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เอกสารแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25๕6
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คุณภาพและมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
แบบที่ ๑ รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ. ๑)
แบบที่ ๒ รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ. ๒)
แบบที่ ๓ รายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ. ๓)
แบบที่ ๔ รายงานผลการดาเนินการของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ. ๔)
แบบที่ ๕ รายงานผลการดาเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ. ๕)
แบบที่ ๖ รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (คอศ. ๖)
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คุณภาพและมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้สาเร็จการศึกษา
เป็นบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
_____________________________

คุ ณ ภ าพ ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษ าทุ ก ระดั บ ประเภ ทวิ ช าและสาขาวิ ช าตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้องครอบคลุมอย่างน้อย
๓ ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
สอดคล้องกับคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กาหนดว่าต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู้ ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนดและต้ อ งครอบคลุ ม อย่ า งน้ อ ย ๕ ด้ า น คื อ ด้ านคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะ
ทางปฏิบั ติต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทั กษะพิสัย ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรู้สาหรับบัณ ฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่กาหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพของผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
คุณภาพของบัณฑิต
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
ก าห น ด คุ ณ ภ าพ ข อ งผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ต้อง
ครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ด้าน คือ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ได้ แ ก่ คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ พฤติ ก รรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา

มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี
มีอย่างน้อย ดังนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดยใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ ทางค่ า นิ ย ม ความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น ค่ า นิ ย มพื้ นฐานและ
จรรยาบรรณ วิ ช าชี พ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เสี ย สละ
เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก เป็นต้น
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คุณภาพของบัณฑิต
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖

ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป
ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ การ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละการปฏิ บั ติ
งาน การทางานร่ วมกับ ผู้ อื่น การ
ใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการ
และการพัฒนางาน

มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล
แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่
ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่น ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่
ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
โดยค านึ งถึงความรู้ท างภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ท างภาคปฏิบั ติและ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้า ใจอันถ่องแท้
ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษา
สามารถใช้ วิธี ก ารปฏิ บั ติ งานประจ าและหาแนวทางใหม่ ในการแก้ ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือก
และประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อ คณิ ต ศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล
แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภ าพทั้ งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีส่วนช่วยเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะ
เป็ น ผู้ น าหรื อ สมาชิ ก ของกลุ่ ม สามารถแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ น าใน
สถานการณ์ ที่ ไม่ ชัด เจนและต้ อ งใช้ น วัต กรรมใหม่ ๆ ในการแก้ ปั ญ หา
มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนา
ตนเองและอาชีพ
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คุณภาพของบัณฑิต
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ได้ แ ก่ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะใน
สาขาวิ ช าชี พ สู่ ก ารป ฏิ บั ติ จ ริ ง
รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ

มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ด้านความรู้
มีองค์ความรู้ในสาขาวิช าอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก
รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ
มีความเข้าใจเกี่ยวกั บความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา
และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการ
ต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติจะต้องตระหนัก
ในธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตาม
สถานการณ์
ด้านทักษะวิชาชีพ *
สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ความสามารถ และทั ก ษะเฉพาะในการ
ปฏิบัติงาน การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ในสาขาวิชา

* เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทาเพิ่ม เนื่องจากเป็นหลักสูตรสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ
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แบบที่ ๑ รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.๑)
รายละเอีย ดของหลั ก สู ต ร (Programme Specification) หมายถึ งค าอธิบ ายภาพรวมของการจั ด
หลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอนที่ จ ะท าให้ บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ภาพตามที่ ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชี ว ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และบรรลุ ผ ลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ าแห่ งช าติ พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๒ และตาม ม าต รฐาน คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ป ริ ญ ญ าต รี สาข า
ที่เกี่ยวข้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแต่ละสถาบันสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ที่กาหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลั กษณ์ ของสถาบันโดยคณาจารย์ผู้สอน
จะต้องร่วมมือกันวางแผนและจัดทารายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึงวิธีการ
สอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทาให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนสาเร็จแล้วจะบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบในการเรียน
เพื่อนาไปสู่คุณวุฒิตามที่กาหนด รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยให้นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับ
รูป แบบการเรีย นรู้และความต้อ งการของตนเองได้ รวมทั้ ง ผู้ ใช้บัณ ฑิ ต สามารถใช้เป็น ข้อมู ล ประกอบการ
พิจารณารับบัณฑิตเข้าทางาน
ประกอบด้วย ๘ หมวด ต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗
หมวดที่ ๘

