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 คู่มือการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร จัดท าเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาชีวศึกษาบัณฑิต 
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่ เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 
ด าเนินการจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตาม และประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 2) การบริหารจัดการศึกษา และ 3) การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 ทั้งนี้ในการปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ เก่ียวข้อง 
จะต้องศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเพ่ิมเติม ตามที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง เพ่ือประโยชน์ในการศึกษามากขึ้น  
          

 
          

       คณะกรรมการด าเนินการจัดท า คู่มือ
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
      
 

 





ข 

 

สำรบัญ  
 หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 

ก 
ข 

นิยามศัพท์ ง 
ส่วนท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 1 
1.1 การเตรียมเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ 4 
1.2 การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 5 
1.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ 7 

1.3.1 การพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรใหม่ต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ 7 
1.3.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ต่อสภาสถาบัน 8 
1.3.3 การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร และประเมินความพร้อมและศักยภาพของ

สถาบัน 
9 

1.3.4 การรับทราบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 12 
1.4 การปรับปรุงหลักสูตร 14 

1.4.1 หลักสูตรปรับปรุง 14 
1.4.2 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 15 

1.5 การขอปิดหลักสูตร 17 
1.5.1 ระดับสถาบัน 17 
1.5.2 ระดับ สอศ. และ สกอ. 18 

ส่วนท่ี 2 การบริหารจัดการศึกษา 19 
2.1 การรับเข้าศึกษาและการจบของนักศึกษา 20 

2.1.1 การรับเข้าศึกษาต่อ 20 
2.1.2 การส าเร็จการศึกษา 24 
2.1.3 การขึ้นทะเบียนบัณฑิต 25 

2.2 การจัดการระบบทวิภาคี 26 
2.2.1 การคัดเลือกสถานประกอบการ 27 
2.2.2 การปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 28 

  
  
  

ข 

 

สำรบัญ  
 หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 

ก 
ข 

นิยามศัพท์ ง 
ส่วนท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 1 
1.1 การเตรียมเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ 4 
1.2 การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 5 
1.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ 7 

1.3.1 การพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรใหม่ต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ 7 
1.3.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ต่อสภาสถาบัน 8 
1.3.3 การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร และประเมินความพร้อมและศักยภาพของ

สถาบัน 
9 

1.3.4 การรับทราบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 12 
1.4 การปรับปรุงหลักสูตร 14 

1.4.1 หลักสูตรปรับปรุง 14 
1.4.2 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 15 

1.5 การขอปิดหลักสูตร 17 
1.5.1 ระดับสถาบัน 17 
1.5.2 ระดับ สอศ. และ สกอ. 18 

ส่วนท่ี 2 การบริหารจัดการศึกษา 19 
2.1 การรับเข้าศึกษาและการจบของนักศึกษา 20 

2.1.1 การรับเข้าศึกษาต่อ 20 
2.1.2 การส าเร็จการศึกษา 24 
2.1.3 การขึ้นทะเบียนบัณฑิต 25 

2.2 การจัดการระบบทวิภาคี 26 
2.2.1 การคัดเลือกสถานประกอบการ 27 
2.2.2 การปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 28 

  
  
  



ค 

 

สำรบัญ (ต่อ)  
 หน้า 

2.3 การบริหารหลักสูตร 33 
2.3.1 การแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน 33 
2.3.2 การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาและรายละเอียดของรายวิชาใน

สถานประกอบการ 
34 

2.3.3 การท ารายงานการด าเนินงานของรายวิชาในสถานศึกษาและรายงานการด าเนินงาน
ของรายวิชาในสถานประกอบการ 

35 

2.3.4 การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 36 
2.3.5 การนิเทศการเรียนการสอนระดับสาขาวิชา  37 

2.4 กระบวนการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 38 
2.5 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 39 
2.6 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 40 
ส่วนท่ี 3 การประกันคุณภาพหลักสูตร 42 
3.1 การสร้างคู่มือและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 43 
3.2 การตรวจสอบติดตามคุณภาพ 44 
3.3 การจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 45 
3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 46 
บรรณานุกรม 47 

  
  

 

 

 

 

 

 

ค 

 

สำรบัญ (ต่อ)  
 หน้า 

2.3 การบริหารหลักสูตร 33 
2.3.1 การแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน 33 
2.3.2 การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาและรายละเอียดของรายวิชาใน

สถานประกอบการ 
34 

2.3.3 การท ารายงานการด าเนินงานของรายวิชาในสถานศึกษาและรายงานการด าเนินงาน
ของรายวิชาในสถานประกอบการ 

35 

2.3.4 การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 36 
2.3.5 การนิเทศการเรียนการสอนระดับสาขาวิชา  37 

2.4 กระบวนการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 38 
2.5 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 39 
2.6 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 40 
ส่วนท่ี 3 การประกันคุณภาพหลักสูตร 42 
3.1 การสร้างคู่มือและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 43 
3.2 การตรวจสอบติดตามคุณภาพ 44 
3.3 การจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 45 
3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 46 
บรรณานุกรม 47 

  
  

 

 

 

 

 

 



ง 

 

นิยำมศัพท์ 
 

 ในการปฏิบัติตามคู่มือการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรนี้   

1. สอศ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. กอศ. หมายถึง คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3. ก.พ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
4. สกอ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. สมอ. หมายถึง ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
7. คณะอนุกรรมการด้านหลักสูตร หมายถึง คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
8. คณะอนุกรรมการวิชาการ หมายถึง คณะอนุกรรมการวิชาการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง 
9. สถาบัน หมายถึง สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จัดต้ังโดยกฎกระทรวง 
10. สภาสถาบัน หมายถึง สภาสถาบันการอาชีวศึกษา และสภาสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรใน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จัดต้ังโดยกฎกระทรวง 
12. อาชีวศึกษาบัณฑิต หมายถึง ส่วนราชการในสถาบันที่มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับ    

ปริญญาตรี 
13. CHECO (Commission on Higher Education Curriculum Online) หมายถึง ระบบ

ฐานข้อมูลด้านความสอดคล้องของหลักสูตร 
14. CHE-QA (Commission on Higher Education-Quality Assessment online 

system) หมายถึง ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
สาขาวิชา 
 

 

ง 

 

นิยำมศัพท์ 
 

 ในการปฏิบัติตามคู่มือการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรนี้   

1. สอศ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. กอศ. หมายถึง คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3. ก.พ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
4. สกอ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. สมอ. หมายถึง ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
7. คณะอนุกรรมการด้านหลักสูตร หมายถึง คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
8. คณะอนุกรรมการวิชาการ หมายถึง คณะอนุกรรมการวิชาการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง 
9. สถาบัน หมายถึง สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จัดต้ังโดยกฎกระทรวง 
10. สภาสถาบัน หมายถึง สภาสถาบันการอาชีวศึกษา และสภาสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรใน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จัดต้ังโดยกฎกระทรวง 
12. อาชีวศึกษาบัณฑิต หมายถึง ส่วนราชการในสถาบันที่มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับ    

ปริญญาตรี 
13. CHECO (Commission on Higher Education Curriculum Online) หมายถึง ระบบ

