
 

มคอ. ๗   รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร 
 
การรายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร (Programme Report) หมายถงึ การรายงานผล

ประจ าปีโดยผูป้ระสานงานหลกัสตูรหรอืผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรเกีย่วกบัผลการบรหิารจดัการหลกัสตูร เช่น 
ขอ้มลูทางสถติขิองนกัศกึษาทีเ่รยีนในหลกัสตูร สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถาบนั ทีม่ผีลกระทบ
ต่อหลกัสตูร สรปุภาพรวมของรายงานผลของรายวชิาในหลกัสตูร ประสทิธภิาพของการสอนในมาตรฐาน
ผลการเรยีนรูแ้ต่ละ ดา้น การเทยีบเคยีงผลการด าเนินการกบัมาตรฐานอื่นๆทีม่ ีสรปุผลการประเมนิ
หลกัสตูรจากความเหน็ของผูส้ าเรจ็การศกึษา ผูใ้ชบ้ณัฑติ ตลอดจนขอ้เสนอในการวางแผนและพฒันา 
รวมทัง้แผนปฏบิตักิารในการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง การรายงานผลดงักล่าวจะส่งไป
ยงัหวัหน้าภาควชิา/คณบด ีและใชเ้ป็นขอ้มลูในการศกึษาดว้ยตนเองเพื่อปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูร
เป็นระยะๆ และเป็นขอ้มลูในการรบัรองหลกัสตูรจากผูป้ระเมนิภายนอกไดด้ว้ย 

 
ประกอบด้วย ๙ หมวด ดงัน้ี 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป  
หมวดท่ี ๒  ข้อมลูเชิงสถิติ 
หมวดท่ี ๓ การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
หมวดท่ี ๔ ข้อมลูสรปุรายวิชาของหลกัสตูร 
หมวดท่ี ๕ การบริหารหลกัสตูร 
หมวดท่ี ๖ สรปุการประเมินหลกัสตูร 
หมวดท่ี ๗ คณุภาพของการสอน  
หมวดท่ี ๘ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพหลกัสตูรจาก  

ผูป้ระเมินอิสระ 
หมวดท่ี ๙ แผนการด าเนินการเพ่ือพฒันาหลกัสตูร  
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 ๑ 

รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร..........................ประจ าปีการศึกษา.............. 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดท่ี ๑   ข้อมลูทัว่ไป 
๑. หลกัสตูร  
๒. ระดบัคณุวฒิุ 
๓. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
๔. วนัท่ีรายงาน 
๕. ปีการศึกษาท่ีรายงาน 
๖. สถานท่ีตัง้ 

ระบุสถานทีต่ ัง้ทีว่ทิยาเขตหลกัและวทิยาเขตอื่น  ๆ หากมกีารเปิดสอนในหลายวทิยาเขต  
 

หมวดท่ี ๒   ข้อมลูเชิงสถิติ 
๑.  จ านวนนักศึกษาชัน้ปีท่ี ๑ ท่ีรบัเข้าในปีการศึกษาท่ีรายงาน                                            
๒.  จ านวนนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาในปีท่ีรายงาน   

๒.๑. จ านวนนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลกัสตูร    
๒.๒. จ านวนนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลกัสตูร   
๒.๓. จ านวนนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาหลงัก าหนดเวลาของหลกัสตูร    
๒.๔. จ านวนนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ระบ)ุ  
         สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จ านวน     ...............   คน 
         สาขา/สาขาวิชา………………………………………จ านวน    ...............   คน 

    สาขา/สาขาวิชา………………………………………จ านวน    ...............   คน 

๓.   รายละเอียดเก่ียวกบัอตัราการส าเรจ็การศึกษา  
๓.๑  ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร       

  ค านวณจากจ านวนนกัศกึษาทีจ่บการศกึษาตามขอ้ ๒.๒ และจ านวนนกัศกึษาทัง้หมดทีร่บัเขา้
ในหลกัสตูรของรุน่ 

  ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัปจัจยัหลกั หรอื สาเหตุทีม่ผีลกระทบอยา่งเด่นชดัต่อการส าเรจ็การศกึษา
ของนกัศกึษา (เช่น การเปลีย่นสถานภาพของนกัศกึษาจากกลุ่มประกาศนียบตัรเป็นปรญิญาบตัร     
หรอืการยา้ยสาขาวชิา ฯ) 
๔.  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผา่นตามแผนการศึกษาของหลกัสตูรในแต่ละปี  
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 ๒ 

