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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาอนุปริญญา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ในสถาบันวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แห่งท่ัวประเทศ บทความนี้สะท้อนในเห็นถึงการจัด
การศึกษาในบริบทท่ีเข้าถึงชุมชน และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีโอกาสทางการศึกษา การศึกษานับเป็น
เครื่องมือส าคัญยิ่งในการพัฒนาพลเมืองของชาติให้มีความรู้ความสามารถก้าวให้ทันการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสังคมตลอดจนวัฒนธรรมให้คงอยู่และก้าวต่อไปใน
อนาคต ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องท าพันธกิจดังนี้ การศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญา 
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ วิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน อีกท้ังทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน
ในแง่ของการผลิตบุคลากรทางการศึกษานั้น วิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แห่งท่ัวประเทศได้ให้บริการ การ
จัดการศึกษาปฐมวัย ในบริบทท่ีแตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ : สถาบันวิทยาลัยชุมชน,การศึกษาปฐมวัย  
Abstract 
  This academic paper aims to present a model of management education 
diploma. Early Childhood Education Program in 20 community college institutions across 
the country. This article reflects on the provision of education in the context of reaching 
the community. and encourage people in the community to have educational 
opportunities Education is an indispensable tool for developing citizens of the nation to 
have the knowledge and ability to keep up with the rapid changes and to drive the 
economy, society, and culture to persist and move forward in the future. In which 
community college institutions must have the following missions: Higher education that 
is lower than a degree Academic or professional training, Research and academic services 
for community development, It also nurtures local arts and culture, promotes lifelong 
learning to strengthen the locality and community in terms of producing educational 



personnel. All 20 community colleges across the country provide services. Early 
childhood education management in different contexts 
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1. บทน า 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษา จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญา 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาท่ียั่งยืน เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคคล ตอบสนองต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งน าไปสู่การ
พัฒนาประเทศ (แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี,2562) ซึ่งยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนระยะ 5 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนยุทธศาสตร์ท่ี 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชนยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลงเพื่อขับเคล่ือน
การสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 วิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นจากความจ าเป็นในการผลิตก าลังคนเพื่อสนองความต้องการพัฒนา
ประเทศ โดยแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓
กล่าวคือ ได้มีการแสดงความคิดเห็นถึงความจ าเป็นในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมนุมขึ้นในประเทศไทยต่อท่ี
ประชุม The American Association of Junior College International Assembly ณ มลรัฐฮาวาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๒๓ แนวคิดดังกล่าวนั้น
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๙) ท่ีก าหนดนโยบาย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ส่งเสริมการศึกษาและทดลองการจัดการศึกษาแบบวิทยาลัยชุมชนเพื่อ
สนองความต้องการก าลังคนระดับกลางในแขนงวิชาท่ีประเทศมีความต้องการมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 
๒๕๓๗ รัฐได้ตระหนักถึงปัญหาของระบบการศึกษาท่ีเป็นไปเพื่อคนส่วนน้อยไม่เกิดความเป็นธรรมกับ
สังคมและเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบให้เตรียมการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เป็นการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ส าหรับระดับอุดมศึกษานั้นได้มีการก าหนด
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างอุดมศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของวิทยาลัยชุมชนไว้ ๓ ประการ คือ ๑. 
จัดให้มีทบวงอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าท่ีรับผิดชอบก ากับงานของ
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยเอกชน ๒.ก าหนดความมุ่งหมายของอุดมศึกษาให้ชัดเจน โดย
วิทยาลัยชุมชนให้เน้นการสอนและการให้บริกรวิชาการแก่ท้องถิ่น                    ๓.จัดระบบอุดมศึกษา
โดยรวมกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเข้าด้วยกันเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีได้สมบูรณ์และไม่ซ้ าซ้อนในสถาบันท่ีอยู่
ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดให้จัดรวมวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นวิทยาลัยชุมชน 
  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๐ ได้มีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนแห่งแรกขึ้นท่ีจังหวัดภูเก็ต โดยให้เป็น
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ได้จัดต้ังวิทยาลัยชุมชนขึ้นอีกแห่ง
ท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เช่นกัน และในปี พ.ศ.



