




เอกสารแนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ 

ในการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร การประเมินความพรอม และศักยภาพของสถาบัน พ.ศ. 2563  

 

แบบประเมินความพรอมและศักยภาพของสถาบัน 

 

      

       สาขาวิชา............................................วิทยาลัย......................................สถาบัน............................................ 

รายการ ความพรอมและศักยภาพ หลักฐาน ขอเสนอแนะ 
ไมมี มี 

ถูกตอง ไม
ถูกตอง 

1. ดานหลักสูตร 
    ประเมินตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เรื่อง วิธีการปฏิบัติในการบริหาร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
พ.ศ. 2563  

    

 
 

1.1 สภาสถาบันกําหนดหลักเกณฑ
ความพรอมและวิธีการ 
ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตร  

   หลักเกณฑความพรอม
และวิธีการในการพัฒนา
หรือปรับปรุงรายละเอียด
ของหลักสูตร ท่ีสภาสถาบัน
กําหนด 

 

1.2 สถาบันประเมินตนเอง 
ในดานความพรอมและ
ศักยภาพของสถาบันในการ
เปดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการตาม
หลักเกณฑและวิธีการ 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด 

   รายงานประเมินตนเอง 
ในดานความพรอมและ
ศักยภาพของสถาบัน 

 

1.3 สถาบันมีขอมูลความตองการ
กําลังคนและความเชื่อมโยง
กับมาตรฐานอาชีพ 
ท่ีเก่ียวของในสาขาท่ีเปดสอน 

   รายงานความตองการ
กําลังคนและความเชื่อมโยง
กับมาตรฐานอาชีพท่ี
เก่ียวของในสาขาท่ีเปดสอน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

การผานการประเมินความพรอมและศักยภาพของสถาบัน คือ 1. มีครบถวนทุกรายการ และ 2. ทุกรายการมีความถูกตอง 

  

  



๒ 
 

รายการ ความพรอมและศักยภาพ หลักฐาน ขอเสนอแนะ 
ไมมี มี 

ถูกตอง ไม
ถูกตอง 

1.4 สถาบันแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตร  

   คําสั่ งสถาบันแตงตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนา
หรือปรับปรุงรายละเอียด
ของหลักสูตร 

 

1.5 สถาบันมีการวิพากษ
หลักสูตร 

   - คําสั่งสถาบันแตงตั้ ง
คณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตร 
- รายงานการวิพากษ
หลักสูตร  

 

1.6 สภาสถาบันใหความเห็นชอบ
รายละเอียดของหลักสูตร 
ตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ท่ีกําหนด 

   รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการวิชาการ
และรายงานการประชุมสภา
สถาบันในสวนท่ีเก่ียวของ  

 

2. ดานการจัดการศึกษาระบบ 
ทวิภาค ี
    ประเมินตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีลงวันท่ี 17 ตุลาคม 
พ.ศ. 2557  และประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑการแตงตั้ง  
การทดสอบ การฝกอบรม และ 
การออกใบรับรองการเปนครูฝก 
ในสถานประกอบการ ลงวันท่ี  
๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘    

     

2.1 มีบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหวางสถาบันกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดการศึกษาหลกัสูตร
ปริญญาตรสีายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการสาขาวชิา
ท่ีเปดสอน 

   บันทึกขอตกลงความ
รวมมือระหวางสถาบันกับ
สถานประกอบการในการ 
จัดการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการสาขาวิชา
ท่ีเปดสอน 

 

๒.๒ 
 
 

สถานประกอบการมีครฝูก
ตามเกณฑครูฝก๑ คน 
ตอผูเรียนไมเกิน ๘ คน  

   ใบรับรองการเปนครูฝก 
ในสถานประกอบการ 
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รายการ ความพรอมและศักยภาพ หลักฐาน ขอเสนอแนะ 
ไมมี มี 

ถูกตอง ไม
ถูกตอง 

๒.๓ สถาบันมีครูนิเทศกการฝก
อาชีพในสถานประกอบการ 

   หลักฐานผานการฝกอบรม
และการแตงตั้งครูนิเทศก
การฝกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 

 

๒.๔ มีรายละเอียดการฝกอาชีพ
หรือรายวิชาท่ีจัดการเรียน
การสอนในสถานประกอบการ 
ประกอบดวย ชื่อรายวชิา 
อาจารยผูสอน สถานท่ีฝก  
ครูฝก ฯลฯ 

   รายละเอียดการฝกอาชีพ
หรือรายวิชาท่ีจัดการเรียน
การสอนในสถานประกอบการ 
ประกอบดวย ชื่อรายวิชา 
อาจารยผูสอน สถานท่ีฝก  
ครูฝก ฯลฯ 

 

3. ดานอาจารย  
      ประเมินตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

     

