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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งอยู่ที่ อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 วังจันทรเกษม 
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
 เดิมเส้นทางการก่อกำเนิดวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2545 เป็นผู้จุดประกายทางความคิด วางรากฐานการดำเนินงาน  
มุ่งให้วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันของรัฐที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา จัดฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยริเริ่มจัดทำเป็นนโยบายรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 ข้อ 4 “จัดให้มีวิทยาลัยชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา” บริหาร
จัดการภายใต้กฎกระทรวงฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  
 ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนครั้งแรก 10 แห่ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 ปัจจุบัน 
มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแล้วใน 20 จังหวัด โดยบริหารจัดการภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลยัชุมชน พ.ศ. 2558 
อีกทั้งวิทยาลัยชุมชนได้เป็น 1 ใน 4 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551 - 2565) ที่เน้นมุ่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วย 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีปรัชญาที่ว่าเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณค่าชีวิต
และศักยภาพของบุคคลและชุมชน กำหนดวิสัยทัศน์ “สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน  
เพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน” และกำหนดนโยบายหลัก 6 ประการ (1) เปิดกว้างและเข้าถึงง่าย เพื่อให้คน 
ในชุมชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างกว้างขวาง (2) มีหลักสูตรหลากหลายประเภทให้เลือก (3) ตอบสนองต่อชุมชน 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (4) เน้นคุณภาพและการใช้ประโยชน์ (5) เสียค่าใช้จ่ายน้อย และ (6) สร้างพันธมิตรกับ
ธุรกิจเอกชน องค์กรของรัฐและชุมชน 
 ปัจจุบัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนตั้งกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ 20 แห่ง การดำเนินงานตั้งแต่
วิทยาลัยชุมชนจัดตั้งขึ้นในปี 2545 - ปัจจุบัน มีผลผลิตเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ การผลิตกำลังคนระดับอนุปริญญามากกวา่ 
17 สาขาวิชา มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วมากกว่า 51,202 คน โดยส่วนใหญ่เป็นสาขาวิชาที่ตอบสนองต่อความต้องการ
กำลังคนเชิงพื้นที่ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการใช้หลักสูตรในส่วนของการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การบริการวิชาการและ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดในลักษณะของหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้น โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยใช้ทุนศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นฐาน 
ในการกำหนดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ มีผู ้รับบริการแล้ว จำนวนมากกว่า 310,000 คน มีการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์วารสารงานวิจัย (ฐาน 1) แล้ว จำนวน 
11 เรื่อง 

การจัดองค์กรและการบริหารจัดการ สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น 
เน้นการมีส่วนร่วมจากองค์กร หน่วยงาน และผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วน โดยมีสัดส่วนของบุคลากรที่มาจากภายนอก
ถึงร้อยละ 75 และมีบุคลากรประจำ เพียงร้อยละ 25 เป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีการระดมใช้ทรัพยากรร่วมกับเครือข่าย 
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หน่วยงาน และองค์กรในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม มีหน่วยให้บริการครอบคลุมทุกอำเภอ 
ของจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่มากว่า 90 แห่งในแต่ปี สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนในช่วงที่ผ่านมา จำนวนมากกว่าร้อยละ 70 นำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา สร้างการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนยอมรับและให้ความร่วมมือที่ดี ทั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนยังคงมุ่งมั่น
ที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการพัฒนาและร่วมแก้ปัญหา สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ผู้ด้อยโอกาส หรือ 
ผู้ยากจนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองความต้องการของพ้ืนที ่
 บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายรวมถึง บุคลากรประจำ ที่เป็นข้าราชการ พนักงานประจำที่มีจำนวน 
ไม่มาก และบุคลากรที ่มาหนุนเสริมพลังให้เกิดการดำเนินการอย่างกว้างขวาง เช่น ผู ้ประกอบการ ผู ้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ทรงภูมิปัญญา ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาชุมชน ซึ่งในปัจจุบันมีบุคลากร เป็นสัดส่วน 76 : 
24  ประกอบด้วย (1) กรรมการสภาสถาบัน กรรมการภาวิชาการ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการวิชาการ และ
กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร และ
ภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง รวม 630 คน (2) บุคลากรประจำ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสถาบัน 39 อัตรา ข้าราชการครูในวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง 319 อัตรา 
(วิทยาลัยชุมชนละ 16 อัตรา) และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง 316 อัตรา 
(วิทยาลัยละ 14 อัตรา) รวมทั้งหมด 675 อัตรา (3) อาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ที่มาจากบุคคลภายนอก  
จำนวน 1,471 คน 
 ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 9,518 คน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และปวส. 4,644 คน 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 30 คน ปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนประชาชนที่รับบริการ
หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการและด้านอาชีพจำนวน 8,577 คน สำเร็จตามหลักสูตร 8,164 คน คิดเป็นร้อยละ 95.18 
งบประมาณปี 2564 รวม 647.96 ล้านบาท จำแนกเป็นงบลงทุน 77.57 ล้านบาท งบอุดหนุน 307.29 ล้านบาท งบบุคลากร 
237.78 ล้านบาท และงบดำเนินงาน 25.32 ล้านบาท 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีคุณภาพและมาตรฐาน 
และในปีการศึกษา 2563 วงรอบ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนประเมิน 
ตามหลักเกณฑ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่งได้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัยชุมชน
เรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินทั้งหมดได้ส่งมาที่ส่วนกลางและสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รวบรวมผลการประเมิน สรุปเป็น
รายงานในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัยชุมชนแล้ว 
 ในการนี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะสมบูรณ์เมื่อมีผลการประเมินครบ
ทั้ง  3 ระดับ ซึ่งขณะนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว สรุปผลการประเมินในภาพรวมมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
 



3 

 

 

ภาพรวมทุกองค์ประกอบระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ปีการศึกษา 2563 พบว่า เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้  

มีผลการประเมิน ระดับดี (4.08) และเม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา มีผลการประเมิน ระดับดี (3.82) 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มีผลการประเมิน ระดับดี (4.30) 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ มีผลการประเมิน ระดับดี (4.00) 
องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมิน ระดับดี (4.00) 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีผลการประเมิน ระดับดี (4.25) 

เมื่อพิจารณาตามปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่า  
ปัจจัยนำเข้ามีผลการประเมิน ระดับดี (4.47) 
กระบวนการมีผลการประเมิน ระดับดี (3.80) 
ผลลัพธ์มีผลการประเมิน ระดับดี (4.30) 

