ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็น
ทิศทางในการพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้บรรลุเป้าหมายผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์ในแต่ละระยะ 5 ปี คือ
ระยะที่ 1 ปรับการบริหารและการดาเนินการตามพันธกิจในเชิงรุกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Renovate
Community College) ระยะที่ 2 ผนึกกาลังทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน และเป็นวิทยาลัย
ขุมชนที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและเป็นที่ยอมรับ (Community Engagement)
ระยะที่ 3 การสร้างชุมชนต้นแบบนวัตกรรมทุกวิทยาลัยชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายทั้งใน/ต่างประเทศในการ
สรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน และสร้างชุมชนแห่งภูมิปัญญาเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
(Full Community Innovation) และระยะที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน (Community Innovative Sustainability)
การจัดทายุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี ฉบับนี้ เกิดจากการระดมความคิดเห็น
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด (SWOT) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตลอดจนการวิเคราะห์ น โยบายและบริ บ ทที่เกี่ยวข้ องที่มีผ ลกระทบต่อการพัฒ นาสถาบันวิทยาลั ยชุมชน
ในอนาคต อาทิ สภาวการณ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ผลกระทบของการเป็นประชาคม
อาเซียน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ความต้องการกาลังคนที่มีทัก ษะ
ในศตวรรษที่ 21 กรอบยุท ธศาสตร์ช าติร ะยะ 20 ปี แผนการศึก ษาแห่ง ชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
พระราชบั ญญัติกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และนโยบายการตั้งกระทรวงใหม่
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการรั บฟังความคิดเห็นจากกรรมการสภาสถาบัน ผู้ ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชน เพื่อให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะต่อการจัดทายุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลั ยชุมชนให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ฉบับนี้ จะเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี ที่วางไว้ คือ การเป็น “สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน
เพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน”

(ดร.สิริกร มณีรินทร์)
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตุลาคม 2561

ข

บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) จัดทาขึ้นเพื่อวางกรอบ
ทิศทางการพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยได้จัดทาเป้าหมายผลสาเร็จของ
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปี เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี โดยกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และแนวทางด าเนิ น การส าคั ญ ๆ ของแต่ ล ะเป้ า หมายภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ 5 ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม
สภาสถาบันวิ ทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยสรุปได้ ดังนี้

วิสัยทัศน์
“สถาบั นวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน เพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน”
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนคุ ณ ธรรม มุ่ ง เน้ น การปรั บ การบริ ห ารจั ด การในเชิ ง รุ ก ให้ ทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสานต่อแนวพระราชดาริในการดาเนินโครงการวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมให้เกิดความยั่งยืน
สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน มุ่งเน้นการใช้กลไกการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนในการสร้างชุมชนต้นแบบนวัตกรรมทุกวิทยาลัยชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการ
สรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน และสร้างชุมชนแห่งภูมิปัญญาเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
พัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
ควบคู่กับการขยายขอบเขตการดูแลและพัฒนาไปสู่ชุมชนและสังคม ด้วยเทคโนโลยีที่ทั นสมัย เพื่อให้เกิด
ความเท่าทันและยั่งยืน
เป้าหมาย
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี กาหนดเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ช่วง 5 ปีแรก เป้าหมายคือ ปรับการบริหารและการดาเนินการตามพันธกิจในเชิงรุก
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Renovate Community College) โดยการสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรม
องค์กรและธรรมาภิบาล
ระยะที่ 2 ปีที่ 6 – 10 (ระยะ 10 ปี) เป้าหมาย คือ ผนึกกาลังทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์
นวั ต กรรมสู่ ชุ ม ชน และเป็ น วิ ท ยาลั ย ขุ ม ชนที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ เฉพาะทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทชุ ม ชน
(Community Engagement) และเป็นที่ยอมรับ โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะต้องเป็นผู้นา/สร้างความ
รอบรู้เท่าทัน (Mastery) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มเป้าหมายของคนตลอดช่วงชีวิต
ระยะที่ 3 ปีที่ 11 – 15 (ระยะ 15 ปี) เป้าหมาย คือ สร้างชุมชนต้นแบบนวัตกรรมทุกวิทยาลัย
ชุม ชน สร้ า งภาคี เครื อ ข่า ยทั้ งใน/ต่า งประเทศในการสรรค์ ส ร้ างนวั ตกรรมสู่ ชุ ม ชน และสร้ างชุ ม ชนแห่ ง
ภูมิปัญญาเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Full Community Innovation) โดยการ
สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (The Best Learning Platform) สาหรับผู้ด้อยโอกาสหรือประชาชนในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
ระยะที่ 4 ปีที่ 16 – 20 (ระยะ 20 ปี) เป้าหมายคือ พัฒ นาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ มี

ค
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Community Innovative Sustainability) โดยการเป็นผู้นาชุมชนแห่งการเรียนรู้
(Learning Community) ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต

Renovate Community
College ปรับการบริหาร
และการดาเนินการตามพันธ
กิจในเชิงรุกให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

ระยะที่ 1

พ.ศ.
25612565

พ.ศ.
25662570

ระยะที่ 2

Community engagement
ผนึกกาลังทุกภาคส่วน เพื่อ
สร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมสู่
ชุมชน และเป็นวิทยาลัยชุมชน
ที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
และเป็นที่ยอมรับ

Full Community
Innovation
สร้างชุมชนต้นแบบนวัตกรรม
ทุกวิทยาลัยชุมชน สร้างภาคี
เครือข่ายทั้งใน/ต่างประเทศใน
การสรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน
และสร้างชุมชนแห่งภูมิปัญญา
เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน

ระยะที่ 3

พ.ศ.
25762580

“สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนคุณธรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ชุมชนเพื่อพัฒนาคน
และสังคมอย่าง
ยั่งยืน”

ระยะที่ 4
วิสัยทัศน์
ระยะ 20 ปี

พ.ศ.
25712575

Community
Innovative
Sustainability
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แผนภาพ เป้าหมายของยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนในแต่ละระยะ 5 ปี
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ 1.1 สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
แนวดาเนินการ
1.1.1 สร้างค่านิยมร่วมองค์กรให้เป็นองค์กรที่มุ่งการทางานเพื่อความเป็นเลิศ ได้แก่ ค่านิยม
การทางานแบบมีส่วนร่วม ค่านิยมการทางานเป็นทีม ค่านิยมความรักความผูกพันในองค์กร เป็นต้น
1.1.2 สร้างวัฒนธรรมการทางานบนฐานความรู้/ข้อมูลข้อเท็จจริง การส่งเสริมให้มีการสื่อสาร/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เป้าหมายที่ 1.2 มีระบบบริหารจัดการเชิงรุก และการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ
แนวดาเนินการ
1.2.1 เร่งรัดการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้รองรับพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. 2558
1.2.2 เร่งรัดการจัดทากรอบอัตรากาลังเพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรทั้งระดับสานักงานสถาบัน

ง
และวิทยาลัย
1.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ ตั้งแต่การจัดทางบประมาณ
ที่ตอบโจทย์เชิงพื้นที่ และพัฒนาระบบการบริหารการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณที่เชื่อมโยงกับระบบ
รายงานผลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
1.2.4 จัดระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทุกประเภทที่มีความดีหรือมีผลงานเด่น
1.2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาลัยชุมชนให้มีความพร้อมในการบริการตามพันธกิจ
1.2.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.2.7 จัดทาแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะปานกลางที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี และเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ
เป้าหมายที่ 1.3 ขยายพื้นที่ให้บริการจัดการศึกษาและบริการทางวิชาการ
แนวดาเนินการ
1.3.1 จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
1.3.2 ขยายพื้นที่บริการเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อ/ชายขอบของ
จังหวัดใกล้เคียง
1.3.3 จัดระบบการบริหารจัดการหน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อม
ให้บริการในทุกพื้นที่ มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่าย
เป้าหมายที่ 1.4 กระจายอานาจการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว
แนวดาเนินการ
1.4.1 เร่งรัดทบทวนหรือปรับปรุง/แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ ให้เกิดความคล่องตัว
มากขึ้น
เป้าหมายที่ 1.5 มุ่งสู่การเป็นสถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
แนวดาเนินการ
1.5.1 ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันให้มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1.5.2 ส่งเสริมให้กรรมการสภาสถาบัน กรรมการสภาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
ผู้เรียน และผู้รับบริการทางการศึกษามีส่วนร่วมสร้างสถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
1.5.3 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชน เป็นพื้นที่สร้างความดี และสร้างคนดีให้ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน
เป้าหมายที่ 2.1 คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
แนวดาเนินการ
2.1.1 พัฒนาหลั กสูตรให้ ตอบสนองความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงาน ทั้งระดับชุมชน
จังหวัด ประเทศ และต่างประเทศ
2.1.2 จัดการศึกษา/กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยรูปแบบดิจิตัล ให้ตอบสนองวิธีการ
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เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของคนทุกกลุ่มอาชีพ และกลุ่มวัยต่างๆ ให้มากขึ้น
2.1.3 พัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้และระบบสะสมหน่วยกิตที่เอื้อต่อการเข้าถึง
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย
2.1.4 เร่งรัด/ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับให้เอื้อต่อวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
เป้าหมายที่ 2.2 ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน
แนวดาเนินการ
2.2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2.2.2 จัดทามาตรฐานการวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน
2.2.3 มีระบบประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
เป้าหมายที่ 2.3

มีแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน
แนวดาเนินการ
2.3.1 จัดทาฐานข้อมูลและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
2.3.2 พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เป้าหมายที่ 2.4 มีระบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
แนวดาเนินการ
2.4.1 พัฒนาสมรรถนะครูให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.4.2 กาหนดมาตรการจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active
learning)
เป้าหมายที่ 2.5 ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การมีงานทา
แนวดาเนินการ
2.5.1 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีงานทาให้กับผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน
เป้าหมายที่ 3.1 สร้างศักยภาพการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้โจทย์วิจัยจากชุมชน
แนวดาเนินการ
3.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย พัฒนา
ระบบฐานข้อ มูล ด้ านการวิ จั ย จั ด ทาวารสารวิ ช าการ จั ดให้ มี เวทีนาเสนอผลงานวิจั ย และระบบยกย่อ ง
เชิดชูเกียรตินักวิจัย
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3.1.2 วิจั ย และพัฒ นานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งโดยใช้โ จทย์ วิจัยจาก
ชุมชน
3.1.3 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของสังคมและชุมชน
เป้าหมายที่ 3.2 นาผลงานวิจัยไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน
แนวดาเนินการ
3.2.1 ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยภายนอกมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
เป้าหมายที่ 3.3 สร้างความเป็นเลิศที่เป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนแต่ละพื้นที่
แนวดาเนินการ
3.3.1 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชนสร้างความเป็นเลิศเฉพาะตามบริบทของพื้นที่
เป้าหมายที่ 3.4 วิจัยและพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน
แนวดาเนินการ
3.4.1 ส่งเสริมให้มีงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน
3.4.2 จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งศูนย์พัฒนา ถ่ายทอด ภูมิปัญญา เทคโนโลยี
และนวัตกรรมชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 4.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาและการระดม
ทรัพยากร ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
แนวดาเนินการ
4.1.1 จั ด การศึ ก ษา/บริ ก ารวิ ช าการร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยสถาบั น องค์ ก รเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด
การศึกษาที่เชื่อมโยงเครื อข่ายและทักษะอาชีพที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของกรมพัฒ นาฝี มือแรงาน
มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น
4.1.2 ออกระเบีย บ ข้อบังคับของสถาบันที่เอื้อให้ เกิดการจัดการศึกษาร่ว มหรือที่เชื่อมโยง
เครือข่าย
4.1.3 แสวงหาความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยสถานประกอบการ หรื อ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
4.1.4 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่าย
4.1.5 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การขอจดลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร/อนุ สิ ท ธิ บั ต รผลิ ต ภั ณ ฑ์ / นวั ต กรรม
วิทยาลัยชุมชน
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เป้าหมายที่ 4.2 วิทยาลัยชุมชนมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชน กับชุมชน
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการระดมทรัพยากร
แนวดาเนินการ
4.2.1 สร้ า งและเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยการจั ด การศึ ก ษา/บริ ก ารวิ ช าการ และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม รูปแบบวิทยาลัยชุมชนที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงาน มาตรฐานของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น
4.2.2 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่าย
4.2.3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน
4.2.4 สร้างสัมพันธภาพเครือข่ายการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง และผู้ประกอบการในชุมชน
เป้าหมายที่ 5.1 สร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
แนวดาเนินการ
5.1.1 สร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.1.2 สร้างผู้นารุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้
เป้าหมายที่ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชน
แนวดาเนินการ
5.2.1 สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะทาให้เกิดธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน
5.2.2 พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการรายเดิ ม ให้ ส ามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
เป้าหมายที่ 5.3 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้ประกอบการชุมชน
แนวดาเนินการ
5.3.1 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.3.2 มีกลไกการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ
เป้าหมายที่ 5.4 พัฒนาช่องทางการตลาดสาหรับผู้ประกอบการในชุมชน
แนวดาเนินการ
5.4.1 ส่งเสริ มให้ ผู้ ป ระกอบการนาเทคโนโลยี (Technology) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ช่องทางการตลาด
5.4.2 แสวงหาพันธมิตร (Alliance) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 64 บทบัญญัติในหมวดนี้
เป็นแนวทางให้รัฐดาเนินการตรากฎหมายและกาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 65
รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลั กธรรมาภิบาลเพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว โดยการจัดทา การกาหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมี
ในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะส่วนราชการ จึงได้จัดทายุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยการรวบรวมและสั ง เคราะห์ ทิ ศ ทางของปั จ จั ย ภายนอกที่ มี
ผลกระทบต่อการดาเนิ น งานในอนาคตของสถาบันวิทยาลั ยชุมชน ได้แก่ สภาวการณ์ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร สัญญาประชาคมโลก จาก MDGs 2015 MDGs 2030 ผลกระทบของ
การเป็นประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ความต้องการ
กาลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.
2561 และนโยบายการตั้ ง กระทรวงใหม่ ร่ ว มกั บ การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายใน ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยผ่ า น
กระบวนการระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ บริหารและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และรวบรวม
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และความคาดหวังต่อการพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในระยะ 20 ปี เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนด คือ
“สถำบันวิทยำลัยชุมชนคุณธรรม สร้ำงสรรค์นวัตกรรมชุมชน เพื่อพัฒนำคนและสังคมอย่ำงยั่งยืน”
1.2 วัตถุประสงค์
(1) มีเป้าหมายและแนวทางการดาเนินงานสาคัญ ๆ เพื่อใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนให้บรรลุยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปีและมี การกาหนดเป้าหมายผลสาเร็จของการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ในแต่ละระยะ 5 ปี
(2) เพื่อกาหนดแนวทางและวิธีดาเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการบรรลุ
เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และในอนาคต
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(3) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และมีการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
1.3 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนกาหนดขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ
20 ปี โดยมีกระบวนการดาเนิ น งานด้ว ยการนาข้อมูล ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน และปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้อง มาพิจารณาโดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น การวิพากษ์ และการรับฟังความคิดเห็นในเวทีต่าง ๆ
และนาเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณา เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ
ต่อไป

แผนภาพ ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
1.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
(1) มีเป้าหมายและแนวทางการดาเนินงานสาคัญ ๆ และเป้าหมายผลสาเร็จของการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ในแต่ละระยะ 5 ปี ที่เป็นทิศทางในการพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้บรรลุยุทธศาสตร์
ระยะ 20 ปี
(2) มีแนวทางและวิธีดาเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการบรรลุเป้าหมายของ
แต่ละยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และในอนาคต
(3) ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และมีการนา
ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
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บทที่ 2
บริบทและนโยบำยที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี จัดทาขึ้นโดยการนานโยบายและบริบทที่เกี่ยวข้อง
ที่มีผลต่อการด าเนิ นงานตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มาเป็นกรอบ
ในการดาเนินการ ดังนี้
1.1 สภำวกำรณ์ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร
การปฏิ วั ติ ดิ จิ ทั ล (Digital
Revolution) ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสู่ อุ ต สาหกรรม 4.0
(The Fourth Industrial Revolution) ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องเผชิญกับระบบเศรษฐกิจโลก
ที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ความท้าทายใหม่คือ การก้าวเข้าสู่ยุค
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of things) ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ มีโปรแกรมใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ รวมถึง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้ปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว การเคลื่อนย้ายตลาดทุน
และตลาดเงินเป็นไปอย่างเสรีและรวดเร็ว ทาให้ตลาดเงินของโลกมีความเชื่อมโยงกันเสมือนหนึ่งเป็นตลาด
เดียวกัน (One World One Market) ส่งผลให้เกิดระบบการค้าเสรีและการแข่งขันที่รุนแรง รูปแบบ
การค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผู้ซื้อและผู้ขาย
ไม่จาเป็นต้องพบกัน ระบบเศรษฐกิจที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักในกระบวนการผลิตทั้งหมด โดยอาศัย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผสมผสานกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการผลิต ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการของประชาชนเปลี่ยนไป ผู้ผลิต
สิ น ค้ าและการบริ ก ารจึ ง จ าเป็ น ต้องปรั บตัว สู่ ก ารพัฒ นาบนฐานความรู้วิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่ อสาร จะเป็นแรงผลักดันให้ประชากรสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ที่ไร้ขีดจากัด สามารถพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างปัญญาที่เพิ่มขึ้นเป็น
ทวีคูณ มีการนาเทคโนโลยี การสื่อสารและระบบการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ (Mobile Learning) มาใช้
มากขึ้น ดังนั้น การจัดการศึกษาของไทยจาเป็นต้องกาหนดเป้าหมาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วางแผน
พัฒนาและเตรียมกาลังคนที่จะเข้าสู่ตลาดงานเมื่อสาเร็จ การศึกษาในระดับต่างๆ ปรับหลักสูตรและวิธีการ
เรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างเสรีแบบ
ไร้พรมแดนในยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
1.2 สัญญำประชำคมโลก จำก MDGs 2015 สู่ MDGs 2030
การประชุ ม สุ ด ยอดแห่ ง สหั ส วรรษของประเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลกที่ เ ป็ น สมาชิ ก องค์ ก าร
สหประชาชาติ เมื่อปี 2543 ได้นาไปสู่การให้สัตยาบันในข้อตกลงเป้าหมายการพัฒนา แห่งสหัสวรรษ
2558 (Millennium Development Goals : MDGs 2015) ที่ทุกประเทศต้องดาเนินการให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 8 ประการ ภายในปี 2558 เป้าหมายด้านการศึกษา เป็นเป้าหมายที่ 2 ได้กาหนด
ไว้ว่า “ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา” ซึ่งผลปรากฏว่า ประเทศส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย แต่ประเทศไทยกล่าวได้ว่า สามารถดาเนินการ ได้บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก
มีอัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาในภาพรวมเกินร้อยละ 100 ดังนั้น ในการประชุมสมัชชาใหญ่

4
แห่งองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 จึงได้มีมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาของโลก
ชุด ใหม่ เพื่ อด าเนิ น การต่ อเนื่ องจาก MDGs 2015 โดยใช้ ชื่อ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื นของโลก
(Sustainable Development Goals : SDGs) และได้รวมเป้าหมายบางด้านของ MDGs 2015 ที่ยัง
ไม่บรรลุผลเข้าไว้ด้วย SDGs 2030 จะเป็นทิศทางการพัฒนาของโลกในช่วง 15 ปีต่อจากนี้ ทั้งนี้ ได้มีการกาหนด
เป้าหมายการพัฒนาไว้ 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ โดยเป้าหมายที่ 4 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้กาหนด
เป้าหมายไว้ว่า “สร้างหลักประกันว่าทุกคนได้รับการศึก ษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในส่ ว นของสาระส าคั ญมี การเปลี่ ยนแปลงจากเดิ มที่ เน้ นการสร้ า งโอกาสทางการศึก ษา
ในสถานศึกษาไปสู่แนวคิดที่ให้ความสาคัญกับการเข้าถึงเด็กที่ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม ปัญหาความเท่าเทียม
ของหญิงและชายในการเข้าถึงการศึกษา และต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเชื่อมโยงกับความต้องการ
ของตลาดงานจึงต้องแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการทางาน
ที่ภาคเอกชนต้องการ รวมถึงกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการอ่านออกเขียนได้และการขาดทักษะใหม่ๆ ที่ตลาด
ต้องการให้กลับเข้ามาศึกษาต่อเพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ที่สาคัญของ SDGs 2030 คือการสร้างหลักประกันทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน สาหรับเด็กทุกคนในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา เพิ่มจานวนครู ที่มี
คุณภาพ เพิ่มจานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการทางานและการเป็นผู้ประกอบการ
รวมทั้ง ขจั ด ความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ กษา โดยค านึ ง ถึ งสิ ทธิ มนุ ษยชน ความเสมอภาคระหว่ างเพศ
การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และการเป็นพลเมืองของโลก
เป้าประสงค์ข้างต้ นได้ส่งผลต่อระบบการศึกษาทั่วโลกที่ต้องปรับตัวและจัดการศึกษาตาม
ทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development
Goals : SDGs 2030) ประเทศไทยจึงต้องนาเป้าหมายดังกล่าวมากาหนดยุทธศาสตร์และมาตรการ
เชิงนโยบาย วางแผนและขับเคลื่อนให้มีหลักประกันโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
เพื่อบรรลุเป้าหมายของสัญญาประชาคมโลกที่ได้ตกลงร่วมกัน
1.3 ผลกระทบของกำรเป็นประชำคมอำเซียน
การประชุมผู้นาอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อปีพุทธศักราช 2546 ได้นาไปสู่การลงนามในปฏิญญา
ว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) ที่ประเทศ
สมาชิกได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อย่างเป็นทางการในวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ 1) ประชาคมความมั่นคงและ
การเมือ งอาเซี ย น 2) ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ยน และ 3) ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย น
โดยการศึ ก ษาเป็ น หนึ่ ง ในด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ความร่ ว มมื อ ดั ง กล่ า ว มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาทางวัฒนธรรมของภูมิภาค
รวมถึงการส่งเสริ ม สัน ติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค และการเคารพในความยุติธรรมและหลั กแห่ ง
นิติธรรมในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง
มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลให้เกิดการเปิดเสรี
ทางการค้า บริการแรงงาน การลงทุน และการเงิน โดยมีกลไกสาคัญ อาทิ เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN
Free Trade Area : AFTA) เขตการลงทุนเสรี (ASEAN Investment Area : AIA) ซึ่งจะส่งผลให้แรงงาน
ฝีมือ อาทิ วิศวกร นักบัญชี สถาปนิก สามารถขอใบอนุญาตทางานระหว่างประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้
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ขณะที่การเปิดเสรีทางการค้าและบริการ ส่งผลให้แต่ละประเทศสามารถลงทุน ในประเทศที่อยู่ในภูมิภาค
อาเซียน โดยที่การบริการทางการศึกษาถือเป็นสาขาหนึ่งที่สามารถดาเนินการได้อย่างเสรีในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ในส่วนของด้านการศึกษาได้มีการจัดทาแผนการศึก ษาอาเซียน พ.ศ.2559 – 2563 (THE
ASEAN WORK PLAN ON EDUCATION 2016 - 2020) โดยมีประเด็นสาคัญ (Key Elements on
Education) ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
ความรู้พื้นเมือง 2) ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้ าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับทุกคน โดย
ไม่ละเลยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 3) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) สนับสนุนการ
พัฒนาอาชีวศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5) ส่งเสริมการดาเนินงานของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคนให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานเพื่ อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น 6) เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ การอุ ด มศึ ก ษาด้ ว ยการพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาที่มีป ระสิ ทธิภ าพ 7) ส่ งเสริ มบทบาทของการอุดมศึกษาให้ เข้มแข็งด้ว ยการสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลั ย และ 8) ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ดังนั้น ระบบการศึกษาไทยที่ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้านการศึกษา
ของภูมิภาคอาเซียนจึงจาเป็นต้องวางแผน กาหนดนโยบาย มาตรการ ปรับหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน
และผลิตกาลังคนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะที่จะสามารถอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่าง
เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของทุกประเทศ ในขณะเดียวกัน ต้องพัฒนาและเตรียมกาลังคนที่มีทักษะและ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิ ช าชี พ เพื่ อ รั บ การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานอย่ า งเสรี บ นฐานศั ก ยภาพและ
ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนเศรษฐกิจและสังคมของไทย
ต้องปรับเปลี่ยนให้พร้อมรองรับประเทศไทยยุค 4.0
1.4 กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรเข้ำสู่ศตวรรษแห่งผู้สูงอำยุ
องค์การสหประชาชาติได้มีการประเมินสถานการณ์โ ครงสร้างประชากรโลกว่า ในช่ว งปี
พ.ศ. 2544 – 2643 จะเป็ น ศตวรรษแห่ ง ผู้ สู ง อายุ โดยกลุ่ ม ประเทศก าลั ง พั ฒ นาจะมี ร ะยะเวลา
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรค่อนข้างสั้นกว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว วิกฤตสังคมผู้สูงวัย ส่งผลต่อ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น รวมทั้งส่งผลต่อความ
ต้องการสินค้าและบริการสาหรับผู้สูงอายุมากขึ้น
สาหรับประเทศในอาเซียนที่เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว ได้แก่ สิงคโปร์ โดยมีประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 20 ในขณะที่ประเทศไทยและเวียดนามกาลังไล่ตามมา โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 12.5 และ 9.5 ตามลาดับ (World Population Prospective, the 2012 Revision,
United Nations)
สถานการณ์สังคมสูงวัยในประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้ประมาณการสัดส่วนผู้สูงวัยไว้ว่า ในปี 2558 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ
13.8 ซึ่งถือว่าเป็นการเข้า สู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 14) และ
ในปี 2563 จะมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.1 หรือเข้าใกล้สังคมสูงวัยระดับสูงสุด
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือการเกิดน้อยลง จากข้อมูล
อัตราเจริญพันธุ์รวม พบว่า จานวนบุตรโดยเฉลี่ยต่อสตรีหนึ่งคนตลอดช่วงวัยเจริญพันธุ์ ได้ลดลงเป็นลาดับ
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จาก 4.9 คน ในปี 2517 เหลือประมาณ 1.6 คนในปี 2556 และ 1.3 คน ในปี 2576 ส่งผลให้ประชากร
วัยเด็กหรือประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
การเป็นสั งคมสูงวัย ส่งผลให้ อัต ราการพึ่งพิงสูงขึ้น กล่าวคือ วัยแรงงานต้องแบกรับภาระ
การดูแลผู้สูงวัยเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
จาเป็นต้องเตรียมกาลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อสร้างผลิตภาพ (Productivity) ที่สูงขึ้น การจัดการศึกษา
จึงต้องวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะและสมรรถนะสูง และปรับหลักสูตร
การเรียนการสอนให้บูรณาการกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพร้อมรับการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่อง
อัตราการเกิดที่ลดลงส่งผลให้จานวนนักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง
ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา การวางแผนอัตรากาลังครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การบริหาร
จั ด การห้ อ งเรี ย น การจั ด โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ตลอดจนการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและการเงิ น
เพื่อการศึกษาที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 ควำมต้องกำรกำลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21
ผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์สังคมสูงวัยส่งผลให้ทุกประเทศ
ทั่ว โลกก าหนดทิศ ทางการผลิ ตและพัฒ นากาลั งคนของประเทศตนให้ มีทักษะและสมรรถนะระดับสู ง
มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น ส่วนความต้องการกาลังแรงงานที่ไร้ฝีมือและมีทักษะต่าจะถูกแทนที่
ด้วยหุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับ
ทิศทางการผลิ ตและการพัฒนากาลังคนดังกล่าว การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้ เรีย นมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ ได้ทั้งความรู้และทักษะที่จาเป็นต้องใช้ในการดารงชีวิต
การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง
ทัก ษะส าคั ญ จ าเป็ น ในโลกศตวรรษที่ 21 ประกอบด้ ว ยทั ก ษะที่ เ รี ย กตามค าย่ อ ว่ า 3Rs
ประกอบด้ ว ย อ่ า นออก (Reading) เขี ย นได้ (WRiting) คิ ด เลขเป็ น (ARithmetics) และ 8Cs
ประกอบด้ว ย มี ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถแก้ ไขปัญหาได้ (Critical
Thinking and Problem Solving) การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and
Innovation) ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural
Understanding) ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นา (Collaboration Teamwork and
Leadership) มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media
Literacy) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy) มีทักษะอาชีพ
และการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย
(Compassion)
1.6 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560
นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของรัฐตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ให้
ควำมสำคัญกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน และปฐมวัย มาตรา 54 “...ให้รัฐต้องดาเนินการ
ให้ เ ด็ก ทุก คนได้ รั บ การศึก ษาเป็ น เวลาสิ บ สองปี ตั้ง แต่ ก่อ นวั ยเรียนจนจบการศึ กษาภาคบั งคั บอย่า ง
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา

7
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่ว นร่ว มในการดาเนินการด้ว ย รัฐต้อง
ดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว
มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานสากล ทั้ ง นี้ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ ง
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่ง ชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชน
ได้รับ การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา ตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจั ดสรร
งบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน
ได้รั บประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้ว ย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่ าวอย่างน้อย
ต้องกาหนดให้ การบริ ห ารจั ดการกองทุน เป็นอิส ระและกาหนดให้ มีการใช้จ่ายเงิน กองทุนเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว” ซึ่งเป็นโอกาสของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการพัฒนาการดาเนินงานตามพันธกิจ
ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร และ
หลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบการจัดการศึกษาสาหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียน และปฐมวัยในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การผลิตบุคลากรเพื่อไปทางานกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กวัยเรียน และปฐมวัย การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบการศึกษา
ให้มีทักษะและความพร้อมในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กวัยเรียนและปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
1.7 ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่ว งเวลาดั งกล่ า ว เพื่อ ความสุ ขของคนไทยทุกคน โดยมีเ ป้า หมายการพัฒ นาประเทศ คื อ
การที่ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
มีการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม มีการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยมีตัวชี้วัดผลการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ คือ (1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย (2) รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อ
คนต่อปี (3) ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (4) ตัวชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม (5) ดัชนีวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และ (6) อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2561. ร่างยุทธศาสตร์ชาติ.
ณ เดือนพฤษภาคม 2561
ยุทธศาสตร์ช าติร ะยะ 20 ปี มี 6 ประเด็น ยุทธศาสตร์ และแต่ละยุทธศาสตร์มี เป้าหมาย
การพัฒนา และกรอบแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และ
มี ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติ
สุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง
และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ
ประเด็นที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม
ที่มีอยู่อย่างตรงประเด็น จนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้
การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของ
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ประเทศ ให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน
แก้ไข และรับมือกับปัญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการ
ประเด็นที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า
ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้
ประเด็นที่ 5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อสร้างเสริม
ความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้
2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้าน
อื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และดิจิทัล และ
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และเทคโนโลยี (3) “สร้าง
คุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ โมเดลธุรกิจ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อ
ยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวที โลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความ เหลื่อมล้าของคนในประเทศได้
ในคราวเดียวกัน กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 มหาอานาจทางการเกษตร ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสาคัญด้านการผลิต
และการค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความ
หลากหลายทางชีว ภาพที่ ส ามารถพัฒ นาต่อ ยอดโครงสร้ างธุร กิจ การเกษตรด้ว ยการสร้ างมูล ค่า เพิ่ ม
เน้นเกษตรคุณภาพสูง และขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ให้ความสาคัญกับการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิม
และสร้างฐานอนาคตใหม่ที่ส ร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ
เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น
ประเด็นที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อม
รับมือและสร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เป็นผลของการหล่อ
หลอมเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีว ภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้ว ยกัน ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างและลึกซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏ
มาก่อน ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพื้นฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้าง
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน
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ประเด็นที่ 3 แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก ประเทศไทยจะต้องรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่ ส าคั ญ ของการท่ อ งเที่ ย วระดั บ โลกที่ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก ระดั บ และเพิ่ ม สั ด ส่ ว นของ
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจ
และความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้าง
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแล
ความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม
และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยคานึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริม
การท่องเที่ยวพานักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างและพัฒนาคน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ
ที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุ มชนและ
เมือง อย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
เพื่อการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้าและ
แนะนาต่อ
ประเด็นที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับ
ประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สาคัญของภูมิภาค
เอเชีย ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานจะ
ครอบคลุม ถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี
ตลอดจน โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า
บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก
ประเด็นที่ 5 สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้ง
เกษตรกร ให้ เ ป็ น นั ก รบเศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม่ ที่ มี ทั ก ษะและจิ ต วิ ญ ญาณของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
ที่มีความสามารถในการแข่งขันที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน 3 ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้าง
โมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้ง
เป็นนักการค้าที่เข้มแข็งที่จะนาไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ
สามารถขยายการค้าและการลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล
3. ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรั พยำกรมนุษย์ มีเป้า หมาย
ารพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุ กช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น
คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
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ประเด็นที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และ
สื่อ” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ การดาเนินชีวิต
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพใน
ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์/ ปฐมวัย/ วัยเด็ก วัยรุ่น/ วัยเรียน วัยผู้ใหญ่/ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ
เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย
มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
ประเด็นที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่ เรียนรู้ตลอดเวลา
มีการออกแบบระบบการเรีย นรู้ ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิ ทธิภาพระบบบริห าร
จัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนัก
ถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์และประชาคม
โลก การวางพื้นฐานระบบ รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษา
เพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
ประเด็นที่ 4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง
มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษา
กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุน
ประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอด
การประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
ประเด็นที่ 5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา
และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมี
สุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม
ประเด็นที่ 6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน ครอบครั ว และชุมชนในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ การปลู กฝั งและพั ฒ นาทักษะ
นอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นที่ 7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
อย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและ
นันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติ
ในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
4. ยุทธศำสตร์ ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้าหมาย
การ พัฒนาที่สาคัญที่ให้ความสาคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทาเพื่อส่วนรวม
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การกระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและ
ทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ได้แก่ ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึง
ทรัพยากร เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม
กับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา และสร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นที่ 2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้แก่
กาหนดจังหวัดหลักที่จะเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี กาหนดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคม
ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน สนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่
ประเด็นที่ 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม ได้แก่ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน
และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึ งพลังของภาคส่วนต่าง ๆ เตรียมการรองรับสังคมสูงวัย
สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนที่มีการระดมทุนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม สนับสนุน
การพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสร้างสรรค์
ประเด็นที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการ ตนเอง ได้แก่ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
ในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง ปรับดุลอานาจระหว่างประชาชนกับนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำ นกำรสร้ ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนาไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และ
การให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กาหนดกรอบ
แนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ ให้ เติบ โตและมีความเป็ นธรรมบนความสมดุล ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม
สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้
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โดยมีเป้าหมายสู่สังคมที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าลง ผ่านแนวทางและ
มาตรการต่าง ๆ เช่น การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าไม้ รักษา
ฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร และเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
ประเด็น ที่ 2 สร้ างการเติบโตอย่ างยั่งยืนบนสั งคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุ่งเน้นการให้
ความสาคัญกับการสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแล
ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด ภายใต้อานาจและสิทธิประโยชน์ของประเทศที่พึงมีพึงได้
เพื่อความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทะเลที่
ถูกต้องและเพียงพอ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทั้งระบบ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่ 3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และ
การสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นที่ 4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ
เป็นเมืองที่ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีข้อกาหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้
พื้นที่ตามศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพื้นที่
ต้น แบบตามแผนผั งภูมินิ เวศในทุกจั งหวัดอย่า งยั่งยืน ลดการปลดปล่ อยมลพิษและผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยาน
ธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นที่ 5 พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนา
ระบบจัดการน้าทั้งระบบเพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้าทุกภาคส่วน ดูแล
ภัยพิบัติจากน้าทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้
พลังงานสะอาดที่คานึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพ และการใช้พลังงาน
หมุนเวียนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐาน
การผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง
ประเด็นที่ 6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่ พึงประสงค์ ด้านสิ่ งแวดล้ อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมื อและกลไกเพื่อการบริ หารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัดตั้งและ
พัฒนากระบวนการยุ ติธรรมด้านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้ง พัฒนา และดาเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
6. ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ด้ ำ นกำรปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นำระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรภำครั ฐ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของ
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รัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก
ธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยง ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดย
ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียง
เท่าทีจ่ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อ
ต่อการพัฒนาโดยกระบวนการยุติธรรม มี การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
การอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบ
การบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ประเด็น ที่ 2 ภาครั ฐ บริ ห ารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ช าติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความ
สอดคล้อง เชื่อมโยงและเป็นกลไกสาคัญในการนายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรร
งบประมาณ ที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ
และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทั้งใน
ระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นที่ เพื่อนาไปสู่การกาหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทานโยบาย และ
การติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นที่ 3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่สาคัญและ
การกระจายอานาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง
ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ
โดยภาครัฐมีกาลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง
ทางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลง บริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิด
ให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการ
การทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของ
บุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน
ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และ
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ประเด็นที่ 7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าที่จาเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้
กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคที่นาไปสู่ความเหลื่อมล้าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และ
ไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับ
ประโยชน์สาธารณะ การอานวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการทางานระหว่างกัน
1.8 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ไ ด้ จั ด ท าแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศระยะ
5 ปี โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการมุ่งเสริมสร้างกลไก
การพัฒนาประเทศ ให้มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก และกาหนดให้
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัย
มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีระบบเศรษฐกิจที่มีโครงสร้าง
ที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน มีความมั่นคงทางพลังงาน มีการกระจายความเจริญไปสู่ส่วน
ภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล รักษาทุนธรรมชาติและคุ ณภาพสิ่งแวดล้อม
สู่ความสมดุลของระบบนิเวศ สร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม
ข้ามชาติ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญต่อความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบข้อตกลงต่าง ๆ
ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก มีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ทาให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอร์รัปชั่น
ซึ่งได้กาหนดให้การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ตั้งเป้าหมายในมิติหลักๆ ประกอบด้วย
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(1) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี ของสั งคม มี ความเป็ นพลเมืองตื่นรู้ มี ความสามารถในการปรั บตัวได้ อย่างรู้เท่าทั นสถานการณ์
มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย
(2) การลดความเหลื่ อมล้ าทางด้ านรายได้ และความยากจน การเข้ าถึ งบริ การทางสั งคม
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
(3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ
รวมทั้งมีระบบการผลิต และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี
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(4) ทุ นทางธรรมชาติ และคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมสามารถสนั บสนุ นการเติ บโตที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
(5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลงประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
(6) มีระบบบริหารจั ดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น เป้าหมายทั้ง 6 กลุ่มหลักภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สะท้อนถึงเป้าหมายการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้าหมาย
ในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องบรรลุภายในระยะเวลา 20 ปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 121 จานวน 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 4 ยุทธศาสตร์สนับสนุน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย/ผลผลิตของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 และยุทธศาสตร์ที่ 8
มีสาระสาคัญ ดังนี้

1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3
: การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมัน่ คงแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคัง่ และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 :
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุน มนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทย
ยั งมีปั ญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ล ะช่ว งวัย โดยผลลั พธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า
การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจานวนไม่น้อยยังไม่สามารถ
คัดกรองและเลื อกรั บวัฒ นธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่ งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม
ในการดาเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึ งต้องให้ความสาคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้
มีความสมบูร ณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสั งคม ได้รับการศึกษา
ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี สุ ข ภาวะที่ ดี ขึ้ น
คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
แนวทางการพั ฒ นาที่ส าคัญ ประกอบด้ว ย (1) ปรั บเปลี่ ยนค่านิ ยมคนไทยให้ มีคุณ ธรรม
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนา
ศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัย
ให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิ ดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วน
คานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย
ปรั บ ปรุ ง มาตรการทางกฎหมายและภาษี ใ นการควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ สุ ข ภาพ (5) เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับ
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ (6) พัฒนาระบบ
การดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว และ (7) ผลักดันให้ส ถาบันทางสังคมมีส่ว นร่วมพัฒ นาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ กาหนด
มาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการ
ที่ทุกคนเข้าถึงได้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ปัจจุบัน
สภาพทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มก าลั ง เป็ น จุ ด อ่ อ นส าคั ญ ต่ อ การรั ก ษาฐานการผลิ ต และ
การให้ บ ริ การ รวมทั้ง การดารงชีวิ ต ของคนไทย ซึ่ง ปั ญหาดั งกล่ าวเกิ ดจากการลดลงของพื้ นที่ ป่า ไม้
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้า
ในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัย พิบั ติท างธรรมชาติมีความผั น ผวนและรุน แรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่า ง
ประเทศเกี่ย วกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่ งผลต่อแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
การสร้างความมั่นคงด้านน้า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ลดมลพิ ษ และลดผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนและระบบนิ เ วศ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการลดก๊าซเรื อนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ และการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ และ
ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย
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แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้ างสมดุล
ของการอนุ รั กษ์และใช้ป ระโยชน์ อย่ า งยั่งยืน และเป็นธรรม (2) เพิ่ม ประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริม
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
เพิ่มขีดความสามารถในการปรั บ ตัว ต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริห ารจัดการเพื่ อ
ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ (7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่ง
และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุ กคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพล
และการเพิ่ ม บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภู มิ ภ าคต่ า งๆ ของโลก อาชญากรรมข้ า มชาติ แ ละ
การก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็ นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของ
คนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้ เ ป็ น สถาบั น หลั ก ของประเทศ สั ง คมมี ค วามสมานฉั น ท์ ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หา
ความมั่ น คง ประชาชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น มี โ อกาส
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้ า นความมั่ น คงกั บ นานาประเทศในการป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามในรู ป แบบต่ า งๆ ควบคู่ ไ ปกั บ การรั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
และแผนงานด้ า นความมั่ น คงมี ก ารบู ร ณาการสอดคล้ อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพั ฒ นาส าคั ญ ประกอบด้ ว ย (1) การรั ก ษาความมั่ น คงภายใน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลั กของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกัน
ประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ (3) การส่งเสริม
ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้า มชาติ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ข อง
ชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอานาจอธิปไตยและสิ ทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (๕) การบริหารจัดการ
ความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้ องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
การพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ยุทธศำสตร์ที่ 8 : กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบ
ด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนาเข้าเทคโนโลยีสาเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสม
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทาให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่า
เพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้ งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาไม่เพียงพอที่จะ
ขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่ม ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิ ตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
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แนวทางการพั ฒ นาส าคัญ ประกอบด้ ว ย (๑) เร่ง ส่ งเสริ มการลงทุน วิ จั ยและพั ฒ นาและ
ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศ
ไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นาสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (๒)
พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลัก
ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมกาหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีใ ห้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
ของไทย และ (๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจ
ในเทคโนโลยี
1.9 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของชำติตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่จะ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี คือ “คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณ ภำพ
ดำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21” โดยวางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
เป้ ำ หมำยด้ ำ นผู้ เ รี ย น (Learner
Aspirations) โดยมุ่ ง พั ฒ นำผู้ เ รี ย นทุ ก คนให้ มี
คุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ต่ อ ไปนี้ ✥3Rs
ได้ แ ก่ การอ่ า นออก (Reading) การเขี ย นได้ (Writing) และการคิ ด เลขเป็ น
(Arithmetics) ✥8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์แ ละนวัตกรรม (Creativity and
Innovation) ทั ก ษะด้ า นความเข้ า ใจต่ า งวั ฒ นธรรม ต่ า งกระบวนทั ศ น์ ( Cross
– cultural
Understanding) ทั ก ษะด้ า นความร่ ว มมื อ การท างานเป็ น ที ม และภาวะผู้ น า ( Collaboration,
Teamwork
and
Leadership) ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สาร สารสนเทศ และการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career
and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้ (1) ประชำกรทุกคนเข้ำถึง
กำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ
6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน
และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น (2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับ
บริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนอย่ำงเท่ำเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น (3) ระบบกำรศึกษำที่
มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรี ยนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่
สาคัญ เช่น นักเรี ยนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิช า
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ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ
15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น (4) ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพื่อกำรลงทุนทำงกำรศึกษำ
ที่คุ้มค่ำ และบรรลุเ ป้ำ หมำย (Efficiency) มีตัว ชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อ ยละของสถานศึกษาขนาดเล็ ก
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น (5) ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่ เ ป็ น พลวั ต และบริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลง (Relevancy) มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ เช่ น อั น ดั บ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ผู้เรียนสามัญศึกษา และจานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัดของแผนการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก2 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษา
แห่ ง ชาติ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามจุ ด มุ่ ง หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ และแนวคิ ด การจั ด การศึ ก ษา ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
โดยยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย/ผลผลิตของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
มีเป้าหมาย ดังนี้
(1) ผู้เ รี ยนทุกคนได้ รั บโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำ ถึงกำรศึกษำที่มีคุณ ภำพ
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามฐานะทาง
เศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง
เป็นต้น
(2) กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำสำหรับคนทุกช่วงวัย
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงและมีคุณภาพ เป็นต้น
(3) ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
เพื่อกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยง และ
แลกเปลี่ ย นฐานข้ อ มู ล รวมทั้ ง ใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานอื่ น
ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษา
และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถ
อ้างอิงได้ เป็ น ต้นโดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาฐานข้อมูล
2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรร
รม เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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ด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ และมีแผนงานและโครงการสาคัญเช่น โครงการจัดทา
ฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา เป็นต้น
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
มีเป้าหมาย ดังนี้
(1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การอบรมพัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับ
การศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความตระหนั ก ในความส าคั ญ ของการด ารงชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น และสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
(2) หลั ก สู ต ร แหล่ ง เรี ย นรู้ และสื่ อ กำรเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำร
ปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น และ
สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
เป็นต้น
(3) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในสาขาต่างๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้นโดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้ าง
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริ มคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและโครงการสาคัญ เช่น โครงการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น
1.10 แผนอุดมศึกษำระยะยำว 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ทิศทำงของแผนอุดมศึกษำระยะยำว 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)3 เพื่อกำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี คือ “อุดมศึกษำไทยเป็นแหล่งสร้ำงปัญญำให้สังคม นำทำงไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง
สร้ำงนวัตกรรม ควำมรู้ งำนวิจัย ที่เสนอทำงเลือกและแก้ปัญหำ เพื่อกำรพัฒนำประเทศและสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ” โดยได้ ก าหนดเป้ า หมายเชิ ง หลั ก การเพื่ อ พั ฒ นาระบบอุ ด มศึ ก ษา
ให้เทียบเคียงได้กับระบบอุดมศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้ว 4 เป้าหมาย คือ (1) เป้าหมายด้านคุณภาพ
ได้แก่ คุณภาพบั ณฑิต คุณภาพของการวิจัยและนวัตกรรม และระดับการพัฒ นาสู่ ความเป็นเลิ ศของ
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มต่ าง ๆ (2) เป้าหมายด้านประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริหารแบบมืออาชีพ (Smart
University) การบริหารต้นทุนคุณภาพ ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต (Retention/ Success Rate)
ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห าร และประสิ ท ธิ ภ าพการวิ จั ย (3) เป้ าหมายด้ า นความเสมอภาค ได้ แ ก่
ความหลากหลายของผู้รับบริการ กลไกการพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาส และการระดมทุนเพื่อความเสมอภาค
3

