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ค าน า 

 
การติดตามผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการ

ด าเนินงานภายใต้อ านาจหน้าที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. 2558 ในบททั่วไป มาตรา 8 เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา ให้
สถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน อีกทั้งการติดตามผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมของ
วิทยาลัยชุมชน ยังได้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ผลผลิต: ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้ผ่าน
หลักสูตรฝึกอบรมจากวิทยาลัยชุมชนไปประกอบอาชีพ หรือพัฒนางานที่ท าอยู่ โดยมีเป้าหมายร้อยละ 80 ซึ่ง
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ก าหนดแนวทางการติดตามและรายงานข้อมูลในรูปแบบของ web based ให้วิทยาลัยชุมชน 
20 แห่งด าเนินการติดตามผู้ส าเร็จหลักสูตรฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ 
มีผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม ของวิทยาลัยชุมชน จ านวน 9,127 คน คิดเป็นร้อยละ 96.47 ของจ านวน ผู้เข้ารับ
บริการหลักสูตรฝึกอบรม 9,461 คน โดยด าเนินการติดตามและรายงานข้อมูลผลการติดตามผู้ผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมชั่วโมงสุดท้าย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ซ่ึงสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได้รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จหลักสูตร
ฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนรวม 20 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้ในรายงานฉบับนี้เพ่ือเผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
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บทสรปุ 
การติดตามผู้ส าเร็จหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ

วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการจัด
หลักสูตรฝึกอบรม/หลักสูตรระยะสั้น ภายใต้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลผลิตเชิงคุณภาพแห่งพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ “ร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ฝึกอบรมจากวิทยาลัยออกไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ท าอยู่” ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง โดยเป็นการ
เก็บข้อมูลเชิงส ารวจ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ พ้ืนฐาน คือ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย )X(           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอข้อมูลในรูปตารางและแผนภูมิประกอบการบรรยาย ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
สรุปผล  
 ผลการติดตามผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพของวิทยาลัยชุมชนเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 
พบว่า มีผู้เข้ารับบริการหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 8,840 คน คิดเป็นร้อยละ 96.86 ของผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 9,127 คน 
(ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561) ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงจ านวน 6,981 คน ร้อยละ 78.97 
และเพศชาย จ านวน 1,859 คน ร้อยละ 21.03 ตามล าดับ 
 ด้านอายุ พบว่า ผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนในภาพรวม มีอายุเฉลี่ย 38.95 ปี 
โดยผู้เข้าอบรมที่มีอายุมากที่สุด คือ 87 ปี และอายุน้อยสุด คือ 8 ปี 
  ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 57.50 รองลงมาคือ
สถานภาพโสด ร้อยละ 38.56 และสถานภาพหม้าย ร้อยละ 2.58 ตามล าดับ 
 ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 33.63 รองลงมา
ได้แก่ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.75 และมัธยมศึกษาตอนตอนต้น ร้อยละ 20.76 
ตามล าดับ 

ด้านการมีงานท า พบว่า ส่วนใหญ่มีงานท าอยู่แล้ว ร้อยละ 71.43 และว่างงาน ร้อยละ 28.57 
 ด้านอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 42.05 รองลงมาได้แก ่อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
เช่น ค้าขาย ร้อยละ 22.61 และรับจ้าง ร้อยละ 20 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ย/เดือน เท่ากับ 10,681 บาท 
โดยมีรายได้ต่ าสุด 400 บาท และ สูงสุด 500,000 บาท (อาชีพธุรกิจส่วนตัว เรียนหลักสูตรนักการตลาดออนไลน์
ที่วิทยาลัยชุมชนยโสธร) 
 ด้านจุดมุ่งหมาย พบว่า ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายก่อนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้คือ อยากมี
ความรู้เรื่องนี้ ร้อยละ 32.69 รองลงมาคือน าไปประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 27.34 และใช้ประกอบอาชีพ/หา
งานท า ร้อยละ 12.78 ตามล าดับ 
 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะมีการน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพและพัฒนางานที่ท าอยู่ ร้อยละ 88.69 และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 57.47 และอ่ืนๆ 
ร้อยละ 6.23 ตามล าดับ 
 ด้านความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม พบว่า พบว่า ผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบค าถามข้อนี้ 
จ านวน 8,676 คน จากผู้ตอบทั้งหมด 8,840 คน คิดเป็นร้อยละ 98.14  ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
พบว่า มีระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในภาพรวม ทีร่ะดับคะแนนเฉลี่ย 4.44  คิดเป็นร้อยละ 88.80 อยู่
ในระดับมาก โดยพึงพอใจในด้านการบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้มากท่ีสุด 
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บทสรปุ 
การติดตามผู้ส าเร็จหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
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และเพศชาย จ านวน 1,859 คน ร้อยละ 21.03 ตามล าดับ 
 ด้านอายุ พบว่า ผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนในภาพรวม มีอายุเฉลี่ย 38.95 ปี 
โดยผู้เข้าอบรมที่มีอายุมากที่สุด คือ 87 ปี และอายุน้อยสุด คือ 8 ปี 
  ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 57.50 รองลงมาคือ
สถานภาพโสด ร้อยละ 38.56 และสถานภาพหม้าย ร้อยละ 2.58 ตามล าดับ 
 ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 33.63 รองลงมา
ได้แก่ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.75 และมัธยมศึกษาตอนตอนต้น ร้อยละ 20.76 
ตามล าดับ 