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร .......................................................................
สาขา/สาขาวิชา.......................................................................
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ .........................
ชื่อสถาบัน
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ให้ระบุรหัส (ถ้ามี) ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษา อังกฤษ
ให้สอดคล้องกัน
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ให้ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน สาหรับชื่อ
ภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขา วิชา ของสถาบันใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓. วิชาเอก (ถ้ามี)
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ให้กาหนดจานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ ให้ระบุว่า “หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”
5.2 ประเภทของหลักสูตร ให้ระบุว่า “หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ”
๕.3 ภาษาที่ใช้ ให้กาหนดภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษา
ต่างประเทศ ภาษาใด
5.4 การรับเข้าศึกษา ให้กาหนดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือรับทั้งสองกลุ่มเข้าศึกษา
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ให้ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรือเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น โดยต้องระบุชื่อสถาบัน การศึกษา/
หน่วยงานที่ทาความร่วมมือด้วย สาหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่นในต่างประเทศต้อง
สอดคล้ อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางความตกลง ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ระบุว่า “ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว”
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ให้ระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ (ภาคเรียน
และปีการศึกษา) พร้อมทั้งให้ระบุวันเดือนปี ที่คณะกรรมการวิชาการของสถาบันหรือที่เรียกอย่างอื่น(ระบุชื่อ)
และสภาสถาบันเห็นชอบหลักสูตร และคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอนุมัติให้ใช้หลักสูตร ในกรณีที่ได้รับการ
รับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรอื่นใดด้วยให้ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง และวันเดือนปีที่ได้รับ
การรับรองด้วย
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ให้กาหนดปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อสถาบันได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อย 2 ปี
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ให้ระบุอาชีพตามสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง คุณวุฒิการศึกษาและสถานที่ทางานของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้ ระบุ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ตาแหน่ง คุณ วุฒิ การศึกษาและสถานที่ท างานของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ให้ ร ะบุ ส ถานที่ จั ด การเรี ย นการสอนให้ ชั ด เจน ทั้ ง ในส่ ว นของสถานศึ ก ษา (ที่ วิ ท ยาลั ย ใด)
และในส่วนของสถานประกอบการ
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ให้ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม
ในอนาคตของนานาชาติหรือของประเทศและ ในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดนั้น ที่นาไปสู่การวางแผนหลักสูตร
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ให้ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ หรื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมในปั จ จุ บั น
และแนวโน้มในอนาคตของนานาชาติหรือของประเทศและ ในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดนั้น ที่นาไปสู่การวางแผน
หลักสูตร
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
ให้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ให้อธิบายเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/วิทยาลัยอื่นของสถาบัน
ให้อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับคณะ/ภาควิชา/วิทยาลัยอื่น ที่
เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม่ถ้า มีจะดาเนินการอย่างไร
เพื่อให้มั่นใจว่ารายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น
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หมวดที่ ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ให้ ระบุ ป รัช ญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรโดยต้องสอดคล้ องกับปรัชญาของ การ
อาชีวศึกษา ปรัชญาของสถาบัน และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสาย
ปฏิบัติการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๒. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ให้กาหนดแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาที่คาดว่าจะ
ดาเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน 5 ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์สาคัญที่ต้องดาเนินการเพื่อความสาเร็จของแผนนั้น
รวมทั้งตัวบ่งชี้ความสาเร็จ โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินใน หมวดที่ ๗ ด้วย
๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๒.๒ กลยุทธ์
๒.๓ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ให้ระบุว่า “เป็นระบบทวิภาค (หนึ่งปีมีสองภาคเรียน)”
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้กาหนดว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ให้ระบุว่า “ไม่มกี ารเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค”
(ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่น ๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการ
เรียนการสอน ให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน)
๑.๔ การกาหนดจานวนหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์
ให้ ระบุ จานวนหน่ วยกิ ตและจานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ ตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณ วุฒิ
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ให้กาหนดช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเรียน
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ให้กาหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร สาหรับคุณวุฒิของผู้เข้าศึกษาให้ระบุให้ชัดเจนว่าต้อง
สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใด
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๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ให้ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จ ะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ต้องนามาประกอบ การ
พิจารณาเพื่อการกาหนดหลักสูตร เช่น นักศึกษาที่มีข้อจากัดทางทักษะIT หรือ ภาษา หรือคณิตศาสตร์ หรือ
การปรับตัวในการเรียน
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
ให้กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 เช่น การ
สอนปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาที่มีข้อจากัดด้านภาษา หรือคณิตศาสตร์ เป็นต้น
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ให้กาหนดจานวนที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจานวนที่คาดว่าจะมีผู้สาเร็จการศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี
๒.๖ งบประมาณตามแผน
ให้แสดงงบประมาณ โดยจาแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณ
การค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร
๒.๗ ระบบการศึกษา
ให้ระบุว่า “เป็นการศึกษาระบบทวิภาคีในแบบชั้นเรียน” หรือ “เป็นการศึกษาในระบบในแบบ
ชั้นเรียน” อย่างใดอย่างหนึ่ง
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน (ถ้ามี)
ให้ ร ะบุ ว่ า “ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ าด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ” (เอกสารแนบท้าย)
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต ให้ กาหนดจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรซึ่งสอดคล้อง กับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตรโดยแบ่ง เป็น
หมวดวิชาให้สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๑.๓ รายวิชา ให้ ระบุ รหัส รายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิช าด้วย) ชื่ อรายวิชา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติและจานวนชั่วโมง
ศึกษาด้วยตนเอง
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึก ษา ให้ กาหนดแผนการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน ตลอด
หลักสูตรทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ
๓.๑.๕ สมรรถนะรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา ให้กาหนดสมรรถนะรายวิชาและคาอธิบาย
รายวิชาของทุกรายวิชาในหลักสูตร
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๓.๒ ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
ให้ระบุ อาจารย์ป ระจาหลักสู ตร และอาจารย์พิเศษ แยกจากกัน โดยระบุ ชื่อ นามสกุล เลข
ประจาตัวประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สาเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ
การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา (ถ้ามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ โดยจะ
แสดงรายละเอียดทั้งหมดไว้ในหัวข้อนี้หรือจะนาไปไว้ในภาคผนวกก็ได้
๓.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร ให้ระบุอาจารย์ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา วิชาที่เปิด
สอนโดยให้ มีคุณ วุฒิ และจานวน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ ให้ ระบุอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) ซึ่งเป็ นผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
สรุ ป โดยย่ อเกี่ย วกับ การฝึ กอาชีพ หรือการจัดการเรียนการสอนรายวิช าในสถานประกอบการใน
การศึกษาระบบทวิภาคีตามมาตรฐานการจั ดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ห รือการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในการศึกษาในระบบ
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกอาชีพหรือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในสถาน
ประกอบการ หรือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ให้ กาหนดรายการส าคัญ ๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ต้องการจากการฝึกอาชีพ หรือการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาในสถานประกอบการ หรือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
๔.๒ ช่วงเวลา
ให้ กาหนดภาคเรี ย นและปี ที่ จัด การฝึ ก อาชีพ หรือการจัดการเรียนการสอนรายวิช าในสถาน
ประกอบการหรือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
ให้กาหนดตารางการฝึกอาชีพหรือตารางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในสถานประกอบการ
หรือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามที่สถาบันได้ทาความตกลงกับสถานประกอบการ
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
สรุปโดยย่อเกี่ยวกับข้อกาหนดในการทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
ให้อธิบายอย่างย่อในการจัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
ให้กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ต้องการจากการทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๕.๓ ช่วงเวลา
ให้กาหนดภาคเรียนและปีทใี่ ห้นักศึกษาทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๕.๔ จานวนหน่วยกิต
ให้ระบุจานวนหน่วยกิตของโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๕.๕ การเตรียมการ
ให้อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการ ให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
ให้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐาน
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หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ให้กาหนดลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่สถาบันต้องการพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้
เช่น เป็นผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์มีความ สามารถในการเป็นผู้นา
อย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง
ซึ่งในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ต้องกาหนดกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะใช้ในการพัฒนา
คุณลักษณะเหล่านั้นด้วย
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ให้อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑ คาอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและระดับของความรู้
และทักษะนั้นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามข้อ ๕ ของประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐาน คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ส าขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ นอย่ า งน้ อย ในกรณี ที่ ยั ง ไม่ มี ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญ ญาตรีส าขาที่เกี่ยวข้องให้ พิ จารณาคาอธิบายจาก
