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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :   [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.  หลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

 Master of Science Program in Mathematics  

๒.  ระดับคุณวุฒิ :  ปริญญาโท    
๓.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  :  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๔.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

๔.๑  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
๔.๒  เวลาที่เริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้  :  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2555  
๔.๓  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตร 

                ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 6-7 มกราคม 2555 
๔.๔  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่   2/2555         

                 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 
๔.๕  ส านักงานการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์]  
๔.๖  องค์กรวิชาชีพ [คลิกพิมพ์] รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์] (ถ้ามี) 

๕.  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  :   [คลิกพิมพ์]    
 ๕.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 
 



ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ อ. ดร. นงคราญ สระโสม  ประธานหลักสูตร 
๒ อ. ดร. กนกพร ช่างทอง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓ ผศ. ดร. ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ ผศ. ดร.วีรยุทธ นิลสระคู  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๕ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ภณัฐ ก้วยเจริญพานิชก์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 ๕.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  □  เหมือนใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 

  □  มีการเปลี่ยนแปลง จาก มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อดังนี้ 
 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ [คลิกพิมพ์..........]   ประธานหลักสูตร 
๒ [คลิกพิมพ์..........]  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓ [คลิกพิมพ์..........]  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ [คลิกพิมพ์..........]  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ [คลิกพิมพ์..........]  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   □ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- ในการประชุมครั้งที่ ............ เมื่อวันที่ ............................................................ 

□ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ........................................................................................ 
 กรณีระดับบัณฑิตศึกษา 

๕.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ท าหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  □  เหมือนใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 

  □  มีการเปลี่ยนแปลง จาก มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อดังนี้ 
 



ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ อ. ดร. นงคราญ สระโสม  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒ อ. ดร. กนกพร ช่างทอง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๓ ผศ. ดร. ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๔ ผศ. ดร.วีรยุทธ นิลสระคู  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๕ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ภณัฐ       กว้ยเจริญพานิชก์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแล้ว  

ในการประชุมครั้งที่ ............ เมื่อวันที่ ............................................................ 
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ........................................................................................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒   ข้อมูลเชิงสถติิของนักศึกษาและบัณฑิต 

 
๑.  จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
 

ปีการศึกษา 
 

จ านวนตาม
แผนการรับ 

(คน) 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา  
ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ ชั้นปีที่ ๕ 

๒๕๕๗ 10 -     
๒๕๕๖ 10 - -    
๒๕๕๕ 10 1 - -   
๒๕๕๔  - - - -  
๒๕๕๓  - - - - - 

 
๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปีในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แยกตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร 
 



สาเหตุการออกจาก
หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา (คน) 
ชั้นปีที่ ๑ 

(รหัส ๒๕๕๗) 
ชั้นปีที่ ๒ 

(รหัส ๒๕๕๖) 
ชั้นปีที่ ๓ 

(รหัส ๒๕๕๕) 
ชั้นปีที่ ๔ 

(รหัส ๒๕๕๔) 
ชั้นปีที่ ๕ 

(รหัส ๒๕๕๓) 
๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** 

๑. ลาออก - - - - 1 - - - - - 
    ๑.๑ มีปัญหา
สุขภาพ 

          

    ๑.๒ มีปัญหาเรื่อง
การเงิน 

          

    ๑.๓ ย้ายสาขาวิชา     √      
    ๑.๔ ย้ายคณะ           
    ๑.๕ ไปเรียนท่ี
สถาบันอื่น 

          

    ๑.๔ อื่นๆ           
๒. ประกาศพ้น
สถานภาพนักศึกษา 

          

    ๒.๑ ผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

          

    ๒.๒ ไมต่่อทะเบียน           
๓. เสยีชีวิต           
๔. ส าเร็จการศึกษา           
๕. อื่นๆ           

