ภาคผนวก ง
แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรประจําภาคการศึกษา

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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สมอ. 07-01

แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับอนุปริญญาประจําภาคการศึกษา
รายงานประจําภาคการศึกษา..............................................ปการศึกษา...........................
ระหวางวันที.่ ........เดือน........................พ.ศ........ ถึงวันที่.........เดือน.........................พ.ศ.........
1. ชื่อสถาบัน................................................................................................................................
2. ชื่อหลักสูตร...............................................................................................................................
3. ชื่อปริญญา……………………….……………………………………………………………………
(ระบุเฉพาะชือ่ ปริญญา ไมตองใสวงเล็บสาขาวิชา)
4. หลักสูตรทีด่ ําเนินการในภาคการศึกษานี้มีสาระที่แตกตาง/เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับที่
ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ และ กกอ.ไดรับรองมาตรฐานแลวหรือไม โปรดระบุ
ไมแตกตาง/เปลี่ยนแปลง
แตกตาง/เปลีย่ นแปลง ดังตอไปนี้ (ระบุ)................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
หมายเหตุ : 1. ใหรายงานขอมูลนี้ภายใน 30 วัน นับแตวันสุดทายของภาคการศึกษาที่สถาบันฯ กําหนด
2. ใหจัดทํารายงานทุกหลักสูตรโดยใหใชแบบรายงาน สมอ.07-01 นี้ 1 ชุดตอ 1 หลักสูตร
3. ในกรณีหลักสูตรรวมระหวางสถาบันฯ ใหทุกสถาบันฯ (ในประเทศ) จัดทํารายงานนี้
4. ความในขอ 3 ใหหมายถึงทุกประเด็นที่การดําเนินการหลักสูตรแตกตางหรือเปลี่ยนแปลง
ไปจากหลักสูตรที่สภาสถาบันฯ เห็นชอบและ กกอ. ไดรับรองมาตรฐานไวแลว
5. การไมจดั ทํารายงานการดําเนินการหลักสูตรประจําภาคการศึกษา อาจมีผลใหถูกถอน
การรับรองมาตรฐานหลักสูตร
6. ผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลตองมีตําแหนงไมต่ํากวาคณบดี ทั้งนี้โดยไดรับ
มอบหมายจากสภาสถาบันฯ

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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5. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร…………………คน (ระบุ ชื่อ – สกุล)
1……………………………………………………………………………………………………...…
2…………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………………………………
6. จํานวนสาขาวิชา/วิชาเอกที่เปดดําเนินการทั้งหมดในภาคการศึกษานี้
จํานวน.........................................................สาขาวิชา/วิชาเอก
ระบุชื่อสาขาวิชา/วิชาเอก
(ส/อ 1)……....................................................................
(ส/อ 2)...........................................................................
(ส/อ 3)...........................................................................
(ส/อ 4)...........................................................................
(ส/อ 5)...........................................................................
7. จํานวนนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา/วิชาเอก
ส/อ 1
7.1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
.…….
จํานวนนักศึกษาไทยทั้งหมด
.…….
จํานวนนักศึกษาตางชาติทงั้ หมด .…….
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
..…….
จํานวนนักศึกษาบางเวลา
..…….
7.2 จํานวนนักศึกษาเขาใหมในภาคนี้ .…….
จํานวนนักศึกษาไทยเขาใหม
.…….
จํานวนนักศึกษาตางชาติเขาใหม .…….
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
.…….
จํานวนนักศึกษาบางเวลา
.…….
7.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ผานมา
.…….

ส/อ 2
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

ส/อ 3
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

ส/อ 4
….….
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……

ส/อ 5
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……

รวม
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

.…….

.……. ….…… ….…… .…….

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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8. วิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรที่เปดสอน (และมีผูลงทะเบียนเรียน) ในภาคการศึกษานี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ยอ)

(1)................ .......................
(2)................. .......................
(3)................. .......................
(4)................. .......................
(5)................. .......................

จํานวนหนวยกิต

จํานวนนักศึกษา

ชื่อผูสอน (ทุกคน)

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

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

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

9. วิชาอื่นที่หลักสูตรรับผิดชอบเปดสอนใหนักศึกษานอกหลักสูตร(และมีผูลงทะเบียนเรียน)ในภาค
การศึกษานี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ยอ)

(1)................ .......................
(2)................. .......................
(3)................. .......................
(4)................. .......................
(5)................. .......................

