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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :   คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟสิิกส ์
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 

๑. หลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
Bachelor of Science Program in Physics  
๒.  ระดับคุณวุฒิ :  ปริญญาตรี   
๓.  สถานที่จัดการเรียนการสอน   :  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๔.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
    ๔.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
    ๔.๒ เริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  
    ๔.๓ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที ่3/2554 เมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2554 
   ๔.๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554  
   ๔.๖  สํานักงานการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์]  

๔.๖  องค์กรวิชาชีพ [คลิกพิมพ์] รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์] (ถ้ามี) 
๕.  อาจารย์ประจําหลักสูตร  :   [คลิกพิมพ์]    
 ๕.๑ อาจารย์ประจําหลักสตูร ใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 

ลําดับที ่ ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ ดร.จิตกร ผลโยญ                                        ประธานหลักสูตร 
๒ ผศ.ดร.ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร               อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๓ ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรม  อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๔ อาจารย์ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา                            อาจารย์ประจําหลักสูตร 
๕ ดร. โชคศิลป์ ธนเฮือง                                 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

  



 
 
 
 
 ๕.๒ อาจารย์ประจําหลักสตูร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 

  □  เหมือนใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสตูร 

  □  มีการเปลีย่นแปลง จาก มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสตูร รายชื่อดังนี ้
 

ลําดับที ่ ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ ดร.โชคศิลป์  ธนเฮือง ประธานหลักสูตร 
๒ ผศ.ดร.อนุสรณ์  นิยมพันธ์ อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๓ ดร.กาญจนา  ศิวเลิศพร อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๔ ดร.วรศักด์ิ  สขุบท อาจารย์ประจําหลักสูตร 
๕ ดร.จีรภัทร  นุตริยะ อาจารย์ประจําหลักสูตร 

   □ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  
- ในการประชมุครั้งที่ ............ เม่ือวันที่ ............................................................ 

□ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ ........................................................................................ 
  
 
 

หมวดท่ี ๒   ข้อมูลเชิงสถิติของนักศึกษาและบัณฑิต 

 
๑.  จํานวนนกัศึกษาในแต่ละชัน้ป ี
 

ปีการศึกษา 
 

จํานวนตาม
แผนการรับ 

(คน) 

จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  
ชั้นปีท่ี ๑ ชั้นปีท่ี ๒ ชั้นปีท่ี ๓ ชั้นปีท่ี ๔ ชั้นปีท่ี ๕ 

๒๕๕๗ 50 41     
๒๕๕๖ 50 43 (๕๗/ปี๒)    
๒๕๕๕ 50 33 (๕๖/ปี๒) (๕๗/ปี๓)   
๒๕๕๔ 50 27 (๕๕/ปี๒) (๕๖/ปี๓) (๕๗/ปี๔)  

 
 
 



 
 
 
๒. จํานวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชัน้ปีในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แยกตามสาเหตุการออกจากหลักสตูร 
 

สาเหตุการออกจาก
หลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 
ชั้นปีท่ี ๑ 

(รหัส ๒๕๕๗) 
ชั้นปีท่ี ๒ 

(รหัส ๒๕๕๖) 
ชั้นปีท่ี ๓ 

(รหัส ๒๕๕๕) 
ชั้นปีท่ี ๔ 

(รหัส ๒๕๕๔) 
ชั้นปีท่ี ๕ 

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

๑. ลาออก           
    ๑.๑ มีปัญหา
สุขภาพ 

          

    ๑.๒ มีปัญหาเร่ือง
การเงิน 

          

    ๑.๓ ย้ายสาขาวิชา           
    ๑.๔ ย้ายคณะ           
    ๑.๕ ไปเรียนท่ี
สถาบันอ่ืน 

          

    ๑.๔ อ่ืนๆ           
๒. ประกาศพ้น
สถานภาพนักศึกษา 

          

    ๒.๑ ผลการเรียนตํ่า
กว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 

          

    ๒.๒ ไม่ต่อทะเบียน           
๓. เสียชีวิต           
๔. สําเร็จการศึกษา           
๕. อ่ืนๆ           

รวม           

 
หมายเหตุ   ๑. * หมายถึง จํานวนท่ีเกิดขึ้นในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
  ๒. ** หมายถึง จํานวนรวมสะสมตั้งแต่ปกีารศึกษาแรกรับจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 