 
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

• การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั ้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การดำเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน กำหนดเวลาการประเมิน และแนะนำคณะกรรมการประเมินฯ ผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแนะนำผู้บริหารของสถาบันฯ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ให้คณะกรรมการ
ประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้ง  
การสัมภาษณ์ผู้นายกสภาสถาบันฯ ผู้แทนกรรมการสภาสถาบันฯ  ประธานกรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนกรรมการ
สภาวิชาการและผู้บริหารสถาบันฯ 

สรุปผลการประเมินและนำเสนอด้วยวาจา ให้ผู ้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การดำเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับผู้อำนวยการสถาบัน และกองมาตรฐานการศึกษาและ

วิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน 



4 

 

 

• วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  กำหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และนำข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพื ่อตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งช ี ้และ  
ทุกองค์ประกอบคุณภาพ และนำเสนอผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ รับทราบและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

• วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดำเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคล้อง
กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพื ่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและ
สาธารณชน 
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ตารางท่ี 1  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน คะแนน 

ประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

ข้อที่ได้
คะแนน ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์

องค์ประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา     

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 70.30 20 3.52 3.52 3.52  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ 
ของข้าราชการคร ู

213 
69 

291 
291 

73.20 
23.71 

3.93 3.93  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 การพัฒนานักศึกษา     
4.00 

ข้อ 1, 2, 
3, 4, 6 

ค่าเฉลี่ย     3.82 ดี 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย    

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรา้งสรรค์ท่ีนำมาใช้
ประโยชน์ให้กับชุมชน 

   
 3.00 

ข้อ 2, 3, 
4, 6 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์
ให้กับชุมชน 

   
 5.00 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 

    
4.88 

 

ค่าเฉลี่ย     4.30 ดี 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการ     

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ผลการบริหารทางวิชาการแก่สังคม     4.00  
ค่าเฉลี่ย     4.00 ดี 

องค์ประกอบท่ี 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม     

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ผลการทะนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
หรือภูมิปญัญาท้องถิ่น 

    
4.00 

ข้อ 1, 2, 
3, 4 

ค่าเฉลี่ย     4.00 ดี 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ     

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน 
เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

    
4.00 

ข้อ 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ผลการบริหารงานของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

    
4.50 

 

ค่าเฉลี่ย     4.25 ดี 
ภาพรวมผลประเมิน     4.08 ดี 
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การดำเนินงาน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
1.51–2.50 การดำเนินงาน
ต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดำเนินงาน
ระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดำเนินงาน
ระดับดี 
4.51-5.00 การดำเนินงาน
ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา 3.93 4.00 3.52 3.82 การดำเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 3.00 4.88 4.30 การดำเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการทาง
วิชาการ 

 4.00  4.00 การดำเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

 4.00  4.00 การดำเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  4.00 4.50 4.25 การดำเนินงานระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 4.47 3.80 4.30 4.08 การดำเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ด ี  
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สำหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาส
ในการพัฒนาภาพรวม เพื ่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีหลักสูตรที่หลากหลาย และตรงตามความต้องการ
ของพ้ืนที่ทั้งในระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตร
อบรมระยะสั้น 

1. ควรวิเคราะห์และรวบรวมผลผลิตจากหลักสูตร 
ต่าง ๆ ที่มีต่อการพัฒนาพ้ืนที่ เพื่อเป็นประโยชน์ 
ต่อการวางแผน และกำหนดยุทธศาสตร์ต่อไป 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตร มี 2 หลักสูตร 
ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรอนุปริญญา  
และมี 1 หลักสูตรที่มีผลประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับ
คุณภาพน้อย 
 

1. ควรมีระบบและกลไกในการกำกับติดตาม และ
ช่วยเหลือการบริหารจัดการหลักสูตรให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในทุกหลักสูตร และมีระดับคุณภาพ 
ในระดับท่ีดีขึ้น 

2. การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู 2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีตำแหน่ง 
วิทยฐานะ โดยวางแนวทางเพ่ือให้อาจารย์ 
ได้ขอตำแหน่งวิทยฐานะในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 

3. การพัฒนานักศึกษา 3. ควรนำข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ในด้านการพัฒนานักศึกษาไปดำเนินการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง และมีการกำกับติดตามผล 
จากการพัฒนามาดำเนินการปรับปรุงให้เห็น 
เป็นรูปธรรมชัดเจน เพ่ือให้นักศึกษาบรรลุผลตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และ
บรรลุผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สถาบันมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งจาก
งบประมาณภายในและภายนอกจำนวนมาก แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมั่นของแหล่งทุนภายนอกในการ
สนับสนุนการวิจัยของสถาบัน  

1. สถาบันควรส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ 
ด้านการวิจัย มีการจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการวิจัยระหว่างวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สูงขึ้น  
และแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยให้สูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง  
 

2. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยในภาพรวมของ

สถาบันมีแนวโน้มสูงขึ้น ทุกวิทยาลัยมีงบประมาณ

สนับสนุนการวิจัยสูงกว่าเกณฑ์ และส่วนใหญ่มี

แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

2. สถาบันควรมีแนวทางในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่งานวิจัยของวิทยาลัย 
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถาบันมีความเข้มแข็งมากข้ึน  
 

3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อ

ชุมชน มีจำนวนเพิ่มมากข้ึน 

3. ควรผลักดันให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบัน  
มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และพัฒนา
งานประจำ ให้มีคุณภาพสูงขึ้นในรูปแบบวิจัยสถาบัน 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
งานวิจัยเฉพาะในสถาบัน  

1. สถาบันควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการงานวิจัยเฉพาะในสถาบัน เพ่ือประโยชน์ 
ในการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย  

2. ระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการสนับสนุนการวิจัย การให้คำปรึกษา 

2. แม้ว่าสถาบันจะมีการสนับสนุนด้านการวิจัย 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ แต่ควรมีระบบ 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของการสนับสนุนการวิจัย การให้คำปรึกษา  
เพ่ือพัฒนาระบบการสนับสนุนการวิจัย  
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

3. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ  3. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ  
สถาบันควรมีการกำหนดตัวชี้วัดจำนวนผลงานวิจัย 
ที่ตีพิมพ์ในแต่ละปี เพ่ือยกระดับคุณภาพของงานวิจัย
และนักวิจัยให้สูงขึ้น  
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
4. การประเมินผลกระทบ (Impact) ของงานวิจัย 
ต่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