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในส่วนที่ ๒ ข้อ ๒.๒ วิธีที่ ๒
๒.๒ คาอธิบายเกี่ยวกับกลยุ ทธ์การสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒ นาความรู้และ
ทักษะเหล่านั้น ควรเป็นคาอธิบายทั่วไปของวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ แต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกาหนดให้มีในรายวิชาใดวิชา หนึ่งโดยเฉพาะให้
แสดงไว้ด้วย
๒.๓ วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มที่
เกี่ยวข้องซึ่งอาจรวมกลยุทธ์สาหรับการประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตร ควรแสดงให้เห็นด้วย ตัวอย่างเช่น กิจกรรม
ต่างๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนาในตอนเริ่มหลักสูตร
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้างตามที่ระบุใน
หมวดที่ ๔ ข้อ ๒ โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือ ความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่
มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ (จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้)
หมวดที่ ๕. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
ให้ระบุว่า “ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ”
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๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ให้อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไป
สาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละด้าน
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้ระบุว่า “ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ”
หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
ให้อธิบายกระบวนการที่ใช้สาหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ
ให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบสอน
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
ให้อธิบายถึงสิ่งที่จะดาเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกากับมาตรฐาน
ให้อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร
๒. บัณฑิต
ให้อธิบายคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ผลลัพธ์
การเรียนรู้ การทางานหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
๓. นักศึกษา
ให้อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมดูแล การให้
คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา
๔. อาจารย์
ให้อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์
คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์
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๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ให้ อ ธิ บ ายการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายละเอียดรายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การกากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการ
ประเมินที่ห ลากหลาย การจั ดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้ อธิบ ายระบบการดาเนิ น งานของสถาบัน อาชีว ศึกษาบัณ ฑิต วิทยาลั ย เพื่อความพร้อมของสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ให้ ร ะบุ ตั ว บ่ งชี้ ผ ลการด าเนิ น งานที่ ใช้ ในการติ ด ตาม ประเมิ น และรายงานคุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร
ประจ าปี ตามตัวบ่ งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือ ตัวบ่ งชี้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาโดยครอบคลุมหมวดที่ ๑ – ๖
หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ควรคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวดที่ ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสาคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนามา ใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
ให้อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้สาหรับการพัฒนาการเรียนรู้
ในด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้า รับการอบรม การนา
กลยุ ทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับ ผู้ เชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ ผลการ
ประเมินของนักศึกษาและหลั กสู ตรฝึกอบรมด้านทฤษฎี การเรียนรู้ และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง และอธิบาย
กระบวนการที่จะนาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้
เช่นการประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การทดสอบ
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน การจัด
อันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต้องการ
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ให้ อธิ บ ายกระบวนการที่ จ ะใช้ เ พื่ อจะได้ ข้ อ มู ล ต่ า งๆย้ อ นกลั บ ในการประเมิ น คุ ณ ภ าพ
ของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จากกลุ่มนักศึกษาและบัณฑิต กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
และ/หรือผู้ประเมินภายนอก กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
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๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน อย่าง
น้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะ กรรมการประเมิน
ชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งกระบวน การใน
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
เอกสารแนบ
ให้แนบเอกสารที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน
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แบบที่ 2 รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ.2)
รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ของแต่ละรายวิชาที่เรียนในสถานศึกษาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่กาหนดไว้
ในรายละเอี ยด ของหลั กสู ตร (คอศ.๑) ซึ่ งแต่ ล ะรายวิ ช าจะก าหนดไว้ อ ย่ า งชั ด เจนเกี่ ย วกั บ สมรรถนะและ
รายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบ
ความสาเร็จตามสมรรถนะของรายวิชา มีการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนสิ่งสนับสนุนที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยัง
กาหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ สมรรถนะรายวิชาและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
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แบบที่ ๒ รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ.๒)
ชื่อสถาบัน
วิทยาลัย/สาขาวิชา
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.รหัสและชื่อรายวิชา
ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1)
๒. จานวนหน่วยกิต
ให้ระบุ จานวนหน่วยกิต ตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1)
๓. หลักสูตรและหมวดวิชา
ให้ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ และให้ระบุว่าเป็นวิชา ในหมวดวิชาทักษะชีวิต หรือในหมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ และกลุ่มวิชาใด
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน
ให้ระบุ ชื่อ นามสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้สอนร่วม(ถ้ามี) และ
กลุ่มเรียน
๕. ภาคเรียน ชั้นปีที่เรียน
ให้ระบุภาคเรียน ชั้นปีที่เรียน ตามแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ให้ระบุชื่อรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ให้ระบุชื่อรายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกับรายวิชานี้ (ถ้ามี)
๘. สถานที่เรียน
ให้ระบุสถาบันและวิทยาลัยที่เป็นสถานทีเ่ รียน
๙. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
ให้ระบุวันเดือนปี ที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
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หมวดที่ ๒ สมรรถนะรายวิชาและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา
๑. สมรรถนะรายวิชา
ให้ระบุสมรรถนะรายวิชาตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1)
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา
ให้อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสาคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น
เช่น เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจาก
งานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา เป็นต้น
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
ให้ระบุคาอธิบายรายวิชาตามรายละเอียดของหลักสูตร(คอศ.1)
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคเรียน
ให้ระบุจานวนชั่วโมงบรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง และสอนเสริม (ถ้ามี) ตามรายละเอียดของ
หลักสูตร (คอศ.1)
๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
ให้ระบุจานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน
และวิธี การสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้า
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
แผนที่แสดงการกระจายความรับ ผิ ดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลั กสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร(คอศ.1) โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดง
ข้อมูลต่อไปนี้
๑ สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒ คาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ ๑
๓ วิธีการที่จ ะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนั กศึกษาในรายวิชานี้เพื่ อประเมินผลการเรียนรู้ใน
มาตรฐานการ เรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง
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๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรม ที่ตอ้ งพัฒนา
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๒. ด้านความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๓ วิธีการประเมินผล
๖. ด้านทักษะวิชาชีพ
๖.๑ ทักษะวิชาชีพที่ต้องพัฒนา
๖.๒ วิธีการสอน
๖.๓ วิธีการประเมินผล
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
ให้ระบุ หัวข้อและรายละเอียด สัปดาห์ ที่สอน จานวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจานวน
หน่วยกิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละหัวข้อของรายวิชา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ให้ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร(คอศ.1) สัปดาห์ที่ประเมิน
และสัดส่วนของการประเมิน
หมวดที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑. วัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้ระบุวัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
๒. ตาราและเอกสารหลัก
ให้ระบุชื่อตาราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน
๓. เอกสารและข้อมูลอ่านประกอบรายวิชา
ให้ระบุชื่อหนังสือ ตาราและเอกสารอ่านประกอบในรายวิชาที่นักศึกษาจาเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม
๔. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ให้ระบุ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ คู่มือการใช้งาน คู่มือช่างต่างๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม
5. อื่นๆ (ถ้ามี)
ให้ระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้ระบุวิธีการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ให้ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียน
ของนักศึกษา เป็นต้น
๓. การปรับปรุงการสอน
ให้ระบุวิธีการปรับปรุงการสอน ตามที่สถาบัน อาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยกาหนด
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ให้อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไป
สาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ให้อธิบายกระบวนการในการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ
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แบบที่ ๓ รายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.๓)
รายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการในรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาและฝึกอาชีพในสถานประกอบการในการศึกษาระบบทวิภาคีหรือ
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในการศึกษาในระบบ ซึ่งจะต้องวางแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
หรือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.๑) โดยจะกาหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการ
ด าเนิ น การ ตลอดจนความรู้ ความเข้ า ใจและสมรรถนะที่ นั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ จาการฝึ ก อาชี พ ในสถาน
ประกอบการหรือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ มีการกาหนดกระบวนการหรือมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของการฝึกอาชีพในสถานประกอบการหรือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ วิธีการในการปลูกฝังทักษะ
ต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา รวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา
และการประเมินการดาเนินการตามรายละเอียดของรายวิชาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการหรือการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