รวม           

 
หมายเหตุ   ๑. * หมายถึง จ านวนที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ๒. ** หมายถึง จ านวนรวมสะสมตั้งแต่ปีการศึกษาแรกรับจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๓. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 
ชั้นปีที่ ๑-๒ ชั้นปีที่ ๒-๓ ชั้นปีที่ ๓-๔ ชั้นปีที่ ๔-๕ ชั้นปีที่ ๕-๖ 

๒๕๕๗ -     

๒๕๕๖ - -    

๒๕๕๕ - - -   

๒๕๕๔ - - - -  



๒๕๕๓ - - - - - 
 
หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาที่ใช้ค านวณอัตราการคงอยู่ คือ จ านวนนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 
๑ ของแต่ละปีการศึกษา 
  ตัวอย่างการค านวณ  เช่น 

ร้อยละ  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ ๒   
= ๑๐๐ * ( จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ / จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ )  

 
๔. ร้อยละการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 
ปีการศึกษา

แรกรับ  
จ านวนนักศึกษา
แรกเข้า (คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗ - - - - - 
๒๕๕๖ - - - - - 
๒๕๕๕ 1 - - - - 
๒๕๕๔      

๒๕๕๓      

 
หมายเหตุ   

๑. ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร TQF 
๒. จ านวนนักศึกษาแรกเข้า คือ จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษานั้น 
๓. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด หมายถึง 
 ๓.๑ ระดับปริญญาตรี  ๔ หรือ ๖ ปี ตามหลักสูตรก าหนด 
 ๓.๒ ระดับปริญญาโท  ๒ ปี 
 ๓.๓ ระดับปริญญาเอก  ๓ ปี 
 
 
 
 
 

๕. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 ๕.๑ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน......0.......... คน 
 ๕.๒ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  



(๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  จ านวน ....0...........  เรื่อง  
 

รายละเอียด ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
(เรื่อง) 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ๐.๑  
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐.๒  

งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

๐.๒  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔  

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 

๐.๔  

ผลงานที่ไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร ๐.๔  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔  
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ ๐.๖  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐.๖  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

๐.๘  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ ๐.๘  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๐.๑  

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ๑.๐  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐  
 
๖. คุณภาพบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

๖.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน........0......... คน 
  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ......0........  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 
 



 
ผลการส ารวจโดยภาพรวมคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
๒. ด้านความรู้   
๓. ด้านทักษะทางปัญญา   
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
๕.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

๖. .............................................   
เฉลี่ยรวม   

 
๖.๒ คุณภาพบัณฑิตตามอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 “สร้างสรรค์  สามัคคี  ส านึกดีต่อสังคม”  
 

  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน.......0........ คน 
  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ......0......  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑. สร้างสรรค์   
๒. สามัคคี   
๓. ส านึกดีต่อสังคม   

เฉลี่ยรวม   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๓ นักศึกษา 
 

๓.๑ การรับนักศึกษา 
 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     ตาม มคอ. ๒ หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
     ข้อ ๒ การด าเนินการหลักสูตร  ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๒. แผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินการจากข้อเสนอแนะ การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑                

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และหรือ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗    
- ระยะเวลาการคัดเลือก 
- เกณฑ์หรือวิธีการในการคัดเลือก 
- อ่ืนๆ 

๔. รายงานผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
หรือ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- การก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือก ซึ่งต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องคุณสมบัติของนักศึกษาที่

ก าหนดในหลักสูตร 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
- เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา เพ่ือให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมทางปัญญา 

สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

- น าเสนอข้อมูล  
(๑) จ านวนผู้สมัคร 
(๒) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 
(๓) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  
(๔) จ านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
(๕) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
(๖) จ านวนนักศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  



๕. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน 
- การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
- เกณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก 
- ระบบในการรับสมัคร 
- การประสานงานระหว่างหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย 
- อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๖. ข้อเสนอแนะหรือแผนการด าเนินการปรับปรุงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
- การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
- เกณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก 
- ระบบในการรับสมัคร 
- การประสานงานระหว่างหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย 
- อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒ การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

