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ค าน า  

 
 

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการฉบับนี้  ได้ด าเนินการจัดท าขึ้นโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในลักษณะของคู่มือการด าเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี เริ่มตั้งแต่การน ามาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะมาเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรระดับสาขาวิชา พร้อมด้วยตัวอย่างแบบฟอร์มที่ ใช้ในขั้นตอนต่างๆ 
เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้น าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพระดับสาขาวิชา สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของแต่ละ
สาขาอาชีพ รวมทั้งตามความต้องการของตลาดแรงงาน ยุทธศาตร์ของภูมิภาค และความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ให้สามารถผลิตก าลังคนสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มี
คุณธรรม จริยธรรม วินัยและเจตคติ อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถประกอบอาชีพ  
ในลักษณะนักเทคโนโลยีผู้ปฏิบัติการ รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ 
 

 เอกสารฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งได้อุทิศ
สติปัญญา ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสละเวลามาช่วยงานเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา 
ของประเทศเป็นส าคัญ  จงึขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ 
 
 
 
        ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
               กุมภาพันธ ์255๕ 
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สารบญั  

 
  

ตอนที่ 1 โลกการท างานสู่โลกการศกึษา                                                  1 
 

 การจัดการอาชีวศึกษา                                                      1 
 มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะสู่มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ๔ 
 

ตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษา                                            ๖ 
 

 การพัฒนาหลักสูตร ๖ 
 การก าหนดสาขาที่พัฒนาหลักสตูร                                                          ๗ 
  กรอบคุณวุฒิการศึกษาวชิาชพี                                                              ๘                                                             

 ความหมาย                                                                             ๙                                                                             
 ความส าคัญ                                                                             1๑ 
 องค์ประกอบ 1๑ 

     ขั้นตอนการพัฒนาหลักสตูรการอาชีวศึกษา 1๒ 
 การก าหนดโครงสร้างหลักสูตร 1๔ 
 การก าหนดรายวิชาตามโครงสรา้งหลักสูตร                                      1๔ 
 การก าหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร                                                        1๖ 
 การก าหนดจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนต่อสปัดาห์ ๑๘ 
 การเขียนสมรรถนะรายวิชา ๑๙ 
 การเขียนค าอธิบายรายวิชา ๒๐ 

 

ตอนที่ 3  การเห็นชอบและรับรองหลักสูตร ๒๑ 
 

 ขั้นตอนการวางแผนพฒันาและรับรองหลักสูตร ๒๑ 
 องค์ประกอบของเอกสารหลักสูตร                                                          ๒๒ 
  แนวปฏบิัติในการเสนอขอความเห็นชอบและรับรองหลักสูตร ๒๒                                                             

 หลักสูตรใหม่                                                                             ๒๒                                                                             
 หลักสูตรปรับปรุง                                                                            ๒๓ 

  การน าเสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๒๕ 
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สารบญั (ตอ่)  

 
 
ภาคผนวก  

 

 คุณวุฒิอาชีวศึกษา (คอศ. 1 – คอศ. 6) 
 คอศ. 1 ๒๗ 
 คอศ. 2 ๓๑ 
 คอศ. 3 ๔๓ 
 คอศ. 4 ๕๐ 
 คอศ. ๕ ๕๒ 
 คอศ. 6 ๕๔                                                                      

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชวีศึกษาแห่งชาติ ๖๐ 
 พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิอาชีวศึกษา ๖๒ 
 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 คณะท างาน ๖๗ 
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ตอนที ่๑ 
 

โลกการท างานสูโ่ลกการศกึษา 
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การจัดการอาชวีศกึษา 

 

 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ การพัฒนาประเทศให้มีเจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้ การศึกษา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา   
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ  พัฒนาคนให้มี
คุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกันต่อตนเองและสังคม รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
แรงงานเพื่อรองรับการแข่งขันของประเทศ 
 

 ในการด าเนินการดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวนโยบายในการจัด
การศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิตตามความถนัด ตามความสนใจ และได้รับการบริการด้านการศึกษาจากรัฐอย่างมี
คุณภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา  จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งให้มีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ไว้ในทุกวิชา  
 

 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เน้นความส าคัญของการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับ
เทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการ      
ของตลาดแรงงาน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถเข้าสู่การเปิดเสรีทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม     
ในอนาคต  จึงได้ก าหนดนโยบายในการยกระดับทักษะฝีมือและเตรียมความพร้อมแก่
กลุ่มเป้าหมายให้มีสมรรถนะที่ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมและการผลิตสินค้าและบริการที่มีการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณและระยะเวลา
ในการผลิต  โดยพัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาตามแรงขับจากผู้ใช้ “Demand Driven” 
ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการซึ่งเป็น
หน่วยที่ใช้ผลผลิตของอาชีวศึกษา เพื่อผลิตก าลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน น า
ความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ  และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพ         
ในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้   
 

 เนื่องจากจัดการอาชีวศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551 ต้องการให้มีการกระจายอ านาจทางวิชาการสู่สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
จึงก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการอาชีวศึกษา 
ในแต่ละแห่งสามารถพัฒนาหลักสูตรได้เอง โดยยึดกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ตามสาขาวิชา
ในการพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษา ในรูปแบบอาศัยแรงขับจากผู้ใช้ หลักสูตรที่จะพัฒนา
จะต้องเป็นหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ “Competency Based Curriculum” ซึ่งน าสมรรถนะ
ของผู้ประกอบอาชีพที่ปฏิบัติงานอาชีพ มาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะมาเป็นปัจจัย
ในการพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษา เพื่อท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพที่ตรงกับ
สมรรถนะอาชีพสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีดังที่แผนภาพที่ 1.1 การพัฒนาคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  
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INPUT 
 

PROCESS OUTPUT 

หลักสูตร นักศึกษา คณาจารย ์
บุคลากรทางการศึกษา 

ทรัพยากร งบประมาณ ฯลฯ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
การพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร  

การบริหารและบริการวิชาการ ฯลฯ 

คุณภาพนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ความพึงพอใจของหน่วยงาน ชุมชน 

ความสามารถในการแข่งขัน 
 

แผนภาพที่ 1.1  การพัฒนาคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
 

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา... 

หลักสูตรการอาชวีศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา … 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
(มุ่งเน้นสมรรถนะ) 

การวัดผลประเมินผล 
ตามสภาพจริง 

วางแผนปรับปรุง 
และพัฒนา 

ประเมินหลักสูตร 
อย่างต่อเนื่อง 

ข้อก าหนดจ าเพาะ 
ของหลักสูตร 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ แผนการศึกษาชาต ิพ.ร.บ. การอาชวีศึกษา  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชวีศึกษาแห่งชาติ  

การประกันคุณภาพ 

มาตรฐานคุณวุฒอิาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบัตกิาร 
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มาตรฐานอาชพี/มาตรฐานสมรรถนะสูม่าตรฐานการศกึษาวชิาชพี 

 

 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานา
ประเทศนั้น  หลักพื้นฐานส าคัญอยู่ที่การพัฒนามาตรฐานของอาชีพนั้นๆ และการพัฒนาคน    
ในอาชีพนั้นให้มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานของอาชีพ  โดยทั่วไปแล้วการพัฒนามาตรฐานอาชีพ
หรือมาตรฐานสมรรถนะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของเจ้าของอาชีพ  ส่วนการพัฒนาคน      
ในอาชีพให้มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะนั้นจะเป็นหน้าที่และ   
ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าของอาชีพที่ใช้ระบบฐานการท างานพัฒนา และหน่วยงาน
การศึกษาที่ใช้ระบบฐานสถาบันพัฒนาก าลังคนเข้าสู่อาชีพ  ดังนั้นมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐาน
สมรรถนะที่ได้มาจากโลกของการท างาน  จึงมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพในโลกของการศึกษา โดยหน่วยงานทางการศึกษาจะต้องวิเคราะห์มาตรฐานอาชีพหรือ
มาตรฐานสมรรถนะเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่กระบวนของการใช้กับระดับคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพในแต่ละระดับ ว่าต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานใน
เรื่องใดบ้างที่จ าเป็นหรือเรื่องที่บังคับ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเรื่องใดบ้างที่เป็นเรื่องเสริม 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาก าลังคนระดับ 
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน       
มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี สามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง  
มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  มีสมรรถนะ
ทางวิชาการและวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ
หรือมาตรฐานสมรรถนะที่ก าหนด  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษา  จึงจ าเป็นต้องน า
สมรรถนะที่ผู้ประกอบอาชีพปฏิบัติจริงในงานอาชีพจากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะมา
เข้าสู่กระบวนการพัฒนาเป็นหลักสูตรการอาชีวศึกษาตามแผนภาพที่ 1.2 ความเชื่อมโยงระหว่าง
มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะกับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  
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เงื่อนไขที่อาชีพต้องการ 
- สถานที่ท างาน 
- สภาพงาน 
- พื้นฐานการศึกษา 
- อายุ  
- เพศ  
- สภาพร่างกาย 
- ลักษณะนิสัย 
-  ฯลฯ 

สมรรถนะ      
การท างาน 
ท่ีต้องการ 
ในอาชีพ 

 

 
 

ผลลัพธ์ของ 
การท างาน 

สมรรถนะ          
ท่ีก าหนด 
ในการ 
เรียนรู้ 

 

 
 

ผลลัพธ์ของ  
การเรียนรู้ 

แปลง 

ถ่ายโอน 

เงื่อนไขในการจัดการเรียนรู ้
- เนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับ

ผลลัพธ์ของการเรียนรู ้
- การจัดการเรียนรู้ 
- การประเมิน 
- ทรัพยากร เช่น อาคารสถานที่ 

เครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากร 
- ข้อก าหนดอื่นๆ เช่น ระยะเวลา

การจัดการเรียนรู้ แหล่งฝึกอาชพี 
ค่าใช้จ่ายของผู้เรียน 
ประสบการณ์ในอาชีพของ
ผู้สอน 

 
(ผลลัพธ์) (กระบวนการ) 

มาตรฐานอาชีพ/ 
มาตรฐานสมรรถนะ มาตรฐานการศกึษาวิชาชีพ 

โลกของการท างาน โลกของการศกึษา 

(ผลลัพธ์) (องค์ประกอบ) 

แผนภาพที่ 1.2 

ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ 
กับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

ระหว่างโลกของการท างานกับโลกของการศึกษา 
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ตอนที ่๒ 
 