ประกอบด้วย ๘ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ สมรรถนะรายวิชาและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวดที่ ๕ การวางแผนการจัดการรายวิชาในสถานประกอบการ
หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา
หมวดที่ ๗ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
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แบบที่ 3 รายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.3)
ชื่อสถาบัน
วิทยาลัย/สาขาวิชา

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.รหัสและชื่อรายวิชา
ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1)
๒. จานวนหน่วยกิต
ให้ระบุจานวนหน่วยกิตตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1)
๓. หลักสูตรและหมวดวิชา
ให้ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิ ชานี้ และให้ระบุว่าเป็น วิชา ในหมวดวิชาทักษะชีวิต หรือในหมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ และกลุ่มวิชาใด
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ และผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ
ให้ระบุชื่อ นามสกุลอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ และผู้ควบคุมการฝึก
ครูฝึกของแต่ละสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา
๕. ภาคเรียน ชั้นปีที่เรียน
ให้ระบุภาคเรียน ชั้นปีที่เรียน ตามแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ให้ระบุชื่อรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ให้ระบุชื่อรายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกับรายวิชานี้ (ถ้ามี)
๘. สถานที่เรียน
ให้ระบุที่ตั้งของสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา
๙. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
ให้ระบุวันเดือนปีที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
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หมวดที่ ๒ สมรรถนะรายวิชาและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา
๒. สมรรถนะรายวิชา
ให้ระบุสมรรถนะรายวิชาตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1)
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา
ให้อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสาคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น
เช่น เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจาก
งานวิจัย ใหม่ๆ ในสาขา การเปลี่ยนแปลงวิธีดาเนินการร่วมกับสถานประกอบการ เป็นต้น