จํานวนหนวยกิต

จํานวนนักศึกษา

ชื่อผูสอน (ทุกคน)

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

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

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

10. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา..................................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
เกณฑอื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
11. โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป...............................หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ.......................................หนวยกิต
วิชาเอก...........................................หนวยกิต
วิชาโท.............................................หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี....................................หนวยกิต

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การเปลี่ยนโครงสรางหลักสูตร
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ไมมีการเปลี่ยนแปลง
มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ..................................................

12. การดําเนินงานประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาคการศึกษานี้ (โปรดระบุ)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
13. การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรในภาคการศึกษานี้ (โปรดระบุตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวใน
หลักสูตร รวมทั้งตัวบงชี้ที่กาํ หนดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
รับรองความถูกตองของขอมูล
(ลงชื่อ) ..........................................................
(.........................................................................)
ตําแหนง.......................................................
วันที่...............เดือน........................................พ.ศ...........

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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สมอ. 07-02

แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจําภาคการศึกษา
รายงานประจําภาคการศึกษา......................................ปการศึกษา.....................................
ระหวางวันที.่ ........เดือน.......................พ.ศ.........ถึงวันที่..........เดือน........................พ.ศ.........
1. ชื่อสถาบัน................................................................................................................................
2. ชื่อหลักสูตร...............................................................................................................................
3. ชื่อปริญญา…………….………………………………………………………………………………
(ระบุเฉพาะชื่อปริญญา ไมตองใสวงเล็บสาขาวิชา)
4. หลักสูตรทีด่ ําเนินการในภาคการศึกษานี้มีสาระที่แตกตาง/เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับที่
ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ และ กกอ.ไดรับรองมาตรฐานแลวหรือไม โปรดระบุ
ไมแตกตาง/เปลี่ยนแปลง
แตกตาง/เปลี่ยนแปลง ดังตอไปนี้ (ระบุ)................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
หมายเหตุ : 1. ใหรายงานขอมูลนี้ภายใน 30 วัน นับแตวันสุดทายของภาคการศึกษาที่สถาบันฯ กําหนด
2. ใหจัดทํารายงานทุกหลักสูตรโดยใหใชแบบรายงาน สมอ.07-02 นี้ 1 ชุดตอ 1 หลักสูตร
3. ในกรณีหลักสูตรรวมระหวางสถาบันฯ ใหทุกสถาบันฯ (ในประเทศ) จัดทํารายงานนี้
4. ความในขอ 3 ใหหมายถึงทุกประเด็นที่การดําเนินการหลักสูตรแตกตางหรือเปลี่ยนแปลงไปจาก
หลักสูตรที่สภาสถาบันฯ เห็นชอบและ กกอ. ไดรับรองมาตรฐานไวแลว
5. การไมจัดทํารายงานการดําเนินการหลักสูตรประจําภาคการศึกษา อาจมีผลใหถูกถอนการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตร
6. ผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลตองมีตําแหนงไมต่ํากวาคณบดี ทั้งนี้โดยไดรับมอบหมาย
จากสภาสถาบันฯ

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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5. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร…………………คน (ระบุ ชื่อ – สกุล)
1…………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………………………………
6. จํานวนสาขาวิชา/วิชาเอกที่เปดดําเนินการทั้งหมดในภาคการศึกษานี้
จํานวน.........................................................สาขาวิชา/วิชาเอก
ระบุชื่อสาขาวิชา/วิชาเอก
(ส/อ 1)...........................................................................
(ส/อ 2)...........................................................................
(ส/อ 3)...........................................................................
(ส/อ 4)...........................................................................
(ส/อ 5)...........................................................................
7. จํานวนนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา/วิชาเอก
ส/อ 1
7.1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
.…….
จํานวนนักศึกษาไทยทั้งหมด
.…….
จํานวนนักศึกษาตางชาติทงั้ หมด .…….
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
..…….
จํานวนนักศึกษาบางเวลา
..…….
7.2 จํานวนนักศึกษาเขาใหมในภาคนี้ .…….
จํานวนนักศึกษาไทยเขาใหม
.…….
จํานวนนักศึกษาตางชาติเขาใหม .…….
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
.…….
จํานวนนักศึกษาบางเวลา
.…….
7.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ผานมา
.…….

ส/อ 2
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

ส/อ 3
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

ส/อ 4
….….
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……

ส/อ 5
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……

รวม
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

.…….

.……. ….…… ….…… .…….

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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8. วิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรที่เปดสอน (และมีผูลงทะเบียนเรียน) ในภาคการศึกษานี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ยอ)

(1)................ .......................
(2)................. .......................
(3)................. .......................
(4)................. .......................
(5)................. .......................

