สมอ. 07-02

แบบรายงานข้อมูลการดาเนิ นงานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรีประจาภาคการศึกษา
รายงานประจาภาคการศึกษา......................................................ปี การศึกษา.....................................
ระหว่างวันที่.........เดือน............................พ.ศ.........ถึงวันที่..........เดือน.............................พ.ศ.........
1. ชื่อสถาบัน..........................................................................................................................................
2. ชื่อหลักสูตร........................................................................................................................................
3. ชื่อปริญญา……………………………………………………………………………………………………
(ระบุเฉพาะชื่อปริญญา ไม่ตอ้ งใส่วงเล็บสาขาวิชา)
4. หลักสูตรทีด่ าเนินการในภาคการศึกษานี้มสี าระทีแ่ ตกต่าง/เปลีย่ นแปลงไปจากหลักสูตรฉบับทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ และ กกอ.ได้รบั รองมาตรฐานแล้วหรือไม่ โปรดระบุ
ไม่แตกต่าง/เปลีย่ นแปลง
แตกต่าง/เปลีย่ นแปลง ดังต่อไปนี้ (ระบุ)..........................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
หมายเหตุ : 1. ให้รายงานข้อมูลนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วนั สุดท้ายของภาคการศึกษาทีส่ ถาบันฯ กาหนด
2. ให้จดั ทารายงานทุกหลักสูตรโดยให้ใช้แบบรายงาน สมอ.07-02 นี้ 1 ชุดต่อ 1 หลักสูตร
3. ในกรณีหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันฯ ให้ทุกสถาบันฯ (ในประเทศ) จัดทารายงานนี้
4. ความในข้อ 3 ให้หมายถึงทุกประเด็นทีก่ ารดาเนินการหลักสูตรแตกต่างหรือเปลีย่ นแปลง
ไปจากหลักสูตรทีส่ ภาสถาบันฯ เห็นชอบและ กกอ. ได้รบั รองมาตรฐานไว้แล้ว
5. การไม่จดั ทารายงานการดาเนินการหลักสูตรประจาภาคการศึกษา อาจมีผลให้ถูกถอน
การรับรองมาตรฐานหลักสูตร
6. ผูล้ งนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลต้องมีตาแหน่งไม่ต่ ากว่าคณบดี ทัง้ นี้โดยได้รบั
มอบหมายจากสภาสถาบันฯ
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5. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร…………………คน (ระบุ ชื่อ – สกุล)
1……………………………………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………………………….
6. จานวนสาขาวิชา/วิชาเอกทีเ่ ปิดดาเนินการทัง้ หมดในภาคการศึกษานี้
จานวน.........................................................สาขาวิชา/วิชาเอก
ระบุช่อื สาขาวิชา/วิชาเอก
(ส/อ 1)...................................................................................
(ส/อ 2)....................................................................................
(ส/อ 3)....................................................................................
(ส/อ 4)....................................................................................
(ส/อ 5)....................................................................................
7. จานวนนักศึกษาจาแนกตามสาขาวิชา/วิชาเอก
ส/อ 1
7.1 จานวนนักศึกษาทัง้ หมด
.…….
จานวนนักศึกษาไทยทัง้ หมด
.…….
จานวนนักศึกษาต่างชาติทงั ้ หมด .…….
จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
..…….
จานวนนักศึกษาบางเวลา
..…….
7.2 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ในภาคนี้ .…….
จานวนนักศึกษาไทยเข้าใหม่
.…….
จานวนนักศึกษาต่างชาติเข้าใหม่ .…….
จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
.…….
จานวนนักศึกษาบางเวลา
.…….
7.3 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาทีผ่ ่านมา
.…….

ส/อ 2
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

ส/อ 3
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

ส/อ 4
….….
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……

ส/อ 5
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……

รวม
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

.…….

.……. ….…… ….…… .…….

8. วิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรทีเ่ ปิดสอน (และมีผลู้ งทะเบียนเรียน) ในภาคการศึกษานี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา (ย่อ)
จานวนหน่วยกิต
จานวนนักศึกษา ชื่อผูส้ อน (ทุกคน)
(1) ................ ....................... .............................. .............................. ............................
(2) ................ ....................... .............................. .............................. ............................
(3) ................ ....................... .............................. .............................. ............................
(4) ................ ....................... .............................. .............................. ............................
(5) ................ ....................... .............................. .............................. ............................

3
9. วิชาอื่นทีห่ ลักสูตรรับผิดชอบเปิดสอนให้นกั ศึกษานอกหลักสูตร(และมีผลู้ งทะเบียนเรียน)ในภาคการศึกษานี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา(ย่อ)
จานวนหน่วยกิต
จานวนนักศึกษา ชื่อผูส้ อน(ทุกคน)
(1) ................ ....................... .............................. .............................. ............................
(2) ................ ....................... .............................. .............................. ............................
(3) ................ ....................... .............................. .............................. ............................
(4) ................ ....................... .............................. .............................. ............................
(5) ................ ....................... .............................. .............................. ............................
10. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
10.1 การสาเร็จการศึกษา
 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร
 ระดับแต้มคะแนนเฉลีย่ สะสมขัน้ ต่ า..................................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
 เกณฑ์อ่นื ๆ (ระบุ).........................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
10.2 อนุปริญญา มีการให้อนุปริญญา เป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีน้หี รือไม่
 มีเงือ่ นไข (ระบุ).......................................................................................
 ไม่ม ี
11. โครงสร้างหลักสูตร
 หมวดวิชาศึกษาทัวไป...............................หน่
่
วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะ.......................................หน่วยกิต
 วิชาเอก...........................................หน่วยกิต
 วิชาโท.............................................หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือกเสรี....................................หน่วยกิต
การเปลีย่ นโครงสร้างหลักสูตร  ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
 มีการเปลีย่ นแปลงเมือ่ ...........................................................
12. การดาเนินงานประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาคการศึกษานี้ (โปรดระบุ)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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13. การดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรในภาคการศึกษานี้ (โปรดระบุตามตัวบ่งชีท้ ก่ี าหนดไว้ในหลักสูตร
รวมทัง้ ตัวบ่งชีท้ ก่ี าหนดเพิม่ เติม)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ลงชื่อ) ..........................................................
(.........................................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
วันที.่ ..............เดือน........................................พ.ศ. ..........