๓. อัตราการคงอยู่ของนักศกึษาในหลักสตูร 
 

ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ 

(ต้ังแต่ปีการศกึษาท่ีเริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยูใ่นแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปกีารศึกษา) 
ชั้นปีที ่๑-๒ ชั้นปีที่ ๒-๓ ชั้นปีที่ ๓-๔ ชั้นปีที ่๔-๕ ชั้นปีที ่๕-๖ 

๒๕๕๗ -     

๒๕๕๖      

๒๕๕๕      

๒๕๕๔      

๒๕๕๓      

 
หมายเหตุ  จํานวนนักศึกษาที่ใช้คํานวณอัตราการคงอยู่ คือ จํานวนนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 
๑ ของแต่ละปีการศึกษา 
  ตัวอย่างการคาํนวณ  เช่น 

ร้อยละ  นักศกึษาช้ันปีที่ ๑ ที่เรียนต่อในช้ันปีที่ ๒   
= ๑๐๐ * ( จํานวนนักศึกษาช้ันปีที่ ๒ / จํานวนนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ )  

 
๔. ร้อยละการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 
ปีการศึกษา

แรกรับ  
จํานวนนักศึกษา
แรกเข้า (คน) 

ผู้สาํเร็จการศกึษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด 
ผู้สาํเร็จการศกึษา 

ทั้งหมด 
จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗ 98     

๒๕๕๖ 80     

๒๕๕๕ 92     

๒๕๕๔ 78     

๒๕๕๓ 73 49 67.12 49 67.12 

หมายเหตุ   
๑. ต้ังแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร TQF 
๒. จํานวนนักศึกษาแรกเข้า คือ จํานวนนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ ในปีการศึกษาน้ัน 
๓. ผู้สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด หมายถึง 
 ๓.๑ ระดับปริญญาตรี  ๔ หรือ ๖ ปี ตามหลักสูตรกําหนด 
 ๓.๒ ระดับปริญญาโท  ๒ ปี 
 ๓.๓ ระดับปริญญาเอก  ๓ ปี 



๕. ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี
  

๑) บัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖   จํานวน  ........................ คน 
 ๒) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  จํานวน  ........................ คน 
 ๓) ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ ………………………. 
 ๔) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่อุปสมบท   จํานวน  ........................ คน 
 ๕) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร  จํานวน  ........................ คน 
 ๖) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ   จํานวน  ........................ คน 

๗) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทํา   จํานวน ........................ คน 
๖) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ  จํานวน  ........................ คน 

 ๗) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา  จํานวน  ........................ คน 
 ๙) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทํา   จํานวน  ........................ คน 
 ๑๐) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี จํานวน  ........................ คน 
 ๑๑) ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทาํและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ร้อยละ....................... 
  
๖. คุณภาพบณัฑิตที่รับการประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิต 

๖.๑ คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ๑) บัณฑิตทีส่ําเรจ็การศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน........................ คน 
  ๒) จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จํานวน ....................  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

ผลการสาํรวจโดยภาพรวมคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
๒. ด้านความรู้   
๓. ด้านทักษะทางปัญญา   
๔. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
๕.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

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



 
๖.๒ คณุภาพบัณฑิตตามอตัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 “สรา้งสรรค์  สามัคคี  สํานกึดีต่อสังคม”  
 

  ๑) บัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน........................ คน 
  ๒) จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จํานวน ....................  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

๑. สร้างสรรค ์   
๒. สามัคค ี   
๓. สํานึกดีต่อสังคม   

เฉลี่ยรวม   
 
 
 

หมวดท่ี ๓ นักศึกษา 
 

๓.๑ การรบันกัศึกษา 
 

๑. คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 
     ตาม มคอ. ๒ หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
     ข้อ ๒ การดําเนินการหลักสูตร  ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๒. แผนการรับนกัศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน 50 คน 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนนิการจากข้อเสนอแนะ การรับนักศึกษาเพื่อเขา้ศึกษาในภาคเรียนที ่๑           

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และหรอื ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗    
หลักสูตร 4 ป ีปกติ 
- ระยะเวลาการคัดเลือก ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
- เกณฑ์หรือวิธีการในการคัดเลอืก ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (ตาม มคอ. 2) 