จํานวนหนวยกิต

จํานวนนักศึกษา

ชื่อผูสอน (ทุกคน)

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

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

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

9. วิชาอื่นที่หลักสูตรรับผิดชอบเปดสอนใหนักศึกษานอกหลักสูตร (และมีผูลงทะเบียนเรียน) ในภาค
การศึกษานี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ยอ)

(1)................ .......................
(2)................. .......................
(3)................. .......................
(4)................. .......................
(5)................. .......................

จํานวนหนวยกิต

จํานวนนักศึกษา

ชื่อผูสอน (ทุกคน)

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

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

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

10. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
10.1 การสําเร็จการศึกษา
เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา..............................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
เกณฑอื่นๆ (ระบุ).................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
10.2 อนุปริญญา มีการใหอนุปริญญา เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม
มีเงื่อนไข (ระบุ)..............................................................................
ไมมี
11. โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป...............................หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ.......................................หนวยกิต
วิชาเอก...........................................หนวยกิต

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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วิชาโท.............................................หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี....................................หนวยกิต
การเปลี่ยนโครงสรางหลักสูตร
ไมมีการเปลี่ยนแปลง
มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ..................................................
12. การดําเนินงานประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาคการศึกษานี้ (โปรดระบุ)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
13. การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรในภาคการศึกษานี้ (โปรดระบุตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวใน
หลักสูตรรวมทั้งตัวบงชี้ที่กาํ หนดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
รับรองความถูกตองของขอมูล
(ลงชื่อ) ..........................................................
(.........................................................................)
ตําแหนง.......................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ….....

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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สมอ. 07-03

แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประจําภาคการศึกษา
รายงานประจําภาคการศึกษา.............................................ปการศึกษา.....................................
ระหวางวันที.่ ........เดือน.......................พ.ศ.........ถึงวันที่..........เดือน........................พ.ศ.........
1. ชื่อสถาบัน................................................................................................................................
2. ชื่อหลักสูตร...............................................................................................................................
3. ชื่อปริญญา……………….……………………………………………………………………………
(ระบุเฉพาะชือ่ ปริญญา ไมตองใสวงเล็บสาขาวิชา)
4. หลักสูตรทีด่ ําเนินการในภาคการศึกษานี้มีสาระที่แตกตาง/เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับที่
ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ และ กกอ.ไดรับรองมาตรฐานแลวหรือไม โปรดระบุ
ไมแตกตาง/เปลี่ยนแปลง
แตกตาง/เปลีย่ นแปลง ดังตอไปนี้ (ระบุ)................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
หมายเหตุ : 1. ใหรายงานขอมูลนี้ภายใน 30 วัน นับแตวันสุดทายของภาคการศึกษาที่สถาบันฯ กําหนด
2. ใหจัดทํารายงานทุกหลักสูตรโดยใหใชแบบรายงาน สมอ.07-03 นี้ 1 ชุดตอ 1 หลักสูตร
3. ในกรณีหลักสูตรรวมระหวางสถาบันฯ ใหทุกสถาบันฯ (ในประเทศ) จัดทํารายงานนี้
4. ความในขอ 3 ใหหมายถึงทุกประเด็นที่การดําเนินการหลักสูตรแตกตางหรือเปลี่ยนแปลงไปจาก
หลักสูตรที่สภาสถาบันฯ เห็นชอบและ กกอ. ไดรับรองมาตรฐานไวแลว
5. การไมจัดทํารายงานการดําเนินการหลักสูตรประจําภาคการศึกษา อาจมีผลใหถูกถอนการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตร
6. ผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลตองมีตําแหนงไมต่ํากวาคณบดี ทั้งนี้โดยไดรับมอบหมาย
จากสภาสถาบันฯ

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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5. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร…………………คน (ระบุ ชื่อ – สกุล)
1…………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………………..
4……………………...…………………………………………………………………………………...
5…………………………………………………………………………………………………………..
6. จํานวนสาขาวิชา/วิชาเอกที่เปดดําเนินการทั้งหมดในภาคการศึกษานี้
จํานวน.........................................................สาขาวิชา/วิชาเอก
ระบุชื่อสาขาวิชา/วิชาเอก
(ส/อ 1)……....................................................................
(ส/อ 2)...........................................................................
(ส/อ 3)...........................................................................
(ส/อ 4)...........................................................................
(ส/อ 5)...........................................................................
7. จํานวนนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา/วิชาเอก
ส/อ 1
7.1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
.…….
จํานวนนักศึกษาไทยทั้งหมด
.…….
จํานวนนักศึกษาตางชาติทงั้ หมด .…….
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
..…….
จํานวนนักศึกษาบางเวลา
..…….
7.2 จํานวนนักศึกษาเขาใหมในภาคนี้ .…….
จํานวนนักศึกษาไทยเขาใหม
.…….
จํานวนนักศึกษาตางชาติเขาใหม .…….
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
.…….
จํานวนนักศึกษาบางเวลา
.…….
7.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ผานมา
.…….

