
มคอ.7 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร………………………… สาขาวิชา.......................................... 
ประจ าปีการศึกษา ........................... 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
คณะ ........................................ สาขาวิชา ........................................  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. หลักสูตร 
     หลักสูตร................................................... สาขาวิชา..................................................  
2.  ระดับคุณวุฒิ 
 .................................................... 
3.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.1 ........................................................  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
3.2  ........................................................  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3.๓  ........................................................  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.   วันที่รายงาน 
 วันที.่............เดือน...........พ.ศ. ........... 
5.  ปีการศึกษาที่รายงาน 
 ปีการศึกษาที่.............. 
6.   สถานที่ตั้ง 
  สาขาวิชา.....................................................คณะ.........................................................  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

หมวดที่  2  ขอมูลเชิงสถิติ 
1.  จ านวนนิสิตนักศึกษาชั้นปีที ่1 ที่รับข้าในปกีารศึกษาที่รายงาน 
  .................  คน 
2.  จ านวนนิสิตนักศึกษาที่ส าเร จการศึกษาในปีท่ีรายงาน 
  2.1. จ านวนนิสิตนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร 
 .................  คน 
 2.2  จ านวนนิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
 .................  คน 
 2.3  จ านวนนิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร 
 .................  คน 
 2.4  จ านวนนิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่างๆ  (ระบุ) 
  สาขา/สาขาวิชา.............................................จ านวน  .................  คน 
  สาขา/สาขาวิชา.............................................จ านวน  .................  คน 
  สาขา/สาขาวิชา.............................................จ านวน  .................  คน 
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3.    รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร จการศึกษา 
 ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ............................... 
4.  จ านวนและร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 

 
จ านวนนิสิต 
ในแต่ละชั้นปี 

จ านวนนิสิต 
ที่สอบผ่านตาม 

แผนก าหนดการศึกษา 

ร้อยละนิสิต 
ที่สอบผ่านตาม 

แผนก าหนดการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1    
ชั้นปีที่ 2    
ชั้นปีที่ 3    
ชั้นปีที่ 4    
ชั้นปีที่ 5    
5.   อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนิสิตนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

(สัดส่วนของนิสิตนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตร 
เปรียบเทียบกบัจ านวนนิสิตนักศึกษาท้ังหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา) 

นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่  1  ที่เรียนต่อชั้นปีที่  2  ......................% 
นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่  2  ที่เรียนต่อชั้นปีที่  3  ......................%
 นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่  3  ที่เรียนต่อชั้นปีที่  4    ......................% 

6.   ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
.................................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 

7.    ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตภายในระยะ  1  ปี  หลังส าเร จการศึกษา 
 วันที่ส ารวจ.......................................................... 
 จ านวนแบบสอบถามที่ส่ง..........................จ านวนแบบสอบถามที่ส่งกลับ...............................................  
 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม.................................................... 
 การกระจายภาวะการได้งานท าเทียบกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

การได้งานท า 
ได้งานท าแล้ว ไม่ประสงค์จะท างาน 

ยังไม่ได้ท างาน ตรงสาขา 
ทีเรียน 

ไม่ตรงสาขา 
ที่เรียน 

ศึกษาต่อ สาเหตุอ่ืน 

จ านวน      
ร้อยละ      

8.   การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
(วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรอแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ขอมลภาวะตลาดแรงงาน  
ภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร) 
................................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
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หมวดที่  3  การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตร 
1.  การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถ้ามี)  ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง  2  ปีที่ผ่านมา 

.......................................................................................................................... ....................................... 

............................................................................................................................. .................................... 

.................................................................................................................................................................  
2.  การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถ้ามี)  ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง  2  ปีที่ผ่านมา 

............................................................................................................................. .................................... 

...................................................................................................................................... ........................... 

....................................................................................................... .......................................................... 
 