ฐานข้อมูลด้านความสอดคล้องของหลักสูตร 
14. CHE-QA (Commission on Higher Education-Quality Assessment online 

system) หมายถึง ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
สาขาวิชา 
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ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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ส่วนที ่1  
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 
 การพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรจะประสบความส าเร็จได้จ าเป นต้องอาศัยการบริหาร
จัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร บทบาท
หน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปัจจุบันการบริหารจัดการหลักสูตรมีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาคิด
ตัดสินใจให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง ดังนั้นผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิด วิธีการ 
รูปแบบ และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) จากกรอบแนวคิดเดิม สู่แนวคิดใหม่ ความรู้
ใหม่ วิธีการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติ ใหม่ ๆ ซ่ึงต้องมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กันหลายระดับ 
ต้ังแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับสถานประกอบการ และระดับสถานศึกษา  อีกทั้งการบริหาร
จัดการหลักสูตร (Curriculum Administration ) เป นการบริหารงานที่กว้างขวางครอบคลุมหลายมิติ 
และต้องอาศัยปัจจัยเก้ือหนุนต่างๆ จ านวนมาก เป นการบริหารทุกกิจกรรมในสถานศึกษาที่ เก่ียวข้อง
กับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าทีน่ านโยบายการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
โดยการก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตาม ประเมินมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวศึกษาและส่งเสริมการ
ด าเนินการของสถาบันอาชีวศึกษา โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (Thai Qualifications Framework for Vocational Education ; 
TQF : VEd)1 เป นเครื่องมือสู่การปฏิบัติในสถาบันอาชีวศึกษาอย่างเป นรูปธรรมมุ่งเน้นการจัด
การศึกษาที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษาเป นการประกันคุณภาพบัณฑิต
ให้สังคมชุมชนสถานประกอบการ มีความเข้าใจตรงกันและเชื่อ ม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตว่ามี
มาตรฐานเดียวกับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพด าเนินการจัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน อาชีวศึกษาบัณฑิต และสถาบันใช้
เป นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การน าเสนอหลักสูตร การพัฒนาคณาจารย์ และการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ทั้งนี้ในการประสานงาน การด าเนินการเก่ียวกับหลักสูตร การให้ค าปรึกษา และ
กา ร ดูแลหลั กสู ตร ให้ มีมา ตร ฐา นตา มที่ ส า นั ก งา นคณะกร รมกา รกา ร อา ชี ว ศึกษา แล ะ

                                                                 
1คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562,
หน้า 1-5 
2คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ         
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กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด ดังนั้นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการจึงได้ก าหนดกระบวนการ ดังแสดงในภาพที่ 1-1 

 
 
ภาพท่ี 1-1 กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ          

สายปฏิบัติการ   
 จากภาพที่ 1-1 แสดงกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซ่ึงแบ่งความรับผิดชอบเป น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) สถานศึกษาสังกัด
สถาบั น 2) สถาบั น 3) ส านั กงา นคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา และ 4) คณะกรรมกา ร 
การอุดมศึกษาและส านักงานข้าราชการพลเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ 

จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 

พิจารณากล่ันกรองหลักสูตร 

อาชีวศึกษาบัณฑิต/วิทยาลัย/สาขาวิชา 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

พิจารณาเห็นชอบหลักสูตร 

ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร
และประเมินความพร้อม 

พิจารณากล่ันกรองหลักสูตร 

พิจารณาอนุมัติหลักสูตร 

รับทราบหลักสูตร 

รับรองคุณวุฒิการศึกษา 

คณะอนุกรรมการวิชาการ 

สภาสถาบัน 

สมอ. / สอศ. 

คณะอนุกรรมการด้านหลักสูตร 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) 

ส านักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ก.พ. / ก.ค.ศ. 

ส่วนท่ี 1 

ส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 3 

ส่วนท่ี 4 
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 ส่วนที่ 1 สถานศึกษาสังกัดสถาบัน โดยสาชาวิชาที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีด าเนินการศึกษาบริบทต่างๆ เช่น ความต้องการก าลังคนของสถานประกอบการ แผน
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา สถาบัน กลุ่มจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ร่วมกับอาชีวศึกษาบัณฑิตเพ่ือจัดท าแผนการเปิดหลักสูตรและรายละเอียดหลักสูตร  
 ส่วนที่ 2 สถาบัน โดยอาชีวศึกษาบัณฑิตด าเนินการให้สถานศึกษาน าเสนอความพร้อมในการ
เปิ ด ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ห ลั ก สู ต ร เ พ่ื อ ใ ห้ ค ณ ะ อ นุ ก ร รม ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ 
สภาสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตตามล าดับ 
 ส่วนที่ 3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส านักมาตรฐานอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ ด าเนินการให้สถาบันน าเสนอความพร้อมในการเปิดหลักสูตรและรายละเอียดหลักสูตรเพ่ือให้
คณะอนุกรรมการด้านหลักสูตร พิจารณาให้ความเห็นชอบและน าเสนอให้คณะกรรมการกา ร
อาชีวศึกษาอนุมัติการเปิดหลักสูตรและประกาศใช้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตต่อไป2 
 ส่วนที่ 4 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร
ทีส่ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอนุมัติ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
และจัดส่งให้ส านักงา นคณะกรรมการข้าร าชการพลเรือน (ส า นักงาน ก .พ.) และส านักงา น
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรองคุณวุฒิการศึกษา  
 การพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตของสถาบันมีขั้นตอนในการด าเนินการ ประกอบด้วย  

1. การเตรียมเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ 
2. การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
3. การขอความเห็นชอบสภาสถาบันเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร 
4. การปรับปรุงหลักสูตร (ตามรอบ/ปรับปรุงเล็กน้อย) 
5. การขอปิดหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
2คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ         
พ.ศ. 2562,หน้า 5 
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1.1 การเตรียมเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ 
การขอเปิดหลักสูตรใหม่ให้สถาบันด าเนินการตามขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 1-2  
 

 
 

ภาพท่ี 1-2 ขั้นตอนการเตรียมการเปิดหลักสูตรใหม่ 

 จากภาพที่ 1-2 แสดงขั้นตอนการเตรียมการเปิดหลักสูตรใหม่ ซ่ึงสาขาวิชาจะต้องด าเนินการ 
ศึกษาความเป นไปได้ในการเปิดหลักสูตร  โดยศึกษาข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน แผนยุทธศาสตร์ชาติ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดท าข้อมูล

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เร่ิมต้น 

ส้ินสุด 

เสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ 

จัดท าข้อมูลความพร้อม 

เพ่ือเปิดหลักสูตร 

เสนอสภาสถาบันพิจารณา 

ศึกษาความเป นไปได้ในการ
ขอเปิดหลักสูตร 

 ความเห็นคณะอนุกรรมการ 
วิชาการ 

ความเห็นสภาสถาบัน 

เตรียมความพร้อม 
ในการเปิดหลักสูตร 
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เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการวิชาการและสภาสถาบัน เพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
กรณีไม่ผ่านความเห็นชอบคณะอนุกรรมการวิชาการและสภาสถาบันให้อาชีวศึกษาบัณฑิตส่งกลับไป
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือสาขาวิชาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 
1.2 การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 

การด าเนินการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรด าเนินการโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับ
อาชีวศึกษาบัณฑิตด าเนินการ ดังแสดงในภาพที่ 1-3 

 

ภาพท่ี 1-3 ขั้นตอนการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 

 จากภา พที่ 1-3 แสดงการจั ดท าร ายละเอียดของหลั กสูตร  โดยสภาสถาบัน แต่งต้ั ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา  เพ่ือศึกษาเก่ียวกับกฎระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี แนวทางการบริหารหลักสูตร มาตรฐานอาชีพ และมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี โดยด าเนินการดังนี้ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร ให้มีจ านวนตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศ ซ่ึงควรที่จะประกอบด้วย 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 2) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาหลักสูตร 3) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาซ่ึงเป นบุคคลภายนอกสถาบัน 4) ผู้แทนของสถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถาบันในการ

เร่ิมต้น 

ยกร่างรายละเอียดของหลักสูตร 

วิพากษ์หลักสูตร 

สรุปข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตร 

ปรับปรุงแก้ไขร่างรายละเอียดของหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 

ส้ินสุด 

แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร 
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จัดการเรียนการสอนที่มิใช่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยให้ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป น
ประธานกรรมการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร และต้องอยู่ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยเป นผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน3 

2. ยกร่างรายละเอียดหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรตาม ประกา ศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทวง
ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี พ.ศ.  2560 และประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

 3. การวิพากษ์หลักสูตร 
ให้สถาบันด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนา

หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ และผู้แทนในสถาน
ประกอบการ ที่ไม่ใช่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว 

4. สรุปข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตร 
ให้คณะกรรมการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร พิจารณาและสรุปผลการ

วิพากษ์หลักสูตร 
5. ปรับปรุงแก้ไขร่างรายละเอียดหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 

ให้คณะกรรมการพัฒนารายละเอียดหลักสูตร น าผลการสรุปการวิพากษ์หลั กสูตร
มาปรับปรุงร่างรายละเอียดหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ในข้อ 2 และที่จะมีเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
                                                                 

3กระทรวงศึกษาธิการ, เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558, ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 132 ตอนพิเศษ 
259 ง, หน้า 3 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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1.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ 
1.3.1 การพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรใหม่ต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ 

การพิจารณากลั่น กรองหลักสู ตรให ม่ต่อคณะอนุ กรรมการวิ ชากา รให้สถาบั น
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 1-4 

 

  

ภาพท่ี 1-4 การพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรใหม่ต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ 
 

ผ่าน 

เร่ิมต้น 

เสนอร่างรายละเอียดของหลักสูตร 

อาชีวศึกษาบัณฑิต 
ตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบและ
ประเมินความพร้อม 

ร่างหลักสูตรฉบับเสนอ
คณะอนุกรรมการวิชาการ 

ส้ินสุด 

ปรับปรุงแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ 

คณะอนุกรรมการวิชาการ 
พิจารณากล่ันกรอง 

ผลการพิจารณา 

ปรับปรุงแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

จัดท าร่างรายละเอียดหลักสูตรฉบับ
เสนอสภาสถาบัน 

ไม่ผ่าน 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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จากภาพที่ 1-4 แสดงการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการวิชาการโดยคณะ
จัดท าสาขาวิชาน าร่างหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการผ่านอาชีวศึกษา
บัณฑิต เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง ประเมินความพร้อมของสาขาวิชาที่ขอเปิดหลักสูตร  

กรณีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมและผลการพิจารณากลั่นกรองให้
อาชีวศึกษาบัณฑิตส่งกลับไปผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือสาขาวิชาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนน าเสนอ
คณะอนุกรรมการวิชาการอีกครั้ง 

1.3.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ต่อสภาสถาบัน 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ต่อสภาสถาบัน ให้สถาบันด าเนินการตามขั้นตอน

ดังแสดงในภาพที่ 1-5 

 

ภาพท่ี 1-5 ขั้นตอนการขอความเห็นชอบหลักสูตรต่อสภาสถาบัน 
 

จากภาพที่ 1-5 แสดงขั้นตอนการขอความเห็นชอบหลักสูตรต่อสภาสถาบัน โดยอาชีวศึกษา
บัณฑิตน าร่างหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะอนุกรรมการวิชาการ เสนอต่อสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบหลักสูตรและลงนามโดยนายกสภาสถาบัน 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เร่ิมต้น 

สภาสถาบันพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ผลการพิจารณา 

จัดท ารายละเอียดหลักสูตร 
ฉบับสมบูรณ์เสนอ สอศ. 

ส้ินสุด 

อาชีวศึกษาบัณฑิต เสนอ 
สภาสถาบัน 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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หลังจากที่สภาสถาบันเห็นชอบให้อาชีวศึกษาบัณฑิตจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร เสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในกรณีสภาสถาบันไม่เห็นชอบ ให้ส่งกลับอาชีวศึกษาบัณฑิตเพ่ือแจ้งต่อ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรือสาขาวิชา ด าเนินการต่อไป 

1.3.3 การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร และประเมนิความพร้อมและศักยภาพของ
สถาบัน 

1) การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร และประเมินความพร้อมและศักยภาพของ
สถาบันของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 1-6 

 

  

ภาพท่ี 1-6 ขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและประเมินความพร้อมและ
ศักยภาพของสถาบัน  

 
จากภาพที่  1-6  แสดงการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร และประเมินความ

พร้อมและศักยภาพของสถาบันโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ด าเนินการตรวจสอบ

เร่ิมต้น 

เสนอหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบของสภาสถาบัน 

ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและประเมินความ
พร้อมและศักยภาพของสถาบัน 

 

ปรับปรุงแก้ไข ผลการตรวจสอบและ 
ประเมินความพร้อม 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ส้ินสุด 

รายงานผลและประเมินความพร้อมต่อ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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รายละเอียดของหลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบจากสถาบันอีกครั้งหนึ่ง  จากนั้นจึงด าเนินการประเมิน
ความพร้อมของสถาบัน   

กรณีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้การรายงานความพร้อมต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

กรณีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดให้สถาบันด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแล้ว
รายงานกลับมายังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือด าเนินการต่อไป 

2) การพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของหลักสูตรของส านักงา นคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา โดยคณะอนุกรรมการด้านหลักสูตรเป นผู้ด าเนินการ มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 1-7 

 

   

ภาพท่ี 1-7 ขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ   
 การอาชีวศึกษา 

 
จากภาพที่ 1-7 แสดงขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของหลักสูตรของ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยคณะอนุกรรมการด้านหลักสูตรด าเนินการกลั่นกรอง

เร่ิมต้น 

พิจารณากล่ันกรองหลักสูตรโดย 

คณะอนุกรรมการด้านหลักสูตร 

ผลการพิจารณา แจ้งสถาบันเพ่ือด าเนินการ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

เสนอหลักสูตรท่ีผ่านการตรวจสอบและประเมิน 

ความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน  

ส้ินสุด 

จัดท ารายละเอียดของหลักสูตรเสนอ 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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รายละเอียดของหลักสูตร และความพร้อมของสถาบัน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
อนุมัติและประกาศใช้หลักสูตรต่อไป 

กรณีที่ผลการพิจารณา “ไม่ผ่าน” ให้ส านักมาตรฐานอาชีว ศึกษาและวิชาชีพแจ้งต่อ
สถาบันเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าและน าเข้าคณะอนุกรรมการด้านหลักสูตรพิจารณากลั่นกรอง
อีกครั้งหนึ่ง  

3) การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
ขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 1-8 

 

  

ภาพท่ี 1-8 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา 

 
 จากภาพที่  1-8  แสดงขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรที่ผ่านการกลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการด้านหลักสูตร   
จะถูกพิจารณาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เร่ิมต้น 

พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรโดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ผลการพิจารณา แจ้งสถาบันทราบ 
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เสนอหลักสูตรท่ีผ่านคณะอนุกรรมการด้านหลักสูตร   

ส้ินสุด 

อนุมัติหลักสูตรโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประกาศใช้หลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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 กรณีผลการพิจารณา “เห็นชอบ” ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอนุมัติ
และเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตร 

กรณีที่ผลการพิจารณา “ไม่เห็นชอบ” ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
แจ้งต่อสถาบันเพ่ือทราบ 
 1.3.4 การรับทราบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

การรับทราบโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร  มี
ขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 1-9 

 
 

ภาพท่ี 1-9 ขั้นตอนการรับทราบการพัฒนาหลักสูตรโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 จากภาพที่  1-9  แสดงขั้นตอนการรับทราบการพัฒนาหลักสูตรโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแจ้งผลการอนุมัติหลักสูตรให้สถาบัน
รับทราบและบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ CHECO ภายใน 7 วัน จากนั้นส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จะพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรในระบบ  CHECO 

ปรับปรุง 

แก้ไข 

เร่ิมต้น 

สอศ. แจ้งผลการอนุมัติหลักสูตรให้สถาบันรับทราบ 
 

สถาบันจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ CHECO 

ตรวจสอบผลการพิจารณาหลักสูตรในระบบ CHECO โดย สกอ. 