๒๕๒๗ ได้มีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนขึ้นในสังกัดวิทยาลัยครูจ านวน 4 แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนพิบูล
สงคราม วิทยาลัยชุมชนอุบลราชธานี วิทยาลัยชุมชนนครราชสีมา และวิทยาลัยชุมชนนครศรีธรรมราช 
แต่ในระหว่างท่ีเตรียมการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนนั้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครูพ.ศ. ๒๕๑๘ โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี 
ดังนั้น จึงไม่มีการด าเนินการในเรื่องของวิทยาลัยชุมชนต่อ อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรี
ได้เห็นชอบให้กระทรวงศีกษาธิการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนขึ้น โดยให้สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ได้แก่
วิทยาลัยเกษตรกรรม วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์ จ านวน ๗๗ แห่ง ท่ัว
ประเทศ เป็นวิทยาลัยชุมชน ด้วยการขยายฐานวิชาการจากเดิมให้มีบทบาทการจัดการศึกษาและ
บริการชุมชนให้กว้างขวางขึ้น วิทยาลัยชุมชนดังกล่าวด าเนินการจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรีจึง
ได้มีมติยกเลิกวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยเกษตรกรรม ท าให้วิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยอื่น ๆ ลดบทบาท
และความส าคัญลงไป" การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมซนในยุคแรกเริ่มนี้สัมพันธ์กับทิศทางของ
การเมืองเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายและวัฒนธรรมการด าเนินงานเป็นเครื่องก ากับ ในการวางรากฐาน
งานของวิทยาลัยชุมชนในระยะต่อไป จึงเริ่มค านึงถึงปัจจัยด้านกฎหมายตลอดจนมาตรการทางสังคม
และชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากขึ้นเพื่อสนองความต้องการทางการศึกษาของ
ประชาชนอย่างแท้จริงในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้มีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนขึ้น 
จ านวน ๑๐ แห่ง คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวล าภู สระแก้ว 
อุทัยธานีระนอง และนราธิวาส และในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยอาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้มีการจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน ท่ีมีการบริหารจัดการโดยชุมชน และ
มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใน
ชุมชน จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ได้มีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 
จังหวัดยะลา และปัตตานี และในวันท่ี ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติมอีก 
๕ แห่งคือ จังหวัดยโสธร สมุทรสาคร ตราด สตูล และพังง ต่อมาได้มีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติม
ขึ้นอีก๓ แห่ง คือ จังหวัดแพร่ สงขลา และน่านซึ่งเป็นวิทยาลัยชุมชนล่าสุด 
  ปัจจุบันมีวิทยาลัยชุมชนมีจ านวน ๒๐ แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนยโสธร วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วิทยาลัย
ชุมชนตราด วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนสงขลา และ
วิทยาลัยชุมชนน่าน 
   การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-
2564 ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ี
ปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในขณะท่ีแนวโน้มโลกท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่าง



รวดเร็วประเทศต่างๆก าลังเร่งพัฒนานวัตกรรมและน ามาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อเป็นอาวุธส าคัญ
ในการต่อสู้ในสนามแข่งขันของโลกรวมท้ังการใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงเป็นความท้า
ทายอย่างยิ่งยวดและการเปล่ียนแปลงนี้ส่งผลถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยประชากรส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่มส่งเสริมการผลิตและกลุ่มแรงงานราคาถูก ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิมประเทศไทยคนกลุ่ม
นี้ คอยเกื้อกูลกัน ไม่มีปัญหาในการเล้ียงดูเด็ก ไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องพาไปโรงเรียนอนุบาล แต่
สถานการณ์ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจท าให้ สภาพชีวิตของคนในชาติแปรเปล่ียนไป คนต้องจากถิ่น
ฐานหางานท าในเมือง ผู้เป็นแม่ต้องออกท างานเพื่อหารายได้มาเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว บทบาทในการเล้ียงดูลูกต้องพึ่งพาโรงเรียน ดังนั้นครู ผู้ดูแลเด็กจึงเป็นผู้ท าหน้าท่ีแทนพ่อ
และแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานเล้ียงดูเด็ก หรือโรงเรียนอนุบาล จึงเป็นแหล่งส าคัญท่ีจะบ่มเพาะ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ สมดุล รอบด้านตามวัย และเต็มศักยภาพ จาก
การเปล่ียนแปลงและตอบสนองต่อความจ าเป็นของครอบครัวในยุคปัจจุบันท่ีต้องด าเนินชีวิตอย่างเร่ง
รีบและสมาชิกในครอบครัวต่างแสวงหาหนทางการสร้างรายได้เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจึงขาด
ผู้ท าหน้าท่ีให้การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยอย่างใกล้ชิดหลักสูตรนี้จึงมีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ความต้องการของสังคมและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีให้ความส าคัญกับการยกระดับ
คุณภาพของประชากรในประเทศโดยเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยรวมถึงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีมาตรฐาน (มาตรฐานระดับคุณวุฒิทางการศึกษา หลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
  จากแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ีแสดงให้เห็นว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชน
และวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แห่ง เห็นถึงความส าคัญของการศึกษาปฐมวัยท่ีมีต่อชุมชน โดยให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่คนทุกเพศทุกวัย ทุกสถานะทางเศรษฐกิจสังคม  
  
2. วิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย  
  20 แห่งเปิดปัจจุบันวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ท่ัวประเทศ ได้แก่ภาคเหนือ 5 แห่ง ได้แก่ 
แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร แพร่ และ น่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ได้แก่ บุรีรัมย์ มุกดาหาร 
หนองบัวล าภู ยโสธร ภาคกลาง 4 แห่ง ได้แก่ สระแก้ว อุทัยธานี ตราด สมุทรสาครภาคใต้ 7 แห่ง ได้แก่ 
ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล พังงา สงขลา ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้ท้ังหมด 20 แห่ง มีหลักสูตร 2 รูปแบบ 1 หลักสูตรอนุปริญญา 2. 
หลักสูตรระยะส้ัน  
ปรัชญา 
เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพของบุคคลและชุมชน 



 
ภาพจาก http://iccs.ac.th/about_us.php?aboutus_id=4 

วิสัยทัศน์ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 

• จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญา 
• ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
• วิจัย และบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน 
• ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
• ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน 

คุณภาพมาตรฐานหลักสูตร 

• พัฒนาหลักสูตรภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2548 
• เป็นการด าเนินการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
• ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถสะสมหน่วยกิตเพื่อรองรับการเทียบโอนหรือไปศึกษาต่อในระดับสูง

ขึ้นได้ 

การบริหารวิชาการ 
• หลักสูตรพัฒนามาจากการศึกษาวิจัยชุมชนเป็นฐานในการศึกษาความต้องการ ศักยภาพ และ

ทิศทางการพัฒนาของชุมชน 
• หลักสูตรเปิดง่าย ปิดง่าย และเน้นประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนและชุมชน 
• เน้นการค้นหาศักยภาพของบุคคลและชุมชนในพื้นท่ีมาใช้เป็นฐานในการจัดการความรู้ พัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
• มีความร่วมมือท่ีดีกับครูภูมิปัญญา อาจารย์พิเศษ สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยชุมชน 
• มีความร่วมมือท่ีดีกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีวิทยาลัยชุมชนต้ังอยู่ 
• ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการในรูปของกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชน 

 



3. การจัดการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอน 

• เน้นการระดมทรัพยากรในพื้นท่ีมาเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา ท้ังด้านสถานท่ีเรียน 
อาจารย์พิเศษท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นท่ี 

• จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนท้ังก่อนเข้าเรียนและระหว่างเรียน เพื่อให้ส าเร็จการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

• จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ียืดหยุ่นเอื้อให้ผู้เรียนท างานไปเรียนไปด้วยได้ 

การจัดการศึกษา 
ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเรื่อง การด าเนินการตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๑.การจัดการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นก าลังคนท่ีมี
ความรู้ส าหรับอนาคต มีสมรรถนะการเรียนรู้ พร้อมปรับตัวเข้ากับโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่ างรวดเร็ว
และชับซ้อน มีความสามารถสร้างสรรค์การเปล่ียนแปลงด้านบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยท่ีจะร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีคุณค่า สร้างสัมมาชีพ และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเปล่ียนแปลงชุมชนให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 
และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๑.๑ หลักสูตร แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
   ๑.๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญา หมายถึง หลักสูตรการศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นความรู้ ทักษะด้านวิชาการ และวิชาชีพ รวมท้ัง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับปัจจุบัน 
   ๑.๑.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตร ประกอบด้วย 
 
๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายถึง หลักสูตร 
  การศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ท้ังด้านทฤษฎีและบฏิบัติ เน้น
ความรู้ ทักษะด้านวิซาการวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพท่ีตอบสนองต่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
หรือการตอบสนองความต้องการก าลังคนในภาคส่วนต่างๆ ของท้องถิ่นและชุมชนหรือประเทศ อาจเป็น
หลักสูตรท่ีเกิดจากการพัฒนาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนหรือหลักสูตรท่ีวิหยาลัยชุมชนพัฒนา และมีการ
รับรองคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
  ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน หมายถึง หลักสูตรการศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะอาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสอดคล้องกับความต้องการหรือลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นและชุมชน
เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาและด าเนินการท้ังระบบโดยวิทยาลัยชุมชน 
  ๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หมายถึง หลักสูตรการผลิตและพัฒนาก าลังคนระตับฝีมือ ระดับเทคนิค ให้มีสมรรถนะมีคุณธรรม



จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
  ๑.๑.หลักสูตรสัมฤทธิบัตร หมายถึง หลักสูตรการศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในท้องถิ่นและชุมชน เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะ
อาชีพ หรือทักษะชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง อาจเป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาใหม่ท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ หรือ
เป็นรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน ท่ีผู้เรียนต้องการพัฒนาตนเอง โดย
ขอรับสัมฤทธิบัตร 
  ๑.๒ แนวทางการจัดการศึกษา 
  ๑.๒.๓ ระบบการจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมซนจัดการศึกษาไต้ท้ังในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย หรือจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยจัดในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีความยืดหยุ่น
ท้ังด้านการเข้าเรียน ตารางเรียน สถานท่ีเรียน วิธีการเรียนการสอน และการส าเร็จการศึกษา โดยให้มี
การเทียบโอนผลการเรียนท่ีผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบไต้ ไม่ว่าจะเป็น
ผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตามรวมท้ังจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน ตามหลักการและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนอาจจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบโดยมีผู้จัดการเรียนรู้ท า
หน้าท่ีเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ (Facilitator) ได้แก่ 
  ๑) การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบทางไกลการเรียนรู้ทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning หรือการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น 
  ๒) การเรียนรู้แบบเข้าช้ันเรียน ท่ีเน้นท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามเวลาท่ีก าหนดระหว่าง
ผู้เรียนกับวิทยาลัยชุมชน 
  ๓) การเรียนรู้ในสถานประกอบการท่ีมีความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชน 
  ๔) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานและการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
 ๑.๒.๒ ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
  ๑) วิทยาลัยชุมชนอาจท าความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาต่อในระดับปริญญา
ของนักศึกษา 
  ๒) วิทยาลัยชุมชนอาจจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน สถาบันศาสนา องค์การท่ีด าเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐในการจัดการศึกษา และเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนอาจจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ 
  ๑.๒.๓ การจัดการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ การใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning ท่ี
ผู้เรียนเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เน้นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
การประเมินตามสภาพจริง และการสะท้อนความคิด 
  ๑.๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 



