
 

มคอ. ๗   รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
 

การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผล

ประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เชน 

ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบัน ท่ีมีผลกระทบ

ตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐาน

ผลการเรียนรูแตละ ดาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆท่ีมี สรุปผลการประเมิน

หลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา 

รวมท้ังแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไป

ยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

เปนระยะๆ และเปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย 

 

ประกอบดวย ๙ หมวด ดังน้ี 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป  

หมวดที่ ๒  ขอมูลเชิงสถิติ 

หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 

หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร 

หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร 

หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน  

หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจาก  

ผูประเมินอิสระ 

หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  
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 ๑ 

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร..........................ประจําปการศึกษา.............. 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ ๑   ขอมูลทั่วไป 
๑. หลักสูตร  

๒. ระดับคุณวุฒิ 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

๔. วันที่รายงาน 

๕. ปการศึกษาที่รายงาน 

๖. สถานที่ต้ัง 

ระบุสถานท่ีตั้งท่ีวิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น  ๆ หากมีการเปดสอนในหลายวิทยาเขต 
 

หมวดที่ ๒   ขอมูลเชิงสถิติ 

๑.  จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน                                            

๒.  จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน   

๒.๑. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร    

๒.๒. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร   

๒.๓. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร    

๒.๔. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ (ระบุ)  

         สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน     ...............   คน 

         สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน    ...............   คน 

    สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน    ...............   คน 

๓.   รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา  

๓.๑  รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร       

  คํานวณจากจํานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาตามขอ ๒.๒ และจํานวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีรับเขา

ในหลักสูตรของรุน 

  ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุท่ีมีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษา

ของนักศึกษา (เชน การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุมประกาศนียบัตรเปนปริญญาบัตร     

หรือการยายสาขาวิชา ฯ) 

๔.  จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป  
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 ๒ 

๕.  อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

สัดสวนของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร

เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาท้ังหมดของรุนในปท่ีผานมา 

         นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๒                        ......................... % 

         นักศึกษาชั้นปที่ ๒ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๓                        ......................... % 

         นักศึกษาชั้นปที่ ๓ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๔                        ......................... % 

๖.  ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  

๗.  ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา 

วันที่สํารวจ ............................................................................. 
 

จํานวนแบบสอบถามที่สง  ....................... จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ........................                     
 

รอยละของผูตอบแบบสอบถาม   …………………………. 
 

การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

การได

งานทํา 

ไดงานทําแลว ไมประสงคจะทํางาน 

ยังไมไดงานทํา ตรงสาขาที่

เรียน 

ไมตรงสาขา

ที่เรียน 

ศึกษาตอ สาเหตุอื่น 

จํานวน      

รอยละ      
 

๘.  การวิเคราะหผลที่ได  

วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา โดยใชขอมูลภาวะตลาดแรงงาน 

ภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีผานมาและสถาบันอื่นท่ีเปดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน 

เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 

หมวดที ่๓   การเปลี่ยนแปลงที่มผีลกระทบตอหลักสูตร 

๑.   การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา  

๒.   การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา 
 

หมวดที่ ๔   ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

๑.   สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา /ปการศึกษา     

ระบุรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมดพรอมจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  จํานวนนักศึกษาท่ีสอบ

ผานแตละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน  
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 ๓ 

๒.   การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ  

ระบุรหัสและช่ือรายวิชาท่ีมีการแจกแจงระดับคะแนนไมปกติ เชน นักศึกษาไดระดับคะแนนสูงมาก
หรือต่ําเกินไป หรือตางไปจากเกณฑมาตรฐานการใหระดับคะแนนในแตละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบ
ตกมากเกินไป การสอนไมตรงกับเน้ือหาท่ีกําหนดของรายวิชา เปนตน นอกจากน้ีใหระบุวิธีการ
ตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ  เหตุผลท่ีทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนดหรือเกณฑท่ีตั้งไว และ
มาตรการแกไขท่ีไดดําเนินการไปแลว  (หากจําเปนใหแนบขอสรุปการประเมินและแนวทางการแกไข      
ท่ีไดดําเนินการมาแลวดวย) 

๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา   

๓.๑  รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปดสอน 

     ใหระบุรหัสและช่ือรายวิชาท่ีไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา พรอมท้ังอธิบายเหตุผลท่ีไมได

เปดสอนและมาตรการทดแทนท่ีไดดําเนินการ (ถามี) เชน เปนรายวิชาแกนท่ีตองเปดตามแผนการศึกษาแตขาด