ด้านการมีงานท า พบว่า ส่วนใหญ่มีงานท าอยู่แล้ว ร้อยละ 71.43 และว่างงาน ร้อยละ 28.57 
 ด้านอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 42.05 รองลงมาได้แก ่อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
เช่น ค้าขาย ร้อยละ 22.61 และรับจ้าง ร้อยละ 20 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ย/เดือน เท่ากับ 10,681 บาท 
โดยมีรายได้ต่ าสุด 400 บาท และ สูงสุด 500,000 บาท (อาชีพธุรกิจส่วนตัว เรียนหลักสูตรนักการตลาดออนไลน์
ที่วิทยาลัยชุมชนยโสธร) 
 ด้านจุดมุ่งหมาย พบว่า ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายก่อนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้คือ อยากมี
ความรู้เรื่องนี้ ร้อยละ 32.69 รองลงมาคือน าไปประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 27.34 และใช้ประกอบอาชีพ/หา
งานท า ร้อยละ 12.78 ตามล าดับ 
 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะมีการน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพและพัฒนางานที่ท าอยู่ ร้อยละ 88.69 และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 57.47 และอ่ืนๆ 
ร้อยละ 6.23 ตามล าดับ 
 ด้านความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม พบว่า พบว่า ผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบค าถามข้อนี้ 
จ านวน 8,676 คน จากผู้ตอบทั้งหมด 8,840 คน คิดเป็นร้อยละ 98.14  ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
พบว่า มีระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในภาพรวม ทีร่ะดับคะแนนเฉลี่ย 4.44  คิดเป็นร้อยละ 88.80 อยู่
ในระดับมาก โดยพึงพอใจในด้านการบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้มากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านต้องการให้วิทยาลัยชุมชนจัดอบรมในเรื่องใดอีก พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่ต้องการ
ให้วิทยาลยัชุมชนจัดอบรมในเรือ่งการท าสปา จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.03 รองลงมาคือ การนวดแผนไทย 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 และการเสริมสวย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.29 ตามล าดับ 
  ข้อเสนอแนะอ่ืน พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีอุปกรณ์ฝึกอบรมให้
เพียงพอ ร้อยละ 30 รองลงมาคือต้องการให้จัดบ่อย ๆ ร้อยละ 23.33 และควรเพ่ิมระยะเวลาในการเรียน ร้อยละ 
14.44 ตามล าดับ 
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สารบัญ 

  
หน้า 

 
 

ค าน า ก 
บทสรุป ข 
สารบัญ ง 
บทที่ 1 บทน า  
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค์ 1 
 ขอบเขตการด าเนินงาน 2 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2 
บทที่ 2 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน  
 การฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 3 
 ผลการด าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านมา 9 
 ผลการติดตามผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม 12 
 เป้าหมายการให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 12 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการ  
 ประชากร 13 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลู 13 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 13 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 15 
บทที ่4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 16 
บทที่ 5 สรุป และข้อเสนอแนะ 38 
ภาคผนวก  

 แบบติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ    
(จบชั่วโมงสุดท้าย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านต้องการให้วิทยาลัยชุมชนจัดอบรมในเรื่องใดอีก พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่ต้องการ
ให้วิทยาลยัชุมชนจัดอบรมในเรือ่งการท าสปา จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.03 รองลงมาคือ การนวดแผนไทย 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 และการเสริมสวย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.29 ตามล าดับ 
  ข้อเสนอแนะอ่ืน พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีอุปกรณ์ฝึกอบรมให้
เพียงพอ ร้อยละ 30 รองลงมาคือต้องการให้จัดบ่อย ๆ ร้อยละ 23.33 และควรเพ่ิมระยะเวลาในการเรียน ร้อยละ 
14.44 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สารบัญ 

  
หน้า 

 
 

ค าน า ก 
บทสรุป ข 
สารบัญ ง 
บทที่ 1 บทน า  
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค์ 1 
 ขอบเขตการด าเนินงาน 2 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2 
บทที่ 2 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน  
 การฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 3 
 ผลการด าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านมา 9 
 ผลการติดตามผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม 12 
 เป้าหมายการให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 12 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการ  
 ประชากร 13 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลู 13 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 13 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 15 
บทที ่4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 16 
บทที่ 5 สรุป และข้อเสนอแนะ 38 
ภาคผนวก  

 แบบติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ    
(จบชั่วโมงสุดท้าย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

41 

รายงานผลการติดตามผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ง

50667_Sahyblock_(1)-(8).indd   7 7/2/2562   15:55:59



50667_Sahyblock_(1)-(8).indd   8 7/2/2562   15:55:59



รายงานผลการติดตามผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1

50667_Sahyblock_01-42.indd   1 7/2/2562   15:56:27



รายงานผลการติดตามผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25612

 

บทท่ี 2 
แนวทางการจัดหลักสตูรฝึกอบรม 

ของวิทยาลัยชุมชน 
 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา ให้สถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและ
สอดคล้องต่อความต้องการ และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศ และ
มาตรา 9 การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 สถาบันต้องให้ความส าคัญ และค านึงถึง “(1) 
การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงผู้เรียนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
(2) การตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนในเรื่องการศึกษา การฝึกอบรม  ด้านวิชาการหรือ
ด้านวิชาชีพ” อีกทั้ง การจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนตามแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) มีเป้าหมายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใน Track ชุมชน : Track อาชีพ : 
Track อนุปริญญา ในระยะ 5 ปี ให้ได้สัดส่วน 30 : 50 : 20 โดยการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ เน้นการจัด
การศึกษาตามรูปแบบใน Track อาชีพ ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชน      
ด้านต่าง ๆ ที่มีลักษณะหลักสูตรที่หลากหลาย มีมาตรฐานทางวิชาการที่จะน าไปสู่การเทียบโอนหน่วยกิตกับ
การศึกษาในระบบได้ในอนาคต จะเห็นได้ว่าภาระหน้าที่หรือพันธกิจ “การฝึกอบรม” เป็นภาระหน้าที่ส าคัญที่
ต้องด าเนินการอย่างหลากหลาย สามารถเข้าถึงผู้เรียนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง เสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน โดยมีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับแนวทางการหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 
 

 

1. การฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  
การฝึกอบรม (Training) เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ต้องการเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ 

ความสามารถ และคุณลักษณะตามที่ต้องการ โดยใช้เวลาฝึกอบรมในช่วงสั้น (Short cycle) แบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ 

1.1 หลักสูตรฝึกอบรม (Training Courses) ใช้เวลาฝึกอบรมระหว่าง 6-200 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น  
(1) หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ ใช้เวลาฝึกอบรมตั้งแต่ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 
(2) การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ในลักษณะหลักสูตรฝึกอบรม ใช้เวลาฝึกอบรมน้อยกว่า 45 ชั่วโมง 

1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificated courses) ใช้เวลาเรียนรู้และฝึกอบรมไม่เกิน 1 ปีการศึกษา  
 
 หลักสูตรการฝึกอบรม (Training Courses) 
 หลักสูตรการฝึกอบรม หมายถึง หลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในการเป็นคนดี มีหลักวิชา 
มีทักษะการปฏิบัติและความสามารถในการจัดการ ในงานหรือกิจกรรมเฉพาะอย่าง เมื่อฝึกอบรมเสร็จสามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้ ได้ชัดแจ้งทันที และสามารถติดตามประเมิ นการน าผลการฝึกอบรมไปใช้ใน             
การพัฒนาการท างาน อาชีพ และการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับตัวเองและสังคมได้ โดยมีลักษณะของหลักสูตร ดังนี้ 
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บทท่ี 2 
แนวทางการจัดหลักสตูรฝึกอบรม 