การพฒันาหลกัสตูรการอาชวีศกึษา 
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การพัฒนาหลักสตูร 

 

 การพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษาเป็นการน ามาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ
ไปพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพในรูปของกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ แล้วพัฒนาเป็น
หลักสูตรการอาชีวศึกษา และจากการที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการก าหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการก าหนดมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ให้สถาบันการอาชีวศึกษา
ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้สามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรอง
มาตรฐานคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษา ประกอบด้วย คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  โดย
คุณภาพ ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ต้องครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ด้าน คือ ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  พฤติกรรมลักษณะ
นิสัยและทักษะทางปัญญา  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ได้แก่  ความรู้และทักษะ
การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น  การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนา
งาน และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขา
วิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  
 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหรือสถาบันที่จะด าเนินการพัฒนา
หลักสูตร จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลอาชีพและความต้องการก าลังคน ผลการส ารวจ ผลการวิจัย ข้อมูล
ความต้องการและความพร้อมของสถาบัน  ไปพัฒนาเป็นกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ เพื่อสถาบัน
การอาชีวศึกษาจะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐาน
ที่เทียบเคียงกันได้  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการตามแผนภาพที่ 2.1 ดังนี้ 
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          ผู้รับผิดชอบ ภารกจิ/กิจกรรม  เอกสารที่เกี่ยวข้อง/เอกสารที่ได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

แผนภาพที่ 2.1  ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษา 
 

 

การก าหนดสาขาทีพั่ฒนาหลักสตูร 

 

 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการพัฒนาหลักสูตร และที่ส าคัญคือผู้ส าเร็จ
การศึกษาวิชาชีพแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงและมีงานท า การก าหนดชื่อสาขาวิชาที่จะพัฒนา
หลักสูตร  สิ่งส าคัญคือสาขานี้ต้องเป็นอาชีพที่มีอยู่จริง สามารถยกระดับของการประกอบอาชีพได้ 
อาชีพดังกล่าวต้องการก าลังคนที่มีความรู้ ทักษะอยู่ในระบบการจ้างงานอย่างแน่นอน การหา
ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกสาขาที่จะมาพัฒนาหลักสูตร  เมื่อได้รายการชื่ออาชีพเฉพาะมาแล้วการที่
จะคัดเลือกมาจัดท าเป็นหลักสูตรเพื่อการศึกษาจะต้องมีหัวข้อการพิจารณาคัดเลือกว่าเหมาะสม
หรือไมเ่พียงไร โดยมีข้อพิจารณาดังนี้ 
 1. อาชีพที่จะพัฒนานี้ต้องการผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากการเรียนในระบบหรือจาก   
การฝึกอบรม  

คณะกรรมการที่แต่งตั้ง 
โดย สอศ. 

และผู้เช่ียวชาญในอาชีพ 

สภาสถาบัน/สอศ. 
ส านักงาน ก.พ. 

   

กรอบคณุวุฒกิารศกึษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี   สาขาวิชา..... 

 

การพฒันา 
หลักสตูรการอาชีวศกึษา 

 

การเหน็ชอบและรบัรองหลักสตูร 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชวีศึกษา และสถาบัน 

คณะกรรมการ 
พัฒนาหลักสูตร 

ของสถานสถาบัน 

- ข้อมูลอาชีพและความต้องการก าลังคนจาก
ผลการวิจัย/ผลการส ารวจ/BOI/ 

 สภาอุตสาหกรรม สภาวิชาชีพ ฯลฯ 
- ข้อมูลความต้องการและจ านวนผู้เรียน  
- ความพร้อมของสถานศึกษา/สถาบัน 

- มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ 
- มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาฯ 
- จ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
- เนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตร 
- การน ากรอบคุณวุฒิฯ สู่การปฎิบัติ 

- กรอบมาตรฐานหลักสูตและเงื่อนไข 
- มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาฯ 
- จุดประสงค์สาขาวิชา 
- โครงสร้างหลักสูตร  สาขาวิชา 
- รายวิชาแต่ละหมวดวิชาตามโครงสร้าง 
 

- ร่างหลักสูตร พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
- เอกสารประกอบการขอความเห็นชอบ 

 

การก าหนดสาขา 
ที่จะพฒันาหลักสตูร 
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 2. ผู้พัฒนาหลักสูตรมีอ านาจหรือได้รับมอบอ านาจตามกฎหมาย ข้อบังคับในการจัด
การศึกษาหรือฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเข้าสู่อาชีพนั้นหรือไม่ เพราะบางอาชีพจะต้องได้รับอนุญาต
จากสมาคมวิชาชีพ 
 3. ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับปริมาณความต้องการหรือจ้างงานในอาชีพนี้ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเพียงพอหรือไม่ 
 4. ข้อมูลบ่งชี้แน่ชัดว่ามีผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมเพื่อเข้าประกอบ
อาชีพนี้เพียงพอหรือไม่ 
 5. คณาจารย์ มีคุณสมบัติและมีความช านาญในอาชีพนั้นหรือไม่ 
 6. สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษาหรือฝึกอบรม ได้แก่ เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ เพียงพอหรือจัดหามาได้ครบเมื่อจะเปิดหลักสูตรหรือไม่ 
 

 กรอบคณุวฒุกิารศกึษาวชิาชพี   

 

 ตามประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาน าไปก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยี และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
ผู้ส าเร็จการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาได้ให้มีการรวมกลุ่ม
สถานศึกษาเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี       
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ช านาญการปฏิบัติการสอน การ
วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดเป็นกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ (คอศ.1) ขึ้น โดยในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพมีมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ซึ่งเป็นขั้น
ของการแปลงมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะที่ต้องการ ที่ได้จากการวิเคราะห์หน้าที่ของ
อาชีพที่ก าหนดนั้นออกเป็นรายการสมรรถนะที่ต้องการให้บรรลุในการจัดการอาชีวศึกษาในระดับ
เทคโนโลยี  ซึ่งมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่กล่าวนี้ เป็นการก าหนดคุณลักษณะและสมรรถนะ
วิชาชีพที่ต้องการอย่างกว้างๆ  อันจะเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ส าเร็จการศึษาตาม
สาขาวิชา  ซึ่งเป็นคุณลักษณะและสมรรถนะที่ต้องการ จ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
เนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนการสอน
และการจัดการ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาส าหรับ 
สถาบันการอาชีวศึกษาให้สามารถด าเนินไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพในรูปของหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ  
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 ความหมาย 
 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (คอศ. 1) หมายถึง กรอบที่แสดงถึงรายละเอียดของ
ข้อก าหนดระดับคุณวุฒิการศึกษาอาชีวศึกษาตามสาขาวิชา โครงสร้างหลักสูตรและขอบข่ายหรือ
ข้อก าหนดที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการตามลักษณะของหลักสูตรตามระดับคุณวุฒิของการจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาของระดับคุณวุฒิ
เดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ ดังแผนภาพที่ ๒.๒ 
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แผนภาพที่ 2.2  
การพัฒนาคุณภาพผู้ส าเร็จการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

กรอบมาตรฐานคณุวฒุอิาชวีศกึษาแหง่ชาต ิ 

วางแผนปรับปรุงและพัฒนา 

รายงานผลการด าเนินการหลักสูตร
เพื่อพัฒนาและประกันคุณภาพ 

วัดและประเมินผลการเรียนรู ้
ของผู้เรียน 

ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่ก าหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 

 รับรอง 
หลักสูตร 

คอศ. 3, 4 

คอศ. 5 

กรอบคณุวุฒกิารศกึษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ................. 

คอศ. 2 

คอศ. 1 

คอศ. 6 

จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน 
มีคุณลักษณะและสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

จัดท า/พัฒนาหลกัสูตร 

มาตรฐานคุณวุฒอิาชีวศึกษาระดับปรญิญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตัิการ 

เห็นชอบ 
หลักสูตร 
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 ความส าคญั 
 

1.  เป็นเครื่องมือในการน านโยบายการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ 
2.  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในกลุ่ม

ผู้เกี่ยวข้อง 
3.  มุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานอาชีพหรือตามความต้องการ

ของผู้ใช้ 
4.  มุ่งให้คุณวุฒิของทุกสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นที่ยอมรับและสามารถเทียบเคียง

กันได้ 
5.  เปิดโอกาสให้สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการ

สอนได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 องคป์ระกอบ 
 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (คอศ. 1)  ควรประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อหลักสูตร 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
๓. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๔. โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
๕. องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
๖. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
๗. จ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
๘. เนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตร 
๙. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
๑๐. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๑๒. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
๑๓. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
๑๔. การน ากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
๑๕. ภาคผนวก  
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 ขัน้ตอนการพัฒนาหลักสตูรการอาชวีศกึษา 
 

จากการที่สภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว       
อันเนื่องมาจากการแข่งขันในสังคมโลก ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตทั้งในสังคมเมืองและชนบท  
ทุกภาคส่วนเร่ิมตระหนักและเห็นร่วมกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถบรรเทาให้เบาบางได้ด้วยการ
จัดการศึกษา จึงได้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาใหม่  ในด้านหลักสูตร
การอาชีวศึกษา รัฐมีนโยบายส่งเสริมให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดท าหลักสูตร
ของตนเองได้ โดยน ากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (คอศ. 1) ของแต่และสาขาวิชา  มาด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษา ในแบบเสนอหลักสูตรการอาชีวศึกษา (คอศ. 2) โดยการพัฒนา
หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน ศักยภาพของพื้นที่และภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  หลักสูตรที่จัดท าขึ้นต้องเป็นไปตามสภาพแวดล้อม 
สังคม เศรษฐกิจและความต้องการของท้องถิ่น อันจะท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว เกิดความรัก ความผูกพันและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่น จากการบูรณาการทรัพยากรและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษา   โดยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษาจะใช้
เครื่องมือที่เรียกว่า คุณวุฒิอาชีวศึกษา 1-6 (คอศ. 1-6) ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 สถาบันการอาชีวศึกษาแต่งตั้งคณะท างานเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยการ
คัดเลือกจากคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตาม
สาขาอาชีพ เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 

 

ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาและประเมินความจ าเป็นรวมทั้งความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตร โดยพิจารณาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน จังหวัด และภูมิภาคเพื่อให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์งานจากข้อมูลและ
เอกสารที่เก่ียวข้องต่าง ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ เพื่อก าหนดสมรรถนะอันเป็นคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตลาดงานต้องการ ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของสถาบันการ
อาชีวศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพร้อม ทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ ความรู้
ความสามารถของบุคลากร ระบบความร่วมมือและความสัมพันธ์กับภาคเอกชนและชุมชน รวม
ตลอดจนถึงความต้องการของผู้เรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการ ความสนใจ 
ความถนัด ศักยภาพของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

ขั้นตอนที่ 3  ก าหนดจุดมุ่งหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร เป็นการ
ก าหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
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ขั้นตอนที่ 4  ศึกษากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (คอศ. 1) ตามสาขาวิชาเพื่อการ
ก าหนดขอบข่ายเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องครอบคลุมกับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ตามระดับคุณวุฒิ 

 

ขั้นตอนที่ 5  ก าหนดเวลาเรียนและหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง   
กับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้  
ตามระดับของหลักสูตร 

 

ขั้นตอนที่ 6 จัดท าเอกสารหลักสูตรสถาบันการอาชีวศึกษาโดยการน ากรอบคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพ (คอศ. 1) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรพร้อมจัดท าลงในแบบ      
เสนอหลักสูตรการอาชีวศึกษา (คอศ. 2) 

 

ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร โดยคณะท างานอาจประชุมพิจารณาร่วมกัน
หรือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่  อย่างไร   
ทั้งในส่วนของจุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เนื้อหาค าอธิบายรายวิชา เวลาเรียนและความชัดเจนของ
ภาษาที่ใช้ 

 

ขั้นตอนที่ 8 เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร เมี่อได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตรจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะท างานต้องน าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้เสนอขอความเห็นชอบ
ตามล าดับต่อสภาสถาบัน หลังจากได้รับความเห็นชอบแล้วต้องแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาทราบ พร้อมจัดท าแบบรายงานข้อมูลเพื่อการพิจารณาหลักสูตร (คอศ. 3) และ
แบบเทียบหลักสูตรเพื่อคุณภาพการศึกษา (คอศ. 4) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับความ
เห็นชอบ เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณวุฒิจากส านักงาน ก.พ. ต่อไป  

 

ขั้นตอนที่ 9 น าหลักสูตรไปใช้ สถาบันการอาชีวศึกษาและผู้เกี่ยวข้องต้องจัดเตรียม
คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการน าไปใช้ 
ตลอดจนวางแผนการนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรและท าความเข้าใจกับคณาจารย์ผู้สอน 
ร่วมกันวิเคราะห์หาข้อบกพร่องเพื่อการปรับปรุงและหรือพัฒนาให้การน าหลักสูตรไปใช้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 

ขั้นตอนที่ 10  ประเมินผลหลักสูตรและรายงานผล เมื่อสถาบันการอาชีวศึกษาได้
พัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรดังกล่าวนั้นได้ถูกน าไปใช้ในการจัดการศึกษาได้ในระยะเวลาหนึ่งปี
การศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาต้องรายงานผลการด าเนินงานด้วยแบบรายงานผลการ
ด าเนินการหลักสูตร (คอศ. 6) รวมทั้งเมื่อด าเนินการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรแล้ว ควรได้มีการ
ประเมินผลหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรนั้นมีความเหมาะสม ทันสมัยและก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
และประเทศชาติต่อไป 
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 การก าหนดโครงสรา้งหลักสตูร 
 

 โครงสร้างหลักสูตรเป็นขั้นตอนที่ผู้พัฒนาหลักสูตรต้องตัดสินใจว่าสมรรถนะที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นกับผู้ส าเร็จการศึกษาตามที่ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์มาเป็นสมรรถนะประจ าสาขาวิชาหรือ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ   เพื่อมาก าหนดเป็นโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละหมวดวิชาตลอด
หลักสูตรจะจัดวางไว้ในต าแหน่งใด ต้องใช้เวลาเรียนรู้และฝึกหัดมากน้อยเท่าไร  ทั้งนี้ ในการ
ก าหนดกรอบโครงสร้างหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการ แล้วพิจารณาสมรรถนะที่ต้องการคู่กัน
ไปว่าต้องใช้เวลาหรือหน่วยกิตเท่าไร จึงจะตอบสนองสมรรถนะที่ก าหนดไว้ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 
 

 1. ศึกษามาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ  เกี่ยวกับหัวข้อโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งในทุกหมวดวิชาจะก าหนดสมรรถนะของแต่ละ
หมวดไว้ เพื่อเป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร  
 

 2. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา  ซึ่งถือเป็นการประกันคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา โดยครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ดังนี ้
 2.1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 
 2.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อื่น การ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
                   2.3  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
 
 การก าหนดรายวชิาตามโครงสรา้งหลักสตูร 
 

การก าหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละหมวดวิชานั้น จะต้องพิจารณา  
จัดให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป รวมทั้ง
สมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละ
สาขาวิชา  ในการก าหนดรายวิชาตามกรอบโครงสร้างหลักสูตรแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชา     
มีข้อพิจารณาโดยสรุป ดังนี้ 
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1. รายวิชาต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา โดยชื่อวิชา
ต้องกระชับ ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2. ลักษณะธรรมชาติของแต่ละรายวิชาเป็นรายวิชาที่เน้นทฤษฎี ปฏิบัติ หรือเป็น
รายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

3. ค านึงถึงเวลาที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ในแต่ละรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติและการศึกษานอกเวลา (ท-ป-ศ)  ซึ่งสัมพันธ์กับการก าหนดค่าหน่วยกิต (น) 

4. ค านึงถึงความเชื่อมโยงหรือความต่อเนื่องของล าดับรายวิชาที่ต้องเรียนก่อน-หลัง 
รายวิชาที่ต้องเรียน (บังคับ) และรายวิชาที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้ 

5. รายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ต้องจัดรายวิชาและหน่วยกิตรวมของรายวิชา
ให้ครบตามที่ก าหนด เพื่อบังคับให้เรียนทุกรายวิชาในกลุ่ม 

6. รายวิชาที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้ ทั้งกลุ่มวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิตและ
รายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ต้องจัดจ านวนรายวิชาไว้ให้เกินกว่าจ านวนหน่วยกิตรวม      
ที่ก าหนด อย่างน้อย 2 รายวิชา และต้องเขียนค าอธิบายการเลือกเรียนรายวิชาให้ชัดเจน ทั้งนี้ 
การพัฒนารายวิชาส าหรับให้เลือกเรียน ต้องค านึงถึงภาพรวมของการเป็นกลุ่มวิชาและสาขางาน
นั้นด้วย 

7. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี โดยทั่วไปสามารถเลือกเรียนได้จากทุกหมวดวิชา
และทุกประเภทวิชา หรือจากรายวิชาที่แนะน าไว้ในหลักสูตร 

8. การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมต่อจากที่ก าหนดไว้ ในหมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มทักษะ
วิชาชีพเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรี ให้สถานศึกษาใช้รหัสวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนดต่อเนื่องจาก
รหัสของรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

9. ควรตรวจสอบโดยทดลองจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร เพื่อพิจารณาอัตราส่วน
การเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดทักษะวิชาชีพว่ามีอัตราส่วนประมาณ ๔๐ : ๖๐ 
หรือไม่ 
 

ส าหรับองค์ประกอบของรายวิชา ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต เวลาเรียนต่อสัปดาห์ รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน (ถ้ามี) สมรรถนะ
รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา ตามรูปแบบดังนี้ 
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ค าอธบิายรายวชิาตามหลักสตูรปรญิญาตร ี
 

4xxx-xxxx ชื่อวิชาภาษาไทย                                               น (ท-ป-ศ) 
 (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน (ถ้ามี) 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ/ศึกษาและปฏิบตัิเก่ียวกับ/ปฏิบัติเกี่ยวกับ ................................................ 

..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 การก าหนดรหสัรายวชิาในหลักสตูร 
 

 รหัสและจ านวนหน่วยกิตในรายวิชาเป็นตัวแทนที่สรุปรายละเอียดต่าง ๆ ของ
หลักสูตรรายวิชาให้สั้นกะทัดรัดยิ่งขึ้น โดยในรหัสรายวิชาจะมีส่วนประกอบที่ส าคัญ เช่น ประเภท
วิชา สาขาวิชา หมวดวิชา กลุ่มวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ หรือแม้แต่ล าดับที่ของรายวิชาอันเป็น
สัญลักษณ์แสดงต าแหน่งก่อนหลังของการก าหนดแผนการเรียนและการสอนรายวิชาในหมวดวิชา
นั้น ๆ เป็นต้น  ซึ่งนอกจากจะช่วยให้การเรียกชื่อรายวิชาสั้นลง และท าความเข้าใจความหมายที่
สมบูรณ์แล้ว รหัสรายวิชายังจะช่วยในการพิจารณาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องสัมพันธ์กับ
รายวิชาอื่น ๆ อีกด้วย 
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รหสัวชิาในหลักสตูรปรญิญาตร ี

 
  

1 2 3 4 - 5 6 7 8 

 

ช่ือวิชา หน่วยกิต  ท-ป-ศ 

ล าดบัทีว่ิชา  01-99 

4 0 0 0 

 

4 0 0 0 

 
4 0 0 0 

 
4 X 0 0 

 

4 X X X 

 

วิชาเรียนร่วม 

(หมวดวิชาทกัษะชีวิต) 

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย 

12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

14 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 

15 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 

16 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

      

วิชาเรียนร่วมหลกัสูตร 

สาขาวิชา/วิชาเรียนร่วม กลุ่มวิชา 

20 กิจกรรมร่วมหลักสตูร 

วิชาเลือกเสรี 

วิชาเรียนร่วม (ประเภทวิชา) 

90 รายวิชาเลือกเสรี (ทกัษะชีวิต) 

00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพประเภทวิชา 

01 วิชาชีพพ้ืนฐาน (ร่วมประเภทวิชา) 

0X วิชาชีพพ้ืนฐาน (ร่วมกลุ่ม/คณะวิชา) 

สาขาวิชา .... 00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพสาขาวิชา 

10 วิชาชีพพ้ืนฐาน 

 20 วิชาชีพเฉพาะ/บังคับ 

21-49 วิชาชีพเลือก 

51-79 รายวิชาทวิภาคี/วิชาที่จัดการเรียน 

    ในสถานประกอบการ 

80 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 
85 โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ 

