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คำนำ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ปการศึกษา 2562 มอบหมายใหคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ระดับวิทยาลัยชุมชน และระดับสถาบัน โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ในวันที่ 21 -22 
พฤศจิกายน 2563 ตามองคประกอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
มีเกณฑ 5 องคประกอบ 10 ตัวบงชี้ ซ่ึงการประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงการดำเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แหง ตลอดจนผลการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อใหไดขอมูลสะทอน
จุดเดน แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมท้ัง
สะทอนจากผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 ทั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้จะเปนประโยชน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
ตอชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป และขอขอบคุณ กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน คณะผูบริหาร และบุคลากรสำนักงานท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูล และอำนวยความสะดวก
ในการตรวจประเมินอยางดียิ่ง 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั ้งอยู ที ่ อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ เลขที ่ 319  
วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
 เดิมเสนทางการกอกำเนิดวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม 
วัฒนชัย ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ. 2545 เปนผูจุดประกายทางความคิด วางรากฐาน
การดำเนินงาน มุงใหวิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันของรัฐที่จัดการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญา จัดฝกอบรมทั้งดาน
วิชาการและวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน และใหชุมชนเขามามีสวนรวม โดยริเริ่มจัดทำเปน
นโยบายรัฐบาลแถลงตอรัฐสภาเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2544 ขอ 4 “จัดใหมีวิทยาลัยชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดท่ี
ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา” บริหารจัดการภายใตกฎกระทรวงฯ วาดวยการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  
 ในป พ.ศ. 2545 ไดมีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนครั้งแรก 10 แหง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 
ปจจุบันมีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแลวใน 20 จังหวัด โดยบริหารจัดการภายใตพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2558 อีกท้ังวิทยาลัยชุมชนไดเปน 1 ใน 4 กลุมสถาบันอุดมศึกษาภายใตกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ท่ีเนนมุงการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนดวย 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีปรัชญาท่ีวาเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณคา
ชีวิตและศักยภาพของบุคคลและชุมชน  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เพื่อเปนแนวทางในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีคุณภาพและ
มาตรฐาน และในปการศึกษา 2561 วงรอบ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประเมินตามหลักเกณฑทุกตัวบงชี้ โดยวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แหงไดประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับ
วิทยาลัยชุมชนเรียบรอยแลว โดยผลการประเมินท้ังหมดไดสงมาท่ีสวนกลางและสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรวบรวม
ผลการประเมิน สรุปเปนรายงานในระดับและระดับวิทยาลัยชุมชนแลว 
 ในการนี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะสมบูรณเม่ือมีผลการประเมิน
ครบทั้ง  3 ระดับ ซึ่งขณะนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดผานกระบวนการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแลว สรุปผลการประเมินในภาพรวมมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

ภาพรวมทุกองคประกอบระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2562 พบวา เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 5 องคประกอบ 10 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 
ระดับดี (3.83) ดังนี้ 
องคประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา 
 คาเฉลี่ยขององคประกอบท่ี 1 จำนวน 3 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน ระดับดี (3.75) 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 คาเฉลี่ยขององคประกอบท่ี 2 จำนวน 3 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน ระดับดี (4.23) 
องคประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการ 
 คาเฉลี่ยขององคประกอบท่ี 3 จำนวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน ระดับพอใช (3.00) 
องคประกอบท่ี 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คาเฉลี่ยขององคประกอบท่ี 4 จำนวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน ระดับดี (4.00) 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 คาเฉลี่ยขององคประกอบท่ี 5 จำนวน 2 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน ระดับดี (3.68) 



 

 

วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

• การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องตน ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พรอมทั ้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที ่ไดรับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นขอสังเกตในการประเมิน 

2.  การดำเนินการระหวางการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงคของการประเมิน กำหนดเวลาการประเมิน และแนะนำคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะนำ
ผูบริหารของคณะ และบรรยายสรปุผลการดำเนินงานของคณะใหคณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ รวมทั้งการ
สัมภาษณผูท่ีเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสีย (ถามี) 

สรุปผลการประเมินและนำเสนอดวยวาจา ใหผู บริหาร คณาจารย และบุคลากรของคณะ
รับทราบและรวมอภิปรายผลการประเมินพรอมไฟลรายงาน 

3.  การดำเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ สงใหกับคณบดี และสำนักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

• วิธีการตรวจสอบและความนาเช่ือถือของขอมูล 

  กำหนดใหกรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ และสอบทานขอมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ และนำขอมูลมาพิจารณารวมกับคณะกรรมการทุกคน เพื ่อตัดสินผลในแตละตัวบงช ี ้และ 
ทุกองคประกอบคุณภาพ และนำเสนอผูบริหารและบุคลากรคณะรับทราบและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะตอไป 

• วัตถุประสงค 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดำเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคลอง
กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีกำหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการตอบสนอง
พันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีผานมา 

4. เพื ่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี ่ยวของและ
สาธารณชน 
 
 
 
 
 



 

 

• กรอบการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดานของคณะ ไดแก ดานการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังดานการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผานมา 
3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที ่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดำเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

• กำหนดการประเมินฯ 
วันท่ี 21 - 22 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 

• เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเปน

การประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สำหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน มีดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดำเนินงานตองปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดำเนินงานระดับพอใช 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดำเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดำเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
 

ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปการศึกษา 2562 ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.83 
ผลการดำเนินงานอยูระดับดี โดยมีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังนี้ องคประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา 
ไดคะแนนเฉลี่ย 3.75 ผลการดำเนินการอยูในระดับดี องคประกอบท่ี 2 การวิจัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.23 ผลการดำเนินการ
อยูในระดับดี องคประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการ ไดคะแนน 3.00  ผลการดำเนินการอยูในระดับตองพอใช 
องคประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดคะแนน 4.00  ผลการดำเนินการอยูในระดับตองดี 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.68 ผลการดำเนินการอยูในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 1  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ีและองคประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน คะแนน

ประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

ขอที่ได
คะแนน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ  

องคประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา     

ตัวบงชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

65.19 20 3.26 3.26 
พอใช 

 

ตัวบงชีท้ี่ 1.2 การดำรงตำแหนงวิทยฐานะ 
ของขาราชการครู 

198 
58 

265 
265 

74.72 
21.88 

3.99 
ดี 

 

ตัวบงชีท้ี่ 1.3 กิจกรรมพัฒนานกัศึกษา    4.00 
ดี 

ขอ 1, 2, 
3, 4, 6 

คาเฉลี่ย 11.25 3 3.75 3.75 ดี  

องคประกอบที่ 2 การวิจัย    

ตัวบงชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่
นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 

   3.00 
พอใช 

ขอ 1, 3, 
5, 6 

ตัวบงชีท้ี่ 2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจยั 
นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคทีน่ำมาใช
ประโยชนใหกับชุมชน 

100 20 5.00 5.00 
ดีมาก 

 

ตัวบงชีท้ี่ 2.3 งานวิจยั นวัตกรรม หรืองาน
สรางสรรคที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 

93.96 20 4.70 4.70 
ดีมาก 

 

คาเฉลี่ย 12.70 3 4.23 4.23 ดี  

องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ     

ตัวบงชีท้ี่ 3.1 ผลการบริหารทางวิชาการ 
แกสังคม 

   3 
พอใช 

ขอ 1, 2, 
4  

คาเฉลี่ย 3 1 3.00 3.00 พอใช  

องคประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม     

ตัวบงชีท้ี่ 4.1 ผลการทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 

   4.00 
ดี 

ขอ 1, 2, 
3, 4  

คาเฉลี่ย 4 1 4.00 4.00 ดี  

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ     

ตัวบงชีท้ี่ 5.1 การบริหารของสถาบัน 
เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

   3.00 
พอใช 

ขอ 2, 4, 
5, 7, 8 

ตัวบงชีท้ี่ 5.2  ผลการบริหารงานของสถาบนั
วิทยาลัยชุมชน 

87.03 20 4.35 4.35 
ดี 

 

คาเฉลี่ย 7.35 2 3.68 3.68 ดี  

ภาพรวมผลประเมิน 38.30 10 3.83 3.83 ด ี  
 
  



 

 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

0.00-1.50 การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน  

1.51–2.50 การดำเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดำเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดำเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา 3.99 4.00 3.26 3.75 การดำเนินงานระดับดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 3.00 4.70 4.23 การดำเนินงานระดับดี 

องคประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการ  3.00  3.00 การดำเนินงานระดับพอใช 

องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศลิปะ 

และวัฒนธรรม 
 4.00  4.00 การดำเนินงานระดับดี 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  3.00 4.35 3.68 การดำเนินงานระดับดี 

คาเฉล่ีย 4.50 3.40 4.10 3.83 การดำเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน ดี พอใช ดี ดี  

 
สำหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดเดน และโอกาส

ในการพัฒนาภาพรวม เพื ่อเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องคประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 -  - 
 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ผลการประเมินระดับหลักสูตร มี 3 หลักสูตรท่ียังไม
ผานเกณฑมาตรฐานและคะแนนบางหลักสูตรมีความ
คลาดเคลื่อน 

1.1 สถาบันควรมีระบบกลไกหรือกระบวนการ 
ในการตรวจสอบผลการประเมินระดับหลักสูตร 
ใหสอดคลองกับเกณฑการประเมิน และสอดคลองกับ 
Common Data Set 
1.2 สถาบันควรวิเคราะหผลการประเมินรายองค 
ประกอบของระดับหลักสูตร เพ่ือหาจุดท่ีควรพัฒนา หรือ
ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพ่ือเสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงและกำกับติดตาม ใหมีการพัฒนาใหดีข้ึน 
และวิเคราะหเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงาน 
กับปการศึกษาท่ีผานมา เพ่ือดูแนวโนมหรือทิศทาง 
ในการพัฒนา ท้ังในระดับหลักสูตรหรือในภาพรวม 

2. การดำรงตำแหนง วิทยฐานะ ของขาราชการครู 2. ควรวิเคราะหแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
ดานการเขาสูวิทยฐานะ วาเปนไปตามแผนหรือไม
อยางไร และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา  
ซ่ึงสอดคลองกับตัวบงชี้ท่ี 5.1 ขอ 6 

3. นโยบายและแผนการสงเสรมิกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดานมาตรฐานการ
เรียนรู และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีกำกับใหหลักสูตร
และวิทยาลัยดำเนินการ ยังไมชัดเจน 

3. ควรทบทวนนโยบายและแผนการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา ใหหลักสูตร และวิทยาลัยดำเนินการ 
ใหครอบคลุม ท้ัง 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานผล 
การเรียนรู มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐาน
สกอ. และสรางความเขาใจใหกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
งานพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 

4. การนำขอเสนอแนะดานกิจกรรมและพัฒนา
นักศึกษา จากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไปพัฒนา 
อยางตอเนื่องและติดตามผลลัพธไมชัดเจน 

4.1 ควรปรับปรุง ขอมูลและวิธีการนำเสนอผล 
การดำเนินงาน ดานการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
ตอสภาสถาบัน เพ่ือนำขอเสนอแนะ จากสภาสถาบัน 
ไปแจงวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาใหตอเนื่อง 
4.2 ควรทบทวน วิธีการสงเสริม หรือเชิดชูเกียรติ 
วิทยาลัยชุมชนท่ีมีนักศึกษา สรางผลงานดีเดนใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 



 

 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. งบประมาณในการดำเนนิงานวิจัย นวัตกรรม หรือ
งานสรางสรรค ของแตละวิทยาลัยท่ีนำมาใชประโยชน
ตอชุมชนสูงกวาเกณฑมาก แสดงใหเห็นศักยภาพของ
นักวิจัย และความเชื่อม่ันของแหลงทุนท่ีมีตอวิทยาลัย 

 

2. งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค จำนวนมาก
เกิดประโยชนตอชุมชนท้ังในมิติของเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิจัย 1. ควรเรงพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิจัย 
เพ่ือใหสามารถนำใชในการกำกับ ติดตาม และบริหาร
งานวิจัยของสถาบันใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 

2. การจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือสงเสริมการวิจัย 2. การจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือสงเสริมการวิจัย 
ควรมีการดำเนินการใหตอเนื่อง แมวาจะมีสถานการณ
ท่ีไมปกติก็ตาม ควรปรับเปลี่ยนรปแบบการดำเนินการ 
เชน ในรูปแบบออนไลน เปนตน 

3. การจัดกิจกรรมเพ่ือยกยอง เชิดชูเกียรตินักวิจัย 3. ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือยกยอง เชิดชูเกียรติ
นักวิจัย เชน การคัดเลือกงานวิจัยดีเดน ประจำป  
เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจแกนักวิจัย และสงเสริมให
เกิดงานวิจัยท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

4. การพัฒนานักวิจัยหนาใหม 4. สถาบันควรมีการกำหนดเปาหมายในการพัฒนา
นักวิจัยหนาใหม มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนนักวิจัยหนาใหม จะสามารถเพ่ิมศักยภาพ
ของนักวิจัยใหสูงข้ึนไดอีกทางหนึ่ง 

5. การนำเสนอระบบและกลไกในการจดลิขสิทธิ์  
อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร 

5. ควรมีการนำเสนอระบบและกลไกในการจดลิขสิทธิ์ 
อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร ตอสภาวิชาการ และชี้แจง
ใหแกนักวิจัยทราบ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจดลิขสิทธิ์ 
อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร เพ่ิมมากข้ึน 

 6. การติดตามผลลัพธจากการวิจัยควรมีการประเมิน 
outcome ของการทำวิจัยวาสงผลกระทบตอชุมชน
ในทางใดบาง เพ่ือใหสามารถม่ันใจไดวางานวิจัยนั้น
สามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน 
ไดอยางแทจริง 

 



 

 

 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สถาบันมีนโยบายชัดเจนในการใหบริการทางวิชาการ 
และขับเคลื่อนงานบริการวิชาการโดยวิทยาลัยชุมชน 
ไปยังกลุมเปาหมายไดอยางท่ัวถึงและเกิดประโยชน 
ตอผูรับบริการ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. การจัดทำแผนยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ 
 

1. ควรมีการจัดทำแผนยุทธศาสตรดานการบริการ
วิชาการใหชัดเจน มีการกำกับ ติดตามตามตัวชี้วัด  
ตามแผนบริหารของวิทยาลัย  

2. การจัดหาแหลงทุนจากภายนอกเพ่ือสนับสนุน 
จากภายนอก 

2. สถาบันควรมีความรวมมือกับภาคเอกชน 
ในการระดมทรัพยากร และเงินทุนสนับสนุน 
การใหบริการทางวิชาการเปนไปตามความเชี่ยวชาญ 
และศักยภาพของวิทยาลัย มีการบริการวิชาการ 
ท่ีหลากหลาย 

 



 

 

องคประกอบท่ี 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ทุกวิทยาลัยชุมชนมีการดำเนินการใหเกิดองคความรู
ดานการทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมหรือภูมิปญญา
ทองถ่ิน หรือสรางมูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม  
และใหนักศึกษามีสวนรวมในการดำเนินการ 

1. ควรดำเนินการตอเนื่อง หรือตอยอดสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค 
2. ควรคนหาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือ
ทุนทางวัฒนธรรม ท่ีสะทอนอัตลักษณหรือจุดเดน 
ของทองถ่ินชุมชนนั้น ๆ 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. การกำหนดนโยบาย ดานการทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือการสรางมูลคาจาก
ทุนวัฒนธรรม 

 

1. ควรทบทวนนโยบาย ดานทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือการสรางมูลคา 
จากทุนวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ  
ดานศิลปะและวัฒนธรรม และถายทอดนโยบาย 

2. การนำ ขอเสนอแนะ จากสภาสถาบันไปปรบัปรุง
การดำเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน หรือ การสรางมูลคาจากทุนวัฒนธรรม  
ยังไมชัดเจน 
 

2. ควรปรับปรุงขอมูลและวิธีการนำเสนอผล 
การดำเนินงาน ดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือการสรางมูลคา 
จากทุนวัฒนธรรมตอสภาสถาบัน เพ่ือใหได
ขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน และสามารถ 
ใหวิทยาลัยชุมชน แตละแหง นำขอเสนอแนะ 
ไปปรับปรุง ทันรอบการเสนอแผนและเสนอโครงการ
ในปถัดไป 
 



 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันของรัฐท่ีจัดการศึกษา
ระดับต่ำกวาปริญญา จัดฝกอบรมท้ังดานวิชาการ 
และวิชาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
และใหชุมชนเขามามีสวนรวม เปนการเพ่ิมโอกาส 
และลดความยากไร อุดชองวางความเหลื่อมล้ำ 
ของคนในสังคมอยางแทจริง 

1. ควรกำหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน 
และใชหลักการกระจายอำนาจ การจัดระบบ 
ความรวมมือและการใชทรพัยากรท่ีมีอยูท้ังของรัฐ 
เอกชน และชุมชน ใหเกิดประโยชนสูงสุดและมุงเนน
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพ่ิมข้ึน 

2. กำหนดทิศทางและแผนกลยุทธของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ป  
ตามวิสัยทัศน “สถาบันวิทยาลัยชุมชน สรางสรรค
นวัตกรรมชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคนและ
สังคมอยางยั่งยืน” โดยแบงเปนแผน 5 ป 4 ระยะ 

2.1 ควรวางแผนกลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน 
ตามแผนกลยุทธของสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ  
20 ป โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนทุกๆ 
ชวง 5 ป 
2.2 ควรทบทวนแผนกลยทุธแบบหมุนเหลื่อมป 
(Rolling Plan) ไปพรอมกับการจัดทำแผน 
ปฏิบัติการประจำป (Action Plan) 

3. มีการสรางเครือขายกับสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน
ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือสรางโอกาสและการเขาถึง
การจัดการศึกษาและการฝกอบรม โดยนักศึกษา
สาขาวิชาปฐมวัยท่ีเรียนคูขนาน และตอยอดการศึกษา
กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาลัยชุมชน
ยะลารวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
รับนักศึกษา 6 สาขาวิชาเขาศึกษาตอ  
ความรวมมือทางวิชาการกับสวทช.  
ความรวมมือในการยกระดับมาตรฐานบุคลากร 
ดานการประกอบอาชีพกับสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ 
ความรวมมือพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนรู 
เพ่ือประกอบอาชีพ ความรวมมือพัฒนากระบวนการ
จัดการความรูเพ่ือประกอบอาชีพกับสำนักงานบริหาร
และพัฒนาองคความรู  
และเปนสมาชิก CCID เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ควรปรับปรุงหลักสูตรความรวมมือใหมีวิชาเลือก
เปนสองทางเลือก คือ ทางเลือกเพ่ือศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี และทางเลือกเพ่ือออกไปทำงาน 
3.2 ควรเพ่ิมการขยายความรวมมือในการรับนักศึกษา
เขาศึกษาตอปริญญาตรี หรือรวมผลิตระดับปริญญาตรี
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ตามแนวทาง 
ความรวมมือระหวางวิทยาลัยชุมชนยะลากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 



 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. ความสอดคลองและความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ 
กับแผนอ่ืน ๆ 

1. ควรวิเคราะหความเชื่อมโยงความสอดคลองระหวาง
แผนกลยุทธกับแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก  
(1) แผนกลยุทธการเงิน  
(2) แผนปฏิบัติการประจำป  
(3) แผนการจัดการความเสี่ยง  
(4) แผนการจัดการความรู  
(5) แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร  
(6) แผนประกันคุณภาพการศึกษา  
และหากมีแผนเฉพาะ ไดแก แผนพัฒนานักศึกษา  
แผนบริการวิชาการ และแผนทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. การกำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร 

2. ควรจัดทำแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ และจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรเปนระบบเปนรายบุคคลจากขอมูล Bottom 
UP และ Top Down ท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
รวมท้ังกำกับติดตามใหบรรลุเปาหมายอยางเปน
รูปธรรม 

3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน online  
ใหเหมาะสมและการบริหารจัดการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

3. มีการพัฒนาระบบการบริการนักศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนบางแลว ควรพัฒนาใหเต็มระบบเปน 
Digital Community College และเพ่ิมระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยี เปนเกณฑมาตรฐาน 
ในตัวบงชี้ท่ี 5.1 ท้ังระดับวิทยาลัยชุมชนและ 
ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยอาจจำแนกเปน  
2 ตัวบงชี้ เพ่ือเพ่ิมน้ำหนักการประเมิน 

4. การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเปนผล
จากการวิเคราะห และระบุปจจัยเสี่ยง 6 ปจจัยเสี่ยง  
ท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง 6 ปจจัยเสี่ยงหลังจาก 
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงพบวาระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 4 ปจจัยเสี่ยง และระดับ
ความเสี่ยงเทาเดิม 2 ปจจัยเสี่ยง 

4. ควรเลือกระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก
หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได  
ท่ีสงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (ไมใชปญหาการบริหารซ่ึงตองแก 
ดวยการควบคุมภายใน) และใหระดับความเสี่ยงลดลง
เทาเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
5. การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 
ของผูบริหาร 10 องคประกอบ 

5. ไดอธิบายการดำเนินงานท้ัง 10 องคประกอบไวแลว 
ท้ังนี้ ควรวางระบบการประเมินผูบริหาร 
ดานการบริหารคนดวยหลักธรรมาภิบาล  
โดยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหชัดเจน 
และปฏิบัติตามระบบ รวมท้ังนำผลประเมินมาพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

6. การสงเสริมใหความรู กำกับ ติดตาม สนับสนุน 
ใหทุกวิทยาลัยชุมชนและสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
มีการดำเนินการจัดการความรู มีวิทยาลัยชุมชน
ดำเนินการตามเกณฑประเมิน 12 แหง คิดเปนรอยละ 
57.14 

6. การจัดการความรูในปจจุบันมุงสูความเปนเลิศ 
ตามพันธกิจและมุงสูวิสัยทัศนซ่ึงประกอบดวย  
5 ข้ันตอนคือ  
(1) กำหนดประเด็นท่ีอยากเปนเลิศหรือยกระดับ
คุณภาพ (ซ่ึงมีผูองคความรูอยูบางแลว)  
(2) กำหนดกลุมเปาหมาย ในการจัดการความรู 
(3) จัดประชุมกลุมเปาหมายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ในประเด็นท่ีเลือก  
(4) สรุปองคความรูเปน Explicit knowledge 
เผยแพรเปนลายลักษณอักษร  
(5) นำองคความรูไปใชกับบุคลากรกลุมเปาหมาย 
ในสถาบันหรือวิทยาลัย ใหปรากฏผลการพัฒนา
ชัดเจน 

 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ SAR 

1. เพิ่มบทสรุปผูบริหาร (กอนคำนำ) ประกอบดวยขอมูลพื้นฐาน ผลการประเมินตนเอง จำแนกตาม
องคประกอบและตาม IPO จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 

2. เพิ ่มรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที ่ควรพัฒนาองคประกอบที่ 1 ถึง องคประกอบที่ 5  
ตามแบบฟอรมในคูมือ หนา 70 

3. เพ่ิมขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ไวในภาคผนวกทายเลม 
4. แผนพัฒนาคุณภาพจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพประจำปการศึกษา 2561  

ควรปรับเปนตาราง 3 ชอง (1) ขอเสนอแนะจากคณะประเมิน (2) แผนพัฒนาคุณภาพ (สรุป) (3) ผลการพัฒนา
คุณภาพตามแผน (ซ่ึงตองตอบขอเสนอแนะ) และตองรายงานผลตอกรรมการประเมินในปถัดไป 

 
  