๕.  อตัราการเปล่ียนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
สดัส่วนของนกัศกึษาทีส่อบผ่านตามแผนก าหนดการศกึษาและยงัคงศกึษาต่อในหลกัสตูร

เปรยีบเทยีบกบัจ านวนนกัศกึษาทัง้หมดของรุน่ในปีทีผ่่านมา 
         นักศึกษาชัน้ปีท่ี ๑ ท่ีเรียนต่อชัน้ปีท่ี ๒                        ......................... % 
         นักศึกษาชัน้ปีท่ี ๒ ท่ีเรียนต่อชัน้ปีท่ี ๓                        ......................... % 
         นักศึกษาชัน้ปีท่ี ๓ ท่ีเรียนต่อชัน้ปีท่ี ๔                        ......................... % 
๖.  ปัจจยั/สาเหตท่ีุมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  
๗.  ภาวะการได้งานท าของบณัฑิตภายในระยะ ๑ ปี หลงัส าเรจ็การศึกษา 

วนัท่ีส ารวจ ............................................................................. 
 

จ านวนแบบสอบถามท่ีส่ง  ....................... จ านวนแบบสอบถามท่ีตอบกลบั ........................                     
 

ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม   …………………………. 
 

การกระจายภาวะการได้งานท าเทียบกบัจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
การได้
งานท า 

ได้งานท าแล้ว ไม่ประสงคจ์ะท างาน 
ยงัไม่ได้งานท า ตรงสาขาท่ี

เรียน 
ไม่ตรงสาขา

ท่ีเรียน 
ศึกษาต่อ สาเหตอ่ืุน 

จ านวน      
ร้อยละ      

 

๘.  การวิเคราะหผ์ลท่ีได้  
วเิคราะหผ์ลการเปลีย่นแปลงหรอืแนวโน้มของการไดง้านท า โดยใชข้อ้มลูภาวะตลาดแรงงาน 

ภาวะเศรษฐกจิ และเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทีผ่่านมาและสถาบนัอื่นทีเ่ปิดสอนสาขา/สาขาวชิาเดยีวกนั 
เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันา/ปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

หมวดท่ี ๓   การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
๑.   การเปล่ียนแปลงภายในสถาบนั (ถ้าม)ี ท่ีมีผลกระทบต่อหลกัสตูรในช่วง ๒ ปีท่ีผา่นมา  
๒.   การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบนั (ถ้าม)ี ท่ีมีผลกระทบต่อหลกัสตูรในช่วง ๒ ปีท่ีผา่นมา 
 

หมวดท่ี ๔   ข้อมลูสรปุรายวิชาของหลกัสตูร 
๑.   สรปุผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา /ปีการศึกษา     

ระบุรายวชิาทีเ่ปิดสอนทัง้หมดพรอ้มจ านวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีน  จ านวนนกัศกึษาทีส่อบ
ผ่านแต่ละรายวชิาและการกระจายของระดบัคะแนน  
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 ๓ 

๒.   การวิเคราะหร์ายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ  
ระบุรหสัและชื่อรายวชิาทีม่กีารแจกแจงระดบัคะแนนไมป่กต ิเช่น นกัศกึษาไดร้ะดบัคะแนนสงูมาก

หรอืต ่าเกนิไป หรอืต่างไปจากเกณฑม์าตรฐานการใหร้ะดบัคะแนนในแต่ละรายวชิา หรอืนกัศกึษาสอบ
ตกมากเกนิไป การสอนไมต่รงกบัเนื้อหาทีก่ าหนดของรายวชิา เป็นตน้ นอกจากนี้ใหร้ะบุวธิกีาร
ตรวจสอบสาเหตุความผดิปกต ิ เหตุผลทีท่ าใหเ้กดิความไมป่กตจิากขอ้ก าหนดหรอืเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้และ
มาตรการแกไ้ขทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้  (หากจ าเป็นใหแ้นบขอ้สรปุการประเมนิและแนวทางการแกไ้ข      
ทีไ่ดด้ าเนินการมาแลว้ดว้ย) 
๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา   

๓.๑  รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตผุลท่ีไม่ได้เปิดสอน 
     ใหร้ะบุรหสัและชื่อรายวชิาทีไ่มไ่ดเ้ปิดสอนตามแผนการศกึษา พรอ้มทัง้อธบิายเหตุผลทีไ่มไ่ด้

