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สารบัญ 

หมวด            
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. หลักสูตร 
2. ระดับคุณวุฒิ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. วันท่ีรายงาน 
5. ปีการศึกษาท่ีรายงาน 
6. สถานท่ีต้ัง 

หมวด 2 ข้อมูลเชิงสถิติ 
1. จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีรับเข้าในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 

4. จ านวนและร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 
5. อัตราการเปล่ียนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คิดจากนักศึกษารุ่น 2) 
6. ปัจจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
7. ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
8. การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 

หมวด 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
1. การเปล่ียนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
2. การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

หมวด 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
1. สรุปผลกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
2. การวิเคราะห์กระบวนวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 
3. การเปิดกระบวนวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

หมวด 5 การบรหิารหลักสูตร 
หมวด 6 สรุปการประเมินหลักสูตร 

1. การประเมินจากผู้ท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) 
2. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

หมวด 7 คุณภาพของการสอน 
1. การประเมินกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
2. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
หมวด 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลกัสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน 
2. การน าไปด าเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
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หมวด 9  แผนการด าเนินการเพือ่พัฒนาหลักสูตร 

1. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 
2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
3. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษาถัดไป (ระบุปีการศึกษา) 
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รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา ................. 
 
ชื่อสถาบันการอาชีวศึกษา ………………………………………………………. 
วิทยาลัย........................................................สาขาวิชา.................................................................  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี.................................. 
2. ระดับคุณวุฒิ ทล.บ................. ……………………………............................ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (มีอย่างน้อย 2 คน) 

ชื่อ คุณวุฒิ เลขประจ าตัวประชาชน 
1.  …………………………… …………………………… …………………………… 

2.  …………………………… …………………………… …………………………… 

3.  …………………………… …………………………… …………………………… 

4.  …………………………… …………………………… …………………………… 

5.  …………………………… …………………………… …………………………… 

4. วันที่รายงาน 
    …………………………… 
5. ปีการศึกษาที่รายงาน 
   …………………………… 
6. สถานที่ต้ัง 
      สถาบันการอาชีวศึกษา .................................................... 
      วิทยาลัย........................... ……………………………............... 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ 

1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน   ................. คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน   ................. คน 
    2.1  จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร   ................. คน 
    2.2  จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร  .................  คน 
    2.3  จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร   .................  คน 
    2.4  จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษารวมทั้งหมด         .................      คน 
(การจัดเก็บข้อมูลควรแยกรหัสแต่ละปีการศึกษา) 
3. รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 
   3.1  ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3.2  ปัจจัยหลักหรือสาเหตุท่ีมีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. จ านวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 

รุ่น/ปีที่เข้า 
ปีการศึกษา (จ านวนคนรับจริง) 

2558 2559 2560 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

……………….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

……………….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

……………….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

……………….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

……………….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

……………….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

ตกค้าง       
รวม       
จบ       

5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คิดจากนักศึกษารุ่น 2) 
สัดส่วนของนักศึกษาท่ีสอบผ่านตามแผนการเรียนและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจ านวน

นักศึกษาท้ังหมดของรุ่นในปีท่ีผ่านมา 
         นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๒                        ......................... % 
6. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการเรียน 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
7. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 
วันท่ีส ารวจ ............... ประจ าปีการศึกษา ............... 
จ านวนแบบสอบถามท่ีส่ง ............... ฉบับ จ านวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับ ............... ฉบับ 
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลับ ............... 
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การกระจายภาวะการได้งานท าเทียบกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

การได้ 
งานท า 

ลักษณะของงานที่ท า ไม่ประสงค์จะท างาน ยังไม่ได้งานท า 
ตรงสาขาวิชาท่ี 

เรียน 
ไม่ตรง

สาขาวิชา 
ที่เรียน 

ศึกษาต่อ สาเหตุอื่น 

จ านวน ............... ............... ............... ............... ............... 
ร้อยละ 
 

............... ............... ............... ............... ............... 

* ร้อยละให้คิดจากจ านวนแบบสอบถามของผู้ตอบกลับ 
8. การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
   ......................................................................................... 
 

หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
    ......................................................................................... 
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
   ......................................................................................... 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
1. สรุปผลรายวิชาทีเ่ปิดสอนในภาคเรียน/ปีการศึกษา 
รหัสวิชาและรายวิชา ภาค/ปี 

การศึกษา 
การกระจายระดับคะแนน จ านวน 

นศ. ที่ลง 
ทะเบียน 

จ านวน 
นศ. ที ่

สอบผ่าน 
4.
0 

3.
5 

3.
0 

2.
5 

2.
0 

1.
5 

1 0 

หมวดวิชาทักษะชีวิต            
..................            
..................            
..................            
..................            
..................            
..................            
..................            
..................            
หมวดวิชาเฉพาะด้าน            
..................            
..................            
..................            
..................            
..................            
..................            
หมวดวิชาเลือก            
..................            
..................            
..................            
..................            
- ให้งานทะเบียนและประมวลผลพิจารณาการรายงานข้อมูลโดยแยกตามหลักสูตร 
- การจัดท า คอศ. 6 ให้แยกท าเป็นรุ่น ๆ ละ 1 ชุด 
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
   2.1 รหัสและช่ือรายวิชา ความไม่ปกติที่พบ 
................................................. 
 

................................................. 
 

    การด าเนินการตรวจสอบ 
    ................................................ ................................................ ................................................. 
    เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนด หรือ เกณฑ์ที่ต้ังไว้ 
    ................................................ ................................................ ................................................. 
    มาตรการแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว (หากจ าเป็น) 
    ................................................ ................................................ ................................................. 
 
3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
    3.1 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดตามแผนการเรียน และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 

รหัสและช่ือรายวิชา ค าอธิบาย มาตรการทดแทนที่ได้ 
ด าเนินการ (ถ้ามี) 

........... ....................... 

................. ................. 
..... ............................. 
................. ................. 

....... ........................... 

................. 
     3.2 วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 

รายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน 
................. 
 

................. ................. 

         การแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว 
         ................. ................. ................. ................. ................. 
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหา 

ต่อสัมฤทธิผลตาม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาในอนาคต 

................. ................. ................. 

................. ................. ................. 
 

หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร 
1. การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ) 
   วันท่ีส ารวจ  ................. 

1.1. ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
      จุดอ่อน 
       ................. 
       จุดแข็ง 
       ................. 

................. ................. ................. 

1.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1 
       ................. ................. ................. ................. 

2. การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
   ................. ................. ................. ................. 

2.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน 
      จุดอ่อน 
        ................. ................. 
      จุดแข็ง 
        ................. ................. 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
................. ................. ................. 

2.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 
      ................. ................. ................. ................. ................. 
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3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาที่เก่ียวข้อง 
   3.1 ระบบการประเมินและการให้ช่วงคะแนนที่ใช้ในการประเมินการเรียนการสอน และการ   
        ประเมินอื่น ๆ ที่ใช้กับการประเมินหลักสูตร 
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)ของหลักสูตร 
   ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
   เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
 

ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน 
การประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ คอศ.2 หรือ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ คอศ.3 หรือ มคอ.3 และคอศ.4 หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ 
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ คอศ.5 หรือ มคอ.5 และคอศ.6 
หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ คอศ.7 หรือ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

(6) มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน คอศ.3หรือ มคอ.3 และคอศ.4 หรือ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ25ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน คอศ.7 
หรือ มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X 

(8)อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี 
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย   ไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

(13) นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศกึษา  
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

  X 

(14) บัณฑิตที่ได้งานท า ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่กว่าเกณฑ์ ก.พ. ก าหนด   X 
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เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
................. ................. ................. 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ค าอธิบาย
หรือ 

หลักฐาน
อ้างอิง 

มี ไม่มี รายละเอียด การบรรลุ
เป้าหมาย 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ คอศ.2 หรือ 
มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ คอศ.3 หรือมคอศ.3 และ
คอศ.4 หรือ คอศ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ คอศ.5 หรือ 
คอศ.5 และคอศ.6 หรือ คอศ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ คอศ.7 หรือ คอศ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

     

(6) มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน คอศ.3หรือ คอศ..
3 และคอศ.4 หรือ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ25
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน คอศ.7 หรือ 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8)อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มี 
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ค าอธิบาย
หรือ 

หลักฐาน
อ้างอิง 

มี ไม่มี รายละเอียด การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 5.0 
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ย   ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(13) นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จ
การศึกษา ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

     

(14) บัณฑิตที่ได้งานท า ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่กว่า
เกณฑ์ ก.พ. ก าหนด 

     

15.  ......................................อืน่ ๆ       
 

หมวดที่ 7 คุณภาพการสอน 
1. การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
   1.1 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน      
        (ตัวอย่าง) 

รหัสและช่ือรายวิชา การประเมิน 
จากนักศึกษา 

การประเมินคุณภาพการสอน
วิธีอื่น (ระบุ) 

แผนปฏิบัติที่ได้ 
ด าเนินการแล้ว 

มี ไม่มี มี ไม่มี 
..................................   ..................................   
..................................   ..................................   
..................................   ..................................   
..................................   ..................................   
 