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
ให้ระบุคาอธิบายรายวิชาตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1)
๒. ลักษณะงานหรือกิจกรรมของนักศึกษาในสถานประกอบการ
ให้ระบุรายการงานหรือกิจกรรมของนักศึกษาในสถานประกอบการ
๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
ให้ระบุรายการงานตามลักษณะงานหรือกิจกรรมที่นักศึกษาได้รับมอบหมายและกาหนดส่ง
๔. การติดตามผลการเรียนรู้ในสถานประกอบการของนักศึกษา
ให้ระบุรายการงาน/กิจกรรม/สมรรถนะรายวิชาที่ใช้ในการติดตามผลการเรียนรู้ในสถานประกอบการ
๕. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึกในสถานประกอบการ
ให้ระบุรายการงาน/กิจกรรม เช่น การวางแผนกิจกรรม/สมรรถนะรายวิชาสาหรับการพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษา การให้คาแนะนาแก่นักศึกษา ร่วมการประเมินผล เป็นต้น
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับชอบรายวิชาและอาจารย์นิเทศก์
ให้ระบุรายการงาน/กิจกรรม เช่น การให้คาปรึกษา การประสานและร่วมวางแผนกับผู้ควบคุมการฝึก
ครูฝึกในสถานประกอบการ การประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสาหรับการออกนิเทศนักศึกษา
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
ให้ระบุการเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
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8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนการเรียนการสอนจากสถานประกอบการ
ให้ระบุสิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนการเรียนการสอนจากสถานประกอบการ เช่น ที่พัก
การเดินทาง เบี้ยเลี้ยง วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนอื่นๆ เป็นต้น

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
แผนที่แสดงการกระจายความรับ ผิ ดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลั กสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดง
ข้อมูลต่อไปนี้
๑. สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒. คาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ ๑
๓. วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรม ที่ตอ้ งพัฒนา
๑.๒ วิธีการสอน/การนิเทศ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๒. ด้านความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ
๒.๒ วิธีการสอน/การนิเทศ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
๓.๒ วิธีการสอน/การนิเทศ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
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๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
๔.๒ วิธีการสอน/การนิเทศ
๔.๓ วิธีการประเมินผล
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
๕.๒ วิธีการสอน/การนิเทศ
๕.๓ วิธีการประเมินผล
๖. ด้านทักษะวิชาชีพ
๖.๑ ทักษะวิชาชีพที่ต้องพัฒนา
๖.๒ วิธีการสอน/การนิเทศ
๖.๓ วิธีการประเมินผล

หมวดที่ ๕ การวางแผนการจัดการรายวิชาในสถานประกอบการ
๑. การกาหนดสถานที่ฝึก
ให้ระบุชื่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา สถานที่ตั้งและจานวนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึก
2. การเตรียมนักศึกษา
ให้ระบุรายการที่ต้องเตรียม วิธีการดาเนินการ รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ
3. การเตรียมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์
ให้ระบุรายการที่ต้องเตรียม วิธีการดาเนินการ รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ
4. การเตรียมผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึกในสถานประกอบการ
ให้ระบุรายการที่ต้องเตรียม วิธีการดาเนินการ รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ
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5. การบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้ระบุปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินการและให้กาหนดวิธีป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการ
ฟื้นฟู
6. แผนการนิเทศในสถานประกอบการ
ให้กาหนดวัน เดือน ปี วิธีการดาเนินการและรายละเอียดต่าง ๆในการนิเทศในสถานประกอบการ

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา
๑. หลักเกณฑ์การประเมิน
ให้กาหนดเกณฑ์การประเมินสัดส่วนและเงื่อนไขการประเมินของผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
๒. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและหรืออาจารย์นิเทศก์
ให้กาหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและหรือ
อาจารย์นิเทศก์
๓. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยผู้ควบคุมการฝึกหรือครูฝึกต่อการประเมินนักศึกษา
ให้กาหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยผู้ควบคุมการฝึกหรือครูฝึก
๔. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
ให้ระบุประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมินที่แตกต่าง

หมวดที่ ๗ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑. วัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ระบุวัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
๒. ตาราและเอกสารหลักที่ใช้ในรายวิชา
ให้ระบุชื่อตาราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา
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๓. เอกสารและข้อมูลอ่านประกอบในรายวิชา
ให้ระบุชื่อหนังสือ ตาราและเอกสารอ่านประกอบในรายวิชาที่นักศึกษาจาเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม
๔. เอกสารและข้อมูลแนะนาที่ใช้ในรายวิชา
ให้ระบุ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ คู่มือการใช้งาน คู่มือช่างต่างๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม
๕. อื่นๆ (ถ้ามี)
ให้ระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้ระบุวิธีการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ให้ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ ผู้
ควบคุมการฝึก ผลการเรียนของนักศึกษา เป็น
3. การปรับปรุงการสอน
ให้ระบุวิธีการปรับปรุงการสอน ตามที่สถาบัน อาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยกาหนด
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ให้อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไป
สาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ให้อธิบายกระบวนการในการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ
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แบบที่ 4 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ.4)
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชาในสถานศึกษา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับ ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ
ว่ า ได้ ด าเนิ น การสอนอย่ า งครอบคลุ ม และเป็ น ไปตามแผนที่ ก าหนดไว้ ในรายละเอี ย ดของรายวิ ช าใน
สถานศึกษา (คอศ.2) หรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่ว างไว้ ต้องให้ เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึง จานวนนักศึกษา
ตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ผลการเรียนของนักศึกษา ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอานวยความสะดวก
การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้อานวยการอาชีวศึกษา
บัณฑิต ผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี้

