การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสู ตร ……………………………………….. พ.ศ……………..
คณะ…………….. มหาวิทยาลัย.........................
ประจาปี การศึกษา……… วันทีร่ ายงาน………………………………………..
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
รหัสหลักสู ตร ................................
อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
มคอ 2
ปัจจุบนั
หมายเหตุ
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
อาจารย์ ผ้ สู อน
1. …………………………….……………….
2. ……………………………….…………….
3. ……………………………………...……..
4. ……………………………………………..
5. ……………………………………………….
สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน …………………………….
การกากับให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
เกณฑ์ การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1 จานวนอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
2 คุณสมบัติของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
3 คุณสมบัติของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
4 คุณสมบัติของอาจารย์ ผ้ สู อน
5 คุณสมบัติของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลักและ
อาจารย์ทปี่ รึกษาการค้ นคว้าอิสระ
6 คุณสมบัติของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม(ถ้ ามี)
7
8
9

คุณสมบัติของอาจารย์ ผ้ สู อบวิทยานิพนธ์
การตีพมิ พ์ เผยแพร่ ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่ อเนื่องและสม่าเสมอ
11 การปรับปรุ งหลักสู ตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
12 การดาเนินงานให้ เป็ นไปตามตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงานเพือ่
การประกันคุณภาพหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนตาม
กรอบมาตรฐาน

ตัวบ่ งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์

คุณภาพอาจารย์

ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์

หมวดที่ 2 อาจารย์
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้ต่อไปนี้
ผลการดาเนินงาน
อธิบายผลการดาเนินงาน
-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสู ตร ..........................................
-การบริ หารอาจารย์ ...............................................................................
-การส่ งเสริ มและพัฒนาอาจารย์ ...........................................................
ร้อยละอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก …………………………….………
ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ………………………………
ผลงานวิชาการของอาจารย์ ……………………………………….….
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสู ตรปริ ญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อจานวนอาจารย์ประจา
หลักสู ตร ……………………………………………………….…….
แสดงผลที่เกิด
- อัตราการคงอยูข่ องอาจารย์ ………………………………..……
- ความพึงพอใจของอาจารย์ ……………………………………….…….
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต

ข้ อมูลนักศึกษา
ปี การศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริ่ มใช้หลักสู ตร)

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริ ง)ในแต่ละปี การศึกษา

ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา …………………………………………………………………………

ตัวบ่ งชี้
การรับนักศึกษา

การส่ งเสริ มและพัฒนานักศึกษา

ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
อธิบายผลการดาเนินงาน
- การรับนักศึกษา ………………………………………..…….
- การเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ………………………..
อธิบายผลการดาเนินงาน
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึ กษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ……………………………….
- การควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึ กษาวิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา …………………………………….….
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริ มสร้างทักษะการ
เรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 …………………………………….
แสดงผลที่เกิด
- อัตราการคงอยู่ ……………………………………………
- การสาเร็ จการศึกษา ………………………………………..
- ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรี ยนของนักศึกษา
……………………………………………………………….….

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปี การศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปี ปี การศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา
การศึกษาที่เริ่ มใช้หลักสู ตร)
จานวน
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่ น
จานวน
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่ น
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็ จการศึกษา ……………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………………………………

ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี
วันที่สารวจ ………………………
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็ จการศึกษา (ไม่นบั
รวมผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรี ยน
- ไม่ตรงสาขาที่เรี ยน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร

จานวน

ร้อยละ

การวิเคราะห์ ผลทีไ่ ด้
วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรื อแนวโน้มของการได้งานทา โดยใช้ขอ้ มูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ผา่ นมาและสถาบันอื่นที่เปิ ดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็ นข้อมูล
ในการพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตร
การเผยแพร่ ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาและผูส้ าเร็ จ
ชื่อผลงาน
แหล่งเผยแพร่
ค่าน้ าหนัก
การศึกษา

หมวดที่ 4 ข้ อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสู ตรและคุณภาพการสอนในหลักสู ตร
ข้ อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสู ตร
สรุ ปผลรายวิชาที่เปิ ดสอนในภาค/ปี การศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาค/ปี
ร้อยละการกระจายของเกรด
จานวนนักศึกษา
การศึกษา A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน

นำมำจำก มคอ 5 ของแต่ละวิชำ

คุณภาพหลักสู ตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่ งชี้
ผลการดาเนินงาน
สาระของรายวิชาใน
อธิบายผลการดาเนินงาน
- หลักคิดในการออกแบบหลักสู ตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตร
หลักสู ตร
และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร …………………………………………………….
-การปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ สาขาวิชานั้นๆ
……………………………………………………………………………………….
-การพิจารณาอนุมตั ิหวั ข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
……………………………………………………………………………………….
การวางระบบผูส้ อน
อธิบายผลการดาเนินงาน
และกระบวนการจัดการ - การพิจารณากาหนดผูส้ อน ………………………….…………………………….
เรี ยนการสอน
………………………………………………………………………………………
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3 และมคอ.4 ………………….
……………………………………………………………………………………….
-การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
………………………………………………………………………….……….……
- การกากับกระบวนการเรี ยนการสอน ……………………………..………..………
………………………………………………………………………………………..
- การจัดการเรี ยนการสอนที่มีการฝึ กปฏิบตั ิ ในระดับปริ ญญาตรี …………..………..
………………………………………………………………………………………..
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี …………….
………………………………………………………………………………….….…
การประเมินผูเ้ รี ยน
อธิบายผลการดาเนินงาน
- การประเมินผลการเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ……………………....……...
……………………………………………………………………………………….