๑. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
           ตาม มคอ. ๒ ระบุไว้ใน หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
           ข้อ ๒ การด าเนินการหลักสูตร  ข้อ ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

๒. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-   
๓. รายงานผลการด าเนินการแกไ้ขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-  
๔. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
-   
๕. แผน/กลยุทธ์ที่จะด าเนินการปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปี

การศึกษา ๒๕๕๘ 
-  

 
๓.๓ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
 

๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ของหลักสูตรและคณะ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
ตามท่ีคณะก าหนด 
๒. รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



ไม่มี 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 
๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ไม่มี 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๔ การคงอยู่ของนักศึกษา 
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 
ชั้นปีที่ ๑-
๒ 

ชั้นปีที่ ๒-
๓ 

ชั้นปีที่ ๓-
๔ 

ชั้นปีที่ ๔-
๕ 

ชั้นปีที่ ๕-
๖ 

๒๕๕๗ -     

๒๕๕๖ - -    

๒๕๕๕ - - -   

๒๕๕๔ - - - -  

๒๕๕๓ - - - -  

  
     เขียนบรรยายให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกับปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา 
(น าข้อมูล หมวดที่ ๒ ข้อมูลสถิติของนักศึกษาและบัณฑิต  ๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปี แยก



ตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาวิเคราะห์ 
 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ในปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 
 ไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
       ก าลังด าเนินการปิดหลักสูตร 
 
 

๓.๕ การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษา
แรกรับ  

จ านวนนักศึกษา 

แรกเข้า (คน) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗ - - - - - 
๒๕๕๖ - - - - - 
๒๕๕๕ 1 - - - - 
๒๕๕๔ - - - - - 
๒๕๕๓ - - - - - 

 
เขียนบรรยายให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกับปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 นักศึกษาคิดว่าการเรียนในหลักสูตรนี้ยากและมีจ านวนคนเรียนน้อย 
 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา   
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
    ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษา 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
  ก าลังด าเนินการปิดหลักสูตร 



 

๓.๖ การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - ช่องทางการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
๒. สรุปข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
     ไม่มี  
๓. รายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศึกษาของหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
    ไม่มี 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
    ไม่มี เนื่องจากก าลังด าเนินการปิดหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๔ อาจารย ์
 

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด    เท่ากับ .......5...........  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   เท่ากับ .......5............  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  เท่ากับ  ...100... 



 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ ....5....... จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
           ๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท   
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๖๐                
ขึน้ไป 
 
๒. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด     เท่ากับ .....5.......  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   เท่ากับ ......2.......  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ  ....40... 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ...2.5.....จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
           ๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท   
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =                 
ร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป 
 
๓. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  จ านวน ...............  เรื่อง  

 
รายละเอียด ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวน 
(เรื่อง) 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐.๒  

งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

๐.๒  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔  
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 

๐.๔  



การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 
ผลงานที่ไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร ๐.๔  
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ ๐.๖  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐.๖  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

๐.๘  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ ๐.๘  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘  
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๐  

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ๑.๐  
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐  
 
๔. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ 
  ๔.๑ อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดคณะเดียวกับหลักสูตร 

 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑          ไม่มี   

 
๔.๒ อาจารย์ร่วมสอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดต่างคณะกับหลักสูตร 

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัดคณะ 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑           ไม่มี    



 
 
 
 
 
๔.๓ อาจารย์พิเศษ  หมายถึง อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานหรือสถาบันอื่น             

หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภาคเอกชน ที่มหาวิทยาลัยฯแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ และท าหน้าที่สอนในหลักสูตร/
สาขาวิชา  
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัด 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ ไม่มี - - - 

 
๕. อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  ๕.๑ รายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
ล าดับ

ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 

วิทยานิพนธ์ 
(คน) 

การค้นคว้า
อิสระ (คน) 