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
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แบบที่ 4 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ.4)
ชื่อสถาบัน
วิทยาลัย/สาขาวิชา

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1)
๒. จานวนหน่วยกิต
ให้ระบุจานวนหน่วยกิต ตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1)
๓. หลักสูตรและหมวดวิชา
ให้ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ และให้ระบุว่าเป็นวิชา ในหมวดวิชาทักษะชีวิต หรือในหมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ และกลุ่มวิชาใด
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section)
ให้ระบุชื่อ นามสกุลอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้สอนร่วม (ถ้ามี) และ
กลุ่มเรียน
๕. ภาคเรียน ชั้นปีที่เรียน
ให้ระบุภาคเรียน ชั้นปีที่เรียน ตามแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ให้ระบุรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนของรายวิชานี้ (ถ้ามี)
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ให้ระบุรายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกับรายวิชานี้ (ถ้ามี)
๘. สถานที่เรียน
ให้ระบุสถาบันและวิทยาลัยที่เป็นสถานที่เรียน
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หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเปรียบเทียบกับแผนการสอน
ให้ระบุจานวนชั่วโมงบรรยาย ฝึกปฏิบัติตามแผนการสอน จานวนชั่วโมงบรรยาย ฝึกปฏิบัติที่สอนจริง
จานวนชั่วโมงบรรยาย ฝึกปฏิบัติที่สอนไม่ครบ (ถ้ามี) ให้ระบุเหตุผลที่สอนไม่ครบและแนวทางปรับปรุงแก้ไขใน
การจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป
๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมแผนการสอน
ให้ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครบตามแผนการสอน (ถ้ามี) พิจารณานัยสาคัญของหัวข้อนั้นต่อผลการเรียนรู้
และแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป
๓. ประสิทธิผลของวิธีการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผนการสอน
ให้ระบุวิธีการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผนการสอนที่มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน หรือไม่
สามารถทาให้บรรลุผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามที่กาหนด (ถ้ามี) และแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนครัง้ ต่อไป

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่ม ถอนรายวิชา )
๒. จานวนนักศึกษาที่พ้นสภาพหรือถอนรายวิชาหลังกาหนด
๓. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
๔. การกระจายของระดับผลการศึกษา
ให้ระบุจานวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับผลการศึกษา
๕. ปัจจัยที่ทาให้ระดับผลการศึกษาผิดปกติ (ถ้ามี)
ให้ระบุปัจจัยที่ทาให้ระดับผลการศึกษาผิดปกติ (ถ้ามี)
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา
ให้ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชาใน
สถานศึกษา (คอศ.2) หมวด ๕ ข้อ ๒
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๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ให้ระบุความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตุผลด้านกาหนดเวลาการประเมิน
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ให้ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตุผลด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ให้ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

๑. ประเด็นด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้ระบุปัญหาด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ.2) หมวดที่
๖
(ถ้ามี) และผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ให้ระบุปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) และผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา

๑. ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ให้ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑
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๒. ผลการประเมินการสอนรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ให้ระบุวิธีการประเมินและข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครัง้ ที่ผ่านมา
ให้ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคเรียน ปีการศึกษาที่ผ่านมาและอธิบายผลการดาเนินการตามแผน
ถ้าไม่ได้ดาเนินการหรือดาเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล
๒. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุง
ให้อธิบายการปรับปรุงการเรียนการสอนที่ได้ดาเนินการไปนอกเหนือจากที่เสนอในรายงานของรายวิชา
ครั้งที่ผ่านมา
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคเรียน ปีการศึกษาต่อไป
ให้ระบุข้อเสนอพร้อมกาหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ
๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้ระบุข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..................................................

วันที่รายงาน .............................................................

ชื่อประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………………………….………………..
ลงชื่อ..................................................

วันที่รับรายงาน..............................................
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แบบที่ 5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.5)
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียน
การสอนเมื่อสิ้นภาคเรียนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ไปจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ โดย
เป็นการฝึกอาชีพในสถานประกอบการในการศึกษาระบบทวิภาคี หรือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
การศึกษาในระบบ ตามที่ได้มีการบันทึกข้อตกลงและวางแผนร่วมกับสถานประกอบการ
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ เป็นการรายงานผลในภาพรวมของการ
จัดการเรียนการสอนและการดาเนินการต่าง ๆ ในสถานประกอบการ ว่าได้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.3) หรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ต้องให้
เหตุผ ลและข้อเสนอแนะในการปรั บ ปรุงการจัดการเรียนการสอนและการดาเนิน การต่าง ๆ ของรายวิช า
ดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงจานวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงสิ้นสุดการเรียน ผลการ
เรี ยนของนั กศึกษา ปั ญ หาในการบริห ารจัดการและสิ่งอานวยความสะดวก การวิเคราะห์ ผ ลการประเมิน
รายวิช าของนั กศึกษา อาจารย์ ผู้รับ ผิ ดชอบหลั กสูตร ผู้อานวยการอาชีวศึกษาบัณ ฑิต ผู้ประเมินภายนอก
รวมทั้ งการส ารวจความคิ ดเห็ น ของผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต การวางแผนและให้ ข้อเสนอแนะต่ ออาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบ
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชาในสถานประกอบการต่อไป