หมวดที่  4   ข้อสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
1.   สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จ านวนนิสิตนักศึกษาที่สอบ
ผ่านแต่ละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน) 

ช่ือรายวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่

ลง
เรียน 

จ านวน
นิสิต 

ที่สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D F S U 

              
              
              

              

              

              

2.   การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
(ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นิสิตนักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมาก
หรือต่ าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนิสิตนักศึกษา
สอบตกมากเกินไป การสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่ก าหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระบุวิธีการ
ตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนดหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และ
มาตรการแก้ไขที่ได้ด าเนินการไปแล้ว (หากจ าเป็นให้แนบข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไขที่ได้
ด าเนินการมาแล้วด้วย)) 

รหัสและ          
ชื่อ

รายวิชา 

ความ 
ไม่ปกติ 
ที่พบ 

การด าเนินการ
ตรวจสอบ 

เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่
ปกติจากข้อก าหนดหรือ

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

มาตรการแก้ไขที่ได้
ด าเนินการแล้ว  
(หากจ าเป็น) 
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3.   การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
3.1  รายวชิาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา  และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 
(ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอนและ
มาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นรายวิชาแกนที่ต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาดผู้สอน 
หรือจ านวนนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ด าเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชาเพ่ือ
เป็นการประกันว่า นิสิตนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป) 

รหัสและช่ือรายวิชา ค าอธิบาย 
มาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ 

(ถ้ามี) 
   
   
   

3.2 วิธีแก้ไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 
(ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อดังกล่าวพร้อม
วิธีแก้ไข (ถ้ามี) เช่น สาระที่ขาดและจ าเป็นต้องสอนเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของรายวิชาอ่ืนได้เพ่ิมหัวข้อหรือ
สาระที่ขาดในรายวิชาที่สูงขึ้น) 

รหัสและช่ือรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน 
   
วิธีแก้ไข 
 
 

 
หมวดที่  5  การบริหารหลักสูตร 

1.   การบริหารหลักสูตร 
(ให้ระบุปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต) 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ 
ของหลกัสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

   
   
   

 
หมวดที่  6  สรุปการประเมินหลักสูตร 

1.   การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) 
วันที่ส ารวจ.............................................(ให้แนบผลการส ารวจมาประกอบด้วย) 
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน  และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
............................................................................................................................. .................................... 
....................................................................................................................................................... .......... 
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1.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1 
.................................................................. ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 

2.   การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 (อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจากภายนอก) 
 2.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน  และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

.................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................... 

............................................................................................................................. .................................... 
2.2.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการปะเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .................................... 

3.  การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

( 1 )  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร 
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม
แ บ บ  ม ค อ . 2  ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

  

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ร ายละ เ อี ย ดขอ งประสบกา ร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภาย ใน  30 วั น  หลั งสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

  

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลั กสู ตร  ตามแบบ มคอ .7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4(ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัด 
การเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด า เนิ นงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

  

(9 )  อาจารย์ประจ าทุกคนได้ รั บ 
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุน 
การเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

  

 ( 11 ) ร ะดั บ คว าม พึ งพอ ใ จขอ ง
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

หมายเหตุ 1. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ระบุในแต่ละหลักสูตร 
๒. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลา
ของหลักสูตร โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องมีผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปี นับตั้งแต่เปิดสอน กรณี
หลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี หรือน้อยกว่าให้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปี
แรกท่ีเปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน  
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เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 1 (พอใช้) คะแนน 2 (ดี) คะแนน 3 (ดีมาก) 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 
ตาม 

ตัวบ่งชี้บังคับข้อ 1 – 5  

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อตาม
ตัวบ่งชี้บังคับข้อ 1 – 5 และ 

มีการด าเนินการครบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม 

ที่ก าหนดในแต่ละปี 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
ตามตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

ผลการประเมิน  
 ดีมาก   ดี    พอใช้ 

 
หมวดที่  7  คุณภาพของการสอน 

1.  การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
 1.1  รายวชิาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน  และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

(ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนพร้อมวิธีการประเมิน เช่น ประเมินโดยนิสิต
นักศึกษา เป็นต้น และแผนปฏิบัติการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว) 

รหัสและช่ือรายวิชา 
การประเมิน
จากนิสิต การประเมินคุณภาพการสอนวิธีอื่น 

(ระบุ) 

แผนปฏิบัติ 
ที่ได้เนินการ

แล้ว 
มี ไม่มี มี ไม่มี 

      
      
      
      
      
      

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
.................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 