90 รายวิชาเลือกเสรี  

-  หลักสตูรพัฒนาโดยสถานศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษา 

ประเภทวิชา 

0 หมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต์/เรียนร่วม 5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง 

2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 

3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

4 ประเภทวิชาคหกรรม 9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

 
หลกัสูตร 4  หลักสตูรปริญญาตรี 

 

ห
ม
วด

วิช
าท

กั
ษ
ะว
ิช
าชี
พ

 
ห
ม
วด

วิช
าท

กั
ษ
ะชี
วิต
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 การก าหนดจ านวนหน่วยกติและจ านวนชัว่โมงเรยีนตอ่สัปดาห ์
 

การก าหนดจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ของแต่ละรายวิชา ให้
พิจารณาตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โดยก าหนดหลักและวิธีการ ดังนี้ 
 

1. การระบุหน่วยกิตให้ระบุความหมายของ  น (ท-ป-ศ) 

น หมายถึง จ านวนหน่วยกิต 
ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห ์
ป หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
ศ หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

 

2. การจัดชั่วโมงเรียน 
ในการจัดชั่วโมงเรียนนั้น ให้พิจารณาถึงลักษณะการเรียนการสอนและ

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนั้นจึงควร
จัดชั่วโมงให้ได้ศึกษาค้นคว้าทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน โดยจ าแนกการจัดเวลาเรียนรู้ประจ า
รายวิชา รูปแบบและวิธีการค านวณชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ ดังนี้  

๒.๑ ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 
๒.๒ ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ 
๒.๓ ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา 
 

 จ านวนหน่วยกิต 
 จ านวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีต่อสัปดาห ์
 จ านวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
 จ านวนชั่วโมงเรียนศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 
น (ท-ป-ศ) 
 

วิธีค านวณ 
 

 ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา  =  ชั่วโมงเรียนทฤษฎี x 2  + ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ 
  ๒.๕ 
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หมายเหตุ หากผลการค านวณที่ได้มีจุดทศนิยม ให้ปัดเศษดังนี้ 
- น้อยกว่า ๐.๕ ให้ตัดทิ้ง 
- ตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปให้ปัดเป็น ๑ 

 

ทั้งนี้ ในการก าหนดชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาดังกล่าวข้างต้น บางรายวิชาอาจ
ไม่มีการศึกษาค้นคว้านอกเวลา เช่น วิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์อาชีพ วิชาโครงการ 
เป็นต้น  โดยให้ใช้ตัวเลข ๐ แทนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา 
 

๓. การฝึกประสบการทักษะวิชาชีพและรายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี 
ก าหนดให้ 1 หน่วยกิต ต้องใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติและไม่ต้องระบุจ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เนื่องจากลักษณะการปฎิบัติรวมอยู่
ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอยู่แล้ว 

 

๔. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ก าหนดให้หน่วยกิต 1 หน่วยกิต ต้องใช้เวลาท าโครงการไม่น้อยกว่า 54  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ และไม่ต้องระบุจ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เนื่องจากลักษณะ
การปฎิบัติรวมอยู่ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้ว ส าหรับหัวข้อโครงการที่เสนอจะต้อง
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ศึกษา โดยต้องมีสถานประกอบการหรือธุรกิจที่อ้างอิงและ
คาดว่าจะน าไปใช้ในงานหากโครงการส าเร็จ หรือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานทางด้าน
วิชาชีพ  ทั้งนี้ต้องมีรายงานน าเสนอตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด   
 

 การเขยีนสมรรถนะรายวชิา 
 

สมรรถนะ (Competency) คือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะปฏิบัติและทักษะด้านความคิดในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐานที่ต้องการ
ของอาชีพ  โดยแต่ละรายวิชาจะต้องก าหนดสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนให้ครอบคลุม 
ด้านความรู้และด้านทักษะซึ่งครอบคลุมถึงเจตคติและกิจนิสัยในการปฏิบัติงานนั้น ๆ ด้วย 
ส าหรับหลักการเขียนสมรรถนะรายวิชา มีข้อพิจารณาโดยสรุปดังนี้ 

 

๑. การเขียนสมรรถนะ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ กริยา -กรรม-เงื่อนไขหรือ
สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น “นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ”  สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ค ากริยา หรือวลีแสดงการกระท า ซึ่งแสดงสมรรถนะในการปฏิบัติการ
ผลิตหรือบริการ (จากตัวอย่าง “นวด” เป็นกริยาแสดงสมรรถนะในการบริการ) 

ส่วนที่ ๒ กรรม หรือสิ่งที่ถูกกระท า อาจเป็นมนุษย์หรือบุคคลที่ได้รับการบริการ 
หรือข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ หรือสิ่งของ/ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นที่เกิดจากการ
ผลิตหรือได้รับการบริการ (จากตัวอย่าง “ฝ่าเท้า” เป็นสิ่งที่ได้รับการบริการ) 
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ส่วนที่ ๓ เงื่อนไข หรือสถานการณ์ หรือบริบท ใช้ระบุการด าเนินการให้เกิด
สมรรถนะให้มีความชัดเจนภายใต้เงื่อนไข/สถานการณ์/บริบทดังกล่าว (จากตัวอย่าง “เพื่อ
สุขภาพ” เป็นเงื่อนไขซึ่งท าให้เกิดขอบเขต เช่น ตามต ารับไทย ตามต ารับจีน หรือวิธีสมัยใหม่ 
เป็นต้น แต่ถ้าต้องการเงื่อนไขที่ชี้เฉพาะ อาจระบุให้ชัดเจนขึ้น เช่น “เพื่อสุขภาพตามต ารับไทย” 
หรือ “ตามต ารับไทยเพื่อสุขภาพ” แล้วแต่ความเหมาะสม)  ทั้งนี้ การเขียนเงื่อนไข/สถานการณ์/
บริบทใน แต่ละสมรรถนะให้เลี่ยงการใช้ค า “ถูกต้อง” “เหมาะสม” แตอาจจะใชค าเหลานี้ได
โดยตองนิยามใหชัดเจนวา ถูกตองหรือเหมาะสม นั้นเปนอยางไร 

ดังนั้นขอความ “นวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ” จึงเปนขอความในรูป กริยา-กรรม-
เงื่อนไข  ที่ถูกตอง นอกจากนั้นยังประกอบดวย ความรแูละทักษะที่ซอนตัวเองอยูในขอความของ
สมรรถนะ นั่นคือ การนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ ผูนวดจะตองมีความรูเกี่ยวกับสรีระของฝาเทา 
วิธีการนวดตามต ารับตางๆ ที่ดีและปลอดภัย  สวนทางดานทักษะก็คือการนวดที่ถูกวิธีตาม
ขั้นตอนของต ารับนั้น ๆ 
 

๒. จ านวนข้อของสมรรถนะรายวิชา ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการประเมินว่าผู้เรียนสามารถ
ท าอะไร รู้อะไรในรายวิชานั้น และต้องครอบคลุมสาระในค าอธิบายรายวิชา  
 
 การเขยีนค าอธบิายรายวชิา 

 

ในแต่ละรายวิชาจ าเป็นจะต้องก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาสาระ หรือ “ค าอธิบาย
รายวิชา” เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนน าไปวิเคราะห์และศึกษาค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มเติม 
เพื่อวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิด
สมรรถนะตามที่รายวิชาก าหนด การเขียนค าอธิบายรายวิชามีข้อพิจารณาโดยสรุปดังนี้ 

๑. มีความถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นสากล เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบันและ
อนาคต  

๒. มีเนื้อหาลึกซึ้งและกว้างขวาง เหมาะสมกับระดับการศึกษา มีความยากง่าย
เหมาะสมกับพื้นฐานผู้เรียน  

๓. เขียนเป็นภาษาไทยตามพจนานุกรมศัพท์บัญญัติในรูปประโยคที่สมบูรณ์ ชัดเจน 
กระชับความเฉพาะหัวเรื่องที่จะเรียน เรียงล าดับจากยากไปหาง่าย  

๔. การเขียนทับศัพท์ต้องก ากับภาษาเดิมไว้ในวงเล็บ ยกเว้นภาษาต่างประเทศที่ใชก้นั
อย่างแพร่หลายไม่ต้องก ากับด้วยภาษาเดิม การเขียนเป็นภาษาต่างประเทศให้ใช้ภาษาอังกฤษ  

๕. เนื้อหารายวิชาที่เป็นทฤษฎี ให้ขึ้นต้นด้วยค าว่า “ศึกษาเกี่ยวกับ” ส่วนรายวิชา
ภาคปฏิบัติขึ้นต้นด้วยค าว่า “ปฏิบัติเกี่ยวกับ” กรณีที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้ใช้ค าว่า “ศึกษา
และปฏิบัติเกี่ยวกับ”  

๖. ไม่ต้องยกตัวอย่าง ไม่ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้และวิธีการสอน  
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ตอนที ่๓ 
 

การเห็นชอบและรบัรองหลกัสตูร 
 

 คูม่อืบรหิารหลกัสตูรปรญิญาตร ี

             

 ขัน้ตอนการวางแผนพัฒนาและรับรองหลักสตูร 
 

 การขอรับรองหลักสูตรเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หรือคณะวิชาหรือภาควิชาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาจะต้องมีความ
เข้าใจในกระบวนการของเส้นทางการพัฒนาหลักสูตรอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถวางแผน
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและก าหนดระยะเวลาได้อย่างถูกต้องตามข้อก าหนด ดังนั้นผู้เกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องศึกษาวิธีการ ขั้นตอน รวมทั้งเอกสารข้อมูล กฎระเบียบหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถวางแผนด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจก าหนดขั้นตอน
ตั้งแต่การวางแผนพัฒนาจนถึงการขอรับรองหลักสูตรได้ ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สถาบัน / คณะวิชา / ภาควิชา 

▪ วิเคราะหป์ระเมินความพร้อมในการขอเปิดสอน 

▪ จัดท าค าขอเปิดสอนเสนอต่อสภาสถาบัน 
 

▪ ศึกษากรอบมาตรฐานหลักสูตรการอาชีวศึกษา 
▪ ศึกษากรอบคุณวฒิการศึกษาวิชาชีพ (คอศ. 1) 

 

▪ จัดท าแบบเสนอหลักสูตรการอาชีวศึกษา (คอศ. 2) 
 