  ส่งเสริมให้บุคคลทุกกลุ่มรู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถน าตนเองในการ
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ได้ทุกสถานท่ีทุกเวลา ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพโดยไม่
มีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและสถานท่ี และเช่ือมโยงการศึกษาในระขบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๑.๒.๕ การฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนา 
ทักษะ และทัศนคติของบุคคล เฉพาะอย่างในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท้ังทางด้านวิชาการและวิขาชีพให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือหน้าท่ี 
 
การจัดการเรียนการสอน  
  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  เป็นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีแนวปฏิบัติดังนี้  
  1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร  
  2. จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจ และพัฒนาเทคนิค วิธีการ
สอนจัดกิจกรรมการส่งเสริมการสอนการวัดผลการเรียนแก่ครูเป็นระยะ ๆ ตลอดหลักสูตร 
  3. ให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจัดท าแผนการสอน และแจกให้นักศึกษาทุกคน 
  4. จัดให้มีส่ือการเรียนการสอนท้ังรายบุคคลและส่วนรวมอย่างสมบูรณ์ เช่น เอกสารต ารา
ประกอบการค้นคว้าในแต่ละรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการสืบคัน ฯลฯ 
  5. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ เช่นส านักวิทยบริการ แหล่งความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
  6. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน เช่น การศึกษาดูงาน การฝึก
วิชาชีพจากผู้ประกอบการ ฯลฯ 
  7. จัดบรรยากาศและสภาพแวตล้อมในการเรียนท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของ
ผู้เรียน 
  8. จัดให้มีระบบการวัดผล ประเมินผลการเรียนท่ีได้มาตรฐาน และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานของหลักสูตร เช่นจัดให้มีช่วงเวลาการสอบกลางภาคเรียน และทุกภาคเรียนก าหนดให้มีเกณฑ์
มาตรฐานการวัดผล ประเมินผลท้ังวิชาภาคปฏิบัติท่ีสอดรับกับสภาพความเป็นจริง 
ก ากับให้ครูอาจารย์ผู้สอนเคร่งครัดต่อการวัดผล โดยค านึงถึง เกณฑ์มาตรฐานด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ . น าผลประเมินนักศึกษามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
  9. จัดให้มีผู้แทนของวิทยาลัยซุมชนซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ประจ า ผู้แทนจากสภาวิชาการ 
และผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น เย่ียมเยียนนิเทศหน่วยจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและสม่ าเสมอ 
  10.การจัดการเรียนการสอน Online ในสถานการณ์ไม่ปกติ เนื่องจากมีโรค Covid 19 ระบาด
ท่ัวไปประเทศไทย การจัดการเรียนการสอน On Site จึงไม่ปลอดภัยกับผู้เรียนและผู้สอน อีกท้ังอาจจะ
ยังเป็นการเกิดการแพร่ระบาดได้ ทางวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง จึงจัดให้มีการเรียนการสอน Online ขึ้น  
 วิธีการจัดการวิธีการจัดการเรียนการสอนไปรแกรมการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาใน
ระบบมีความยืดหยุ่นท้ังต้านการเข้าเรียน ตารางเรียนวิธีการเรียนการสอน มีท้ังภาคปกติหรือภาคค่ า
หรือวันหยุดราชการ นอกจากนี้มีการสร้างสัมพันธมิตรกับองค์กรของรัฐและชุมชนคุณภาพและการใช้



ทรัพยากรร่วมกัน ผู้สอนในวิทยาลัยชุมชนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้สอน ซึ่งเป็นครู-อาจารย์ ท่ีท า
หน้าท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นประจ าอยู่แล้ว และครู-อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งเชิญมา
เป็นอาจารย์พิเศษ (2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเชิญให้มาเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมซน. 2547) 
หลักการจัดการเรียนการสอน 
  1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยการท ากิจกรรม 
  2. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม มีความสัมพันธ์ในกลุ่ม ฝึกก ระบวนการคิดท าความ
เข้าใจและสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย 
  3. ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการดันคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
  4. ผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
   5. การสอนแต่ละครั้ง ฝึกให้ท ากิจกรรมหลาย ๆ อย่าง 

