
การรายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตร ……………………………………….. พ.ศ…………….. 
คณะ…………….. มหาวทิยาลยั......................... 

ประจ าปีการศึกษา……… วนัทีร่ายงาน……………………………………….. 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

รหัสหลกัสูตร ................................ 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

มคอ 2 ปัจจุบนั หมายเหตุ 
1  1   
2   2    
3 3  
4 4  
5 5  
อาจารย์ผู้สอน 
1.    …………………………….………………. 
2.   ……………………………….……………. 
3.    ……………………………………...……..         
4.   …………………………………………….. 
5.  ………………………………………………. 
สถานทีจั่ดการเรียนการสอน ……………………………. 
การก ากบัให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  

5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและ
อาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระ 

 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)  

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์    

8 การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  

9 ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 



10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวจัิยอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด  

12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพือ่
การประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐาน 

 

 

หมวดที ่2 อาจารย์ 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

การบริหารและพฒันาอาจารย์ อธิบายผลการด าเนินงาน 
-การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร .......................................... 
-การบริหารอาจารย ์............................................................................... 
-การส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์........................................................... 

คุณภาพอาจารย์ ร้อยละอาจารยท่ี์มีวฒิุปริญญาเอก …………………………….……… 
ร้อยละอาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ ……………………………… 
ผลงานวชิาการของอาจารย ์……………………………………….…. 
จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีไดรั้บการ
อา้งอิงในฐานขอ้มูล TCI และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร ……………………………………………………….……. 

ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ แสดงผลท่ีเกิด 
- อตัราการคงอยูข่องอาจารย ์  ………………………………..…… 
- ความพึงพอใจของอาจารย ์……………………………………….……. 

 

หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเขา้(ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเร่ิมใชห้ลกัสูตร) 

จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่(จ  านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
     

      
      
      
      

 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนกัศึกษา ………………………………………………………………………… 



 
ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

การรับนกัศึกษา อธิบายผลการด าเนินงาน 
- การรับนกัศึกษา ………………………………………..……. 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา  ……………………….. 

การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา อธิบายผลการด าเนินงาน 
- การควบคุมการดูแลการใหค้  าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่

นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ………………………………. 
- การควบคุมระบบการดูแลการใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ใน

ระดบับณัฑิตศึกษา  …………………………………….…. 
- การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ……………………………………. 
ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา แสดงผลท่ีเกิด 

- อตัราการคงอยู ่  …………………………………………… 
- การส าเร็จการศึกษา ……………………………………….. 
- ความพึงพอใจ และผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษา 
……………………………………………………………….…. 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาท่ีรับเขา้(ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเร่ิมใชห้ลกัสูตร) 

ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา      

 จ านวน      
ร้อยละของจ านวนท่ีรับเขา้ในรุ่น      

 จ านวน      
ร้อยละของจ านวนท่ีรับเขา้ในรุ่น      

 

 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา ……………………………………………………...………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 
วนัท่ีส ารวจ ………………………    

ขอ้มูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบณัฑิตทั้งหมด   
จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ   
จ านวนบณัฑิตท่ีไดง้านท าหลงัส าเร็จการศึกษา (ไม่นบั
รวมผูป้ระกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาท่ีเรียน 
- ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน 

  

จ านวนบณัฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ   
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าก่อนเขา้ศึกษา   
จ านวนบณัฑิตท่ีศึกษาต่อ   
จ านวนบณัฑิตท่ีอุปสมบท   
จ านวนบณัฑิตท่ีเกณฑท์หาร   
 
การวเิคราะห์ผลทีไ่ด้ 

วเิคราะห์ผลการเปล่ียนแปลงหรือแนวโนม้ของการไดง้านท า โดยใชข้อ้มูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีผา่นมาและสถาบนัอ่ืนท่ีเปิดสอนสาขา/สาขาวชิาเดียวกนั เพื่อเป็นขอ้มูล
ในการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นกัศึกษาและผูส้ าเร็จ

การศึกษา 
ช่ือผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่าน ้าหนกั 

    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่4 ข้อมูลผลการเรียนรายวชิาของหลกัสูตรและคุณภาพการสอนในหลกัสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวชิาของหลกัสูตร 

สรุปผลรายวชิาท่ีเปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
รหสั ช่ือวชิา ภาค/ปี

การศึกษา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผา่น 
            
            
            
 
คุณภาพหลกัสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
สาระของรายวชิาใน
หลกัสูตร 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- หลกัคิดในการออกแบบหลกัสูตร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร
และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  ……………………………………………………. 
-การปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตร์สาขาวชิานั้นๆ 
………………………………………………………………………………………. 
-การพิจารณาอนุมติัหวัขอ้วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
………………………………………………………………………………………. 

การวางระบบผูส้อน
และกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- การพิจารณาก าหนดผูส้อน ………………………….……………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
- การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท า มคอ. 3 และมคอ.4  …………………. 
………………………………………………………………………………………. 
-การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
………………………………………………………………………….……….…… 
- การก ากบักระบวนการเรียนการสอน  ……………………………..………..……… 
……………………………………………………………………………………….. 
- การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบติั ในระดบัปริญญาตรี …………..……….. 
……………………………………………………………………………………….. 
- การบูรณาการพนัธกิจต่างๆ กบัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี ……………. 
………………………………………………………………………………….….… 

การประเมินผูเ้รียน อธิบายผลการด าเนินงาน 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ……………………....……... 
………………………………………………………………………………………. 