ผูสอน หรือจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนนอยเกินไป และไดดําเนินการปรับแผนการเปดรายวิชา

เพื่อเปนการประกันวา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาไดในภาคการศึกษาตอไป 

๓.๒  วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเน้ือหาในรายวิชาไมครบถวน  

     ใหระบุรหัสและช่ือรายวิชา สาระหรือหัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอนสาระหรือหัวขอดังกลาว 
พรอมวิธีแกไข (ถามี) เชน สาระท่ีขาดและจําเปนตองสอนเพื่อใชเปนพื้นฐานของรายวิชาอื่นไดเพิ่มหัวขอ
หรือสาระท่ีขาดในรายวิชาท่ีสูงข้ึน 
 

 

หมวดที่ ๕   การบริหารหลักสูตร 
๕.๑  การบริหารหลักสูตร 

 ใหระบุปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต 

 

หมวดที่ ๖   สรุปการประเมินหลักสูตร 

๑.   การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา   (รายงานตามปที่สํารวจ) 

       วันที่สํารวจ .............................  (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย) 

๑.๑.  ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน  และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

๑.๒.  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑ .๑   

๒.  การประเมินจากผูมีสวนเก่ียวของ  

อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผูใชบัณฑิต หรือ ผูมีสวนเกี่ยวของ และจากภายนอก  
๒.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

๒.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒ .๑  (ถามี) 

๓.  การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  



มคอ. ๗ 

 

 ๔ 

หมวดที่ ๗   คุณภาพของการสอน 

๑. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน  

๑.๑  รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  

    ระบุรหัสและช่ือรายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอนพรอมวิธีการประเมิน เชน ประเมิน

โดยนักศึกษา เปนตน และแผนปฏิบัติการท่ีไดดําเนินการไปแลว 

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม  

๒.  ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

ระบุขอคิดเห็นตอแผนการสอน กลยุทธและวิธีการสอนท่ีใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู

ตางๆ ท่ีกําหนดในรายวิชา ใหดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมินและ

ปรับปรุงหลักสูตรประกอบ อยางไรก็ตามไมไดเปนการประเมินผูสอน แตเปนการประเมินภาพรวมของ

การสอนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อนําผลมาปรับกลยุทธและวิธีการสอนตอไป 

๒.๑  สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ     

       สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของ การสอนและ

มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหระบุปญหาท่ีพบพรอมท้ังขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีข้ึน  

๒.๒ แนวทางแกไข/ปรับปรุง      

 แผนดําเนินการในการตอบสนองตอขอเสนอแนะ (เชน การฝกอบรมหรือการใหคําแนะนํา 

หรือการแกปญหาวิธีการอื่นใหผูสอน รวมท้ังการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา)  ควรระบุรายวิชาท่ี

ไดแกไขหรือปรับเปลี่ยน  

๓.  การปฐมนิเทศอาจารยใหม  

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร มี           ไมมี               

หากมีการปฐมนิเทศใหระบุจํานวนอาจารยใหม  

จํานวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ  

๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 

๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

๓.๓. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ   

 

๔.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

๔.๑. กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม   

     ใหระบุกิจกรรมท่ีสถาบันฯจัดหรือหนวยอื่นท่ีไมใชสถาบันฯจัด จํานวนอาจารย และบุคลากร

สายสนับสนุนท่ีเขารวมแตละกิจกรรม 

๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของ

ผูเขารวมกิจกรรม) 



มคอ. ๗ 

 

 ๕ 

หมวดที่ ๘   ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตร 

  จากผูประเมินอิสระ 
๑.  ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ  

๒. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  

 

หมวดที่ ๙   แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
๑.  ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา  

ระบุแผนการดําเนินการแตละแผน กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน และ
เหตุผลท่ีไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

๒.  ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร  

 ๒.๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร ( จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลือก ฯ ) 

๒.๒. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาในรายวิชา        

การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา  ฯ)  

๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน    

๓. แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป  ............. 

 ระบุแผนปฏิบัติการแตละแผน วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ 
 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  : _________________________________ 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันท่ีรายงาน:____________ 
 

ประธานหลักสูตร  :______________________________- 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันท่ีรายงาน:____________ 
 

เห็นชอบโดย    ________________________    (หัวหนาภาควิชา) 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันท่ี: _________________ 
 

เห็นชอบโดย    _______________________(คณบดี) 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันท่ี   : _______________ 
 

เอกสารประกอบรายงาน 

๑. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 

๒. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีใชในการประเมิน  

๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปท่ีประเมิน  

๔. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  
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