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
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ทางการศึกษา (4) เป้าหมายด้านการตอบสนองบทบาทที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การปรับตัวของการผลิต
บั ณ ฑิ ต เข้ า สู่ ค วามต้ อ งการที่ เ หมาะสม ช่ อ งว่ า งทั ก ษะของบั ณ ฑิ ต กั บ ความต้ อ งการของนายจ้ า ง
ความสัมพันธ์กับภาคการผลิตและชุมชน การมีงานทา การเป็นผู้ประกอบการ New Start Up และการใช้
ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรม จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ 1 อุดมศึกษำเป็นแหล่งพั ฒนำกำลังคนและเสริมสร้ำงศักยภำพทั้งทักษะ
ควำมคิดและกำรรู้คิด เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ เป้าหมายของยุทธศาสตร์
ที่ 1 คือ (1) ปรับสัดส่วนการผลิตในภาพรวมเพื่อให้ตรงกับทิศทางการพัฒนา (2) การปรับปรุงคุณภาพ
ของอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (3) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงให้ทุกกลุ่ม ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ในกลุ่มวัยทางานและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (4) การสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (Work-based learning, Integrated learning, Credit Bank) และ (5)
ยกระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล (Internationalization)
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพนักศึ กษำ เสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะ
ทำงอำชีพให้พ ร้ อมรองรั บกำรเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น อนำคต เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 2 คื อ
(1) ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน ครอบคลุมความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
(2) พัฒนาทักษะการทางานและการแก้ปัญหา (3Rs8Cs) (3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมและวิจัย
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงสมรรถนะหลักของอุดมศึกษำไทยให้เป็นแหล่งพัฒนำต่อยอด
ควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ สร้ำงผลงำนวิจัย ค้นหำคำตอบที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำ
และพัฒนำเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ (1) พัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพด้านการวิจัย และการบริการที่มีต่อสังคม (Research
Hubs, Innovation center) (2) พัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จานวนอาจารย์ , จานวนนักวิจัย, Impact Factor, Citation)
(3) การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยที่นาไปสู่การใช้งานจริง แก้ไขปัญหา และชี้นาสังคม (จานวน
นวัตกรรมที่ใช้งานและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ/สังคม) (4) พัฒนาขีดความสามารถไปสู่มหาวิทยาลัย
ชั้นนาของโลก (University 4.0, WC/Global university ranking)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 อุดมศึกษำเป็นแหล่งสนับสนุนกำรสร้ำงงำนและนำควำมรู้ไปแก้ปัญหำ
ผ่ำนควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและท้องถิ่น เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ (1) เปิดโอกาสในการ
พัฒนาวิชาการสู่สังคม (University Social Engagement) (2) ส่งเสริมการนาความรู้ไปสู่การสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ (Start-up, Spin-off and Incubator) (3) แหล่งสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและ
ชุมชนท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือกับเอกชน/ ท้องถิ่น ประชารัฐ Community University) (4)
โครงการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Demand driven)
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดประสิทธิภำพ มีประสิทธิผล และ
มีระบบกำรกำกับดูแลที่ รับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินกำรของมหำวิทยำลัยในทุกด้ำน เป้าหมายของ
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 คือ (1) การปรั บ โครงสร้า งการบริ ห ารจั ดการและบทบาทของระบบอุด มศึก ษา(HE
Restructure, Governance Roles and Responsibility) (2) ปรับปรุงการบริหารจัดการของ
สถาบั น อุดมศึก ษาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการใช้ทรัพยากรและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขั น
(การลดต้นทุนต่อหน่วย/ความรับผิดชอบด้านการเงิน) (3) ระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้อง
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(ความครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อ สกอ. และต่อสาธารณะ) (4) สร้างระบบการกากับดูแลที่โปร่งใส
ความรับผิดและตรวจสอบได้ (Governance Accountability/Organizational Assessment)
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ปรั บระบบโครงสร้ ำ งกำรตรวจสอบ กำรจัดสรรงบประมำณ และ
กำรติดตำมรำยงำนผลที่มีประสิทธิภำพ เป้าหมายของยุทธศาสตร์คือ (1) การปรับระบบการจัดสรร
งบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา (Financial Incentive: Demand
pull, Performance-based, PA) (2) ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ให้เกิด
ประสิทธิภาพ (3) สร้างกลไกการประเมินคุณภาพที่มุ่งเน้นประสิทธิผลและการสร้างความรู้และ ทักษะของ
บัณฑิต (Quality System: Accreditation system, QA system, Learning Outcome, Ranking)
(4) ส่ ง เสริ ม ให้ ส ร้ า งกลไกในการกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพในพั น ธกิ จ ทุ ก ด้ า น
(Resource and Support Centers, Benchmark partners) (5) สร้างระบบการติดตามรายงานผล
ที่มีประสิทธิภาพ - ระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติอุดมศึกษา การรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ
1.11 พระรำชบัญญัติกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561
ตามมาตรา 54 วรรคหกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้จัดตั้ง
กองทุน เพื่ อใช้ ในการช่ ว ยเหลื อผู้ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ เพื่ อลดความเหลื่ อ มล้ าในการศึ ก ษา และเพื่ อ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้
มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้ งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้การบริหารจัดการ
กองทุนมีอิสระและกาหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว และพระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้
เมื่อวัน ที่ 13 พฤษภาคม 2561 และมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวกาหนดให้มี “กองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และวัตถุประสงค์
ดังนี้
1. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ค วามช่ว ยเหลื อหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้องไม่ว่า จะเป็นภาครั ฐ
ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพื่อให้เด็ก โดยอย่างยิ่งเด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย
2. ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน
ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนสาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพครู ใ ห้ มี ค วามสามารถในการจั ด
การเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน
4. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับ
การศึกษาหรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพ
ที่จะพึ่งพาตนเองในการดารงชีวิตได้
5. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อให้มีการเรียนการสอนที่ทาให้
ผู้เรียนสามารถรู้และพัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตน
6. ด าเนิ น การหรื อ จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษา วิ จั ย หรื อ ค้ น คว้ า แนวทางในการพั ฒ นาครู ใ ห้ มี
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียน
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การสอนและการพัฒ นาผู้เรีย นเพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้ง
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู
7. ดาเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการนาองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา สนอง
ความต้องการทางด้านกาลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย
1.12 นโยบำยกำรตั้งกระทรวงใหม่
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจาเป็นต้องกาหนดจุดยืนในอนาคตเพื่อให้การดาเนินงานตามพันธกิจ
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศภายใต้ แนวคิดตั้งกระทรวงใหม่
โดยควบรวมสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และหน่วยงาน
ด้านวิจัยเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งมีเหตุผลความจาเป็น 4 ประเด็น คือ (1) เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การสร้าง
อาชีพให้กับคนไทยในอนาคต (2) เพื่อเตรียมผู้ประกอบการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็น Startup และ
SMEs (3) เพื่อเตรียมเกษตรกรเข้าสู่ยุคสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และ (4) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทยที่กาลังเข้าสู่ New S-Curve ซึ่งต้องพัฒนาทั้งกาลังคนและเทคโนโลยี
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บทที่ 3
ภำรกิจและกำรดำเนินงำนสถำบันวิทยำลัยชุมชน
2.1 ควำมเป็นมำ
ความเป็ น มาของจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนในประเทศไทย เริ่ ม มี แ นวคิ ด มานานกว่ า
4 ทศวรรษแล้ ว ก่อนมีน โยบายให้ จั ดตั้งวิ ทยาลั ยชุมชนอีกครั้ งในปี พ.ศ. 2544 โดยมีภ ารกิจและ
การดาเนินงานวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่า มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี และมีความสามารถ
ที่จะพัฒนาตัวเองได้ เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส พลาดโอกาส หรือขาดโอกาสเข้าถึงอุดมศึกษา โดยมี
ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ เ กษม วั ฒ นชั ย เป็ น ผู้ จุ ด ประกายทางความคิ ด วางรากฐาน
การดาเนินงาน มุ่งให้วิทยาลั ยชุมชนเป็นสถาบันของรัฐที่จัดการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญา จัดฝึกอบรม
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
จากนโยบายรัฐบาลในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนครั้งแรก จานวน 10 แห่ง
ในปี พ.ศ. 2545 ในพื้นที่ชายขอบที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา และมีการขยายการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
จนถึงปัจจุบัน รวม 20 แห่ง กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พิจิตร
ตาก แพร่ และน่ า น ภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ ได้แ ก่ บุ รีรั ม ย์ มุก ดาหาร หนองบั ว ล าภู และยโสธร
ภาคกลาง ได้แก่ สระแก้ว อุทัยธานี ตราด และสมุทรสาคร ภาคใต้ ได้แก่ ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี
สตูล พังงา และสงขลา
ปี พ.ศ.ที่ประกำศจัดตั้ง
พ.ศ. 2545

จำนวน
10

พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2554

7
1
1
1

ชื่อวิทยำลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลาภู
สระแก้ว อุทัยธานี ระนอง นราธิวาส
ปัตตานี ยะลา สตูล สมุทรสาคร ตราด ยโสธร พังงา
แพร่
สงขลา
น่าน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นหน่วยงานที่เปลี่ยนสถานะจากเดิมคือ “สานักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชน” ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายหลักในการดาเนินงาน
2.2 ภำรกิจและอำนำจหน้ำที่ของสถำบันวิทยำลัยชุมชน
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญา ให้สถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัย
ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน
ซึง่ นาไปสู่การพัฒนาประเทศ และมาตรา 9 การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 สถาบัน
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ต้องให้ความสาคัญและคานึงถึงเรื่อง (1) การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่า
ปริญญาและการเรียนรู้ตลอดชี วิตของประชาชน ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
สามารถเข้าถึงผู้เรียนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง (2) การตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
ในเรื่ องการศึกษา การฝึกอบรมด้านวิช าการหรือด้านวิช าชีพ (3) ความร่ว มมือกับสถาบันอุดมศึกษา
ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาของนักศึกษา(4) ความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดาเนินงานวัฒนธรรม หน่วยงานอื่นของรัฐ สถานศึกษา
ชั้นสูง สถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศในการจัดการศึกษา (5) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
อันเป็นที่ยอมรับ (6) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัด
การศึกษา (7) การบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล (8) การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชน
ในการบริหารจัดการ (9) การประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
2.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร
การบริหารจัดการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
2558 ออกแบบการบริหารจัดการองค์คณะบุคคลที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน และบริหารจัดการ
ร่วมโดยชุมชน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ได้แก่ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสภาวิชาการ
ระดับจังหวัด ได้แก่ สภาวิทยาลัยชุมชน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย แบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น (1) สานักงานสถาบัน (2) วิทยาลัยชุมชน
1. ระดับนโยบำย
1.1 สภำสถำบันวิทยำลัยชุมชน มีอานาจหน้าที่
(1) กาหนดนโยบายและแผนพั ฒ นาสถาบัน กากั บมาตรฐานและการประกั น
คุณภาพการศึกษา ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบัน พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาต่ ากว่ า ปริ ญ ญา อนุ มั ติก ารให้ อ นุป ริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต ร พิ จ ารณา
การจัดตั้ง การรวม ยุบ เลิกส่วนราชการของสถาบันรวมทั้งการแบ่งส่วนราชการ
(2) พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงโปรดเกล้า แต่งตั้ง และถอดถอนนายกสภาสถาบัน
กรรมการสภาสถาบั นผู้ ทรงคุ ณวุฒิ และผู้ อานวยการสถาบั น แต่งตั้งและถอดถอนประธานสภาวิทยาลั ย
กรรมการสภาวิทยาลัย รองผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการวิทยาลัย และผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(3) ออกข้ อ บั ง คั บ ว่ าด้ วยคุ ณสมบั ติ และหลั กเกณฑ์ เกี่ ยวกั บผู้ สอนพิ เศษ อนุ มั ติ
งบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน
การจัดหารายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน
(4) ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากร และสนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน
(5) ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของผู้อานวยการสถาบัน
(6) อนุมัติการจั ดการศึกษาร่วม การยกเลิกการจั ดการศึกษาร่วมของสถานศึกษา
ขั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ
1.2 สภำวิชำกำร มีอานาจหน้าที่
(1) เสนอแนะการวางนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการต่อสภาสถาบัน
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(2) เสนอเกณฑ์ ม าตรฐานเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา การเรี ย นการสอน
การประเมินผลการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสภาสถาบัน
(3) ส่งเสริมการบริการทางวิชาการที่ส อดคล้ องกับภารกิจของวิทยาลั ย และ
ความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
(4) ประเมิ น ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ และจั ด ท าข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ
การพัฒนาทางวิชาการต่อสภาสถาบัน
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน การปรับปรุง
และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(6) เสนอแนะการจั ด การศึ ก ษาร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ สถาบั น อื่ น
ในประเทศหรือต่างประเทศ รวมทั้งยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม
(7) พิจารณาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอสภาสถาบัน
1.3 สานักงานสถาบัน มีอานาจหน้าที่
(1) กากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามผลการดาเนินงานของสถาบันให้
เป็นไปตามพันธกิจ
(2) จัดทาแผนพัฒนาสถาบัน
(3) จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
(4) พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและคุณภาพทางวิชาการ
(5) ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากร สนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน
(6) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของสถาบัน ให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน
1.4 ผู้อำนวยกำรสถำบันวิทยำลัยชุมชน มีอานาจหน้าที่
(1) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ของสถาบัน
และเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน
(2) จั ด ท าแผนพั ฒ นาสถาบั น ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแผนงาน
รวมทั้งติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสถาบัน
(3) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของสถาบันให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน
(4) จัดทางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
(5) จัดหารายได้และทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินภารกิจของสถาบัน
(6) ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสถาบั น กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ
(7) เป็นผู้แทนสถาบันในกิจการทั่วไป
(8) ให้คาแนะนาในการแต่งตัง้ รองผู้อานวยการสถาบันต่อสภาสถาบัน
(9) แต่งตั้งรองผู้อานวยการวิทยาลัยโดยคาแนะนาของผู้อานวยการวิทยาลัย
(10) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของสถาบันเสนอต่อสภา
สถาบัน
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(11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบันหรือตามที่
สภาสถาบันมอบหมาย
2. ระดับจังหวัด
2.1 สภำวิทยำลัยชุมชน มีอานาจหน้าที่
(1) กาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
วิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สภาสถาบันกาหนด
(2) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้ง
แผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง
(3) ส่งเสริ ม สนับสนุน และประสานความร่ว มมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดาเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย
(4) ระดมทุนและทรัพยากร เพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น
(5) ออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
(6) อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รและการเปิ ด สอนหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมด้ า นวิ ช าการหรื อ
ด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ
(7) อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร
(8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
(9) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการวิทยาลัย
และการดาเนินงานของวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
(10) แต่งตั้งคณะทางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย
(11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
2.2 อนุกรรมกำรวิชำกำรวิทยำลัยชุมชน
(1) ให้ ค าปรึ กษา เสนอแนะ เกี่ย วกับ การจัด การศึกษา การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การดาเนินงาน
หน่วยจัดการศึกษา การพัฒนาทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชน
(2) พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตร
สัมฤทธิบัตรของวิทยาลัยชุมชน เสนอต่อสภาวิทยาลัยอนุมัติ
(3) พิ จ ารณากลั่ น กรองหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รสถาบั น และหลั ก สู ต ร
อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน เสนอต่อสภาวิทยาลัย และเสนอต่อสภาสถาบันนให้ความเห็นชอบ
(4) พิ จ ารณากลั่ น กรองผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ เสนอต่ อ
ผู้อานวยการวิทยาลัย
(5) แต่งตั้งคณะทางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัย
2.3 คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรวิทยำลั ย มีหน้าที่ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการดาเนินกิจการของวิทยาลัย
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2.4 วิ ท ยำลั ย ชุ ม ชน มี ห น้ า ที่ จั ด การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญา
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพวิจัย และบริการทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน
(1) บริหารและจัดการศึกษาบนพื้นฐานของการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน การระดมทรัพยากรและการสนับสนุนจากรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น
(2) วิทยาลัย อาจจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาสถานประกอบการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดาเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในการจัด
การศึ ก ษา และมี อ านาจให้ ป ระกาศนี ย บั ต รชั้ น ใดชั้ น หนึ่ ง แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ส าหรั บ การอนุ มั ติ
อนุปริญญาให้เป็นอานาจของสภาสถาบัน
(3) วิ ท ยาลั ย อาจร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ สถาบั น อื่ น ในประเทศหรื อ
ต่ า งประเทศ โดยให้ ส ภาสถาบั น เป็ น ผู้ อ นุ มั ติ ก ารจั ด การศึ ก ษาร่ ว มและมี อ านาจให้ อ นุ ป ริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรชั้นใดชั้นหนึ่งร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันดังกล่าวแก่ผู้สาเร็จการศึกษาได้
2.5 ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยชุมชน
(1) บริหารกิจการของวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสถาบัน
(2) จัดทาแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยเสนอต่อสภาวิทยาลัย
(3) จั ดท างบประมาณรายรั บและงบประมาณรายจ่ ายเพื่ อเสนอผู้ อ านวยการ
สถาบัน และรายงานสภาวิทยาลัยเพื่อทราบ
(4) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของวิทยาลัยให้
เป็นไปตาม
(5) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน
(6) ประสานความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการและการใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั บ ชุ ม ชน
องค์ ก รชุ ม ชน สถานศึ ก ษา สถานประกอบการ องค์ ก รเ อกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันศาสนา องค์กรที่ดาเนินงานวัฒนธรรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ
(7) ให้คาแนะนาในการแต่งตั้งรองผู้อานวยการวิทยาลัยต่อผู้อานวยการสถาบัน
(8) ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบัน สภาวิทยาลัย และผู้อานวยการสถาบัน
มอบหมาย
3. สภำพปัจจุบัน/ข้อจำกัดในกำรบริหำรจัดกำร
โครงสร้ างองค์กรการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
2558 เป็นโครงสร้างที่มีความเป็นอิสระและคล่องตัว แต่ยังมีข้อจากัดในการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเข้า
ร่วมดาเนินการทั้ งที่เป็นตัวบุคคล และองค์คณะบุคคล ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ
ที่กาหนดอย่างเคร่งครัด สถาบันวิทยาลั ยชุมชนจึงจาเป็นต้องมีกิจกรรมหรือโครงการที่เป็น ระบบเพื่อ
ส่งเสริ ม สนั บสนุน การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลองค์กรที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดย สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดด้านคุณธรรมในการ
บริหารงาน แนะว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรปรับปรุงประเด็นเกี่ยวกับ นโยบาย หรือ ทิศทาง หรือการ
ดาเนิ นงาน หรือการอนุมัติต่าง ๆ ของหน่วยงานไม่ควรถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอานาจ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
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แผนภาพ โครงสร้างองค์กรสถาบันวิทยาลัยชุมชน4
2.4 บุคลำกรในระบบสถำบันวิทยำลัยชุมชน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีบุคลากรที่ปฏิบั ติงานในระบบร้อยละ 30 เป็นบุคลากรประจา และ
กว่าร้อยละ 70 เป็นบุคคลนอกราชการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่5 จาแนกเป็น
1. บุคลำกรประจำ จานวน 675 อัตรา ประกอบด้วย
1.1 บุคลากรประจา
(1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัตงาน ณ สานักงานสถาบัน
จานวน 27 คน (รอบรรจุอัตราว่าง 12 อัตรา)
(2) ข้าราชการครู ที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง จานวน 264 คน (รอ
บรรจุอัตราว่าง 55 อัตรา)
(3) พนักงานราชการที่ปฏิบัติงาน ณ สานักงานสถาบัน 21 คน และปฏิบัติงาน
ณ วิทยาลัยชุมชน 263 คน (รอบรรจุอัตราว่าง 32 อัตรา)
(4) ลูกจ้างประจา ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยชุมชน จานวน 1 คน
1.2 บุคลากรนอกราชการ
(1) ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน ภาคนอกราชการ จานวน 15 คน
(2) รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน ภาคนอกราชการ จานวน 4 คน
2. อำจำรย์ พิ เ ศษ : ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ ป ระกอบอาชี พ ในชุ ม ชนที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานฯ จานวน 1,136 คน

4

5

โครงสร้าง ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานสถาบันและวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 และ ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง จัดตั้งหน่วยตรวจสอบ
ภายในสถาบันวิทยาชุมชน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559
ข้อมูล ณ ตุลาคม 2561
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3. คณะกรรมกำร จำแนกเป็น
3.1 ระดับ นโยบาย : สภาสถาบันวิทยาลั ยชุมชน ประกอบด้ว ย ผู้ ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้แทนหน่วยงาน มี ดร.สิริกร มณีรินทร์ เป็นนายกสภาสถาบัน จานวน 21 คน และสภาวิชาการ จานวน
15 คน
3.2 ระดั บ จั ง หวั ด : สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน 20 จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในชุมชนที่มีความรู้ ประสบการณ์ห ลากหลาย จานวน 285 คน อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
20 จังหวัด จานวน 210 คน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย จานวน 180 คน
4. สภำพปัจจุบัน/ข้อจำกัดในกำรบริหำรงำนบุคคล บุคลากรประจาของสถาบันวิทยาลัย
ชุม ชน คื อ มี ก รอบอั ตราก าลั ง บุ ค ลากร 4 ประเภท ได้ แก่ ข้ า ราชการพลเรื อนในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นส านั ก งานสถาบั น จ านวน 39 อั ต รา ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในวิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด จานวน 319 อัตรา พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
สานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน จานวน 316 อัตรา และลูกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา
ความตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 กาหนดให้
สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นโดยอนุโลม ดังนั้น ข้าราชการในสถาบั นวิทยาลัยชุมชนจึง
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และในปัจจุบันข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานประจามีเพียง 20%
ส่วนอีก 80% เป็นบุคคลภายนอกที่เชิญมาเป็นวิทยากร/อาจารย์พิเศษ
5. ข้อเสนอแนะในกำรบรรเทำปัญหำข้อจำกัดด้ำนบุคลำกร
5.1 บุ ค ลากรประจ า การจั ดตั้ งส่ วนราชการในสถาบั นวิ ทยาลั ยชุ มชนที่ จะเกิ ดขึ้ นใน
อนาคต (วิทยาลัยชุมชนแห่งใหม่) ซึ่งแต่เดิมคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังพลภาครัฐ
(คปร.) ได้อนุมัติอัตราข้าราชการครูคืนขั้นต่า วิทยาลัยชุมชนแห่งละ 16 อัตรา โดยเกลี่ยอัตรากาลังจาก
ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการให้วิทยาลัยชุมชนที่ตั้งใหม่ ดังนั้น เมื่อการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน พ.ศ. 2558 ด าเนิ น การภายใต้ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว เมื่อมีการจัด ตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้นใหม่ ขอให้ คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) พิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการให้กับวิทยาลัยชุมชน
ตั้งใหม่ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
5.2 บุคลากรที่เป็น อาจารย์พิเศษ และคณะกรรมการ ที่มาจากบุคคลนอกราชการ
เสนอแนะให้มีการจั ดทาบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในและนอกพื้นที่ ทั้งนี้ การสรรหาหรือการพิจารณา
คัดเลื อกอาจารย์ พิเศษ หรื อคณะกรรมการต่าง ๆ อาจมีการเลื่ อนไหลบุคลากรผู้ ทรงคุณวุฒิ ระหว่า ง
วิทยาลัยชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
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2.5 งบประมำณ และโครงสร้ำงพื้นฐำนของสถำบันวิทยำลัยชุมชน
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่ ได้ รั บจั ดสรรในปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2561 (ช่ วง 10 ปี ) วงเงิ น
6,331.6044 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 633 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยระหว่างงบประจากับ งบลงทุน เท่ากับ
ร้อยละ 89 : 11
ปีงบประมำณ
รวมทั้งหมด
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

รวม (ล้ำนบำท)
6,331.6044
441.7855
498.9270
353.0862
504.1576
557.4628
583.7483
618.9578
632.9826
679.7863
723.0443
737.6660

งบประจำ (ล้ำนบำท)
5,662.8617
379.8115
412.5782
321.8663
429.6781
524.9806
550.7810
578.3318
586.0434
605.3429
650.0060
623.4419

งบลงทุน (ล้ำนบำท)
668.7427
61.9740
86.3488
31.2199
74.4795
32.4822
32.9673
40.6260
46.9392
74.4434
73.0383
114.2241

งบประมาณจาแนกตามประเภทงบรายจ่าย ในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในภาพรวมมีสัดส่วนงบบุคลากรร้อยละ 29.79 ของงบประมาณทั้งหมด
งบประมาณจาแนกตามประเภทงบรายจ่าย ในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561)
หน่วย : บำท

300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
-

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

งบบุคลากร
161,399,600
177,022,600
196,093,600
236,029,300
240,068,100

งบดาเนินงาน
267,639,000
267,122,900
267,427,500
251,297,600
251,297,600

งบลงทุน
60,126,000
53,894,200
74,443,400
73,038,300
114,224,100

งบอุดหนุน
28,931,400
32,942,900
34,762,100
27,139,100
25,566,100

งบรายจ่ายอื่น
100,861,800
102,000,000
107,059,700
135,540,000
106,510,100
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งบอุดหนุน
4.40%