ส/อ 2
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

ส/อ 3
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

ส/อ 4
….….
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……

ส/อ 5
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……

รวม
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

.…….

.……. ….…… ….…… .…….

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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8. วิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรที่เปดสอน (และมีผูลงทะเบียนเรียน) ในภาคการศึกษานี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ยอ)

(1)................ .......................
(2)................. .......................
(3)................. .......................
(4)................. .......................
(5)................. .......................
(1) ............................

จํานวนหนวยกิต

จํานวนนักศึกษา

ชื่อผูสอน (ทุกคน)

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

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

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

9. วิชาอื่นที่หลักสูตรรับผิดชอบเปดสอนใหนักศึกษานอกหลักสูตร (และมีผูลงทะเบียนเรียน) ในภาค
การศึกษานี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ยอ)

(1)................ .......................
(2)................. .......................
(3)................. .......................
(4)................. .......................
(5)................. .......................

จํานวนหนวยกิต

จํานวนนักศึกษา

ชื่อผูสอน (ทุกคน)

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

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

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

10. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา..................................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
เกณฑอื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
11. โครงสรางหลักสูตร (โปรดระบุ)
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ไมมีการเปลี่ยนแปลง
มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ..................................................

12. การดําเนินงานประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาคการศึกษานี้ (โปรดระบุ)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
13. การดํ า เนิ น งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รในภาคการศึ ก ษานี้ (โปรดระบุ ต ามตั ว บ ง ชี้ ที่ กํ า หนดไว ใ น
หลักสูตรรวมทั้งตัวบงชี้ที่กําหนดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
รับรองความถูกตองของขอมูล
(ลงชื่อ) ..........................................................
(.........................................................................)
ตําแหนง.......................................................
วันที่...............เดือน......................................พ.ศ...........

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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สมอ. 07-04

แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาโทประจําภาคการศึกษา
รายงานประจําภาคการศึกษา.............................................ปการศึกษา.....................................
ระหวางวันที.่ ........เดือน.......................พ.ศ.........ถึงวันที่..........เดือน........................พ.ศ.........
1. ชื่อสถาบัน................................................................................................................................
2. ชื่อหลักสูตร...............................................................................................................................
3. ชื่อปริญญา…………….………………………………………………………………………………
(ระบุเฉพาะชื่อปริญญา ไมตองใสวงเล็บสาขาวิชา)
4. หลักสูตรทีด่ ําเนินการในภาคการศึกษานี้มีสาระที่แตกตาง/เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับที่
ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ และ กกอ.ไดรับรองมาตรฐานแลวหรือไม โปรดระบุ
ไมแตกตาง/เปลี่ยนแปลง
แตกตาง/เปลีย่ นแปลง ดังตอไปนี้ (ระบุ)................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
หมายเหตุ : 1. ใหรายงานขอมูลนี้ภายใน 30 วัน นับแตวันสุดทายของภาคการศึกษาที่สถาบันฯ กําหนด
2. ใหจัดทํารายงานทุกหลักสูตรโดยใหใชแบบรายงาน สมอ.07-04 นี้ 1 ชุดตอ 1 หลักสูตร
3. ในกรณีหลักสูตรรวมระหวางสถาบันฯ ใหทุกสถาบันฯ (ในประเทศ) จัดทํารายงานนี้
4. ความในขอ 3 ใหหมายถึงทุกประเด็นที่การดําเนินการหลักสูตรแตกตางหรือเปลี่ยนแปลงไปจาก
หลักสูตรที่สภาสถาบันฯ เห็นชอบและ กกอ. ไดรับรองมาตรฐานไวแลว
5. การไมจัดทํารายงานการดําเนินการหลักสูตรประจําภาคการศึกษา อาจมีผลใหถูกถอนการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตร
6. ผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลตองมีตําแหนงไมต่ํากวาคณบดี ทั้งนี้โดยไดรับมอบหมาย
จากสภาสถาบันฯ