 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากคณะกรรมการประเมิน 
1. ควรวางแผนกลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนตางๆ ตามทิศทางและแผนกลยุทธของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ระยะ 20 ป ตามวิสัยทัศนวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สรางสรรค นวัตกรรมชุมชนเพ่ือพัฒนาคนและสังคมอยางยั่งยืน 
2. ควรใหความสำคัญกับ Digital Transformation โดยวิเคราะห Gap Analysis ระหวางสภาพปจจุบัน

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และระบบ
การจัดการกับสภาพวิทยาลัย 4.0 ท่ีควรจะเปนในอนาคต แลวกำหนด Road map สอดคลองกับแผนระยะสั้น (3 ป) 
ระยะกลาง (5 ป) และระยะยาว (10 ป) 

3. การจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ใหสะทอนความเชื่อมโยงตั้งแตปรัชญา หลักสูตร วัตถุประสงค
หลักสูตร แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตร (Curriculum Mapping) 
สูคำอธิบายรายวิชา และมคอ.3 เพ่ิมข้ึน 

4. จัดทำแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลใหสอดคลองกับแผนกลยุทธท้ัง Bottom up 
และ Top down และกำกับติดตามใหเปนไปตามแผนอยางเปนรูปธรรมโดยเฉพาะดานการวิจัยและดานตำแหนง
วิชาการหรือวิทยฐานะ 

5. ควรทบทวนตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในท้ังระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัยชุมชน และ
ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ใหสอดคลองกับบริบทของวิทยาลัยชุมชนและมาตรฐานการอุดมศึกษาใหมากที่สุด 
ตามกฎกระทรวงฯ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

 

 
 
  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 1  
ขอมูลสัมภาษณ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การสัมภาษณผูบริหาร 

บทสัมภาษณผูบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุน (ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

 

 
 

รองศาสตราจารยฐาปนีย ธรรมเมธา 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาวิชาการสถาบันวิททยาลัยชุมชน 
 

จุดเดน จุดดอยของวิทยาลัยชุมชนเปนอยางไร 

จุดเดน คือ วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอกลุมเปาหมายและเขาถึงชุมชนไดมากกวา
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนที่มีทั้งหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรพัฒนาอาชีพ 
และหลักสูตรฝกอบรม ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองตามความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

ดานวิชาการ มีจุดเดน 3 ดาน ดังนี้ 
1. หลักสูตรอนุปริญญา เปนการสงตอใหผูสำเร็จการศึกษาไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ดังนั้นสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนควรจัดทำความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ เพื่อเปนการเชื่อมโยงการศึกษาระดับ
อนุปริญญากับปริญญาตรี โดยใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน เชน หองปฏิบัติการ อาจารยผูสอน เปนตน 
 2. การจัดหลักสูตรอาชีพ/หลักสูตรฝกอบรมมีความโดดเดน สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีที่สุด และ
แกปญหาชุมชนไดอยางตรงจุด 
 3. สถาบันไดพัฒนาหลักสูตรเปนหลักสูตรกลาง เมื่อผานการใหความเห็นชอบจากสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนแลว วิทยาลัยชุมชนสามารถใชหลักสูตรกลางเปนฐานในการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
ตามบริบทของแตละวิทยาลัย  

 จุดดอย คือ คาธรรมเนียมการศึกษาเก็บในอัตราต่ำ ทำใหวิทยาลัยชุมชนไมมีงบประมาณในการจาง
อาจารยพิเศษใหเพียงพอตอความตองการ 
 
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีแนวทางการขับเคลื่อนดานวิชาการอยางไร และมีการแกไขปญหา
หลักสูตรท่ีปดตัวลง หรือมีผูเรียนนอยลงอยางไร 

  สถานศึกษาทุกแหงมีจำนวนนักศึกษานอยลง การพัฒนาหลักสูตรในแตละครั้งตองใชเวลา และตองเปนไป
ตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงทำใหวิทยาลัยชุมชน
ยังขับเคลื่อนไดนอย สภาวิชาการและสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดมีนโยบายท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาชัดเจน ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาโดยใช Digital เขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ สงเสริม 
ใหจัดการเรียนการสอนแบบ  online มากข้ึน 



 

 

  2. การสรางความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน  ๆเชน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ Thai MOOCมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
และสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมกันพัฒนาบทเรียนออนไลน และใหเรียนในระบบ Thai MOOC และสามารถ
นำผลการเรียนสะสมไวในระบบคลังหนวยกิต และสามารถสอบขอใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือใชในการสมัครงาน 
และศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
  3. การพัฒนาระบบคลังหนวยกิตของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน 
ใหสามารถเรียนไดทุกท่ี ทุกเวลา ตามความตองการ และสามารถสะสมผลการเรียนไวในระบบคลังหนวยกิต และ
เพ่ือลดปญหาการออกกลางคัน 
  4. สถาบันควรพิจารณาตามกฎหมายวาสามารถกระจายอำนาจใหวิทยาลัยชุมชน สามารถออกประกาศ 
ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติ ท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาไดในบางกรณี เพ่ือใหเกิดความยืดหยุน และรวดเร็ว   
  



 

 

บทสัมภาษณผูบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุน (ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

 

 
 

รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร 
ประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีแนวทางการจัดทำหลักสูตรใหมอยางไร วิทยาลัยชุมชนสามารถออกแบบหลักสูตร 
ไดเองหรือไม 

โดยปกติทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการจัดทำหลักสูตร ท้ังอนุปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพมากมาย แตเพราะวิทยาลัยชุมชนอยูภายใตเกณฑของอุดมศึกษา ทำใหหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัย
ชุมชนตอนนี้ยังตองยึดเกณฑเปนหลัก แตหลักสูตรประกาศนียบัตร เราสามารถใหวิทยาลัยชุมชนเปดสอนให
สอดคลองกับบริบทได 
 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีแนวคิดเพ่ือรองรับการศึกษาตอของนักศึกษาอยางไร 

