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    รายละเอยีดของรายวิชาในสถานประกอบการ 

    คอศ. 3 

 
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา................................................. 

สาขาวิชา................................................... 
วิทยาลยั................................................................................... 
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รายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.3)  

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
วิทยาลัย............................................... 
สาขาวิชา............................................ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
๑. รหัสและช่ือรายวิชา 

   XX-XXXX-XXXX                     ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) 
                                  ช่ือรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) 
 

๒. จ านวนหน่วยกิต  
              X (X-X-X)         จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  (ตาม คอศ.๑) 

๓. หลักสูตรและหมวดวิชา 
๓.๑ หลักสูตร........................... ........................สาขาวิชา ................................ 
๓.๒ หมวดวิชา………….....……กลุ่มวิชา................................ 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ และผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึกในสถานประกอบการ   
๔.๑ ..........................................................................อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
๔.๒ ..........................................................................อาจารย์ผู้สอน          
๔.๓ ..........................................................................อาจารย์นิเทศก์        
๔.๔ ......................................................................... ผู้ควบคุมการฝึก   

        ๔.๕ .........................................................................  ครูฝึกในสถานประกอบการ   
    

๕. ภาคเรียน ช้ันปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี................ช้ันปีท่ี...............................(ตามแผนการเรียน)  

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  
ช่ือวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน ...............................................................................                                           

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite) (ถ้ามี)  
ช่ือวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน .............................................................................. 
 
 

 
๘. สถานที่เรียน (ช่ือ และท่ีต้ังของสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษา) 

   ๘.๑ ช่ือสถานประกอบการ.............................................................................. 
         ท่ีต้ัง 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
   ๘.๒ ช่ือสถานประกอบการ.............................................................................. 
         ท่ีต้ัง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
         ได้รับการอนุมัติหลักสูตรครั้งแรกเมื่อวันท่ี .................................................. 
         ปรับปรุงครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี........................................................................... 
         ปรับปรุงครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี........................................................................... 

 

 

 

 
 
 
 

หมวดท่ี  2  สมรรถนะรายวิชาและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา  
1. สมรรถนะรายวิชา 

1. ...................................................................... 
2. ...................................................................... 
3. ...................................................................... 
4. ..................................................................... 
5. ................................................................... 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา 
 .........................(อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้ หรือการเปล่ียนแปลงส าคัญ ๆ ท่ี
เกิดขึ้น).............. 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายโดยทั่วไปของการฝึกอาชีพในสถานประกอบการหรือค าอธิบายรายวิชา 
(ตามท่ีระบุรายละเอียดไว้ใน คอศ. ๑) 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๒. ลักษณะงานหรือกิจกรรมของนักศึกษาในสถานประกอบการ 

งานหรือกิจกรรมของนักศึกษาในสถานประกอบการ ผู้ควบคุม ครูฝึก 
๑. งานติดต้ังระบบไฟฟ้า นาย............................. (หัวหน้าช่าง) 
๒. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า นาย............................. (หัวหน้าช่าง) 

๓.  
๔.  
๕.  
๖.   

 

๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 

รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 
๑. รายงาน/บันทึกการติดต้ังระบบไฟฟ้า   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๒. รายงาน/บันทึกการการตรวจสอบระบบไฟฟ้า   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๓.  
๔.  
๕.  
๖.   
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๔. การติดตามผลการเรียนรู้ในสถานประกอบการของนักศึกษา 
งาน/กิจกรรม/สมรรถนะรายวิชาท่ีใช้ในการติดตามผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ในสถานประกอบการ 
๑. ติดต้ังระบบไฟฟ้าได้ถูกต้องตามมาตรฐานการไฟฟา้ ระดับผลการติดต้ังระบบไฟฟ้า 

  
  
  
  
  
  

 

๕. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมการฝึก/ครูฝึก ในสถานประกอบการ  
๑. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๖. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์นิเทศก์ 

๑. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 

๑. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๘. สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนการเรียนการสอนจากสถานประกอบการ  

๑. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. …………………………………………………………………………………………………………………... 
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หมวดท่ี  4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 

1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา 1.2 วิธีการสอน/การนิเทศ  1.3 วิธีการประเมินผล  
1 [ ]………………...  1………..……  1…………..……  
2 [ ]………………... 2………..……  2…………..……  
3 [ ]………………...  3………..……  3…………..……  
4 [ ]………………...  4………..……  4…………..……  
5 [ ]………………...  5………..……  5…………..……  
6 [ ]………………...  6………..……  6…………..……  
7 [ ]………………...  7………..……  7…………..……  

 

หมายเหตุ  ดูจาก คอศ.1  ในตาราง C-mapping  

2.  ด้านความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน/การนิเทศ  2.3 วิธีการประเมินผล  
1 [ ]………………...  1………..……  1…………..……  
2 [ ]………………...  2………..……  2…………..……  
3 [ ]………………...  3………..……  3…………..……  
4 [ ]……………...  4………..……  4…………..……  
5 [ ]………………..  5………..……  5…………..……  
6[ ]………………...  6………..……  6…………..……  
7 [ ]………………...  7………..……  7…………..……  
8 [ ]………………...  8………..……  8…………..……  