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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5. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร…………………คน (ระบุ ชื่อ – สกุล)
1…………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………...……………………………………...
4…………………………………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………………………………..
6. จํานวนสาขาวิชา/วิชาเอกที่เปดดําเนินการทั้งหมดในภาคการศึกษานี้
จํานวน.........................................................สาขาวิชา/วิชาเอก
ระบุชื่อสาขาวิชา/วิชาเอก
(ส/อ 1)...........................................................................
(ส/อ 2)...........................................................................
(ส/อ 3)...........................................................................
(ส/อ 4)...........................................................................
(ส/อ 5)...........................................................................
7. จํานวนนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา/วิชาเอก
ส/อ 1
7.1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
.…….
จํานวนนักศึกษาไทยทั้งหมด
.…….
จํานวนนักศึกษาตางชาติทงั้ หมด .…….
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
..…….
จํานวนนักศึกษาบางเวลา
..…….
7.2 จํานวนนักศึกษาเขาใหมในภาคนี้ .…….
จํานวนนักศึกษาไทยเขาใหม
.…….
จํานวนนักศึกษาตางชาติเขาใหม .…….
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
.…….
จํานวนนักศึกษาบางเวลา
.…….
7.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ผานมา
.…….
7.4 จํานวนนักศึกษา (จําแนกตามแผนการเรียน)
แผน ก แบบ ก 1
.…….
แผน ก แบบ ก 2
.…….
แผน ข
.…….

ส/อ 2
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

ส/อ 3
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

ส/อ 4
….….
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……

ส/อ 5
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……

รวม
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

.…….

.……. ….…… ….…… .…….

.…….
.…….
.…….

.……. ….…… ….…… .…….
.……. ….…… ….…… .…….
.……. ….…… ….…… .…….

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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8. วิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรที่เปดสอน (และมีผูลงทะเบียนเรียน) ในภาคการศึกษานี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ยอ)

(1)................ .......................
(2)................. .......................
(3)................. .......................
(4)................. .......................
(5)................. .......................

จํานวนหนวยกิต

จํานวนนักศึกษา

ชื่อผูสอน (ทุกคน)

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

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

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

9. วิชาอื่นที่หลักสูตรรับผิดชอบเปดสอนใหนักศึกษานอกหลักสูตร (และมีผูลงทะเบียนเรียน) ในภาค
การศึกษานี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ยอ)

(1)................ .......................
(2)................. .......................
(3)................. .......................
(4)................. .......................
(5)................. .......................

จํานวนหนวยกิต

จํานวนนักศึกษา

ชื่อผูสอน (ทุกคน)

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

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

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

10. วิทยานิพนธ (เฉพาะทีส่ อบผานในภาคการศึกษานี้) (ใหระบุขอมูลทุกวิทยานิพนธ)
(1) ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ (ภาษาไทย).........................................................................................
.....................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).....................................................................................
.....................................................................................................................................................
(2) ชื่อนักศึกษา………….…………………………………………………………………………..
(3) ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก………………ใ……………………………………………………….
(4) ชื่ออาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี)………………………..………………………………………..
(5) ชื่ออาจารยผูสอบ (โปรดระบุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก)
- ประธานกรรมการ...............................................................................................
- กรรมการ...........................................................................................................
- กรรมการ...........................................................................................................
- กรรมการ...........................................................................................................
(6) การประกาศใหผูสนใจเขารับฟงการเสนอผลงานวิจัย
มี
ไมมี

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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11. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ (ระบุ)...................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
เกณฑอื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
แผน ก แบบ ก 2
ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา.....................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ (ระบุ)...................................................................
............................................................................................................................
เกณฑอื่นๆ (ระบุ).................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
แผน ข
ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา.....................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
สอบผานการสอบประมวลความรู ดวยขอเขียนและปากเปลา
เกณฑอื่นๆ (ระบุ).................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
12. โครงสรางหลักสูตร
แผน ก (เนนการทําวิทยานิพนธ)
แบบ ก 1 Ö วิทยานิพนธ........................หนวยกิต
Ö เงื่อนไขอื่น ๆ (ถามี –
ระบุ).............................................................
แบบ ก 2 Ö วิทยานิพนธ..........................หนวยกิต
Ö ศึกษารายวิชา.......................หนวยกิต
แบบ ข Ö ศึกษารายวิชา.......................หนวยกิต
Ö งานคนควาอิสระ...................หนวยกิต

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การเปลี่ยนโครงสรางหลักสูตร
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ไมมีการเปลี่ยนแปลง
มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ..................................................

13. การดําเนินงานประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาคการศึกษานี้ (โปรดระบุ)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
14. การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรในภาคการศึกษานี้ (โปรดระบุตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวใน
หลักสูตรรวมทั้งตัวบงชี้ที่กาํ หนดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
รับรองความถูกตองของขอมูล
(ลงชื่อ) ..........................................................
(.........................................................................)
ตําแหนง.......................................................
วันที่...............เดือน........................................พ.ศ...........