▪ เสนอสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเห็นชอบหลักสูตร 
 

▪ เสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

▪ พร้อมแนบแบบ  คอศ. 3 และ คอศ. 4 
 

เสนอสภาสถาบัน 
ผ่านคณะกรรมการ

วิชาการ 
 

▪ เข้าสู่กระบวนการรับรองหลักสูตรและรับรองคุณวุฒิ 
 

เสนอคณะกรรมการ
วิชาการ 
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องคป์ระกอบของเอกสารหลักสตูร 
 

 เอกสารหลักสูตรที่จะน าไปใช้ในการจัดการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา ต้องเป็น
หลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแล้ว เอกสารหลักสูตรที่ใช้ในการจัด
การศึกษาในสถาบันและเพื่อการเผยแพร่ องค์ประกอบที่จ าเป็นอย่างน้อย ประกอบด้วย 
 1. ปก ค าน า 
 2. สารบัญ 
 3. การเห็นชอบหลักสูตร 
 4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 5. หลักการของหลักสูตร 
 6. จุดหมายของหลักสูตร 
 7. จุดประสงคส์าขาวิชา 
 8. เกณฑ์การใช้หลักสูตร 
 9. การก าหนดรหัสวิชา การคิดหน่วยกิตและชั่วโมงเรียน 
 10. ชื่อหลักสูตร ชื่อประกาศนยีบัตร/ปริญญาบัตร 
 11. มาตรฐานการศึกษาวิชาชพี 
 12. โครงสร้างหลักสูตร 
 13. ค าอธิบายรายวิชา 
 14. ภาคผนวก (ถ้ามี) 

 
 

 แนวปฏบิตัใินการเสนอขอความเห็นชอบและรับรองหลักสตูร 

 

 หลักสตูรใหม ่
 

 1. หลักสูตรที่จะเปิดสอนควรสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพฒันาประเทศ และ
ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานสังคมและชุมชน 
 2. หลักสูตรที่จะเปิดสอนควรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
วิชาการของสถาบัน หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ที่มีหน้าที่ในการพิจารณา  
 3. หลักสูตรที่ขอเปิดสอนต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
และกรอบคุณวุฒิการศึกษาวชิาชีพ  
 4. ศักยภาพและความพร้อมในการเปิดด าเนินการสอนตามหลักสูตร ทั้งด้านผู้สอน 
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและปัจจัยเก้ือหนุนอื่นๆ 
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 5. หลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 
 6. หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแล้ว  ต้องเสนอให้
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ  
 7. เอกสารที่เสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 
 7.1 หัวข้อและรายละเอียดการจัดท าเอกสารหลักสูตรตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาก าหนด 
 7.2 หนังสือน าเสนอข้อมูลหลักสูตร โดยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเป็น
ผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด 
 7.3 ส าเนามติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาที่เห็นชอบหลักสูตร 
 7.4 เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ์จ านวน 50 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
 7.5 หากมีเอกสารใช้ประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง ให้จัดท าเป็นเอกสารภาคผนวก
แนบท้ายหลักสูตร 
 8. ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่ก าหนด   
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะด าเนินการน าเสนอเพื่อการรับรองหลักสูตร ภายใน 
120 วัน 
 

  หลักสตูรปรับปรงุ 
 

กรณีที่ 1  หลักสูตรที่มีการปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตร   
 

หลักสูตรที่มีการปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระส าคัญ ในหมวดวิชาชีพและระบบ
การศึกษาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรควรผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการ หรือ
คณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น 
 2. หลักสูตรต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 
 3. หลักสูตรต้องมีโครงสร้าง มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลักสตูรและกรอบคุณวฒุิ
การศึกษาวิชาชีพ 
 4. หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ต้องเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ  
 5. เอกสารที่เสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 
 5.1 หัวข้อและรายละเอียดการจัดท าเอกสารหลักสูตรตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  และให้จัดท าตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง 
หลักสูตรเดิมและหลักสูตรฉบับปรังปรุง 
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 5.2 หนังสือน าเสนอข้อมูลหลักสูตร  โดยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด 
 5.3 ส าเนามติสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ที่เห็นชอบหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
 5.4 เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง จ านวน 50 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
 5.5 หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง ให้จัดท าเป็นเอกสาร 
ภาคผนวกแนบท้ายหลักสูตร 
 6. ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่ก าหนด   
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะด าเนินการน าเสนอภายใน 120 วัน 
 

กรณีที่ 2  หลักสูตรที่มีการปรับปรุงเล็กน้อยในระดับรายวิชา  
 

หลักสูตรที่มีการปรับปรุงเล็กน้อยในระดับรายวิชา เช่น การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การ
เปลี่ยนรหัสวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือกและการปรับค าอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาชีพ  ให้ด าเนินการดังนี้ 
 1. หลักสูตรควรผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการ หรือ
คณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น 
 2. หลักสูตรที่ปรับปรุง ก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 
 3. เอกสารที่เสนอต้องมีหัวข้อและรายละเอียดสาระของหลักสูตรในส่วนที่  ต้องการ
ปรับปรุงแก้ไขตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
 4. ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดท าเอกสารการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตร  และแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับทราบหรือรับรองเป็นรายภาคการศึกษา 
 5. ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง  ให้รวบรวมและสรุปจัดท าเป็น
เอกสารฉบับเดียว 
 6. ให้ส่งเอกสารตามข้อ 5  จ านวน  50 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 

 

อนึ่ง การรับรองหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง จะเป็นไปภายใต้ เงื่อนไขที่ว่า
สถาบันการอาชีวศึกษาได้จัดท าหลักสูตรสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร กรอบคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพ (คอศ.1) นโยบายและหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเท่านั้น  หากมิได้เป็นไปตาม
เงื่อนไขดังกล่าว  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่อาจส่งหลักสูตรดังกล่าวไปให้ 
ส านักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการบรรจุ
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน การก าหนดเงินเดือนที่ควรได้รับ รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
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 การน าเสนอหลักสตูรตอ่ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

 

หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบต่อสภาสถาบันแล้วต้องแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบพร้อมแนบแบบรายงาน
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหลักสูตร (คอศ.3) และแบบเทียบหลักสูตรเพื่อคุณภาพ
การศึกษา (คอศ.4) พร้อมมติสภาสถาบัน  ซึ่งหนังสือการน าเสนอหลักสูตรอย่างน้อย 
ประกอบด้วย 
 

 1. ข้อมูลทั่วไป 
 

 1.1 ชื่อสถาบัน ให้ระบุชื่อสถาบัน คณะวิชา ภาควิชาที่เปิดสอนหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน 
 1.2 ชื่อหลักสูตร ให้ระบุชื่อเต็มและชื่อย่อของหลักสูตรที่เปิดสอน ทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ  
 1.3 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  ให้ระบุชื่อเต็มและชื่อย่อของปริญญาบัตร 
สาขาวิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยให้สอดคล้องกันและเป็นไปตามหลักเกณฑ์       
การก าหนดชื่อปริญญาบัตร   
 1.4 รูปแบบของหลักสูตร   
 1) รูปแบบ ให้ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปิดสอนว่าเป็นหลักสูตรรูปแบบใด
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรและกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
 2) การรับเข้าศึกษา ให้ระบุการรับผู้เรียนเข้าศึกษาตามหลักสูตร 
 3) ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ให้ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของ
สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง หรือเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ โดย
ต้องระบุชื่อหน่วยงานที่ท าความร่วมมือด้วย 
 4) การให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ระบุว่าให้ปริญญาบัตรหรือ
อื่นๆ ซึ่งสถาบันได้ให้เพิ่มเติม 
 5) สถานภาพของหลักสูตร ให้ระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร 
ปรับปรุง พร้อมรายละเอียดการเปิดสอนในภาคการศึกษาและในปีการศึกษาใด 
 6) การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร ให้ระบุหลักสูตรที่จะเปิดสอนว่าได้ผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันในการประชุมเมื่อครั้งที่ … วันที่ … เดือน …...  
พ.ศ. ...  พร้อมแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง 
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 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

 2.1 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ระบุปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ 
แต่ละหลักสูตร โดยต้องสอดคล้องกับปรัชญาการอาชีวศึกษา ปรัชญาของสถาบัน และมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 2.2 ระบบการจัดการศึกษา ให้ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การคิดหน่วยกิต รวมทั้งการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  
 2.3 การด าเนินการหลักสูตร ให้ระบุวัน เวลาด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จ านวนนักศึกษา และรูปแบบการจัดการศึกษา 
 2.4 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   ให้ระบุจ านวนหน่วยกิตรวม  
ตลอดหลักสูตร และระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 
 2.5 โครงสร้างหลักสูตร ให้ระบุจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร และจ านวน
หน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตรและกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ 
 2.6 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์  ให้ระบุจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมทั้งต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษาอย่างชัดเจน 
 2.7 เกณฑ์การวัดผลประเมินผล    ให้ระบุเกณฑ์การวัดผลประเมินผลและอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องในหลักสูตร 
 2.8 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
 2.9 การประกันคุณภาพ  ให้ระบุระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตร    
ใน 4 ประเด็นเป็นอย่างน้อย คือ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากร
ประกอบการเรียน และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน  

2.10 การพัฒนาหลักสูตร ให้ระบุการพัฒนาหลักสูตรโดยแสดงการปรับปรุง 
ดัชนีบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ 
อย่างน้อยในทุก 5 ปีการศึกษา 

2.11 ให้ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบ 
มาตรฐานหลักสูตร เพื่อเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาเป็นกรณีๆ ในแต่ละ
หลักสูตร 

2.12 ให้ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาลงนามรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลที่น าเสนอในข้อ 2.1 - 2.10 
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คอศ. 1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับ             
                   สาขาวิชา      . 