ผลการพิจารณา 

สกอ. เสนอต่อ ส านักงาน ก.พ. และ ก.ค.ศ. 

ส้ินสุด 

ไม่สอดคล้อง 

สอดคล้อง 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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 กรณีผลการพิจารณา “สอดคล้อง” ให้สถาบันแจ้งสาขาวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร 

กรณีผลการพิจารณา  “ไม่สอดคล้อง” ให้ สถาบันแจ้งสาขาวิชาด าเนินการแก้ไขตา ม
ข้อเสนอแนะและบันทึกข้อมูลหลักสูตรลงในระบบ CHECO ต่อไป 
 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จะรับทราบหลักสูตรหลังจากหลักสูตรผ่านการ พิจารณา
ความสอดคล้อง และสถาบันรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรภายใน 1 ปี เพ่ือให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กรณีสาขาวิชาที่ มีสภาวิ ชาชีพรั บรองหลักสูตร  เม่ือผ่ านการ รับท รา บจากส านักงา น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้สถาบันแจ้งสภาวิชาชีพทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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1.4 การปรับปรุงหลักสูตร  
 1.4.1 หลักสูตรปรับปรุง  

การปรับปรุ งหลั กสู ตร  ที่ เป นการปรับปรุง ในสาร ะส าคัญของหลั กสู ตร  อา ทิ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระส าคัญในหมวด
วิชาเฉพาะและระบบการศึกษา ให้สถาบันด าเนินการตามขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1-10 ขั้นตอนการด าเนินการหลักสูตรปรับปรุง 

จากภาพที่ 1-10 แสดงขั้นตอนการด าเนินการหลักสูตรฉบับปรับปรุง ซ่ึงสาขาวิชาจะต้อง
ด าเนินการ ประเมินหลักสูตร โดยศึกษาข้อมูลจาก ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต ผู้เรียนในปีสุดท้าย ผู้สอน และ
ครูฝึกในสถานประกอบการ ความต้องการของสถานประกอบการ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 

เห็นชอบ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เร่ิมต้น 

รวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 

วิเคราะห์และจัดท าข้อมูล
จัดท าข้อมูลเพ่ือเปิดหลักสูตร

เสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ 

ผลการพิจารณา 

เสนอสภาสถาบัน 

ผลการพิจารณา 

ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

ส้ินสุด 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้ อง เพ่ือจัดท าข้อมูลเสนอขอ ความเห็นชอบต่อ
คณะอนุกรรมการวิชาการและสภาสถาบัน เพ่ือด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

กระบวนการน าเสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุงเพ่ือขออนุมัติจัดการเรียนการสอนให้ด าเนินการ
ตามข้อ 1.2 และขอความเห็นชอบของหลักสูตรตามข้อ 1.3 

1.4.2 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  
เป นการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา 

การเพ่ิมรายวิชาเลือก การปรับค าอธิบายรายวิชา และการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยไม่
กระทบโครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ 

1) การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยในระดับสถาบัน ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังแสดง
ในภาพที่ 1-11 

 

  

ภาพท่ี 1-11 ขั้นตอนการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 

เห็นชอบ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท า 
รายละเอยีดการปรับปรุงหลักสูตร 

อาชีวศึกษาบัณฑิตเสนอ 
คณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา 

ผลการพิจารณา 

รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน 

 

ผ่าน 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่ผ่าน 

เร่ิมต้น 
 

ส้ินสุด 
 

อาชีวศึกษาบัณฑิตเสนอ 
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

ผลการพิจารณา 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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จากภาพที่ 1-11 แสดงขั้นตอนการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ให้ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจัดท ารายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ
และสภาสถาบันผ่านทางอาชีวศึกษาบัณฑิต  

กรณีคณะอนุกรรมการวิชาการ หรือสภาสถาบัน มีความเห็น “ไม่ผ่าน” ให้อาชีวศึกษา
บัณฑิตส่งกลับไปผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือสาขาวิชาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนน าเสนออีกครั้ง 

2) การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ในระดับ สอศ. และ สกอ. ให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 1-12 

 
 

ภาพท่ี 1-12 ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ในระดับ สอศ.และ สกอ. 
 

จากภาพที่ 1-12 แสดงขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ในระดับ สอศ. และ 
สกอ. ให้สถาบันเสนอรายละเอียดการปรับปรุงของหลักสูตรตามความเห็นชอบของสภาสถาบัน  เพ่ือ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือทราบ 

สมอ. เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร 
ต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ 

 

เร่ิมต้น 
 

ส้ินสุด 
 

เสนอรายละเอียด 
การปรับปรุงหลักสูตรต่อ สมอ. 

แจ้งส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ
สถาบัน 

สถาบันบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHECO 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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ขออนุมัติต่อส านักงานคณะกรรมกา รการอาชี วศึกษา โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมกา ร          
การอาชีวศึกษา   

กรณีส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  มีความเห็น “ไม่อนุมัติ” ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศึกษาส่งกลับสถาบันไปให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือสาขาวิชาเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีกครั้ง 

 
1.5 การขอปิดหลักสูตร 

1.5.1 ระดับสถาบัน 
การขอปิดหลักสูตรในระดับสถาบันให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 1-13 

 

 
 

ภาพท่ี 1-13 ขั้นตอนการขอปิดหลักสูตร ระดับสถาบัน 
 

จากภาพที่ 1-13 แสดงขั้นตอนการขอปิดหลักสูตร ระดับสถาบัน ให้ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรยื่นค าร้องขอปิดหลักสูตรพร้อมรายละเอียด เสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ และสภาสถาบัน
ผ่านทางอาชีวศึกษาบัณฑิต 

เห็นชอบ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรย่ืนค าร้องขอปิดหลักสูตร 

อาชีวศึกษาบัณฑิตเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ 

ผลการพิจารณา 
ไม่เห็นชอบ 

อาชีวศึกษาบัณฑิตเสนอสภาสถาบัน 

เสนอแบบรายละเอียดขอปิดหลักสูตร 

ส้ินสุด 

เร่ิมต้น 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 
รวบรวมข้อมูล 

เสนอสภาสถาบัน 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

18

18 

 

กรณีผลกา รพิจารณา  ไ ม่เห็น ชอบ  ให้สภา สถา บันแต่งต้ั งคณะกรรมการ  ซ่ึ ง
ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาชีวศึกษาบัณฑิต และกรรมการสภาสถาบัน  เพ่ือรวบรวมข้อมูล
เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา 

1.5.2 ระดับ สอศ. และ สกอ. 
การขอปิดหลักสูตรในระดับ สอศ. และ สกอ. ให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังแสดงใน  

ภาพที่ 1-14 
 

  

ภาพท่ี 1-14 ขั้นตอนการขอปิดหลักสูตร ระดับ สอศ. และ สกอ. 
 