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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สมอ. 07-05

แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประจําภาคการศึกษา
รายงานประจําภาคการศึกษา.............................................ปการศึกษา.....................................
ระหวางวันที.่ ........เดือน.......................พ.ศ.........ถึงวันที่..........เดือน........................พ.ศ.........
1. ชื่อสถาบัน................................................................................................................................
2. ชื่อหลักสูตร...............................................................................................................................
3. ชื่อปริญญา……………………………………………………….……………………………………
(ระบุเฉพาะชื่อปริญญา ไมตองใสวงเล็บสาขาวิชา)
4. หลักสูตรทีด่ ําเนินการในภาคการศึกษานี้มีสาระที่แตกตาง/เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับที่
ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ และ กกอ.ไดรับรองมาตรฐานแลวหรือไม โปรดระบุ
ไมแตกตาง/เปลี่ยนแปลง
แตกตาง/เปลีย่ นแปลง ดังตอไปนี้ (ระบุ)................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
หมายเหตุ : 1. ใหรายงานขอมูลนี้ภายใน 30 วัน นับแตวันสุดทายของภาคการศึกษาที่สถาบันฯ กําหนด
2. ใหจัดทํารายงานทุกหลักสูตรโดยใหใชแบบรายงาน สมอ.07-05 นี้ 1 ชุดตอ 1 หลักสูตร
3. ในกรณีหลักสูตรรวมระหวางสถาบันฯ ใหทุกสถาบันฯ (ในประเทศ) จัดทํารายงานนี้
4. ความในขอ 3 ใหหมายถึงทุกประเด็นที่การดําเนินการหลักสูตรแตกตางหรือเปลี่ยนแปลงไปจาก
หลักสูตรที่สภาสถาบันฯ เห็นชอบและ กกอ. ไดรับรองมาตรฐานไวแลว
5. การไมจัดทํารายงานการดําเนินการหลักสูตรประจําภาคการศึกษา อาจมีผลใหถูกถอนการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตร
6. ผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลตองมีตําแหนงไมต่ํากวาคณบดี ทั้งนี้โดยไดรับมอบหมาย
จากสภาสถาบันฯ

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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5. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร…………………คน (ระบุ ชื่อ – สกุล)
1…………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………………………………
6. จํานวนสาขาวิชา/วิชาเอกที่เปดดําเนินการทั้งหมดในภาคการศึกษานี้
จํานวน.........................................................สาขาวิชา/วิชาเอก
ระบุชื่อสาขาวิชา/วิชาเอก
(ส/อ 1)...........................................................................
(ส/อ 2)...........................................................................
(ส/อ 3)...........................................................................
(ส/อ 4)...........................................................................
(ส/อ 5)...........................................................................
7. จํานวนนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา/วิชาเอก
ส/อ 1
7.1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
.…….
จํานวนนักศึกษาไทยทั้งหมด
.…….
จํานวนนักศึกษาตางชาติทงั้ หมด .…….
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
..…….
จํานวนนักศึกษาบางเวลา
..…….
7.2 จํานวนนักศึกษาเขาใหมในภาคนี้ .…….
จํานวนนักศึกษาไทยเขาใหม
.…….
จํานวนนักศึกษาตางชาติเขาใหม .…….
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
.…….
จํานวนนักศึกษาบางเวลา
.…….
7.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ผานมา
.…….

ส/อ 2
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

ส/อ 3
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

ส/อ 4
….….
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……

ส/อ 5
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……

รวม
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

.…….

.……. ….…… ….…… .…….

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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8. วิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรที่เปดสอน (และมีผูลงทะเบียนเรียน) ในภาคการศึกษานี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ยอ)

(1)................ .......................
(2)................. .......................
(3)................. .......................
(4)................. .......................
(5)................. .......................

จํานวนหนวยกิต

จํานวนนักศึกษา

ชื่อผูสอน (ทุกคน)

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

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

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

9. วิชาอื่นที่หลักสูตรรับผิดชอบเปดสอนใหนักศึกษานอกหลักสูตร(และมีผูลงทะเบียนเรียน)ในภาค
การศึกษานี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ยอ)

(1)................ .......................
(2)................. .......................
(3)................. .......................
(4)................. .......................
(5)................. .......................