 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
ให้ระบุชื่อหลักสูตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ให้ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้อง

กัน และวงเล็บชื่อสาขาวิชาต่อท้ายชื่อปริญญา  ทั้งนี้  การเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชาและการใช้
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ให้ระบุปรัชญาของหลักสูตรเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา วิธีการจัดการ

ศึกษาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวม  
 

4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
ให้ระบุช่องทางในการประกอบอาชีพหรือช่องทางในการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
 

5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
ให้ระบุเฉพาะองค์กรวิชาชีพที่รับรองหลักสูตรตามกฎหมายเท่านั้น 

 

6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
ให้แสดงถึงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับคุณวุฒิ   ประเภทวิชาและ

สาขาวิชา ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
โดยต้องครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ  

6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 
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6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อื่น   การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน 

6,3 สมรรถนะวิชาชีพ   ได้แก่  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ  
ในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
 

7. จ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ

สายปฏิบีติการ 
 

8. เนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตร 
ให้ก าหนดปริมาณเนื้อหาสาระส าคัญขั้นต่ า   โดยต้องจัดให้มีสัดส่วนน้ าหนักและ

ความส าคัญตามลักษณะและความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 
 

9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน  
9.1 ให้แสดงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนในสาขาวิชา   เพื่อให้  

ผู้เข้าศึกษามีคุณลักษณะตามที่ก าหนดในมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
9.2 ให้ระบุแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้

มั่นใจว่าผู้ส าเร็จการศึกษาบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 

10.  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
สถาบันต้องก าหนดให้มีระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเป็นการยืนยันว่า

ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา   
 

11.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ให้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจน ทั้งในส่วนของคุณวุฒิหรือประสบการณ์  
รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ (ถ้ามี) 
 

12.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 ให้ระบุทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ทั้ง
ในส่วนของเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรือภาคสนาม รวมทั้งคุณสมบัติผู้สอน
และสัดส่วน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 
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13.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ให้ระบุตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์การประเมินในการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 
 

14.  การน ากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
 ให้ระบุกระบวนการน ากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือ
หลักสูตรปรับปรุง ดังนี้ 

14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน 

โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน เพื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพ  โดยเบื้องต้นต้องจัดให้มีการแสดงหัวข้อและรายละเอียด ความพร้อมของการ
ด าเนินการหลักสูตร อย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบเสนอหลักสูตรการอาชีวศึกษา (คอศ. 2) 

14.3 พัฒนาหลักสูตร  โดยสถาบันอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้ส าเร็จการศึกษา 

14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันเพื่อให้ความเห็นชอบ  แล้วน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ โดยแนบแบบ
รายงานข้อมูลเพื่อการพิจารณาหลักสูตร (คอศ. 3)  และแบบเทียบหลักสูตรเพื่อคุณภาพ
การศึกษา (คอศ. 4) พร้อมส าเนามติสภาสถาบัน 

ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่ก าหนด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะด าเนินการ เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการรับรองหลักสูตร
ภายใน 120 วัน 
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14.5 จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
สมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด ได้แก่ การจัดบุคลากร  เช่น  ผู้บริหาร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ประจ า  อาจารย์พิเศษ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ครูฝึกและบุคลากรอื่น      
ที่เกี่ยวข้อง  การก าหนดระบบการจัดการศึกษา ก าหนดการเปิดภาคการศึกษา การจัดสื่อและ
อุปกรณ์การศึกษา การประเมินผลการศึกษา การจัดห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และ
ทรัพยากรอื่นที่มีความจ าเป็น 

14.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์   
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนในสาขาวิชาและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร 

14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้อาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและการประเมินผลการเรียนในรายวิชา      
ที่รับผิดชอบ  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง  และเมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้
สถาบันจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (คอศ. 6) เสนอมายังส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 

15. ภาคผนวก (ถ้ามี) 
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คอศ. 2 

แบบเสนอหลักสูตรการอาชีวศึกษา 
ระดับ                   . 
                 สาขาวิชา      . 

 
1. ส่วนหน้าของหลักสูตร 

1.1 ปกหลักสูตร   ให้ประกอบด้วยปกหน้าและปกใน  ระบุชื่อเต็มของหลักสูตร
พร้อมสาขาวิชา  และระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และปี พ.ศ. (ดังตัวอย่าง) 

1.2 ค าน า  ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร     ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบาย      ที่
เกี่ยวข้องในการผลิตก าลังคน ตลอดจนกระบวนการด าเนินงานโดยสังเขป ผู้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.4 สารบัญ  ให้ระบุรายการหัวข้อองค์ประกอบของหลักสูตร พร้อมเลขหน้า  
 

2. ส่วนหลักสูตร 
ให้ระบุรายละเอียดของหลักสูตรตามหัวข้อที่ก าหนด (ดังรายการที่แนบ) 

 

3. ส่วนท้ายของหลักสูตร 
ให้ประกอบด้วยภาคผนวก ปกรองหลังและปกหลัง  

 

4. เอกสารที่ต้องน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 
 4.1 แบบเสนอหลักสูตรการอาชีวศึกษา จ านวน 50 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล   
 4.2 ส าเนามติสภาสถาบนั ที่เห็นชอบหลักสูตร 
 4.3 แบบรายงานข้อมูลเพื่อการพิจารณาหลักสูตร (คอศ. 3) และแบบเทียบหลักสูตร
เพื่อคุณภาพการศึกษา (คอศ. 4) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน  

 

ทั้งนี้ หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากแล้ว ต้องน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง
หลักสูตร  หากไม่ได้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาหรือรับรอง
หลักสูตรนั้นๆ 
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(ปกหน้า) 

 
 

หลักสูตร               . 
พุทธศักราช              . 

 

สาขาวิชา                     . 

        (หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .....) 
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา........ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



คูม่อืบรหิารหลกัสตูรปรญิญาตร ี  
33 

(ปกใน) 

 
 
 

หลักสูตร               . 
พุทธศักราช              . 

 

สาขาวิชา                     . 

        (หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .....) 
  

 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา............ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
  
                               . 
                                        . 
                                        . 
                                    . 
                                        . 
                                    . 
 

                               . 
                                        . 
                                        . 
                                    . 
                                        . 
                                    . 

 
 

 (ชื่อหน่วยงาน)      
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สารบัญ 
หน้า 

1. ชื่อหลักสูตร ….…… 
2. ชื่อปริญญา ….…… 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ….…… 
4. ปรัชญาและหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ….…… 
5. ก าหนดการเปิดสอน ….…… 
6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ….…… 
7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ….…… 
8. ระบบการศึกษา ….…… 
9. ระยะเวลาการศึกษา ….…… 

10. การลงทะเบียนเรียน ….…… 
11. การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา ….…… 
12. อาจารย์ผู้สอน ….…… 
13. ครูฝึกในสถานประกอบการ ….…… 
14. จ านวนนักศึกษา ….…… 
15. สถานที่และอุปกรณ์การสอน ….…… 
16. ห้องสมุด ….…… 
17. งบประมาณ ….…… 
18. หลักสูตร ….…… 
19. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ….…… 
20. การพัฒนาหลักสูตร ….…… 
21. ภาคผนวก ….…… 
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หลักสูตร                 . 
พุทธศักราช                   . 

 สาขาวิชา                            . 

 
1. ชื่อหลักสูตร  
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตร        . 
                                                                             
 ชื่อภาษาอังกฤษ                                                     
                                                      
 

2.  ชื่อปริญญา 
 ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม :                                                     . 
  ชื่อย่อ :                                                     . 
 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :                                                     . 
  ชื่อย่อ :                                                     . 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
 สถาบนัการอาชีวศึกษา                                                               . 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
 ให้ระบุปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างชัดเจน เช่น เพื่อผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประเภทและคุณลักษณะใด และหรือเป็นวัตถุประสงค์พิเศษอันใดของสาขาวิชานั้น 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน   
 ให้ระบุปีการศึกษาที่จะเปิดด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสตูร   
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6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 ให้ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เช่น คุณวุฒิ แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ประสบการณ ์
และคุณสมบตัิอื่นๆ ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี  
 

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  
 ให้ระบุวิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาโดยสังเขป  
 

8. ระบบการศึกษา  
 ให้ระบุระบบการจัดการอาชีวศกึษา การคิดหน่วยกิตรายวิชาทฤษฎี รายวิชาปฏิบัต ิ
การศึกษาค้นคว้านอกเวลา การฝึกในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
และการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ  
 

9. ระยะเวลาการศึกษา  
 ให้ระบุระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร และระยะเวลาที่ให้ศึกษาได้อย่างน้อยและ
อย่างมากของหลักสูตรนั้น  
 

10.  การลงทะเบียนเรียน  
 ให้ระบุจ านวนหน่วยกิตอย่างน้อยและอย่างมากที่ให้ลงทะเบียนได้ในแต่ละภาค
การศึกษา     

 

11.  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา  
 ให้ระบุเกณฑ์การวัดผลและเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างละเอียด  

 

12.  อาจารย์ผู้สอน  
 ให้แยกเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษและผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ  โดยให้ระบุต าแหน่งทางวิชาการ รายชื่อ คุณวุฒิ สาขาวิชา  สถาบันและปีการศึกษา      
ที่ส าเร็จ ดังตัวอย่าง 
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ท่ี ช่ือ-สกุล 
คุณ 
วุฒิ 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 

สาขา
วิชาเอก 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

การค้นคว้าวิจัย 
การแต่งต ารา 

(ถ้ามี) 

ภาระงานสอน (ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
ท่ีมีอยู่แล้ว และท่ีจะเปิดสอนใหม่ 

25 .... 25 .... 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ 

              
              
              

 
13.  ครูฝึกในสถานประกอบการ     
 ให้ระบุรายชื่อ คุณสมบัติและประสบการณ์ของครูฝึกในสถานประกอบการ  โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติตามมาตรา 55  แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  ดังตัวอย่าง 
  

ที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัต ิ ประสบการณ์ (ป)ี 

    

    

    

 
14.  จ านวนนักศึกษา 

ให้แสดงจ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสูตร และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่
คาดว่าจะจบในแต่ละปีการศึกษา เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษาที่เปิด
สอนหลักสูตรนั้น ดังตัวอย่าง 

 

นักศึกษา 
ปีการศึกษา 

25... 25... 25... 25... 25... 
ชั้นปีที่ 1      

ชั้นปีที่ 2      

รวมทั้งหมด      

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา      
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15. สถานที่และอุปกรณ์การสอน  
ให้แจ้งสถานที่ศึกษาในสถานศึกษาหรือสถาบัน  และสถานประกอบการที่เข้าร่วมจัด

การศึกษาระบบทวิภาคี รวมทั้งอุปกรณ์การสอนในสาขาที่ขอเปิดสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและ          
ที่ต้องการเพิ่มในอนาคต  

16. ห้องสมุด 
ให้แจ้งจ านวนหนังสือ ต าราเรียน วารสารและเอกสารอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา   

ที่เปิดสอน 

17. งบประมาณ  
ให้ระบุงบประมาณ โดยแยกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 