4. สถาบันควรมีการเป้าหมายของงานวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน มีระบบการประเมิน Outcome 
จากการทำงานวิจัย และสร้างผลกระทบ (Impact)  
ต่อชุมชนและท้องถิ่นในด้านใดบ้าง เพื่อนำผลที่ได้มา
ปรับปรุงการสนับสนุนงานวิจัยของสถาบัน 
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น   
 

5. การสร้างขวัญกำลังใจแก่นักวิจัย 5. การสร้างขวัญกำลังใจแก่นักวิจัย ควรมีการคัดเลือก
นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี และประกาศยกย่อง
ชมเชย อาจช่วยกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานที่มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สถาบันมีผลของการให้บริการทางวิชาการ 
ในภาพรวม สูงกว่าเกณฑ์ในทุกวิทยาลัย แสดงถึงความ
เข้มแข็งของการให้บริการทางวิชาการในแต่ละ
วิทยาลัยและในภาพรวมของสถาบัน  
 

- 

2. วิทยาลัยแต่ละแห่งมีจุดแข็งและความเชี่ยวชาญ 
ในการให้บริการวิชาการแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ 
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในแต่ละ
พ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การติดตามผลการให้บริการทางวิชาการของสถาบัน
ในภาพรวม  
 

1. สถาบันควรมีระบบในการติดตามผลการให้บริการ
ทางวิชาการในภาพรวม เพ่ือประเมินผลการดำเนินการ 
และสามารถปรับรูปแบบของการให้บริการวิชาการ 
ตรงเป้าหมายของผู้รับบริการยิ่งขึ้น   
 

2. รูปแบบการให้บริการทางวิชาการ  
 

2. กิจกรรมให้บริการทางวิชาการ ในบางวิทยาลัย 
ยังคงเป็นรูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมา อาจไม่ตอบโจทย์
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สถาบันควรมี 
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ  
และปรับแผนการให้บริการทางวิชาการให้ตอบสนอง
การรับบริการของกลุ่มเป้าหมาย 
 

3. การนำผลการให้บริการทางวิชาการมาปรับปรุง
แผนการให้บริการทางวิชาการ 

3. สถาบันควรกำหนดรอบระยะเวลา ของการรายงาน
ผลการดำเนินงานด้านการให้บริการทางวิชาการ 
ในแต่ละวิทยาลัย ให้สภาสถาบันพิจารณา 
และนำผลการพิจารณามาปรับปรุงแผนการให้บริการ
ทางวิชาการในรอบปีงบประมาณต่อไป   
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องค์ประกอบท่ี 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชน 
จัดโครงการ/กิจกรรม ด้านการทะนุบำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสร้างองค์ความรู้และอนุรักษ์
เป็นวัฒนธรรมของจังหวัดได้เป็นอย่างดี 
 

1. ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสามารถ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การนำข้อเสนอแนะผลการดำเนินการด้านการ
ทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมจากสภาสถาบันฯ ไป
ปรับปรุง 

1. ควรนำข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ไปถ่ายทอดในแต่ละวิทยาลัยุชมชนเพ่ือดำเนินการ
ปรับปรุงให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับต่ำกว่าปริญญา จัดฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการ 
และวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นการเพิ่มโอกาส 
และลดความยากไร้ อุดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ 
ของคนในสังคมอย่างแท้จริง 

1. ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและใช้หลักการ
กระจายอำนาจให้วิทยาลัยชุมชน การจัดระบบความ
ร่วมมือและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งของรัฐ เอกชน 
และชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งเน้น 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มขึ้น 
จนเกิดความยั่งยืน 
 

2. กำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี ตามวิสัยทัศน์ “สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน คุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน 
ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน” 
โดยแบ่งเป็นแผน 5 ปี 4 ระยะ 

2.1 ควรวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยชุมชน 
ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ  
20 ปี โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนทุก ๆ 
ช่วง 5 ปี โดยกำหนดนิยามปฏิบัติการ หรือคำสำคัญ
ของวิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม” “สร้างสรรค์
นวัตกรรมชุมชน” “พัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน” 
ให้ชัดเจน 
2.2 ควรทบทวนแผนกลยุทธ์แบบหมุนเหลื่อมปี 
(Rolling Plan) ไปพร้อมกับการจัดทำแผน 
ปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) เพ่ือให้เห็นแผน 5 
ปี เชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์การเงิน และแผน
นโยบาย และแผนพัฒนาบุคลากร ล่วงหน้าต่อเนื่อง 
 

3. มีการสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสและการเข้าถึง
การจัดการศึกษาและการฝึกอบรม  

- นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัยที่เรียนคู่ขนาน และ
ต่อยอดการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา รับนักศึกษา 6 สาขาวิชาเข้าศึกษาต่อ  

- ความร่วมมือทางวิชาการกับ สวทช. 
- ความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานบุคลากร 

ด้านการประกอบอาชีพกับสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ  

3.1 ควรปรับปรุงหลักสูตรความร่วมมือให้มีวิชาเลือก
เป็นสองทางเลือก คือ ทางเลือกเพ่ือศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี และทางเลือกเพ่ือออกไปทำงาน  
โดยมีวิชาแกนร่วมกัน 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  ความร่วมมือพัฒนากระบวนการ จัดการ

เรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพ ความร่วมมือพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือประกอบอาชีพกับ
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- เป็นสมาชิก CCID ซึ่งเป็นสมาคมของวิทยาลัย 

(2 ปี) จำนวน 160 แห่งของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอ่ืนอีก 12 ประเทศ 
 

3.2 ควรเพิ่มการขยายความร่วมมือในการรับนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี หรือร่วมผลิตระดับปริญญาตรี
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ตามแนวทาง 
ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนยะลา 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเตรียมพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน 
และการวิจัย เพ่ือรองรับโครงการความร่วมมือดังกล่าว 
3.3 ควรประสานความร่วมมือกับสมาคม CCID เพ่ือ
พัฒนาการจัดทำหลักสูตร Digital Literacy และการ
นำ Global Citizenship Education มาเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน 
 

1. การกำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร 
 

1. ควรจัดทำแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรเป็นระบบทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
เป็นรายบุคคลจากข้อมูล Bottom UP และ Top 
Down ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกำกับติดตาม
ส่งเสริม สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
ตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด 
 