จํานวนหนวยกิต

จํานวนนักศึกษา

ชื่อผูสอน (ทุกคน)

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

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

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

10. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา..................................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
เกณฑอื่นๆ (ระบุ)..........................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
11. โครงสรางหลักสูตร (โปรดระบุ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การเปลี่ยนโครงสรางหลักสูตร
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ไมมีการเปลี่ยนแปลง
มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ..................................................

12. การดําเนินงานประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาคการศึกษานี้ (โปรดระบุ)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
13. การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรในภาคการศึกษานี้ (โปรดระบุตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวใน
หลักสูตรรวมทั้งตัวบงชี้ที่กาํ หนดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
รับรองความถูกตองของขอมูล
(ลงนาม)..........................................................
(.........................................................................)
คณบดี....................ผูอํานวยการวิทยาลัย,สถาบัน...................................
วันที่...............เดือน........................................พ.ศ...........

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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สมอ. 07-06

แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาเอกประจําภาคการศึกษา
รายงานประจําภาคการศึกษา.............................................ปการศึกษา.....................................
ระหวางวันที.่ ........เดือน.......................พ.ศ.........ถึงวันที.่ .........เดือน.........................พ.ศ.........
1. ชื่อสถาบัน................................................................................................................................
2. ชื่อหลักสูตร...............................................................................................................................
3. ชื่อปริญญา………………………….…………………………………………………………………
(ระบุเฉพาะชื่อปริญญา ไมตองใสวงเล็บสาขาวิชา)
4. หลักสูตรทีด่ ําเนินการในภาคการศึกษานี้มีสาระที่แตกตาง/เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับที่
ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ และ กกอ.ไดรับรองมาตรฐานแลวหรือไม โปรดระบุ
ไมแตกตาง/เปลี่ยนแปลง
แตกตาง/เปลีย่ นแปลง ดังตอไปนี้ (ระบุ)................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
หมายเหตุ : 1. ใหรายงานขอมูลนี้ภายใน 30 วัน นับแตวันสุดทายของภาคการศึกษาที่สถาบันฯ กําหนด
2. ใหจัดทํารายงานทุกหลักสูตรโดยใหใชแบบรายงาน สมอ.07-06 นี้ 1 ชุดตอ 1 หลักสูตร
3. ในกรณีหลักสูตรรวมระหวางสถาบันฯ ใหทุกสถาบันฯ (ในประเทศ) จัดทํารายงานนี้
4. ความในขอ 3 ใหหมายถึงทุกประเด็นที่การดําเนินการหลักสูตรแตกตางหรือเปลี่ยนแปลงไปจาก
หลักสูตรที่สภาสถาบันฯ เห็นชอบและ กกอ. ไดรับรองมาตรฐานไวแลว
5. การไมจัดทํารายงานการดําเนินการหลักสูตรประจําภาคการศึกษา อาจมีผลใหถูกถอนการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตร
6. ผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลตองมีตําแหนงไมต่ํากวาคณบดี ทั้งนี้โดยไดรับมอบหมาย
จากสภาสถาบันฯ

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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5. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร…………………คน (ระบุ ชื่อ – สกุล)
1……………………………………………………………..……………………………………………………
2………………………………………………………………..…………………………………………………
3……………………………………………………………..……………………………………………………
4……………………………………………………………..……………………………………………………
5……………………………………………………………..……………………………………………………

6. จํานวนสาขาวิชา/วิชาเอกที่เปดดําเนินการทั้งหมดในภาคการศึกษานี้
จํานวน.........................................................สาขาวิชา/วิชาเอก
ระบุชื่อสาขาวิชา/วิชาเอก
(ส/อ 1)...........................................................................
(ส/อ 2)...........................................................................
(ส/อ 3)...........................................................................
(ส/อ 4)...........................................................................
(ส/อ 5)...........................................................................
7. จํานวนนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา/วิชาเอก
ส/อ 1
7.1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
.…….
จํานวนนักศึกษาไทยทั้งหมด
.…….
จํานวนนักศึกษาตางชาติทงั้ หมด .…….
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
..…….
จํานวนนักศึกษาบางเวลา
..…….
7.2 จํานวนนักศึกษาเขาใหมในภาคนี้ .…….
จํานวนนักศึกษาไทยเขาใหม
.…….
จํานวนนักศึกษาตางชาติเขาใหม .…….
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
.…….
จํานวนนักศึกษาบางเวลา
.…….
7.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ผานมา
.…….
7.4 จํานวนนักศึกษา (จําแนกตามแผนการเรียน)
แบบ 1 (แบบ 1.1)
.…….
แบบ 1 (แบบ 1.2)
.…….
แบบ 2 (แบบ 2.1)
.…….
แบบ 2 (แบบ 2.2)
.…….