ของวิทยาลัยชุมชน 
 
 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา ให้สถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและ
สอดคล้องต่อความต้องการ และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศ และ
มาตรา 9 การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 สถาบันต้องให้ความส าคัญ และค านึงถึง “(1) 
การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงผู้เรียนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
(2) การตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนในเรื่องการศึกษา การฝึกอบรม  ด้านวิชาการหรือ
ด้านวิชาชีพ” อีกทั้ง การจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนตามแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) มีเป้าหมายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใน Track ชุมชน : Track อาชีพ : 
Track อนุปริญญา ในระยะ 5 ปี ให้ได้สัดส่วน 30 : 50 : 20 โดยการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ เน้นการจัด
การศึกษาตามรูปแบบใน Track อาชีพ ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชน      
ด้านต่าง ๆ ที่มีลักษณะหลักสูตรที่หลากหลาย มีมาตรฐานทางวิชาการที่จะน าไปสู่การเทียบโอนหน่วยกิตกับ
การศึกษาในระบบได้ในอนาคต จะเห็นได้ว่าภาระหน้าที่หรือพันธกิจ “การฝึกอบรม” เป็นภาระหน้าที่ส าคัญที่
ต้องด าเนินการอย่างหลากหลาย สามารถเข้าถึงผู้เรียนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง เสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน โดยมีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับแนวทางการหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 
 

 

1. การฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  
การฝึกอบรม (Training) เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ต้องการเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ 

ความสามารถ และคุณลักษณะตามที่ต้องการ โดยใช้เวลาฝึกอบรมในช่วงสั้น (Short cycle) แบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ 

1.1 หลักสูตรฝึกอบรม (Training Courses) ใช้เวลาฝึกอบรมระหว่าง 6-200 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น  
(1) หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ ใช้เวลาฝึกอบรมตั้งแต่ 45 ชั่วโมงข้ึนไป 
(2) การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ในลักษณะหลักสูตรฝึกอบรม ใช้เวลาฝึกอบรมน้อยกว่า 45 ชั่วโมง 

1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificated courses) ใช้เวลาเรียนรู้และฝึกอบรมไม่เกิน 1 ปีการศึกษา  
 
 หลักสูตรการฝึกอบรม (Training Courses) 
 หลักสูตรการฝึกอบรม หมายถึง หลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในการเป็นคนดี มีหลักวิชา 
มีทักษะการปฏิบัติและความสามารถในการจัดการ ในงานหรือกิจกรรมเฉพาะอย่าง เมื่อฝึกอบรมเสร็จสามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้ ได้ชัดแจ้งทันที และสามารถติดตามประเมิ นการน าผลการฝึกอบรมไปใช้ใน             
การพัฒนาการท างาน อาชีพ และการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับตัวเองและสังคมได้ โดยมีลักษณะของหลักสูตร ดังนี้ 
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- การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงาน หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อการศึกษาปกติ  โดยมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค 

(7) สาระการเรียนรู้ 
            ประกอบด้วยหลักวิชา กระบวนการจัดการ ทักษะการปฏิบัติ คุณลักษณะที่เน้นและ

คุณธรรม จริยธรรม 
(8) การจัดการเรียนรู้  

การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการของหลักคิด หลักวิ ชา
และการปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญกับการฝึกปฏิบัติมากท่ีสุด 

(9) การประเมิน 
จัดการประเมิน 2 ประการ คือ ประการแรก การประเมินการเรีย นรู้หลักการ

ฝึกอบรม โดยใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ และประการที่สอง การติดตามประเมิน    
การน าเอาผลการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตจริงให้เกิดคุณค่าเพ่ิมแก่ชีวิตและสังคม 

(10)  ผู้สอนหรือผู้ฝึกอบรม 
ผู้สอน คือ ผู้รู้ ผู้ช านาญเฉพาะทาง ต้องมีลักษณะส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 