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ การดาเนินการที่ต่างจากแผนของรายวิชาในสถานประกอบการ
หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
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แบบที่ 5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.5)
ชื่อสถาบัน
วิทยาลัย/สาขาวิชา

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1)
๒. จานวนหน่วยกิต
ให้ระบุจานวนหน่วยกิตตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1)
๓. หลักสูตรและหมวดวิชา
ให้ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ และให้ระบุว่าเป็น วิชา ในหมวดวิชาทักษะชีวิต หรือในหมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ และกลุ่มวิชาใด
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ และผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ
ให้ระบุชื่อ นามสกุลอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ และผู้ควบคุมการฝึก
ครูฝึกของแต่ละสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา
๕. ภาคเรียน ชั้นปีที่เรียน
ให้ระบุภาคเรียน ชั้นปีที่เรียน ตามแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ให้ระบุชื่อรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ให้ระบุชื่อรายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกับรายวิชานี้ (ถ้ามี)
๘. สถานที่เรียน
ให้ระบุที่ตั้งของสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา
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หมวดที่ ๒ การดาเนินการที่ต่างจากแผนของรายวิชาในสถานประกอบการ
๑. การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี)
ให้ระบุว่าการเตรียมนักศึกษาต่างจากแผนอย่างไร และให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต
๒. การเตรียมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์
ให้ระบุว่าการเตรียมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ต่างจากแผนอย่างไรและ
ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๓. การเตรียมผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึก ในสถานประกอบการ
ให้ระบุว่าการเตรียมผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึก ในสถานประกอบการต่างจากแผนอย่างไรและให้
ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในรายวิชาในสถานประกอบการ(ถ้ามี)
ให้ระบุการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่ต่างจากแผนและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและหรืองานที่มอบหมายให้นักศึกษา
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงในแผนการนิเทศในสถานประกอบการ
๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี)

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่ม ถอนรายวิชา )
๒. จานวนนักศึกษาที่พ้นสภาพหรือถอนรายวิชาหลังกาหนด
๓. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
๔. การกระจายของระดับผลการศึกษา
ให้ระบุจานวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับผลการศึกษา
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๕. ปัจจัยที่ทาให้ระดับผลการศึกษาผิดปกติ (ถ้ามี)
ให้ระบุปัจจัยที่ทาให้ระดับผลการศึกษาผิดปกติ (ถ้ามี)
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ
ให้ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน รายละเอียดของรายวิชาใน
สถานประกอบการ (คอศ.3) หมวด ๖
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ให้ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

๑.ปัญหาและผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านการดาเนินการของสถาบัน
ให้ระบุปัญหาและผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านการดาเนินการของสถาบัน
๒.ปัญหาและผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านการดาเนินการของสถานประกอบการ
ให้ระบุปัญหาและผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านการดาเนินการของสถานประกอบการ

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา

๑. ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในสถานประกอบการโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ให้ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ ผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึก
ต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑
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๒. ผลการประเมินรายวิชาในสถานประกอบการโดยสถานประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึก
๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ให้ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
๒.๑

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ ต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนและการดาเนินการต่าง ๆ ตามที่เสนอในรายงานของ
รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
ให้ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคเรียน ปีการศึกษาที่ผ่านมาและอธิบายผลการดาเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ดาเนินการหรือดาเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล
๒. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุง
ให้อธิบายการปรับปรุงการเรียนการสอนและการดาเนินการต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการไปนอกเหนือจากที่
เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคเรียน ปีการศึกษาต่อไป
ให้ระบุข้อเสนอพร้อมกาหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ
๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้ระบุข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการดาเนินการต่าง ๆ ต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..................................................

วันที่รายงาน .........................................................

ชื่อประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร: …………………………………………………………………………..
ลงชื่อ..................................................

วันที่รับรายงาน .........................................................
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แบบที่ 6 รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (คอศ.6)

ชื่อสถาบัน
วิทยาลัย/สาขาวิชา
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. หลักสูตร
๒. ระดับคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๔. วันที่รายงาน
๕. ปีการศึกษาที่รายงาน
๖. สถานที่ตั้ง
ให้ระบุที่ตั้งของวิทยาลัยที่จัดการศึกษาและที่ตั้งของสถาบัน

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเชิงสถิติ

๑. จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน
๒. จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน
๒.๑. จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาก่อนกาหนดเวลาของหลักสูตร จานวน

............... คน

๒.๒. จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตร จานวน

............... คน

๒.๓. จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลังกาหนดเวลาของหลักสูตร จานวน

............... คน

๒.๔. จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษารวมทั้งหมด

............... คน

จานวน
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๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสาเร็จการศึกษา
๓.๑ ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้คานวณจากจานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามข้อ ๒.๒ และจานวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าใน
หลักสูตรของรุ่น
๓.๒ ปัจจัยหลักหรือสาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการสาเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา
๔. จานวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการเรียนของหลักสูตรในแต่ละปี
๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนกาหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบ
กับจานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๒

ร้อยละ .........................

