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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนมุตัิ 

พิจารณากล่ันกรอง  
โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกจิฯ แตละสาขา 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เสนอรายละเอียดของหลักสูตร  
โดย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

พิจารณากลั่นกรอง  
โดยคณะอนุกรรมการดานวิชาการ 

ของสถาบันฯ 

พิจารณาเห็นชอบหลักสูตร  
โดยคณะกรรมการสภาสถาบันฯ  

เสนอหลักสูตรมาท่ี สอศ. 

ไมเ่ห็นชอบ 

ไมอ่นมุตัิ 

ไมเ่ห็นชอบ 

ผา่น 

ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร 
และประเมินความพรอม โดย สอศ. 

พิจารณาใหความเห็นชอบ โดย  
คณะอนุกรรมการฯ ดานหลักสูตร 

พิจารณาอนุมัติใชหลักสูตร โดย 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถาบนัเสนอหลกัสตูรท่ีผ่านการพิจารณาอนมุตัไิปกระทรวง อว. เพ่ือเสนอ ก.พ. และ ก.ค.ศ. 

ปรับปรุงแกไข  

ไมผ่า่น 

เห็นชอบ 

30 วันทําการ 

45 วันทําการ 



5 
 

เอกสารแนบทาย 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 

 

1. แบบท่ี ๑ รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ. ๑) 

2. แบบท่ี ๒ รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ. ๒) 

3. แบบท่ี ๓ รายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ. ๓) 

4. แบบท่ี ๔ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ. ๔) 

5. แบบท่ี ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ. ๕) 

6. แบบท่ี ๖ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (คอศ. ๖) 
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แบบท่ี ๑ รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.๑) 
 

 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) หมายถึงคําอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนท่ีจะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2562 และบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาท่ีเก่ียวของตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงแตละสถาบัน
สามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรงกับความตองการหรือ
เอกลกัษณของสถาบันโดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
 รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง เขาใจถึงวิธีการสอน 
วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลท่ีจะทําใหม่ันใจวาเม่ือเรียนสําเร็จแลวจะบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ท้ังยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับองคประกอบในการเรียนเพ่ือนําไปสู
คุณวุฒิตามท่ีกําหนด รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรท่ีเหมาะกับรูปแบบการ
เรียนรูและความตองการของตนเองได รวมท้ังผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขา
ทํางาน 
 

ประกอบดวย ๘ หมวด ตอไปนี ้
หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย 
หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร ....................................................................... 

สาขา/สาขาวิชา....................................................................... 
หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ ......................... 

 
 

ช่ือสถาบัน 
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา 
 

หมวดท่ี ๑. ขอมูลท่ัวไป 
 
๑. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ใหระบุรหัส (ถามี) ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังภาษาไทยและภาษา อังกฤษ 
ใหสอดคลองกัน 
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับชื่อภาษาไทย
ใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาของสถาบันในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๓. วิชาเอก (ถามี) 
๔. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมระหวาง 72-82 หนวยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ ใหระบุวา “หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)” 
5.2 ประเภทของหลักสูตร ใหระบุวา “หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ” 
๕.3 ภาษาท่ีใช ใหกําหนดภาษาท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนวาเปนภาษาไทยหรือภาษา ตางประเทศ 

ภาษาใด 
5.4 การรับเขาศึกษา ใหกําหนดการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรวารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือ

ตางประเทศ หรือรับท้ังสองกลุมเขาศึกษา 
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน ใหระบุวาเปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง

หรือเปนหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอ่ืน โดยตองระบุชื่อสถาบัน การศึกษา/หนวยงาน 
ท่ีทําความรวมมือดวย สําหรับความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอ่ืนในตางประเทศตองสอดคลองกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวของ  

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหระบุวา “ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว” 
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

ใหระบุวาเปนหลักสูตรใหมหรือเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาท่ีเริ่มใชหลักสูตรนี้ (ภาคเรียน 
และปการศึกษา) พรอมท้ังใหระบุวันเดือนป ท่ีคณะกรรมการวิชาการของสถาบันหรือท่ีเรียกอยางอ่ืน (ระบุชื่อ)  
และสภาสถาบันเห็นชอบหลักสูตร และคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอนุมัติใหใชหลักสูตร ในกรณีท่ีไดรับการรับรอง
หลักสูตรโดยองคกรวิชาชีพหรือองคกรอ่ืนใดดวย ใหระบุองคกรท่ีใหการรับรอง และวันเดือนปท่ีไดรับการรับรองดวย 
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ใหกําหนดปท่ีคาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เม่ือสถาบันไดเปดสอนไปแลวอยางนอย 1 ป 
๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