๔. รายงานผลการดําเนินการทีเ่ก่ียวข้องกับการรับนักศึกษาเพื่อเขา้ศึกษาในภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
หรือ ในภาคเรยีนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก ซึ่งต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องคุณสมบัติของนักศึกษาที่

กําหนดในหลักสูตร 



- การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
- เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา 

สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

- นําเสนอข้อมูล  
(๑) จํานวนผู้สมัคร 
(๒) จํานวนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 
(๓) จํานวนผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  
(๔) จํานวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
(๕) จํานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
(๖) จํานวนนักศึกษาเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ ๑  

๕. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีพบในการดําเนินงาน 
-  

๖. ข้อเสนอแนะหรือแผนการดําเนนิการปรับปรุงการรับนกัศึกษาเพื่อเขา้ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
- มีการปรับ แก้ไขเกณฑ์ คุณสมบัติของนักศึกษาให้สอดคลอ้งที่กําหนดในหลักสูตรให้มากขึ้น 

 

๓.๒ การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

๑. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
           ตาม มคอ. ๒ ระบุไว้ใน หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
           ข้อ ๒ การดําเนินการหลักสูตร  ข้อ ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

๒. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเขา้ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- การปรับพฤติกรรมการเรียนในมหาวิทยาลัยในลักษณะที่ต้องศึกษาด้วยตนเอง 
- ความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ 
- การใช้ภาษาอังกฤษ 
๓. รายงานผลการดําเนินการแก้ไขปัญหา/ขอ้จํากัดของนกัศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

การดําเนินการแก้ไขข้างต้น คือ ปฐมนิเทศเพ่ือแนะนําวิธีการเรียน การปรับตัว และให้ความรู้พ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์  

๔. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเขา้ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ 

๕. แผน/กลยุทธท์ี่จะดําเนนิการปัญหาของนกัศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเขา้ศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ  และ ความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ 

 



๓.๓ การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 

๑. ระบบและกลไก แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดําเนนิการเก่ียวกับการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาท่ีหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยดําเนินการ 
   หลักสูตรได้มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาแรกเข้าทุกคน เพือให้คําแนะนําด้านวิชาการ และ นักศึกษาได้
มีการจัดสายรหัส เพ่ือให้คําแนะนํา รุ่นพ่ีและรุ่นน้อง อีกทางหน่ึง 
๒ . รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    - อาจารย์ที่ปรึกษากําหนดเวลาให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

ไม่ม ี
๔. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนนิงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ยังไม่มีการปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา   
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
      - เพ่ิมระบบ หรือ ช่องทางให้คําปรึกษา เช่น ทางโชเชียลเน็ตเวิร์ค  
 

๓.๔ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
 

๑. แผนดําเนนิกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่๒๑ 
ของหลักสูตรและคณะ ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
- โครงการดูงานป.ตรี  
- โครงการเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญสอนและบรรยายพิเศษ 
- โครงการส่งเสริมนักศึกษาคณุธรรม จริยธรรม ร่วมทําบุญภาควิชา 
- โครงการกีฬาสานสายใย 
- โครงการบัณฑิตแนะแนวรุ่นน้องที่โรงเรียน 

๒. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ตามรายงานสรุปผลโครงการที่ดําเนินการ 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน 
ตามรายงานสรุปผลโครงการที่ดําเนินการ 

๔. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนนิงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     ตามรายงานสรุปผลโครงการที่ดําเนินการ 
๕.แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ดําเนินการสํารวจความต้องการ ความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านต่างๆ และนํามาประเมิน เป็นข้อมูลในการ
ดําเนินการ ปรับให้มีโครงการแบบบูรณาการ ให้นักศกึษามีส่วนร่วมในการดําเนินการ 



 
 

๓.๕ การคงอยู่ของนักศึกษา 
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการคงอยูข่องนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ 

(ต้ังแต่ปีการศกึษาท่ีเริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยูใ่นแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปกีารศึกษา) 
ชั้นปีที ่๑-
๒ 

ชั้นปีที่ ๒-
๓ 

ชั้นปีที ่๓-
๔ 

ชั้นปีที่ ๔-
๕ 

ชั้นปีที ่๕-
๖ 

๒๕๕๗ -     

๒๕๕๖      

๒๕๕๕      

๒๕๕๔      

๒๕๕๓      

  
     เขียนบรรยายให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกับปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา 
(นําข้อมูล หมวดที่ ๒ ข้อมูลสถิติของนักศกึษาและบณัฑิต  ๒. จํานวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปี แยก
ตามสาเหตุการออกจากหลกัสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาวิเคราะห์ 
     - ---- 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนนิงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ในปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 
ไม่มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
----- 