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา …………………………….
………………………………………………………………………………….…….
- การกากับการประเมินการจัดการเรี ยนการสอน และประเมินหลักสู ตร(มคอ. 5 มคอ.
6 และมคอ.7) …………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………..
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับณั ฑิตศึกษา …….…………
………………………………………………………………………………………..
ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
เป็ นไปตามเกณฑ์ ไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ
การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน
9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
1)

อย่ำลืมเอกสำรหลักฐำนประกอบ
ผลกำรประเมิน

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
เป็ นไปตามเกณฑ์ ไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์
หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปี นี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปี นี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ งั หมดในปี นี้

การวิเคราะห์ รายวิชาทีม่ ีผลการเรียนไม่ ปกติ
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ

การตรวจสอบ เหตุที่ทาให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข

นำมำจำก มคอ 5 ของแต่ละวิชำ

รายวิชาทีไ่ ม่ ได้ เปิ ดสอนในปี การศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา

เหตุผลที่ไม่เปิ ดสอน

รายวิชาทีส่ อนเนื้ อหาไม่ครบในปี การศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด

มาตรการที่ดาเนินการ

สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในปี ที่รายงาน
รายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุ งจากผลการประเมิน
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
ผลการประเมินโดย
แผนการปรับปรุ ง
นักศึกษา
มี
ไม่มี
นำมำจำก มคอ 5 แต่ละวิชำ

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
…………………………………………………………………………………………………………………….
ประสิ ทธิผลของกลยุทธ์ การสอน
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
สรุ ปข้ อคิดเห็นของผู้สอน และข้ อมูล
แนวทางแก้ ไขปรับปรุ ง
ป้อนกลับจากแหล่ งต่ าง ๆ
คุณธรรมจริ ยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิ เทศเพื่อชี้ แจงหลักสู ตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่ วมปฐมนิ เทศ …………………
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชี พของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
กิจกรรมทีจ่ ัดหรือเข้ าร่ วม อาจารย์ บุคลากรสาย
สรุ ปข้ อคิดเห็น และประโยชน์ ทผี่ ้ เู ข้ าร่ วม
กิจกรรมได้ รับ
สนับสนุน

หมวดที่ 5 การบริ หารหลักสู ตร
การบริ หารหลักสู ตร
ปัญหาในการบริ หารหลักสู ตร

สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้
ตัวบ่ งชี้
สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้

ผลกระทบของปั ญหาต่อสัมฤทธิ ผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร

แนวทางการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต

ผลการดาเนินงาน
อธิบายผลการดาเนินงาน
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่ วม
ของอาจารย์ประจาหลักสู ตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
………………………………………………………………
- จานวนสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรี ยนการสอน ……………………………………………
………………………………………………………………
- กระบวนการปรับปรุ งตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ …………….
………………………………………………………………

หมวดที่ 6 ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสู ตรจากผู้ประเมิน
ข้ อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสู ตร การนาไปดาเนินการวางแผน
ประเมิน
หรือปรับปรุ งหลักสู ตร

สรุ ปการประเมินหลักสู ตร
การประเมินจากผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา (รายงานตามปี ที่สารวจ) วันที่สารวจ .............................
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสู ตรจากผลการประเมิน ………………………………………………
การประเมินจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง (ผูใ้ ช้บณั ฑิต)
กระบวนการประเมิน ……………………………………………………………………..
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสู ตรจากผลการประเมิน ……………………………………………
หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพือ่ พัฒนาหลักสู ตร
ความก้าวหน้ าของการดาเนินงานตามแผนทีเ่ สนอในรายงานของปี ทีผ่ ่านมา
แผนดาเนินการ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็ จ
ผูร้ ับผิดชอบ
ความสาเร็ จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดาเนินการได้สาเร็ จ

ข้ อเสนอในการพัฒนาหลักสู ตร
1. ข้ อเสนอในการปรับโครงสร้ างหลักสู ตร (จานวนหน่ วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
………………………………………………………………………………………………………
2. ข้ อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลีย่ นแปลง เพิ่มหรือลดเนือ้ หาในรายวิชา การเปลีย่ นแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสั มฤทธิผลรายวิชาฯ)
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
แผนปฏิบัติการใหม่ สาหรับปี .................
ระบุแผนการปฏิบตั ิการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้ นสุ ดแผน และผูร้ ับผิดชอบ
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร : ____________________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
ประธานหลักสู ตร : ____________________________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เอกสารประกอบรายงาน
๑. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
๒. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
๓. ข้อสรุ ปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี ที่ประเมิน
๔. ข้อสรุ ปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