ใหระบุอาชีพตามสาขาวิชาท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา 
๙. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษาและสถานท่ีทํางานของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
  ใหระบุชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษาและสถานท่ีทํางานของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 5 คน 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 
๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ให ระบุ ส ถาน ท่ี จั ดก าร เรี ยน การสอน ให ชั ด เจน ท้ั ง ใน ส วน ของสถาน ศึกษ า (ท่ี วิ ท ย าลั ย ใด )  
และในสวนของสถานประกอบการ  
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
          ให อธิบ าย เก่ี ยว กับสถานการณ ห รือการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ ในป จจุบั น และแนวโน ม 
ในอนาคตของนานาชาติหรือของประเทศและ ในจังหวัดหรือกลุมจังหวัดนั้น ท่ีนําไปสูการวางแผนหลักสูตร 

๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
        ให อ ธิ บ าย เก่ี ย ว กั บ สถ าน การณ ห รื อ ก าร พั ฒ น าท างสั งค มและวัฒ น ธรรม ใน ป จ จุ บั น 

และแนวโนมในอนาคตของนานาชาติหรือของประเทศและ ในจังหวัดหรือกลุมจังหวัดนั้น ท่ีนําไปสูการวางแผน
หลักสูตร 
๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
          ใหอธิบายเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
                   ใหอธิบายเก่ียวกับความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชา/วิทยาลัยอ่ืนของสถาบัน  

ใหอธิบายการบริหารจัดการ แผนความรวมมือหรือประสานงานรวมกับคณะ/ภาควิชา/วิทยาลัยอ่ืน  
ท่ีเก่ียวของ เชน หลักสูตรนี้มีรายวิชาท่ีกําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนเรียนหรือไม ถามีจะดําเนินการอยางไร
เพ่ือใหม่ันใจวารายวิชาดังกลาวสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน 
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หมวดท่ี ๒. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ใหระบุปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยตองสอดคลองกับปรัชญาของการอาชีวศึกษา 
ปรัชญาของสถาบัน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตร ี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2562  
๒. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

ใหกําหนดแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆท่ีเสนอในหลักสูตร พรอมระบุเวลาท่ีคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จ (เชน ภายใน 5 ป) โดยใหระบุกลยุทธสําคัญท่ีตองดําเนินการเพ่ือความสําเร็จของแผนนั้น  
รวมท้ังตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยตัวบงชี้ควรจะเปนสวนหนึ่งของการประเมินใน หมวดท่ี ๗ ดวย 

๒.๑ แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง 
๒.๒ กลยุทธ 
๒.๓ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
 

หมวดท่ี ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑ ระบบ 
ใหระบุวา “เปนระบบทวิภาค (หนึ่งปมีสองภาคเรียน)” 

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
ใหกําหนดวามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนหรือไม 

๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
      ใหระบุวา “ไมมีการเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค” 

(ถามีการจัดการศึกษาท่ีใชระบบอ่ืน ๆ ท่ีมิใชการใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียนการสอน 
ใหแสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคใหชัดเจน) 

๑.๔ การกําหนดจํานวนหนวยกิตและจํานวนช่ัวโมงเรียนตอสัปดาห 
      ให ระบุ จํ าน วนหน วย กิต และจํ าน วนชั่ ว โม งเรี ยนต อสั ป ดาห ต าม ท่ี กํ าห นด ใน  ป ระกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
พ.ศ.2562 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2562 

 
๒. การดําเนินการหลักสูตร 

๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
ใหกําหนดชวงเวลาการจัดการเรียนการสอนท่ีใหนักศึกษาเรียน 

๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
ใหกําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาในหลักสูตร สําหรับคุณวุฒิของผูเขาศึกษาใหระบุใหชัดเจนวาตองสําเร็จ

การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใด  
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๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
ใหระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาท่ีจะสมัครเขาเรียนในหลักสูตร ท่ีตองนํามาประกอบการพิจารณา

เพ่ือการกําหนดหลักสูตร เชน นักศึกษาท่ีมีขอจํากัดทางทักษะIT หรือ ภาษา หรือคณิตศาสตร หรือการปรับตัว 
ในการเรียน 

๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓ 
        ใหกําหนดกลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 เชน การสอน
ปรับพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษาท่ีมีขอจํากัดดานภาษา หรือคณิตศาสตร เปนตน 

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป 
ใหกําหนดจํานวนท่ีคาดวาจะรับเขาศึกษาในหลักสูตรและจํานวนท่ีคาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษา 

ในแตละปการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป 
๒.๖ งบประมาณตามแผน 

ใหแสดงงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอต้ังงบประมาณ รวมท้ังประมาณการ
คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

๒.๗ ระบบการศึกษา 
ใหระบุวา “เปนการศึกษาระบบทวิภาคีในแบบชั้นเรียน” หรือ “เปนการศึกษาในระบบในแบบชั้นเรียน” 

อยางใดอยางหนึ่ง 
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน (ถามี) 
      ใหระบุวา “ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ” (เอกสารแนบทาย) 
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

๓.๑ หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้ 
     ๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต ใหกําหนดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรซ่ึงสอดคลอง ประกาศ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลย ี
หรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2562  

     ๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร ใหแสดงโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตรโดยแบง เปนหมวดวิชา
ใหสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
ระดับปรญิญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2562 

       ๓.๑.๓ รายวิชา ใหระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาดวย) ชื่อรายวิชา ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติและจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 
            ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา ใหกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน ตลอดหลักสูตร 
ท้ังในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ 
        ๓.๑.๕ สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ใหกําหนดสมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ของทุกรายวิชาในหลักสูตร  
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๓.๒ ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
         ใหระบุอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษแยกจากกันโดยระบุ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
ประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ การคนควา 
วิจัย หรือการแตงตํารา (ถามี) รวมท้ังภาระการสอนท้ังท่ีมีอยูแลวและท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ โดยจะแสดงรายละเอียด
ท้ังหมดไวในหัวขอนี้หรือจะนําไปไวในภาคผนวกก็ได 

       ๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร ใหระบุอาจารยซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขา วิชาท่ีเปดสอน
โดยใหมีคุณวุฒิและจํานวน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 
                ๓.๒.๒ อาจารยพิเศษ ใหระบุอาจารยพิเศษ (ถามี) ซ่ึงเปนผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 
๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  

 สรุปโดยยอเก่ียวกับการฝกอาชีพหรือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในสถานประกอบการในการศึกษา
ระบบทวิภาคีตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหรือการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในการศึกษา
ในระบบ 

๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรูของการฝกอาชีพหรือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในสถาน
ประกอบการ หรือการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

       ใหกําหนดรายการสําคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีตองการจากการฝกอาชีพหรือการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาในสถานประกอบการ หรือการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ  

๔.๒ ชวงเวลา 
      ใหกําหนดภาคเรียนและปท่ีจัดการฝกอาชีพหรือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในสถานประกอบการ

หรือการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหแกนักศึกษา  
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 
      ใหกําหนดตารางการฝกอาชีพหรือตารางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในสถานประกอบการ 

หรือการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามท่ีสถาบันไดทําความตกลงกับสถานประกอบการ 
๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

สรุปโดยยอเก่ียวกับขอกําหนดในการทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ 
      ใหอธิบายอยางยอในการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู 

        ใหกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีตองการจากการทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
๕.๓ ชวงเวลา 

         ใหกําหนดภาคเรียนและปท่ีใหนักศึกษาทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
๕.๔ จํานวนหนวยกิต 
      ใหระบุจํานวนหนวยกิตของโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
๕.๕ การเตรียมการ 
      ใหอธิบายอยางยอเก่ียวกับการเตรยีมการ ใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษา 
๕.๖ กระบวนการประเมินผล 

                ใหอธิบายเก่ียวกับกระบวนการประเมินผล รวมท้ังกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐาน 
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หมวดท่ี ๔. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ใหกําหนดลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ีสถาบันตองการพัฒนาใหมีข้ึนในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี ้ 