จากภาพที่ 1-14 แสดงขั้นตอนการขอปิดหลักสูตร ระดับ สอศ. และ สกอ. ให้สถาบันน าแบบ

รายละเอียดขอปิดหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันเสนอขออนุมัติต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านทางส านักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ก่อนแจ้ง สกอ. เพ่ือ
ขอปิดหลักสูตรดังกล่าวและจัดท าเป นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ส านักมาตรฐานอาชีวศึกษา
และวิชาชีพแจ้งผลการพิจารณาต่อสถาบันเพ่ือด าเนินการต่อไป  

สมอ. เสนอรายละเอียด 

ขอปิดหลักสูตร ต่อ สอศ. 
 

สถาบันเสนอแบบรายละเอียด 
ขอปิดหลักสูตรต่อ สอศ. 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ส้ินสุด 

แจ้ง สกอ. เพ่ือรับทราบ 

ผลการพิจารณา 
 

เร่ิมต้น 

ประกาศปิดหลักสูตร 

โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
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ส่วนที ่2 
การบริหารจัดการศึกษา 

 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบัน เป นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่

เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษา จึงควรพัฒนาเครื่องมือด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบัน ประกอบด้วย  

1. การรับเข้าศึกษาต่อและการจบของนักศึกษา  

2. การจัดการระบบทวิภาคี  

3. การบริหารหลักสูตร  
4. การจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  

5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

6. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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2.1 การรับเข้าศึกษาต่อและการจบของนักศึกษา 
2.1.1 การรับเข้าศึกษาต่อ 

1) การรับสมัครเข้าศึกษาต่อให้วิทยาลัยเสนอต่อสถาบันด าเนินการดังแสดงในภาพที่ 2-1 

 
 

ภาพท่ี 2-1 ขั้นตอนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ 
 

จากภาพที่ 2-1 แสดงขั้นตอนการรับนักศึกษาโดยวิทยาลัยเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ต่อสถาบันแล้วสถาบันโดยอาชีวศึกษาบัณฑิตเสนอสภาสถาบันเพ่ือขออนุมัติจ านวนและแผนการรับ
นักศึกษา จากนั้นอาชีวศึกษาบัณฑิตจึงด าเนินการจัดท าคู่มือ ใบสมัคร ประชาสัมพันธ์ รับสมัครตาม
วันเวลาที่ก าหนด พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครพร้อมประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์สอบ  แล้วแจ้งวิทยาลัย
ทราบ  

 
 
 
 

อนุมัติจ านวนและแผนการรับนักศึกษา 
 

เสนอจ านวนและแผนการรับนักศึกษา 

ส้ินสุด 

จัดท าคู่มือการรับสมัคร/ใบสมัคร 

เร่ิมต้น 

ด าเนินการรับสมัครตามวันเวลาท่ีก าหนด 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 
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 2) การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อให้วิทยาลัยเสนอรายชื่อคณะกรรมการเสนอต่ออาชีวศึกษา
บัณฑิต ด าเนินการดังแสดงในภาพที่ 2-2 
 

 
 

ภาพท่ี 2-2 ขั้นตอนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 

จากภาพที่ 2-2 แสดงขั้นตอนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยวิทยาลัยเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  จัดท าแบบทดสอบและแบบสอบสัมภาษณ์ 
ด าเนินการสอบคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้า ศึกษาต่อ  เม่ือแล้วเสร็จสิ้นกระบวนการให้
เสนอต่อสถาบัน 

 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 

เสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

ส้ินสุด 

จัดท าแบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์ 

เร่ิมต้น 

ส่งรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อให้สถาบัน 

ด าเนินการสอบข้อเขียนและแบบสอบสัมภาษณ์ 

ณ วิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอน  

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ ลงนามโดยสถาบัน 
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 3) การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้อาชีวศึกษาบัณฑิต ด าเนินการดังแสดงในภาพที่ 2-3 
 

 
 

ภาพท่ี 2-3 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
 

จากภาพที่ 2-3 แสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา โดยวิทยาลัยเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาต่ออาชีวศึกษาบัณฑิต เพ่ือจัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน คู่มือ
นักศึกษา และด าเนินการให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลเอกสารการขึ้นทะเบียน งานทะเบียนวิทยาลัย
ด าเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล และอาชีวศึกษาบัณฑิตรายงานผลการรับนักศึกษาต่อ
สภาสถาบัน       

 
 
 
 
 

จัดท าคู่มือนักศึกษา 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทะเบียนนักศึกษา 

ส้ินสุด 

บันทึกข้อมูลการข้ึนทะเบียนนักศึกษา 

เร่ิมต้น 

บันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล 

ส่งเอกสารการข้ึนทะเบียนของนักศึกษา  

รายงานผลการรับนักศึกษาต่อสภาสถาบัน 

จัดเตรียมเอกสารการข้ึนทะเบียน 
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 4) การลงทะเบียนรายวิชา ให้อาชีวศึกษาบัณฑิตด าเนินการดังแสดงในภาพที่ 2-4 
 

 
 

ภาพท่ี 2-4 ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชา 
 

ภาพที่ 2-4 แสดงขั้นตอนลงทะเบียนรายวิชา โดยงานหลักสูตรการเรียนการสอน 
บันทึกแผนการเรียนเข้าสู่ระบบ ศธ.02  งานทะเบียนเตรียมเอกสารการลงทะเบียน ให้นักศึกษา      
รับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนรายวิชา จากนั้นงานทะเบียนจึงด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลและสรุปข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายวิชา เสนอต่ออาชีวศึกษาบัณฑิต  

 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการลงทะเบียนประจ าภาคเรียน 
 

จัดเตรียมและส่งบัตรลงทะเบียนประจ าภาคเรียน 

ส้ินสุด 

จดให้พบกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 

เร่ิมต้น 

จัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา 

จัดส่งบัตรลงทะเบียนตามแผนการเรียนให้สถาบัน  

สรุปข้อมูลผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
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2.1.2 การส าเร็จการศึกษา 
เม่ือนักศึกษาได้ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ให้ด าเนินการตามภาพที่ 2-5 
 

 
 

ภาพท่ี 2-5 ขั้นตอนการส าเร็จการศึกษา 
 

จากภาพที่ 2-5 แสดงขั้นตอนการส าเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาที่ศึกษาครบตาม
โครงสร้างหลักสูตรยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาตามแบบฟอร์มที่ก าหนดต่องานทะเบียนของวิทยาลัย          
เพ่ือตรวจสอบเกณฑ์การส าเร็จ และจัดส่งรายชื่อผู้ส า เร็จพร้อมรวบรวมเอกสารค าร้องขอส าเร็ จ
การศึกษาของนักศึกษาต่ออาชีวศึกษาบัณฑิต เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาผลการส าเร็จ  ถ้าหากมี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาบัณฑิต เสนอให้อนุกรรมการวิชาการ
พิจารณาและเสนอต่อสภาสถาบัน เพ่ืออนุมัติการส าเร็จการศึกษาเป นล าดับต่อไป  
    

 
 
 

     

ด าเนินการตรวจสอบเกณฑ์การส าเร็จกาศึกษา 
 

ด าเนินการรวบรวมค าร้องขอส าเร็จการศึกษาจาก
นักศึกษาตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

ส้ินสุด 

จดส่งรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมเอกสารค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษาต่ออาชีวศึกษาบัณฑิต 

เร่ิมต้น 

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาโดยสภาสถาบัน 

ตรวจสอบและพิจารณาผลการส าเร็จการศึกษาโดย
คณะอนุกรรมการวิชาการ  
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2.1.3 การขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาด าเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ดังแสดงในภาพที่ 2-6 
 