3.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ไมนอย
กวา 5 คน 

   กรณีเปนอาจารยจากสถาบันฯ 
พิจารณาจากหลักฐานการ
สําเรจ็การศึกษาและผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ตามเกณฑท่ี กพอ.กําหนด 
กรณีเปนอาจารยท่ีมาจาก
สถานประกอบการ พิจารณา
จากหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษา และหลักฐาน
ประสบการณการทํางาน 
ในหนวยงานแหงน้ันไมนอย
กวา 6 ป และ MOU ท่ีแสดง
ถึงการมอบหมายบุคคลมาเปน
อาจารยประจําหลักสตูร 

 

3.2 มีอาจารยประจําหลักสูตร
ตามท่ีเกณฑกําหนด 

   หลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตรตามเกณฑ
ท่ี กพอ.กําหนด 
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รายการ ความพรอมและศักยภาพ หลักฐาน ขอเสนอแนะ 
ไมมี มี 

ถูกตอง ไม
ถูกตอง 

3.3 มีอาจารยผูสอนครบทุก
รายวิชา 

   แผนการจัดการเรียน 
การสอนท่ีแสดงรายวิชา 
และอาจารยผูสอนตลอด
หลักสูตร 

 

4. ดานอาคารสถานท่ีและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 
    ประเมินจากสภาพจริงตามท่ี
สถาบันกําหนดไวในรายละเอียด
ของหลักสูตร ท่ีสอดคลองกับ
รายวิชาในหลักสูตร 

     

4.1 มีหองเรียน หองปฏิบัติการ 
ท่ีเหมาะสม ปลอดภัย 
สะอาด เรียบรอย  

   ประเมินจากสภาพจรงิ  
(มีการจัดสัดสวนเฉพาะ
สําหรับปริญญาตรี) 

 

๔.๒ มีหองสมุด หรือศูนยวิทยบริการ
ท่ีเหมาะสม  

   ประเมินจากสภาพจรงิ  
 

 

4.๓ มีครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ 
ตํารา เอกสารวิชาการ  

   ประเมินจากสภาพจรงิ 
(มีความเหมาะสมกับ
รายวิชาในหลักสูตร) 

 

4.4 อาคารสถานท่ีและสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู  
ในสถานประกอบการ 

   ประเมินจากสภาพจรงิ  
(มีสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสมกับการจัด 
การเรียนการสอน) 

 

5. ดานนักศึกษา 
    ประเมินจากสภาพจริงตามท่ี
สถาบันกําหนดไวในรายละเอียด
ของหลักสูตร  

     

๕.1 มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
หรือจะสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ท่ีประสงค 
จะเขาศึกษาและมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกําหนดพอเพียงตาม
แผนการรับนักศึกษา 

   - หลักฐานเอกสารผูสําเร็จ
การศึกษาหรือจะสําเร็จ
การศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ี
จะเปดสอน 
- รายงานความตองการ/
รายงานสํารวจความ
ตองการของผูสนใจศึกษา
ตอท่ีมีคุณสมบัติตรงกับ
สาขาท่ีจะเปดสอน 
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รายการ ความพรอมและศักยภาพ หลักฐาน ขอเสนอแนะ 
ไมมี มี 

ถูกตอง ไม
ถูกตอง 

๕.2 มีการวางแผนการรับ
นักศึกษา 

   - แผนการรับนักศึกษา 
เชน  การประชาสัมพันธ 
การคัดเลือกผูเขาเรียน 
เปนตน   
- รายงาน/สถิติ/ขอมูล
ความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

 

5.3 มีการบริหารความเสี่ยง    -แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของนักศึกษา
แรกเขา การคงอยูของ
นักศึกษา และการสําเร็จ
การศึกษา 
- สัมภาษณผูบริหารและ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

 

  สรุปผลการประเมินความพรอมและศักยภาพของสถาบัน  

       สาขาวิชา..............................................วิทยาลัย........................................สถาบัน....................................  

        ผานเกณฑประเมิน 

        ผานเกณฑประเมิน โดยมีขอสังเกตดังนี้  

  1................................................................................................................................................................... 

  2.................................................................................................................................................................... 

  3.................................................................................................................................................................... 

  4.................................................................................................................................................................... 

  5.................................................................................................................................................................... 

       ไมผานเกณฑการประเมิน  เนื่องจาก..................................................................................................     

      ลงชื่อ......................................    ลงชื่อ......................................         ลงชื่อ.................................... 

           (                            )          (                            )                  (                            ) 

  ประธานกรรมการตรวจสอบหลักสูตร         กรรมการตรวจสอบหลักสูตร             กรรมการตรวจสอบหลักสูตร 

        และประเมินความพรอม                     และประเมินความพรอม             และประเมินความพรอม 
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 แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร 
และประเมินความพรอมและศักยภาพของสถาบัน พ.ศ. 2563  

แบบประเมินรายละเอียดของหลักสูตร 

 

การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร สาขาวิชา....................................วิทยาลัย.........................................สถาบัน.......................................................... 