18. หลักสูตร   
ให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

         18.1 จุดประสงค์สาขาวิชา  ให้ระบุจุดประสงค์ของการจัดการศึกษาที่ต้องการให้
เกิดขึ้น  กับผู้ส าเร็จการศึกษาตามสาขาวิชา 
         18.2 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ให้ระบุรายละเอียดของรายการคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ ของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
สาขาวิชา  
 18.3 จ านวนหน่วยกิตรวม  ให้ระบุหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 18.4 โครงสร้างหลักสูตร ให้แสดงโครงสร้างของหลักสูตร โดยแบ่งเป็นหมวดวิชา         
ให้สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ และกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  
 18.5 รายวิชา ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียนและหน่วยกติ ดังนี้ 
 

       รหัสวิชา ให้ใช้ตัวเลข 8 ตัว ในลักษณะ XXXX–XXXX  ตามค าชี้แจงการ
ก าหนดรหัสวิชาแต่ละระดับ 

 ชื่อวิชา  ให้เขียนชื่อวิชาเป็นภาษาไทยในบรรทัดแรก   และวงเล็บชื่อวิชา
เป็นภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อไป   หากมีรายวิชาที่ต้องเรียน
ก่อน ให้ระบุรหัสวิชาและชื่อวิชานั้นด้วย  
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 เวลา-หน่วยกิต ให้ระบุจ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง     
น (ท-ป-ศ) โดยคิดค่าหน่วยกิตตามที่ก าหนด 

 

 ส าหรับรายละเอียดของค าอธิบายรายวิชา จะต้องเขียนให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กัน ครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญและสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์  นอกจากนี้หากมีเงื่อนไขรายวิชา เช่น ต้องเรียนรายวิชา
บังคับก่อน หรือต้องเรียนรายวิชาบังคับร่วม ก็ให้ระบุเงื่อนไขเหล่านี้ไว้ในรายละเอียดของ
รายวิชานั้นๆ ด้วย  ดังตัวอย่าง 
 

 

XXXX-XXXX ชื่อวิชาภาษาไทย                                                                 น (ท-ป-ศ) ท-ป-น 
 (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน (ถ้ามี) 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 

 1. ..................................................................................................................... 
 2. ..................................................................................................................... 
 3. ..................................................................................................................... 
 4. ..................................................................................................................... 
 5. ..................................................................................................................... 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาเกี่ยวกับ/ศึกษาและปฏิบัติ/ปฏิบัติเกี่ยวกับ ............................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................  และ .......................................................................... 

 

 
18.6 ข้อก าหนดเกี่ยวกับโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ถ้ามี)  ให้ระบุข้อมูลโดย

สรุปเกี่ยวกับข้อก าหนดในการท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของหลักสูตร ได้แก่ การ
เตรียมการ การให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ กระบวนการประเมินผล 
ตลอดจนช่วงระยะเวลาที่ก าหนดให้ท าโครงการ 
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18.7 แผนการศึกษา  ให้แสดงรายวิชาที่จัดสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาค
การศึกษาจนครบตามโครงสร้างของแต่ละหลักสูตร  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสมรรถนะ   
ในมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของ
หลักสูตร 

 

ปีการศึกษา ๒๕ ..… ปีการศึกษา ๒๕ ..… 
ภาคเรียนที่ … ภาคเรียนที่ … ภาคเรียนที่ … ภาคเรียนที่ … 

    
    

 
18.8 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี   ให้สรุปโดยย่อ

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ช่วงเวลาและลักษณะวิธีการจัด ตามลักษณะความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
 

19. การประกันคุณภาพของหลักสตูร  
ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจนใน 4 ประเด็น 

คือ  
19.1 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาและ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา 
 19.2 การบริหารหลักสูตร   เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาโดยความเห็นชอบ
ของส านักวิชาการ ที่มุ่งพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และน าความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบ
ความส าเร็จได้ 
 19.3 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน มีอุปกรณ์การเรียนการสอนหลากหลาย   
มีความพร้อมทางด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอ านวยความสะดวก
อื่น ๆ    
 19.4 ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน   ให้ทุกหลักสูตรระบุผลส ารวจ
ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน   
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20. การพัฒนาหลักสูตร  
ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย   แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 

21. ภาคผนวก 
ให้ประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
- ข้อตกลง/โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษากับสถาน

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาร่วมกัน 
- อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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คอศ. 3 

แบบรายงานข้อมูลหลกัสูตร 
ระดับ          . 
สาขาวิชา          . 

 
1.  ชื่อสถาบัน   . คณะวิชา         ภาควิชา     

2.  ชื่อหลักสูตร  
 (ภาษาไทย)          . 
 (ภาษาอังกฤษ          . 
 

3. ชื่อปริญญา 
      ชื่อเต็ม 
 (ภาษาไทย)          . 
 (ภาษาอังกฤษ          . 
      อักษรย่อ 
 (ภาษาไทย)          . 
 (ภาษาอังกฤษ          . 

 

เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ       พ.ศ.      .  
เป็นไปตามข้อก าหนดของสภาสถาบัน เร่ือง      พ.ศ.                .   
อื่นๆ (ระบุ)           . 
 

4.   รูปแบบของหลักสูตร 
4.1 รูปแบบ  

                หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
   อื่นๆ (ระบุ)            . 
 
 

 



คูม่อืบรหิารหลกัสตูรปรญิญาตร ี
44 

4.2 ภาษาที่ใช้หลักสูตร 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)         . 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
  (ระบุภาษา)  . 
 

4.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับเฉพาะผู้เข้าศึกษาไทย 
  รับเฉพาะผู้เข้าศึกษาต่างชาติ 
  รับทั้งผู้เข้าศึกษาไทยและต่างชาติ 
  

4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนกับสถาบันอื่น 
  ชื่อสถาบัน    รูปแบบของความร่วมมือ   
 

4.5 ความร่วมมือกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
  ชื่อหน่วยงาน   รูปแบบของความร่วมมือ.  
.   ชื่อหน่วยงาน   รูปแบบของความร่วมมือ.  
.   ชื่อหน่วยงาน   รูปแบบของความร่วมมือ.  
 

4.6 การให้ปริญญา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
  อื่นๆ (ระบุ)         . 
 

5. สถานภาพของหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม่ ก าหนดเปิดสอน เดือน         พ.ศ.     .  
  หลักสูตรปรับปรุง ก าหนดเปิดสอน เดือน         พ.ศ.     . 

ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ            . 
  เร่ิมใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา       . 
  ปรับปรุงคร้ังสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา      . 
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6. การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการของสถาบันฯ 
  เมื่อวันที่               เดือน         พ.ศ.      . 
  ได้รับเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมคร้ังที่     
  เมื่อวันที่               เดือน         พ.ศ.      . 
 

7. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  สอดคล้องกับปรัชญาการอาชีวศึกษา 
  สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ 
  เน้นการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะ (ระบุ)      
  อื่นๆ (ระบุ)          
 

8. ระบบการจัดการศึกษา 
 8.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ          สัปดาห์ 
  ระบบอื่นๆ (ระบุรายละเอียด)        . 
 8.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ระบุรายละเอียดกรณีที่ไม่ใช่ระบบ
ทวิภาค)      . 
 8.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีภาคฤดูร้อน  จ านวน    ภาค ภาคละ       สัปดาห ์
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 

9. การด าเนินการหลักสูตร 
 9.1 วัน – เวลาด าเนินการ 
  วัน – เวลาราชการปกติ.     
  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)  . 
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9.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าใน  
   สาขาวิชา         
   สาขาวิชา         
   สาขาวิชา         
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)       
 9.3 จ านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร            คน 
 9.4 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
  แบบศึกษาเต็มเวลา 
  แบบศึกษาบางเวลา 
  ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 
 

10. จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า       หน่วยกิต 
   แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน              ปีการศึกษา 
    ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน          ภาคการศึกษา 
   แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน              ปีการศึกษา 
    ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน          ภาคการศึกษา 
 

11. โครงสร้างหลักสูตร 
  หมวดวิชาทักษะชีวิต       หน่วยกิต 
  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ       หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี       หน่วยกิต 
 

  



คูม่อืบรหิารหลกัสตูรปรญิญาตร ี  
47 

12. จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 12.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

       
       
       

 
 12.2 อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

       
       
       
 

 12.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

       
       
       
 

 12.4 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 
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 12.5 ครูฝึก 
 

ที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัต ิ ประสบการณ์ (ป)ี 

    

    

    

 
13. เกณฑ์การวัดผล 
  เกณฑ์การวัดผล (ระบุ)         

 เกณฑ์อื่นๆ (ถ้ามี – ระบุ)        
 

14. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  เรียบครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า    (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

 เกณฑ์อื่นๆ (ระบุ)          
 

15. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ระบุ)       
  การบริหารหลักสูตร (ระบุ)       . 
  ทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา (ระบุ)       .  
  ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน  
  (ระบุ)             . 
  ประเด็นอื่นๆ (ระบุ)          
 

16.  การพัฒนาหลักสูตร 
  ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ส าหรับหลักสูตรนี้ (ระบุ) 

(1)          
(2)          
(3)          
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(4)           
(5)           
(6)          

  ก าหนดการประเมินหลักสูตรดัชนีบ่งชี้ข้างต้น ทุกๆ ระยะ            ปี 
  ก าหนดการประเมินครั้งแรก ปี        
 

17. กรณีที่ต้องขอดุลพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หรือมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากกรอบมาตรฐานหลักสูตร ได้แก่ 

           
           
           

 
 

                                                          รับรองความถูกต้อง 
                          (ลงชื่อ)                 . 
  (    ) 
                                                       ต าแหน่ง                . 
 วันที่      เดือน           พ.ศ.        . 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่อืบรหิารหลกัสตูรปรญิญาตร ี
50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คอศ. 4 

แบบเทียบหลักสูตรเพือ่คุณภาพการศึกษา 
ระดับ           

      สาขาวิชา       . 

 
 
การพิจารณาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
สาขาวิชา       (หลักสูตร                พ.ศ.    ) 
ของสถาบัน            > 
 

1. การตรวจสอบเบื้องต้น 
 1.1 หลักสูตรที่เสนอ 

  เป็นหลักสูตรใหม่  
       สาขาวิชา       พ.ศ.      

  เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตร    
       สาขาวิชา       พ.ศ.      
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1.2 ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ในการประชุม     
              เมื่อวันที่          

1.3 ก าหนดเปิดสอน ปีการศึกษา       
 

2. มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตร 
 การพิจารณาโดยเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชา       สาขาวิชา             
กับหลักสูตรปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชา     . 
 