น ำมำจำก มคอ 5 ของแต่ละวิชำ 



- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา  ……………………………. 
………………………………………………………………………………….……. 
- การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอน และประเมินหลกัสูตร(มคอ. 5 มคอ.
6 และมคอ.7)   …………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………….. 
- การประเมินวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบัณัฑิตศึกษา  …….………… 
……………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน(Key Performance Indicators) เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

  

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

  

3) มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

  

4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุก
รายวชิา 

  

5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

  

6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  

7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้  

  

8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรียนการสอน 

  

9) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ
วชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

  

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันา
วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

  

11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ   

อย่ำลืมเอกสำรหลักฐำนประกอบ

ผลกำรประเมนิ 



ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน(Key Performance Indicators) เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

หลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
  

รวมตวับ่งช้ีในปีน้ี   
จ านวนตวับ่งช้ีท่ีด าเนินการผา่นเฉพาะตวับ่งช้ีท่ี 1-5   

ร้อยละของตวับ่งช้ีท่ี 1-5   
จ านวนตวับ่งช้ีในปีน้ีท่ีด าเนินการผา่น   
ร้อยละของตวับ่งช้ีทั้งหมดในปีน้ี   

 
การวเิคราะห์รายวชิาทีม่ีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหสั ช่ือวชิา ภาคการศึกษา ความผดิปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีท าใหผ้ิดปกติ มาตรการแกไ้ข 

      
      
      
      
 

รายวชิาทีไ่ม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหสั ช่ือวชิา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 

    
    
    
    

 
รายวชิาทีส่อนเนื้ อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหสั ช่ือวชิา ภาคการศึกษา หวัขอ้ท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ไดส้อน วธีิแกไ้ข 

     
     
     

 
 
 

น ำมำจำก มคอ 5 ของแต่ละวิชำ 



คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวชิาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 
 รายวชิาทีม่ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหสั ช่ือวชิา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
นกัศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
     

     
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลบัจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู้   
ทกัษะทางปัญญา   
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลและ
ความรับผดิชอบ 

  

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลกัสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารยใ์หม่ ………………………. จ านวนอาจารยท่ี์เขา้ร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
 

กจิกรรมการพฒันาวชิาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กจิกรรมทีจั่ดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ทีผู้่เข้าร่วม

กจิกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

    

    
 

น ำมำจำก มคอ 5 แต่ละวิชำ 



 
 

หมวดที ่5  การบริหารหลกัสูตร 
การบริหารหลกัสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลกัสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
แนวทางการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาในอนาคต 

   

   
 
 
 
 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ อธิบายผลการด าเนินงาน 
- ระบบการด าเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อใหมี้ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  

……………………………………………………………… 

- จ านวนส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จดัการเรียนการสอน …………………………………………… 
……………………………………………………………… 

-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นกัศึกษาและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ……………. 
……………………………………………………………… 

 

หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัคุณภาพหลกัสูตรจากผู้ประเมิน 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้

ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผดิชอบหลกัสูตร การน าไปด าเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลกัสูตร 
   
   
   

 

 

 



สรุปการประเมินหลกัสูตร 
การประเมินจากผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วนัท่ีส ารวจ .............................  

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญัจากผลการประเมิน ขอ้คิดเห็นของคณาจารยต่์อผลการประเมิน 
  
ขอ้เสนอการเปล่ียนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 

การประเมินจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (ผูใ้ชบ้ณัฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญัจากผลการประเมิน ขอ้คิดเห็นของคณาจารยต่์อผลการประเมิน 
  
ขอ้เสนอการเปล่ียนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 

 
หมวดที ่7 แผนการด าเนินการเพือ่พฒันาหลกัสูตร 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาท่ีแลว้เสร็จ ผูรั้บผดิชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม่

สามารถด าเนินการไดส้ าเร็จ 
    

    

    
 

ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลกัสูตร (จ านวนหน่วยกติ รายวชิาแกน รายวชิาเลอืกฯ) 
      ……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวชิา (การเปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลดเนือ้หาในรายวชิา การเปลีย่นแปลง

วธีิการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวชิาฯ) 
3.  กจิกรรมการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

 แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี ................. 
ระบุแผนการปฏิบติัการแต่ละแผน วนัท่ีคาดวา่จะส้ินสุดแผน และผูรั้บผดิชอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร : ____________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วนัท่ีรายงาน : __________________________ 
ประธานหลกัสูตร : ____________________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วนัท่ีรายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(หวัหนา้ภาควชิา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วนัท่ีรายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วนัท่ีรายงาน : __________________________ 
เอกสารประกอบรายงาน 
๑. ส าเนารายงานรายวชิาทุกวชิา 
๒. วธีิการใหค้ะแนนตามก าหนดเกณฑม์าตรฐานท่ีใชใ้นการประเมิน 
๓. ขอ้สรุปผลการประเมินของบณัฑิตท่ีจบการศึกษาในปีท่ีประเมิน 
๔. ขอ้สรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 