งบลงทุน
11.08%

งบรำยจ่ำยอื่น
16.27%

งบบุคลำกร
29.79%

งบดำเนินงำน
38.46%

2. เงินรำยได้
วิทยาลัยชุมชนมีเงินรายได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 (ช่วง 5 ปี) วงเงิน
153.11 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 30.62 ล้านบาทต่อปี
ปีงบประมำณ
รวม (ล้ำนบำท)
รวมทั้งหมด
153.1124
พ.ศ. 2556
34.8595
พ.ศ. 2557
25.3909
พ.ศ. 2558
24.4549
พ.ศ. 2559
21.3576
พ.ศ. 2560
28.7158
พ.ศ. 2561
18.3337
3. อำคำรสถำนที่
ที่ตั้งของสานักงานสถาบัน ใช้อาคารของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่อาคารรัชมังคลาภิเษก 2
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ มีพื้นที่ใช้งานรวม 1,140 ตารางเมตร
ที่ตั้งวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง มีวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยู่ในอาเภอเมือง 17 แห่ง และ
วิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยู่นอกอาเภอเมือง 3 แห่ง อาคารที่ทาการของวิทยาลัยชุมชน ณ ปัจจุบัน ที่ยังคงใช้
อาคารของหน่วยราชการและหน่วยงานอื่ น 2 แห่ง (วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และวิทยาลัยชุมชนแพร่)
และใช้อาคารวิทยบริการ จานวน 16 แห่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในปี พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนก่อสร้าง รวม จานวน 144 หลัง จาแนกเป็น
อาคารวิทยบริการ 17 หลัง อาคารเรียน 10 หลัง อาคารอเนกประสงค์หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ 63 หลัง
และได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 55 หลัง
4. สภำพปัญหำ/ข้อจำกัดด้ำนงบประมำณ และโครงสร้ำงพื้นฐำน
4.1 การจัดทาคางบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
มีข้อจากัดในการนาส่งผลผลิตเชิงคุณภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และการบริหารงบประมาณที่มีการจัดสรรให้กับวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ 20 แห่ง
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มีข้อจากัดในการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในภาพรวม
เนื่องจากแต่ละวิท ยาลัย ชุมชนมีหน่ วยเบิกจ่ายที่แยกจากกัน อานาจการบริหารงบประมาณขึ้นอยู่กับ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง
4.2 การพัฒ นาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สถาบันวิทยาลั ยชุมชน และวิทยาลั ยชุมชน
20 แห่ง มีความต้องการลงทุนงานก่อสร้าง และงานปรับปรุงอาคารสถานที่ ซึ่งจาเป็นต้องใช้ผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบรูปรายการงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องขอความอนุเคราะห์จาก
ส่ ว นราชการด้ ว ยกั น คื อ กรมโยธาธิ ก าร ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การทั้ ง การได้ ม า
ซึ่ง งบประมาณ การก าหนดราคากลาง และการควบคุม งานก่ อสร้า งให้ แ ล้ ว เสร็ จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด การดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมาจึงมักจะเกิด ความล่าช้า การดาเนินงานก่อสร้างจึงไม่สามารถ
กากับ ติดตามให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กาหนด และมติคณะรัฐมนตรีในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ทาให้การดาเนินงานบางโครงการไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
2.6 กำรสร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำร/กำรจัดกำรศึกษำ
1. ควำมร่วมมือภำยในประเทศ
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ ด าเนิ น การสร้ า งระบบบริ ห ารจั ด การที่ ใ ห้ ป ระชาชนมี ส่ ว น ร่ ว ม
ในรูปแบบของสภาวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน อาจารย์พิเศษ ชุมชน และหน่วย
จัดการศึกษา การสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากรจากชุมชน และการดาเนินกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาในพื้นที่
1.1 เครือข่ายอุดมศึกษา 9 เครือข่าย วิทยาลัยชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่มีการดาเนินงานโครงการร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ทั้งด้านการพัฒนางานวิชาการ
การวิจั ย การใช้ประโยชน์จ ากเครื อข่ายทรัพยากรบุคคล และการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ การปฏิบัติ
ในชุม ชน ตัว อย่ างเช่น โครงการวิ จั ย และพัฒ นาภาครัฐ ร่ว มเอกชนในเชิงพาณิช ย์ โครงการวิจั ยและ
นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชนฐานราก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
โดยสถาบั น อุดมศึกษาเป็ น พี่เลี้ ย ง โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด งานศิล ปวัฒ นธรรม
อุดมศึกษา โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
1.2 กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเป็น สถาบั นการศึ ก ษา
ในพื้นที่ที่ทาหน้าที่บริการให้คาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3 ส านั กงานบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ความรู้ (องค์ การมหาชน) เป็น ความร่ว มมื อ
ในการพัฒ นาแหล่ งเรี ย นรู้ ในสั งกัด วิทยาลั ยชุมชนและพัฒ นาสมรรถนะด้านการจัดการความรู้ให้ กั บ
บุคลากร ตั้งแต่ปี 2557 - 2560 ดาเนินการไปแล้ว 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน น่าน สตูล
มุกดาหาร สงชลา และตาก
1.4 กรมหม่อนไหม กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เป็นความร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษาและฝึกอบรม โดยให้มีการนาองค์ความรู้ทางด้านหม่อนไหมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
ผลิ ตพั ฒ นาก าลั งคนในท้ องถิ่น ให้ มีคุ ณภาพชีวิ ตที่ ดีขึ้ น โดยการฟื้น ฟูแ ละอนุ รัก ษ์วั ฒ นธรรมไหมไทย
เพิ่ มศั ก ยภาพความรู้ ค วามสามารถด้า นวิ ช าการและทั กษะวิช าชี พ ด้า นหม่ อนไหม นาไปสู่ มาตรฐาน
การแข่ง ขั น ทั้ งในและต่ า งประเทศ มี วิท ยาลั ยชุ ม ชน 6 แห่ ง ที่ เข้ าร่ ว มโครงการในช่ ว งเริ่ม ต้ น ได้ แ ก่
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี มุกดาหาร หนองบัวลาภู แพร่ นราธิวาส และสงขลา
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1.5 กรมควบคุ ม ความประพฤติ กระทรวงยุ ติ ธ รรม เป็ น ความร่ ว มมื อ ในการจั ด
การศึกษา การฝึกอบรมด้านภาษา วัฒนธรรม และเจตคติต่อชาติอาเซียนแก่บุคลากรกรมควบคุมประพฤติ
โดยในช่วงเริ่มต้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
สาหรับบุคลากรกรมควบคุมประพฤติ และนาไปใช้ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรกรมควบคุมประพฤติในจังหวัด
ที่มีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่
1.6 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับ
(1) ด้า นการพั ฒ นาหลั ก สู ตรการฝึ ก อบรม การแลกเปลี่ ย นวิ ท ยากร สถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรฝึ กอบรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย (2) การพัฒนามาตรฐานและการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และอนุปริญญาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ (3) การส่งเสริมการเทียบโอนผลการฝึกอบรมและประสบการณ์ของผู้รับการฝึกอบรม
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าสู่ระบบหน่วยกิตเพื่อการศึกษาต่อตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด (4) การจัดทา
ฐานข้อมูลกาลังแรงงานของชุมชนในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตรงตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน และการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของประชาชน
1.7 ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา องค์กร หน่วยงาน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น
(1) เครือข่ายหน่วยจัดการศึกษา /สถานที่จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
เป็ นเครื อข่ายด้านสถานที่จัดตั้งหน่ วยจัดการศึกษา และใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนหลั กสู ตร
อนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน
(2) อาจารย์ พิ เศษ หน่ วยงานราชการ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น หน่ วยงาน
ภาคเอกชน รวมทั้งสถาบั นการศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ที่วิทยาลั ยชุมชนตั้งอยู่ได้ให้การสนับสนุนทรัพยากร
บุคคลมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนในวิทยาลัยชุมชน โดยเฉลียมากกว่า 1,000 คน ในแต่ละปีการศึกษา
(4) ความร่ ว มมือด้ านวิช าการ/พั ฒ นาหลั กสู ตร ร่ว มกับหน่ว ยงานต่าง ๆ เช่ น
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ สานักงานสาธาณสุขจังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น
1.3 ความร่วมมือสนับสนุนด้านการศึกษาต่อกับสถาบันอุดมศึกษา
(1) มหาวิ ทยาลั ยสุ โ ขทั ยธรรมาธิ ราช เป็ น ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและการ
ประสานทรัพยากรในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของชาติ
ในการจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ วิชาเอกปฐมวัย โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จากสถาบันวิทยาลัยชุมชนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม
ความเข้มแข็งด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาร่วมเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตในแต่ละสาขา
และร่วมมือในการสนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ
(3) สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ให้ความ
ร่วมมือในการรับผู้สาเร็จหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
เช่น มหาวิทยาลัยทักษิณ กับวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดในพื้ นที่ภาคใต้ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา พังงา ระนอง เป็นต้น
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2. ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ
2.1 ช่ว งเริ่ ม ก่ อตั้ งวิ ทยาลั ย ชุม ชน กระทรวงศึก ษาธิก าร ได้ เตรี ยมการด าเนิ นงาน
วิทยาลัยชุมชนในช่วงเริ่มก่อตั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านสถานทูตสหรัฐอเมริกา
ประจ าประเทศไทยในการไปร่ ว มสั ม มนาและศึ ก ษาดู ง าน และได้ มี ก ารตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
กระทรวงศึกษาธิการกับสหรัฐอเมริกาในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนภายใต้กิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้แก่
(1) โครงการ Thai - U.S. Consortium for Community College
Partnership ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2548 เป็นการแสวงหาแหล่งทุนและความช่วยเหลือร่วมกับประเทศ
ไทยเพื่อการพัฒ นาบุค ลากรของวิท ยาลัย ชุม ชน เรื่อ ง การเชื่อ มต่อ ทางภาคธุร กิจ และอุต สาหกรรม
การพัฒนาหลักสูตร กลยุทธ์การสอน และการปรับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
(2) โครงการ East-west Community College Partnership ในช่วงปี พ.ศ. 25462549 เป็น การแสวงหาแหล่งทุน และความช่ว ยเหลือในการสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของ
สภาวิทยาลัยชุมชน และผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน
(3) มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือระหว่างวิทยาลั ยชุมชนระนองกับ
Johnston Community College มลรัฐนอร์ทคาโรไลน่า มีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่10 มกราคม 2550
ถึง 9 มกราคม 2554 และวิทยาลั ยชุมชนแม่ฮ่องสอนกับ Casper College รัฐไวโอมิ่ง ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า มี ร ะยะเวลา 6 ปี ตั้ ง แต่ 1 มกราคม 2549 ถึ ง 31 ธั น วาคม 2554 เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การดาเนินงานวิทยาลัยชุมชน
2.2 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประทศ
(1) การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศมาเลเซีย
- ปี พ.ศ. 2554 ณ รัฐ Selangor ประเทศมาเลเซี ย ได้ กาหนดแนวทาง
ความร่วมมือ ไว้ดังนี้คือ (1) การแลกเปลี่ยนบุคลากรโดยเน้นครูผู้ สอนหลักสูตร Modular Program และ
สาขาวิช าที่ใกล้เคีย งกัน เช่น สาขาการโรงแรมและการอาหาร เป็นต้น (2) การแลกเปลี่ ยนนักศึกษา
หลักสูตร Modular Program โดยให้มีข้อตกลงร่วมกันในการออกประกาศนียบัตร (3) ระยะแรกควรเป็น
ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนไทยที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้กับวิทยาลัยชุมชนมาเลเซีย ในการแลกเปลี่ยน
บุคลากรในการจัดการศึกษา การวิจัย วัฒนธรรมท้องถิ่นและกีฬา เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร (4) การพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
- ปี พ.ศ. 2555 มีข้อตกลงในการประชุมร่วมด้านอุดมศึกษาระหว่างกระทรวง
การอุ ด มศึ ก ษามาเลเซี ย กั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา โดยฝ่ า ยไทยได้ เ สนอให้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนการเยือนเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนระหว่างกัน
คณะผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรรมการวิทยาลัยชุมชนได้ไปประชุมเจรจาและ
หารือความร่วมมือกับกรมการศึกษาวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน Selayang ณ ประเทศมาเลเซีย
โดยมีประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) เป็นหัวหน้าคณะ
- ปี พ.ศ. 2556 มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกาหนดแนวทาง
ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนไทย – มาเลเซีย ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเรียนรู้กระบวนการจัดทา
หลักสูตร Modular ของประเทศมาเลเซีย โดยในการสร้างความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนไทยกับ
วิทยาลัยชุมชนมาเลเซีย ผู้อานวยการสานักนโยบายและการพัฒนาหลักสูตร กรมการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
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กระทรวงการอุดมศึกษา มาเลเซีย สนใจที่จะแลกเปลี่ ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาของวิทยาลั ยชุมชน
ในประเทศไทย โดยเฉพาะวิทยาลัยชุมชนสตูล ซึ่งตั้งอยู่ในเขตติดต่อระหว่างไทยกับมาเลเซีย
- ปี พ.ศ. 2559 การประชุมคณะทางานร่วมด้านการศึกษาระดับอุดมศึก ษา
ไทย – มาเลเซีย ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผู้แทนสถาบันวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วม
ประชุม ผู้อานวยการของกรมการศึกษาวิทยาลัยชุมชน มาเลเซีย ได้มีข้อเสนอ (1) ให้มีการตั้ง ‘sister
community college programme’ กับวิทยาลัยชุมชนประเทศไทย (2) ให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร
และผู้สอนของมาเลเซียในประเทศไทย (3) ต้องการมาศึกษา ทาความเข้าใจการบริหารจัดการวิทยาลัย
ชุมชนของประเทศไทยที่สานักงานในกรุงเทพฯ และ (4) ต้องการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดที่เป็น
Best Practice จากวิทยาลัยชุมชนไทย โดยเฉพาะด้าน Beauty therapy and Spa
(2) การประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย
ณ มหาวิทยาลัยวาเซดะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ของประเทศญี่ปุ่นและนาแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัด
การศึกษาทีใ่ ช้ e-learning มาปรับใช้ในวิทยาลัยชุมชน
2.7 กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
วิทยาลัยชุมชนได้มีการพัฒนาเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่าย
UniNet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาและอาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนจะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ที่มีอยู่ในระบบ UniNet ประกอบด้วย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เชื่อมโยงแหล่งความรู้ต่าง ๆ
ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1. การจัดตั้งและเชื่อมโยงเครือข่าย
1.1 จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ วางโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลั ยชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่าย UniNet โดยได้ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์
รวม 23 จุด ประกอบด้วย (1) สถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 จุด (2) วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง 20 จุด ได้แก่
วิทยาลั ย ชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัว ล าภู สระแก้ ว อุทัยธานี ระนอง
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตู ล สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด แพร่ สงขลา และน่าน ทั้งนี้ (3) ได้ติดตั้ง
อุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับหน่วยจัดการศึกษา 2 จุด ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ณ หน่วยจัดวัดมงคลทับคล้อ
อาเภอทับคล้อ และวิทยาลัยชุมชนตาก ณ ศูนย์ภาษานานาชาติ อาเภอแม่สอด
1.2 อุ ป กรณ์ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ติ ด ตั้ ง ท าให้ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสามารถ
ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านภาพและเสียง (VCS: Video Conference System) ระบบ
โทรศัพ ท์โ ดยใช้การส่ งสั ญญาณเสี ย งบนเครือข่า ยไอพี (VoIP: Voice over IP) ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) รวมทั้งทรัพยากรอื่น ๆ ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนโดยผ่านเครือข่าย UniNet
2. ระบบที่มีการพัฒนาเพื่อใช้งานในวิทยาลัยชุมชน ได้แก่
2.1 การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติวิทยาลัยชุม ชน สนับสนุนให้วิทยาลัยชุมชน
มีการนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อการให้บริการ และเป็นแหล่งสืบค้นหนังสือ องค์ความรู้ของ
วิทยาลัยชุมชนให้เป็นระบบ โดยได้ติดตั้งระบบ ณ วิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง และอยู่ระหว่างเตรียมการ
พัฒนาเครือข่ายบุคลากรห้องสมุดเพื่อให้ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมีการบริการที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง
เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดให้เป็น Community Learning
Resource Center

38
2.2 การพัฒนาระบบห้องเรียนทางไกล สนับสนุนให้วิทยาลัยชุมชนมีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งแก้ปัญหา
การขาดแคลนครู ผู้ ส อน โดยใช้ร ะบบเครือข่า ยที่เชื่ อมโยงกับ UniNet ให้ เกิดประสิ ท ธิภ าพสู งสุ ด
ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนทางไกล ด้วยระบบ Video Conference System (VCS)
ซึง่ ติดตัง้ ให้กบั วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง
2.3 ระบบบริหารจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนส่งเสริม
ให้วิทยาลัยนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) มาช่วยในการ
จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการ และเผยแพร่องค์ความรู้ของวิทยาลัยชุมชน โดยได้ประสานความ
ร่วมมือกับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ในการฝึกอบรมบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ให้สามารถ
ใช้งานระบบ LMS ตลอดจนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนและองค์ความรู้ของวิทยาลัยชุมชน เพื่อนาขึ้ น
เผยแพร่บนระบบ LMS ให้บริการแก่ครู อาจารย์ นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนได้
2.4 การพัฒนาระบบบริการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผล
และประเมินผลนักศึกษา เป็นระบบที่พัฒนาให้เป็นระบบกลางที่วิทยาลัยชุมชน สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ และสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย
ชุม ชนผ่า นทางระบบเครือ ข่า ย Internet ตั ้ง แต่ก ารลงทะเบีย น การจั ดการเรี ยนการสอน และ
การประมวลผลการเรียนของนักศึกษา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการจบการศึกษา มีระบบย่อย 13 ระบบ
2.5 ระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทาของผู้ สาเร็จการศึกษา
ของวิทยาลั ย ชุม ชน เป็ น ระบบที่ พัฒ นาขึ้น เพื่อ ติด ตามภาวการมีง านท าของนัก ศึก ษาวิ ทยาลั ยชุ มชน
ทั้งระหว่างเรียนและหลังจากที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนว่าผู้เรียนหรือผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทั้งหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช.
และหลักสูตรฝึกอบรม สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานได้ นอกจากนี้ยังเป็นระบบ
ที่อานวยความสะดวกแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการให้สามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับสมัครงาน และ
หางานผ่านระบบได้
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำบันวิทยำลัยชุมชน
ชื่อระบบ












สถำนกำรณ์ใช้งำน
ใช้งำนปัจจุบัน ระหว่ำงพัฒนำ
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนด้านงานทะเบียน วัดผล และประเมินผล

นักศึกษา (หลักสูตรอนุปริญญา ปวช. ปวส. ฝึกอบรมระยะสั้น)
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนด้านงานทะเบียน วัดผล และประเมินผล


นักศึกษา (หลักสูตรประกาศนียบัตร) * พัฒนาเสร็จแล้วจะเริ่มใช้งานภาค
การศึกษาที่ 2/2560
ระบบการจัดการหลักสูตรตามกรอบระดับอุดมศึกษา TQF

ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร


ระบบห้องสมุดอัตโนมัติวิทยาลัยชุมชน


ระบบการรายงานผลการดาเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ระบบระบบงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ระบบงานสารบรรณ


