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รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร [คลิกพิมพ์] ประจ าปีการศึกษา [คลิกพิมพ์]  

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
        ภาควิชา [คลิกพิมพ์]  

 

หมวดที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
๑. หลักสูตร 
     [คลิกพิมพ์]  
๒. ระดับคุณวุฒิ 
     [คลิกพิมพ์]  
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     [คลิกพิมพ์]  
๔. วันที่รายงาน 
     [คลิกพิมพ์]  
๕. ปีการศึกษาที่รายงาน 
     ปีการศึกษา [คลิกพิมพ์]  
๖. สถานที่ตั้ง 
     [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที่ ๒   ข้อมูลเชิงสถิติ 
๑.  จ านวนนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน 
      [คลิกพิมพ์] คน                                            
๒.  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน   

๒.๑. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร   
             [คลิกพิมพ์] คน  

๒.๒. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร   
             [คลิกพิมพ์] คน  

๒.๓. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร    
             [คลิกพิมพ์] คน  
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๒.๔. จ านวนนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ระบุ) 
                สาขา/สาขาวิชา [คลิกพิมพ์] จ านวน [คลิกพิมพ์] คน  
                สาขา/สาขาวิชา [คลิกพิมพ์] จ านวน [คลิกพิมพ์] คน  
                สาขา/สาขาวิชา [คลิกพิมพ์] จ านวน [คลิกพิมพ์] คน  
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 

๓.๑  ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      
[คลิกพิมพ์]  ค านวณจากจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามข้อ ๒.๒ และจ านวนนักศึกษา   

ทั้งหมดท่ีรับเข้าในหลักสูตรของรุ่น  
๔. จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 
     [คลิกพิมพ์]  
๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบ
กับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 
          นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๒                         [คลิกพิมพ์]  % 
         นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๓                         [คลิกพิมพ์]  % 
          นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๔                         [คลิกพิมพ์]  % 
๖. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  
    [คลิกพิมพ์]  
๗. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ปี หลังส าเร็จการศึกษา  
        วันที่ส ารวจ [คลิกพิมพ์]  
 
        จ านวนแบบสอบถามที่ส่ง [คลิกพิมพ์]  จ านวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับ [คลิกพิมพ์]                
 
        ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม [คลิกพิมพ์]  
 
        การกระจายภาวะการได้งานท าเทียบกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

การได้งานท า ได้งานท าแล้ว ไม่ประสงค์จะท างาน ยังไม่ได้งานท า ตรงสาขาที่เรียน ไม่ตรงสาขาที่เรียน ศึกษาต่อ สาเหตุอ่ืน 
จ านวน [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ร้อยละ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
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๘. การวิเคราะห์ผลท่ีได้  
      [คลิกพิมพ์]  

หมวดที่ ๓   การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตร 
๑. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 
     [คลิกพิมพ์]  
๒. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 
     [คลิกพิมพ์]  

หมวดที่ ๔   ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
๑. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา     

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด (พร้อมจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน) [คลิกพิมพ์]  
จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน [คลิกพิมพ์]  

๒. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
   [คลิกพิมพ์]  

ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมาก
หรือต่ าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบ
ตกมากเกินไป การสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่ก าหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระบุวิธีการ
ตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ  เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนดหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และ
มาตรการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว  (หากจ าเป็นให้แนบข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไขที่
ได้ด าเนินการมาแล้วด้วย) 

๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา  
๓.๑ รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 

                           [คลิกพิมพ์]  

ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิด
สอนและมาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นรายวิชาแกนที่ต้องเปิดตามแผนการศึกษา
แต่ขาดผู้สอน หรือจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ด าเนินการปรับ
แผนการเปิดรายวิชาเพ่ือเป็นการประกันว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการ
ศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป 

๓.๒ วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 
       [คลิกพิมพ์]  

ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อดังกล่าว 
พร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ามี) เช่น สาระที่ขาดและจ าเป็นต้องสอนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานของรายวิชาอ่ืน
ได้เพ่ิมหัวข้อหรือสาระที่ขาดในรายวิชาที่สูงขึ้น 
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หมวดที่ ๕   การบริหารหลักสูตร 
๕.๑ การบริหารหลักสูตร 
       [คลิกพิมพ์]  
            ให้ระบุปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ  
            หลักสูตร แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
 

หมวดที่ ๖   สรุปการประเมินหลักสูตร 
๑. การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) 
        วันที่ส ารวจ [คลิกพิมพ์] (แนบผลการส ารวจ) 

๑.๑. ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
              [คลิกพิมพ์]  

๑.๒. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ ๑.๑   
           [คลิกพิมพ์]  

๒. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากภายนอก  
๒.๑. ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

             [คลิกพิมพ์]  
๒.๒. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ ๒.๑  (ถ้ามี) 

           [คลิกพิมพ์]  
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
    [คลิกพิมพ์]  

หมวดที่ ๗   คุณภาพของการสอน 
๑. การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

๑.๑ รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
          [คลิกพิมพ์]  

๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
          [คลิกพิมพ์]  

๒. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
๒.๑  สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ  

           [คลิกพิมพ์]    
๒.๒ แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง  

           [คลิกพิมพ์]    
๓.  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี           ไม่มี               
หากมีการปฐมนิเทศให้ระบุจ านวนอาจารย์ใหม่  
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ [คลิกพิมพ์] คน 
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๓.๑. สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
        [คลิกพิมพ์]  
๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
        [คลิกพิมพ์]  
๓.๓. หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 
        [คลิกพิมพ์]  

๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม   
        [คลิกพิมพ์]  
๔.๒. สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ (สรุปจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วม  

กิจกรรม) 
        [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที่ ๘   ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร 
  จากผู้ประเมินอิสระ 

๑. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะ 
    [คลิกพิมพ์]  
๒. การน าไปด าเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  
    [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที่ ๙   แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
๑. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนการ
ด าเนินการ 

เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จ เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการ

ได้ส าเร็จ 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
๒.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ๒.๑. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร ( จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลือก ฯ ) 
                     [คลิกพิมพ์]  

๒.๒. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)  
                     [คลิกพิมพ์]  
 



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช         มคอ.๗ 
 

วิสัยทัศน์: สร้างคนคุณภาพคู่คุณธรรม ผู้น านวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพ 

 

๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน    
             [คลิกพิมพ์]  

๓. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี [คลิกพิมพ์]  
แผนปฏิบัติการ วันที่สิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  : _________________________________ 
 
ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน:____________ 
 
ประธานหลักสูตร  :______________________________ 
 
ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน:____________ 
 
เห็นชอบโดย    ________________________    (หัวหนา้ภาควิชา) 
 
ลายเซ็น  : __________________________  วันที่: _________________ 
 
เห็นชอบโดย    _______________________(คณบดี) 
 
ลายเซ็น  : __________________________  วันที่   : _______________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 

๑. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
๒. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
๓. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
๔. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  