หลักสูตรฐานเดิมของวิทยาลัยชุมชน เปนหลักสูตรที่ใชกับวิทยาลัยชุมชนเปนหลัก วิทยาลัยชุมชนเปน
หนวยงานภายใตสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงทำใหตองมีกรอบหรือเกณฑที่ถูกบังคับใช 
ซึ่งในปกติอุดมศึกษาเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ใชเรียนเวลา 4 ป วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ใชเกณฑอนุปริญญาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงทำใหมีจำนวนหนวยกิตที่ตองเรียนมากเกิน
ความจำเปน  

ดังนั้น หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนควรรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี โดยใหเรียนเทาท่ี
พอจะเรียนไดในระดับอนุปริญญา แตหากตองการเรียนตอปริญญาตรีก็ใหเรียนในรูปแบบการสงตอ ฉะนั้น 
ตองปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน 

 
ระบบ Credit Bank ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีแนวทางดำเนินการอยางไร และหากจะเปลี ่ยนเกณฑ 
การประเมินฯ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนเกณฑที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนสรางขึ้นเองแทนที่จะใชของ 
สกอ. จะเหมาะสมหรือไม  

ระบบ Credit Bank อยูระหวางดำเนินการ และหากจะเปลี่ยนเกณฑการประเมิน ขอสำคัญคือวิทยาลัยชุมชน
สวนใหญขาดแคลนบุคลากร จึงจำเปนตองใชอาจารยท่ีเกษียณหรืออาจารยบุคคลภายนอกเขามาบริหารหลักสูตร 
หากหลักสูตรมีการรวมกันของวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือหนวยงานอื่นนาจะเหมาะสมกวา และ
เกณฑควรจะยืดหยุนมากกวานี้ หรือควรมีการปรับระเบียบ หรือขอบังคับเพ่ิมเติม 
  



 

 

บทสัมภาษณผูบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุน  

 

 
 

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด 
ท่ีปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามพระราชบัญญัติของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทำใหการประกัน

คุณภาพการศึกษา 5 องคประกอบ ไมสอดคลองกับบริบทของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ควรแยก SAR ออกเปน  
2 สวน คือ 1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ 2. วิทยาลัยชุมชน โดยอธิบายวาในแตละสวนดำเนินการอยางไร 
เนื่องจากตัวบงชี้จะตางกัน เพราะบริบทในการทำงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับวิทยาลัยชุมชนนั้นตางกัน
ชัดเจน คือ สถาบันวิทยาลัยชุมชนทำหลักสูตรเพื่อยกระดับคนยากไรและลดความเหลื่อมล้ำ แตวิทยาลัยชุมชน
มุงเนนการบริหารจัดการหลักสูตร เปนตน 

ในสวนของกลุมเปาหมาย เราตองดูวาการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาเปาหมายของเราคือใคร เชน คน
ยากจน คนขาดโอกาส คนท่ีจบ ม.3 แลวไมไดศึกษาตอทันที เราจึงตองจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เพ่ือรองรับกลุมคนดังกลาว 

ดังนั้น สิ่งท่ีควรดำเนินการ คือ 
1. การหาเปาหมาย สถาบันวิทยาลัยชุมชนตองกำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือวิธีการใหชัดเจน 
2. ชวยเหลือในสวนของการลงทะเบียน หากไมมีเงิน ใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการแสวงหาวิธีการ

ท่ีสามารถทำได ชวยเหลือในเรื่องการเงิน การหาทุน หรือการหางาน เพ่ือสรางรายได 
3. ใหมีการจัดการศึกษาหลากหลายวิธีมากขึ้น ทั้งแบบออนไลนและออฟไลน ซึ่งหากวิทยาลัยชุมชน 

ไมมีบุคลากรหรือกำลังเพียงพอ ใหใชอาจารยพิเศษหรือเทคโนโลยีเขามาชวย   
4. ควรยกเลิกระเบียบการเขาเรียน 80% โดยใหเรียนไปตามสภาพของตนเอง และตองมีการประเมินเปน

ระยะวานักศึกษามีงานทำและชวยตนเองไดหรือไม  
5. การทำวิจัย ใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนทำวิจัยใหมาก เชน การทำวิจัยเก่ียวกับองคกรของเราเอง 
6. การบริการวิชาการ ใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดทิศทาง ใหเปนนโยบายชาติ เนนกลุมผูดอยโอกาส 

ยากจน เรรอน หรือขอทาน โดยใหดูวากลุมไหนมีปญหาอะไร และเราสามารถลงไปแกไขไดอยางไร กอนจะให
วิทยาลัยชุมชนทำหนาที่ออกแบบบริการ เชนเดียวกับดานศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมีหนาท่ี
กำหนดนโยบาย และใหวิทยาลัยชุมชนเปนผูลงมือทำ 

7. การประเมินควรเปนการประเมินตามแผนยุทธศาสตร หรือตามเปาหมาย  
8. ควรทบทวนเกณฑการประเมินทุกระดับใหสอดคลองกับบริบทของสถาบันวิทยาลัยชมุชนและวิทยาลัยชมุชน 

  



 

 

บทสัมภาษณผูบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุน (ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

 

 
 

นายคมสัน คูสินทรัพย 
ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  

รักษาการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
ท่ีผานมามีการบริหารจัดการอยางไร มีนโยบายเปนอยางไร 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการบริหารจัดการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 20 ป โดยสรางความรวมมือ
ในทุกภาคสวน ระหวางสถาบันวิทยาลัยชุมชน สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนในสังกัด มีการดำเนินการ
มาตั้งแตป พ.ศ. 2564 ซ่ึงทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะใหการศึกษากับคนทำงานหรือคนท่ีศึกษาจบ ม.3 ม.6 แลว
ไมศึกษาตอ โดยเราเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอก (กรมสงเสริมการปกครองในทองถิ่น) มาตรฐานวิชาชีพและ
ความรวมมือในพ้ืนท่ี 

2. การสงเสริมใหวิทยาลัยชุมชนสรางความเขมแข็ง ดานวิจัย ดานหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรระยะสั้น/
หลักสูตรฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมโอกาสท่ีดีทางการศึกษาและอาชีพ 