๓.๖ การสําเรจ็การศึกษาของนักศึกษา 
 

๑. เปรยีบเทียบอัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษา
แรกรับ  

จํานวนนักศึกษา 

แรกเข้า (คน) 
ผู้สาํเร็จการศกึษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด 
ผู้สาํเร็จการศกึษา 

ทั้งหมด 
จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗      

๒๕๕๖      



๒๕๕๕      

๒๕๕๔      

 
เขียนบรรยายให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกับปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
๒. ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการสําเรจ็การศึกษาของนักศึกษา 
     - ปัญหาในการลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามแผนการศึกษา ติด F บางรายวิชา 
     - ปัญหาการที่พฤติกรรมส่วนบุคคล ขาดความต่อเน่ืองในการทําโครงการพิเศษ  
๓. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนนิงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา   
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     - มีการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  
     - มีการติดตามการทําโครงการพิเศษอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทําโครงการพิเศษ และอาจารย์ปรําจํา
รายวิชา 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้า และ พบ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษอย่างต่อเน่ือง  
 

๓.๗ การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

๑. เขียนอธบิายระบบและกลไกท่ีหลักสูตรใช้ในการการจัดการข้อร้องเรียนของนักศกึษา 
    - 
 
๒. สรุปข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   ไมม่ ี
    
๓. รายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศกึษาของหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   ไม่มี 
  
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
    - - 
 
 

๓.๘ การจัดการความเส่ียงด้านนักศึกษา  
 



๑. ระบบและกลไกที่หลักสตูรใช้ในการจัดการความเสีย่งด้านนักศึกษา (เขียนอธบิาย) 
- 
 
๒. แผนการจัดการความเสีย่งด้านนักศึกษา ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 

- 
 

๓. รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงด้านนักศกึษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     ยังไม่มีข้อมูลด้านการจัดการความเสี่ยง  
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

- 
 
 
 

หมวดท่ี ๔ อาจารย์ 
 

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด    เท่ากับ 5  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก   เท่ากับ 5  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก  เท่ากับ  100 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ  5  จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้คํานวณจากอาจารย์ประจําหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
๒.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐              
ขึ้นไป 
 
๒. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 ๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด     เท่ากับ 5  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   เท่ากับ 2  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ  40 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีด่าํรงตําแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ  …..  จากคะแนนเต็ม ๕ 



 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้คํานวณจากอาจารย์ประจําหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
๒.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่ กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =              
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 
 
๓. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตรที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  จํานวน 2  เรื่อง  

 
รายละเอียด ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน 
(เรื่อง) 

บทความฉบบัสมบรูณท์ีต่พีมิพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

๐.๒  

งานสร้างสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่่สาธารณะในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึง หรอืผา่นส่ืออเิล็กทรอนิกส์ online 

๐.๒  

บทความฉบบัสมบรูณท์ีต่พีมิพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ

๐.๔  

วารสารทางวชิาการระดับชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานข้อมลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วชิาการสําหรบั 
การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แตส่ถาบนั
นําเสนอสภาสถาบนัอนุมตั ิ

๐.๔  

ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสิทธบิตัร ๐.๔  

งานสร้างสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั ๐.๔  

บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมลู TCI กลุม่ที ่๒ 

๐.๖  

งานสร้างสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ ๐.๖  

วารสารทางวชิาการระดับนานาชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานข้อมลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการ

๐.๘  



อุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วชิาการสําหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ แตส่ถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมตั ิ(ซึง่ไมอ่ยูใ่น 
Beall’s list) 

บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมลู TCI กลุม่ที ่๑ 

๐.๘  

งานสร้างสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอื
ระหวา่งประเทศ 

๐.๘  

วารสารทางวชิาการระดับนานาชาตทิีอ่ยูใ่นฐานข้อมลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วชิาการสําหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

๑.๐ 2 

ผลงานทีไ่ดร้บัการจดสิทธบิตัร ๑.๐  

งานสร้างสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาค
อาเซยีน/นานาชาต ิ