 
 
 
 

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรญิญาเทคโนโลยีบณัฑิต 

โครงสร้าง หน่วยกิต โครงสร้าง หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต  1. หมวดวิชาทักษะชีวิต  

    
    
    

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
 

 2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
 

 

    
    
    
    
    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
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รวม  รวม  

 
3. สรุปผลการพิจารณา 

 หลักสูตรที่เสนอเป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรก าหนด 

   เห็นสมควรน าเสนอเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  เห็นสมควรให้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ดังนี้      
 

 
                          (ลงชื่อ)                 . 
  (    ) 
                                                       ต าแหน่ง            ผู้อ านวยการสถาบนั            
 วันที่      เดือน           พ.ศ.        . 

 
คอศ. 5 

แบบพิจารณาหลักสูตร 
ระดับ           

    สาขาวิชา        . 

 
 
1. ข้อมูลเบื้องต้น 
 1.1 หลักสูตรที่เสนอ 

  เป็นหลักสูตรใหม่ ประเภทวิชา       
      สาขาวิชา       พ.ศ.      

  เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตร ประเภทวิชา     
      สาขาวิชา       พ.ศ.      

1.2 ได้รับความเห็นชอบจาก   ในการประชุม     
             เมื่อวันที่          

1.3 ก าหนดเปิดสอน ปีการศึกษา       
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2. ข้อมูลการพิจารณาหลักสูตร 
 พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 

 

กรอบมาตรฐาน หลักสูตรที่เสนอ 
1) ชื่อประกาศนียบัตร/ปริญญา 
     ก. ภาษาไทย   
     ข. ภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับชื่อภาษาไทย 

 

2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     ส าเร็จการศึกษาระดับ 
     ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

 

3) ระบบการศึกษา 
     ทวิภาค ปีละ 2 ภาคๆ ละไม่น้อยกว่า  สัปดาห์ 

 

 

กรอบมาตรฐาน หลักสูตรที่เสนอ 
4) ระยะเวลาการศึกษา 
     ใช้เวลาไม่เกิน   ปี 

 

5) การลงทะเบียนเรียน 
     ภาคละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต 

 

6) จ านวนหน่วยกิตรวม 
     ระหว่าง  หน่วยกิต 

 
 

7) โครงสร้างหลักสูตร 
     ก. หมวดวิชาทักษะชีวิต 
     ข. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
     ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

8) จ านวนและคุณวุฒิครู หรือคณาอาจารย์ 
     ก. จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
     ข. คุณวุฒิปริญญาตรงตามสาขาวิชาที่ขอเปิด 

 

 
3. สรุปผลการพิจารณา 



คูม่อืบรหิารหลกัสตูรปรญิญาตร ี
54 

  หลักสูตรที่เสนอมีมาตรฐานสอดคล้องสัมพันธ์ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาและกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 

  เห็นสมควรให้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ดังนี้ 
          

  ความเห็นอื่นๆ 
          

 
                          (ลงชื่อ)                 . 
  (    ) 
                                                       ต าแหน่ง                . 
 วันที่      เดือน           พ.ศ.        . 
 

 
คอศ. 6 

แบบรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
ระดับ       

สาขาวิชา                         ประจ าปีการศึกษา    . 

             
ชื่อสถาบัน            
คณะวิชา/ภาควิชา          
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐาน 
1. หลักสูตร           
2. สาขาวิชา            
3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร          
4. วันที่รายงาน           
5. ปีการศึกษาที่รายงาน          
6. สถานที่ตั้ง           
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(ระบุสถานที่ตั้งสถาบันหลักและสถาบันอื่นๆ กรณีมีการเปิดสอนหลายแห่ง) 
 
 
 

ส่วนที่ 2  นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน    
2. จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน 
 2.1 จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร          คน 
 2.2 จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร          คน 
 2.3 จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร          คน 
 2.4 จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ (ระบุ) 
 สาขาวิชา       จ านวน         คน 
 สาขาวิชา       จ านวน         คน 
 สาขาวิชา       จ านวน         คน 
 
3. จ านวนร้อยละของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ให้ค านวณจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 2.1 และจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่
รับเข้าในหลักสูตร 
4.  จ านวนและร้อยละของผู้ที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี        คน 
5. ภาวะการณ์ได้ท าของผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะ 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
 วันที่ส ารวจ          

จ านวนแบบสอบถามที่ส่ง   จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ    
 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม        
 

 การกระจายภาวะการณ์ได้งานท าเทียบกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

การได้งานท า 
ได้งานท าแล้ว ไม่ประสงค์จะท างาน 

ยังไม่ได้ท างาน ตรงสาขา 
ที่เรียน 

ไม่ตรงสาขา 
ที่เรียน 

ศึกษาต่อ สาเหตุอ่ืน 

จ านวน      
ร้อยละ      
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6.  การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะ
ตลาดแรงงานเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 

ส่วนที่ 3  รายงานผลการด าเนินการจัดการศึกษา การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและ 
 หรือการศึกษาระบบทวิภาคี 
 

1. สรุปผลการเปิดสอนรายวิชา การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและหรือการศึกษาระบบ     
ทวิภาคีในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

 ระบุรายวิชาที่เปิดสอน รายวิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและหรือรายวิชา
การศึกษาระบบทวิภาคีทั้งหมด พร้อมจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จ านวนนักศึกษาที่สอบ
ผ่านแต่ละรายวิชา  

2.  การวิเคราะห์รายวิชาที่เปิดสอน รายวิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและหรือรายวิชา
การศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

 ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่เปิดสอน รายวิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและหรือ
รายวิชาการศึกษาระบบทวิภาคีที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น ได้ระดับคะแนนสูงมาก
หรือต่ าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐาน การให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชาและการสอน
ที่ไม่ตรงกับเนื้อหาของรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระบุวิธีการตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ 
เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่ปกติ และมาตรการแก้ไขที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
 

3.  รายวิชา  รายวิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  และหรือรายวิชาการศึกษาระบบทวิภาคี   
ที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษาและเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 

 ให้ระบุรหัสวิชาและชื่อรายวิชา รายวิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและหรือ
รายวิชาการศึกษาระบบทวิภาคีที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการเรียน  พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้
เปิดสอนและมาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ (ถ้ามี)  เช่น  เป็นรายวิชาชีพพื้นฐานหรือวิชาชีพ
เฉพาะที่ต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาดผู้สอน หรือจ านวนนักศึกษาน้อยเกินไป และได้
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ด าเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชาเพื่อเป็นการประกันว่านักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป 
 

4. วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 
 ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อ
ดังกล่าวพร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ามี) เช่น สาระที่ขาดและจ าเป็นต้องสอนเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของรายวิชา
อื่นได้เพิ่มหัวข้อหรือสาระที่ขาดในรายวิชาอื่นต่อไป 
 
 
 

ส่วนที่ 4  การบริหารจัดการหลักสูตร 
 

 ให้ระบุปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตร ผลกระทบที่ก่อให้เกิด แนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต ในประเด็นต่อไปนี้ 
 1.  คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2.  การบริหารหลักสูตร 
 3.  ทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา 
 4.  ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน  
ส่วนที่ 5  การประเมินหลักสูตร 
 

1. การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ) 
       วันที่ส ารวจ            . (ให้แนบผลการส ารวจมาประกอบด้วย) 
 1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 
 1.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1 
 

2. การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผู้ใช้ หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจาก
ภายนอก 
 2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 
 2.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี) 
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3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
 
 
 

ส่วนที่ 6  คุณภาพของการสอน 
 

1.  การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
 1.1 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการ
ประเมิน 
 ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนพร้อมวิธีการประเมิน 
เช่น ประเมินโดยนักศึกษา เป็นต้น รวมทั้งแผนปฏิบัติการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
 1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 

2. ประสิทธิผลของการสอน 
 ระบุข้อคิดเห็นต่อกลยุทธ์และวิธีการสอนที่ใช้ในรายวิชา เพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
ที่ก าหนดในรายวิชา กระบวนการประเมินและจากข้อคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อน าผลมาปรับ
วิธีการสอนต่อไป 



คูม่อืบรหิารหลกัสตูรปรญิญาตร ี  
59 

 2.1 สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
  สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอนและความเห็นจากบุคคลภายนอกต่อสัมฤทธิผลของ
การสอน ให้ระบุปัญหาที่พบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคให้ดีข้ึน 
 2.2 แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

 แผนด าเนินการในการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ (เช่น การฝึกอบรมหรือการให้
ค าแนะน าหรือการแก้ปัญหาวิธีการอื่นให้ผู้สอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนก าหนดการศึกษา)  
ควรระบุรายวิชาที่ได้แก้ไขหรือปรับเปลี่ยน 
 

3.  การปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่ 

      การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร    มี   ไม่มี 
     หากมีการปฐมนิเทศให้ระบุจ านวนอาจารย์ใหม่และจ านวนที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 
 3.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
 3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

4.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 
 4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
        ให้ระบุกิจกรรมที่สถาบันจัดหรือหน่วยอื่นที่ไม่ใช่สถาบันจัด จ านวนอาจารย์และ
บุคลากรสนับสนุนที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม 
 4.2 สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
 
 
 

ส่วนที่ 7  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ  
2.  การน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปด าเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 

ส่วนที่ 8  แผนด าเนินการเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
 ระบุแผนการด าเนินการแต่ละแผน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จ
ของแผนและเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
 



คูม่อืบรหิารหลกัสตูรปรญิญาตร ี
60 

2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 2.1  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา) 
 2.2  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาใน
รายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลรายวิชา) 
 2.3  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 
 

3.  แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี       . 
 ระบุแผนปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
 

 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :          
ลายเซ็น :        วันที่รายงาน :    
เห็นชอบโดย :           
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา  
ลายเซ็น :        วันที่ :     
 

เอกสารประกอบรายงาน (ถ้ามี) 
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คณะท างาน  
 

 
 

ทีป่รกึษา 
 

ดร. ชัยพฤกษ์ เสรรีักษ ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ดร. อกนิษฐ ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ดร. สริิรักษ์ รัชชุศานติ ที่ปรึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

คณะผูเ้รยีบเรยีง 
 

นายไพฑูรย ์ นันตะสุคนธ ์ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก ์
      นางสาววัลลภา    อยู่ทอง หน่วยศึกษานิเทศก ์
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