
การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ......................................... พ.ศ. ..................... 
คณะ............................................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปีการศึกษา 2557    วันที่รายงานข้อมูล........................................... 
หมวดที่1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสหลักสูตร............................................ 
2. อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
มคอ.2 (เล่มหลักสูตร) ปัจจุบัน หมายเหตุ 
   
   
   
   
   
 
3. อาจารย์ผู้สอน 
1. ............................... 
2. ............................... 
3. .................................. 
4. ................................... 
5. .................................... 
4. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
5. การกํากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  

5 
คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)  

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษา  

9 
ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

10 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และสมํ่าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  

12 
การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

 

 
 

หมวดท่ี 2 อาจารย์ 
อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปน้ี 

ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ อธิบายผลการดําเนินงาน 

- การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร................... 
- การบริหารอาจารย์ .................................................... 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ................................... 

คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก .................................... 
- ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ.............................. 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ .................................... 
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ี
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร .................................... 

ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ แสดงผลท่ีเกิด 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ...................................... 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ ........................................ 

 
 
 

หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
1. ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
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 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา ..................................................................................... 
ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน 
การรับนักศึกษา อธิบายผลการดําเนินงาน 

- การรับนักศึกษา .......................................................... 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ........................... 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อธิบายผลการดําเนินงาน 
- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ....................................... 
- การควบคุมระบบการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ....................................... 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ..................................................... 

ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แสดงผลท่ีเกิด 
- อัตราการคงอยู่ ................................................................ 
- การสําเร็จการศึกษา ......................................................... 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
............................................. 

 
 
 
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า(ต้ังแต่ปี
การศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา      

 จํานวน      
ร้อยละของจํานวนท่ีรับเข้าในรุ่น      

 จํานวน      
ร้อยละของจํานวนท่ีรับเข้าในรุ่น      

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา ....................................................................... 
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ภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 
วันท่ีสํารวจ ................................................ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน ร้อยละ 
จํานวนบัณฑิตท้ังหมด   
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ   
จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ) 
- ตรงสาขาท่ีเรียน 
- ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน 

  

จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ   
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา   
จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ   
จํานวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท   
จํานวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร   
 
การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 
 วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทํา โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน 
ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีผ่านมาและสถาบันอ่ืนท่ีเปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  
นักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ําหนัก 
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หมวดท่ี 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
สรุปรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคเรียน  1  ปีการศึกษา 2557 
 

รหัสวิชา ชื่อ
วิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 
A A- B+ B B- C+ C C- ลงทะเบียน สอบ

ผ่าน 
            
            
            

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 
ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร อธิบายผลการดําเนินงาน 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลท่ีใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ........................................................... 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
...................................................... 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ......................................................................... 

การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

อธิบายผลการดําเนิน 
- การพิจารณากําหนดผู้สอน ............................................... 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4 
.......................................................................................................... 
- การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ................................................................................... 
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน ....................................................... 
- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
……………………………………………………………….. 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับหารเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
......................... 

 
 
 
 

นํามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา
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ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน 
การประเมินผู้เรียน อธิบายผลการดําเนินงาน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
................................................. 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
....................................... 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) ....................................................... 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
.................................................................... 

 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ข้อ ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  

6 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว   

  

 
 
 

อย่าลืมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมิน 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ข้อ ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  

9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

  

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  

 ถ้ามีเพ่ิม ตามเล่มหลักสูตร หรือตาม มคอ 1   
 รวมตัวบ่งชี้   
 จํานวนตัวบ่งชี้ท่ีดําเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1-5   
 ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ี 1-5   
 จํานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน   
 ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้   
 
การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให้

ผิดปกติ 
มาตรการ
แก้ไข 

      
      
      
 
 
รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 
    
 
 
 
 
 

อย่าลืมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมิน 
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รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข 

     
     
     
 

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
  มี ไม่มี  
     
     
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม ……………………………………………………………………….. 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับ

จากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
 
 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี   
 จํานวนอาจารย์ใหม่ ....................................... จํานวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมปฐมนิเทศ ................... 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม 
จํานวน สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ท่ี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน
    
    
 

หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 
 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

   
   
 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 