๑.๐  

 
๕. อาจารย์ผูส้อน/อาจารย์ผูร้่วมสอน/อาจารย์พเิศษ 
  ๕.๑ อาจารยผ์ู้สอน หมายถงึ อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดคณะเดียวกับหลักสูตร 

 
ลําดับ
ที ่

ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑    

๒    

๓    

๔    

๕    

๖    

๗    

๘    



ลําดับ
่

ตําแหน่งทางวิชาการ  
่

รายวิชาที่สอน 

๙    

๑๐    

๑๑    

 
๕.๒ อาจารย์รว่มสอน หมายถึง อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดต่างคณะกับหลักสูตร 

 

ลําดับ
ที่ 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัดคณะ 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑     
๒     

๓     

 
๕.๓ อาจารย์พิเศษ  หมายถึง อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานหรือสถาบันอ่ืน             

หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภาคเอกชน ท่ีมหาวิทยาลัยฯแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ และทําหน้าท่ีสอนในหลักสูตร/
สาขาวิชา  
 

ลําดับ
ที่ 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัด 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑     
๒     

๓     

 
๖. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 

๑. การรับอาจารย์ใหม่ 
    ข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสตูร  ๓. การบริหารคณาจารย์  
    ๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่  
๒. แผนการเตรียมการสาํหรบัอาจารย์ใหม่ 
    ข้อมูล ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. ๒  หมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย์ ๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
๓. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) มีอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่หรือไม่ 



√       ไม่มี                         มี  จํานวน  4  คน 
 

     ๒) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

      ไม่มี                      มี  จํานวน  1  คน 
 

  ๓) สรุปสาระสําคัญในการดําเนนิการ  :   
    มีจัดการปฐมนิเทศสําหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเก่ียวกับนโยบายของ มหาวิทยาลัยและคณะ มีการแนะนํา
หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

  ๔) สรุปการประเมินจากอาจารย์ทีเ่ขา้รว่มกิจกรรม  :   
 อาจารย์มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และกรอบภาระงาน ของบุคลากรสายวิชาการ  

 
๔. รายงานการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการเก่ียวกับการเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- คุณสมบัติของอาจารย์ใหม ่
- การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
      -    จัดให้มีการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย สําหรับอาจารย์ใหม ่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
 
๗. การแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

๑. ระบปุระกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่กําหนดเก่ียวกับการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสตูร 
   -          
๒. ระบุแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดําเนินการของคณะ/หลักสูตรที่กําหนดเก่ียวกับการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  - 
 
๓. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   ได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรเน่ืองจาก มีการเปลี่ยนแปลง โยดย้ายอาจารย์ประจําหลักสูตร ไปยัง
หลักสูตรอ่ืน 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการเก่ียวกับการเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
ไม่ม ี

 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 

 



 
 
๘. ระบบการบริหารอาจารย ์
 ๘.๑ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 
๑. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
    
    ครั้งที่ 1  วางแผนการรับนักศึกษา การจัดการเรยีนการสอน   
    ครั้งที 2  ตดิตามการดําเนนิการหลักสูตร 
    ครั้งที่ 3 พิจารณาผลการดําเนินการ ทบทวน ปรับปรงุ หลักสูตร  
 

๒. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ตามสรุปรายงานการประชุม 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน 
ตามสรุปรายงานการประชุม 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ตามรสรุปรายงานการประชุม 

 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ตามสรุปรายงานการประชุม 
 
 
๘.๒ แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารยป์ระจําหลักสูตร 
 
๑. แผนการบรหิารและการพฒันาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
  
๒. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๙. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ๙.๑ การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย์ 
๑. แผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารย ์(อย่างน้อยด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และด้านการวิจัย)  
    ตามข้อมูลทีร่ะบุไว้ ใน มคอ. ๒  หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์  
 

๒. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) สรุปการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
    ๒) สรุปกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ 
 
------- 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
  

๙.๒ ระบบการติดตามให้อาจารย์นาํความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

๑. แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามให้อาจารย์นําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใชใ้นการ
จัดการเรียนการสอน 
     
 

๒. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     



 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๑๐. การแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ 
 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการแต่งต้ังอาจารย์พเิศษ 
   
 