  

ภาพท่ี 2-6 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
 

 จากภาพที่ 2-6 แสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ให้ผู้ส า เร็จการศึกษายื่นค าร้องขอขึ้น
ทะเบียนบัณฑิตต่องานทะเบียนของวิทยาลัย เพ่ือจัดส่งรายชื่อผู้ส า เร็จพร้อมเอกสารค าร้องขอขึ้น
ทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาต่ออาชีวศึกษาบัณฑิต จากนั้นอาชีวศึกษาบัณฑิตออกใบแสดงผล     
การเรียนให้ผู้ส าเร็จการศึกษาตามวันเวลาที่ก าหนด  
 

หมายเหตุ  
หมายก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันจะแจ้งให้บัณฑิตทราบต่อไป 

 
 

ด าเนินการตรวจสอบการข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

ด าเนินการรวบรวมค าร้องขอข้ึนทะเบียนบัณฑิตจาก
นักศึกษาตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

ส้ินสุด 

จัดส่งรายช่ือและเอกสารค าร้องขอข้ึนทะเบียนบัณฑิต
เสนอต่ออาชีวศึกษาบัณฑิต 

เร่ิมต้น 

ด าเนินการออกใบแสดงผลการศึกษา 

ตรวจสอบและพิจารณาค าร้องขอข้ึนทะเบียนบัณฑิต
เสนอต่ออาชีวศึกษาบัณฑิต 

 

แจ้งก าหนดวันรับใบแสดงผลการศึกษา 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
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2.2 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
จากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

เป นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่อง การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล โดย
ผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ โดยมีการจัดแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ การวัดผลและการประเมินผลเพ่ือ
มุ่งเน้นผลิตผู้ส า เร็จการศึกษาในระดับเทคโนโลยี  ให้เป นผู้ มีความรู้ความเข้า ใจทักษะคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสม ปฏิบัติงานได้จริง ปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิคในการ
ท างาน สร้างและพัฒนางาน วางแผน จัดการพัฒนาตนเองและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะน าไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้
ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้น  ๆ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติและหลักเกณฑ์ ตามประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ.2558 โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
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2.2.1 การคัดเลือกสถานประกอบการ 
การคัดเลือกสถานประกอบการ เพ่ือร่วมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ       

ทวิภาคี ให้ด าเนินการ ดังแสดงในภาพที่ 2-7 
 

 
 

ภาพท่ี 2-7 ขั้นตอนการคัดเลือกสถานประกอบการ 
 

จากภาพที่ 2-7 แสดงขั้นตอนการคัดเลือกในสถานประกอบการ ให้สาขาวิชาเสนอ
รายชื่อสถานประกอบการ โดยอาชีวศึกษาบัณฑิตพิจารณาการคัดเลือกสถานประกอบการ เพ่ือ
พิจารณาคุณสมบัติสถานประกอบการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี4และรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณา  

                                                                 
4กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 239 ง, หน้า 4 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

พิจารณาสถานประกอบการโดยอาชีวศึกษาบัณฑิต 

ติดต่อประสานงานสถานประกอบการ 
เพ่ือเสนอช่ือสถานประกอบการต่ออาชีวศึกษาบัณฑิต 

ส้ินสุด 

เร่ิมต้น 

แจ้งก าหนดการวิทยาลัยเพ่ือติดต่อประสานงานกับ 

สถานประกอบการเพ่ือลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

รวบรวมรายช่ือสถานประกอบการท่ีผ่านการพิจารณา 

 

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยผู้อ านวยการ
สถาบันร่วมกับสถานประกอบการ 

ผลการพิจารณา 
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สาระส าคัญในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้เป นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 กรณีที่ เป นหลักสูตรร่วม
ผลิตกับสถานประกอบการให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากสถานประกอบการลงในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้วย 

2.2.2 การปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
  1) การพัฒนาและแต่งต้ังครูฝึกในสถานประกอบการ 

เพ่ือ ให้ ครูฝึ กซ่ึ งเป นผู้ ที่ถ่ ายทอด ทักษะการท างาน  มีควา มรั บผิดชอบ มี
จรรยาบรรณของผู้สอนมีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ6 สามารถควบคุมอารมณ์ การวางตัว มี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีใจรักในการสอนงาน มีมนุษยสัมพันธ์บุคลิกภาพที่ดี  มีความรู้ความเข้าใจ 
หลักการวิธีการ ตลอดจนข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนร่วมให้ด าเนินการ ดังแสดงในภาพที่ 2-8 

 
 
 
 

                                                                 
5เร่ืองเดียวกัน, หน้า 4 
6กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551, ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 125 ตอนท่ี 43 ก, หน้า 20 
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ภาพท่ี 2-8 ขั้นตอนการพัฒนาและแต่งต้ังครูฝึกในสถานประกอบการ 
 

จากภาพที่ 2-8 แสดงขั้นตอนการพัฒนาและแต่งต้ังครูฝึกในสถานประกอบการ ให้วิทยาลัย
ประสานงานสถานประกอบการเพ่ือเสนอชื่อครูฝึกและพิจารณาคุณสมบัติการเป นครูฝึกเบื้องต้น แล้ว
เสนอชื่อครูฝึกต่ออาชีวศึกษาบัณฑิต เพ่ือจัดการในการฝึกอบรม ทดสอบประเ มินความรู้  หรือมี
ประสบการณ์การสอนในสถานประกอบการ ทั้งนี้ให้เป นไปตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา      

ประเภทท่ี 3 

ประเภทท่ี 2 

ผลการ
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบคุณสมบัติครูฝึกโดยอาชีวศึกษาบัณฑิต 

ติดต่อสถานประกอบการเพ่ือเสนอช่ือครูฝึก 

ส้ินสุด 

เร่ิมต้น 

จัดฝึกอบรมครูฝึกตามหลักสูตร
(เฉพาะครูฝึกท่ียังไม่มีใบประกาศ) 

พิจารณาคุณสมบัติครูฝึกเบ้ืองต้น 

ทดสอบประเมินความรู้ มีประสบการสอนในสถาน
ประกอบการ 

จัดท าบัญชีรายช่ือครูฝึก 

แต่งต้ังครูฝึกในสถานประกอบการ 

ประเภทท่ี 1 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ประเมินผล ประเมินผล 

ออกใบรับรองการเป นครูฝึก 

ไม่ผ่าน 
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พ.ศ. 2551 มาตรา 55 ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งต้ัง 
การทดสอบ การฝึกอบรม และการออกใบรับรองการเป นครูฝึกในสถานประกอบการ 7 ประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีของสถานประกอบการ พ.ศ. 25588 และ ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ พ.ศ. 25589 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
7
 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งต้ัง การทดสอบ การฝึกอบรม และการออกใบรับรองการเป นครูฝึกในสถาน

ประกอบการ, 2558 หน้า 1 
8
 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีของสถานประกอบการ 

พ.ศ. 2558, หน้า 1-2 
9
 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, หลักเกณฑ์เก่ียวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

วิชาชีพ พ.ศ. 2558, หน้า 1 
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  2) การจัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในสถานประกอบการ 
การจัดแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและแผนการนิเทศเพ่ือ ให้ผู้ เรียนได้รับ

ความรู้ และทักษะวิชาชีพจากครูฝึกในสถานประกอบการ จ าเป นที่อาจารย์ผู้สอนและครูฝึกจะต้องท า
แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและแผนการนิเทศเพ่ือให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ลักษณะวิธีการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และท างานได้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ซ่ึงในการ จัดท า คู่มือ
ผู้เรียน คู่มือครูฝึกและคู่มือครูนิเทศก์ มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 2-9 

