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แบบที่ 2  รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ.2) 

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ของแต่ละรายวิชาที่เรียนในสถานศึกษาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในรายละเอียด ของหลักสูตร (คอศ.๑) ซึ่งแต่ละรายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสมรรถนะและ
รายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบ
ความส าเร็จตามสมรรถนะของรายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน 
การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนสิ่งสนับสนุนที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยัง
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้ 

หมวดที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

หมวดที่  ๒  สมรรถนะรายวิชาและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา 

หมวดที่  ๓  ลักษณะและการด าเนินการ 

หมวดที่  ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

หมวดที่  ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดที่  ๖  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หมวดที่  ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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แบบที่ ๒ รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ.๒) 

 

ชื่อสถาบัน 

วิทยาลัย/สาขาวิชา 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา 
  ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) 

๒. จ านวนหน่วยกิต 
ให้ระบุ จ านวนหน่วยกิต 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   
  ให้ระบุสถาบันและวิทยาลัยที่เป็นสถานทีเ่รียน  

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  ให้ระบุวันเดือนปี ที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
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หมวดที่ ๒   สมรรถนะรายวิชาและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา 

 

๑. สมรรถนะรายวิชา  
ให้ระบุสมรรถนะรายวิชาตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา 
  ให้อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงส าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น 
เช่น เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจาก
งานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา เป็นต้น 

หมวดที่ ๓   ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  

ให้ระบุค าอธิบายรายวิชาตามรายละเอียดของหลักสูตร(คอศ.1) 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคเรียน 

 ให้ระบุจ านวนชั่วโมงบรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง และสอนเสริม (ถ้ามี) ตามรายละเอียดของ
หลักสูตร (คอศ.1) 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  ให้ระบุจ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน  
และวิธี การสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า 

หมวดที่ ๔   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร(คอศ.1) โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดง
ข้อมูลต่อไปนี้ 

 ๑ สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        

 ๒ ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  ๑  
 ๓ วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ใน

มาตรฐานการ เรียนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง 
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๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรม ที่ตอ้งพัฒนา 

 ๑.๒  วธิีการสอน 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

๒. ด้านความรู้ 

 ๒.๑  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 ๒.๒  วธิีการสอน 

 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

 ๓.๑  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 ๓.๒  วธิีการสอน 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 ๔.๒  วธิีการสอน 

 ๔.๓  วธิีการประเมินผล 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 ๕.๒  วธิีการสอน 

 ๕.๓  วธิีการประเมินผล 

๖. ด้านทักษะวิชาชีพ   

          ๖.๑  ทักษะวิชาชีพที่ต้องพัฒนา 

 ๖.๒  วธิีการสอน 

 ๖.๓  วธิีการประเมินผล 
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หมวดที่ ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.  แผนการสอน 
 ให้ระบุหัวข้อและรายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จ านวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจ านวน
หน่วยกิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละหัวข้อของรายวิชา 

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ให้ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร(คอศ.1) สัปดาห์ที่ประเมิน 
และสัดส่วนของการประเมิน 

หมวดที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

๑.  วัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ให้ระบุวัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

๒. ต าราและเอกสารหลัก 

 ให้ระบุชื่อต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 

๓. เอกสารและข้อมูลอ่านประกอบรายวิชา 

 ให้ระบุชื่อหนังสือ ต าราและเอกสารอ่านประกอบในรายวิชาที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 

๔. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ให้ระบุ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ คู่มือการใช้งาน คู่มือช่างต่างๆ  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงที่ส าคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

5. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ให้ระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืนๆ 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ให้ระบุวิธีการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ให้ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียน
ของนักศึกษา เป็นต้น 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

ให้ระบวุิธีการปรับปรุงการสอน ตามท่ีสถาบัน อาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยก าหนด 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ให้อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไป
ส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ให้อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ 
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 แบบที่ ๓ รายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.๓) 

รายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการในรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาและฝึกอาชีพในสถานประกอบการในการศึกษาระบบทวิภาคีหรือ
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในการศึกษาในระบบ ซึ่งจะต้องวางแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
หรือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.๑) โดยจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการ
ด าเนินการ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจและสมรรถนะที่นักศึกษาจะได้รับจาการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการหรือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ มีการก าหนดกระบวนการหรือมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของการฝึกอาชีพในสถานประกอบการหรือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ วิธีการในการปลูกฝังทักษะ
ต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา รวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา 
และการประเมินการด าเนินการตามรายละเอียดของรายวิชาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการหรือการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 

 

ประกอบด้วย ๘ หมวด ดังนี้ 

 

หมวดที่   ๑  ข้อมูลทั่วไป 

หมวดที่   ๒  สมรรถนะรายวิชาและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา 

หมวดที่   ๓  ลักษณะและการด าเนินการ 

หมวดที่   ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

หมวดที ่  ๕  การวางแผนการจัดการรายวิชาในสถานประกอบการ 

หมวดที่   ๖  การประเมินนักศึกษา 

หมวดที่   ๗  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หมวดที่   ๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา   
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แบบที่ 3 รายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.3) 

ชื่อสถาบัน 

วิทยาลัย/สาขาวิชา 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา 
ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) 

๒. จ านวนหน่วยกิต 
ให้ระบุจ านวนหน่วยกิตตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) 

๓. หลักสูตรและหมวดวิชา 
 ให้ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ และให้ระบุว่าเป็นวิชา 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) 
 ให้ระบชุื่อรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี) 

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

๘. สถานที่เรียน   
ให้ระบุที่ต้ังของสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา  

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  ให้ระบุวันเดือนปีที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
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หมวดที่ ๒ สมรรถนะรายวิชาและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา 
 

๒. สมรรถนะรายวิชา  
  ให้ระบุสมรรถนะรายวิชาตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1)  

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา 
ให้อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงส าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น 

เช่น เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจาก
งานวิจัย ใหม่ๆ ในสาขา การเปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินการร่วมกับสถานประกอบการ เป็นต้น 

 

หมวดที่ ๓  ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
ให้ระบุค าอธิบายรายวิชาตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) 

๒. ลักษณะงานหรือกิจกรรมของนักศึกษาในสถานประกอบการ 
 ให้ระบุรายการงานหรือกิจกรรมของนักศึกษาในสถานประกอบการ 

๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 ให้ระบุรายการงานตามลักษณะงานหรือกิจกรรมที่นักศึกษาได้รับมอบหมายและก าหนดส่ง 

๔. การติดตามผลการเรียนรู้ในสถานประกอบการของนักศึกษา 
 ให้ระบุรายการงาน/กิจกรรม/สมรรถนะรายวิชาที่ใช้ในการติดตามผลการเรียนรู้ในสถานประกอบการ 

๕. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึกในสถานประกอบการ 
 ให้ระบุรายการงาน/กิจกรรม เช่น การวางแผนกิจกรรม/สมรรถนะรายวิชาส าหรับการพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษา การให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา ร่วมการประเมินผล เป็นต้น 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับชอบรายวิชาและอาจารย์นิเทศก์ 
 ให้ระบุรายการงาน/กิจกรรม เช่น การให้ค าปรึกษา การประสานและร่วมวางแผนกับผู้ควบคุมการฝึก 
ครูฝึกในสถานประกอบการ การประเมินผลนักศึกษา การวางแผนส าหรับการออกนิเทศนักศึกษา 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
 ให้ระบุการเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
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8. สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนการเรียนการสอนจากสถานประกอบการ 
 ให้ระบุสิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนการเรียนการสอนจากสถานประกอบการ เช่น ที่พัก 
การเดินทาง เบี้ยเลี้ยง วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนอื่นๆ เป็นต้น 

 

หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดง
ข้อมูลต่อไปนี้ 

 ๑. สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        
 ๒. ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  ๑  
 ๓. วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ใน  
มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรม ที่ตอ้งพัฒนา 

 ๑.๒  วธิีการสอน/การนิเทศ 

 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 

๒. ด้านความรู้ 

 ๒.๑  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 ๒.๒  วธิีการสอน/การนิเทศ 

 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

 ๓.๑  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 ๓.๒  วธิีการสอน/การนิเทศ 

 ๓.๓  วธิีการประเมินผล 
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๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 ๔.๒  วธิีการสอน/การนิเทศ 

 ๔.๓  วธิีการประเมินผล 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 ๕.๒  วธิีการสอน/การนิเทศ 

 ๕.๓  วธิีการประเมินผล 

๖. ด้านทักษะวิชาชีพ  

          ๖.๑  ทักษะวิชาชีพที่ต้องพัฒนา 

 ๖.๒  วธิีการสอน/การนิเทศ 

 ๖.๓  วธิีการประเมินผล 

 

หมวดที่ ๕  การวางแผนการจัดการรายวิชาในสถานประกอบการ 
 

๑. การก าหนดสถานที่ฝึก 
 ให้ระบุชื่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา สถานที่ตั้งและจ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึก 

2. การเตรียมนักศึกษา 

 ให้ระบุรายการที่ต้องเตรียม วิธีการด าเนินการ รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ 

3. การเตรียมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ 

 ให้ระบุรายการที่ต้องเตรียม วิธีการด าเนินการ รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ  

4. การเตรียมผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึกในสถานประกอบการ 

 ให้ระบุรายการที่ต้องเตรียม วิธีการด าเนินการ รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ     
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5. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ให้ระบุปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินการและให้ก าหนดวิธีป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการ
ฟ้ืนฟู 

6. แผนการนิเทศในสถานประกอบการ 

 ให้ก าหนดวัน เดือน ปี วิธีการด าเนินการและรายละเอียดต่าง ๆในการนิเทศในสถานประกอบการ 

 

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา 
 

๑. หลักเกณฑ์การประเมิน 

ให้ก าหนดเกณฑ์การประเมินสัดส่วนและเงื่อนไขการประเมินของผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ 

๒. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและหรืออาจารย์นิเทศก์ 

 ให้ก าหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและหรือ
อาจารย์นิเทศก์ 

๓. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยผู้ควบคุมการฝึกหรือครูฝึกต่อการประเมินนักศึกษา 

 ให้ก าหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยผู้ควบคุมการฝึกหรือครูฝึก 

๔. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

ให้ระบปุระเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมินที่แตกต่าง 

 

หมวดที่ ๗ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๑. วัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ให้ระบุวัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

๒. ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในรายวิชา 

ให้ระบชุื่อต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 
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๓. เอกสารและข้อมูลอ่านประกอบในรายวิชา 

         ให้ระบุชื่อหนังสือ ต าราและเอกสารอ่านประกอบในรายวิชาที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 

๔. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่ใช้ในรายวิชา 

         ให้ระบุ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ คู่มือการใช้งาน คู่มือช่างต่างๆ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงที่ส าคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

๕. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

         ให้ระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ  

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

 ให้ระบุวิธีการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ให้ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ ผู้
ควบคุมการฝึก ผลการเรียนของนักศึกษา เป็น 

3. การปรับปรุงการสอน 

  ให้ระบุวิธีการปรับปรุงการสอน ตามท่ีสถาบัน อาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยก าหนด 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ให้อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไป
ส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ให้อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพ 
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แบบที่ 4  รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ.4) 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานศึกษา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ 
ว่าได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่ ก าหนดไว้ ในรายละเอียดของรายวิชาใน
สถานศึกษา (คอศ.2) หรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึง จ านวนนักศึกษา
ตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ผลการเรียนของนักศึกษา ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้อ านวยการอาชีวศึกษา
บัณฑิต ผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 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 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ.4) 

