Strategic Theme) ระบบ โครงสราง กฎ ระเบียบ
อยางเต็มที่
ขอบังคับตามกฎหมาย/ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
กิจกรรม/โครงการ
 เตรียมการจัดทํากฎ ระเบียบ
 ดําเนินงานภารกิจตาม
สําคัญที่ตองดําเนินงาน ขอบังคับที่เกี่ยวของกับดานตางๆ เชน แผนกลยุทธอยางเต็มที่
บุคคล งบประมาณ และวิชาการ ให
 กําหนดระบบยกยองเชิดชู
สอดคลองกับ พ.ร.บ.จัดตั้งสถาบัน
เกียรติผูทําคุณประโยชนแก
วิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชน
 จัดทําแนวทางการบริหารจัดการ  พัฒนาระบบตนทุน
งบประมาณ และบุคลากรใหม
ผลผลิต และตนทุนกิจกรรรม
 ประเมินศักยภาพวิทยาลัยชุมชน  พัฒนาบทเรียนออนไลน
 จัดทําแผนกลยุทธระดับ
วิทยาลัยชุมชน
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
 พัฒนาระบบ Module และ
Credit Bank
 การจัดประชุม/ สัมมนา/
นิทรรศการเพื่อสรางความเขาใจ/
ฉันทะรวมกับทุกภาคสวน
 Community Engagement
Framework
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ
1. เกิดฉันทะรวมในกลุมผูมีสวนได
1. การดําเนินงานตาม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
สวนเสีย
ภารกิจ วิทยาลัยชุมชนที่มี
2. มีระบบบริหารจัดการดานตางๆ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เพื่อรองรับ พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. เกิดระบบบทเรียน
3. แผนกลยุทธ ระดับวิทยาลัยชุมชน ออนไลน
4. ระบบการบริหาจัดการ
3. ระบบตนทุนผลผลิต
งบประมาณและบุคลากรใหม
ตนทุนกิจกรรม
5. ระบบการจัดการศึกษาแบบ Module 4. ระบบยกยองเชิดชูเกียรติฯ
6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ

ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2561-2562)
ติดตาม ประเมินผล และ
ปรับปรุงการดําเนินงาน

 ดําเนินงานภารกิจตาม
แผนกลยุทธอยางตอเนื่อง
 ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
และมีการปรับปรุงการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องตาม
สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป

1. การดําเนินงานตาม
ภารกิจ วิทยาลัยชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. รายงานผลความสําเร็จใน
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
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ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factors)
แผนกลยุทธการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป มีปจจัยสําคัญ ดังตอไปนี้
(1) ทุกภาคสวนเขาใจปรัชญาและหลักการการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนและตองการใชวิทยาลัยชุมชน
เปนกลไกหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
(2) ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย หลั ก ของระบบวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเข า ใจและเห็ น ความสํ า คั ญ ของแผนฯ
มีความเปนเจาของและรวมกันผลักดันการดําเนินงานตามแผนกลยุทธฉบับนี้อยางเต็มที่ ตั้งแตเริ่มตน
(3) ผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของสํ า นั ก บริ ห ารงานวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน และวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนทุ ก แห ง
มีความเขาใจและสามารถนําแผนกลยุท ธ 3-5 ป ไปสูก ารปฏิบัติได และนําไปใชเ ปนกรอบในการจัดทํา
แผนกลยุทธระดับวิทยาลัยชุมชน โดยมีเปาหมายและกิจกรรมที่ชัดเจนและสอดคลองกับแผนกลยุทธฯ ฉบับนี้
(4) การสนับสนุนเชิงนโยบายจากผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะใหความสําคัญกับการดําเนินการตางๆ การเปนผูผลักดันการดําเนินการ
การบูรณาการกับภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาตามแผนกลยุทธฯ
ฉบับนี้อยางจริงจัง
(5) การติ ด ตาม ประเมิ นผล และรายงานผลการดํ า เนิ น การพัฒ นาตามแผนกลยุ ท ธฯ ฉบั บ นี้
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูบริหารระดับสูงและผูมีสวนไดสวนเสียของระบบวิทยาลัยชุมชนไดทราบถึงสถานะการ
พัฒนา และรวมกันแกไขปญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน
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คณะผูวิจัย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน

ที่ปรึกษาโครงการ

ดร.วรรณาเต็มสิริพจน

หัวหนาโครงการ

ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา

นักวิจัยอาวุโส

ดร.อริยา พรหมสุภา

นักวิจัย

ดร.สุรัตน ชุมจิตต

นักวิจัย

นางสาวชมพูนุทสวนกระตาย

ผูชวยนักวิจัยและประสานงานโครงการ

นางสาววรัญญา สิงหเผือก

ผูชวยนักวิจัยและประสานงานโครงการ
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