รวม (คน) วิทยานิพนธ์ 
(คน) 

การค้นคว้า
อิสระ (คน) 

รวม (คน) 

๑   ไม่มี - - - - - - 

 
 ๕.๒ ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗  จ านวน ...............  เรื่อง  

      ๑) แบ่งตามค่าถ่วงน้ าหนักตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

รายละเอียด ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
(เรื่อง) 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐.๒  
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

๐.๒  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔  

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 

๐.๔  

ผลงานที่ไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร ๐.๔  



งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ ๐.๖  
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐.๖  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

๐.๘  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ ๐.๘  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๐  

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ๑.๐  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐  
 

      ๒) แบ่งตามค่าถ่วงน้ าหนักตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

จ านวนผลงานวชิาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ 

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่แบ่งตามค่าถ่วงน้ าหนัก (เร่ือง) 

รวม
ทั้งสิ้น 
(เร่ือง) 

๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ อื่นๆ  

๑         ไม่มี        

 
๖. อาจารยส์อบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

จ านวนนักศึกษาที่สอบ 

วิทยานิพนธ์ 
(คน) 

การค้นคว้าอิสระ  

(คน) 
รวมทั้งสิ้น 

(คน) 
๑                 ไม่มี - - - 

 
 
๗. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 

๑. การรับอาจารย์ใหม่ 
    ข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๓. การบริหารคณาจารย์  



    ๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่  
๒. แผนการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
    ข้อมูล ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. ๒  หมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย์ ๑.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่หรือไม่ 

     √  ไม่มี               มี  จ านวน  [คลิกพิมพ์]   คน  
     ๒) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

     √  ไม่มี               มี  จ านวน  [คลิกพิมพ์]   คน 
 
  ๓) สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ  :  ไม่มี 
 
  ๔) สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม  :  ไม่มี 

 
๔. รายงานการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- คุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ 
- กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 
- การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  
ไม่มี เนื่องจากก าลังด าเนินการปิดหลักสูตร 
 
๘. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑. ระบุประกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
๒. ระบุแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการของคณะ/หลักสูตรที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     
ตามระเบียบปฏิบัติของคณะ 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
ไม่มี 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 



๒๕๕๗ 
 

ไม่มี 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
    ไม่มี เนื่องจากก าลังด าเนินการปิดหลักสูตร 
 
๙. ระบบการบริหารอาจารย์ 
 ๑๐.๑ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 
๑. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
    ข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๓. การบริหารคณาจารย์  
    ๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
    ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
    ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
    ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
    ไม่มี เนื่องจากก าลังด าเนินการปิดหลักสูตร 
 
 ๑๐.๒ แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
๑. แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
  เป็นไปตามที่คณะก าหนด 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเข้าร่วมการประชุมวชิาการและพัฒนางานวิจัยอย่างน้อย 1 คร้ัง 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 



 
     ไม่ม ี

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
     ไม่มี 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
   ไม่มี 
 
๑๐. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ๑๐.๑ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
๑. แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ (อย่างน้อยด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และด้านการวิจัย)  
    ตามข้อมูลที่ระบไุว้ ใน มคอ. ๒  หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์  
 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) สรุปการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ๒) สรุปกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ไม่มี 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ไม่มีเนื่องจากเสนอปิดหลักสูตร 
  

๑๐.๒ ระบบการติดตามให้อาจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

๑. แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามให้อาจารย์น าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
    - 
 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
- 



๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
- 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- 
 
๑๑. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
   
เป็นไปตามที่คณะก าหนด 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    (สรุปผลการด าเนินงาน หมวดที่ ๔ อาจารย์ ข้อ ๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ) 
 
ไม่มี 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ไม่มี 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
ไม่มี 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ไม่มี 
 
๑๒. การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
๑. รายงานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสตูร ตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตร จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      มีการเปลี่ยนแปลงทัง้สิ้น .....0..... ครั้ง ดังนี้       
 