ชื่อสถาบัน 

วิทยาลัย/สาขาวิชา 

 

หมวดที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 

 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
     ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) 

๒. จ านวนหน่วยกิต 
ให้ระบุจ านวนหน่วยกิต ตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1)  

๓. หลักสูตรและหมวดวิชา 

 ให้ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ และให้ระบุว่าเป็นวิชา ในหมวดวิชาทักษะชีวิต หรือในหมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ และกลุ่มวิชาใด 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน  (Section) 

       ให้ระบชุื่อ 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 

  ให้ระบุจ านวนชั่วโมงบรรยาย ฝึกปฏิบัติตามแผนการสอน จ านวนชั่วโมงบรรยาย ฝึกปฏิบัติที่สอนจริง 
จ านวนชั่วโมงบรรยาย ฝึกปฏบิัติที่สอนไม่ครบ (ถ้ามี) ให้ระบุเหตุผลที่สอนไม่ครบและแนวทางปรับปรุงแก้ไขใน
การจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 

๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมแผนการสอน 

   ให้ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครบตามแผนการสอน (ถ้ามี) พิจารณานัยส าคัญของหัวข้อนั้นต่อผลการเรียนรู้
และแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 

๓. ประสิทธิผลของวิธีการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผนการสอน  

             ให้ระบุวิธีการสอนและสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ตามแผนการสอนที่มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน หรือไม่
สามารถท าใหบ้รรลุผลการเรยีนรู้แต่ละด้านตามที่ก าหนด (ถ้ามี) และแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนครัง้ต่อไป 

 

หมวดที่ ๓    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  (ณ วันหมดก าหนดการเพ่ิม ถอนรายวิชา )                      

๒. จ านวนนักศึกษาที่พ้นสภาพหรือถอนรายวิชาหลังก าหนด   

๓. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคเรียน                                                        

๔. การกระจายของระดับผลการศึกษา 
  ให้ระบุจ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับผลการศึกษา 

๕. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับผลการศึกษาผิดปกติ  (ถ้ามี)  

          ให้ระบุปัจจัยที่ท าให้ระดับผลการศึกษาผิดปกติ  (ถ้ามี) 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา 

  ให้ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชาใน
สถานศึกษา (คอศ.2) หมวด ๕ ข้อ ๒ 
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         ๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ให้ระบุความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตุผลด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

         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 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

      ให้ระบุข้อวิพากษ์ท้ังที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

         ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
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๒.  ผลการประเมินการสอนรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

         ๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

                ให้ระบวุิธีการประเมินและข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

         ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

 

หมวดที่ ๖   แผนการปรับปรุง 
 

๑.  ความก้าวหน้าของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครัง้ที่ผ่านมา 
ให้ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคเรียน ปีการศึกษาที่ผ่านมาและอธิบายผลการด าเนินการตามแผน     

ถ้าไม่ได้ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล 
๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุง 

ให้อธิบายการปรับปรุงการเรียนการสอนที่ได้ด าเนินการไปนอกเหนือจากที่เสนอในรายงานของรายวิชา 
ครั้งที่ผ่านมา 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคเรียน ปีการศึกษาต่อไป 
ให้ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ 

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ให้ระบขุ้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ 

 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:……………………………………………………………………………………………………… 

 ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ............................................................. 