ส/อ 2
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

ส/อ 3
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

ส/อ 4
….….
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……

.…….

.……. ….…… ….…… .…….

.…….
.…….
.…….
.…….

.…….
.…….
.…….
.…….

….……
….……
….……
….……

ส/อ 5
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……
….……

….……
….……
….……
….……

รวม
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….
.…….

.…….
.…….
.…….
.…….
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8. วิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรที่เปดสอน (และมีผูลงทะเบียนเรียน) ในภาคการศึกษานี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ยอ)

(1)................ .......................
(2)................. .......................
(3)................. .......................
(4)................. .......................
(5)................. .......................

จํานวนหนวยกิต

จํานวนนักศึกษา

ชื่อผูสอน (ทุกคน)

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

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

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

9. วิชาอื่นที่หลักสูตรรับผิดชอบเปดสอนใหนักศึกษานอกหลักสูตร (และมีผูลงทะเบียนเรียน) ในภาค
การศึกษานี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ยอ)

(1)................ .......................
(2)................. .......................
(3)................. .......................
(4)................. .......................
(5)................. .......................

จํานวนหนวยกิต

จํานวนนักศึกษา

ชื่อผูสอน (ทุกคน)

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

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

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

10. วิทยานิพนธ (เฉพาะทีส่ อบผานในภาคการศึกษานี้) (ใหระบุขอมูลทุกวิทยานิพนธ)
(1) ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ (ภาษาไทย).........................................................................................
..........................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).....................................................................................
..........................................................................................................................................
(2) ชื่อนักศึกษา…………………………….………………………………………………………..
(3) ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก…………….………………………………………………………….
(4) ชื่ออาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี)………………………………..………………………………..
(5) ชื่ออาจารยผูสอบ (โปรดระบุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก)
- ประธานกรรมการ...............................................................................................
- กรรมการ...........................................................................................................
- กรรมการ...........................................................................................................
- กรรมการ...........................................................................................................
(6) การประกาศใหผูสนใจเขารับฟงการเสนอผลงานวิจัย
มี
ไมมี
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11. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แบบ 1
สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา (ระบุภาษาที่สถาบันฯกําหนด)
............................................................................................................................
สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)
เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ (ระบุ)...................................................................
…........................................................................................................................
…........................................................................................................................
เกณฑอื่นๆ (ถามี - ระบุ).......................................................................................
…........................................................................................................................
แบบ 2
ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา.....................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา (ระบุภาษาที่สถาบันฯกําหนด)
…........................................................................................................................
…........................................................................................................................
สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)
เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ (ระบุ)...................................................................
…........................................................................................................................
…........................................................................................................................
เกณฑอื่นๆ (ถามี – ระบุ)......................................................................................
…........................................................................................................................
…........................................................................................................................
12. โครงสรางหลักสูตร
แบบ 1 (เนนการทําวิจัยโดยวิทยานิพนธ)
แบบ 1.1 (ผูสาํ เร็จปริญญาโท) Ö วิทยานิพนธ........................หนวยกิต
Ö เงื่อนไขอื่น ๆ (ถามี – ระบุ)...........................
แบบ 1.2 (ผูสาํ เร็จปริญญาตรี) Ö วิทยานิพนธ........................หนวยกิต
Ö เงื่อนไขอื่น ๆ (ถามี – ระบุ)...........................

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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แบบ 2
แบบ 2.1 (ผูสาํ เร็จปริญญาโท) Ö วิทยานิพนธ..........................หนวยกิต
Ö ศึกษารายวิชา........................หนวยกิต
Ö เงื่อนไขอื่น ๆ (ถามี – ระบุ)...........................
แบบ 2.2 (ผูสาํ เร็จปริญญาตรี)
Ö วิทยานิพนธ........................หนวยกิต
Ö ศึกษารายวิชา........................หนวยกิต
Ö เงื่อนไขอื่น ๆ (ถามี – ระบุ)...........................
การเปลี่ยนโครงสรางหลักสูตร
ไมมีการเปลี่ยนแปลง
มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ..................................................
13. การดําเนินงานประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาคการศึกษานี้ (โปรดระบุ)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
14. การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรในภาคการศึกษานี้ (โปรดระบุตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวใน
หลักสูตรรวมทั้งตัวบงชี้ที่กาํ หนดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
รับรองความถูกตองของขอมูล
(ลงชื่อ) ..........................................................
(.........................................................................)
ตําแหนง.......................................................
วันที.่ ..............เดือน........................................พ.ศ...........