ประการแรก เป็นผู้มีประสบการณ์และความช านาญการตรงกับธรรมชาติของหลักสูตรหรืองานอาชีพหรือ
กิจกรรมเฉพาะอย่าง ประการที่สองมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และประเมิน ประการสุดท้ายมี    
ความปรารถนาดี ให้เกียรติ และรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อความก้าวหน้าของผู้เรียน 

(11)  หลักฐานการเรียนรู้ 
จัดให้มีวุฒิบัตรหรือสัมฤทธิบัตร แสดงชื่อหลักสูตร ผลส าเร็จของการเรียนรู้ใน

หลักสูตรและระยะเวลา (จ านวนชั่วโมง) ในการฝึกอบรม หลักฐานผลการเรียนรายวิชาที่มีมาตรฐานตรงกับ
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา ต้องเก็บรักษาไว้เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน จะน าไปเทียบโอนผลการเรียนและ
เทียบประสบการณ์ได้ 

(12) ค่าใช้จ่าย 
การคิดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมี 2 ประเภท  
ประเภทที่ 1 เป็นการฝึกอบรมให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐ เพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถภาพในการด าเนินชวีิตหรือการแก้ปัญหา หรือการเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะอย่าง โดยใช้งบประมาณ
แผ่นดินเป็นหลัก และอาจเรียบเก็บจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมในอัตราต่ าหรือต่ ามาก  

ประเภทที่ 2 เป็นการฝึกอบรมที่เป็นความต้องการของบุคคลหรือหน่วยงาน องค์กร
ของรัฐ หรือองค์กรเอกชน เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เข้าฝึกอบรมตามที่ตกลงกัน คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ต้องเรียกเก็บจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือหน่วยงานต้นสังกัดในอัตราที่แปรตามระดับความลึก/กว้างของ
หลักสูตร วัสดุและคุณภาพ มาตรฐานที่ตกลงร่วมกัน  
 
 
 
 
 

 

(1) เป็นหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างาน 
(2) เป็นหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถภาพของคนวัยท างาน หรือตอบสนองความต้องการ

เฉพาะของคนสูงอายุ 
(3) เป็นหลักสูตรที่ม ี“ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้” มีความสมบูรณ์ในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(4) เป็นหลักสูตรที่ช่วยแก้ปัญหาของปัจเจกบุคคลหรือชุมชน 

 ลักษณะเฉพาะหลักสูตรฝึกอบรม 
(1) ปรัชญา 

 อัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็น
หลักในการจัดระบบ การด าเนินชีวิต และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างต่อเนื่องและ 
การบูรณาการหลักคิด หลักวิชา และการปฏิบัติเข้าด้วยกันอย่างสมดุล ท าให้เกิดคุณธรรมน าความรู้และการปฏิบัติ 

(2) วัตถุประสงค์ 
 สร้างความส าเร็จในตัวผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการท างาน และคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้ทันท ี

(3) ความเหมาะสมกับผู้เรียน 
     ระบุว่าหลักสูตรการฝึกอบรมเหมาะกับผู้เรียนชนิดใด และมีพ้ืนฐานความรู้ระดับใด 

(4) วิธีการพัฒนาหลักสูตร 
  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีข้ันตอนส าคัญดังนี้ 

- การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมหรือเรียนรู้ 
- การออกแบบหลักสูตร 
- การจัดการเรียนรู้หรือการฝึกอบรม 
- การประเมินผล 
- การติดตามการฝึกอบรม 

(5) เวลา 
        ก าหนดเวลาตามจุดเน้นในหลักวิชา  วิธีบริหารจัดการและการฝึกปฏิบัติ นับเวลา

เป็นจ านวนชั่วโมง ระหว่าง 6 – 200 ชั่วโมง   
(6) โครงสร้างของหลักสูตร 

   หลักสูตรการฝึกอบรม มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ หลักวิชาหรือทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ
และคุณลักษณะที่ต้องการสร้างให้กับผู้เรียน หลักสูตรใดที่ประสงค์หรือสามารถน าผลการเรียนรู้ไป เทียบโอน
ได้ต้องระบุความรู้พ้ืนฐานก่อนเข้าเรียนของผู้เรียน และระบุทฤษฎีและการปฏิบัติ  เป็นหน่วยกิตตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  คือ 

- รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
การศึกษาปกต ิ โดยมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

- รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อการศึกษา
ปกติ โดยมีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

- การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อการศึกษา
ปกติ โดยมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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- การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงาน หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อการศึกษาปกติ  โดยมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค 