 

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

 ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน.............................................. 
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แบบที่ 5  รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.5) 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียน
การสอนเมื่อสิ้นภาคเรียนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ไปจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ โดย
เป็นการฝึกอาชีพในสถานประกอบการในการศึกษาระบบทวิภาคี หรือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
การศึกษาในระบบ ตามท่ีได้มีการบันทึกข้อตกลงและวางแผนร่วมกับสถานประกอบการ 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ เป็นการรายงานผลในภาพรวมของการ
จัดการเรียนการสอนและการด าเนินการต่าง ๆ ในสถานประกอบการ ว่าได้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.3) หรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ต้องให้
เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการต่าง ๆ ของรายวิชา
ดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงจ านวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงสิ้นสุดการเรียน ผลการ
เรียนของนักศึกษา ปัญหาในการบริหารจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมิน
รายวิชาของนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต ผู้ประเมินภายนอก 
รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชาในสถานประกอบการต่อไป 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี้ 

หมวดที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

หมวดที่  ๒  การด าเนินการที่ต่างจากแผนของรายวิชาในสถานประกอบการ 

หมวดที่  ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

หมวดที่  ๔  ปัญหาและผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

หมวดที่  ๕  การประเมินรายวิชา 

หมวดที่  ๖  แผนการปรับปรุง 
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แบบที่ 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.5) 

ชื่อสถาบัน 

วิทยาลัย/สาขาวิชา 

 

หมวดที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) 

๒. จ านวนหน่วยกิต 
ให้ระบุจ านวนหน่วยกิตตามรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) 

๓. หลักสูตรและหมวดวิชา 
 ให้ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ และให้ระบุว่าเป็นวิชา 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) 
 ให้ระบชุื่อรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี) 

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

๘. สถานที่เรียน   
  ให้ระบทุี่ตั้งของสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา  
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หมวดที่ ๒   การด าเนินการที่ต่างจากแผนของรายวิชาในสถานประกอบการ 
 

๑. การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี) 

ใหร้ะบุว่าการเตรียมนักศึกษาต่างจากแผนอย่างไร  และให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนใน
อนาคต        

๒. การเตรียมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารยน์ิเทศก์ 

ให้ระบุว่าการเตรียมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ต่างจากแผนอย่างไรและ
ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต       

 ๓.  การเตรียมผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึก ในสถานประกอบการ 

ให้ระบุว่าการเตรียมผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึก ในสถานประกอบการต่างจากแผนอย่างไรและให้
ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต 

 ๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในรายวิชาในสถานประกอบการ(ถ้ามี)  

ให้ระบุการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่ต่างจากแผนและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผน 

          ๔.๑  การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและหรืองานที่มอบหมายให้นักศึกษา 

          ๔.๒  การเปลี่ยนแปลงส่ิงอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๓  การเปลี่ยนแปลงในแผนการนิเทศในสถานประกอบการ 

          ๔.๔  การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ  (ถ้ามี)  

 

หมวดที่ ๓    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  (ณ วันหมดก าหนดการเพ่ิม ถอนรายวิชา )                      

๒. จ านวนนักศึกษาที่พ้นสภาพหรือถอนรายวิชาหลังก าหนด   

๓. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคเรียน                                                        

๔. การกระจายของระดับผลการศึกษา 
ให้ระบุจ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับผลการศึกษา 
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๕. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับผลการศึกษาผิดปกติ  (ถ้ามี)  

         ให้ระบุปัจจัยที่ท าให้ระดับผลการศึกษาผิดปกติ  (ถ้ามี) 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ 

ให้ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน รายละเอียดของรายวิชาใน
สถานประกอบการ (คอศ.3) หมวด ๖  

 ๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ให้ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ         

 

หมวดที่ ๔   ปัญหาและผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

๑.ปัญหาและผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านการด าเนนิการของสถาบัน  

        ให้ระบุปัญหาและผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านการด าเนินการของสถาบัน 

๒.ปัญหาและผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านการด าเนนิการของสถานประกอบการ 

        ให้ระบุปัญหาและผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านการด าเนินการของสถานประกอบการ 

 

หมวดที ่๕   การประเมินรายวิชา 

 

๑. ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในสถานประกอบการโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 

       ๑.๑  ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

     ให้ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

       ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารยน์ิเทศก์ ผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึก
ต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
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๒. ผลการประเมินรายวิชาในสถานประกอบการโดยสถานประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึก 