1.2 ควรเร่งดำเนินการบรรจุอัตราว่าง ข้าราชการครู 
27 อัตรา และพนักงานราชการ 31 อัตรา ในวิทยาลัย
ชุมชนต่าง ๆ ให้ครบ เพ่ือรองรับการขยายงาน  
รวมทั้งอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
วิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและเฉสำนักงานสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 11 อัตรา โดยอาจวิเคราะห์ 
กรอบอัตรากำลังและเฉลี่ยอัตรากำลังไปยังวิทยาลัย
ชุมชนที่มีภาระงานมาก 
 

2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการ Online ให้เหมาะสมและการบริหารจัดการ

2.1 ควรจัดทำแผนแม่บท Digital Community 
College และวิเคราะห์ Gap Analysis  
ระหว่างสภาพปัจจุบันทั้งด้านกระบวนการจัดการเรียน
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ด ้วยระบบอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  ตามแนวค ิด Digital 
Community College 

การสอน การวิจัย การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
การบริหารจัดการกับการจัดการกับสภาพวิทยาลัย
ชุมชน 4.0 ที่ควรจะเป็นในอนาคต กำหนด Road 
Map ให้สอดคล้องกับแผนระยะสั้น ระยะกลาง  
และระยะยาว โดยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลประสานงาน
และประสานข้อมูล 

 2.2 เพ่ิมระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เป็นเกณฑ์
มาตรฐานในตัวบ่งชี้ 5.1 ทั้งระดับวิทยาลัยชุมชน  
และระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน (โดยอาจจำแนก 
เป็น 2 ตัวบ่งชี้ เพ่ือเพ่ิมน้ำหนักการประเมิน) 
 

3. การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยง 

3.1 ควรเลือกระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ (ไม่บรรลุค่า
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ไม่ใช่ปัญหา 
การบริหารซึ่งต้องแก้ด้วยการควบคุมภายใน) และ
บริหารความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 
3.2 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกด้าน 
ตามระบบ COSO เป็นอย่างน้อย และต้องรายงาน 
ทุกประเด็นความเสี่ยงที่ดำเนินการในปีนั้น ๆ  
โดยเริ่มตั้งแต่ระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ผลกระทบ 
การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง  
และหลังการดำเนินงานระดับความเสี่ยง (โอกาส x 
ผลกระทบ) ลดลงอย่างไร ในแต่ละประเด็นความเสี่ยง 
 

4. การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร 10 องค์ประกอบ 

4. ได้อธิบายการดำเนินงานทั้ง 10 องค์ประกอบไว้แล้ว 
ทั้งนี้ ควรวางระบบการประเมินผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ
สถาบัน และรองผู้อำนวยการสถาบัน) ด้านการบริหาร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ให้ชัดเจนและปฏิบัติตามระบบ รวมทั้งนำผลประเมิน 
มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
5. การส่งเสริมให้ความรู้ กำกับ ติดตาม สนับสนุน 
ให้ทุกวิทยาลัยชุมชนและสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 

5.1 การจัดการความรู้ในปัจจุบันมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ตามพันธกิจและมุ่งสู่วิสัยทัศน์ซึ่งประกอบด้วย  
5 ขัน้ตอนคือ  

(1) กำหนดประเด็นที่อยากเป็นเลิศหรือยกระดับ
คุณภาพ (ซึ่งมีผู้มีองค์ความรู้อยู่บ้างแล้ว)  

(2) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการจัดการความรู้ 
(3) จัดประชุมกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในประเด็นที่เลือก  
(4) สรุปองค์ความรู้เป็น Explicit Knowledge 

เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร  
 

 (5) นำองค์ความรู้ไปใช้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
ในสถาบันหรือวิทยาลัย ให้ปรากฏผลการพัฒนา
ชัดเจน 
 
5.2 ควรรวบรวมองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ 
ทั้งระดับวิทยาลัยชุมชน และระดับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเผยแพร่ และนำไปใช้พัฒนาสู่วิสัยทัศน์เพิ่มขึ้น 
 

6. การส่งเสริมให้ความรู้ กำกับ ติดตาม สนับสนุนให้ 
ทุกวิทยาลัยชุมชน และสถาบันมีการดำเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพภายใน และเตรียมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 
 

6.1 ควรรายงานการให้ความรู้ กำกับ ติดตาม 
สนับสนุน ได้แก่  

(1) ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ  
(2) ระบบ และการตรวจสอบคุณภาพ  
(3) ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพ 

 
6.2 จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องควรปรับปรุงตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ประเมินระดับวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) เกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1 – 3 กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 (มีความเข้าใจ
ไม่ตรงกัน) 

(2) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ควรเพิ่ม 3 ตัวบ่งชี้ตามบริบทของวิทยาลัยชุมชน  
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ตัวชี้วัดการสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน (วิสาหกิจชุมชน)  
ตัวบ่งชี้ 3.2 ตัวชี้วัดการฝึกอบรมวิชาการและ

วิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การนำวิจัยชุมชนบูรณาการกับ

การบริการทางวิชาการ 
(3) องค์ประกอบที่ 5 ควรเพ่ิมแผนกลยุทธ์การเงิน

และระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีรวมเป็น 10 ข้อ 
แบ่งเป็น 2 ตัวบ่งชี้ 5.1 (5 ข้อ เรื่องแผน) และตัวบ่งชี้
ที่ 5.2 (5 ข้อ เรื่องอ่ืนๆ) 
 
6.3 เตรียมจัดทำบทสรุปผู้บริหาร ตามแบบ PA2-1 
และแบบสำรวจตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมรับ 
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ตามแบบ 
PA2-2 ข้อมูลพ้ืนฐาน (CDS) และ SAR ย้อนหลัง 3 ปี 
 

 
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ SAR 

1. เพิ่มบทสรุปผู้บริหาร (ก่อนคำนำ) ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน ผลการประเมินตนเอง จำแนกตาม
องค์ประกอบและตาม IPO จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

2. เพ่ิมคำนำ (ก่อนส่วนที่ 1) วัตถุประสงค์การจัดทำ SAR จำนวนตัวบ่งชี้ และช่วง SAR 
3. แผนพัฒนาคุณภาพจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2562  

ควรปรับเป็นตาราง 3 ช่อง (1) ข้อเสนอแนะจากคณะประเมิน (2) แผนพัฒนาคุณภาพ (สรุป) (3) ผลการพัฒนา
คุณภาพตามแผน (ซึ่งต้องตอบข้อเสนอแนะ) และต้องรายงานผลต่อกรรมการประเมินในปีถัดไปผลการพัฒนายัง
ไม่ค่อยชัดเจน 