ระบบบริหารงานบุคคล
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2.8 กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
วิทยาลัยชุมชนมีการดาเนินการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ หลักสูตรที่การจัด
การศึกษาในระบบ ได้แก่ หลักสูตรอนุปริญญา อาทิ การศึกษาปฐมวัย การปกครองท้องถิ่น คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี การพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยว การส่งเสริมสุขภาพชุมชน เป็นต้น
หลักสูตรประกาศนียบัตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และ
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ส่วนหลักสูตรที่จัดการศึกษานอกระบบ คือ หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผลการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา
ที่ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการชุ ม ชน และวิ ท ยาลั ย ได้ เปิ ด สอนในสาขาวิ ช าต่ า งๆ ตามความต้อ งการ
ของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น จานวน 21 สาขาวิชา มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 –
ปัจจุบัน มีผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จานวนทั้งสิ้น 86,618 คน เมื่อเปรียบเทียบนักศึกษาที่ เข้าใหม่
ในปี พ.ศ. 2551 – 2557 จานวน 49,949 คน สาเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2553 – 2559 จานวน 27,098
คน พบว่า มีอัตราออกกลางคันโดยเฉลี่ย ร้อยละ 46
ผลการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร จาแนกเป็น
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดการเรียนการสอนใน 2 วิทยาลัยชุมชนคือ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน มีผู้เข้าศึกษาตาม
หลักสูตรแล้ ว จานวนทั้งสิ้น 9,298 คน เมื่อเปรียบเทียบนักศึกษาที่เข้าใหม่ ในปี พ.ศ. 2551 – 2559
จานวน 5,920 คน สาเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2553 – 2557 จานวน 1,714 คน พบว่า มีอัตราออก
กลางคันโดยเฉลี่ย ร้อยละ 36
2. หลั กสู ตรหลั กสู ตรประกาศนี ยบัต รวิช าชีพ ชั้นสู ง (ปวส.) จัดการเรียนการสอนใน 2
วิทยาลัยชุมชนคือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน
มีผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จานวนทั้งสิ้น 3,552 คน เมื่อเปรียบเทียบนักศึกษาที่เข้าใหม่ ในปี พ.ศ.
2551 – 2557 จานวน 1,252 คน สาเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2553 – 2559 จานวน 1,137 คน พบว่า
มีอัตราออกกลางคันโดยเฉลี่ย ร้อยละ 65
2.2 กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจด้ำนกำรวิจัย
การด าเนิ น การตามพั น ธกิ จ ด้ า นการวิ จั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
พ.ศ. 2558 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการวิจัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่อย่าง
เป็นระบบ ที่ครอบคลุมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนา การวิจัยสถาบัน การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยการเรียนรู้
การวิจัยชุมชน การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การวิจัยจากการปฏิบัติงานจริงใน
พื้นที่ และการวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของ
บุคลากรและชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อถือได้ และคานึงถึงการนาผลงานการวิจัย องค์ค วามรู้ และ
นวัตกรรมที่มีอยู่ไปต่อยอด หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
ส าหรั บ การด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ด้ า นการวิ จั ย สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณเพื่อดาเนินงานวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน มีเป้าหมาย/ผลการดาเนินการ
คือ จานวนโครงการวิจัยใหม่ 20/44 โครงการ จานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
15/33 โครงการ และจานวนผลงานวิจัยที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80/87.88 ตัวอย่างผลงานวิจัย
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เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน ตาบลป่าแมต จังหวัด
แพร่ การวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ความรู้ ก ารออกแบบลายผ้ า ฝ้ า ยโบราณชุ ม ชนทั พคล้ ายด้ ว ยมิ ติวั ฒ นธรรม
เพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่ม และการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ทางการตลาดที่มีประสิทธิผลของชุมชน
ถั่วลิสง ตาบลหนองแวง อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ระยะที่ 1 เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การพัฒนางานตามพันธกิจด้านการวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชนยังมีจุดอ่อน
หรื อข้อจากัดที่จ าเป็ นต้องได้รับ การสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาโดยเฉพาะ ทักษะการทาวิจัยของ
นักวิจัยมือใหม่ การพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาของพื้น ที่
และสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2.3 กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
การดาเนินการตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลั ย
ชุมชน พ.ศ. 2558 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งมั่นการบริการวิชาการเพื่อการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ คุณภาพ
การเรียนรู้และศักยภาพกาลังคนในชุมชน ให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พัฒนาสัมมาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและ
ชุมชน ซึ่งอาจให้บริการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับสถาบัน ระดั บวิทยาลัย และระดับบุคคลได้
ในหลายลักษณะ อาทิ โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในลักษณะโครงการ (Projectbased) หรือเชิงพื้นที่ (Area-based) หรือใช้จากโจทย์หรือปัญหาของชุมชน (Problem-based) การให้
คาปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้า เพื่อแสวงหาคาตอบให้กับชุมชนและสังคม การให้บริการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่อง บริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้
สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่า หรือเป็นการให้บริการที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้
หรือข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่ านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรต่าง ๆ วิทยาลัยชุมชนออกวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมได้
จำนวนผู้รับบริกำรทำงวิชำกำร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – 2560
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2.4 กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
การดาเนินการตามพันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ตามพระราชบั ญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 สถาบันวิทยาลั ยชุมชนมุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง ความหมายและคุณค่าร่วม ภูมิปัญญา และดารงชีวิตของคนในชุมชน
ท้องถิ่น และสั งคม ซึ่งมีจุ ด เน้ น ที่แตกต่างกัน ตามลั กษณะของวิ ถีชีวิตและบริบทของสั งคมแต่ล ะพื้น ที่
โดยศึกษา ค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้ และนามาจัดการเรียนรู้ให้เกิดความเชื่อมโยงบูรณาการร่วมกับ
ชุมชน เพื่อให้ ส ามารถน าไปสู่ การถ่า ยทอด อนุรั กษ์ สื บสาน ฟื้น ฟูและพัฒ นาคุ ณค่ าร่ว ม ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม สร้ างสรรค์ส่งเสริมภูมิปั ญญาท้องถิ่นอันเป็นมรดกของท้องถิ่น ชุมชน สั งคม และประเทศ
ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้และวิถีชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการต่อยอดในการนาองค์ความรู้ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจและสังคม
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของวิทยาลัยชุมชน คือ (1) การรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ
วั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น และน าไปใช้ เ ป็ น เนื้ อ หาส่ ว นหนี ง ของรายวิ ช าพื้ น ฐาน คื อ “จั ง หวั ด ศึ ก ษา”
เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และนาไปใช้โอกาสต่อไป (2) หลักสูตรสร้างชุมชน
เข้มแข็ง องค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมด้านศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดงานวิจัยที่นาไปต่อยอดให้กับ
ชุมชน ในการผลิตสินค้าต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
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บทที่ 4
ปัญหำและควำมท้ำทำยที่มีผลต่อกำรพัฒนำสถำบันวิทยำลัยชุมชน
ผลการทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมา และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ที่เป็นปัจจัยภายใน-ภายนอกเพื่อประเมินบริบทและขีดความสามารถในการพัฒนาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน สรุปได้ดังนี้
พันธกิจด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ วิจัย บริกำรวิชำกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
กำรบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำล
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. โครงสร้างการบริหารตามพระราชบัญญัติ
1. ขาดระบบการธารงรักษาคนดี คนเก่ง และการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ที่มีความ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
อิสระทางวิชาการและคล่องตัวทางการ
2. ขาดแรงจูงใจ เนื่องจากความไม่ชัดเจน
บริหารจัดการ
ในความก้าวหน้าของบุคลากรแต่ละประเภท
2. การจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน
3. สมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงานตาม
มีความยืดหยุ่น หลากหลาย (Flexibility)
พันธกิจ และทักษะในการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่
ยังไม่รองรับการเปลี่ยนแปลง
3. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เป็น
4. ขาดการสร้างค่านิยมร่วมขององค์กร
บุคคล องค์กร หน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ 5. สมรรถนะในการพัฒนาหลักสูตรของ วชช.
ในพื้นที่
ยังเป็น supply side มากกว่า demand side
4. การมีส่วนร่วมของกรรมการสภาสถาบัน
6. ขาดระบบการถ่วงดุลอานาจที่ทาให้เกิด
กรรมการสภาวิทยาลัยที่มาจากหลากหลาย
ธรรมาภิบาล
อาชีพ
โอกาส
ภัยคุกคาม
1. นโยบายรัฐบาลที่จัดทางบประมาณรายจ่ายที่ 1. นโยบายรัฐบาลที่จัดทางบประมาณรายจ่าย
มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทาให้มีช่องทางใน
ที่ลดสัดส่วนงบประมาณพื้นฐาน (Function)
การจัดทาคาของบประมาณตามพันธกิจได้มาก
และเพิ่มสัดส่วนงบประมาณการพัฒนาเชิงพื้นที่
ขึ้น
/เชิงบูรณาการยุทธศาสตร์มากขึ้นทุกปี
2. กฎหมายหลักของประเทศให้ความสาคัญใน
2. นโยบายที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้าของคน
(AEC) ของรัฐบาล ยังไม่มีความชัดเจนในการ
ทุกเพศทุกวัย
นาไปสู่การปฏิบัติ
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้สามารถ
3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส่งผลต่อความ
จัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางที่หลากหลาย
ต่อเนื่องของนโยบาย ทั้งในและต่างประเทศ
เช่น Mobile App., Social network, web- 4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานที่ให้
based learning etc.
การสนับสนุนด้านการใช้ทรัพยากรร่วมต่อ
4. การพัฒนาประเทศก่อให้เกิดโครงการใหม่ที่
วิทยาลัยชุมชนในพื้นที่
ส่งผลให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ
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ปัจจัยภำยใน : จุดแข็ง
1. โครงสร้างการบริหารตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ที่มีความ
อิสระทางวิชาการและคล่องตัวทางการบริหารจัดการ
ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ให้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเป็ น นิติบุ คคลและเป็ นส่ ว นราชการตามกฎหมายว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณ ในสั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แยกพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายออก
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายหลังที่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีผลบังคับใช้
โดยเริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน ผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะหัวหน้า
ส่วนราชการมีอานาจสูงสุดในการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ทาให้มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ
ส่ ว นโครงสร้ างการบริ ห ารนโยบายและวิ ช าการของสถาบัน วิ ทยาลั ยชุม ชนในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญา มีสภาสถาบันเป็นองค์กรการบริหารสูงสุดมีความ
อิสระทางวิชาการและคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยพิจารณาจากอานาจหน้าที่ สภาสถาบัน ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 18 ได้แก่ กาหนดนโยบายและแผนพัฒนา
สถาบั น กากับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ
สถาบั น พิจารณาให้ ความเห็ น ชอบหลั กสู ตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ากว่าปริญญา อนุมัติการให้
อนุปริญญาและประกาศนียบัตร พิจารณาการจัดตั้ง การรวม ยุบ เลิกส่วนราชการของสถาบั นรวมทั้ง
การแบ่งส่ว นราชการ พิจ ารณาดาเนิ นการเพื่อทรงโปรดเกล้าแต่งตั้ง และถอดถอนนายกสภาสถาบัน
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อานวยการสถาบัน แต่งตั้งและถอดถอนประธานสภาวิทยาลัย
กรรมการสภาวิทยาลัย รองผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการวิทยาลัย และผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ออกข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ของสถาบั น ออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้ และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากร และ
สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
ผู้อานวยการสถาบัน และอนุมัติการจัดการศึกษาร่วม การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษา
ขั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ
2. การจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนมีความยืดหยุ่น หลากหลาย (Flexibility) เป็นไป
ตามความต้องการของพื้นที่
พันธกิจด้านการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถจัดหลักสูตรได้ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ โดยกาหนดประเภทของหลักสูตรที่จัดการศึกษาภายใต้พันธกิจและมี ระเบียบรองรับ
คือ หลักสูตรระดับอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร โดยแต่ละประเภท
หลักสูตรเน้นการพัฒนาหลักสูตรบนฐานความต้องการของพื้นที่ เมื่อมีความต้องการของผู้เรียน เมื่อไม่มี
ผู้เรียนต้องปิดหลักสูตร โดยอานาจการบริหารจัดการหลักสูตรสิ้นสุดที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน และสภา
วิทยาลัยชุมชน
3. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เป็นบุคคล องค์กร หน่วยงาน และภาคส่วนต่าง ๆ
ในพื้นที่ เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชนในพื้นที่มีการบริหารด้านวิชาการที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยที่การบริหารจัดการในระดับวิทยาลัย มีองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัย และอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน ที่มีองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
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ในพื้นที่ นอกจากนี้ ในการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็น
เครื อ ข่ า ยด้ า นสถานที่ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยจั ด การศึ ก ษา และใช้ เ ป็ น สถานที่ จั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร
อนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน ได้แก่ (1) เครือข่ายหน่วยจัดการศึกษา /สถานที่จัดการ
เรียนการสอน (2) อาจารย์พิเศษ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ได้ให้การสนับสนุนทรัพยากรบุคคลมาเป็นอาจารย์
พิเศษสอนในวิทยาลัยชุมชน โดยเฉลี่ยมากกว่า 1,000 คน ในแต่ละปีการศึกษา (3) ความร่วมมือระหว่าง
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนกั บ ส านั ก งานบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ (องค์ ก ารมหาชน) เพื่ อ พั ฒ นา
แหล่งเรียนรู้ในสังกัดวิทยาลัยชุมชนและพัฒนาสมมรรถนะด้านการจัดการความรู้ให้กับบุคลากร ตั้งแต่ปี
2557 - 2560 ดาเนินการไปแล้ว 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน น่าน สตูล มุกดาหาร สงขลา
และตาก (4) ความร่วมมือด้านวิชาการ/พัฒนาหลักสูตร ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่ สานักงานสาธาณสุขจังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น
4. การมีส่วนร่วมของกรรมการสภาสถาบัน กรรมการสภาวิทยาลัยที่มาจากหลากหลาย
อาชีพ เนื่องจากมีองค์ประกอบของกรรมการสภาสถาบัน และกรรมการสภาวิทยาลัย มาจากทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน จะช่วยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน /วิทยาลัยชุมชนมีมุมมองเชิงบวก แนวคิดเชิงระบบใน
การน าเสนอความคิด ทิศทาง และวิธีการบริหารจัดการให้สามารถนาพาองค์กรบรรลุ เป้าหมาย และ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากองค์ ป ระกอบของกรรมการสภาสถาบั น
ประกอบด้วย นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันโดยตาแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ผู้อานวยการสานักงบประมาณ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้อานวยการ
สถาบั น กรรมการสภาสถาบั น ซึ่ ง เลื อ กจากผู้ แ ทนภาคเอกชน ผู้ แ ทนประธานสภาวิ ท ยาลั ย ผู้ แ ทน
ผู้อานวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจา และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะได้ทรงพระ
กรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คลภายนอกสถาบั น ทั้ ง นี้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ดั ง กล่ า วต้ อ งมาจาก
ผู้มีป ระสบการณ์ทางานเกี่ย วข้องกับ องค์กรชุมชนหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเกษตรศาสตร์
นิติศาสตร์ รั ฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สั งคมศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน การบริห ารงานบุคคล
การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสาขาอื่นใดที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการ
สภาวิท ยาลั ย ประกอบด้ว ย ประกอบด้ว ย ผู้ แทนองค์ก รชุมชนซึ่ งมีที่ตั้ งอยู่ในภูมิล าเนาเดีย วกันกั บ
วิทยาลัย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งในจานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชน เป็นกรรมการ
ปัจจัยภำยใน : จุดอ่อน
1. ขาดระบบการธารงรักษาคนดี คนเก่ง และการเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน
ป.ป.ช.) มีข้อเสนอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรปรับปรุง ดังนี้

46
ดัชนีบกพร่อง

แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ต้อง
ปรับปรุง
IIT EIT
ดัช นีความพร้ อม /
ความพร้อมรับผิด
รับผิด
ดัชนีความปลอด
จากการทุจริ ตใน
การปฏิบัติงาน

/

1. การทุจริตต่อ
หน้าที่

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
หน่วยงานควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการ
จัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
1) เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานไม่ ค วรมี
การรั บ สิ่ ง ของ การอ านวยความสะดวก
ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จาก
ผู้ ที่ ต้ อ งการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี และ
คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
2) เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานไม่ ค วรมี
การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์จากผู้อื่น
3) เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานไม่ ค วรมี
การใช้อานาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวก

2. ความปลอดจาก
การทุจริตเชิง
นโยบาย

1) หน่ ว ยงานไม่ ค วรมีค วามเกี่ ย วข้ อ งเชิ ง
อุ ป ถั ม ภ์ ห รื อ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ
คู่สัญญาโครงการหรือสัมปทานใด ๆ
2) นโยบาย/ทิ ศ ทาง/การด าเนิ น งาน/
การอนุมัติต่าง ๆ ของหน่วยงานไม่ควรถูก
แทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอานาจ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ดัชนีคุณธรรม
/
คุณธรรมในการ
หน่วยงานควรมีระบบการธารงรักษาคนดี
การทางานใน
บริหารงาน
คนเก่งและเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
ในหน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ หน่ ว ยงาน
อย่างจงรักภักดี
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2560. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.
2. ขาดแรงจูงใจ เนื่องจากความไม่ชัดเจนของในความก้าวหน้าของบุคลากรแต่ละประเภท
สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะของข้าราชการ
จากเดิ ม ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ และข้ า ราชการครู เปลี่ ย นสถานะเป็ น ข้ าราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา ทาให้การเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นจาเป็นต้องมีการสร้างความเข้าใจ ในการกาหนด
หลักเกณฑ์ และมีการวางระบบหรือกระบวนการการเข้าสู่ตาแหน่ง เดิม หรือในตาแหน่งระดับที่สูงขึ้น
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มีค วามต่อ เนื่ อ ง และไม่ก ระทบสิ ท ธิข องบุ คลากร โดยการจั ด ทาข้ อบั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ แนวปฏิ บั ติ
ที่รวดเร็ว
3. สมรรถนะบุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ง านตามพั น ธกิ จ และทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านยั ง
ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลง บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนเป็นข้าราชการครูซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องการจัดการเรียน
การสอนในสาขาวิชานั้ น ๆ หากแต่การทางานในวิทยาลัยชุมชนจะต้ องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เช่น การทางานร่วมกับชุมชน การวิจัยเพื่อหาปัญหาและความ
ต้องการของพื้นที่ การประสานงานกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุ มกระบวนการเรียนรู้ทุกด้าน การนาเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้เพื่อลดต้นทุนค่ าใช้จ่าย ดังนั้น
บุคลากรจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ
4. ขาดการส่ งเสริ ม ค่านิ ยมร่ว มขององค์กรในการดาเนินงานตามพันธกิจ อย่างต่อเนื่อ ง
ในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย ชุมชน พ.ศ. 2558 ส่งผลให้การทากิจกรรม
ที่ส่งเสริมการสร้างค่านิยมร่วมขององค์กรในการดาเนินงานตามพันธกิจขาดความต่อเนื่อง
5. สมรรถนะในการพัฒนาหลักสูตรของ วชช. ยังเป็น supply side มากกว่า demand
side ขาดการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ โดยเฉพาะในหลักสูตรอนุปริญญา และประกาศนียบัตร หลักสูตรที่
เปิดสอนในปัจจุบันส่วนใหญ่ดาเนินการสอนมาแล้วไม่ต่ากว่า 10 ปี มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่มีสอดคล้อง
กับการพัฒนาของประเทศน้อยมาก เพื่อเทียบกับงานที่เกิดขึ้นใหม่ในสภาวะปัจจุบัน ขัอจากัดเกิดจาก
คนขาดทักษะในการพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีพ การพัฒนาหลักสูตรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
6. ขาดระบบการถ่วงดุลอานาจที่ทาให้เกิดธรรมาภิบาล จากผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย สานักงาน
ป.ป.ช. มีข้อเสนอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน คือ นโยบาย/ทิศทาง/การดาเนินงาน/การอนุ มัติต่าง ๆ ของ
หน่วยงานไม่ควรถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอานาจก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ปัจจัยภำยนอก : โอกำส
1. นโยบายรัฐบาลที่จัดทางบประมาณรายจ่ายที่มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทาให้มีช่องทาง
ในการจัดทาคาของบประมาณตามพันธกิจได้มากขึ้น
การจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ต ามนโยบายรั ฐ บาล ที่ มุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์
ที่เกิดขึ้นกับประชาชน ทาให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสหรือช่องทางในการจัดทาคาของบประมาณ
ตามพั น ธกิ จ ได้ มาก ทั้ง นี้ เนื่ องจากพั น ธกิ จของสถาบัน วิทยาลั ย ชุมชนในหลาย ๆ พื้น ที่ส อดคล้ องกั บ
เป้ าหมายเชิงยุ ทธศาสตร์ หรื อเป้าหมายเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นช่องทางในการจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์หรือการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิเช่น
โครงการตามแผนงานบู ร ณาการการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ร่ ว มกั บ กระทรวง
การท่องเที่ย วและกีฬา โครงการตามแผนงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยใช้กลไกการจัดการศึกษาหรือการบริการวิชาการรูปแบบวิทยาลัยชุมชน เป็นต้น
2. กฎหมายหลักของประเทศให้ความสาคัญในการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้าของ
คนทุกเพศทุกวัย
พันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีความยืดหยุ่น (Flexible) สามารถจัดการศึกษาและ
บริการวิชาการได้อย่างหลากหลาย เป็นโอกาสที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะสามารถออกแบบหลักสูตร
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ประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาและการจัดโครงการฝึกอบรมสาหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
ได้แก่ เด็กปฐมวัย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น รวมทั้ง การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ด้อยโอกาส
3. ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ท าให้ ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนผ่ า นช่ อ งทาง
ที่หลากหลาย เช่น Mobile App., Social network, web-based learning etc. ส่งผลให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนจะต้องพัฒนาทักษะครูให้ สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนสื่อและวิธีการสอน การประเมินผลการเรียนของผู้เรียน ที่ไม่จากัดด้านเวลา
และสถานที่ ฯลฯ
4. การพัฒนาประเทศก่อให้เกิดโครงการที่ส่งผลให้เกิดอาชีพใหม่ เช่น ระบบขนส่งมวลชน
ระบบราง Smart Farming high value service ฯลฯ เป็นต้น การจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน
มีโอกาสในการทบทวน ริเริ่มและพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ๆ ที่เน้น การตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับชุมชน
ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ
ปัจจัยภำยนอก : ภัยคุกคำม
1. นโยบายรัฐบาลที่จัดทางบประมาณรายจ่ายที่ลดสัดส่วนงบประมาณพื้นฐาน (Function)
และเพิ่มสัดส่วนงบประมาณการพัฒนาเชิงพื้นที่ /เชิงบูรณาการยุทธศาสตร์มากขึ้นทุกปี
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีแนวโน้มที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณพื้นฐาน (Function) ลดลง
ซึ่งตามนโยบายปฏิรูปประเทศ จึงมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เช่น การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
การคิดริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ที่สามารถตอบโจทย์เชิงยุทธศาสตร์/บู รณาการการทางานร่วมกับหน่วยงาน
อื่น ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการได้มาซึ่งงบประมาณเชิงพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบันให้
สมรรถนะรองรับการปฏิบัติงานในหลากหลายบทบาทมากขึ้น สามารถทางานบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในพื้นที่ได้ เป็นต้น
2. นโยบายที่ร องรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ของรัฐบาล ยังไม่มีความชัดเจน
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตกาลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จาเป็นต้องศึกษา
ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการกาหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน เพื่อให้การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศดาเนินการได้อย่างประสิทธิภาพ และ
ไม่เกิดปัญหาข้อจากัดในการปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ความชัดเจนในการนาไปสู่การปฏิบัติ
3. การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื องระดับ กระทรวง ส่ ง ผลต่ อความต่อ เนื่อ งของนโยบาย
ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือรัฐมนตรีที่กากับดูแลด้านการศึกษา ส่งผลต่อการ
สนับสนุนเชิงนโยบาย และทรัพยากรในการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
4. การเปลี่ ย นแปลงนโยบายหรือ ผู้ บริ ห ารของหน่ว ยงานที่ใ ห้ การสนั บสนุ นด้า นการใช้
ทรัพยากรร่วมต่อวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงาน หรือ
องค์กรในพื้นที่ เช่น หน่วยจัดการศึกษา สถานที่จัดกาเรียนการสอน พบปัญหาข้อจากัด คือ เมื่อมีการ
เปลี่ ย นแปลงผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานที่ เ ป็น เครื อ ข่ ายความร่ว มมื อในการจั ดการศึ ก ษา มี โ อกาสที่ จ ะ
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เปลี่ยนแปลงแนวทางการสนับสนุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 5
วิสัยทัศน์ และเป้ำหมำยยุทธศำสตร์สถำบันวิทยำลัยชุมชนระยะ 20 ปี
จากสภาวการณ์ แ ละบริ บ ทแวดล้ อ ม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย สภาวการณ์ ค วามก้ า วหน้ า
ทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร สัญญาประชาคมโลก จาก MDGs 2015 MDGs 2030 ผลกระทบของ
การเป็นประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ความต้องการ
กาลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
นโยบายการตั้งกระทรวงใหม่ ประกอบกับการทบทวนภารกิจและการดาเนินงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในด้านต่าง ๆ ที่มีปัญหา ข้อจากัด และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจและอานาจหน้าที่ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โครงสร้างการบริหารจัดการ บุคลากรในระบบสถาบันวิทยาลัยชุมชน งบประมาณ
และโครงสร้ างพื้น ฐานของสถาบั น วิทยาลั ยชุมชน การสร้างเครือข่ายทางวิช าการ/การจัดการศึกษา
การดาเนินงานตามพันธกิจด้านการจัดการศึกษา การดาเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย การดาเนินงาน
ตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการ การดาเนินงานตามพันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
รวมทั้งผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความท้าทายต่อการพัฒนาสถาบันวิ ทยาลัยชุมชนที่เป็นปัจจัย
ภายใน/ปั จ จั ย ภายนอกที่ เป็ น เชิ งบวก และเชิงผลกระทบแล้ ว การที่ส ถาบันวิทยาลั ยชุ มชนจะบรรลุ
เป้าหมายในอนาคตระยะ 20 ปี เพื่อดารงอยู่เป็น “วิทยาลัยชุมชนในยุค 4.0” ซึ่งเป็นยุคของการปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจให้ประเทศพึ่งพาตนเองได้ วิทยาลัยชุมชนจะต้องเน้นบทบาทในการจัดการศึกษาและ
การเรีย นรู้ ตลอดชีวิต การพัฒ นาทักษะอาชีพบนฐานบริบทหรือศักยภาพของแต่ล ะพื้นที่ โดยกาหนด
กลยุทธ์ที่เป็นจุดเน้นของวิทยาลัยชุมชนในแต่ละภูมิภาคหรือแต่ละพื้นที่ และใช้ “ชุมชน” เป็นหน่วยวัด
ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นา การสร้ า ง “ความเป็ น เลิ ศ ” ในมิ ติ ข องวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนที่ แ ตกต่ า งจาก
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ไม่ใช่ “ความเป็นเลิศทางวิชาการ” แต่จะทาอย่างไร ให้ “วิทยาลัยชุมชน
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านองค์ความรู้ หรือภูมิปัญญาชุมชน” ที่เน้นบทบาทให้ “วิทยาลัยชุมชนเป็น
ข้อต่อที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาในระดับ
พื้นที่หรือชุมชน การสร้างศักยภาพคนที่ใช้ความรู้เป็นฐาน และสร้างความเข้มแข็งชุมชน คนไม่ทิ้งถิ่น และ
เกิดความยั่งยืน”
ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนในระยะ 20 ปี ที่มุ่งให้วิทยาลัยชุมชน
“เป็นวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และนวัตกรรมชุมชน” ใน 4 เรื่อง คือ
(1) สร้ า งความเป็ น เลิ ศ เฉพาะทางของแต่ ล ะวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตามบริ บ ทของพื้ น ที่
(Community Excellence Center)
(2) สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในชุมชน (Community Startup)
(3) สร้างนวัตกรรมชุมชนในการดาเนินงานตามพันธกิจ (Community Innovation)
(4) สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Community of Life Long Learning)
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แผนภาพ การวางตาแหน่ง (Positioning) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน6

วิสัยทัศน์
“สถำบันวิทยำลัยชุมชนคุณธรรม สร้ ำงสรรค์นวัตกรรมชุมชน เพื่อพัฒนำคนและสั งคม
อย่ำงยั่งยืน”
สถำบันวิทยำลัยชุมชนคุณธรรม มุ่งเน้นการปรับการบริหารจัดการในเชิงรุกให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสานต่อแนวพระราชดาริในการดาเนินโครงการวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมให้เกิดความยั่งยืน
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมชุมชน มุ่งเน้นการใช้กลไกการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลั ยชุมชนในการสร้ างชุมชนต้น แบบนวัตกรรมทุกวิทยาลั ยชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายทั้งใน และ
ต่างประเทศในการสรรค์ส ร้ างนวัตกรรมสู่ ชุมชน และสร้างชุมชนแห่ งภูมิปัญญาเพื่อเป็นรากฐานของ
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
พัฒนำคนและสัง คมอย่ำ งยั่ งยืน มุ่ง เน้ นการส่ งเสริม การเรีย นรู้ และพัฒ นาตนเองอย่า ง
สม่าเสมอ ควบคู่กับการขยายขอบเขตการดูแลและพัฒนาไปสู่ ชุมชนและสังคม ด้วยเทคโนโลยีที่ทั นสมัย
เพื่อให้เกิดความเท่าทันและยั่งยืน