       ๒.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน 

      ใหร้ะบุข้อวิพากษ์ท้ังที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

       ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ ต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 
๒.๑ 

 

หมวดที่ ๖   แผนการปรับปรุง 
 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนและการด าเนินการตา่ง ๆ ตามท่ีเสนอในรายงานของ
รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 

ให้ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคเรียน ปีการศึกษาที่ผ่านมาและอธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุง 

  ให้อธิบายการปรับปรุงการเรียนการสอนและการด าเนินการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการไปนอกเหนือจากที่
เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคเรียน ปีการศึกษาต่อไป 

  ให้ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ 

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ให้ระบุข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการต่าง ๆ ต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:……………………………………………………………………………… 

 ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ....................................................... .. 

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

 ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ......................................................... 
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แบบที่ 6  รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (คอศ.6) 

 

ชื่อสถาบัน 

วิทยาลัย/สาขาวิชา 

หมวดที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. หลักสูตร  

๒. ระดับคุณวุฒิ 

๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๔. วันที่รายงาน 

๕. ปีการศึกษาที่รายงาน 

๖. สถานที่ตั้ง 

ให้ระบุที่ต้ังของวิทยาลัยที่จัดการศึกษาและที่ตั้งของสถาบัน 

 

หมวดที่ ๒   ข้อมูลเชิงสถิติ 

 

๑.  จ านวนนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน                                            

๒.  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน   

๒.๑. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร    จ านวน     ...............   คน 

๒.๒. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร    จ านวน     ...............   คน 

๒.๓. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร    จ านวน     ...............   คน 

๒.๔. จ านวนนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษารวมทั้งหมด     จ านวน     ...............   คน 

 



43 
 
๓.  รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 

๓.๑ ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      

 ให้ค านวณจากจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามข้อ ๒.๒ และจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าใน
หลักสูตรของรุ่น 

     ๓.๒ ปัจจัยหลักหรือสาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

 ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา  

๔.  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการเรียนของหลักสูตรในแต่ละปี 

๕.  อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบ
กับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 

          นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๒                      ร้อยละ  .........................  

๖.  ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการเรียน 

๗.  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ปี หลังส าเรจ็การศึกษา 

วันที่ส ำรวจ ............................................................................. 
จ านวนแบบสอบถามที่ส่ง .....................ชุด  จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ........................ชุด                     

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม   …………………………. 

 

การกระจายภาวะการได้งานท าเทียบกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

การได้งานท า 
ลักษณะของงานที่ท า ไม่ประสงค์จะท างาน 

ยังไม่ได้
งานท า ตรงสาขาวิชาที่

เรียน 
ไม่ตรงสาขาวิชาทีเ่รียน ศึกษาต่อ สาเหตุอ่ืน 

จ านวน      

ร้อยละ      
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๘.  การวิเคราะห์ผลที่ได้  

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 

หมวดที่ ๓   การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 

๑.   การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

๒.   การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา 

 

หมวดที่ ๔   ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 

๑.   สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียน/ปีการศึกษา     
ให้ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่าน

แต่ละรายวิชาและการกระจายของระดับผลการศึกษา 

๒.   การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับผลการศึกษาไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับผล

การศึกษาสูงมากหรือต่ าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา หรือ
นักศึกษาสอบตกมากเกินไป การสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่ก าหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระบุวิธีการ
ตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ  เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนดหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมาตรการ
แก้ไขที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  (หากจ าเป็นให้แนบข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไขที่ได้ด าเนินการ
มาแล้วด้วย) 

๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา  

๓.๑  รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการเรียนและเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 
     ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการเรียน พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน

และมาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นรายวิชาแกนที่ต้องเปิดตามแผนการเรียนแต่ขาดผู้สอน หรือ
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ด าเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชาเพ่ือเป็นการประกัน
ว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนได้ในภาคเรียนต่อไป 
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๓.๒  วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 
     ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อดังกล่าว 