4. เพิ ่มตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน IPO และรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที ่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 ถึง องค์ประกอบที่ 5 ตามแบบฟอร์มในคู่มือ หน้า 70 (ส่วนที่ 4 ชาดหายไปต่อจาก SAR หน้า 119) 

5. เพ่ิมรายงานแนวปฏิบัติที่ดี และจุดเด่นของวิทยาลัยชุมชนต่าง ๆ ตามตัวบ่งชี้ 5.2 โดยอาจรายงานเป็น
กลุ่มวิทยาลัยชุมชนที่มีจุดเด่นคล้ายกัน 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนต่างๆ ตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ระยะ 20 ปี ตามวิสัยทัศน์สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน  ลดความเหลื่อมล้ำ  เพ่ือ
พัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน 

2. ควรให้ความสำคัญกับ Digital Transformation  และ Digital Community College โดยวิเคราะห์ 
Gap Analysis ระหว่างสภาพปัจจุบันด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การ
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และระบบการจัดการกับสภาพวิทยาลัย 4.0 ที่ควรจะเป็นในอนาคต แล้วกำหนด 
Road map สอดคล้องกับแผนระยะสั้น (3 ปี) ระยะกลาง (5 ปี) และระยะยาว (10 ปี) 

3. จัดทำแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทั้ง Bottom up 
และ Top down และกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการวิจัยและด้านตำแหน่ง
วิชาการหรือวิทยฐานะ 

4. ควรเพิ่มการสื่อสารในองค์กรในแนวราบให้ชัดเจนเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ระดับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน สภา
วิชาการ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จนถึงวิทยาลัยชุมชน นำนโยบายสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
  



19 

 

 

แนวคิดของการนำมาตรฐานการอุดมศึกษา ไปสู่การปฏิบัติ 
 

 
 

รูปที่ 4-1 แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ 
(จากเอกสารประชุมสัมมนาจัดโดย สกอ. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลียร์) 
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การสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

 
 

ดร.สิริกร  มณีรินทร์ 
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
1. การถ่ายทอดนโยบายจากยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ  20 ปี (2561 – 2580)  ไปสู่การปฏิบัติ
ของวิทยาลัยชุมชน 

1.1 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน โดยมี ดร. ถนอม อินทรกำเนิด เป็นประธาน ประกอบด้วยผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชน ทำให้สภาสถาบัน
สามารถกำกับการวางแผนงบประมาณในแผนตามยุทธศาสตร์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน แสดงถึงสถาบันได้ทำงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และบรรลุเป้าหมาย  

1.2 สภาสถาบันมีนโยบายให้นำแผนการจัดทำคำของบประมาณ ปี  พ.ศ.2566 เสนอต่อสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสภาได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สถาบันวิทยาลัยชุมช นปรับปรุง
เพ่ิมเติมในรายละเอียดให้ชัดเจน เสนอคณะคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
กลั่นกรองอีกครั้งก่อนเสนอสภาสถาบันต่อไป  
 
2. นโยบายด้าน Digital Community Collage 
 2.1 สภาสถาบันได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร โดยกำหนดให้ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นหน่วยงานภายในของสำนักงานสถาบัน ทำหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนงาน
โครงการ และการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงการทำงานให้ทันต่อสถาการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมี
ความก้าวหน้าเป็นลำดับและเสนอผลการดำเนินงานต่อสภาสถาบันเป็นระยะ โดยมีคณะอนุกรรมการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหนุนเสริมด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ 

2.2 คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลได้กำหนดนโยบายการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริ หาร
จัดการและการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน โดยมีแผนกลยุทธ์หลัก  3 เรื ่อง ได้แก่ 1 ) การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมของสถาบันและวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ 2 ) การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในสถาบันโดยใช้ระบบสารสนเทศ 3) การพัฒนาการเรียนการสอนระบบออนไลน์  

2.3  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สภาสถาบันได้เห็นความจำเป็นของ
นักศึกษาในการขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือในการเรียน จึงได้อนุมัติเงินเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์เช่น ซิมการ์ด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักศึกษาขอยืมใช้ในการเรียน 
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3. การพลิกโฉมสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 3.1 สถาบันได้รับการประเมินเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area-based 
Community) โดยสภาสถาบันได้เห็นชอบแผนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพของแต่ละวิทยาลัยชุมชน
ระยะ 5 ปี ตัวอย่างเช่น  
  3.1.1 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี ความความโดดเด่นด้านหลักสูตร ปวช. ปวส. เทคนิค
ยานยนต์ โดยวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถานประกอบการ มีอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และผู้สอนที่มีความรู้
ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  3.1.2  วิทยาลัยชุมชนตาก มีความโดดเด่นเรื่องแพทย์แผนไทย จัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทย 
  3.1.3 ช่างศิลป์ท้องถิ ่น สป.อว. ได้จัดตั ้งสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ ่น เป็นหน่วยงานภายใต้
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (ธัชชา) โดยมี ดร. สิริกร มณีรินทร์ นายกสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้อำนวยการสถาบัน และได้จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการค้นหาครู
ช่าง ถอดองค์ความรู้ พัฒนาหลักสูตร และนำไปสู่การต่อยอดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตามบริบทของพื้นที่  เช่น 
วิทยาลัยชุมชนน่าน มีความโดดเด่นด้านพุทธศิลป์ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ด้านการแกะสลักไม้ และว่าวเบอร์ฮามัส  
อุทัยธานี ด้านการทอผ้า เป็นต้น 
 
4. การผลักดันนโยบาย “สถาบันธรรรมาธิบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน” 
  การดำเนินงานที่ผ่านมาพบกรณีมีผู้บริหารบางส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  
ที่ควรจะเป็น ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติร่วมกันว่าเป็นเรื่องสำคัญ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
เพื่อกลั่นกรอง และให้ข้อเสนอต่อสภาสถาบัน ดังเช่น กรณี การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่เป็นคนเดิม
แต่พบว่ามีความบกพร่องในด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จึงไม่ได้รับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนต่อ 
 
5. สถิติอัตราและสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มอบสำนักงานสถาบันจัดทำรายงานสถิติอัตราและสาเหตุการออก
กลางคันของนักศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายวิชา รายวิทยาลัย และเปรียบเทียบ 
ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
6. การมอบอำนาจให้สภาวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเรื่องการบริการวิชาการ 
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยชุมชน  
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รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร 
ประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 