(7) สาระการเรียนรู้ 
            ประกอบด้วยหลักวิชา กระบวนการจัดการ ทักษะการปฏิบัติ คุณลักษณะที่เน้นและ

คุณธรรม จริยธรรม 
(8) การจัดการเรียนรู้  

การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการของหลักคิด หลักวิ ชา
และการปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญกับการฝึกปฏิบัติมากท่ีสุด 

(9) การประเมิน 
จัดการประเมิน 2 ประการ คือ ประการแรก การประเมินการเรีย นรู้หลักการ

ฝึกอบรม โดยใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ และประการที่สอง การติดตามประเมิน    
การน าเอาผลการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตจริงให้เกิดคุณค่าเพ่ิมแก่ชีวิตและสังคม 

(10)  ผู้สอนหรือผู้ฝึกอบรม 
ผู้สอน คือ ผู้รู้ ผู้ช านาญเฉพาะทาง ต้องมีลักษณะส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 

ประการแรก เป็นผู้มีประสบการณ์และความช านาญการตรงกับธรรมชาติของหลักสูตรหรืองานอาชีพหรือ
กิจกรรมเฉพาะอย่าง ประการที่สองมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และประเมิน ประการสุดท้ายมี    
ความปรารถนาดี ให้เกียรติ และรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อความก้าวหน้าของผู้เรียน 

(11)  หลักฐานการเรียนรู้ 
จัดให้มีวุฒิบัตรหรือสัมฤทธิบัตร แสดงชื่อหลักสูตร ผลส าเร็จของการเรียนรู้ใน

หลักสูตรและระยะเวลา (จ านวนชั่วโมง) ในการฝึกอบรม หลักฐานผลการเรียนรายวิชาที่มีมาตรฐานตรงกับ
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา ต้องเก็บรักษาไว้เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน จะน าไปเทียบโอนผลการเรียนและ
เทียบประสบการณ์ได้ 

(12) ค่าใช้จ่าย 
การคิดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมี 2 ประเภท  
ประเภทที่ 1 เป็นการฝึกอบรมให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐ เพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถภาพในการด าเนินชวีิตหรือการแก้ปัญหา หรือการเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะอย่าง โดยใช้งบประมาณ
แผ่นดินเป็นหลัก และอาจเรียบเก็บจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมในอัตราต่ าหรือต่ ามาก  

ประเภทที่ 2 เป็นการฝึกอบรมที่เป็นความต้องการของบุคคลหรือหน่วยงาน องค์กร
ของรัฐ หรือองค์กรเอกชน เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เข้าฝึกอบรมตามที่ตกลงกัน คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ต้องเรียกเก็บจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือหน่วยงานต้นสังกัดในอัตราที่แปรตามระดับความลึก/กว้างของ
หลักสูตร วัสดุและคุณภาพ มาตรฐานที่ตกลงร่วมกัน  
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การพัฒนาหลักสูตร 
 

ขั้นตอน กระบวนการ ผลส าเร็จ 
1. การส ารวจภูมิ
สังคมของจังหวัด 
(กรณียังไม่มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ) 

 เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดในที่ตั้ง
ของวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย 
(1) ประชากรและการศึกษาของประชากร 
(2) อาชีพ รายได้ 
(3) สภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
(4) สภาพสังคมและวัฒนธรรม 
(5) สถานศึกษา องค์กรภาครัฐ องค์กร

ภาคเอกชน องค์กรศาสนา 
(6) ทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจ 

ฯลฯ 

 ระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน 
ของจังหวัดในที่ตั้งวิทยาลัยชุมชน  
จ าแนกหมวดหมู่ 
 

2.  การวิเคราะห์
ความต้องการทางการ
ศึกษาของชุมชน 

 เลือกวิธีการศึกษาความต้องการให้เหมาะกับ
ชุมชน 

 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 
 ใช้แบบส ารวจหรือแบบสอบถาม เก็บรวบรวม

ข้อมูล 
 สัมภาษณ์ผู้เรียน นายจ้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

ผู้ประกอบการ 
 จัดประชุมผู้เรียน ผู้จ้างงานและผู้พัฒนา

หลักสูตร 
 สังเกตและวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน 

เพ่ือค้นคว้าหาความรู้ในการท างาน 

 ความคิด ความเชื่อ และค่านิยมของ
ชุมชนเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้ 