6

จากแผนภาพ หมายถึง สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชนเน้นการให้ความรู้พนื้ ฐานซึ่งนาไปใช้
ประโยชน์ได้ง่ายและตรงตามความต้องการตามบริบทของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์
และความชานาญเฉพาะด้านสูง ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียน (1) หลักสูตร
ฝึกอบรมบริการวิชาการเพื่อยกระดับทักษะอาชีพ/คุณภาพชีวิตในชุมชน (Community Development) จัดอยู่ใน
กลุ่มที่ใช้ทักษะทางวิชาการและทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน (2) หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (Professional
Training) จัดอยู่ในกลุม่ ที่ใช้ทักษะทางวิชาการขั้นพื้นฐาน แต่ะทักษะวิชาชีพในขั้นสูง (3) หลักสูตรอนุปริญญา/
ประกาศนียบัตรเพื่อการศึกษาต่อ จัดอยู่ในกลุ่มที่ใช้ทักษะทางวิชาการขั้นพื้นฐาน (ระดับต่ากว่าปริญญา) และทักษะ
ทางวิชาชีพขั้นสูง
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เป้ำหมำย
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี กาหนดเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ช่วง 5 ปีแรก เป้าหมายคือ ปรับการบริหารและการดาเนินการตามพันธกิจใน
เชิงรุกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Renovate Community College) โดยการสร้างความเข้มแข็งของ
วัฒนธรรมองค์กรและธรรมาภิบาล
ระยะที่ 2 ปีที่ 6 – 10 (ระยะ 10 ปี) เป้าหมาย คือ ผนึกกาลังทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์
นวั ต กรรมสู่ ชุ ม ชน และเป็ น วิ ท ยาลั ย ขุม ชนที่มี ค วามเป็น เลิ ศเฉพาะทางที่ ส อดคล้ องกั บบริ บ ทชุ ม ชน
(Community Engagement) และเป็นที่ยอมรับ โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะต้องเป็นผู้นา/สร้างความ
รอบรู้เท่าทัน (Mastery) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มเป้าหมายของคนตลอดช่วงชีวิต
ระยะที่ 3 ปี ที่ 11 – 15 (ระยะ 15 ปี ) เป้า หมาย คือ สร้ างชุมชนต้ นแบบนวัตกรรม
ทุกวิทยาลัยชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายทั้งใน/ต่างประเทศในการสรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน และสร้าง
ชุมชนแห่งภูมิปัญญาเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Full Community Innovation)
โดยการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (The Best Learning Platform) สาหรับผู้ด้อยโอกาสหรือประชาชน
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ระยะที่ 4 ปีที่ 16 – 20 (ระยะ 20 ปี ) เป้าหมายคือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Community Innovative Sustainability) โดยการเป็นผู้นาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Community) ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต

Renovate Community
College ปรับกำรบริหำร
และกำรดำเนินกำรตำมพันธ
กิจในเชิงรุกให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง

ระยะที่ 1

พ.ศ.
25612565

พ.ศ.
25662570

ระยะที่ 2

Community engagement
ผนึกกำลังทุกภำคส่วน เพื่อ
สร้ำงสรรค์สร้ำงนวัตกรรมสู่
ชุมชน และเป็นวิทยำลัยชุมชน
ที่มีควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
และเป็นที่ยอมรับ

Full Community
Innovation
สร้ำงชุมชนต้นแบบนวัตกรรม
ทุกวิทยำลัยชุมชน สร้ำงภำคี
เครือข่ำยทั้งใน/ต่ำงประเทศใน
กำรสรรค์สร้ำงนวัตกรรมสู่ชุมชน
และสร้ำงชุมชนแห่งภูมิปัญญำ
เพื่อเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำ
ชุมชนอย่ำงยั่งยืน

ระยะที่ 3

พ.ศ.
25762580

“สถำบันวิทยำลัย
ชุมชนคุณธรรม
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม
ชุมชนเพื่อพัฒนำคน
และสังคมอย่ำง
ยั่งยืน”

ระยะที่ 4
วิสัยทัศน์
ระยะ 20 ปี

พ.ศ.
25712575

Community
Innovative
Sustainability
พัฒนำคุณภำพชีวิตของ
คนในชุมชนให้มีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แผนภาพ เป้าหมายของยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนในแต่ละระยะ 5 ปี
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บทที่ 6
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และแนวทำงกำรดำเนินกำรสำคัญ
ยุ ท ธศาสตร์ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนที่ จ ะใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นาในระยะ 20 ปี
ต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและ
ธรรมาภิบ าล มี 5 เป้ าหมาย ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริ มสร้างและพัฒ นา
ศักยภาพชุมชน มี 5 เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในชุ ม ชน มี 4 เป้ า หมาย และยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การสร้ า งผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง และ
ผู้ประกอบการในชุมชน มี 4 เป้าหมาย
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกและธรรมำภิบำล มีดาเนินการสาคัญ ดังนี้
เป้ำหมำยที่ 1.1 สร้ำงควำมเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
1.1.1 สร้างค่านิยมร่วมองค์กรให้เป็นองค์กรที่มุ่งการทางานเพื่อความเป็นเลิศ ได้แก่
ค่านิยมการทางานแบบมีส่วนร่วม ค่านิยมการทางานเป็นทีม ค่านิยมความรักความผูกพันในองค์กร เป็นต้น
1.1.2 สร้ างวัฒ นธรรมการทางานบนฐานความรู้/ข้อมูล ข้อเท็จจริง การส่ งเสริ ม
ให้มีการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เป้ำหมำยที่ 1.2 มีระบบบริหำรจัดกำรเชิงรุก และกำรให้บริกำรที่ดีมีประสิทธิภำพ
1.2.1 เร่งรัดการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้รองรับ พระราชบัญญัติ สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
1.2.2 เร่ ง รั ด การจั ด ท ากรอบอั ต ราก าลั ง เพื่ อ รองรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รทั้ ง ระดั บ
สานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน
1.2.3 จัดระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทุกประเภทที่มีความดีหรือมีผลงานเด่น
1.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ ตั้งแต่การจัดทา
งบประมาณที่ตอบโจทย์เชิงพื้นที่ และพัฒนาระบบการบริห ารการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่เชื่อมโยงกับระบบรายงานผลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
1.2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาลั ยชุมชนให้มีความพร้อมในการบริการ
ตามพันธกิจ
1.2.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.2.7 จัดทาแผนพัฒนาและแผนกลยุ ทธ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะปานกลาง
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี และเชื่อมโยงกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ
เป้ำหมำยที่ 1.3 ขยำยพื้นที่ให้บริกำรจัดกำรศึกษำและบริกำรทำงวิชำกำร
1.3.1 จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
1.3.2 ขยายพื้นที่บริการเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อ/
ชายขอบของจังหวัดใกล้เคียง
1.3.3 จัดระบบการบริหารจัดการหน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
มีความพร้อมให้บริการในทุกพื้นที่ มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่าย
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เป้ำหมำยที่ 1.4 กระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดควำมคล่องตัว
1.4.1 เร่งรัดทบทวนหรือปรับปรุง/แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ ให้เกิดความ
คล่องตัวมากขึ้น
เป้ำหมำยที่ 1.5 มุ่งสู่กำรเป็นสถำบันวิทยำลัยชุมชนคุณธรรม
1.5.1 ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันให้มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1.5.2 ส่งเสริมให้กรรมการสภาสถาบัน กรรมการสภาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์
บุคลากร ผู้เรียน และผู้รับบริการทางการศึกษามีส่วนร่วมสร้างสถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
1.5.3 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชน เป็นพื้นที่สร้างความดี และสร้างคนดีให้ชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพชุมชน
มีแนวดาเนินการสาคัญ ดังนี้
เป้ำหมำยที่ 2.1 คนในชุมชนมีโอกำสเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต
2.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงาน ทั้งระดับ
ชุมชน จังหวัด ประเทศ และต่างประเทศ
2.1.2 จั ด การศึ ก ษา/กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายด้ ว ยรู ป แบบดิ จิ ตั ล
ให้ตอบสนองวิธีการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของคนทุกกลุ่มอาชีพ และกลุ่มวัยต่างๆ ให้มากขึ้น
2.1.3 พัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้และระบบสะสมหน่วยกิตที่เอื้อต่อ
การเข้าถึงการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
2.1.4 เร่งรัด/ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับให้เอื้อต่อวิธีการจัดการศึกษา
ที่หลากหลาย
เป้ำหมำยที่ 2.2 ผู้สำเร็จกำรศึกษำมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตรวิทยำลัย
ชุมชน
2.2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2.2.2 จัดทามาตรฐานการวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชน
2.2.3 มีระบบประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
เป้ำหมำยที่ 2.3 มีแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภำพ
และมำตรฐำน
2.3.1 จัดทาฐานข้อมูลและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
2.3.2 พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เป้ำหมำยที่ 2.4 มีระบบกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) และกำรเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม
2.4.1 พัฒนาสมรรถนะครูด้านการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
2.4.2 กาหนดมาตรการจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ
เชิงรุก (active learning)
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เป้ำหมำยที่ 2.5 ผู้สูงอำยุและผู้พิกำรได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต และกำรมีงำนทำ
2.5.1 ส่งเสริ มโอกาสทางการศึกษา พัฒ นาคุณภาพชีวิต และการมีงานทาให้ กับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิต
ในชุมชน มีแนวดาเนินการสาคัญ ดังนี้
เป้ำหมำยที่ 3.1 สร้ำงศักยภำพกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมโดยใช้โจทย์วิจัย
จำกชุมชน
3.1.1 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การด้ า นการวิ จั ย ได้ แ ก่ การพั ฒ นาบุ ค ลากร
ด้านการวิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย จัดทาวารสารวิชาการ จัดให้มีเวทีนาเสนอผลงานวิจัย
และระบบยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย
3.1.2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งโดยใช้โจทย์
วิจัยจากชุมชน
3.1.3 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของสังคมและชุมชน
เป้ำหมำยที่ 3.2 นำผลงำนวิจัยไปใช้ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของคนในชุมชน
3.2.1 ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยภายนอกมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่ าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
เป้ำหมำยที่ 3.3 สร้ำงควำมเป็นเลิศที่เป็นอัตลักษณ์ของวิทยำลัยชุมชนแต่ละพื้นที่
3.3.1 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชนสร้างความเป็นเลิศเฉพาะตามบริบทของพื้นที่
เป้ำหมำยที่ 3.4 วิจัยและพัฒนำศักยภำพศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน
3.4.1 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ง านวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมสู่ชุมชน
3.4.2 จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งศูนย์พัฒนา ถ่ายทอด ภูมิปัญญา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน
อย่ำงยั่งยืน มีแนวดาเนินการสาคัญ ดังนี้
เป้ำหมำยที่ 4.1 สถำบันมีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กำรจัดกำรศึกษำและ
กำรระดมทรัพยำกร ทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ
4.1.1 จัดการศึกษา/บริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายสถาบัน องค์กรเพื่อส่งเสริมการ
จัดการศึกษาที่เชื่อมโยงเครือข่ายและทักษะอาชีพที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงาน
มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น
4.1.2 ออกระเบี ย บ ข้อบังคับของสถาบันที่เอื้อให้ เกิดการจัดการศึกษาร่ว มหรือ
ที่เชื่อมโยงเครือข่าย
4.1.3 แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายสถานประกอบการ หรือ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
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4.1.4 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่าย
4.1.5 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การขอจดลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร/อนุ สิ ท ธิ บั ต รผลิ ต ภั ณ ฑ์ /
นวัตกรรมวิทยาลัยชุมชน
เป้ำหมำยที่ 4.2 วิทยำลัยชุมชนมีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงวิทยำลัยชุมชน กับ
ชุมชน และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ และกำรระดมทรัพยำกร
4.2.1 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการศึกษา/บริการวิชาการูปแบบวิทยาลัย
ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของกรมพัฒ นาฝี มือแรงาน มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิ วิช าชีพ
(สคช.) มาตรฐานที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น
4.2.2 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่าย
4.2.3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน
4.2.4 สร้างสัมพันธภาพเครือข่ายการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 5 กำรสร้ ำ งผู้ น ำกำรเปลี่ ย นแปลง และผู้ ป ระกอบกำรในชุ ม ชน
มีแนวดาเนินการสาคัญ ดังนี้
เป้ำหมำยที่ 5.1 สร้ำงผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชน
5.1.1 สร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.1.2 สร้างผู้นารุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้
เป้ำหมำยที่ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรในชุมชน
5.2.1 สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะทาให้เกิดธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจของชุมชน
5.2.2 พัฒนาผู้ประกอบการรายเดิมให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
เป้ำหมำยที่ 5.3 ส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรชุมชน
5.3.1 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
5.3.2 มีกลไกการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ
เป้ำหมำยที่ 5.4 พัฒนำช่องทำงกำรตลำดสำหรับผู้ประกอบกำรในชุมชน
5.4.1 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนาเทคโนโลยี (Technology) มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการช่องทางการตลาด
5.4..2 แสวงหาพันธมิตร (Alliance) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
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บทที่ 7
กำรนำยุทธศำสตร์สถำบันวิทยำลัยชุมชนไปสู่กำรปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภ าพการจั ด การศึ กษาของวิท ยาลั ย ชุม ชน โดยมุ่ งเพิ่ม โอกาส การเข้า ถึง การศึก ษาของคน
ในทุกช่วงวัย พัฒนาอาชีพ อันก่อให้เกิดรายได้และมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของคนในชุมชน
6.1 กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สถำบันวิทยำลัยชุมชนสู่กำรปฏิบัติ
ปัจจัยความสาเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580) สู่ การปฏิบั ติ ขึ้น อยู่ กับ ปั จ จั ย หลายประการ ประกอบด้ว ย สาระของยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจน
ครอบคลุมพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน การมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์และจัดทายุทธศาสตร์ ตั้งแต่
ระดั บ นโยบาย ระดั บ ปฏิ บั ติ แ ละผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง การสร้ า งความเข้ า ใจแก่ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้
ความสาคัญของยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ทั้งนี้ นอกจากจะมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนระยะ 20 ปีแล้ว จะต้องผลักดันระบบการจัดทาและจัดสรรงบประมาณที่ยึดกรอบเป้าหมายที่กาหนดไว้
ในยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตั ว ชี้ วั ด ตามช่ ว งเวลาที่ ก าหนด มี ร ะบบการประเมิ น ผลแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ที่มีประสิทธิภาพ และสะท้อนการถ่ายทอดระดับยุทธศาสตร์ไปสู่แผนกลยุทธ์การศึกษาของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
6.2 แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สถำบันวิทยำลัยชุมชนสู่กำรปฏิบัติ
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สู่การ
ปฏิบั ติ คือ (1) การสร้ า งความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่ ว นที่เกี่ยวข้อ งได้ตระหนักถึง ความส าคัญและ
ความพร้อมในการผลักดันสู่การปฏิบัติ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนให้บังเกิดผลในแต่ละช่วงเวลาที่กาหนด (2) สร้างความเชื่อมโยงในการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ในแต่ละช่วงของยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์การศึกษาของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี (3) ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ
และแนวปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สถาบันวิทยาลัยชุมชนในแต่ละช่วงเวลาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด (4) จัดระบบและกลไกให้ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องมีช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วมส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนในแต่ละ
ช่วงเวลาสู่การปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การรั บฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางที่หลากหลาย การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตั้งแต่วางแผน ดาเนินการ และการประเมินผลกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้ได้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เป็นผลดีต่อการพัฒนา
การดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
6.3 กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สถำบันวิทยำลัยชุมชนสู่กำรปฏิบัติ
การดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
องค์ ค ณะบุ ค คลและหน่ ว ยงานของสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุม ชน ควรมี บ ทบาทในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ สู่
การปฏิบัติ ดังนี้
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1. สภำสถำบันวิทยำลัยชุมชน
1.1 มีการกาหนดนโยบาย/ทิศทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาพรวม
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ครอบคลุมพันธกิจทั้งด้านการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทะนุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล
1.2 ปรั บปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการที่เหมาะสม สามารถนาไปสู่ การปฏิบัติทั้งใน
ระดับนโยบาย ระดับสานักงานสถาบัน และระดับวิทยาลัยชุมชน
1.3 มีการทบทวน/ปรับปรุง และจัดทาข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้อานาจหน้าที่ของสภาสาถบันวิทยาลั ยชุมชนที่เอื้อให้วิทยาลัยชุมชนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก
1.4 สนับสนุน ส่งเสริม และให้คาปรึกษา แนะนาต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่เข้าถึงพื้นที่
2. สภำวิชำกำรสถำบันวิทยำลัยชุมชน
2.1 มีการกาหนดนโยบาย/ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนในแต่ละระยะ 5 ปี
2.2 มีการเสนอแนะให้ทบทวน/ปรับปรุง และจัดทาข้อบังคับคับ ระเบียบหรือประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพันธกิจ สถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานเทียบเคียงได้กับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
2.3 สนับสนุน ส่งเสริม และให้คาปรึกษา แนะนาต่อ การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัด
การศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3. สำนักงำนสถำบันวิทยำลัยชุมชน
3.1 ปรั บ ปรุ งประสิ ทธิภ าพการบริห ารจั ดการให้ ครอบคลุ มทั้งด้า นนโยบายการพัฒ นา
สถาบัน ด้านการกากับดูแลมาตรฐานการศึกษา การจัดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3.2 พัฒ นาโครงสร้ า งพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ รองรับ การใช้ งานเพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3.3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกประเภทให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ และรู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงภายนอก
3.4 กาหนดมาตรการจูงใจให้วิทยาลัยชุมชนสร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรมเด่นที่นาไปสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในระดับต่าง ๆ
3.5 มีการประเมินผลสาเร็จในการดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3.6 สนับสนุน ส่งเสริม และให้คาปรึกษา แนะนาต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่เข้าถึงพื้นที่
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4. สภำวิทยำลัยชุมชน
4.1 มี ก ารก าหนดนโยบาย/ทิ ศ ทางการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของ
วิทยาลั ย ชุมชนที่ ครอบคลุ มพัน ธกิจ ทั้งด้านการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิ ช าการ ทะนุบ ารุงศิล ปะ และ
วัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล
4.2 สนับสนุน ส่งเสริมและให้คาปรึกษา แนะนาการดาเนินงานแก่ผู้บริหารและบุคลากรของ
วิทยาลัยชุมชนเพื่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่
4.3 กาหนดมาตรการจูงใจในการสร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
4.4 สนับสนุน ส่งเสริม และให้คาปรึกษา แนะนาต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่เข้าถึงพื้นที่
5. คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรวิทยำลัย
5.1 ให้คาแนะนา ปรึกษาในการจัดหาแหล่งทุน การระดมทุนเพื่อเป็นรายได้ของวิทยาลัย
ชุมชน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนหรือองค์กร รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่
เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจการของวิทยาลัยชุมชน
5.2 สนับสนุน ส่งเสริม และให้คาปรึกษา แนะนาต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่เข้าถึงพื้นที่
6. อนุกรรมกำรวิชำกำรวิทยำลัยชุมชน
6.1 กากับ ดูแล และให้ คาแนะนาในการพัฒนาหลั กสู ตร และมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่กาหนด
6.2 สนับสนุน ส่งเสริม และให้คาปรึกษา แนะนาต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่เข้าถึงพื้นที่
7. วิทยำลัยชุมชน
7.1 จัดทาแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนที่ถ่ายทอดตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่กาหนด ให้เป็นไปตามศักยภาพของพื้นที่
7.2 มีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีเพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยชุมชน
ให้บรรลุเป้าหมาย
7.3 มีการประเมิน ผลส าเร็ จของการนาแผนกลยุ ทธ์ก ารศึ กษาของวิทยาลั ย ชุมชนไปสู่
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
7.4 สนับสนุน ส่งเสริม และให้คาปรึกษา แนะนาต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่เข้าถึงพื้นที่
6.4 กำรติดตำมประเมินผลยุทธศำสตร์สถำบันวิทยำลัยชุมชนสู่กำรปฏิบัติ
1. หลักการประเมินผล เน้นการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นการประเมิน
ในเชิงผลลัพธ์ และผลกระทบเพื่อวัดความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์
2. แนวทางการประเมินผล
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1. ให้มีการประเมินผลที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. ระบบและกลไกการประเมินควรมีการประเมินทั้งการประเมินภายใน และการประเมิน
จากบุคคลภาคนอก
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บรรณานุกรม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ. 2557. แผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2558 – 2562). สำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชุมชน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร. กรุงเทพฯ.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ. 2560. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ.
กรุงเทพฯ.
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ. 2561. ร่างยุทธศาสตร์ชาติ. ณ เดือน
พฤษภำคม 2561. ฉบับพิมพ์เผยแพร่บนเว็ปไซด์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ.
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร. 2560. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 –
2579. บริษัทพริกหวำน กรำฟฟิค จำกัด. กรุงเทพฯ.
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558.
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ภาคผนวก 1
แนวดาเนินการ/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จาแนกตามเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จาแนกตามเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ (37 ตัวชี้วัด)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล (9 ตัวชี้วัด)
เป้าหมาย

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

1.1 สร้างความเข้มแข็งของ 1.1.1 สร้างค่านิยมร่วมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น ให้เป็นองค์กรที่มุ่งการทางาน
ผลลัพธ์
เพื่อความเป็นเลิศ ได้แก่
ค่านิยมการทางานแบบมีส่วน
ร่วม ค่านิยมการทางานเป็นทีม
ค่านิยมความรักความผูกพันใน
องค์กร เป็นต้น
1.1.2 สร้างวัฒนธรรมการ
ทางานบนฐานความรู้/ข้อมูล
ข้อเท็จจริง การส่งเสริมให้มีการ
สื่อสาร/แลกเปลีย่ นเรียนรู้
บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ
1.2 มีระบบบริหารจัดการ 1.2.1 เร่งรัดการจัดระบบการ
เชิงรุก และการให้บริการที่ บริหารงานบุคคลให้รองรับ
ดีมีประสิทธิภาพ
พระราชบัญญัตสิ ถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2558
1.2.2 เร่งรัดการจัดทากรอบ
อัตรากาลังเพื่อรองรับโครงสร้าง

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปี งปม. ปี พ.ศ. 2562 - 2579
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.
ปีที่
ปีที่
ปีที่
ปีที่
2560- 3-5 6-10 11-15 16-20
2561

(1) ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร

ร้อย
ละ

n/a

5

-

-

-

- โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สร้างค่านิยมร่วมองค์กร
ระหว่างบุคลากรทุกประเภท/
ระดับ ประจาปี
- โครงการประกวด/ให้รางวัล
การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม
ร่วมองค์กร
- การประชุมร่วมระหว่างสภา
สถาบัน สภาวิทยาลัยชุมชน
และผู้อานวยการ/ผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชน

(2) ร้อยละของครูและบุคลากรที่มี
คุณสมบัตผิ ่านการประเมินเข้าสู่ตาแหน่ง/
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
(3) ร้อยละของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
ได้รับการพัฒนาให้มสี มรรถนะเชิงรุกในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ

ร้อย
ละ

80

80

80

80

80

ร้อย
ละ

n/a

80

80

80

80

- แผนงานการจัดระบบการ
บริหารงานบุคคลให้รองรับ
พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ.2558
- แผนงานทบทวน/ปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบการ
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เป้าหมาย

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วย พ.ศ.
นับ 2560-

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปีที่
3-5

ปีที่
6-10

ปีที่
11-15

ปีที่
16-20

90

2561

องค์กรทั้งระดับสานักงาน
สถาบันและวิทยาลัยชุมชน
1.2.3 จัดระบบการยกย่อง
เชิดชูเกียรติบคุ ลากรทุก
ประเภทที่มีความดีหรือมีผลงาน
เด่น
1.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารด้านการเงินและ
งบประมาณ ตั้งแต่การจัดทา
งบประมาณที่ตอบโจทย์เชิง
พื้นที่ และพัฒนาระบบการ
บริหารการจัดสรรและการใช้
จ่ายงบประมาณที่เชื่อมโยงกับ
ระบบรายงานผลของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
1.2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของวิทยาลัยชุมชนให้มีความ
พร้อมในการบริการตามพันธกิจ
1.2.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.2.7 จัดทาแผนพัฒนาและ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน

(4) ร้อยละของการบรรลุตัวชี้วัดองค์กร
คุณภาพของหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่
ประเมินประสิทธิภาพองค์กร
(5) ร้อยละของวิทยาลัยชุมชนที่มีโครงสร้าง
ทางกายภาพที่มีความพร้อมให้บริการแก่
กลุ่มเป้าหมาย
(6) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ร้อย
ละ