2.   ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
(ระบุข้อคิดเห็นต่อแผนการสอน กลยุทธ์และวิธีการสอนที่ใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่
ก าหนดในรายวิชา ให้ดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวด 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรประกอบ อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการประเมินผู้สอน แต่เป็นการเมินภาพรวมของการสอนจาก
ข้อคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาเพ่ือน าผลมาปรับกลยุทธ์และวิธีการสอนต่อไป โดยให้สรุปข้อเสนอแนะของ
ผู้สอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกต่อสัมฤทธิผลของการสอนและมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
ให้ระบุปัญหาที่พบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคให้ดีขึ้น) 
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สรุปข้อคิดเห นของผู้สอน  
และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

1) คุณธรรม จริยธรรม   
    
2) ความรู้   
    
3) ทักษะทางปัญญา    
    
๔) ทักษะด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  

    
๕) ทักษะทางการวิเคราะห์  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

    
๖) ทักษะการจัดการเรียนรู้   
    
3.   การปฐมนิเทศนิเทศอาจารย์ใหม่ 
 (หากมีการปฐมนิเทศให้ระบุจ านวนอาจารย์ใหม่ จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ) 
 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร     
          มี  จ านวน................คน                ไม่มี 
 3.1  สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 

............................................................................................................................. .................................... 

............................................................................. .................................................................................... 

............................................................................................................................. .................................... 
3.2  สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
............................................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 

 3.3  หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ  ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 
............................................................................................................................. .................................... 
........................................................................................................................................ ......................... 
......................................................................................................... ........................................................ 
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4.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 4.1  กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

(ให้ระบุกิจกรรมที่สถาบันฯ จัดหรือหน่วยอื่นที่ไม่ใช่สถาบันฯจัด จ านวนอาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม) 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 

อาจารย์ 
บุคลากร 

สาย
สนับสนุน 

   
   
   
 4.2  สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ(สรุปจากผลการประเมินของผู้เข้ากิจกรรม) 

......................................................... ........................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................... 

............................................................................................................................. .................................... 
 

หมวดที่  8  ข้อคิดเห น  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร  จากผู้ประเมินอิสระ 
1.   ข้อคิดเห นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน  และความเห นของหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรต่อข้อคิดเห นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะ 
ข้อคิดเห น 

หรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน 
ความเห นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ

ข้อคิดเห นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะ 
  
   
2.  การน าไปด าเนนิการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

............................................................................................................................. .................................... 

......................................................................................................................................... ........................ 

.......................................................................................................... ....................................................... 
 

หมวดที่  9  แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
1.   ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

(ระบุแผนการด าเนินการแต่ละแผน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผนและเหตุผล
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ) 

แผนการด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร จ
ของแผน 

เหตุผลที่ 
ไม่สามารถ
ด าเนินการ 
ให้ส าเร จ 

1.1      
1.2      
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2.   ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 2.1  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  (จ านวนหน่วยกิจ  รายวิชาแกน  รายวิชาเลือกฯ) 

............................................................................................................................. .................................... 

....................................................................... ..........................................................................................  

............................................................................................................................. .................................... 
2.2  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชาการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ) 
.......................................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................................................  
2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลการสายสนับสนุน 
................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................................................ ..... 

3.   แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี ............... 
 (ระบุแผนปฏิบัติการแต่ละแผน  วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน  และผู้รับผิดชอบ) 

แผนปฏิบัติการ 
วันที่คาดว่าจะสิ้นสุด

แผน 
ผู้รับผิดชอบ 

   
   
 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :  ………………………………………………………......... 
 ลายเซ็น : ……………………………………วันที่รายงาน: ………………………………. 
 
 ประธานหลักสูตร.................................................................... ............................................... 
 ลายเซ็น : ……………………………………วันที่รายงาน: ………………………………. 
 
 เห็นชอบโดย.................................................... (คณบดี) 
 ลายเซ็น : ……………………………………วันที่………..………………………………. 
 

เอกสารประกอบรายงาน 
 1.  ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 

2.  วธิีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3.  ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4.  ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
๕.  รายงานผลการประเมินประเมินคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และหลักฐานอ้างอิงประกอบการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

 

(หมายเหตุ  กรุณาลบข้อความอธิบายการกรอกข้อมูลตัวอักษรสีแดง) 