เปิดสอนและมาตรการทดแทนทีไ่ดด้ าเนินการ (ถา้ม)ี เช่น เป็นรายวชิาแกนทีต่อ้งเปิดตามแผนการศกึษาแต่ขาด
ผูส้อน หรอืจ านวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนน้อยเกนิไป และไดด้ าเนินการปรบัแผนการเปิดรายวชิา
เพื่อเป็นการประกนัว่า นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนตามแผนการศกึษาไดใ้นภาคการศกึษาต่อไป 

๓.๒  วิธีแก้ไขกรณีท่ีมีการสอนเน้ือหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน  
     ใหร้ะบุรหสัและชื่อรายวชิา สาระหรอืหวัขอ้ทีข่าด สาเหตุทีไ่มไ่ดส้อนสาระหรอืหวัขอ้ดงักล่าว 

พรอ้มวธิแีกไ้ข (ถา้ม)ี เช่น สาระทีข่าดและจ าเป็นตอ้งสอนเพื่อใชเ้ป็นพืน้ฐานของรายวชิาอื่นไดเ้พิม่หวัขอ้
หรอืสาระทีข่าดในรายวชิาทีส่งูขึน้ 
 

 

หมวดท่ี ๕   การบริหารหลกัสตูร 
๕.๑  การบริหารหลกัสตูร 
 ใหร้ะบุปญัหาในการบรหิารหลกัสตูร ผลกระทบของปญัหาต่อสมัฤทธผิลตามวตัถุประสงคข์อง
หลกัสตูร แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาในอนาคต 
 

หมวดท่ี ๖   สรปุการประเมินหลกัสตูร 
๑.   การประเมินจากผูท่ี้ก าลงัจะส าเรจ็การศึกษา   (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) 
       วนัท่ีส ารวจ ............................. (ใหแ้นบผลการส ารวจมาประกอบดว้ย) 

๑.๑.  ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมิน  และข้อคิดเหน็ของคณาจารยต่์อผลการประเมิน 
๑.๒.  ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลกัสตูรจากผลการประเมินข้อ ๑ .๑   

๒.  การประเมินจากผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง  
อธบิายกระบวนการประเมนิ โดยประเมนิจากผูใ้ชบ้ณัฑติ หรอื ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง และจากภายนอก  
๒.๑. ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมิน และข้อคิดเหน็ของคณาจารยต่์อผลการประเมิน 
๒.๒. ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลกัสตูรจากผลการประเมินข้อ ๒ .๑  (ถ้ามี) 

๓.  การประเมินคณุภาพหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุฯ  
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 ๔ 

หมวดท่ี ๗   คณุภาพของการสอน 
๑. การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน  

๑.๑  รายวิชาท่ีมีการประเมินคณุภาพการสอน และแผนการปรบัปรงุจากผลการประเมิน  
    ระบุรหสัและชื่อรายวชิาทีม่กีารประเมนิคุณภาพการสอนพรอ้มวธิกีารประเมนิ เช่น ประเมนิ

โดยนกัศกึษา เป็นตน้ และแผนปฏบิตักิารทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้  
๑.๒  ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม  

๒.  ประสิทธิผลของกลยทุธก์ารสอน  
ระบุขอ้คดิเหน็ต่อแผนการสอน กลยทุธแ์ละวธิกีารสอนทีใ่ชใ้นรายวชิาเพื่อพฒันาสาระการเรยีนรู้

ต่างๆ ทีก่ าหนดในรายวชิา ใหด้รูายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมนิและ
ปรบัปรงุหลกัสตูรประกอบ อยา่งไรกต็ามไมไ่ดเ้ป็นการประเมนิผูส้อน แต่เป็นการประเมนิภาพรวมของ
การสอนจากขอ้คดิเหน็ของนกัศกึษาเพื่อน าผลมาปรบักลยทุธแ์ละวธิกีารสอนต่อไป 

๒.๑  สรปุข้อคิดเหน็ของผูส้อน และข้อมลูป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ     
       สรปุขอ้เสนอแนะของผูส้อน และความเหน็จากบุคคลภายนอกต่อสมัฤทธผิลของ การสอนและ

มาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น ใหร้ะบุปญัหาทีพ่บพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหาหรอือุปสรรคใหด้ขีึน้  

๒.๒ แนวทางแก้ไข/ปรบัปรงุ      
 แผนด าเนินการในการตอบสนองต่อขอ้เสนอแนะ (เช่น การฝึกอบรมหรอืการใหค้ าแนะน า 