3. เนื่องจากบริบทของกระทรวงศึกษากับวิทยาลัยชุมชนไปคนละมิติ ทางเราจึงพยายามผลักดันศักยภาพ
เพื่อยกระดับและใหสอดคลองกับบริบท ภารกิจของอาจารย เพื่อเปดโอกาสใหอาจารยของเราไดสามารถทำ
ผลงานทางวิชาการ และนำไปสูการมีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 

4. สงเสริมระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) เพ่ือใหผูเรียนสามารถสะสมผลการเรียนได 
5. พัฒนาทักษะใหก ับคร ูผ ู สอนประจำ รวมทั ้งอาจารย พ ิเศษของว ิทยาลัยชุมชน ให ม ีท ักษะ  

ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ใหสอดคลองกับสถานการณโลกปจจุบัน  
6. สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา โดยใหโอกาสแกนักศึกษาท่ีขาดโอกาสหรืออยูในพ้ืนท่ีหางไกล 
7. ผลักดันเรื ่องการกระจายอำนาจสู ว ิทยาลัยโดยสมบูรณ เพื ่อใหวิทยาลัยชุมชนมีความคลองตัว  

ในการบริหารภายใน เชน การจัดสรรงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง เปนตน 
8. สรางระบบ Big Data เพ่ือสะดวกตอการบริหารจัดการ 

 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

1. การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เขาไมถึงโอกาสทางการศึกษาสามารถทำไดยาก 
เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนติดขัดในดานกำลังคน เราจึงใชเทคโนโลยีเปนตัวชวย แตก็มีปญหาในเชิงเทคนิคและ
สัญญาณการสื่อสารท่ีไมสมบูรณและเสถียร 



 

 

2. ปญหาการออกกลางคันที่มีจำนวนสูงมากของนักศึกษา สาเหตุเนื่องจากฐานะ เวลา และระยะทาง  
ท่ีเปนตัวแปรสำคัญ ทำใหนักศึกษาออกกลางคัน สถาบันวิทยาลัยุชมชนจึงมองวาควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
เปนแบบการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงหากใชการเรียนการสอนแบบ Credit Bank จะสามารถชวยแกปญหานี้ได 

3. นักศึกษาเขาถึงระบบการเรียนทางไกลดวยระบบออนไลนไดยาก เพราะนักศึกษาบางคนมีฐานะยากจน 
ขาดแคลนอุปกรณท่ีรองรับระบบ และบางพ้ืนท่ีก็อยูหางไกล 
 
ความภูมิใจหรือจุดแข็งของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

1. การใหโอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาสในหลากหลายรูปแบบ การพัฒนาคนตามความตองการของทองถ่ิน 
ใหโอกาสคนจน คนไมมีเวลา คนท่ีทำงานแลว ไดมีโอกาสเขารับการศึกษา 

2. การกระจายอำนาจใหแตละวิทยาลัยชุมชน สามารถบริหารตนเองได โดยไดร ับความรวมมือ 
จากผูนำทองถ่ิน หรือจังหวัด มาบริหารเพ่ือใหเปนไปตามบริบทของแตละจังหวัด 

  



 

 

บทสัมภาษณผูบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุน 

 

 
 

นายนำชัย กฤษณาสกุล 
รักษาการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
ทานมีความคิดเห็นเชนไรกับรูปแบบการเทียบวิทยาลัยชุมชนเทากับคณะ และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเทากับ
อธิการ 

ลักษณะการเทียบเพื่อคาตอบแทนเปนสิ่งสำคัญ แตกฎหมายของเราไมเปนแบบนั้น เรามาสามรถทำได 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีเปนพันธกิจของอุดมศึกษา เปนกลไกในการพัฒนาชุมชน สังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  
โดยเรามีพันธกิจดานการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะ และการสงเสริมการเรียนรู  
โดยตองสงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง สรางคนเพ่ือพัฒนาประเทศ  

ซึ่งวิทยาลัยชุมชนตางกับมหาวิทยาลัยในดาน demand side และ supply side วิทยาลัยชุมชนของเรา
ทำงานเพื่อชุมชน ในเรื่องการทำงานวิจัย สำคัญที่สุดคือตองทราบตวามตองการของชุมชนกอน แลวจึงนำมาทำ
หลักสูตร ดังนั้น รูปแบบของเราจึงตางกับมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน เราสามารถปรับใหเราทำงานอยางคลองตัวได
เสมอ และมีการปรับปรุงโดยไมรวมอำนาจ ไมใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนเปนนิติบุคคลที่เดียว ทุกที่มีบอรดบริหาร
เปนของตัวเอง 

  
ควรปรับเกณฑหรือรูปแบบครวิูทยาลัยชุมชน ไปเปนในรูปแบบอาจารยมหาวิทยาลัยหรือไม  

เรื ่องการกำหนดตำแหนงทางวิชาการ ขณะนี้สถาบันกำลังพยายามทำอยู  โดยเรามีการติดตอไปท่ี
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) ซึ่งมี ดร.สุเมธ เปนที่ปรึกษา เรากำลังจัดทำ
รูปแบบการกำหนดตำแหนงทางวิชาการ แตตอนนี้ยังกำหนดชื่อไมได 
 

อยากทราบมุมมองการผลักดันแผนปฏิบัติการ 20 ป 5 ป 3 ป ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

เรามีแผนยุทธศาสตร 20 ป โดยแบงเปน 4 ระยะ โดยตั้งใจจะทำเปนแผนปฏิบัติการ 5 ป แบบลงลึก  
แตงบประมาณแผนดินมีการปรับตลอดตามนโยบายรัฐบาล ทำใหแนวทางในการปรับแผนไปสูตัวชี้วัดทำไดแค
บางสวน เพราะยุทธศาสตรชาติบางเรื่องไมไดสอดคลองกับเปาหมายของเราทำใหไมสามารถทำตามแผนปฏิบัติ
ท่ีตั้งไว 
 
 
 



 

 