 ความต้องการของผู้เรียนหรือผู้จ้างงาน 
หรือชุมชน ในด้าน 
(1) ความรู้ประเภทต่าง ๆ 
(2) ลักษณะอาชีพ 
(3) ลักษณะงานหรือกิจกรรม 

 คุณลักษณะที่ต้องการเสริมสร้าง 
 การจัดประเภทความต้องการฝึกอบรม 

3.  การแปลความ
ต้องการเป็นปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 

 จัดประเภทความต้องการเป็นกลุ่มความรู้
กลุ่มทักษะและกลุ่มคุณลักษณะแล้วก าหนด
ชื่อหลักสูตร 

 แปลความต้องการไปสู่ความคิด ความเชื่อ ที่
เป็นหลักส าคัญในการก ากับการพัฒนา
หลักสูตรและ 
ร้อยเรียงเป็นภาษาที่มีความหมายบ่งบอก
เจตจ านงที่ชัดเจนในรูปของปรัชญา 

 แปลความต้องการในแต่ละกลุ่มไปเป็น
วัตถปุระสงค์ ที่ระบุลักษณะ ความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะที่ชัดแจ้ง 

 
 

 ชื่อหลักสูตร 
 ปรัชญาของหลักสูตร 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

ขั้นตอน กระบวนการ ผลส าเร็จ 
4.  การก าหนด
โครงสร้างหลักสูตร 

 แปลวัตถุประสงค์ไปเป็นสัดส่วนของสาระที่
ต้องการเรียนรู้  ในรูปของความรู้ ทักษะที่
เป็นพื้นฐาน เรียกว่า วิชาแกน และในรูปของ
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็น
เป้าหมายความส าเร็จของหลักสูตร เรียกว่า 
วิชาเฉพาะ  พร้อมก าหนดจ านวนหน่วยกิต 

 โครงสร้างของหลักสูตรที่
ประกอบด้วย วิชาแกนและวิชา
เฉพาะ 

 จ านวนหนว่ยกิตของวิชาแกน วชิา
เฉพาะ และหนว่ยกิตรวม ของหลักสูตร 
 ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู ้

5.  การออกแบบ
รายวิชา 

 คิดวิเคราะห์ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้อง
เรียน เป็นพ้ืนฐานในการเรียน และผู้เรียนยัง
ไม่มีพ้ืนฐานมาก่อน จัดเป็นกลุ่มรายวิชาแกน 

 คิดวิเคราะห์ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นต้องสร้างตามวัตถุประสงค์  และ
ก าหนดรายวิชา เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ 

 จัดท ารายละเอียดรายวิชา และเลือกท่ีใช้
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง คือ  
(1) รายวิชาที่มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 

วัตถุประสงค์และค าอธิบายรายวิชา 
เป็นรูปแบบที่ใช้ทั่วไป 

(2) รายวิชาที่มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ 
หรือกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
ประเมิน เป็นรูปแบบใหม่  

 รายวิชาหนึ่งอาจจัดในรูปบูรณาการ คือ 
ความเชื่อมโยง ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะรวมกัน หรือแยกการฝึกปฏิบัติ
ออกไปฝึกเป็นรายเฉพาะ 

 รายวิชาในกลุ่มวิชาแกน  เรียงล าดับ
ตามการจัดการเรียนรู้ก่อนหรือหลัง 

 รายวชิาในกลุ่มวิชาเฉพาะ  เรยีงล าดับ
ตามการจัดการเรียนรู้ก่อนหรือหลัง 

 

6.  การจัดท า
แผนการเรียนรู้และ
การสอน (Course 
syllabus) 

 จัดท าแผนการเรียนรู้และการสอน โดยมี
องค์ประกอบส าคัญ คือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระ  
กระบวนการหรือกิจกรรม  และการประเมิน 

 วิเคราะห์และก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ครอบคลุมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิด 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการปฏิบัติ คุณธรรม
จริยธรรม 

 ก าหนดสาระ (ความรู้)  ทักษะหรือลักษณะ
งานที่ต้องฝึก แบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้  และ
ก าหนดเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละ
หน่วย  จัดเรียงล าดับหน่วยการเรียนรู้ว่าอะไร