๒. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    (สรปุผลการดําเนินงาน หมวดที่ ๔ อาจารย์ ข้อ ๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ) 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๑๑. การคงอยูข่องอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 
๑. รายงานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสูตร ต้ังแต่เร่ิมใช้หลักสูตร จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

มีการเปล่ียนแปลงทั้งส้ิน 3 ครั้ง ดังนี ้
       
คร้ังที ่ อาจารย์ประจําหลักสูตรที่เปลีย่นแปลง สาเหตุหรือเหตุที่ต้อง

เปลี่ยนแปลง 
เอกสารอ้างองิ 

    



1    
 
 
๒. แนวทางหรือกลยุทธ์เพือ่ลดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
 

๓. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๔. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

หมวดท่ี ๕   ข้อมูลสรปุรายวิชาของหลักสูตร 
 
๑. สรุปผลรายวิชาทีเ่ปิดสอนในภาคการศกึษา/ปีการศึกษา   
 ภาคฤดูร้อน ปกีารศึกษา ๒๕๕๖ 
 

รหัสวิชาและช่ือวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

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

                

                

 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 

รหัสวิชาและช่ือวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

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

                

                

                

                



รหัสวิชาและช่ือวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

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

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
 ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 

รหัสวิชาและช่ือวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

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

๒. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ   
คําชี้แจง ให้ระบุรหัสและช่ือรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมาก

หรือตํ่าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตกมากเกินไป 
การสอนไม่ตรงกับเน้ือหาที่กําหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากน้ีให้ระบุวิธีการตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ  เหตุผล
ที่ทําให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกําหนดหรือเกณฑ์ที่ต้ังไว้ และมาตรการแก้ไขที่ได้ดําเนินการไปแล้ว  (หากจําเป็นให้แนบ
ข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไขที่ได้ดําเนินการมาแล้วด้วย)  

 
รหัสและชื่อวิชา ความไม่ปกติที่พบ การดําเนินการตรวจสอบ มาตรการแก้ไขที่ได้ดําเนินการ

แล้ว 
- - - - 
 
๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
 ๓.๑ รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 

คําชี้แจง ให้ระบุรหัสและช่ือรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอนและ
มาตรการทดแทนที่ได้ดําเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นรายวิชาแกนที่ต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาดผู้สอน หรือจํานวนนักศึกษาที่



ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ดําเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชาเพ่ือเป็นการประกันว่า นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป 

 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 

เหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 
มาตรการทดแทน 

ที่ได้ดําเนนิการ  
(ถ้ามี) 

- - - 
 
 ๓.๒ วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหารายวิชาไม่ครบถ้วน   
  คําชี้แจง ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อดังกล่าว  พร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ามี) 
เช่น สาระท่ีขาดและจําเป็นต้องสอนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานของรายวิชาอ่ืนได้เพ่ิมหัวข้อหรือสาระท่ีขาดในรายวิชาท่ีสูงข้ึน 
 

รายวิชาที่สอนเนื้อหารายวิชา 

ไม่ครบถ้วน 

เหตุผลทีส่อนเนื้อหารายวิชา    
ไม่ครบถ้วน 

 

มาตรการทดแทนท่ีได้ดําเนนิการ 

(ถ้ามี) 
 

- - - 
 

๔. การปรบัปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทนัสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 

รายวิชา รายละเอียดทีป่รับปรุง เหตุผลทีป่รับปรุงเนื้อหารายวิชา 

- - - 
 
๕. การปรบัปรุงแผนการศึกษาหรือเงื่อนไขรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
รายวิชา รายละเอียดทีป่รับปรุง เหตุผลทีป่รับปรุง 

- - - 
 

หมวดท่ี ๖ การบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
    รายละเอียดที่ระบุไว้ ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๘ ๑. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 
 ๑) ประเมินรายวิชาโดยนักศกึษา  
 
๑. ระบบและกลไกที่ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินรายวิชาโดยนักศกึษา 
   
 
๒. สรุปผลการประเมินรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



    - ผลการประเมิน แยกภาคการศึกษา  

 
 

ท่ี รายวิชา ผลการประเมิน 
คะแนน ระดับ ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

     
     

     
     
     

๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีสําคัญจากผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
ปรับปรุงเทคนิคการสอน  วิธีการสอนให้หลากหลายมากข้ึน 

 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 ๒) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 
 