 

 
 

ภาพท่ี 2-9 ขั้นตอนการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในสถานประกอบการ 
 

จากภาพที่ 2-9 แสดงขั้นตอนการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน
สถานประกอบการ ให้อาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาในสถานประกอบการ  เพ่ือ
จัดท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและแผนการนิเทศ สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการฝึก
อาชีพ จนได้แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและแผนการนิเทศและเครื่องมือ วัดและประเมินผลท่ี
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

 
 
 
 

จัดท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและแผนการนิเทศ
ร่วมกับสถานประกอบการ 

ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาในสานประกอบการ 

ส้ินสุด 

สร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียน 

ในสถานประกอบการ 

เร่ิมต้น 

จัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ 

ในสถานประกอบการ 
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  3) การน าคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในสถานประกอบการไปใช้ 
การน าคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในสถานประกอบการ ให้สถาบัน 

โดยอาชีวศึกษาบัณฑิต ด าเนินการ ดังแสดงในภาพที่ 2-10 
 

 
  

ภาพท่ี 2-10 ขั้นตอนการน าคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในสถานประกอบการไปใช้ 
 

จากภาพที่ 2-10 แสดงขั้นตอนการน า คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในสถาน
ประกอบการไปใช้ ให้อาชีวศึกษาบัณฑิต จัดท าโครงการ เสนอ สถาบัน ด าเนินการจัดอบรม สรุป
รายงานผลและติดตามผลการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดอบรมช้ีแจงการใช้คู่มือฯแก่ผู้เก่ียวข้อง 

จัดท าโครงการแนะน าคู่มือการเรียนการสอนวิชาชีพใน
สถานประกอบการ 

ส้ินสุด 

สรุปรายงานผล 

เร่ิมต้น 

ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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2.3 การบริหารหลักสูตร 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ สถาบันจะต้องให้ความส าคัญเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร ดังนี้  
2.3.1 การแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องเป นผู้พิจารณาผู้สอนรา ยวิชาในหลักสูตรที่ มี
คุณสมบัติโดยพิจารณาจากคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของผู้สอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. 255810ดังแสดงในภาพที่  2-11 

 

 
 

ภาพท่ี  2-11 ขั้นตอนการแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน 
 

จากภาพที่ 2-11 แสดงขั้นตอนการพิจารณาอาจารย์ผู้สอน โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จะต้องท ารายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาและครูฝึกในสถานประกอบการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

                                                                 
10กระทรวงศึกษาธิการ , เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน
พิเศษ 295 ง, หน้า 25 

เร่ิมต้น 

เสนอรายช่ืออาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการวิชาการ 

รับทราบโดยสภาสถาบัน 

ส้ินสุด 

แต่งต้ังอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

ผลการพิจารณา 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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เสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ เพ่ือพิจารณาผ่านอาชีวศึกษาบัณฑิต และเสนอต่อสถาบันเพ่ือ
รับทราบ เพ่ือให้สาขาวิชาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

2.3.2 การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาและรายละเอียดของรายวิชาในสถาน
ประกอบการ 
ให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา จัดท ารายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาและรายละเอียด

ของรายวิชาในสถานประกอบการดังแสดงในภาพที่  2-12 
 

 
 

ภาพท่ี 2-12 ขั้นตอนการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาและรายละเอียดของ
รายวิชาในสถานประกอบการ 

 
จากภาพที่  2-12 แสดงขั้นตอนการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาและ

รายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องด าเนินการ
ประชุมชี้แจงและมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา  และพิจารณาความ

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

เร่ิมต้น 

จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนประจ าภาคการศึกษา 

จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

พิจารณาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการพิจารณา 

เสนอรายละเอียดต่ออาชีวศึกษาบัณฑิต  

จัดท าเล่มรายละเอียดของรายวิชาฉบับสมบูรณ์ 

ส้ินสุด 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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สอดคล้องตามที่วางไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร  และรายงานต่อวิทยาลัยเพ่ือส่งรายงานให้แก่
อาชีวศึกษาบัณฑิต   

2.3.3 การท ารายงานการด าเนินงานของรายวิชาในสถานศึกษาและรายงานการด าเนินงาน
ของรายวิชาในสถานประกอบการ 
ให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานศึกษา

และรายงานการด าเนินงานของรายวิชาในสถานประกอบการ หลังจากด าเนินการจัดการเรียนการ
สอน  และส่งผลการเรียนการสอน  โดยด าเนินการ ดังแสดงในภาพที่  2-13 

 

 
 

ภาพท่ี 2-13 ขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานศึกษาและ
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ   

 
จากภาพที่ 2-13 แสดงขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาใน

สถานศึกษาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ  โดยอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาจะต้องรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และจัดท ารายงานตามรูปแบบ

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

เร่ิมต้น 

รวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอน 

จัดท ารายงานการด าเนินงานของรายวิชา 

พิจารณาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการพิจารณา 

เสนอรายงานต่อ อาชีวศึกษาบัณฑิต  

จัดท าเล่มรายงานการด าเนินการของรายวิชาฉบับสมบูรณ์ 

ส้ินสุด 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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ที่ก าหนดภายใน 30 วัน หลังจากการจัดการเรียนการสอนและส่งผลการเรียนการสอนเสร็จสิ้น  
จากนั้นจึงเสนอต่ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องตามรายละเอียด
หลักสูตรและรายงานต่อวิทยาลัย เพ่ือส่งรายงานให้แก่อาชีวศึกษาบัณฑิต 
  2.3.4 การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
ภายหลังจากได้รับรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานศึกษาและรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชา  หลังจากสิ้นปีการศึกษา ดังแสดงใน
ภาพที่  2-14 

 

 
 

ภาพท่ี  2-14 ขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
 

จากภาพที่ 2-14  แสดงขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องรวบรวมรายงานผลการด าเนินการ ของรายวิชาในสถานศึกษา 
รายงานผลการด าเนินการในสถานประกอบการ ภายใน  60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษาเพ่ือร่วมกันจัดท า
รายงาน โดยมีครูฝึกในสถานประกอบการร่วมจัดท า  และเสนอต่อสถานศึกษาเพ่ือรายงานให้แก่

รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา
และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  

เสนอรายงาน ต่อ อาชีวศึกษาบัณฑิต  

เร่ิมต้น 

สรุปรวบรวมรายงานต่อสภาสถาบัน 

รายงานผลเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ส้ินสุด 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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อาชีวศึกษาบัณฑิตเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบัน เพ่ือพิจารณาและรายงานเข้าระบบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรต่อไป   

2.3.5 การนิเทศการเรียนการสอนระดับสาขาวิชา  
การนิเทศการเรียนการสอน เป นการดูแลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ค าแนะน า 

ค าปรึกษา แก้ปัญหา เพ่ือส่งเสริมให้การจัดการจัดการเรียนการสอน  มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ให้สาขาวิชาด าเนินการดังแสดงในภาพที่ 2 - 15 
 

  

ภาพท่ี 2-15 ขั้นตอนนิเทศการเรียนการสอนระดับสาขาวิชา 
 

จากภาพที่ 2-15 ขั้นตอนนิเทศการเรียนการสอนระดับสาขาวิชา ให้สาขาวิชาร่วมกับ
อาชีวศึกษาบัณฑิต จัดท าคู่มือนิเทศการเรียนการสอน แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน 
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการนิเทศให้กับคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนถึงขั้นตอนและวิธีการ 