 แผนการเรียนรู้และการสอนแต่ละ
รายวิชา ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 รายละเอียดของแผน มีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ สาระ กระบวนการหรือกิจกรรม  
และการประเมินที่ชัดเจน 
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ขั้นตอน กระบวนการ ผลส าเร็จ 
4.  การก าหนด
โครงสร้างหลักสูตร 

 แปลวัตถุประสงค์ไปเป็นสัดส่วนของสาระที่
ต้องการเรียนรู้  ในรูปของความรู้ ทักษะที่
เป็นพื้นฐาน เรียกว่า วิชาแกน และในรูปของ
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็น
เป้าหมายความส าเร็จของหลักสูตร เรียกว่า 
วิชาเฉพาะ  พร้อมก าหนดจ านวนหน่วยกิต 

 โครงสร้างของหลักสูตรที่
ประกอบด้วย วิชาแกนและวิชา
เฉพาะ 

 จ านวนหนว่ยกิตของวิชาแกน วชิา
เฉพาะ และหนว่ยกิตรวม ของหลักสูตร 
 ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู ้

5.  การออกแบบ
รายวิชา 

 คิดวิเคราะห์ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้อง
เรียน เป็นพ้ืนฐานในการเรียน และผู้เรียนยัง
ไม่มีพ้ืนฐานมาก่อน จัดเป็นกลุ่มรายวิชาแกน 

 คิดวิเคราะห์ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นต้องสร้างตามวัตถุประสงค์  และ
ก าหนดรายวิชา เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ 

 จัดท ารายละเอียดรายวิชา และเลือกท่ีใช้
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง คือ  
(1) รายวิชาที่มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 

วัตถุประสงค์และค าอธิบายรายวิชา 
เป็นรูปแบบที่ใช้ทั่วไป 

(2) รายวิชาที่มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ 
หรือกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
ประเมิน เป็นรูปแบบใหม่  

 รายวิชาหนึ่งอาจจัดในรูปบูรณาการ คือ 
ความเชื่อมโยง ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะรวมกัน หรือแยกการฝึกปฏิบัติ
ออกไปฝึกเป็นรายเฉพาะ 

 รายวิชาในกลุ่มวิชาแกน  เรียงล าดับ
ตามการจัดการเรียนรู้ก่อนหรือหลัง 

 รายวชิาในกลุ่มวิชาเฉพาะ  เรยีงล าดับ
ตามการจัดการเรียนรู้ก่อนหรือหลัง 

 

6.  การจัดท า
แผนการเรียนรู้และ
การสอน (Course 
syllabus) 

 จัดท าแผนการเรียนรู้และการสอน โดยมี
องค์ประกอบส าคัญ คือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระ  
กระบวนการหรือกิจกรรม  และการประเมิน 

 วิเคราะห์และก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ครอบคลุมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิด 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการปฏิบัติ คุณธรรม
จริยธรรม 

 ก าหนดสาระ (ความรู้)  ทักษะหรือลักษณะ
งานที่ต้องฝึก แบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้  และ
ก าหนดเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละ
หน่วย  จัดเรียงล าดับหน่วยการเรียนรู้ว่าอะไร

 แผนการเรียนรู้และการสอนแต่ละ
รายวิชา ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 รายละเอียดของแผน มีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ สาระ กระบวนการหรือกิจกรรม  
และการประเมินที่ชัดเจน 
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ขั้นตอน กระบวนการ ผลส าเร็จ 
ควรเรียนก่อนเรียนหลัง (การก าหนดผลลัพธ์
การเรียนรู้และสาระ คิดไปพร้อมกัน) 

 ออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยคิดทีละ
หน่วยการเรียนรู้ ที่ได้ก าหนดสาระและ
ผลลัพธ์ไว้แล้ว ว่าควรใช้กิจกรรมอะไรที่
เหมาะกับธรรมชาติของผู้เรียน เหมาะกับ
สาระ  และเป็นวิธีการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ก าหนดวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้  โดย
คิดทีละหน่วยการเรียนรู้จากผลลัพธ์การ
เรียนรู้ สาระ และกระบวนการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้แล้วโดยวิเคราะห์ว่าผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ต้องการนั้น จะวัดผลที่เกิดขึ้นด้วย
วิธีการใด  ใช้เครื่องมืออะไร  ใช้เกณฑ์อะไร 
ตัดสิน  พร้อมกับให้แบ่งน้ าหนักของคะแนน
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้ชัดเจน 
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