๒. แนวทางหรือกลยุทธ์เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
- 

๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



     
- 
๔. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
- 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  ไม่มี 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๕   ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 

๑. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา   
  
 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

     ไม่มี                

 
๒. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ   

 
 

รหัสและชื่อวิชา ความไม่ปกติที่พบ การด าเนินการตรวจสอบ มาตรการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการ
แล้ว 

     ไม่มี      ไม่มี      ไม่มี      ไม่มี 
 
๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
 ๓.๑ รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน 

 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 

เหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 
มาตรการทดแทน 

ที่ได้ด าเนินการ  
(ถ้าม)ี 

     ไม่มี      ไม่มี      ไม่มี 
 



 ๓.๒ วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหารายวิชาไม่ครบถ้วน   
   
 

รายวิชาที่สอนเนื้อหารายวิชา 

ไม่ครบถ้วน 

เหตุผลที่สอนเนื้อหารายวิชา           
ไม่ครบถ้วน 

 

มาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ 

(ถ้าม)ี 
 

     ไม่มี      ไม่มี      ไม่มี 
   

   

 

๔. การปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความกา้วหน้าทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง เหตุผลทีป่รับปรุงเนื้อหารายวิชา 

     ไม่มี      ไม่มี      ไม่มี 
๕. การปรับปรุงแผนการศึกษาหรือเงื่อนไขรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 

     ไม่มี      ไม่มี      ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๖ การบริหารจัดการหลักสูตร 
 



๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
    รายละเอียดท่ีระบุไว้ ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๘ ๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
  เป็นไปตามท่ีคณะก าหนด 
๒. สรุปผลการประเมินรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ไม่มีการเรียนการสอน 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
   ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
     ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
     ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
     ไม่มี เนื่องจากก าลังด าเนินการหลักสูตร 
 
 ๒) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   
     ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
๒. สรุปผลการประเมินการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    - ผลการประเมิน 
     
    ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน                  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 



    ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
    ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
    ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
     ไม่มี เนื่องจากก าลังด าเนินการหลักสูตร 
 
๒. การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
   
ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
๒. รายงานการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
     
  ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
   ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
     ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
    ไม่มี เนื่องจากไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



     ไม่มี เนื่องจากก าลังด าเนินการหลักสูตร 
๓. การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
 

๑. ระบบของมหาวิทยาลัย  
ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อ ๓๖ การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
๓๖.๑ การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องกระท าในทุกภาคการศึกษา 
๓๖.๒ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษา โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ได้รับการประเมินให้ได้
สัญลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน หากผล
การประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จ านวนหน่วยกิตท่ีได้ในภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็น S เท่ากับ ๐ หน่วย (ศูนย์
หน่วย) และให้รายงานผลการประเมินต่อกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะ 
๓๖.๓ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว ได้รับการประเมินผลความก้าวหน้าเป็น S เท่ากับ ๐ 
หน่วย (ศูนย์หน่วย) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขโดยอาจให้นักศึกษาผู้นั้น
ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ หรืออ่ืนๆ แล้วแต่กรณี และประธานหลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดีเพ่ือหา
ข้อยุติ 
๒. ระดับคณะและหลักสูตรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศ/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนที่หลักสูตรใช้ในการด าเนินการ 
๒. ปฏิทินการด าเนินงาน  
๓. รายงานผลการด าเนินงาน สรุปจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และผลการ

ประเมินวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ แยกภาคการศึกษา 
๓.๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ส าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 
ลงทะเบยีน ผ่าน สะสมรวม 

 ไม่มี - - - - 
      

 
๓.๒ ภาคเรียนที่ ๒  

ส าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 
ลงทะเบยีน ผ่าน สะสมรวม 

 ไม่มี - - - - 
      

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบจากการด าเนินการในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
     ไม่มี 



๕. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ไม่มี 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
    ไม่มี 
 

๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ 
 
  ตามท่ีคณะก าหนด 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
     
  ไม่มี 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
  ไม่มี 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
  ไม่มี 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
  ไม่มี 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
  ไม่มี 
 
๕. การให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา รวมทั้งแหล่งทุน 
   
ตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่คณะก าหนด 



๒. รายงานการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
  ไม่มี 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
  ไม่มี 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
  ไม่มี 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

   
ไม่มี 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
  ไม่มี 
 
 
๖. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถตรงตามรายวิชา และรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
 
๒. รายงานการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
     ไม่มี 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
     ไม่มี 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 



     ไม่มี เนื่องจากเสนอปิดหลักสูตร 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
     ไม่มี 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
     ไม่มี เนื่องจากเสนอปิดหลักสูตร 
 
๗. การก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียด
รายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
   
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) ก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษา 
๒. รายงานการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
ไม่มี เนื่องจากไม่มีการเรียนการสอน 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ไม่มี เนื่องจากไม่มีการเรียนการสอน 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ไม่มี เนื่องจากไม่มีการเรียนการสอน 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
ไม่มี เนื่องจากไม่มีการเรียนการสอน 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
ไม่มี เนื่องจากเสนอปิดหลักสูตร 
 



๘. กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
 
๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 เช่น  

- การให้ความรู้และระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ 
สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

- การให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ 
- การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับ

ทุนสนับสนุน 
- การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม 

ภาษาอังกฤษ 
 
๒. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
  ไม่มี 

 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
  ไม่มี 

 
๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
  ไม่มี 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
  ไม่มี 
 
๙. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
    รายละเอียด ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ ๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและ



ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
ไม่มี 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ไม่มี 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ไม่มี เนื่องจากเสนอปิดหลักสูตร 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
ไม่มี เนื่องจากเสนอปิดหลักสูตร 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
ไม่มี เนื่องจากเสนอปิดหลักสูตร 

 
๑๐. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษา     
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกับผู้สอนในแต่ละรายวิชาเพ่ือพิจารณาผลการเรียนและการพัฒนาของ
นักศึกษาในรายวิชานั้นๆ รวมทั้งพิจารณาผลการเรียนในภาพรวมของนักศึกษาแต่ละคน 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
ไม่มีนักศึกษา 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ไม่มี 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ไม่มี เนื่องจากเสนอปิดหลักสูตร 
 



๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

ไม่มี 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
ไม่มี เนื่องจากเสนอปิดหลักสูตร 

 
๑๑. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ  
มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  คุณสมบัติตามเกณฑ์ของ  สกอ. โดยคะแนนการประเมินประกอบด้วยคะแนน
จากอาจารย์ 40% และจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 60% 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    จ านวนนักศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
    จ านวนวิทยานิพนธ์ที่มีผลประเมินระดับต่างๆ  
    ไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
    ไม่มี 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
    ไม่มี 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
    ไม่มี 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
   ไม่มี 

 
๑๒. การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 
๑. แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 



 
มีแบบประเมินการสอนส าหรับแต่ละรายวิชาจากผู้เรียนในเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพ กลยุทธ์การสอน 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับต่อ
สัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

๑.   คุณธรรม จริยธรรม 
-  

- 

๒.  ความรู้ 
-  

- 

๓. ทักษะทางปัญญา 
-  

- 

๔. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
-  

- 

๕. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  

- 

๖. ทักษะพิสัยหรือทักษะอ่ืน ๆ 
- 

- 

 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
   ไม่มี 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
   ไม่มี 
 
๑๓. การจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
 



อาจารย์ผู้สอนเสนอรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเพ่ือเสนอ
ต่อที่ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับคณะ พิจารณาและด าเนินการต่อ 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
  ไม่มี 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   ไม่มี 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   
ไม่มี 
 
 
๑๔. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
  ไม่มี 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
  ไม่มี 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 ไม่มี 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ ๗  สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

๑. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
  ไม่มี 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
  ไม่มี 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 