หรอืการแกป้ญัหาวธิกีารอื่นใหผู้ส้อน รวมทัง้การปรบัเปลีย่นแผนก าหนดการศกึษา)  ควรระบุรายวชิาที่
ไดแ้กไ้ขหรอืปรบัเปลีย่น  
๓.  การปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  

การปฐมนิเทศเพื่อชีแ้จงหลกัสตูร ม ี          ไมม่ ี              
หากมกีารปฐมนิเทศใหร้ะบุจ านวนอาจารยใ์หม ่ 
จ านวนอาจารยท์ีเ่ขา้รว่มปฐมนิเทศ  
๓.๑. สรปุสาระส าคญัในการด าเนินการ  

๓.๒. สรปุการประเมนิจากอาจารยท์ีเ่ขา้รว่มกจิกรรมปฐมนิเทศ  

๓.๓. หากไมม่กีารจดัปฐมนิเทศ ใหแ้สดงเหตุผลทีไ่มไ่ดด้ าเนินการ   
 

๔.  กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุน  

๔.๑. กจิกรรมทีจ่ดัหรอืเขา้รว่ม   
     ใหร้ะบุกจิกรรมที่สถาบนัฯจดัหรอืหน่วยอื่นทีไ่มใ่ช่สถาบนัฯจดั จ านวนอาจารย ์และบุคลากร
สายสนบัสนุนทีเ่ขา้รว่มแต่ละกจิกรรม 

๔.๒. สรปุขอ้คดิเหน็ และประโยชน์ทีผู่เ้ขา้รว่มกจิกรรมไดร้บั (สรปุจากผลการประเมนิของ
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม) 



มคอ. ๗ 
 

 ๕ 

หมวดท่ี ๘   ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพหลกัสตูร 
  จากผูป้ระเมินอิสระ 

๑.  ข้อคิดเหน็หรือสาระท่ีได้รบัการเสนอแนะจากผูป้ระเมิน และความเหน็ของหลกัสตูร/
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูรต่อข้อคิดเหน็หรือสาระท่ีได้รบัการเสนอแนะ  
๒. การน าไปด าเนินการเพ่ือการวางแผนหรือปรบัปรงุหลกัสตูร  
 

หมวดท่ี ๙   แผนการด าเนินการเพ่ือพฒันาหลกัสตูร 
๑.  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผา่นมา  

ระบุแผนการด าเนินการแต่ละแผน ก าหนดเวลาทีแ่ลว้เสรจ็ ผูร้บัผดิชอบ ความส าเรจ็ของแผน และ
เหตุผลทีไ่มส่ามารถด าเนินการไดส้ าเรจ็ 
๒.  ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสตูร  

 ๒.๑. ขอ้เสนอในการปรบัโครงสรา้งหลกัสตูร ( จ านวนหน่วยกติ รายวชิาแกน  รายวชิาเลอืก ฯ ) 
๒.๒. ขอ้เสนอในการเปลีย่นแปลงรายวชิา (การเปลีย่นแปลง เพิม่หรอืลดเนื้อหาในรายวชิา        

การเปลีย่นแปลงวธิกีารสอนและการประเมนิสมัฤทธผิลรายวชิา  ฯ)  
๒.๓. กจิกรรมการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน    

๓. แผนปฏิบติัการใหม่ส าหรบัปี  ............. 
 ระบุแผนปฏบิตักิารแต่ละแผน วนัทีค่าดว่าจะสิน้สุดแผน และผูร้บัผดิชอบ  
 
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  : _________________________________ 
 

ลายเซน็  : __________________________  วนัทีร่ายงาน:____________ 
 

ประธานหลกัสตูร  :______________________________- 
 

ลายเซน็  : __________________________  วนัทีร่ายงาน:____________ 
 

เหน็ชอบโดย    ________________________    (หวัหน้าภาควชิา) 
 

ลายเซน็  : __________________________  วนัที:่ _________________ 
 

เหน็ชอบโดย    _______________________(คณบด)ี 
 

ลายเซน็  : __________________________  วนัที ่  : _______________ 
 

เอกสารประกอบรายงาน 
๑. ส าเนารายงานรายวชิาทุกวชิา 
๒. วธิกีารใหค้ะแนนตามก าหนดเกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นการประเมนิ  
๓. ขอ้สรปุผลการประเมนิของบณัฑติทีจ่บการศกึษาในปีทีป่ระเมนิ  
๔. ขอ้สรปุผลการประเมนิจากบุคคลภายนอก  