80
ขึ้นไป

90

90

90

ร้อย
ละ

n/a

20

40

80

ร้อย
ละ

n/a

5

5

-

บริหารงานบุคคลเพื่อรองรับ
พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ.2558
100 - แผนงานพัฒนาศักบุคลากร
เชิงรุก
- แผนงานพัฒนาครูและ
- บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสู่
ศตวรรษที่ 21
- โครงการจัดทากรอบ
อัตรากาลังเพื่อรองรับ
โครงสร้างองค์กรทั้งระดับ
สานักงานสถาบันและวิทยาลัย
- แผนงานส่งเสริมการสร้าง
ขวัญกาลังใจการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
- แผนงานจัดทากลยุทธ์ทาง
การเงินของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน
- แผนงานประเมินเพื่อ
ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
การพัฒนาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนทุก 3 – 5 ปี
- จัดระบบการควบคุม กากับ
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เป้าหมาย

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วย พ.ศ.
นับ 2560-

ปีที่
3-5

ปีที่
6-10

ปีที่
11-15

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปีที่
16-20

2561

วิทยาลัยชุมชนระยะปานกลางที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะ
20 ปี และเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ/แผน
ปฏิรูปประเทศ

ติดตาม และประเมินผล
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภายในสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน
- แผนงานพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของวิทยาลัยชุมชนให้
มีความพร้อมในการบริการ
ตามพันธกิจ
- โครงการวิเคราะห์และ
ประเมินประสิทธิภาพการ
ให้บริการของวิทยาลัยชุมชน
- แผนงานปรับปรุง/พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส
ถาบนวิทยาลัยชุมชนสู่ ecommunity College (eOffice, e-Meeting, Single
Data-based, etc.)
- แผนงานพัฒนา/ปรับปรุง
กลยุทธ์ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศทุก ๆ 3
– 5 ปี
- โครงการจัดทาแผนพัฒนา
สถาบันวิทยาลัยขุมชน
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เป้าหมาย

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วย พ.ศ.
นับ 2560-

ปีที่
3-5

ปีที่
6-10

ปีที่
11-15

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปีที่
16-20

2561

1.3 ขยายพื้นที่ให้บริการจัด 1.3.1 จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม่
การศึกษาและบริการทาง เพื่อเพิม่ โอกาสการเข้าถึง
วิชาการ
การศึกษา
1.3.2 ขยายพื้นที่บริการเพื่อเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาใน
พื้นที่ที่เป็นรอยต่อ/ชายขอบของ
จังหวัดใกล้เคียง
1.3.3 จัดระบบการบริหาร
จัดการหน่วยจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ มีความพร้อม
ให้บริการในทุกพื้นที่ มีรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย
และเข้าถึงได้ง่าย
1.4 กระจายอานาจการ
1.4.1 เร่งรัดทบทวนหรือ
บริหารจัดการให้เกิดความ ปรับปรุง/แก้ไขข้อบังคับ
คล่องตัว
ระเบียบ ประกาศฯ ให้เกิด
ความคล่องตัวมากขึ้น

(7) จานวนพื้นที่การให้บริการ/จัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง

แห่ง

132*

เรื่อง

n/a

*จานวนหน่วยจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561

(8) จานวนเรื่องที่กระจายอานาจ

ประจาปีงบประมาณ
- โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์
การศึกษาของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ระยะ 5 ปี (Rolling
Plan)
140 144 148 152 - แผนงานศึกษาความ
ต้องการ/ความเป็นไปได้ใน
การจัดตั้งวิทยาลัยชุมช
- การจัดทาระเบียบ
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนที่เอื้อต่อการบริหาร
จัดการการจัดการศึกษา
รูปแบบหน่วยจัดการศึกษา
- แผนงานส่งเสริมคุณภาพ
การให้บริการ/จัดการศึกษา
รูปแบบหน่วยจัดการศึกษา

1

1

1

1

- แผนงานการกระจายอานาจ
การบริหารงาน (ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ และด้าน
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เป้าหมาย

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วย พ.ศ.
นับ 2560-

ปีที่
3-5

ปีที่
6-10

ปีที่
11-15

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปีที่
16-20

2561

1.5 มุ่งสู่การเป็นสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม

1.5.1 ส่งเสริมการพัฒนา
(9) ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
สถาบันให้มีระบบการบริหาร
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบัน
ตามหลักธรรมาภิบาล
วิทยาลัยชุมชน
1.5.2 ส่งเสริมให้กรรมการสภา
สถาบัน กรรมการสภาวิทยาลัย
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
ผู้เรียน และผู้รับบริการทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมสร้างสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
1.5.3 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชน
เป็นพื้นที่สร้างความดี และสร้าง
คนดีให้ชุมชน

ลดลง
ร้อย
ละ

n/a

5

10

15

20

บุคลากร) ให้มีความคล่องตัว
- แผนงานพัฒนาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
- แผนงานพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนตามหลักเกณฑ์
คุณภาพ
- แผนงานการต่อต้านทุจริต
คอรัปชั่นในองค์กร
- แผนงานสัมมนาสภา
วิทยาลัยชุมชนประจาปี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน (9 ตัวชี้วัด)
เป้าหมาย
2.1 คนในชุมชนมีโอกาส
เข้าถึงการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์
2.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ตลาดแรงงาน ทั้งระดับ
ชุมชน จังหวัด ประเทศ และ
ต่างประเทศ
2.1.2 จัดการศึกษา/
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายด้วยรูปแบบดิจิตลั
ให้ตอบสนองวิธีการเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาของคนทุก
กลุ่มอาชีพ และกลุ่มวัยต่างๆ
ให้มากขึ้น
2.1.3 พัฒนาระบบการเทียบ
โอนผลการเรียนรู้และระบบ
สะสมหน่วยกิต
2.1.4 เร่งรัด/ปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับให้เอื้อต่อ
วิธีการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย

ตัวชี้วัด
(1) จานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง/หลักสูตร
ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
(1.1) ระดับอนุปริญญา
(1.2) ระดับประกาศนียบัตร
(1.3) หลักสูตรอาชีพ

หน่วย
นับ

ปี งปม. ปี พ.ศ. 2562 - 2579
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.
ปีที่
ปีที่ 6ปีที่
ปีที่
10
11-15 16-20
2560- 3-5
2561

หลัก
สูตร
7*
4*
n/a

3
6
10

5
10
20

5
10
20

5
10
20

คน

30,925*
24,845**

30,000
/ปี

30,000
/ปี

30,000
/ปี

30,000
/ปี

หลัก
สูตร

1*

6

10

10

10

มี/ไม่มี

ไม่มี

มี

-

-

-

*ผลการดาเนินงานปี งปม.พ.ศ. 2560

(2) จานวนผู้รับบริการการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับต่ากว่าปริญญา (อนุปริญญา
ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร)
* ปี งปม. พ.ศ. 2560
** ปี งปม. พ.ศ. 2561

(3) จานวนหลักสูตร/สื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบดิจติ ัล
*หลักสูตร Digital Marketing

(4) มีระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้และ
ประสบการณ์

- แผนงานพัฒนาหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาอาชีพและคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน
- แผนงานพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะตามความต้องการ
ตลาดแรงงาน
- แผนงานจัดทาหลักสูตร
ร่วมกับสถาบันการศึกษาใน
และต่างประเทศ
- แผนงานพัฒนาระบบและสื่อ
การเรียนรู้ในยุคดิจิตลั อาทิ
รูปแบบการจัดการศึกษา แบบ
Distance learning Elearning เป็นต้น
- แผนงานพัฒนารูปแบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit
bank) ของวิทยาลัยชุมชน
- แผนงานนาร่องการพัฒนา
หลักสูตร/สื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบดิจติ ัล
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เป้าหมาย
2.2 ผู้สาเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรวิทยาลัย
ชุมชน

2.3 มีแหล่งเรียนรู้ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้
รูปแบบดิจิทลั ให้มีคณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์
2.2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
2.2.2 จัดทามาตรฐานการวัด
และประเมินผลคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชน
2.2.3 มีระบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน
2.3.1 จัดทาฐานข้อมูลและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
2.3.2 พัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
(5) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

หน่วย
นับ

ปี งปม. ปี พ.ศ. 2562 - 2579
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.
ปีที่
ปีที่ 6ปีที่
ปีที่
10
11-15 16-20
2560- 3-5
2561

ร้อยละ

95*

95

95

95

95

(6) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ร้อยละ

n/a

70

70

70

70

(7) มีแหล่งเรียนรู้ทมี่ ีประสิทธิภาพสามารถ
ให้บริการแก่ประชาชาชน/ผูส้ นใจได้อย่าง
ทั่วถึง

แห่ง

4*

20

23

23

23

*IQA สมศ.7

*เป้าหมายปี งปม. พ.ศ. 2561

- โครงการจัดทาฐานข้อมูลและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
- โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ได้แก่ (1) การวิจัยและ
พัฒนาการเรียนรู้ (2) การพัฒนา
ศักยภาพและระสิทธิภาพบุคลากร
ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
(3) การพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนแบบบูรณาการคุณภาพ
ของชีวิตและคุณธรรม (4) การ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้และแหล่ง
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วนตนเอง
สาหรับผู้เรียน (e-library)
- โครงการพัฒนาหรือจัดตั้งแหล่ง
เรียนรูว้ ิทยาลัยชุมชน
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เป้าหมาย

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

2.4 มีระบบการเรียนรูเ้ ชิงรุก 2.4.1 พัฒนาสมรรถนะครูด้าน
(Active learning) และการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active
เรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
learning)
2.4.2 กาหนดมาตรการจูงใจ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
(active learning)
2.5 ผูส้ ูงอายุและผู้พิการ
2.5.1 ส่งเสริมโอกาสทางการ
ได้รับโอกาสทางการศึกษา ศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การมีงานทาให้กับผูส้ ูงอายุและ
และการมีงานทา
ผู้พิการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปี งปม. ปี พ.ศ. 2562 - 2579
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.
ปีที่
ปีที่ 6ปีที่
ปีที่
10
11-15 16-20
2560- 3-5
2561

(8) จานวนผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก (active learning)
(วชช.ละ 15 ชิ้นงาน/ปี)

ชิ้นงาน

n/a

900

1,500

1,500

1,500

(9) ร้อยละ (ที่เพิ่มขึ้น) ของผู้สูงอายุและผู้
พิการในพื้นที่ที่ วชช.ตั้งอยู่ที่เข้าถึงบริการ
การส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ร้อยละ

n/a

5

10

15

20

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน (9 ตัวชี้วัด)
เป้าหมาย

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3.1 สร้างศักยภาพการวิจัย
และสร้างสรรค์นวัตกรรม
โดยใช้โจทย์วิจัยจากชุมชน

3.1.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านการวิจัย ได้แก่ การ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
การวิจัย จัดทาวารสารวิชาการ
จัดให้มีเวทีนาเสนอผลงานวิจัย

(1) จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้สร้าง
มูลค่าเพิม่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน

หน่วย
นับ

ปี งปม. ปี พ.ศ. 2562 - 2579
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.
ปีที่
ปีที่
ปีที่
ปีที่
2560- 3-5 6-10 11-15 16-20
2561

เรื่อง

30*

60

เล่ม

ไม่มี

3

ครั้ง

ไม่มี

3

*เป้าหมายปี งปม.พ.ศ. 2560-2561

(2) เอกสารวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(ปีละ 1 เล่ม)
(3) เวทีนาเสนอผลงานวิจัยและยกย่องเชิดชู

100 100 100 แผนงานการจัดวางระบบและ
กลไกเพื่อกระตุ้นให้บุคลากร
ผลิตผลงานวิจัยและนัวติกรรม
เพิ่มขึ้น
5
5
5 1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
5
5
5
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เป้าหมาย

3.2 นาผลงานวิจัยไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

และระบบยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย
3.1.2 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและ
สร้างความเข้มแข็งโดยใช้โจทย์
วิจัยจากชุมชน
3.1.3 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของสังคม
และชุมชน
3.1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการ
ขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร/อนุ
สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม
วิทยาลัยชุมชน

เกียรตินักวิจยั
(4) มีหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติการขอจด
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์/
นวัตกรรมวิทยาลัยชุมชน
(5) การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการขอ
จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมวิทยาลัยชุมชน

3.2.1 ส่งเสริมการนา
ผลงานวิจัยภายนอกมาใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจและยกระดับ

(6) จานวนผลงานวิจัยที่นามาใช้ในการ
พัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
(เฉลี่ยปีละ 2 เรื่อง)

หน่วย
นับ

ปี งปม. ปี พ.ศ. 2562 - 2579
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.
ปีที่
ปีที่
ปีที่
ปีที่
2560- 3-5 6-10 11-15 16-20
2561

มี/ไม่มี

n/a

มี

มี

มี

มี

มี/ไม่มี

n/a

มี

มี

มี

มี

เรื่อง

6

15

15

15

9

2. โครงการส่งเสริมการวิจยั ที่
สร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
- การวิจัยชุมชน
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
- การวิจัยสถาบัน
- วิจัยและพัฒนา
3. โครงการส่งเสริมวิชาการ
เวทีนาเสนอผลงานวิจัย
- รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น
- เวทีนาเสนอผลงานวิจัย
4. การกาหนดหลักเกณฑ์
ค่าตอบแทนนักวิจัยให้
เหมาะสม
5. โครงการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลการวิจยั
6. โครงการจัดทาเอกสาร
วิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- โครงการส่งเสริมการนา
ผลงานวิจัยภายนอกมาใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจและยกระดับ
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แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

ชุมชน

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

3.3 การสร้างความเป็นเลิศ
ที่เป็นอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยชุมชนแต่ละพื้นที่
3.4 วิจัยและพัฒนา
ศักยภาพศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชุมชน

3.3.1 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชน
สร้างความเป็นเลิศเฉพาะตาม
บริบทของพื้นที่
3.4.1 ส่งเสริมให้ศูนย์มีงานวิจัย
และพัฒนาองค์ความรูเ้ พื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่ชุมชน
3.4.2 จัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งศูนย์
พัฒนา ถ่ายทอด ภูมิปัญญา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปี งปม. ปี พ.ศ. 2562 - 2579
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.
ปีที่
ปีที่
ปีที่
ปีที่
2560- 3-5 6-10 11-15 16-20
2561

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
(7) จานวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยชุมชนแต่ละพื้นที่

ชิ้นงาน

n/a

20

20

20

20

(8) จานวนผลงานเด่นของวิทยาลัยชุมชนที่ ผลงาน
สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่
ชุมชน

n/a

6

10

10

10

(9) จานวนศูนย์พัฒนา ถ่ายทอด ภูมิปัญญา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการประกอบอาชีพในชุมชน

n/a

2

8

10

20

ศูนย์

- โครงการส่งเสริมการพัฒนา
Product champion ของแต่
ละวิทยาลัย
- แผนงานส่งเสริมให้วิทยาลัย
ชุมชนสร้างความเป็นเลิศ
เฉพาะตามบริบทของพื้นที่
- แผนงานรวบรวมองค์ความรู้
และพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลทางด้านภูมิปัญญา
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ชุมชน เพื่อการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ
- แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและระดมทรัพยากร
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
ถ่ายทอด ภูมิปัญญา
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน (5 ตัวชี้วัด)
เป้าหมาย

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

4.1 สถาบันมีเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ
การจัดการศึกษาและการ
ระดมทรัพยากร ทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ

4.1.1 จัดการศึกษา/บริการ
วิชาการร่วมกับเครือข่าย
สถาบัน องค์กรเพื่อส่งเสริม
การจัดการศึกษาที่เชื่อมโยง
เครือข่ายและทักษะอาชีพที่ได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงาน
มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานที่
เป็นความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น
4.1.2 ออกระเบียบ ข้อบังคับ
ของสถาบันที่เอื้อให้เกิดการจัด
การศึกษาร่วมหรือที่เชื่อมโยง
เครือข่าย
4.1.3 แสวงหาความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกับเครือข่าย
สถานประกอบการ หรือ
สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ
4.1.4 ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัด

หน่วย
นับ

ปี งปม. ปี พ.ศ. 2562 - 2579
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.
ปีที่
ปีที่
ปีที่
ปีที่
2560- 3-5 6-10 11-15 16-20
2561

(1) จานวนเครือข่ายจัดการศึกษาร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งใน/ต่างประเทศ
* ในประเทศ (มสธ.)
** ต่างประเทศ

เครือ
ข่าย

1*
-**

3*
-**

5*
1**

5*
1**

(2) ร้อยละของบุคลากร/นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ดา้ นการพัฒนางาน
วิชาการ/พัฒนาคุณภาพการศึกษากับ
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ
(3) มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ร้อยละ

1

5

10

10

แห่ง

n/a

-

1

-

ตัวชี้วัด

5* - แผนงานพัฒนาระบบ
1** ฐานข้อมูลเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ
- แผนงานปรัปปรุง/จัดทา
ระเบียบ ข้อบังคับที่เอื้อให้เกิด
10 การจัดการศึกษาร่วมหรือที่
เชื่อมโยงเครือข่าย
- แผนงานพัฒนาความร่วมมือ
การจัดการศึกษาและ
แลกเปลีย่ นข้อมูลหรือองค์
ความรู้ร่วมกันทั้งในและ
- ต่างประเทศ
- แผนงานการกระจายอานาจ
การทาความร่วมมือให้กับ
วิทยาลัยชุมชน
- แผนงานพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศ
- แผนงานพัฒนาความร่วมมือ
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษาร่วมกับหน่วยงาน/
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แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปี งปม. ปี พ.ศ. 2562 - 2579
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.
ปีที่
ปีที่
ปีที่
ปีที่
2560- 3-5 6-10 11-15 16-20
2561

การศึกษาร่วมกับเครือข่าย
4.2 วิทยาลัยชุมชนมี
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิทยาลัยชุมชน กับ
ชุมชน และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ ในการจัด
การศึกษา ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการ
ระดมทรัพยากร

4.2.1 สร้างและเชื่อมโยง
เครือข่ายการจัดการศึกษา/
บริการวิชาการ และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมรูปแบบวิทยาลัย
ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เช่น
มาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงาน มาตรฐานของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)
มาตรฐานทีเ่ ป็นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เป็นต้น
4.2.2 ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
ร่วมกับเครือข่าย
4.2.3 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
การจัดการศึกษารูปแบบ
วิทยาลัยชุมชน
4.2.4 สร้างสัมพันธภาพ
เครือข่ายการจัดการศึกษา
รูปแบบวิทยาลัยชุมชน

สถาบันการศึกษา/และ
ต่างประเทศ
(4) จานวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยชุมชนกับชุมชน และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(5) จานวนกองทุนที่มีผลการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง
(วชช.ละอย่างน้อย 1 กองทุน)

เครือ
ข่าย

20

20

23

23

23

กอง
ทุน

n/a

20

20

20

23
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง และผู้ประกอบการในชุมชน (5 ตัวชี้วัด)
เป้าหมาย
5.1 สร้างผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

5.1.1 สร้างผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.2 การส่งเสริมและพัฒนา 5.2.1 สร้างผู้ประกอบการราย
ศักยภาพผู้ประกอบการใน ใหม่ที่จะทาให้เกิดธุรกิจในการ
ชุมชน
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน
5.2.2 พัฒนาผู้ประกอบการราย
เดิมให้สามารถดาเนินธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด
(1) จานวนกิจกรรม/โครงการที่ทาให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงของชุมชนเป้าหมายพื้นที่

หน่วย
นับ

ปี งปม. ปี พ.ศ. 2563 - 2579
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.
ปีที่
ปีที่
ปีที่
ปีที่
2560- 3-5 6-10 11-15 16-20
2561

เรื่อง

n/a

20

20

20

20

คน

n/a

20

40

40

40

คน

n/a

10

20

20

20

n/a

20

20

20

20

(เฉลี่ย วชช.ละ 1 พื้นที่/1-3ปี)

(2) จานวนผู้ประกอบการรายใหม่
(เฉลี่ย วชช.ละ 1 ราย/1-3ปี)

(3) จานวนผู้ประกอบการรายเดิมที่สามารถ
ดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

5.3 ส่งเสริมเครือข่ายความ 5.3.1 สร้างความร่วมมือกับ
(4) จานวนผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รับการพัฒนาจาก ชิ้นงาน
ร่วมมือสร้างผลิตภัณฑ์และ เครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ เครือข่าย
ผู้ประกอบการชุมชน
เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.3.2 มีกลไกการเข้าถึงแหล่ง

- แผนงานการถ่ายทอดความรู้
วางรากฐานทางธุรกิจ (การ
วิเคราะห์การตลาด การสร้าง
แบรนด์ การบริหารงานบุคคล
การสร้างแผนธุรกิจ สร้าง
ช่องทางการตลาด)
- แผนงานบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ
Smart farmer Digital
marketing SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน
- แผนงานเสริมสร้าง
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการด้านการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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เป้าหมาย

5.4 พัฒนาช่องทาง
การตลาดสาหรับ
ผู้ประกอบการในชุมชน

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์
ทรัพยากรที่สนับสนุนการเป็น
ผู้ประกอบการ
5.4.1 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
นาเทคโนโลยี (Technology)
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ช่องทางการตลาด
5.4.2 แสวงหาพันธมิตร
(Alliance) เพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาด

ตัวชี้วัด

(5) ผู้ประกอบการมียอดจาหน่ายสินค้า
เพิ่มขึ้น

หน่วย
นับ

ร้อยละ

ปี งปม. ปี พ.ศ. 2563 - 2579
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.
ปีที่
ปีที่
ปีที่
ปีที่
2560- 3-5 6-10 11-15 16-20
2561

n/a

80

80

80

80

81

ภาคผนวก 2
ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
ต่อการจัดทายุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปี

82
การระดมความคิดเห็นจากผู้ทรางคุณวุฒิ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดทาแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปึ (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)
ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ บางลาภู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
 วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ
 กรรมการสภาวิทยาลัยที่กากับดูแลด้านนโยบายและแผนของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
 ผู้บริหารและบุคลากร ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ๆ ประกอบด้ว ย ผู้อานวยการวิทยาลัย/รอง
ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบงานด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ ผู้รับผิดชอบงานด้าน
วิชาการ และผู้รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ผู้บริหารและบุคลากรของสานักงานสถาบัน จานวน 20 คน
วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสิริกร มณีรินทร์
2 ดร.สุเมธ แย้มนุ่น

3

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ์

4
5
6
7

นางนิภาพร ภาคอุทัย
นางนันทวัณย์ ธรรมปริพัตรา
น.ส.อัจฉรา เพชรบรม
น.ส.ธนิญริญญ์ สิริปุณณาธิรัชต์

วิทยากร
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และประธานคณะอนุกรรมการ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาการ
อุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาคเอกชน
ภาคเอกชน
ภาคเอกชน

83
กรรมการสภาวิทยาลัย ชุมชน 20 แห่ง
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
2 ผศ.ประเสริฐ จริยานุกูล
3 นายสุเทพ นุชทรวง
4 น.ส.วไลพร เมฆไตรรัตน์

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประธานกรรมการสภา
กรรมการสภา

หน่วยงาน/วิทยาลัย
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน
พิจิตร

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

นายกฤษณะ จันทร์อินทร์
นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์
นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง

รองประธานกรรมการสภา
กรรมการสภา
ประธานกรรมการสภา

ตาก
บุรีรัมย์
มุกดาหาร

นายมงกุฎ จานงสนิท
นายพัฒนา พรมเผ่า
นายสมบุญ ทิพรังศรี
นายประเกียรติ ขุนพล
นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช
นายการิม รามันห์สิริวงศ์
นายอนุกูล สนิทพันธ์
นายวรัตน์ แสงเจริญ
นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
นายนิคม เพชรผา
นายประพันธ์ วงศ์พานิช
นางสมเสน่ห์ พ่วงพี
นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล
นายป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
นางกรรณิกา สุภาภา
ฝ่ายเลขานุการ/ผู้ช่วยวิทยากร

กรรมการสภา
กรรมการสภา
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภา
ประธานกรรมการสภา
กรรมการสภา
กรรมการสภา
ประธานกรรมการสภา
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภา
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
ประธานกรรมการสภา
ประธานกรรมการสภา
กรรมการสภา
ผู้อานวยการ

หนองบัวลาภู
สระแก้ว
อุทัยธานี
ระนอง
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สตูล
สมุทรสาคร
ยโสธร
พังงา
ตราด
แพร่
สงขลา
ตราด