ทานมีนโยบายเพื่อพัฒนาแผนการใชการเรียนการสอนแบบออนไลน โดยตองใช Gap Analysis ใชภาพรวม
ของ Digital Transformation กับ Digital Community colleges เพื่อเชื่อมโยงกับวิทยาลัยชุมชน 4.0 
อยางไร  

ตอนนี้เปนนโยบายตามขอเสนอแนะ ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการปรับโครงสราง 1 หนวยงาน 1 ศูนย 
โดยเราไดมีการตั้งศูนยดิจิทัล และอยูในกระบวนการแตงตั้งผูดูแลทางดานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งแผนในปนี้ของเรา คือ 
จะพัฒนารายวิชา GenEd กอน แลวจะคอย ๆ พัฒนา เพ่ือแกปญหาเด็กท่ีไมสามารถมาเรียนวันเสาร - อาทิตยได 
โดยเราตองการจะทลายกำแพงการตองมาเรียนในพ้ืนท่ี ใหครบ 80% ลง และหากวาในอนาคตประเทศไทยมี 5G 
โดยสมบูรณ ผูเรียนอาจจะเขาถึงสื่อไดมากยิ่งข้ึนข้ึน 
 
เนื่องจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการทำความรวมมือจัดทำหลักสูตรกับหนวยงานอื่นอยูแลว ทำไมไมทำเปน
โมเดลความรวมมือกลาง แลวใหทุกวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติตาม ซ่ึงประธานสภาวิชาการก็เห็นดวยกับหลักการ
นี้ โดยเรายังสามารถจัดทำหลักสูตรเปน 2 track คือ 1. แบบเนนเรียนตอ 2. แบบเนนนำไปใชทำงานตอ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อยูระหวางดำเนินการจัดทำหลักสูตรเปน 2 แบบ เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายของ
ผูเรียน เพราะในกลุมแรกตองการเรียนตอ เราจึงเนนรายวิชาที่สามารถนำไปเทียบโอนได สวนอีกกลุม เนนเรียน
แลวนำไปทำงาน เราก็จะเนนในดานวิชาเลือก แตการเลือกเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ตองเปนไปตามโครงสรางของ
หลักสูตรเดิม 

 
เนื่องจากการบริการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนมีความเขมแข็งมาก เพราะสามารถเขาถึงไดทุกพ้ืนท่ี เปน
โครงการท่ีมีประโยชนตอสังคม แตอยากทราบผลหลักจากท่ีเขามารับบริการวิชาการแลวเปนอยางไรบาง 
แลวในเรื่องของการพัฒนานักศึกษา ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดมีการดำเนินการไหม 

งานบริการชุมชนเรายึด 3 หลัก ไดแก area based  project based problem based โดยใหวิทยาลัย
ชุมชนทำหลักสูตรของตนเองเพื่อพัฒนาชุมชนและยกระดับชุมชนใหเปนผูประกอบการ สวนการพัฒนานักศึกษา
เรามีแผนพัฒนานักศึกษา แตยังไมไดระบุใหชัดในหลักสูตร แตตอไปเราจะมีการกำกับติดตามสมรรถนะของ
ผูเรียนแตละหลักสูตรดวย 
 
ทานมีนโยบายดานศิลปวัฒนธรรมอยางไร 

วิทยาลัยชุมชนรับนักศึกษายากจนและดอยโอกาสทางการศึกษาเขามาเรียนดวย จึงจะเห็นไดวาเรา
ตองการเนนการพัฒนานักศึกษาในดานนี้ดวย แตเราไมมีงบประมาณในดานนี้มากพอ เราอยู ในระหวาง 
การปรับปรุงดวยการสรางเศรษฐกิจจากทุนวัฒนธรรมอยู ตอนนี้เรามีงบชางศิลปพื้นถ่ิน แตตองดูทิศทางนโยบาย
ของ อว. และจะดึงเครือขายความรวมมือจากศิลปะพ้ืนถ่ินทุกศาสตรมาชวย 
 
ทราบมาวาวิทยาลัยชุมชนมีการผลักดันเรื่องโรงพยาบาลแพทยแผนไทย 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนของเรามีสถานท่ีและบุคลกรพรอม แตติดเรื่องระเบียบขอบังคับ ปจจุบันหลักสูตร
แพทยแผนไทยของวิทยาลัยชุมชนไดรับความสนใจจากคนจำนวนมาก ถือวาเปนจุดเดนของวิทยาลัยชุมชน 
เนื ่องจากเรามีทุกสาขาของแพทยแผนไทย และเมื ่อเรียนจบสามารถนำไปประกอบอาชีพและสรางรายได  
ซึ่งเรากำลังผลักดันใหสรางโรงพยาบาลแพทยแผนไทย จำนวน 4 แหง โดยหาเครือขายมารวมมือ เชน วิทยาลัย
ชุมชนตาก เขามีหมอพิเชษฐมาชวยจึงประสบความสำเร็จเปนอยางมาก เปนตน 
 
 



 

 

อยากใหมีการปรับเกณฑการประกันคุณภาพของสถาบันวิทยาลัยชุมชนหรือไม 
ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนมีความใกลเคียงกัน  

เราควรทบทวนเกณฑทั้ง 3 ระดับใหสอดคลองกัน เชน ควรเพิ่มเกณฑการประเมินดานเทคโนโลยี เนื่องจาก 
ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำลังพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และควรเนนน้ำหนักการประเมินในดานการ
บริการวิชาการเพราะเปนจุดเดนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2  
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันวิทยาลัยชมุชน 
ระหวางวันท่ี 21 – 22 ธันวาคม 2563 

ณ หองประชุมสถาบันวิทยาลัยชมุชน 3 ชัน้ 9 กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
รศ.ประดิษฐ มีสุข 
ประธานกรรมการ 

 

 
รศ.พิษณุ  เจียวคุณ 

กรรมการ 
 

 
ดร.มธุรส  ชลามาตย 

กรรมการ 
 



 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันวิทยาลัยชมุชน 
วันท่ี 21 ธันวาคม 2563 

ณ หองประชุมสถาบันวิทยาลัยชมุชน 3 ชัน้ 9 กระทรวงศึกษาธิการ 
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