รายการ 

ความครบถวนและความถูกตอง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข 
ไมมี 

มี 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

หลักสูตร     

สาขา/สาขาวิชา     
หลักสูตรใหม/ปรับปรุง     
ชื่อสถาบัน     
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา     
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

    

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา     
3. วิชาเอก (ถามี)     
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร     
5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ 

    

    5.2 ประเภทของหลักสูตร     
    5.3 ภาษาท่ีใช     
 

การผานการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร คือ 1. มีครบถวนทุกรายการ และ 2. ทุกรายการมีความถูกตอง 

หนาท่ี ๑ 
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การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร สาขาวิชา....................................วิทยาลัย.........................................สถาบัน.................................... 

รายการ 

ความครบถวนและความถูกตอง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข 
ไมมี 

มี 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

     5.4 การรับเขาศึกษา     

     5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน     
     5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา     
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร     
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน     
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา     
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 
    และสถานท่ีทํางานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

    

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน     
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณา 
      ในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

    

     11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม     
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและ 
     ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

    

     12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจ     
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ /ภาควิชา / 
     วิทยาลัยอ่ืนของสถาบัน 
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การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร สาขาวิชา....................................วิทยาลัย.........................................สถาบัน.................................... 

รายการ 

ความครบถวนและความถูกตอง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข 
ไมมี 

มี 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

    

2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
    2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 

    

    2.2 กลยุทธ     
    2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี ้     
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของ   
หลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 

    

    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน     
    1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค     
    1.4 การกําหนดจํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนตอสัปดาห     
2. การดําเนินการหลักสูตร     
    2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน     
    2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา     
    2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา     
    2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของ 
          นักศึกษาในขอ 2.3 

    

    2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป     
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 การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร สาขาวิชา....................................วิทยาลัย.........................................สถาบัน.................................... 

รายการ 

ความครบถวนและความถกูตอง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข 
ไมม ี

ม ี

ถูกตอง ไมถูกตอง 

    2.6 งบประมาณตามแผน     

    2.7 ระบบการศึกษา     
    2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน (ถามี)     
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
    3.1 หลักสูตร 
          3.1.1 จํานวนหนวยกิต 

    

          3.1.2 โครงสรางหลักสูตร     
          3.1.3 รายวิชา     
          3.1.4 แสดงแผนการศึกษา     
          3.1.5 สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา     
    3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิ     
          ของอาจารย     
          3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร     
          3.2.2 อาจารยพิเศษ     
4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของการฝกอาชีพหรือการจัดการเรียน 
           การสอนรายวิชาในสถานประกอบการหรือการฝก  
           ประสบการณทักษะวิชาชีพ 

    

    4.2 ชวงเวลา     
    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน     
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การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร สาขาวิชา....................................วิทยาลัย.........................................สถาบัน.................................... 

รายการ 

ความครบถวนและความถูกตอง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข 
ไมมี 

มี 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
    5.1 คําอธิบายโดยยอ 

    

    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู     
    5.3 ชวงเวลา     
    5.4 จํานวนหนวยกิต     
    5.5 การเตรียมการ     
    5.6 กระบวนการประเมินผล     
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

    

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
    2.1 คําอธิบายท่ัวไปเก่ียวกับความรูหรอืทักษะในหลักสูตร 

    

    2.2 คําอธิบายเก่ียวกับกลยุทธการสอนท่ีจะใชในรายวิชาตางๆ     
    2.3 วิธีการจัดและประเมินผลท่ีจะใชในรายวิชาตางๆ     
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
    จากหลักสูตรสูรายวิชา 

    

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

    

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     
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การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร สาขาวิชา....................................วิทยาลัย.........................................สถาบัน.................................... 

รายการ 

ความครบถวนและความถูกตอง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข 
ไมมี 

มี 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

    

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและ 
          การประเมินผล 

    

    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ     
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกํากับมาตรฐาน 

    

2. บัณฑิต     
3. นักศึกษา     
4. อาจารย     
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน     
6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู     
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)     
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

    

    1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน     
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม     
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การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร สาขาวิชา....................................วิทยาลัย.........................................สถาบัน.................................... 

รายการ 

ความครบถวนและความถูกตอง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข 
ไมมี 

มี 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร     

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง      

เอกสารแนบ 
 
 

    

สรุปผลการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร  สาขาวิชา......................................วิทยาลัย......................................สถาบัน.................................. 

 ผานการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร มีความครบถวน ถูกตองสมบูรณ 

 ผานการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร  โดยมีขอสังเกต/ขอเสนอแนะใหปรับปรุง แกไขดังนี้ 

  1................................................................................................................................................................... 

  2.................................................................................................................................................................... 

  3.................................................................................................................................................................... 

  ไมผานการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร เนื่องจาก  ไมครบถวน ไมถูกตองสมบูรณ 

                                     ครบถวนแตไมถูกตองสมบูรณ 

ลงช่ือ.............................................            ลงช่ือ.............................................                  ลงช่ือ............................................. 

      (                                )                                 (                                  )                                (                                  )     

                   ประธานกรรมการฯ                                                       กรรมการฯ                                                             กรรมการฯ 
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