1

น.ส.วนิดา สุภัทรกุล

2
3

น.ส.สุธิมา เทียนงาม
น.ส.สิริบุศย์ จันทร์คล้าย

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกอง
แผนงานและงบประมาณ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

4

น.ส.จิราวรรณ กล่องแก้ว

นักวิชาการศึกษา

กองแผนงานและ
งบประมาณ
กองอานวยการ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล
กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน

84
ที่
ชื่อ - นามสกุล
5 น.ส.ครองสิน มิตะทัง

ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

6

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

น.ส.ณัฐิดา จิตตะปัญญา

หน่วยงาน/วิทยาลัย
กองแผนงานและ
งบประมาณ
กองแผนงานและ
งบประมาณ

กลุ่มวิทยาลัยชุมชนภาคกลาง (อุทัยธานี สระแก้ว สมุทรสาคร ตราด) และวิทยาลัยชุมชนระนอง
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน/วิทยาลัย
1 น.ส.อาพร ไพฑูรย์
รองผู้อานวยการ
ตราด
2 น.ส.นิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์
ผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการ
ตราด
3 น.ส.อมร ไชยแสน
ผู้รับผิดชอบงานด้านวิจัย
ตราด
4 นายโกศล หนูสมแก้ว
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร
5 นายเผด็จ เปล่งปลั่ง
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร
6 นางประภัสสร นิ่มพินิจ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร
7 น.ส.ชุติมณฑน์ รัตนเจริญ
ครู
สมุทรสาคร
8 นายกวินท์ พินจารัส
ครู
สมุทรสาคร
9 นายพิพัฒน์ เพริดพริ้ง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
สมุทรสาคร
10 นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว
11 น.ส.วยุพร คัมภีรัญย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สระแก้ว
12 นางอัมพร สุคนเขตร์
ครู ชานาญการพิเศษ
สระแก้ว
13 นายชานาญ ค้าชู
ครู ชานาญการพิเศษ
สระแก้ว
14 นายสมภพ เจิมขุนทด
ผู้อานวยการ
อุทัยธานี
15 นายปราโมทย์ กีตา
รองผู้อานวยการ
อุทัยธานี
16 นายไพฑูรย์ ฟักเขียว
รองผู้อานวยการ
อุทัยธานี
17 นางยุพรัช แป้นห้วย
ครู ชานาญการพิเศษ
อุทัยธานี
18 นางน้าทิพย์ เทพบุตร
ครู ชานาญการ
อุทัยธานี
19 นายนิธิพงษ์ อนุรักษ์พงศธร
รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
ระนอง
20 น.ส.ชริตา บุญเรือง
ครู คศ.2
ระนอง
21 น.ส.นพรัตน์ พิมพ์สุข
ครู คศ.1
ระนอง
22 นางอมรรัตน์ ด้วงแป้น
ครู คศ.2
ระนอง

85
กลุ่มวิทยาลัยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร หนองบัวลาภู)
และวิทยาลัยชุมชนพังงา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน/วิทยาลัย
1 นายนิยม ชูชื่น
ผู้อานวยการ
สงขลา
รองผู้อานวยการ
บุรีรัมย์
2 นายนิรัญ อ่อนพันธุ์
3 น.ส.จารุภา แซ่ฮ่อ
ครู ชานาญการพิเศษ
บุรีรัมย์
4 น.ส.กฤษณียา ศังขจันทรานนท์ ครู ชานาญการ
บุรีรัมย์
ครู คศ.1
บุรีรัมย์
5 นายตวงวิทย์ เสียงสนั่น
6 นายศศิพงษา จันทรสาขา
ผู้อานวยการ
มุกดาหาร
7 นางกัญญาภัค สิงห์คา
มุกดาหาร
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
มุกดาหาร
8 น.ส.พิมพ์ประภา คาจันทร์
ครู ชานาญการ
9 นายทิวากร เหล่าลือชา
ครู ชานาญการพิเศษ
มุกดาหาร
10 น.ส.สุภณิดา ยาวะโนภาส
รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
ยโสธร
11 น.ส.ปิยดา ปัญญาศรี
12 น.ส.สุกญ
ั ญา ชอบธรรม
13 น.ส.สุริศา กัณหา
14 นายวสันต์ สุวรรณ์เนตร
15 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
16 นางนิตติญาพร บุญศรี
17 นางปราณี สถิตบรรจง
18 นางเวฬุกานต์ ขานวงศ์
19 นายสุวัชชัย หาชื่น
20 นายจารัส ขนาดผล
21 นายนิพนธ์ รัตนอาภรณ์
22 น.ส.ณัฐรดา ธรรมรักษ์
23 น.ส.พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์
24 น.ส.อรุณวรรณ มุขแก้ว
5 น.ส.สุถิรา มั่นคง

ครู ชานาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการ
ผู้อานวยการ
ครู
ครู
ครู
ครู
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
นักวิชาการศึกษา
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการ
ครู คศ.1

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
ยโสธร

86
กลุ่มวิทยาลัยชุมชนกลุ่มภาคใต้ 5 จังหวัดชายแดน (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล สงขลา) พังงา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน/วิทยาลัย
1 นางสาธิยา บือซา
รองผู้อานวยการ
นราธิวาส
2 นายทวีบุญ เชาวะเจริญ
รองผู้อานวยการ
นราธิวาส
3 น.ส.อุไรวรรณ ชินพงษ์
ครู คศ.3
นราธิวาส
4 นายอิบรอเฮม แวหะมะ
นักวิชาการศึกษา
นราธิวาส
5 นายวิชาพร ชินประพัทธ์
ผู้อานวยการ
ปัตตานี
6 นายสุทธิศักดิ์ น้าทิพย์
รองผู้อานวยการ
ปัตตานี
7 น.ส.สมพร โรยทั่ว
นักวิชาการศึกษา
ปัตตานี
8 นายจรูญ พรหมสุข
ผู้อานวยการ
ยะลา
9 นายพล เสาะสุวรรณ
รองผู้อานวยการ
ยะลา
10 น.ส.ธนพัชร แก้วปฏิมา
ครู ชานาญการ
ยะลา
11 น.ส.ธิดารัตน์ รักษามั่น
เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน
ยะลา
12 น.ส.สุนทรีพรรณ กาปั่นทอง
ครู ชานาญการ
ยะลา
13 นางชาภู คงเพ็ชร
นักวิชาการศึกษา
สงขลา
14 นายวีระพจน์ กิมาคม
ครู
สงขลา
15 นางเกษร ปะลาวัน
รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
สตูล
16 นางกิตติยา ฤทธิภักดี
รองผู้อานวยการ
สตูล
17 นางนิสรีน ล่านุ้ย
ครู
สตูล
18 น.ส.สุนิสา สะแหละ
ครู ชานาญการ
สตูล
กลุ่มวิทยาลัยชุมชนกลุ่มภาคเหนือ (แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร แพร่ น่าน)
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
1 นายสุรเสน ทั่งทอง
ผู้อานวยการ
2 นายเด่นศักดิ์ หอมหวน
ครู คศ.2
3 นางเปรมจิต มอร์ซิง
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
4 น.ส.รัตนภรณ์ ปานช้าง
นักวิชาการศึกษา
5 นายภัทรพงค์ ทองรวย
ครู คศ.1
6 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
ผู้อานวยการ
7 น.ส.จอมขวัญ เวียงเงิน
ครู คศ.2
8 น.ส.พัชรนันท์ วงศ์พนัสสัก
ครู คศ.2

หน่วยงาน/วิทยาลัย
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
แพร่
แพร่
แพร่

87
ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ - นามสกุล
นายพงศธร กันทะวงค์
นายคมสัน คูสินทรัพย์
นายทรงศักดิ์ ปัญญา
นายสุบัณกร กวีวัฒน์
นายอนุชา มูลมัย
น.ส.ชรัสนันท์ ตาชม
น.ส.นุจณี วันชนะ
นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
นายอัครธร ธิเขียว
นายณรงค์ สมบัติใหม่
นายวัลลภ พึ่งไชย
นายอรรถนิติ กมเลศรังสรรค์
นางขนิษฐา นครประสาท
น.ส.ชฎานันท์ กลิ่นหอม

ตาแหน่ง
ครู คศ.1
ผู้อานวยการ
ครู
ครู
รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ
ผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัย
ผู้รับผิดชอบด้านงานแผน
ผู้อานวยการ
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการ
ครู
พนักงานราชการ

ผู้บริหารและบุคลากรของสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
1 นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
2 นายเจริญชัย วงษ์จินดา
รักษาราชการแทนรองผู้อานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
3 นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
รักษาราชการแทนรองผู้อานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
4 น.ส.เพ็ญนภา นักฆ้อง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกอง
อานวยการ
5 น.ส.พัชรี กาทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน/วิทยาลัย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร

หน่วยงาน/สังกัด
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
กองอานวยการ
กองอานวยการ

6

น.ส.ธิรดา ศรีขวัญใจ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กองอานวยการ

7

นายสุชิน นาคเงิน

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

กองอานวยการ

8

น.ส.ณัฏฐิกา เจยาคม

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

กองอานวยการ

9

นางชนิกา น้าเพชร

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองคลังและ
สินทรัพย์

กองอานวยการ

88
ที่
ชื่อ - นามสกุล
10 น.ส.พิมพา จอนสาโรง

ตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

หน่วยงาน/สังกัด
กองอานวยการ

11 น.ส.ภิญญาพัชญ์ เกตุยศ

นักวิชาการเงินและบัญชี

กองอานวยการ

12 นายอภินันท์ วงษ์ไกล

นักวิชาการเงินและบัญชี

กองอานวยการ

13 นางวิลาสินี ปิยางสุ

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

กองอานวยการ

14 นางนิศารัตน์ อัครวิมลนันท์

นักวิชาการพัสดุ

กองอานวยการ

15 น.ส.ชนัญชิดา ทองประยงค์

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

16 นายนาพล ปัญญาทิพย์

นักทรพยากรบุคคล

17 น.ส.ลักขิตา ศาสตรานุรักษ์กุล

นักวิชาการศึกษา

18 น.ส.อารีรักษ์ โสภา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการ

19 น.ส.ปารดา ศราธพันธุ์
20 น.ส.วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองส่งเสริม
กิจการวิทยาลัยชุมชน
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

21 นายอัษณุ สุวรรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล
กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย
กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย
กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน
กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน
กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน

89
การระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทางานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
การประชุมกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปี
ระหว่างผู้แทนสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้แทนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
และผู้แทนวิทยาลัยชุมชน
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
2. นายนิยม ชูชื่น
3. นางกรรณิกา สุภาภา
4. นายคมสัน คูสินทรัพย์
5. นายณรงค์ สมบัติใหม่
6. นายมงกุฎ จานงสนิท
7. นางสาวศุภพิชญ์ ดานวล
8. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
9. นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง
10. นางสาววนิดา สุภัทรกุล
11. นางสาวครองสิน มิตะทัง
12. นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา

ผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงชลา
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู
ครู คศ.2 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ผู้อานวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกองแผนงานและงบประมาณ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
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การรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อร่างกรอบยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี
ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2560
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ รร.เซ็นทารา จังหวัดตาก
1. นางสิริกร มณีรินทร์
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(นางอรสา ภาววิมล แทน)
3. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายอุดร ตันติสุนทร
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
กรรมการสภาสถาบั น ซึ่ ง เลื อ กจากผู้ แ ทน
ภาคเอกชน
8. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
กรรมการสภาสถาบันโดยตาแหน่ง
(นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ แทน)
9. ผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาสถาบันโดยตาแหน่ง
(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
10. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
กรรมการสภาสถาบั นซึ่ งเลื อกจากประธานสภา
วิทยาลัย
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์
กรรมการสภาสถาบั นซึ่ งเลื อกจากผู้ อ านวยการ
วิทยาลัย
12. นายทิวากร เหล่าลือชา
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจา
13. นายพล เสาะสุวรรณ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจา
14. นายเจริญชัย วงษ์จินดา
เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้า ริเวอร์ไซด์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ์
3. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
4. นายสุรพล โอภาสเสถียร
5. ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ เจริญพรพัฒนา
คณะทางาน
1. นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
2. นางกรรณิกา สุภาภา
3. นายณรงค์ สมบัติใหม่
4. นายมงกุฎ จานงสนิท
5. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จริยานุกูล
7. นายนาชัย กฤษณาสกุล
8. นายทรงศักดิ์ ปัญญา
9. นางนุชนาฎ ชาวปลายนา
10. นางสาวสุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ
11. นางสาวสุภาวดี อิสณพงษ์
12. นางอัมพร สุคนเขตร์
13. นางสาวศุภพิชญ์ ดานวล
14. นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
15. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
16. นางชนิกา น้าเพชร
17. นางสาววนิดา สุภัทรกุล
18. นายสุชิน นาคเงิน
19. นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง
20. นางสาววิลาสินี ปิยางสุ
21. นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะกุล
22. นางสาวครองสิน มิตะทัง
23. นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
ผู้อานวยการสานักงานยุทธศาสตร์
รักษาการหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมนโยบาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู
ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยชุมชนแพร่
วิทยาลัยชุมชนตราด
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ครู คศ.2 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ผู้อานวยการกองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
ผู้อานวยการกองคลังและบริหารสินทรัพย์
ผู้อานวยการกองแผนงานและงบประมาณ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
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24. นางสาวสุพรรณิการ์ ปัชโชตะสิงห์
25. นางสาวลักขณา คมขา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
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การรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อร่างกรอบยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี
ในการสัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ที่เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

วิทยาลัยชุมชนตราด
1 นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์
2 พระครูวิเศษธรรมวาที อภิวาท
3 นางอัณณ์จันททร์ เพ็ชรัตน์
4 นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร
5 นายประหยัด พรหมพะเนาว์
6 นายบัณฑิต กูลพฤกษี
7 นายประเสริฐ ศิริ
8 นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ
9 นางสมเสน่ห์ พ่วงพี
10 ดร.กรรณิกา สุภาภา
วิทยาลัยชุมชนตาก
1 นายบัญญัติ พุ่มพันธ์
2 นายกฤษณะ จันทร์อินทร์
3 นายบุญเลิศ แป้นพงษ์
4 นางพรรณทิพย์ ไชยชนะ
5 สิบเอกประเสริฐ พ่านพัฒนกุล
6 นายไชยเดช แก้วประดิษฐ
7 นายสุรเสน ทั่งทอง
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
1 นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช
2 ว่าที่ร้อยโท ดิลก ศิริวัลลภ
3 นางกรรณิกา ดารงวงศ์
4 นางสาวฐิตาภรณ์ อุสัยหนี
5 นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม
6 นายธีระ อัครมาส
7 นายรพี มามะ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ครู วิทยฐานะชานาญการ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
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ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

8 นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์
9 นายไพศาล ตอยิบ
10 นายยุทธนา พรหมณี
วิทยาลัยชุมชนน่าน
1 นายเสรี พิมพ์มาศ
2 นางอมรา ชัยพินิจ
3 นายประยงค์ แก้วประทุม
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
1 นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
2 นายภูเบศ จันทนิมิ
3 นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
4 นายเกลี่ยเกียรติ แซ่แต้
5 นายโกวิท แย้มกลิ่น
6 นายชนธัญ แสงพุ่ม
7 นายวิบูลย์ บุญมี
8 นายอนุกูล สนิทพันธ์
9 นายวิชาพร ชินประพัทธ์
10 นางซูไบดะห์ จะปะกียา
11 นายจรินทร ปราชญ์เปรื่อง
12 รศ.สมเกียรติ พ่วงรอด
วิทยาลัยชุมชนพังงา
1 นายประพันธ์ วงศ์พานิช
2 ดร.ปกรณ์ ตันสกุล
3 นายรอชีดิน สมัยพิทักษ์
4 นายจารัส ขนาดผล
5 นางกรรณิการ์ ปิ่นแก้ว
6 นางสาวจิตตาภรณ์ กล่อมแดง
7 นายวัฒนา จินดาพล
8 นายมานิต วิมุตติสุข
9 ผศ.ดร.ประภา กาหยี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ครูชานาญการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
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วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
1 นายไพศาล นุ่มนาค
2 นายวิชาญ ชุ่มมั่น
3 ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์
4 นายประทีป นากกลัด
5 นายธวัชชัย รัตนพุก
6 นายวิเชียร จุลพันธ์
7 นายบันลือ เหลืองทองคา
8 นายสุธนต์ เทียนเฮง
9 นายณรงค์ สมบัติใหม่
วิทยาลัยชุมชนแพร่
1 นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล
2 พระโกศัยเจติยารักษ์
3 นายเทพ ถนอม
4 นายเกชา อินทโชติ
5 นายกิตฒิพันธ์ เอื้ออภิญญกุล
6 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
7 น.ส.พัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์
8 น.ส.พวงทอง บุญชู
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1 นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
2 นายบูรณ์ อินธิรัตน์
3 นายเรืองศรี ยืนยง
4 นายพรรณณา ราชิวงค์
5 นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
6 นายสุวัฒน์ ผานิตกุลวัฒน์
7 นายอรรครัตน์ รัตน์จันทร์
8 นายศศิพงษา จันทรสาขา
9 นางอัญญา ทวีโคตร

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
1 นายสุเทพ นุชทรวง
2 นายบุญยืน คงเพชรศักดิ์
3 นายภานุเดช ไชยสกุล
4 นายจิระ พานิชยานนท์
5 พันตารวจโท จักร์ สายแก้ว
6 นายคมสัน คูสินทรัพย์
7 นายประเสริฐ วิริยะภาพ
8 นายรอน ใจกันทา
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
1 นางประภาศรี สุฉันทบุตร
2 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
3 นายมั่น สามสี
4 นายนิคม เพชรผา
5 ผศ.ดร.อารี หลวงนา
6 นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส
7 นายพลากร แก้วขวัญข้า
8 นายดิเรก ศรีวะโสภา
9 นางลักขณา นักธรรม
10 นางสาวสมร ศิริโสม
11 นายนัธชัย ประชุมชัย
วิทยาลัยชุมชนยะลา
1 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา
2 นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ
3 นางสุนันทา เสรี
4 นางภรณี เลื่องอรุณ
5 ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
6 นายจรัส เรืองแก้ว
7 นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์
8 นายจรูญ พรหมสุข

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
ประธานกรรมการ
เลขานุการ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
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วิทยาลัยชุมชนระนอง
1 รศ.ชูศักดิ์ เอกเพชร
2 นายขนบ พูลผล
3 นายกรีฑา ยกย่อง
4 ผศ.สาโรช เผือกบัวขาว
5 นายประเกียรติ ขุนพล
6 นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์
7 นายปรารมณ์ นาคบารุง
8 นางรัตนพร พลายด้วง
9 นายเกรียงชัย เลิศบุญนา
10 นายอิทธิพัทธ์ เศรษฐยุกานนท์
11 นายสว่าง แก้วเจริญ
12 นายนิติกานต์ สายศิวานนท์
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
1 นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร
2 นายพีระพล สาครินทร์
3 ผศ.เรวดี กระโหมวงศ์
4 นางขวัญใจ แก้วเกาะสะบ้า
5 ผศ.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
6 นายกิตติเทพ ถาวรสุข
7 นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ
8 นายโสภณ จะยะสกูล
9 นายนิยม ชูชื่น
10 นายประยูร ดารงรักษ์
วิทยาลัยชุมชนสตูล
1 นางช่อมาลี นาคบรรพต
2 นายวรัตน์ แสงเจริญ
3 นายอุสมาน บินตามะหงง
4 ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
5 นายวรเศรษฐ์ โชติวราธนศักดิ์
6 นายอับดลมานับ หลงหัน

ตาแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
เลขานุการ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
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7 นายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์
8 ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
9 นางพาซีย๊ะ เจริญฤทธิ์
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1 นายรังสรรค์ เจียระไน
2 นายสุทัศน์ ตระกูลบางคล้า
3 นายสุรชัย โสตถีวรกุล
4 นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
5 นายวัชรากร ตาสาย
6 น.ส.รัชนี ศิริชัยเอกวัฒน์
7 นายโกศล หนูสมแก้ว
8 นางภัทราภรณ์ คงทอง
9 น.ส.ลัดดาวัลย์ ท่าไม้
10 นายบุญล้อม สาราญ
11 นายสุภชัย งามสม
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
1 นายศานิตย์ นาคสุขศรี
2 นายสุรชาติ คหินทพงษ์
3 นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล
4 นายพัฒนา พรมเผ่า
5 นายศุภชัย ยุวถาวร
6 นางสาวนนัญญ์อร นราเศรษฐวัฒน์
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู
1 ผศ.นพพร โฆสิระโยธิน
2 นายจักรพงศ์ โสนะแสง
3 นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์
4 นายณพล เชยคาแหง
5 ว่าที่ร้อยตรีวีระสกุล บุราณรักษ์
6 นายมงกุฎ จานงนิต
7 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล

ตาแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง

99
ที่

ชื่อ - นามสกุล

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
1 นายเผด็จ นุ้ยปรี
2 นายธวัชน์ ภูริผล
3 นายสมบุญ ทิพรังสี
4 นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์
5 นายเพียรธรรม ฟื้นพงษ์พัฒน์
6 นายญวน ปานาง
7 จ่าสิบเอก ชาญ อินทรีย์สังวร
8 นายไพฑูรย์ ฟักเขียว
9 นายปราโมทย์ กีตา
10 นายเจนวิทย์ ศรีบวรธนวงศ์
11 รศ.ธานี ธงทอง
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
1 ผศ.น้อย สุปิงคลัด
2 นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์
3 ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธิ์
4 นายทองคา แจ่มใส
5 นายสนธยา ไกรรณภูมิ
6 นางสกุณีย์ ธีระธารงรักษ์
7 นางสาวจารุภา แซ่ฮ่อ
8 นายธนนท์ เจียรพันธุ์
9 นายรัชวุฒิ กฤตสิน

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
อาจารย์ผู้สอน
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.วชช. กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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การประชุมคณะทางานจัดทายุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560
ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม
1. นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
2. นายนาชัย กฤษณาสกุล
3. นายนิยม ชูชื่น
4. นางกรรณิกา สุภาภา
5. นายคมสัน คูสินทรัพย์
6. นายณรงค์ สมบัติใหม่
7. นายมงกุฎ จานงสนิท
8. นางสาวศุภพิชญ์ ดานวล
9. นายเจริญชัย วงษ์จินดา
10. นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง
11. นางสาววนิดา สุภัทรกุล
12. นางสาวครองสิน มิตะทัง
13. นายทศปริชัย เลาห์ทวี
14. นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา
15. นางสาวลักขณา คมขา

ผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงชลา
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู
ครู คศ.2 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกองแผนงานและงบประมาณ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษา
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การประชุมระดมความคิดเห็น
เรื่อง การปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น
1. นายพงศ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
2. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
3. นายนาชัย กฤษณาสกุล
4. นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
5. นายเจริญชัย วงษ์จินดา
6. นายคมสัน คูสินทรัพย์
7. นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์
8. นางกรรณิการ์ สุภาภา
9. นายนิยม ชูชื่น
10. น.ส.จันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง
11. นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร
12. น.ส.ศุภพิชญ์ ดานวล
13. น.ส.ครองสิน มิตะทัง
14. นายทศปริชัย เลาห์ทวี
15. น.ส.วนิดา สุภัทรกุล
16. น.ส.ทวนทัศน์ นิลดา

กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประธานคณะทางาน
ผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รองประธานคณะทางาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทนรองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
คณะทางาน
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
คณะทางาน
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
คณะทางาน
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
คณะทางาน
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
คณะทางาน
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
ครู ค.ศ. 3 วิทยาลัยชุมชนระนอง
คณะทางาน
ครู ค.ศ. 2 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
คณะทางาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
คณะทางาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองแผนงานและงบประมาณ
คณะทางานและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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17. น.ส.ณัฐิดา จิตตะปัญญา
18. นายประเสริฐ จริยานุกูล
19. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
20. น.ส.ปารดา ศราธพันธุ์
21. นางชนิกา น้าเพชร
22. นางวิลาสินี ปิยางสุ
23. น.ส.สิริบุศย์ จันทร์คล้าย
24. น.ส.ชนัญชิดา ทองประยงค์
25. น.ส.อรวรรณ คล่องวิทยายุทธ
26. น.ส.รัชนันต์ ไชยสุวรรณ
27. น.ส.สุพรรณิการ์ ปัญโชตะสิงห์
28. นางเกศินี เทศสถาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
บุคลากรชานาญการ
บุคลากรชานาญการ
บุคลากร ชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