6. มีส่ือการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชา บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
  7. มีการประเมินผลก่อนการเรียนระหว่างเรียน และจบบทเรียนเพื่อตรวจสอบผู้เรียนว่าได้
บรรลุวัตถุประสงค์รายวิชา 
รูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1. การบรรยาย เป็นการเล่าเรื่องในเนื้อหาวิชาท่ีเรียนให้ผู้เรียนได้ทราบ 
  2. การอภิปราย เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ รู้จักฟัง รู้จักพูดและแสดงความ
คิดเห็น 
  3. การแบ่งกลุ่มต้นตว้ารายงาน เป็นการสอนให้ผู้เรียนรู้จักร่วมกันท างานเป็นกลุ่มและให้แต่ละ
กลุ่มได้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ 
  4. การสาธิตเป็นวิธีการสอนให้ผู้เรียนได้รู้หลักการ หรือได้รับในส่ิงท่ีเรียนก่อนแล้วทดลองตาม
หลักการนั้น ๆ 
  5. การฝึกปฏิบัติจริง เป็นการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ส่ง เสริมการเรียนและฝึกทักษะด้วย
ตนเอง ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจด้วยการกระท าจริง 
  6. การศึกษานอกสถานท่ี เป็นการออกไปเรียนนอกห้องเรียนหรือนอกบริเวณสถานศึกษา การ
จัดกิจกรรมเช่นนี้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานท่ีได้เปล่ียนสถานท่ีและได้รับความรู้ ประสบการณ์
ด้วย 
  วิธีการเรียน 
  วิธีการฝึกงาน 
  วิธีฝึกประสบการณ์ 
วิธีการเรียน วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งจะมีวิธีการเรียนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกลุ่มนักศึกษาแต่ละหน่วยจัด 
(เครือข่าย) เริ่มจากนักศึกษาเลือกเรียน 1 โปรแกรมตามความสนใจ เขียนใบสมัครพร้อมกับลงทะเบียน
เรียน หน่วยกิตละ25 บาท ใน 1 ภาคเรียน ถ้าสามารถเรียนได้ต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จะลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน 21 หน่วยกิตต่อภาคเรียน ถ้าเรียนได้เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์จะลงทะเบียนเรียนไม่
เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคเรียน วันจันทร์ถึง 



วันศุกร์จะเริ่มเรียนต้ังแต่เวลา 17.00 น. ถึง21.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เริ่มเรียนต้ังแต่เวลา 8.00 น. ถึง 
18.00น. จะหยุดเรียนเฉพาะวันนักขัดฤกษ์ 1 ภาคเรียน จะต้องมีเวลาเรียน15 สัปดาห์ สัปดาห์ท่ี 16 จะ
เป็นการประเมินผลปลายภาคเรียนก่อนเปิดเรียนจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รับตารางเรียนและ
เข้าเรียนตามวันเวลาท่ีก าหนด จนครบหลักสูตร ส่วนกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่น 
กีฬาสี บางวิทยาลัยให้แต่ละหน่วยจัดรับผิดชอบจัดตามหน่วยจัด บางวิทยาลัยรวมจัดท่ี 
แม่ข่ายแห่งเดียว 
การฝึกประสบการณ์ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง กระบวนการเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิด
ทักษะ และความสามารถ ในการท างานท่ีดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ท้ังในสถาน
ประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ  นักศึกษามีโอกาสได้ใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในวงการธุรกิจ ตลอดจน
ทราบถึงขั้นตอน การปฏิบัติงานและเทคนิค การปฏิบัติงาน สามารถเห็นวิธีการสร้างสรรค์ผลผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสร้างความเช่ือมั่น และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและนักศึกษาได้ฝึกท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ท่ีส าคัญเป็นการเสริมสร้างสถานภาพในการประกอบอาชีพ 

 

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มศักยภาพ เสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความ
เป็นจริงในสถานประกอบการ 
  2. นักศึกษาจะได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน และสามารถใช้สติปัญญา
แก้ไขปัญหา อย่างมีเหตุผล 
       3. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 
ภายหลังจากส าเร็จการศึกษา 
       4. เพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างวิทยาลัยชุมชนกับสถานประกอบการเอกชน และ
หน่วยงานรัฐบาล 

แนวปฏิบัติส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

       นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นบุคคลท่ีเปรียบเสมือนตัวแทนของวิทยาลัยชุมชน ดังนั้น
จึงควรท่ีจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานโดยเคร่งครัด เพื่อจะได้เป็น
ผู้ร่วมงานท่ีดี อีกท้ังยังเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของตนเองและวิทยาลัยชุมชนอีกด้วย 

ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   



       การฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับวิทยาลัยชุมชน นักศึกษาท่ีจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพตาม
หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน  จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
       1. ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
       2. ติดต่อสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ 
       3. นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
       4 นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีหนังสือส่งตัวจากวิทยาลัยชุมชนภายใต้การดูแล
ของ 
อาจารย์นิเทศ และผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหน่วยงาน/สถานประกอบการ 
       5. เมื่อครบก าหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาน าเอกสารต่างๆ เช่น สมุดบันทึก
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใบลงเวลาการปฏิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเขียนรายงาน ใบ
ประเมินผลของผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หนังสือส่งตัวกลับ และรายงานโครงการมอบให้
อาจารย์นิเทศ 
       6. เข้าร่วมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
       7. พบอาจารย์นิเทศทุกครั้งเมื่ออาจารย์นิเทศเรียกพบ 

  

  

 

วิธีการและเกณฑ์การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

       คณะกรรมการด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จะพิจารณาจากกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
       1. การเข้าร่วมปฐมนิเทศ การฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และการปัจฉิมนิเทศหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
       2. เวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะต้องมีจ านวนช่ัวโมงครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
       3. การประเมินผลโดยผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
       4. ข้อมูลจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
       5. รายงานโครงการ 
 ค าช้ีแจงการบันทึกลงในสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
       1. นักศึกษาทุกคนท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสมุด
บันทึกนี้ทุกวัน 
       2. สมุดบันทึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะเก็บเป็นหลักฐานให้วิทยาลัยชุมชนได้ทราบว่า
นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอะไรบ้าง หากมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นให้นักศึกษาลงบันทึกไว้ และ
แจ้งให้อาจารย์นิเทศทราบจะได้แก้ไขได้ทันที เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาเอง 



       3. นักศึกษาจดบันทึกด้วยการเขียนตัวบรรจง ใช้ภาษาง่ายๆ และชัดเจน อ่านได้ใจความ 
       4. การบันทึกกิจกรรมประจ าวันในวันหนึ่งๆ ท าอะไรบ้าง ให้บันทึกอย่างละเอียด และนักศึกษา
จะต้องส่งให้อาจารย์นิเทศตรวจในวันท่ีอาจารย์ออกนิเทศ มิฉะนั้นจะถูกตัดคะแนน 
       5. หากนักศึกษามีความจ าเป็นต้องหยุดงาน ไม่ว่าจะลาป่วย หรือลากิจ จะต้องมีจดหมายแจ้ง
ให้ทางหน่วยงานทราบ และบันทึกแจ้งไว้ในสมุดบันทึกด้วย 
       6.บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้บันทึกเป็นลักษณะงานและการปฏิบัติงาน ถ้ามีการ
ปฏิบัติงาผิดพลาด หรือมีอุบัติเหตุ แล้วได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ก็ให้บันทึกไว้ด้วยเช่นกัน 
       7. การบันทึกประจ าวันจะต้องส่งผู้ควบคุม และมีลายมือรับทราบจากผู้ควบคุม และให้น า
คะแนนรายงานผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหัวหน้าผู้ควบคุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นั้นมาด้วย 
       8. การบันทึกประจ าวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องน ามาทุกครั้งท่ีมีการประชุมสัมมนา 
       9. รักษาสมุดบันทึกการปฏิบัติงานไม่ให้สูญหาย มีสภาพสมบูรณ์ สะอาด และไม่เปรอะเป้ือน 

  

ระเบียบส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

       นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นบุคคลท่ีเปรียบเสมือนตัวแทนของวิทยาลัยชุมชน จึงควร
ท่ีจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานโดยเคร่งครัดเพื่อจะได้เป็น
ผู้ร่วมงานท่ีดี อีกท้ังยังเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของตนเองและวิทยาลัยชุมชนอีกด้วย ซึ่งนักศึกษาควรจะ
ปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ 
       1. ต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของหน่วยงาน  เช่น 
         1.1 เขียนใบลาแจ้งเหตุผล  เมื่อมีความจ าเป็นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
         1.2 ขออนุญาตผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อมีความจ าเป็นต้องออกไป
ติดต่องานนอกสถานท่ี 
         1.3 มีความซื่อสัตย์และรักษาความลับของหน่วยงาน 
            1.4 อื่นๆ ตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
       2. ต้องบันทึกการปฏิบัติงานในสมุดบันทึกหรือแบบรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกวัน
แล้วน าเสนอ  ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ตรวจและลงลายมือช่ือรับทราบ และบันทึก
สรุปผลการท างานเมื่อเสร็จส้ิน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
       3. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ตามระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ 
       4. ต้องเคารพเช่ือฟังหัวหน้าหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีมีหน้าท่ีดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
       5. ต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น การใช้ค าพูด กิริยามารยาท การวางตัวให้
เหมาะสม สุภาพ  อ่อนน้อมถ่อมตน มีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นต้น 
       6. ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เสียสละเวลาและช่วยงานอื่น 
นอกเหนือจากหน้าท่ีให้เต็มความสามารถ 