หมายเหตุ  ดูจาก คอศ.1  ในตาราง C-mapping  
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพฒันา 3.2 วิธีการสอน/การนิเทศ  3.3 วิธีการประเมินผล  
1 [ ]………………...  1………..……  1…………..……  
2 [ ]………………...  2………..……  2…………..……  
3 [ ]………………...  3………..……  3…………..……  
4 [ ]………………...  4………..……  4…………..……  

หมายเหตุ  ดูจาก คอศ.1  ในตาราง C-mapping  
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผิดชอบที่ต้องพฒันา 
4.2 วิธีการสอน/การนิเทศ  4.3 วิธีการประเมินผล  

1 [   ]……………………  1…………………..……  1…………………..……  
2 [  ]……………………  2…………………..……  2…………………..……  
3 [  ]……………………  3…………………..……  3…………………..……  
4 [  ]…………………… 4…………………..……  4…………………..……  
5 [  ]……………………  5…………………..……  5…………………..……  
6 [  ]……………………  6…………………..……  6…………………..……  

หมายเหตุ  ดูจาก คอศ.1  ในตาราง C-mapping  
 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ต้องพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน/การนิเทศ 5.3 วิธีการประเมินผล  

1 [  ]……………………  1…………………..……  1…………………..……  
2 [  ]……………………  2…………………..……  2…………………..……  
3 [  ]……………………  3…………………..……  3…………………..……  
4 [  ]…………………… 4…………………..……  4…………………..……  

หมายเหตุ  ดูจาก คอศ.1  ในตาราง C-mapping  
 

6. ด้านทักษะวิชาชีพ 
6.1 ทักษะวิชาชีพที่ต้องพัฒนา 6.2 วิธีการสอน/การนิเทศ  6.3 วิธีการประเมินผล  

1 [ ]……………………  1…………………..……  1…………………..……  
2 [ ]……………………  2…………………..……  2…………………..……  
3 [ ]……………………  3…………………..……  3…………………..……  
4 [ ]…………………… 4…………………..……  4…………………..……  
5 [ ]……………………  5…………………..……  5…………………..……  
6 [ ]……………………  6…………………..……  6…………………..……  
7 [ ]…………………… 7…………………..……  7…………………..……  
8 [ ]……………………  8…………………..……  8…………………..……  

หมายเหตุ  ดูจาก คอศ.1  ในตาราง C-mapping  
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการจัดการรายวิชาในสถานประกอบการ 

๑. การก าหนดสถานที่ฝึก 
ชื่อสถานประกอบการ ท่ีตั้ง 

จ านวน
นักศึกษา  

๑ ………………..………………....  ………..……………..……………..……………………..……………..……………..……………..   ……….. 
๒ ………………...………………...  ………..……………..……………..……………………..……………..……………..…………….. ……….. 
๓ ………………..………………....  ………..……………..……………..……………………..……………..……………..…………….. ……….. 
๔ ………………...………………...  ………..……………..……………..……………………..……………..……………..…………….. ………..  

๒. การเตรียมนักศึกษา (ระบุรายการท่ีต้องเตรียม วิธีด าเนินการ รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ) 
๑. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๓. การเตรียมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นเิทศก์ (ระบุรายการท่ีต้องเตรียม วิธีด าเนินการ 
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ) 

๑. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๔. การเตรียมผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึกในสถานประกอบการ  (ระบุรายการท่ีต้องเตรียม วิธีด าเนินการ รายละเอียด
ข้อมูลต่าง ๆ) 

๑. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

5. การจัดการความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยงด้าน ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางป้องกัน ผู้รับผิดชอบ 
1. หน่วยงานไม่ตอบรับ ท าใหส้ถานที่
ฝึกอาชีพไม่เพียงพอ  
 

   

2. สถานที่ฝึกงานที่ตอบรับน้อย  ไม่
เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

   

3.นักศึกษาไม่สนใจเลือก    
4. การให้ข้อมูลนักศึกษาไมถู่กต้องตรง
กับฐานข้อมูลของงานอาชีวศึกษาทวิ
ภาคี ท าให้ยากในการตรวจสอบ และ
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แจ้งชื่อนักศึกษาไปผิดหน่วยงาน 
5. หน่วยงานปฏิเสธการรับนักศึกษา
ฝึกงาน 
 

   

6. นักศึกษาเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึก
อาชีพเองโดยไม่แจ้งให้สาขาวชิาทราบ 

   

7.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน    
8.นักศึกษาไม่มารับเอกสารภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 

   

9. นักศึกษาไม่น าเอกสารไปรายงาน
ตัวกับสถานที่ฝึกอาชีพตามเวลา หรือ
ท าเอกสารสูญหาย 