เชน เปนผูมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรคมีความ สามารถในการเปนผูนําอยางโดดเดน 
หรือมีความมุงม่ันในการใหบริการสาธารณะ หรือมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง ซ่ึงในแตละ
คุณลักษณะดังกลาว ตองกําหนดกลยุทธการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีจะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้นดวย 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

ใหอธิบายผลการเรียนรูแตละดาน ตามหัวขอตอไปนี้ 
  ๒.๑ คําอธิบายท่ัวไปเก่ียวกับความรูหรือทักษะในหลักสูตรท่ีตองการจะพัฒนาและระดับของความรูและ
ทักษะนั้นๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามขอ ๕ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวของเปนอยางนอย ในกรณีท่ียังไมมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวของ ใหพิจารณาคําอธิบายจากประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 
2552 ในสวนท่ี ๒ ขอ ๒.๒ วิธีท่ี ๒ 

๒.๒ คําอธิบายเก่ียวกับกลยุทธการสอนท่ีจะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะ
เหลานั้น ควรเปนคําอธิบายท่ัวไปของวิธีการท่ีจะใชตลอดหลักสูตร โดยใชการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ แตถามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะท่ีจะกําหนดใหมีในรายวิชาใดวิชา หนึ่งโดยเฉพาะใหแสดงไวดวย 
  ๒.๓ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีจะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรท่ีจะประเมินผลการเรียนรูในกลุมท่ี
เก่ียวของซ่ึงอาจรวมกลยุทธสําหรับการประเมินหลักสูตรเชนเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา ถามีการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธหรือวิธีการในชวงระยะเวลาใดของหลักสูตร ควรแสดงใหเห็นดวย ตัวอยางเชน กิจกรรมตางๆ 
ในการเตรียมการหรือการแนะนําในตอนเริ่มหลักสูตร  
๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบางตามท่ีระบุในหมวดท่ี ๔ 
ขอ ๒ โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไมนําสูมาตรฐานผลการ
เรียนรูบางเรื่องก็ได (จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได) 
 

หมวดท่ี ๕. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน  

ใหระบุวา “ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ”  
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ใหอธิบายกระบวนการท่ีใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู  
แตละรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบหรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวิชา 
ท่ีแตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน 
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๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ใหระบุวา “ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ” 

 
หมวดท่ี ๖. การพัฒนาคณาจารย 

 
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

ใหอธิบายกระบวนการท่ีใชสําหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ  
ใหม่ันใจไดวาอาจารยเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ ท่ีสอนในหลักสูตรและรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

ใหอธิบายถึงสิ่งท่ีจะดําเนินการเพ่ือชวยใหคณาจารยไดพัฒนา 
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
 

หมวดท่ี ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
๑. การกํากับมาตรฐาน 
 ใหอธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวของตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
ในหลักสูตร 
๒. บัณฑิต 
 ใหอธิบายคุณภาพบัณฑิต ผลลัพธการเรียนรู การทํางานหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษา
และผูสําเร็จการศึกษา 
๓. นักศึกษา 

  ใหอธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การควบคุมดูแล การให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน 
ของนักศึกษา 
๔. อาจารย 
  ใหอธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย ต้ังแตระบบการรับอาจารยใหม การคัดเลือกอาจารย 
คุณสมบัติ ความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
  ใหอธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง การออกแบบหลักสูตร 
ควบคุม กํากับการจัดทํารายละเอียดรายวิชา การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละ
รายวิชา การประเมินผูเรียน การกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ผลการดําเนินงานหลักสูตร  
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๖. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
   ใหอธิบายระบบการดําเนินงานของสถาบัน อาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัย เพ่ือความพรอมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ท้ังความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
๗. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ใหระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําป 
ตามตัวบงชี้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาท่ีเก่ียวของ โดยครอบคลุมหมวดท่ี ๑ – ๖ 

 
หมวดท่ี ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 
ควรคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ในหมวดท่ี ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสูการประเมินการจัดการเรียนการสอน 

ในประเด็นสําคัญ ๆ ท่ีสะทอนถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีคาดหวังโดยประเด็นเหลานี้จะถูกนํามา ใชในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน 
ใหอธิบายกระบวนการท่ีใชในการประเมินกลยุทธการสอนท่ีไดวางแผนไวสําหรับการพัฒนาการเรียนรู 