 1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 
........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คอศ. 6 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ(คอศ.6)                      พัฒนาโดยสถาบันการอาชีวศกึษาภาคกลาง 1     

 
2. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
    [คลิกพิมพ์]  
 2.1  สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ ต่อสัมฤทธิผลของการ
สอนและผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระหลักทั้ง 5 
ประการ (ความเห็นในภาพรวมเม่ือสิ้นหลักสูตร) 

 

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

.................................. .................................. 
2.2 ความรู้ 
.................................. 
 

 
.................................. 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
.................................. 
 

 
.................................. 

2.4 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
     และความรับผิดชอบ 
.................................. 
 

 
 
.................................. 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
.................................. 
 

 
 
.................................. 

2.6  ทักษะวิชาชีพหรืออื่น ๆ (ถ้ามี...ให้ระบุ) 
.................................. 
 

 
.................................. 

2.7  แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
.................................. 
 

 
.................................. 

 
3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................  

 3.1 จ านวนอาจารย์ใหม่ 
........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 
3.2 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 
........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 
3.3 สรปุสาระส าคัญในการด าเนินการ 
........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

  3.4 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 
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4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
4.1  กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม (องค์ประกอบที่ 2 ใน คอศ.2หมวด6) 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
อาจารย์ บุคลากร 

สายสนับสนุน 
........................... ...................... ........................... 
........................... ...................... ........................... 
........................... ...................... ........................... 
 
4.2 สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ (สรุปจากผลการประเมินของ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 
........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 
........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................  

 
หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
(ผู้ตรวจ QA,  กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตร) 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 
   จากผู้ประเมิน 

ความเห็นของประธานหลักสูตรต่อข้อคิดเห็น 
หรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 

ผู้ประเมินมีความเห็นว่า 
........................... 
........................... 

 
........................... 
........................... 

2. การน าไปด าเนินการเพือ่การวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
   ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 
........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

 
หมวดที่ 9 แผนการด าเนินการเพือ่พัฒนาหลักสตูร 

1. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
    มีการด าเนินการตามแผนท่ีได้วางไว้ โดยเฉพาะการปรับวิธีการสอน และการจัดหาอุปกรณ์บางอย่าง  ในการ
สนับสนุนการสอน 

แผนด าเนินการ วันสิ้นสุดการ 
ด าเนินการตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 

1.1  แผนการปรับเนื้อหารายวิชาให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี 

........... ........... ........... 

1.2 แผนการ เรียนเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาให้ความรู้ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 

........... ........... ........... 

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จ 
.............................................................................................................................................................. 
2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
    2.1 ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชา ) 
            .............................................................................................................................................................. 
    2.2  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 



คอศ. 6 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ(คอศ.6)                      พัฒนาโดยสถาบันการอาชีวศกึษาภาคกลาง 1     

            .............................................................................................................................................................. 
    2.3  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
           .............................................................................................................................................................. 
3. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี (หมายถึงปีการศึกษาถัดไป) 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
.............. .............. .............. 
.............. .............. .............. 
.............. .............. .............. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.  ช่ือ-นามสกุล ________________________  ลายเซ็น: ___________________ วันท่ีรายงาน: ............. 
2.  ช่ือ-นามสกุล ________________________  ลายเซ็น: ____________________ วันท่ีรายงาน: .............. 
3.  ช่ือ-นามสกุล ________________________  ลายเซ็น: ___________________ วันท่ีรายงาน: .............. 
4.  ช่ือ-นามสกุล ________________________  ลายเซ็น: ___________________ วันท่ีรายงาน: .............. 
5.  ช่ือ-นามสกุล ________________________  ลายเซ็น: ___________________ วันท่ีรายงาน: .............. 
 
ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร__________________________________________________ 
ลายเซ็น______________________วันท่ีรายงาน______________________________ 
 
เห็นชอบโดย___________________________________________________(ผู้อ านวยการวิทยาลัย) 
ลายเซ็น______________________วันท่ี_____________________________________ 

เห็นชอบโดย_________________________________________________(ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต) 
ลายเซ็น______________________วันท่ี_____________________________________ 

เห็นชอบโดย___________________________________________________(ผู้อ านวยการสถาบัน) 
ลายเซ็น______________________วันท่ี_____________________________________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1.  ส าเนารายงานทุกรายวิชา 
2.  วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ในการประเมิน  
3.  ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปีท่ีประเมิน 
4.  ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 