๖. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษาตามแผนการเรียน
๗. ภาวะการได้งานทาของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ปี หลังสาเร็จการศึกษา
วันที่สำรวจ .............................................................................
จานวนแบบสอบถามที่ส่ง .....................ชุด จานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ........................ชุด
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ………………………….
การกระจายภาวะการได้งานทาเทียบกับจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะของงานที่ทา
การได้งานทา
จานวน
ร้อยละ

ตรงสาขาวิชาที่
เรียน

ไม่ประสงค์จะทางาน

ไม่ตรงสาขาวิชาทีเ่ รียน ศึกษาต่อ

สาเหตุอื่น

ยังไม่ได้
งานทา
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๘. การวิเคราะห์ผลที่ได้
วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทา โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
๑. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา
๒. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา

หมวดที่ ๔ ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
๑. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียน/ปีการศึกษา
ให้ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จานวนนักศึกษาที่สอบผ่าน
แต่ละรายวิชาและการกระจายของระดับผลการศึกษา
๒. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ให้ ร ะบุ ร หั ส และชื่ อ รายวิ ช าที่ มี ก ารแจกแจงระดั บ ผลการศึ ก ษาไม่ ป กติ เช่ น นั ก ศึ ก ษาได้ ระดั บ ผล
การศึกษาสูงมากหรือต่าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา หรือ
นักศึกษาสอบตกมากเกินไป การสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่กาหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระบุวิธีการ
ตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ เหตุผลที่ทาให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกาหนดหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมาตรการ
แก้ไขที่ได้ดาเนินการไปแล้ว (หากจาเป็นให้แนบข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไขที่ได้ดาเนินการ
มาแล้วด้วย)
๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา
๓.๑ รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการเรียนและเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน
ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการเรียน พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน
และมาตรการทดแทนที่ได้ดาเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นรายวิชาแกนที่ต้องเปิดตามแผนการเรียนแต่ขาดผู้สอน หรือ
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ดาเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชาเพื่อเป็นการประกัน
ว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนได้ในภาคเรียนต่อไป
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๓.๒ วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน
ให้ ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อดังกล่าว
พร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ามี) เช่น สาระที่ขาดและจาเป็นต้องสอนเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของรายวิชาอื่นได้เพิ่มหัวข้อหรือ
สาระที่ขาดในรายวิชาที่สูงขึ้น
หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
๕.๑ การบริหารหลักสูตร
ให้ระบุปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต
หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร
๑. การประเมินจากผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ)
วันที่สารวจ ............................. (ให้แนบผลการสารวจมาประกอบด้วย)
๑.๑. ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
๑.๒. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ ๑.๑
๒. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากภายนอก
๒.๑. ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
๒.๒. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ ๒.๑ (ถ้ามี)
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบของมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
ให้แสดงผลการดาเนินการและข้อมูล ตามดัชนีบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามที่ระบุในราย
ละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) หมวดที่ ๗
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หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน
๑. การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
๑.๑ รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนพร้อมวิธีการประเมิน เช่น ประเมิน
โดยนักศึกษา เป็นต้น และแผนปฏิบัติการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
๒. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
ให้ ระบุ ข้อคิดเห็ นต่อแผนการสอน กลยุทธ์และวิธีการสอนที่ใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒ นาสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่กาหนดในรายวิชา ให้ดูรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) หมวด ๘ การประเมินและปรับปรุง
การดาเนินการของหลักสูตรประกอบ อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการประเมินผู้สอน แต่เป็นการประเมินภาพรวม
ของการสอนจากข้อคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อนาผลมาปรับกลยุทธ์และวิธีการสอนต่อไป
๒.๑ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ให้สรุป ข้อเสนอแนะของผู้สอน และความเห็ นจากบุคคลภายนอกต่อสั มฤทธิ์ผ ลของการสอนและ
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ระบุปัญหาที่พบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคให้ดีขึ้น
๒.๒ แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
ให้กาหนดแผนดาเนินการในการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ
๓. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
ให้สรุปการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร (ถ้ามี)
3.1 จานวนอาจารย์ใหม่
3.2 จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ
๓.3 สรุปสาระสาคัญในการดาเนินการ
๓.4 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการ
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๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
ให้ระบุกิจกรรมที่สถาบันฯจัดหรือหน่วยอื่นที่ไม่ใช่สถาบันฯจัด จานวนอาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม
๔.๒. สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ให้สรุปจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หมวดที่ ๘ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ
๑. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ
๒. การนาไปดาเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
หมวดที่ ๙ แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑. ความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
ให้ระบุแผนการดาเนินการแต่ละแผน กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสาเร็จของแผน และ
เหตุผล ที่ไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
๒. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๑. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร
๒.๒. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
๓. แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปี .............
ให้กาหนดแผนปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. นาย/นาง/นางสาว......................

ลายเซ็น: _________________ วันที่รายงาน: ..............

2. นาย/นาง/นางสาว.....................

ลายเซ็น: _________________ วันที่รายงาน: ..............

3. นาย/นาง/นางสาว....................

ลายเซ็น: _________________ วันที่รายงาน: ..............

4. นาย/นาง/นางสาว....................

ลายเซ็น: _________________ วันที่รายงาน: ..............
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ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร นาย/นาง/นางสาว..............................................................
ลายเซ็น________________________________________วันที่รายงาน__________________

เห็นชอบโดย นาย/นาง/นางสาว.......................................ผู้อานวยการวิทยาลัย. ..................(ที่จัดการศึกษา)
ลายเซ็น________________________________________วันที่รายงาน__________________

เห็นชอบโดย นาย/นาง/นางสาว........................................................... ผู้อานวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต
ลายเซ็น________________________________________วันที่รายงาน______________________

เห็นชอบโดย นาย/นาง/นางสาว.. ....................................................ผู้อานวยการสถาบัน.............................
ลายเซ็น_____________________________________วันที่รายงาน___________________

เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาทุกรายวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