ในดานตางๆ เชน การประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขา รับการอบรม การนํากลยุทธ
การสอนไปใช การปรึกษาหารือกับผู เชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผลการประเมิน 
ของนักศึกษาและหลักสูตรฝกอบรมดานทฤษฎีการเรียนรูและวิธีการสอนท่ีเก่ียวของ และอธิบายกระบวนการท่ีจะนํา
ผลการประเมินท่ีไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใหอธิบายกระบวนการท่ีใชในการประเมินทักษะของคณาจารยในการใชกลยุทธตามท่ีไดวางแผนไว เชน 

การประเมินของนักศึกษาในแตละรายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร การทดสอบผล 
การเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับ
เก่ียวกับกระบวนการในการพัฒนาความรูและทักษะท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ีนักศึกษาตองการ 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ใหอธิบายกระบวนการท่ีจะใชเพ่ือจะไดขอมูลตางๆยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม
และการบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง จากกลุมนักศึกษาและบัณฑิต กลุมผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก 
กลุมผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน อยางนอย  
๓ คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะ กรรมการประเมินชุดเดียวกับ
การประกันคุณภาพภายใน) 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ใหอธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินท่ีไดจากอาจารยและนักศึกษา รวมท้ังกระบวน การในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ 
 
เอกสารแนบ 

ใหแนบเอกสารท่ีระบุไวใหครบถวน 
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แบบท่ี 2  รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ.2) 

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละ

รายวิชาท่ีเรียนในสถานศึกษาเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียด  

ของหลักสูตร (คอศ.๑) ซ่ึงแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเก่ียวกับสมรรถนะและรายละเอียดของเนื้อหาความรู

ในรายวิชา ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆท่ีนักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามสมรรถนะของรายวิชา  

มีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาท่ีใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา 

ตลอดจนสิ่งสนับสนุนท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชา 

และกระบวนการปรับปรุง  

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป 

หมวดท่ี  ๒  สมรรถนะรายวิชาและวัตถุประสงคในการพัฒนาหรือปรบัปรุงรายวิชา 

หมวดท่ี  ๓  ลักษณะและการดําเนินการ 

หมวดท่ี  ๔  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

หมวดท่ี  ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดท่ี  ๖  สิง่สนับสนุนการเรียนรู 

หมวดท่ี  ๗  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

(สถาบันสามารถกําหนดรูปแบบการจัดเก็บขอมูลไดเอง) 
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แบบท่ี ๓ รายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.๓) 

รายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการ 

ในรายวิชาท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาและฝกอาชีพในสถานประกอบการในการศึกษาระบบทวิภาคีหรือการฝก

ประสบการณทักษะวิชาชีพในการศึกษาในระบบ ซ่ึงจะตองวางแผนการฝกอาชีพในสถานประกอบการหรือการฝก

ประสบการณทักษะวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการใหสอดคลองและเปนไปตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียด 

ของหลักสูตร (คอศ.๑) โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการ ตลอดจน

ความรู ความเขาใจและสมรรถนะท่ีนักศึกษาจะไดรับจาการฝกอาชีพในสถานประกอบการหรือการฝกประสบการณ

ทักษะวิชาชีพ มีการกําหนดกระบวนการหรือมาตรฐานผลการเรียนรูของการฝกอาชีพในสถานประกอบการหรือการฝก

ประสบการณทักษะวิชาชีพ วิธีการในการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาจะไดรับการ

พัฒนา รวมท้ังเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียดของรายวิชา 

การฝกอาชีพในสถานประกอบการหรือการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

 

ประกอบดวย ๘ หมวด ดังนี ้

 

หมวดท่ี   ๑  ขอมูลท่ัวไป 

หมวดท่ี   ๒  สมรรถนะรายวิชาและวัตถุประสงคในการพัฒนาหรือปรบัปรุงรายวิชา 

หมวดท่ี   ๓  ลักษณะและการดําเนินการ 

หมวดท่ี   ๔  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

หมวดท่ี   ๕  การวางแผนการจัดการรายวิชาในสถานประกอบการ 

หมวดท่ี   ๖  การประเมินนักศึกษา 

หมวดท่ี   ๗  สิง่สนับสนุนการเรียนรู 

หมวดท่ี   ๘  การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา   

(สถาบันสามารถกําหนดรูปแบบการจัดเก็บขอมูลไดเอง) 
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แบบท่ี 4  รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ.4) 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในสถานศึกษา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

ของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเม่ือสิ้นภาคเรียนเก่ียวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ  

วาไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ในรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา  

(คอศ.2) หรือไม และหากไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึง จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด  

ผลการเรียนของนักศึกษา ปญหาในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน

รายวิชาของนักศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูอํานวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต ผูประเมินภายนอก รวมท้ัง 

การสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 

 

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี ้

 

หมวดท่ี   ๑  ขอมูลท่ัวไป 

หมวดท่ี   ๒  การจดัการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

หมวดท่ี   ๓  สรุปผลการจดัการเรยีนการสอนของรายวิชา 

หมวดท่ี   ๔  ปญหาและผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

หมวดท่ี   ๕  การประเมินรายวิชา 

หมวดท่ี   ๖  แผนการปรับปรงุ 

(สถาบันสามารถกําหนดรูปแบบการจัดเก็บขอมูลไดเอง) 
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แบบท่ี 5  รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.5) 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียน 

การสอนเม่ือสิ้นภาคเรียนของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาท่ีไปจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ โดยเปน

การฝกอาชีพในสถานประกอบการในการศึกษาระบบทวิภาคี หรือการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในการศึกษา 

ในระบบ ตามท่ีไดมีการบันทึกขอตกลงและวางแผนรวมกับสถานประกอบการ 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ เปนการรายงานผลในภาพรวมของการจัดการเรียน

การสอนและการดําเนินการตาง ๆ ในสถานประกอบการ วาไดเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวในรายละเอียด 

ของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.3) หรือไม และหากไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ตองใหเหตุผล 

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการตาง ๆ ของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป 

รายงานนี้จะครอบคลุมถึงจํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนถึงสิ้นสุดการเรียน ผลการเรียนของนักศึกษา ปญหา 

ในการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูอํานวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต ผูประเมินภายนอก รวมท้ังการสํารวจความคิดเห็นของผูใช

บัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 

ในสถานประกอบการตอไป 

 

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี ้

หมวดท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป 

หมวดท่ี  ๒  การดําเนินการท่ีตางจากแผนของรายวชิาในสถานประกอบการ 

หมวดท่ี  ๓  สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

หมวดท่ี  ๔  ปญหาและผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

หมวดท่ี  ๕  การประเมินรายวิชา 

หมวดท่ี  ๖  แผนการปรับปรงุ 

(สถาบันสามารถกําหนดรูปแบบการจัดเก็บขอมูลไดเอง) 
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แบบท่ี 6  รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (คอศ.6) 

 

ช่ือสถาบัน 

วิทยาลัย/สาขาวิชา 

หมวดท่ี ๑   ขอมูลท่ัวไป 
 

๑. หลักสูตร  

๒. ระดับคุณวุฒิ 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

๔. วันท่ีรายงาน 

๕. ปการศึกษาท่ีรายงาน 

๖. สถานท่ีตั้ง 

ใหระบุท่ีตั้งของวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาและท่ีตั้งของสถาบัน 

 

หมวดท่ี ๒   ขอมูลเชิงสถิติ 

 

๑.  จํานวนนักศึกษาช้ันปท่ี ๑ ท่ีรับเขาในปการศึกษาท่ีรายงาน                                            

๒.  จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในปท่ีรายงาน   

๒.๑. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร    จํานวน     ...............   คน 

๒.๒. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร    จํานวน     ...............   คน 

๒.๓. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร    จํานวน     ...............   คน 

๒.๔. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเรจ็การศึกษารวมท้ังหมด     จํานวน     ...............   คน 

๓.  รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 

๓.๑ รอยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      

 ใหคํานวณจากจํานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาตามขอ ๒.๒ และจํานวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีรับเขา 

ในหลักสูตรของรุน 
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     ๓.๒ ปจจัยหลักหรือสาเหตุท่ีมีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

 ใหขอสังเกตเก่ียวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุท่ีมีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

๔.  จํานวนและรอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนการเรียนของหลักสูตรในแตละป 

๕.  อัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

สัดสวนของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับ

จํานวนนักศึกษาท้ังหมดของรุนในปท่ีผานมา 

          นักศึกษาช้ันปท่ี ๑ ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี ๒                      รอยละ  .........................  