วิทยาลัยชุมชนได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมจัดการศึกษาและรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนเข้าศึกษาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยใช้กระบวนการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นส่วนใหญ่ 
 
2. สถาบันมีนโยบายขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การปฏิบัติอย่างไร 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีนโยบายการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของพ้ืนที่ ทั้งในระบบและนอกระบบ หลักสูตรมีความหลากหลาย การจัดการเรียนการสอนที่หลายรูปแบบ ยืดหยุ่น 
เช่น แบบ Online, On-site  ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
 
3. ตัวบ่งชี้ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีจำนวนเหมาะสม
หรือไม่ 

การประเมินผลควรปรับเกณฑ์ให้กับผู้เรียน ผู้สอน และบริบท ไม่ควรกำหนดตัวชี้วัดมากเกินไป ควรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นสิ่งสำคัญ 
 
4. หลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีจุดเด่นอะไรบ้าง 

หลักสูตรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน โดยมีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของแต่
ละพ้ืนที่ และมีหลักสูตรหลากหลายรูปแบบทั้งหลักสูตรอนุปริญญา ปวช. ปวส. ที่ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำวุฒิ
การศึกษาไปใช้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือทำงานได้ และมีหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถสร้างอาชีพให้แก่ผู้เรียน 
 
5. ในการจัดการเรียนการสอนควรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่ถ้า พรบ.ปัจจุบันไม่ได้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ท่านมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร 

ควรพัฒนาหลักสูตรโดยมีองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร/ความต้องการของผู้เรียน 
2. รายวิชา 
3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
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4. การวัดผลและประเมินผล  
 
6. สถาบันมีแนวทางในการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้แก่บุคลากรอย่างไร 

ควรนำผลงานจากการปฏิบัติงานทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการทำงานให้แก่ชุมชน มาสรุป
เป็นองค์ความรู้ แล้วนำมาเป็นหลักฐานในการขอตำแหน่งทางวิชาการได้ 
7. จุดที่ควรพัฒนาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สถาบันต้องใช้ฐานวัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนา โดยการศึกษาปัญหาและมีการปรับตัวให้เข้ากับ
บริบท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิ จ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยวิทยาลัยชุมชนกำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองการพัฒนาชาติและส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน 
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รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ สถิรยากร 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
1. จุดเด่นของวิทยาลัยชุมชนมีอะไรบ้าง 

หลักสูตรของแต่วิทยาลัยพัฒนาตามจุดเด่นที่แตกต่างกันและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี  
 
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับผลกระทบอะไรบ้างจากสถานการณ์โรคโควิด – 19 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ จำนวนนักศึกษาที่ลดลง การเปลี่ยนวิธีการและ
รูปแบบจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา และและ
การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาไม่สามารถลงปฏิบัติจริงได้ ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เตรียมความ
พร้อมโดยการจัดพัฒนาผู้สอนเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
 
3. การบริการวิชาการลดลงมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 

ควรมีการบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์ให้มากขึ้น  
 
4. ควรปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้านใดบ้าง 

ควรทบทวนเกณฑ์การให้คะแนน โดยกำหนดสัดส่วนให้สอดคล้องกับทุกพันธกิจของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนการวิจัยชุมชนเน้นในส่วนของการนำผลงานวิจัยไปใช้  
 
5. จุดที่ควรพัฒนาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

1) ควรพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสาขาอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป  การทำวิทยฐานะ
ของบุคลากร และวิธีการเก็บองค์ความรู้จากชุมชน 

2) บุคลาการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาการสอน 
การวิจัย ระบบการสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ 

3) ควรรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนตามพ้ืนที่ของวิทยาลัยชุมชนและนำมาประยุกต์ใช้อย่างเป็น 
4) พัฒนาระบบการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 

การสร้างความเข้มเข็งของชุมชน  
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รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการสถาบันวิททยาลัยชุมชน 
 
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมอย่างไร 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการโดยสร้างความเข้าใจให้กับวิทยาลัยชุมชน เพื ่อให้ดำเนินงานไป  
ในทิศทางเดียวกัน 
 
2. หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนมีจุดเด่นอะไร 

ในปีที่ผ่านมาวิทยาลัยชุมชนมีการบริหารจัดการหลักสูตรโดยใช้ระบบดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการจัด
การศึกษา และมีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการใช้รายวิชาร่วมกัน มีการจัดหาอุปกรณ์  
ในการอบรม ให้ความรู้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีแผนด้านเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ประโยชชน์อย่าง
เต็มที่ แต่บางพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชนพบปัญหาในการใช้งานด้านเทคโนโลยี แต่ก็สามารถแก้ปัญหานั ้นได้  
เมื่อเทียบกับหลักสูตรอ่ืน ๆ ในระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ เราอาจจะด้อยกว่า แต่ถ้าเทียบกับโรงเรียนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
เราได้เปรียบ ทำให้แผนการขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
3. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรของปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยชุมชนอย่างไร 

เมื่อเทียบกับหลักสูตรอนุปริญญาแล้วมีรายวิชามากกว่า แต่ถ้าเรียนเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร  
ตอบโจทย์ผู้เรียนได้มากกว่า ควรมีการผลักดันให้เกิดหลักสูตรเหล่านี้ เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญ ชุมชน และเครือข่าย
อยู่แล้ว และใช้หลักสูตรที่เป็นดิจิทัลมากข้ึน 

 
4. หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนควรพัฒนาอะไรบ้าง 

ควรมีการสื่อสารกันในองค์กรให้ชัดเจน วางแนวปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินการ มีการสื่อสารเชิงรุกในทุกเรื่อง 
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นายนำชัย กฤษณาสกุล 
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
1. ท่านวางแผนเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. อย่างไร  

ถ้าจะส่งไปยัง สมศ. เพ่ือประเมินภายนอก ผมมองว่าเป้าหมายเรากับมหาวิทยาลัยบางทีมันเป็นเป้าหมาย
ที่เหมือนกันก็มีแตต่่างกันก็มี นี่คือประเด็นเลย   

สมศ. ก็ไม่ได้ทำประเมินให้เฉพาะสถาบันวิทยาลัยชุมชน ถ้าเราจะให้เขาประเมิน เขาก็จะประเมินแบบ
มหาวิทยาลัยสิครับ ซึ่งจริง ๆ ถามว่าเราไปได้ไหม เราไปได้ SAR เรามีครบ 3 ปี ย้อนหลัง แต่ทีเ่ราทำมาคือเราทำ
ไปเหมือนเป็นสิ่งบังคับให้เราทำ แต่ผลลัพธ์ที่มันได้เกิดขึ้นอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คะแนนเราได้สูงจริง  
แต่เป้าหมายอาจจะไปไม่ถึง แต่ถ้าให้ส่งก็ส่งได ้

ถ้าปีหน้าเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มสามแล้ว กลุ่มพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ต้องชัดเจนขึ้นใน KPI ต่าง ๆ แล้วก็เราก็จะได้
ปรับใหม่ จะส่งไหมก็ส่งได้แต่ต้องคุยไหมกับสมศ.   

