
รายงานข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรความเป็นเลิศ  
หลักสูตร ............................................. สาขาวิชา .............................................  

(หลักสูตรใหม่/ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ..............................) 
คณะ .................................................... 

 

1. ข้อมูลจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชา) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สถานะอาจารย์ 

อายุการท างาน 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

หล
ักส

ูตร
 

ปร
ะจ

 าห
ลัก

สูต
ร 

อา
จา

รย
์ผู้ส

อน
 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

หมายเหตุ  (1) ระบุรายละเอียดตาม มคอ.2 ของหลักสูตร กรณีหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ให้รายงาน
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

(2) ระบุเครื่องหมาย * ลงในชื่อประธานสาขาวิชาและจัดเรียงรายชื่อเป็นอันดับแรก 
(3) ระบุเครื่องหมาย  ลงในช่องสถานะอาจารย์ในกรณีที่มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
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2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 และ 2561 ระดับหลักสูตร 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกตามผลรวมและองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
2. บัณฑิต คะแนน ................. คะแนน ................. 
3. นักศึกษา คะแนน ................. คะแนน ................. 
4. อาจารย์ คะแนน ................. คะแนน ................. 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน คะแนน ................. คะแนน ................. 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนน ................. คะแนน ................. 

รวม คะแนน ................. คะแนน ................. 
หมายเหตุ   ปีการศึกษา 2560 ให้ระบุตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากระบบ CHE-QA  

ปีการศึกษา 2561 
(1) กรณีหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ระบุตาม                     

ผลประเมินจากคณะกรรมการการประเมิน 
(2) กรณีหลักสูตรยังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้ระบุตามผลรายงาน                  

การประเมินตนเองใน มคอ.7 ของหลักสูตร 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

 องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต คะแนน ................ คะแนน ................ 
2.1 คุ ณ ภ า พบั ณ ฑิ ต ต า ม ก ร อบ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คะแนน ................. คะแนน ................. 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ .................. 
คะแนน ................. 

ร้อยละ .................. 
คะแนน ................. 

 องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา คะแนน ................ คะแนน ................ 
3.1 การรับนักศึกษา คะแนน ................. คะแนน ................. 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คะแนน ................. คะแนน ................. 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา คะแนน ................. คะแนน ................. 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

 องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ คะแนน ................ คะแนน ................ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คะแนน ................. คะแนน ................. 
4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน ................. คะแนน ................. 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

-  จ านวนอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
................ คน 
-  คะแนน ................. 

-  จ านวนอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
................ คน 
-  คะแนน ................. 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

-  จ านวนอาจารย์ที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ .......... คน 
-  คะแนน ................. 

-  จ านวนอาจารย์ที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ .......... คน 
-  คะแนน ................. 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร -  จ านวนผลงานทาง
วิชาการ .......... ชิ้น 
-  ค่าถ่วงน้ าหนักรวม 
............................. 
-  คะแนน ................. 
 

-  จ านวนผลงานทาง
วิชาการ .......... ชิ้น 
-  ค่าถ่วงน้ าหนักรวม 
............................. 
-  คะแนน ................. 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมิน
ผู้เรียน 

  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  คะแนน ................. คะแนน ................. 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน                 

การสอน 
คะแนน ................. คะแนน ................. 

5.3 การประเมินผู้เรียน คะแนน ................. คะแนน ................. 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คะแนน ................. คะแนน ................. 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  คะแนน ................. คะแนน ................. 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ีองค์ประกอบท่ี 2 - 6 
(จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี) 

คะแนน ................. คะแนน ................. 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา 2560 ให้ระบุตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากระบบ CHE-QA  
ปีการศึกษา 2561 
(1) กรณีหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ระบุตาม                     

ผลประเมินจากคณะกรรมการการประเมิน 
(2) กรณีหลักสูตรยังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้ระบุตามผลรายงาน                  

การประเมินตนเองใน มคอ.7 ของหลักสูตร 
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3. แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
1. ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร 

1.1 หลักสูตรมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือปีการศึกษา 2561
อะไรบ้าง 

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

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

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

1.2 แผนการรับและจ านวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

2559 จ านวน.......... คน จ านวน.......... คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

2560 จ านวน.......... คน จ านวน.......... คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

2561 จ านวน.......... คน จ านวน.......... คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

รวม จ านวน.......... คน จ านวน.......... คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

หมายเหตุ ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7                             
ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 

1.3 จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
2559 จ านวน ......... คน จ านวน ......... คน 

ร้อยละ .............. 
จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

2560 จ านวน ......... คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

2561 จ านวน ......... คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

รวม จ านวน ......... คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

หมายเหตุ ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7                  
ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 
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1.4 จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ปีการศึกษา ........... จ านวน ......... คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

ปีการศึกษา ........... จ านวน ......... คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

ปีการศึกษา ........... จ านวน ......... คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

ปีการศึกษา ........... จ านวน ......... คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

ปีการศึกษา ........... จ านวน ......... คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

ปีการศึกษา ........... จ านวน ......... คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

รวม จ านวน ......... คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

หมายเหตุ ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7                   
ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 

1.5 ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  
1.5.1 ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน ................................บาท 
1.5.2 ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน ................................บาท 

หมายเหตุ กรณีหลักสูตรไม่ทราบข้อมูลให้ศึกษาผลรายงานผลต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จากกองคลังได้ที่เว็ปไซต์ http://financebsru.bsru.ac.th/document 
หรือติดต่อฝ่ายประกันคุณภาพของคณะต้นสังกัด ทั้งนี้หากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มีข้อมูลให้
ระบุว่า “NA” 

1.6 อัตราภาวะการได้งานท าใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ที่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ที่ตอบแบบส ารวจ 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ได้งานท าใน 1 ปี 

หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานท าใน 1 ปี 

หลังส าเร็จการศึกษา 
2560     
2561     

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7 ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2561 
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1.7 ความพึงพอใช้ของผู้ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับ 

การประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
2560    
2561    

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7 ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2561 

1.8 ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 

    
    
    

    
    

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือปีการศึกษา 2561 

1.9 ข้อมูลของหลักสูตรที่สะท้อนถึงด้านคุณภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

2. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง (โปรดระบุเป็นรายข้อ)  
2.1 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  

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

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

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

2.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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2.4 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 

2.5 ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอื่น เพื่อการจัดการศึกษา  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

3. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 
อะไรบ้าง (โปรดระบุเป็นรายข้อ) 

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

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

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

 

 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงท่ีท่านให้ข้อมูลหลักสูตรในครั้งนี้ 
เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 