๑. ระบบและกลไกที่ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   
 
๒. สรุปผลการประเมินการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีสําคัญจากผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน                
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๒. การดําเนนิการเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศกึษา (ถ้ามี) 
 
๑. ระบบและกลไกที่ดําเนินการเก่ียวกับการดําเนนิการเก่ียวกับการฝกึประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา 
 
 
๒. รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับการดําเนนิการเก่ียวกับการฝึกประสบการณภ์าคสนามหรอืสหกิจศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
     
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีสําคัญจากผลการผลการดําเนนิการเก่ียวกับการดําเนนิการเก่ียวกับการฝึก
ประสบการณภ์าคสนามหรอืสหกิจศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 



 
 
๓.  
 
 
๒. การกําหนดหัวข้อและการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (Senior project) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนนิการเก่ียวกับการกําหนดหัวข้อและการแต่งต้ังอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงาน 
   
 
๒. รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดหัวข้อและการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรกึษาโครงงาน ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
     
     
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญในการกําหนดหัวข้อและการแต่งต้ังอาจารย์ทีป่รึกษาโครงงาน  ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๔. การกํากับติดตามความก้าวหน้าในการทาํโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ทีป่รึกษา 

  

๑. ประกาศ/แนวปฏิบัติ/ขัน้ตอนที่หลักสูตรใช้เก่ียวกับการกํากับติดตามความก้าวหนา้ในการทําโครงงาน (senior 
project) ของอาจารย์ที่ปรกึษา 

 
 



๒. รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการกํากับติดตามความก้าวหน้าในการทําโครงงาน (senior project) ของ
อาจารย์ทีป่รึกษา 

 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีพบจากการดําเนนิการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  
๕. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนนิงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๕. การให้ทนุวิจัยและทุนการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา (ถ้ามี) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนนิการเก่ียวกับการให้ทนุวิจัยและทุนการตีพิมพเ์ผยแพร่
ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา รวมทั้งแหล่งทนุ 
   
 
๒. รายงานการให้ทุนวิจัยและทนุการตีพมิพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญในการใหทุ้นวิจัยและทนุการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศกึษา ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๖. การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 



๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนนิการเก่ียวกับการวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
   
 
๒. รายงานการการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญในการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๗. การกํากับมาตรฐานการทาํรายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดทาํรายงานผลการดําเนนิงาน
ของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนนิการเก่ียวกับการกํากับมาตรฐานการทาํรายละเอียด
รายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
   
 
๒. รายงานการกํากับมาตรฐานการทํารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนนิงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญในการกํากับมาตรฐานการทํารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการ
จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 



 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๘. กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
 
๑. แผนดําเนนิกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 เช่น  
 
๒. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 
๔. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนนิงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๙. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนนิการเก่ียวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลกัสูตร 
    รายละเอียด ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๕ หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ ๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา  
 
๒. รายงานการดําเนนิการเก่ียวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญในการดําเนินงานเก่ียวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑๐. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนนิการเก่ียวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษา     
 
 
๒. รายงานการดําเนนิการเก่ียวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญในการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา         
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 



 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑๑. การประเมินวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนนิการเก่ียวกับการประเมินวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้า
อิสระ  
 
๒. รายงานการดําเนนิการเก่ียวกับการประเมินวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญในการดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑๒. การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธก์ารสอน 
 
๑. แนวปฏิบัติ และขั้นตอนของหลักสูตรที่ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน 
 
 
๒. รายงานการดําเนนิการเก่ียวกับการประเมินประสทิธผิลของกลยุทธก์ารสอน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     



สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับต่อ
สัมฤทธผิลของการสอนและผลการเรียนรูท้ั้ง ๕ ด้าน 

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

๑.   คุณธรรม จริยธรรม 
-  

 

๒.  ความรู ้
-  

 

๓. ทักษะทางปัญญา 
-  

 

๔. ทักษะด้านความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
-  

 

๕. ทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการสือ่สารและ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  

 

๖. ทักษะพสิัยหรือทักษะอ่ืน ๆ 
- 

 

 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๓. การจัดหาและจัดให้มีสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏิบัติและขั้นตอนของหลักสูตรทีดํ่าเนนิการเก่ียวกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนนุการเรียนรูข้อง
หลักสูตรที่อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วม 
 