พร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ามี) เช่น สาระที่ขาดและจ าเป็นต้องสอนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานของรายวิชาอ่ืนได้เพ่ิมหัวข้อหรือ
สาระที่ขาดในรายวิชาที่สูงขึ้น 

 

หมวดที่ ๕   การบริหารหลักสูตร 
 

๕.๑  การบริหารหลักสูตร 
       ให้ระบุปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

 
หมวดที่ ๖   สรุปการประเมินหลักสูตร 

 

๑. การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) 

       วันที่ส ารวจ ............................. (ให้แนบผลการส ารวจมาประกอบด้วย) 

๑.๑.  ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารยต์่อผลการประเมิน 

๑.๒.  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ ๑.๑   

๒. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ให้อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากภายนอก  

๒.๑. ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

๒.๒. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ ๒.๑  (ถ้ามี) 

๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบของมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง  

        ให้แสดงผลการด าเนินการและข้อมูลตามดัชนีบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามที่ระบุในราย 
ละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) หมวดที่ ๗  
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หมวดที่ ๗   คุณภาพของการสอน 
 

๑. การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

๑.๑ รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

    ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนพร้อมวิธีการประเมิน เช่น ประเมิน
โดยนักศึกษา เป็นต้น และแผนปฏิบัติการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

๒.  ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
      ให้ระบุข้อคิดเห็นต่อแผนการสอน กลยุทธ์และวิธีการสอนที่ใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาสาระการ

เรียนรู้ต่างๆ ที่ก าหนดในรายวิชา ให้ดูรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) หมวด ๘ การประเมินและปรับปรุง
การด าเนินการของหลักสูตรประกอบ อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการประเมินผู้สอน แต่เป็นการประเมินภาพรวม
ของการสอนจากข้อคิดเห็นของนักศึกษาเพ่ือน าผลมาปรับกลยุทธ์และวิธีการสอนต่อไป 

๒.๑ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ    

      ให้สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกต่อสัมฤทธิ์ผลของการสอนและ
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ระบุปัญหาที่พบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคให้ดีขึ้น  

๒.๒ แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง      

 ให้ก าหนดแผนด าเนินการในการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ 

๓.  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

    ให้สรุปการปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร (ถ้ามี)      

3.1 จ านวนอาจารย์ใหม่   

3.2 จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมปฐมนิเทศ   

๓.3 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 

๓.4 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

        หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ  
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๔.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม   
     ให้ระบุกิจกรรมที่สถาบันฯจัดหรือหน่วยอื่นที่ไม่ใช่สถาบันฯจัด จ านวนอาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม 

๔.๒. สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ  
      ให้สรุปจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

หมวดที่ ๘   ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 

 

๑. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะ 

๒. การน าไปด าเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  

 
หมวดที่ ๙   แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
๑.  ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา  

   ให้ระบุแผนการด าเนินการแต่ละแผน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน และ
เหตุผล ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

๒.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ๒.๑. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  

๒.๒. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   

๓. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี  ............. 
 ให้ก าหนดแผนปฏิบัติการแต่ละแผน 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.......................................ผู้อ านวยการวิทยาลัย. ..................(ท่ีจัดการศึกษา) 

ลายเซ็น________________________________________วันที่รายงาน__________________ 

 

เห็นชอบโดย  นาย/นาง/นางสาว........................................................... ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

ลายเซ็น________________________________________วันที่รายงาน______________________ 

 

เห็นชอบโดย  นาย/นาง/นางสาว.. ....................................................ผู้อ านวยการสถาบัน............................. 

ลายเซ็น_____________________________________วันที่รายงาน___________________ 

 

เอกสารประกอบรายงาน 

1.  ส าเนารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาทุกรายวิชา 

2.  วธิีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน  

3.  ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 

4.  ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 

 

 

 

 

 