   

10.นักศึกษาไม่ส่งรายงานภายในเวลา
ที่ก าหนด 

   
 

 

6.การเตรียมแผนการฝึกอาชีพในรายวิชา 

 
 
 
 
 
    

ครั้งท่ี/
สัปดาห์

ท่ี 
รายละเอียดการสอนและการฝึก 

จ านวน
ชั่วโมง 

เรียนในสถานประกอบการโดย 
(จ านวนสถานประกอบการ) 

สอนเสริมในสถานศึกษาโดย 
(จ านวนสถานประกอบการ) 

ผู้ควบคุมการฝกึ
หรือครูฝึก 

อาจารย์นิเทศ
สอนเสริม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
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7. การเตรียมแผนการนิเทศในสถานประกอบการ 
 1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

 
 

หมวดที่ 6  การประเมินนักศึกษา 

๑. หลักเกณฑ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ สัดส่วนการประเมิน 

(ร้อยละ) 
เง่ือนไขการประเมิน 

๑.ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ๑๐ ต้องมีการประเมินผลการเรียนรู ้
ไม่น้อยกว่า ๖ ด้าน และต้องมีระดับ
คะแนนตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
ของสถาบันการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๒.ด้านความรู้ ๑๕ 
๓.ทักษะทางปัญญา  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๖.ด้านทักษะวิชาชีพ ๖๐ 

๑) ครูฝึก (ส ัดส่วนความรับผิดชอบ ๗๐%) ท าหน้าท่ีประเมิน 
               - การปฏิบัติตนของนักศึกษาในสถานประกอบการ 
               - คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
               - สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

      - สมรรถนะวิชาชีพ 
           - ......................................................................................................................... 
           - ......................................................................................................................... 
๒) อาจารย์นิเทศก์ (ส ัดส่วนความรับผิดชอบ ๓๐%) ท าหน้าท่ีประเมิน 

     - รายงานผลการปฏิบัติงาน 
          - ความสามารถการปฏิบัติงานของนักศึกษา           - 
......................................................................................................................... 
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๒. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและหรืออาจารย์นิเทศก์ 
- ประเมินโดยใช้เกณฑ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร(แบบประเมินผลการฝึกอาชีพ อศบ.๐๘) 
- อาจารย์นิเทศการฝึกอาชีพ สรุปผลการประเมิน รายงานผลต่อสาขาวิชาและวิทยาลัย 

-   …………………………………………………………   
๓. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยผู้ควบคุมการฝึกหรือครูฝึกต่อการประเมินนักศึกษา 

-   ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาท้ังระหว่างฝึกอาชีพ 
-   ………………………………………………………… 
-   ………………………………………………………… 

-   ………………………………………………………… 
๔. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

การประเมินที่มีความเห็นแตกต่าง ประเด็นที่เห็นต่าง แนวทางแก้ไข 
๑.ครูฝึกแต่ละสถานประกอบการมีความ
รอบรู้ในเน้ือหาวิชาแตกต่างกัน 

เท ค นิ ค ก ารฝึ ก อ าชี พ ที่ ใช้ ใน ส ถ าน
ประกอบการ 

การประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เก่ียวข้องเพ่ือ
พิจารณาหาข้อสรุป 

๒.   
๓.   
๔.    
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หมวดที่  7  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. วัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา      
    (ให้ระบวุัสดุและครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา)  
 

1) ………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………… 
4) ………………………………………………………………………… 
5) ………………………………………………………………………… 

2. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในรายวิชา      
    (ให้ระบุต าราและเอกสาร หลัก ท่ีใช้ในการเรียนการสอน และเขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนต ารา
หรือหนังสืออ้างอิง)  
 

1) ………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………… 
4) ………………………………………………………………………… 
5) ………………………………………………………………………… 

3. เอกสารและข้อมูลอ่านประกอบในรายวิชา 
        (ให้ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน   กฏระเบียบ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ และแหล่งอ้างอิงท่ีส าคัญ 
ท่ีนักศึกษา จ าเป็น ต้องรู้เพิ่มเติม)  
4. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่ใช้ในรายวิชา 
        (ให้ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน   กฏระเบียบ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ และแหล่งอ้างอิงท่ีส าคัญ  
ท่ีนักศึกษา ควร ต้องรู้เพิ่มเติม)  
๕. อื่น ๆ (ถ้ามี) 
        (ใหร้ะบุส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ)  

๑. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. …………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (ระบุการประเมินประสิทธิผล) 
๑. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน (ระบุการประเมนิท่ีจะได้ข้อมูลการสอน) 
๑. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การปรับปรุงการสอน (ระบุวิธีการปรับปรุงการสอน ตามท่ีสถาบัน อาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยก าหนด) 
๑. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา (อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบ) 
๑. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลท่ีได้
จากการประเมินจากข้อ 1 และข้อ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

๑. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. …………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ................................................................... 
      (................................................................) 

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
     ลงวันท่ี ............./.................../................. 