 
๒. รายงานการดําเนนิการเก่ียวกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนนุการเรียนรูข้องหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 



 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๔. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูข้องหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏิบัติและขั้นตอนของหลักสูตรทีดํ่าเนนิการเก่ียวกับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ของหลักสูตร 
   
 
๒. รายงานการดําเนนิการเก่ียวกับการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลกัสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
-  
 
 

หมวดท่ี  ๗  สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

๑. ความพงึพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสตูร 
 

๑. เขียนอธบิายระบบและกลไกท่ีหลักสูตรใช้ในการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
-      
๒. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลกัสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 



๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนนิงานเพ่ือแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๒. ความพงึพอใจของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสตูร 
 

๑. เขียนอธบิายระบบและกลไกท่ีหลักสูตรใช้ในการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบทีใ่ช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอ่ืนๆ 
    - การดําเนินงาน : จํานวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนนิงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๓. ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลกัสูตรของนักศึกษาช้ันปีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

๑. เขียนอธบิายระบบและกลไกท่ีหลักสูตรใช้ในการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบทีใ่ช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอ่ืนๆ 
    - การดําเนินงาน : จํานวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลกัสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนนิงานเพ่ือแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ



การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๔. ความพงึพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลกัสูตร 
 

๑. เขียนอธบิายระบบและกลไกท่ีหลักสูตรใช้ในการสํารวจความพงึพอใจของอาจารย์ประจําหลกัสตูรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบทีใ่ช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอ่ืนๆ 
    - การดําเนินงาน : จํานวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการสํารวจความพงึพอใจของอาจารย์ประจําหลกัสตูรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนนิงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
๕. ผลการดําเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน 

๑. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนรว่มในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

 

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

 

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

 



ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน 

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ. ๕ 
และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

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

 

๗.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

 

๙. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

1.  

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มต่ีอบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕๑  จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

 

 
  



หมวดท่ี  ๘  การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตร  
 
๑.  การเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา 

[คลิกพิมพ์]  มีหรือไม่มี  ถ้ามีอธิบายรายละเอียด 
๒.  การเปลี่ยนแปลงภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในชว่ง ๒ ปีที่ผา่นมา 

[คลิกพิมพ์]  มีหรือไม่มี  ถ้ามีอธิบายรายละเอียด 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสูตร 
ปัญหาอุปสรรคในการบรหิาร

จัดการหลักสตูร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
แนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาใน

อนาคต 
   
 

 
หมวดท่ี  ๙  แผนการดาํเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
๑.  ความก้าวหน้าของการดําเนนิงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปทีี่ผ่านมา   
 

แผนการดําเนินการ กําหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการดําเนินการ  
สําเร็จ/ไม่สําเร็จ

ตามแผน 

เหตุผลท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการได้ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 

๒.  ข้อเสนอในการพฒันาหลักสูตร 
 ๒.๑  ข้อเสนอในการปรับโครงสรา้งหลักสตูร  :  [คลิกพิมพ์] ( จํานวนหน่วยกิต  รายวิชาแกน  รายวิชาเลือก ฯ ) 
 ๒.๒  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  :  [คลิกพิมพ์]  (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรอืลดเน้ือหาในรายวิชา   การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา  ฯ) 
 ๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ  :  [คลิกพิมพ์]  

 
๓.  แผนปฏิบติัการใหม่สาํหรับปี  

แผนการดําเนินการ กําหนดเวลาที่คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  อาจารย์ประจําหลักสูตร 
  อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

 



 

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทบาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ถูกต้อง     

เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

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

2. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสูตร วันที่.........................

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

3. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสูตร วันที่.........................

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

4. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสูตร วันที่.........................

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

5. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสูตร วันที่.........................

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

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

      (....................................................................) 
                           ตําแหน่ง  หัวหนา้ภาควิชา/สาขาวิชา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิน้ภาค/และ หลัง 60 วัน หลังสิน้ปีการศึกษา 
 
              .................................................. 

      (....................................................................) 
              ตําแหน่ง  คณบดีคณะ........................  

     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิน้ภาค/และ หลัง 60 วัน หลังสิน้ปีการศึกษา 
 
         ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

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

            ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิน้ภาค/และ หลัง 60 วัน หลังสิน้ปีการศึกษา 