จริง ๆ แล้วสถาบันวิทยาลัยชุมชนอาจจะเทียบเท่ากับหนึ่งมหาวิทยาลัยจริง แต่ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัย 
ภาระกิจก็ต่างกันมาก เราไม่ได้เน้นเฉพาะเด็กจบ ม.6 เด็กจบ ม.3 เท่านั้น เด็กด้อยโอกาสเราก็ต้องเข้าไปให้ถึง 
แล้วก็ทำให้เขาเกิดอาชีพ ซึ่งอันนั้นแหละเป้าหมายของเรา แต่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยมันอีกแบบ ผมมองว่าเรา
ต้องตั้งวงคุยในระดับสมศ. ก่อน แตถ่้ากรรมการมีข้อแนะนำให้เราส่งไป ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนก็พร้อมที่จะส่ง
เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. 

 
2. วิสัยทัศน์ที่ว่า “สถาบันวิทยาลัยชุมชน สร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชน เพื่อคนและสังคมอย่างย่ังยืน” สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได้ตั้งเป้าหมาย และขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิตอย่างไร 
 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนทำงานหนัก สำหรับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชนที่มาตรฐานและ
วิจัยใส่ไว้ในนี้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เป็นวิสัยทัศน์ที่ทางสถาบันได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะที่ 
14 เป็นที่มาจากวันนั้น คำถามมีสามประเด็น (1)  สถาบันคุณธรรม (2) นวัตกรรมชุมชน (3) พัฒนาคนและสังคม
อย่างยั่งยืน คำว่าสถาบันคุณธรรมมาจากเจตนารมณ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตอนที่เราประกาศพรบ สถาบัน
ใหม่ๆ เรามองว่า การบริหารโดยองค์คณะบุคคลใหม่ ๆ จะต้องเน้นความมีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบกับช่วงต้น
ของพรบ. ได้มีการนำหลักและแนวทางของโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิตย์มาดำเนินการวิทยาลัยชุมชน  
20 แห่ง ก็เลยมองตรงนี้ว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่เราจะมองไปข้างหน้า  
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ส่วนตัวสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน เกิดจากการที ่ทางสถาบันมองว่า วิทยาลัยชุมชนอาจจะไม่เป็น  
การสร้างสรรค์งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ นานาชาติ แต่มองว่าเป็นนวัตกรรมที่ไปช่วยยกระดับชุมชน ซึ่ง
ตรงนี้ก็มองว่าภาระกิจของเราไปได้ และพันธกิจ 4 ด้าน ก็พอจะดำเนินการได้ ทีนี้พัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน
ก็มองว่าเราเกาะติดอยู่กับพ้ืนที่ การพัฒนาหรือยกระดับ ก็จะพัฒนาหรือยกระดับของตนเองเป็นสำคัญ  

ในวิสัยทัศน์ 20 ปี เรากำหนดไว้อย่างนี้ แต่จริง ๆ ตัววิสัยทัศน์เรามีการเพิ่มประเด็นนิดหนึ่งตรงช่วง
ระหว่างรอยต่อของปี พ.ศ. 2562   และ 2563 ที่ทางสภาสถาบันได้มอบนโยบายสำคัญ ลดความเหลื่อมล้ำ
ผู้ด้อยโอกาส วิสัยทัศน์ตรงนี้เรามีการปรับเพิ่มสาระสำคัญ ถ้าจะต่อจากประโยคนี้ก็คือ สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน 
ลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน อันนี้คือตัวที่มาของวิสัยทัศน์ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ ซึ่งปรากฎอยู่ในหน้า 84 

ตรงวิสัยทัศน์อาจจะไม่ตรงกัน เพราะอันนี้เราดีพอยมาจากแผน 20 ปี ในเฟสที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2564 -2565 
ตรงที่โปรพิสชั่นแนวของเฟส 1 เรากำหนดเป้าว่า เราจะทำในเรื่องปรับระบบบริหารภายใน วิ สัยทัศน์ 5 ปี  
แรก สถาบันธรรมาภิบาล ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้ายของแผน 5 ปีช่วงแรก เราเติมคำว่า “ลดความ
เหลื่อมล้ำ” อีกวลีหนึ่งของวิสัยทัศน์  ส่วน SAR จะไม่ได้ย้อนไปแผน 20 ปี ด้วยการ Diploid แผนระยะ 5 ปี  
ของปีที่ 2 ซึ่งเราเขียนไว้ว่าเป็นการ Diploid แผนระยะ 20 ปี ในช่วงที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2566-71 ในวิสัยทัศน์แรกของ
ที่เขียนไว้ สถาบันธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งในส่วนท้ายผู้บริหารและที่ปรึกษาให้เติมลด
ความเหลื่อมล้ำ วิสัยทัศน์ตรงนี้จะไปตอบวิสัยทัศน์ 20 ปีหรือเปล่า ที่อาจารย์ตั้งคำถาม เรา มองว่าในช่วงต้น 
ของแผน 5 ปี เนี้ย Innovate Community College สำคัญที่สุดของการปรับระบบภายในคือ เรามองว่าระบบ
ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องสำคัญ แต่ว่าเราต้องพ่วงท้ายคำว่าวิสัยทัศน์ไว้ด้วย สร้างความเข้มแข็งชุมชน ด้วยเหตุที่ทาง
กรรมการคิดว่า คิดว่ามองไปที่ตัวผลลัพธ์สุดท้าย กฎหมายที่สถาบันต้องมีการกำนดพันธกิจ 

 
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรมนั้น เราได้นำหลักการดำเนินงานมาจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยกำหนดคุณธรรม  

อัตลักษณ์ (คุณธรรมเป้าหมาย+พฤติกรรมที่จะต้องปฏิบัติได้จริง) ของ 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษา ในส่วนของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนมี 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ซึ่งแต่ละแห่งมีอิสระ
ในการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไป  แต่ไม่มีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ร่วมของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน  ดังนั้น คำว่า “สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม” ในวิสัยทัศน์จึงหมายถึงธรรมาภิบาล 10 ประการ 
 
3. “Digital Community College” มีขอบข่ายอย่างไร 
 คำว่า “Digital Community College” เป็นเป้าหมายสูงสุดที่เราวางไว้ แต่ขณะนี้เราจัดตั้งศูนย์ดิจิทัล
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนขึ้น เราจะดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการทั้งระบบ และการจัดการเรียน 
การสอน จนการสร้างแพล็ตฟอร์มต่าง ๆ แต่ก็ยังไปไม่ถึงเป้าสูงสุด ส่วนวิทยาลัยชุมชนเกือบแห่งจะมีเจ้าหน้าที่  
ดิจิตัลอยู่  สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีคณะอนุกรรมการไอที โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาร่วมกัน
จัดทำแผนแม่บท 5 ปี เพื่อให้มีรูปแบบการบริหารจัดการระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน
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เหมือนกัน ส่วนการจัดการเรียนการสอนนั้นมีควาแตกตางกันไป ขึ้นอยู่กับพ้ืนและความของสามารถของบุคลากร
ในพิ้นที่ และศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับอินเตอร์เน็ต พื้นที่บางแห่งนักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เนต็ได้  
ก็มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็น Online และ Offline ตามศักยภาพของพ้ืนที่   

นอกจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนยังมีนโยบายให้แต่ละภูมิภาคเกิดความเข้มแข็งให้ โดยวิทยาลัยชุมชนที่มี
ความเข้มแข็งสามารถ หน่วยพื้นฐานของโครงสร้างข้อมูล (Node)  เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ด้านไอท ี
 
4. ท่านแนวทางในการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูแทนตำแหน่งที่ว่างอย่างไร 

จริง ๆ ตั้งใจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 แล้ว แต่ติดโควิดอยู่ จึงไม่ได้เปิดสอบ แต่ตอนนี้รอนิดเดียว คือเดิมเรา
เป็นครู กคศ. แต่ตอนนี้เราเป็น กพอ.  เราจะใช้รูปแบบในการสอบ กพอ. ถ้าเราสอบของ กคศ.ก็จะได้ครูที่ไม่ตรง
กับท่ีเราตั้งใจ เลยรอจังหวะอีกนิดเดียว กพอ.เร่งดำเนินการให้อยู่ ปีนี้ได้บรรจุแน่นอน 
 
5. ปรัชญา “วิทยาลัยชุมชนเชื่อว่าบุคคลทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัว ถ้าเขามีโอกาสและได้รับคำแนะนำในทาง
ที่ถูกต้องเหมาะสม เขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อ
ชุมชนและสังคม” สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการอย่างไรเพื่อให้วิสัยทัศน์หลักของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในวิทยาลัยชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต 

ตอนปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ติดโควิด ลงพื้นที่ ปรับกลุ่มเป้าหมายได้ก็ปรับเป็นออนไลน์ แต่ละ
วิทยาลัยชุมชนสำรวจคนกลับบ้าน ว่างงาน  เพื่อ Upskill จุดเปลี่ยน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปี 2565 ยูนิคอน
หรืออะไรก็แล้วแต่ อนุปริญญาสอนออนไลน์เกือบ 100% แล้ว และ google form ในการจัดการเรียนการสอน 
ไปได้ไกลพอสมควรในเรื่องดิจิตอล วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง จัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ไม่ต่ำกว่า 20%  
ของจำนวนเป้าหมายทั้งหมด 

สนับสนุนหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ในปี พ.ศ. 2565 ที่เราจะเตรียม กฎกระทรวงได้ประกาศ
แล้วว่าเราอยู่ในกลุ่มที่ 3 ในปี พ.ศ. 2566 เราจะได้งบประมาณในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 เราจะปรับ
หลักสูตร แบ่งเป็น 2 ระดับ หลักสูตรที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายส่วนกลางก็คือเป็นผู้ดำเนินการใน
การจัดทำหลักสูตรเพื่อที่จะนำไปใช้ได้ทั้งประเทศ เป็นหลักสูตรที่นำไปใช้ได้ทั่วประเทศ เป็นหลักสูตรที่ไม่ใช่
อนุปริญญาก็ได้ อาจจะเป็นประกาศนียบัตร เป็นหลักสูตรที่ เขาไปสู่อาชีพได้ อันนี้เป็นนโยบาย โดยสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนจะดำเนินการพัฒนาหลักสูตรกลาง ได้แก่ หลักสูตรการท่องเที่ยวที่เป็น BCG หลักสูตรการเกษตร 
เช่น SMART Farm หลักสูตรโลจิสติกส์รองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านการขนส่ง  และหลักสูตรแพทย์แผนไทย  
โดยหลักสูตรที่เราจะทำเป็นหลักสูตร Credit และ Non-credit เพ่ือจะ Up-skills คนในชุมชน 

 
6. ท่านมีนโยบายในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นอย่างไร 
 เรามีหลักสูตรประกาศนียบัตรในระดับวิทยาลัยชุมชน ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสามารถอนุมัติหลักสูตรได้ภาย
วิทยาลัยชุมชนได้ด้วยตนเอง ส่วนหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ส่วนการสร้างรายวิชานั้น  
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มีรายวิชาที่เป็นกลาง และ มคอ. 2 เปิดไว้ 2 รหัสต่อ 1 หลักสูตร ซึ่งเป็นรายวิชาสร้างสรรค์”  วิทยาลัยชุมชน
สามารถสร้างรายวิชาได้โดยอิสระตามบริบทของวิทยาลัยชุมชน ตัวอย่างเช่น การพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่าง
วิทยาลัยชุมชนยะลาและมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นพัฒนาหลักสูตรในลักษณะ Junior College โดยเรียนใน
วิทยาลัยชุมชนยะลา 2 ปีครึ่ง และเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาอีก 1 ปี 1 Summer ก็จะจบปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลามีความร่วมมือ (MOU) ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ห้องปฏิบัติการ อาจารย์ผู้สอน 
ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีนโยบายให้วิทยาลัยชุมชนทำความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น 
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ภาพกิจกรรม 
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