  ไม่มี 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
   ไม่มี 
 

๒. ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตการบริหารจัดการหลักสูตร 
  
  ไม่มี 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
  ไม่มี 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 
  ไม่มี 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
  ไม่มี 
 
 

๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
  ไม่มี 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 



 
  ไม่มี 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
  ไม่มี 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
  ไม่มี 
 

๔. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสตูร  
    - ผู้รับผิดชอบ  ประธานหลักสูตร 
    - รูปแบบที่ใช้  :  สัมภาษณ์ 
    - การด าเนินงาน : จ านวน  5 คน  
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลกัสูตร  
มีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
 ปัญหาการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ไม่มีการรายงานผลเนื่องจากเสนอปิดหลักสูตร 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ไม่มีเนื่องจากเสนอปิดหลักสูตร 
 
 
๕. ผลการด าเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

100 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มี มคอ. 2 



ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ๓ และมคอ. ๔  อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ไม่มีการเรยีนการสอน 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ. ๕ 
และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ไม่มีการเรยีนการสอน 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

มี มคอ. 7 

๖.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ไม่มีการเรยีนการสอน 

๗.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

ไม่มีการเรยีนการสอน 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม ่

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

ไม่ม ี

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

ไม่ม ี

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕๑  จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

ไม่ม ี

 
 

หมวดที ่ ๘  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร  
 
๑.  การเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มี เนื่องจากคณะและมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด้วยเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกและ
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพร้อมในทุกๆ ด้านมีศักยภาพท่ี
สามารถดูแลนักศึกษาในหลักสูตรได้ 

๒.  การเปลี่ยนแปลงภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 



ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อผลกระทบต่อหลักสูตรคือมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ  ขยายการเปิดรับนักศึกษามากข้ึนและ
นอกจากนี้จ านวนผู้เรียนก็น้อยเนื่องจากคนส่วนใหญ่คิดว่าหลักสูตรคณิตศาสตร์เรียนยาก จึงไม่อยากเรียน 
 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสูตร 
ปัญหาอุปสรรคในการบริหาร

จัดการหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน

อนาคต 
การรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ควรมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

หลักสูตรในวงกว้างให้มากข้ึน 
 

 
 
 

หมวดที ่ ๙  แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
๑.  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา   
 

แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ  
ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ

ตามแผน 

เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

ปรับปรุงหลักสูตรใหม่และ
แผนการรับนักศึกษาใหม่  

ภายในปี 
2557 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 ไม่ส าเร็จเนื่องจาก
เสนอปิดหลักสตูร 

ส่งเสริมให้อาจารย์ใน
หลักสตูรพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้ดีขึ้น ท า
วิจัยมากขึ้น 

ภายในปี 
2557 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

ส าเรจ็ตามแผน  

ปรับแผนกลยุทธ์ในการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร 

ภายในปี 
2557 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 ไม่ส าเร็จเนื่องจาก
เสนอปิดหลักสตูร 

 

๒.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ๒.๑  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  :  ไม่มเีนื่องจากเสนอปิดหลักสูตร 
 ๒.๒  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  :  ไม่มเีนื่องจากเสนอปิดหลักสตูร  
 ๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  :  ไม่มีเนื่องจากเสนอปิดหลักสูตร 

 
๓.  แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี  
 
ไม่มเีนื่องจากเสนอปิดหลักสูตร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร....................................ถูกต้อง     เป็นความ
จริงทุกประการ 

 
1. .................................................................... ประธานหลักสูตร วันที่......................... 

(..................................................................) 

2. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(..................................................................) 

3. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(..................................................................) 

4. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(..................................................................) 



5. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(..................................................................) 

 
 

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

      (....................................................................) 
                           ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 
 
              .................................................. 

      (....................................................................) 
              ต าแหน่ง  คณบดีคณะ........................  

     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 
 
         ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

              .................................................. 
      (....................................................................) 

            ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 

 
 