เร่ิมต้น 

จัดท าคู่มือนิเทศการเรียนการสอน 

ประชุมช้ีแจงนิเทศการเรียนการสอน 

แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน 

ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอน 

สรุปผลรายงานนิเทศการเรียนการสอน 

เสนอรายงานต่อสถาบัน 

ส้ินสุด 

วางแผนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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ตามคู่มือ วางแผน ด าเนินการ พร้อมให้ค าแนะน าแก่ผู้รับการนิเทศ สรุปรายงานผล เสนอรายงานต่อ
สถาบัน 

2.4 กระบวนการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเป นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้าบูรณาการ
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตามความถนัดและความ
สนใจ ซ่ึงอาจท าเป นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการ
จัดท าโครงการดังกล่าวมีกระบวนการขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 2-16 
     

  

ภาพท่ี 2-16 กระบวนการจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 

จากภาพที่ 2-16 แสดงขั้นตอนการจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้อาชีวศึกษา
บัณฑิตจัดท าคู่มือรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (คู่มือผู้สอน , คู่มือผู้ เรียน ) ผู้รับผิดชอบ

เร่ิมต้น 

จัดท าคู่มือรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

(คู่มือผู้สอน คู่มือผู้เรียน) 

ประชุมอาจารย์ (ผู้รับผิดชอบ ร่วมสอน) 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

จัดสอบโครงการ/ประเมินผลโครงการ 

จัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

เผยแพร่ผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เสนอรูปเล่มรายงานต่ออาชีวศึกษาบัณฑิต 

ส้ินสุด 



คู่มือ การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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หลักสูตรประชุมอาจารย์ (ผู้รับผิดชอบ ร่วมสอน) สอบโครงการ ประเมินผลโครงการ  และให้ผู้ เรียน
จัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ จากนั้นเสนออาชีวศึกษาบัณฑิตเพ่ือน าผลงานเผยแพร่ 

 
2.5 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนซ่ึงสถาบัน และสาขาวิชาด าเนินการขึ้น 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถผ่านการท ากิจกรรมต่าง  ๆ ที่ครอบคลุม   
การพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ การบ าเพ็ญประโยชน์ การรักษาสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนกีฬาและนันทนาการ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเป นบัณฑิตที่ มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และเสริมสร้างความเป นคนเก่ง คนดีแก่นักศึกษา ให้ด าเนินการ ดังแสดงในภาพที่ 2-17 

 

  

ภาพท่ี 2-17 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

จากภาพที่ 2-17 แสดงขั้นตอนการในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้สถาบันจัดท า
แผนปฏิบัติงานของสถาบัน แล้วแจ้งผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือขออนุญาตด าเนินงานตามแผนงานให้
ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด และสรุปผลการด าเนินตามโครงการ เพ่ือ
รายงานต่อสถาบัน  

 

เร่ิมต้น 

รวบรวมจัดท าแผนปฏิบัติงานกิจกรรมของสถาบัน 

ขออนุญาตด าเนินงานตามแผน 

ด าเนินการตามโครงการ 

สรุปผลการด าเนินตามโครงการส่งสถาบัน 

ส้ินสุด 

เสนอแผนปฏิบัติงานกิจกรรมต่อสถาบัน 
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2.6 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือก าหนดคุณภาพของผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ต้องประเมินให้ครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน ตามประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ11 พ.ศ. 2562 โดยให้ด าเนินการ ดังแสดงในภาพที่  2-18 
 

 
 

ภาพท่ี 2-18 ขั้นตอนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

จากภาพที่ 2-18 แสดงขั้นตอนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้สาขาวิชาจัดท าบัญชี
รายชื่อ  ผู้เข้ารับการประเมิน จากนั้นแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
                                                                 
11คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 
2562, กระทรวงศึกษาธิการ, หน้า 1 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

เร่ิมต้น 

เสนอช่ือคณะกรรมการด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ก าหนดสถานท่ี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 

ส้ินสุด 

ด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ส่งผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้สถาบัน 

ผลการประเมิน 

จัดท าบัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการประเมิน 

ประกาศผลการประเมินและออกใบรับรอง 
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ประกอบด้วย ก าหนดสถานที่และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ด าเนินการประเมิน
และประกาศผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือออกใบรับรองแก่ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามล าดับ 
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ส่วนที ่3 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
สถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง ให้เหมาะสมกับ    

พันธกิจ และบริบทของสถาบัน โดยพิจารณาจากรายละเอียดของหลักสูตร หมวด 7 การประกัน
คุณภาพหลักสูตร หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญา พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
และมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน การประกันคุณภาพประกอบด้วย การ
ควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนสถาบันจะต้องก าหนดมาตรฐานอาชีวศึกษา จัดท า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับปริญญาตรีโดยก าหนดรายละเอียดให้ครอบคลุมตามตัวบ่งชี้คุณภาพของการประกัน
คุณภาพหลักสูตรมีกลไกการด าเนินงานทีช่ัดเจน ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ
ติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้บริหารสถาบัน ผู้ เก่ียวข้องและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเม่ือครบหนึ่งปีการศึกษา 

การประกันคุณภาพหลักสูตร  ระดับปริญญาตรี  ให้อาชี วศึกษาบัณฑิต และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการดังต่อไปนี้  

1. สร้างคู่มือและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ตรวจสอบติดตามคุณภาพ 
3. จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
4. ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการดังนี้ 
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3.1 การสร้างคู่มือและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
การสร้างคู่มือและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการ       

ดังแสดงในภาพที่ 3-1 
 

 
 

ภาพท่ี 3-1 ขั้นตอนการสร้างคู่มือและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

จากภาพที่ 3-1 แสดงขั้นตอนการสร้างคู่มือและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษากรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 
7 โดยครอบคลุมตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย  
1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา  4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน และ 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากนั้นจึงก าหนดแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จัดท าคู่มือและเครื่องมือด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

ศึกษากรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ ์

ก าหนดแผนงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ส้ินสุด 

สร้างคู่มือ และเคร่ืองมือด าเนินการ 
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3.2 การตรวจสอบติดตามคุณภาพ 
  การตรวจสอบติดตามคุณภาพ ให้สาขาวิชาด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 3-2  
 

 
 

ภาพท่ี 3-2 ขั้นตอนการตรวจสอบติดตามคุณภาพ 
 

จากภาพที่ 3-2 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบติดตามคุณภาพ ให้สาขาวิชาด าเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามคุณภาพหลักสูตร จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบติดตามคุณภาพ และ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามคุณภาพหลักสูตร 

จดัท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบติดตามคุณภาพ 

เก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งช้ี 

ส้ินสุด 
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3.3 การจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
  การจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ให้สาขาวิชาด าเนินการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร ดังแสดงในภาพที่ 3-3 
 

 
 

ภาพท่ี 3-3 ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
 

จากภาพที่ 3-3 แสดงขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  ให้
สาขาวิชาด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  วิเคราะห์ข้อมูลของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

ส้ินสุด 

เร่ิมต้น 

แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร 

วิเคราะห์ข้อมูลขององค์ประกอบต่าง ๆ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
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3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ให้อาชีวศึกษาบัณฑิตด าเนินการ ดังแสดงใน
ภาพที่ 3-4 
 

  

ภาพท่ี 3-4 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 

 จากภาพที่ 3-4 แสดงขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ให้อาชีวศึกษา
บัณฑิตด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  จัดท าแผนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินคุณภาพหลักสูตรต่อสภาสถาบันและ สกอ. 

 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ต่อสภาสถาบัน และ สกอ. 

ส้ินสุด 

เร่ิมต้น 

แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร 

จัดท าแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร 
 

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
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