๖.  ปจจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการเรียน 

๗.  ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเรจ็การศึกษา 

วันท่ีสํารวจ ............................................................................. 

จํานวนแบบสอบถามท่ีสง .....................ชุด  จํานวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับ........................ชุด                     

รอยละของผูตอบแบบสอบถาม   …………………………. 

การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

การไดงานทํา 

ลักษณะของงานท่ีทํา ไมประสงคจะทํางาน 
ยังไมได
งานทํา ตรงสาขาวิชาท่ี

เรียน 
ไมตรงสาขาวิชาท่ีเรียน ศึกษาตอ สาเหตุอ่ืน 

จํานวน      

รอยละ      
 

 

๘.  การวิเคราะหผลท่ีได  

วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา โดยใชขอมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ 

และเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีผานมาและสถาบันอ่ืนท่ีเปดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร 
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หมวดท่ี ๓   การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตร 
 

๑.   การเปล่ียนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปท่ีผานมา 

๒.   การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปท่ีผานมา 

 

หมวดท่ี ๔   ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 

๑.   สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคเรียน/ปการศึกษา     

ใหระบุรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมดพรอมจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานแตละ

รายวิชาและการกระจายของระดับผลการศึกษา 

๒.   การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ 
ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชาท่ีมีการแจกแจงระดับผลการศึกษาไมปกติ เชน นักศึกษาไดระดับผลการศึกษาสูง

มากหรือตํ่าเกินไป หรือตางไปจากเกณฑมาตรฐานการใหระดับผลการศึกษาในแตละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตก
มากเกินไป การสอนไมตรงกับเนื้อหาท่ีกําหนดของรายวิชา เปนตน นอกจากนี้ใหระบุวิธีการตรวจสอบสาเหตุความ
ผิดปกติ  เหตุผลท่ีทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนดหรือเกณฑท่ีตั้งไว และมาตรการแกไขท่ีไดดําเนินการไปแลว  
(หากจําเปนใหแนบขอสรุปการประเมินและแนวทางการแกไขท่ีไดดําเนินการมาแลวดวย) 

๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา  

๓.๑  รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนตามแผนการเรียนและเหตุผลท่ีไมไดเปดสอน 
     ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชาท่ีไมไดเปดสอนตามแผนการเรียน พรอมท้ังอธิบายเหตุผลท่ีไมไดเปดสอนและ

มาตรการทดแทนท่ีไดดําเนินการ (ถามี) เชน เปนรายวิชาแกนท่ีตองเปดตามแผนการเรียนแตขาดผูสอน หรือจํานวนนักศึกษา

ท่ีลงทะเบียนเรียนนอยเกินไป และไดดําเนินการปรับแผนการเปดรายวิชาเพ่ือเปนการประกันวา นักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนไดในภาคเรียนตอไป 

๓.๒  วิธีแกไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน 
     ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอนสาระหรือหัวขอดังกลาว พรอม

วิธีแกไข (ถามี) เชน สาระท่ีขาดและจําเปนตองสอนเพ่ือใชเปนพ้ืนฐานของรายวิชาอ่ืนไดเพ่ิมหัวขอหรือสาระท่ีขาดใน
รายวิชาท่ีสูงข้ึน 

 

หมวดท่ี ๕   การบริหารหลักสูตร 
 

๕.๑  การบริหารหลักสูตร 
       ใหระบุปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต 
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หมวดท่ี ๖   สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

๑. การประเมินจากผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปท่ีสํารวจ) 

       วันท่ีสํารวจ ............................. (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย) 

๑.๑.  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

๑.๒.  ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑   

๒. การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ  

ใหอธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผูใชบัณฑิต หรือ ผูมีสวนเก่ียวของ และจากภายนอก  

๒.๑. ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

๒.๒. ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑  (ถามี) 

๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบของมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาท่ีเกี่ยวของ  

        ใหแสดงผลการดําเนินการและขอมูลตามดัชนีบงชี้ในการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามท่ีระบุในราย ละเอียด
ของหลักสูตร (คอศ.1) หมวดท่ี ๗  

 

หมวดท่ี ๗   คุณภาพของการสอน 
 

๑. การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 

๑.๑ รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

    ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอนพรอมวิธีการประเมิน เชน ประเมินโดย

นักศึกษา เปนตน และแผนปฏิบัติการท่ีไดดําเนินการไปแลว 

๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

๒.  ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  
      ใหระบุขอคิดเห็นตอแผนการสอน กลยุทธและวิธีการสอนท่ีใชในรายวิชาเพ่ือพัฒนาสาระการเรียนรูตางๆ 

ท่ีกําหนดในรายวิชา ใหดูรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) หมวด ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการ 

ของหลักสูตรประกอบ อยางไรก็ตามไมไดเปนการประเมินผูสอน แตเปนการประเมินภาพรวมของการสอนจาก

ขอคิดเห็นของนักศึกษาเพ่ือนําผลมาปรับกลยุทธและวิธีการสอนตอไป 

๒.๑ สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ    

      ใหสรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกตอสัมฤทธิ์ผลของการสอนและมาตรฐาน 

ผลการเรียนรูแตละดาน ใหระบุปญหาท่ีพบพรอมท้ังขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีข้ึน  

๒.๒ แนวทางแกไข/ปรับปรุง      

 ใหกําหนดแผนดําเนินการในการตอบสนองตอขอเสนอแนะ 
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๓.  การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

ใหสรุปการปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร (ถามี)      

3.1 จํานวนอาจารยใหม   

3.2 จํานวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ   

๓.3 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 

๓.4 สรุปการประเมินจากอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

              หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ  

๔.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

๔.๑. กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม   

     ใหระบุกิจกรรมท่ีสถาบันฯจัดหรือหนวยอ่ืนท่ีไมใชสถาบันฯจัด จํานวนอาจารย และบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีเขารวมแตละกิจกรรม 

๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ  

      ใหสรปุจากผลการประเมินของผูเขารวมกิจกรรม 

 

หมวดท่ี ๘   ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ 

 

๑. ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเห็น
หรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะ 

๒. การนําไปดําเนินการเพ่ือการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  

 
หมวดท่ี ๙   แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
๑.  ความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา  

   ใหระบุแผนการดําเนินการแตละแผน กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน และ
เหตุผล ท่ีไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

๒.  ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

 ๒.๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร  
๒.๒. ขอเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา  
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน   

๓. แผนปฏิบัตกิารใหมสําหรับป  ............. 

 ใหกําหนดแผนปฏิบัติการแตละแผน วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1.  นาย/นาง/นางสาว......................  ลายเซ็น: _________________ วันท่ีรายงาน: .............. 

2.  นาย/นาง/นางสาว.....................  ลายเซ็น: _________________ วันท่ีรายงาน: .............. 

3.  นาย/นาง/นางสาว....................   ลายเซ็น: _________________ วันท่ีรายงาน: .............. 

4.  นาย/นาง/นางสาว....................   ลายเซ็น: _________________ วันท่ีรายงาน: .............. 

 

ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร   นาย/นาง/นางสาว.............................................................. 

ลายเซ็น________________________________________วันท่ีรายงาน__________________ 

 

เห็นชอบโดย  นาย/นาง/นางสาว.......................................ผูอํานวยการวิทยาลัย. ..................(ท่ีจัดการศึกษา) 

ลายเซ็น________________________________________วันท่ีรายงาน__________________ 

 

เห็นชอบโดย  นาย/นาง/นางสาว........................................................... ผูอํานวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

ลายเซ็น________________________________________วันท่ีรายงาน______________________ 

 

เห็นชอบโดย  นาย/นาง/นางสาว.. ....................................................ผูอํานวยการสถาบัน............................. 

ลายเซ็น_____________________________________วันท่ีรายงาน___________________ 

 

เอกสารประกอบรายงาน 

1.  สําเนารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาทุกรายวิชา 

2.  วธิีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีใชในการประเมิน  

3.  ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปท่ีประเมิน 

4.  ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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