       7. ต้องเป็นบุคคลท่ีตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีเจตคติท่ีดี
ต่องาน 
       8. ต้องรู้จักดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และผลประโยชน์ของหน่วยงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
       9. ต้องค านึงถึงคุณภาพของงานและความปลอดภัยในการท างาน 
       10. หลังเสร็จส้ินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้น าสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใบ
ลงเวลา                การท างาน ใบประเมินผลของผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   และหนังสือ
ส่งตัวกลับไปมอบให้อาจารย์นิเทศ 
  11. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ส่งให้อาจารย์นิเทศในเวลาท่ีก าหนด 
  
การเตรียมตัวของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
       การเตรียมตัวของนักศึกษาเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติในด้าน
ต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
  1. บุคลิกภาพ 
         1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
         1.2 มีความสุภาพเรียบร้อย 
         1.3 แต่งกายสะอาด  ถูกกาลเทศะ 
         1.4 มีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
         1.5 มีลักษณะการให้บริการท่ีดี 
         1.6 ตรงต่อเวลาและมีความซื่อสัตย์ 
         1.7 มีความกระตือรือร้นสนใจท่ีจะใฝ่หาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ  เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
  2. ความรู้ความสามารถและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
         2.1 มีความรู้เชิงวิชาการท่ีเรียนมาเป็นอย่างดี 
            2.2 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 
         2.3 มีความรับผิดชอบในงานวิชาชีพ 
         2.4 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและวิชาชีพ 
         2.5 มีการตัดสินใจท่ีดี 
         2.6 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
       3. ความรู้ความสามารถพิเศษท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพ 
         3.1 มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
         3.2 สามารถใช้เครื่องใช้ส านักงานของหน่วยงานได้ 
  
การวัดผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
กรณีที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานท่ีท างานของตนเอง โดยตรงกับสาขาวิชา หรือ
นักศึกษาไม่มีงานท า แต่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตรงกับสาขาวิชา ให้พิจารณาคะแนนดังนี้ 



       - หัวหน้าหน่วยงานท่ีนักศึกษาฝึกประสบการณ์              70   คะแนน 
       - อาจารย์ท่ีปรึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน (นิเทศ)         10   คะแนน 
       - รายงานโครงการ/สารนิพนธ์                            20   คะแนน 
กรณีที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานท่ีท างานของตนเองโดยไม่ตรงกับสาขาวิชา ให้
พิจารณาคะแนน ดังนี้ 
       - โครงการ/โครงงาน                                          50   คะแนน 
- หัวหน้าหน่วยงานท่ีนักศึกษาฝึกประสบการณ์              20   คะแนน 
       - อาจารย์ท่ีปรึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน (นิเทศ)         10   คะแนน 
       - รายงานโครงการ/สาระนิพนธ์                              20   คะแนน 
กรณีที่ 3 นักศึกษาท่ีเป็นเจ้าของกิจการ/พระ ให้พิจารณาคะแนน ดังนี้ 
       - อาจารย์ท่ีปรึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน (นิเทศ)         50   คะแนน 
       - รายงานโครงการ/สารนิพนธ์                                50   คะแนน   
*** การให้คะแนนจากสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พิจารณาจากคะแนนในแบบประเมินท่ีสถานฝึก
ประสบการณ์เป็นผู้ให้คะแนน หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา 
       ***การให้คะแนนจากวิทยาลัยชุมชนน่านพิจารณาจากการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษา การ
นิเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสมุดบันทึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
       รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นรายงานวิชาการท่ีนักศึกษาจะต้องเขียนระหว่างการ
ปฏิบัติ          ณ หน่วยงาน/ชุมชนท่ีฝึกประสบการณ์ การเขียนรายงานท่ีดีจะต้องมีความสมบูรณ์
ของเนื้อหา รูปแบบหัวข้อต่างๆ  จะถูกก าหนดไว้ เป็นระบบ ซึ่ งนักศึกษาจะต้องปฏิบั ติตามรูป
แบบอย่างเคร่งครัด 
ในส่วนของรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ 
       ข้อเสนอโครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
       รายงานโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ข้อเสนอโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย 
       ช่ือโครงการ     
หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตของการศึกษา   
เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
วิธีด าเนินงาน 
ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ     
การติดตามและประเมินผล 



ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ 
ความเห็นของผู้เห็นชอบ (หัวหน้าหน่วยงาน) 
ความเห็นของผู้อนุมัติ 
                 
รายงานโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย 
       1.ส่วนน า เป็นส่วนประกอบท่ีจะเข้าถึงเนื้อหาของระบบ ท าให้ง่ายต่อการเข้าสู่เนื้อหาของ
รายงาน  ประกอบด้วย 
                1.1 ปกนอก  ใช้กระดาษท าปกหรือกระดาษแข็งสีสุภาพ ระบุช่ือเรื่อง ช่ือผู้ท ารายงาน 
รายวิชา สาขาวิชา  ช่ือวิทยาลัย ภาคการศึกษา และปีการศึกษา 
                1.2 ใบรองปกใน กระดาษขาว 1 แผ่นต่อจากปกนอก 
                1.2 ปกใน  ใช้ข้อความเดียวกันกับปกนอกทุกประการ ใช้กระดาษขาว 
                1.3 หน้าอนุมัติ  ตามรูปแบบท่ีวิทยาลัยชุมชนน่านก าหนด 
                1.4 กิตติกรรมประกาศ  เป็นหน้าประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องผู้ท่ีให้การช่วยเหลือ
ในการท ารายงานครั้งนี้ 
                1.5 สารบัญเรื่อง เป็นการเรียงล าดับเนื้อหาพร้อมท้ังให้เลขก ากับหน้าเริ่มต้นของแต่ละ
รายการ 
                1.6 สารบัญตาราง  เป็นการเรียงล าดับตารางพร้อมท้ังให้เลขก ากับหน้าเริ่มต้นของแต่
ละตาราง 
                1.7 สารบัญรูปภาพ  เป็นการเรียงล าดับรูปภาพพร้อมท้ังให้เลขก ากับหน้าเริ่มต้นของ
แต่ละรูป 
  
  
       2.ส่วนของเนื้อเร่ือง   ประกอบด้วย 
         บทที่  1  บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล  
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         บทที่  2   เอกสาร  ทฤษฎี  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
                2.1 เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 งานวิจัยอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
  บทที่  3  วิธีด าเนินการ 
3.1 ขั้นตอนกิจกรรมด าเนินการ 
3.2  เครื่องมือท่ีใช้ 



3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 สถิติท่ีใช้ 
         บทที่  4   ผลการด าเนินการ  
                4.1 ผลการด าเนินการ 
                4.2 ปัญหา/แนวทางแก้ไข                           
         บทที่  5   สรุปผลการศึกษาโครงการ 
                5.1 สรุปผลการศึกษา 
                5.2 ข้อเสนอแนะ 
          บรรณานุกรม 
          ภาคผนวก 
                          -  โครงการท่ีได้รับการอนุมัติ               
                           -  แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม 
                           -  ภาพกิจกรรม 
                           -  ประวัติผู้ฝึกประสบการณ์ 
 
4. ผลการจัดการศึกษาและแนวทางการศึกษาต่อ  
 ทางผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และผู้อ านวยการ
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ล าปาง จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อ
ประสานความร่วมมือทางวิชาการ และประสานทรัพยากรในการจัดการศึกษา ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 
มสธ.และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้รณรงค์สร้างความเข้าใจ ในการท าความร่วมมือด้านการจัด
การศึกษาต่อยอดและคู่ขนาน ในวิทยาลัยชุมชนน าร่อง 7 แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชน
แพร่ วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  
และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี รวมไปถึงร่วมกันจัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและ
การจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง มสธ.กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน จนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวฯ   



 

 
      ภาพ : สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
   ล่าสุดเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2560 มสธ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกันกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยสาระส าคัญของความร่วมมือ
ดังกล่าวฯ คือ มสธ.จะรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนของสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ี มสธ.มีการจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับ 
ระเบียบ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการ
แทนอธิการบดี มสธ. กล่าวว่า นอกจากการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อแล้ว มสธ.และสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนยังร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี และหลักสูตรการ
ฝึกอบรม อีกท้ังสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาในด้านการแนะแนวทางการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร แบบทดสอบให้ได้
มาตรฐานและองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา เพื่อตอบสนองการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรชาติ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอีกด้วย  ด้าน นายศิระพจต์ 
จิริยาวุฒิกุล รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กล่าวว่า ท่ีผ่านมาจากการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แห่ง พบว่าผู้ท่ีจบหลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มักจะมีปัญหาการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เนื่องจากเป็นหลักสูตรอนุปริญญา จึงท าให้ผู้ท่ี
ส าเร็จการศึกษาไม่สามารถน าไปขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ แต่เมื่อมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง 
มสธ.กับสถาบันวิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้น ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอด
ความรู้และให้โอกาสกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนได้เรียนจนจบระดับช้ันปริญญาตรี  
  ปัจจุบันมีผู้ท่ีจบหลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของวิทยาลัย
ชุมชน ท่ีได้สมัครลงทะเบียนเรียนกับ มสธ.แล้ว จ านวน 1,139 คน แบ่งเป็น วิทยาลัยชุมชนแพร่ 50 คน 
วิทยาลัยชุมชนตาก 81 คน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 89 คน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 148 คน 
วิทยาลัยชุมชนยโสธร 63 คน วิทยาลัยชุมชนสตูล 63 คน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 24 คน วิทยาลัย



ชุมชนสระแก้ว 133 คน วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 34 คน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 46 คน วิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี 13 คน วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู 78 คน วิทยาลัยชุมชนยะลา 118 คน วิทยาลัยชุมชน
ระนอง 65 คน วิทยาลัยชุมชนพังงา 80 คน และวิทยาลัยชุมชนสงขลา 54 คน 
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