หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ไนการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ว่าด้ วย
การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ข ณะนักศึกษายังไมสํ่ าเร็จการศึกษา
มีการกํ าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้ ของนักศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของการ
ประกัน คุณภาพการศึกษาโดยอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรหรื อคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ฯ
ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ตามคูม่ ือของมหาวิทยาลัยดังนี ้
1) อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรแจ้ งอาจารย์ผ้ สู อนกําหนดให้ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู้ของนักศึกษาเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษา
2) อาจารย์ผ้ สู อนดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ โดยกระบวนการ
อาทิ การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมินผล ในสัปดาห์สดุ ท้ ายของการเรี ยนการสอน โดยใช้
เครื่ องมือ อาทิแบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสํารวจ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ์
3) อาจารย์ผ้ สู อนประมวลผลและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ เพื่อใช้ ประกอบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
4) อาจารย์ ผ้ ูส อนน่ า เสนอรายงานการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ ฯ ต่ อ อาจารย์ ผ้ ูรั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร พร้ อมแนวทางปรับปรุ ง รายงานในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรื อรายงาน
การ ดําเนินการของประสบการณ์วชิ าชีพ (มคอ.6)
5) อาจารย์ผ้ รู ับผิดขอบหลักสูตรหรื อคณะกรรมการทวนสอบสัมฤทธิ์ฯ ศึกษารายงานการ
ตรวจสอบของอาจารย์ ผ้ ูสอนโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมโดยใช้
เครื่ องมือ การตรวจสอบในแต่ละด้ านและภาพรวม
6) อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรหรื อคณะกรรมการทวนสอบสัมฤทธิ์ฯ ทําการประมวลผล
ข้ อมูลและจัดทํารายงานแนวทางปรับปรุงเสนอคณะ/โรงเรี ยน
7) อาจารย์ ผ้ ูรั บ ผิ ด ชอบหลัก สูต รและแนวทางปรั บ ปรุ ง ต่ อ อาจารย์ ผ้ ูส อนและเขี ย นใน
รายงาน ผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกํ าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา เน้ นการสํารวจการ
ประกอบ อาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเนื่องและน่าผลที่ได้ ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรี ยนการ
สอน และ หลัก สูต รแบบครบวงจร รวมทัง้ การประเมิ น คุณ ภาพของหลัก สูต ร โดยการสํ า รวจอาจจะ
ดําเนินการดังตัวอย่าง ต่อไปนี ้
1) ภาวการณ์ได้ งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่สําเร็ จการศึกษา ในด้ าน
ของ ระยะเวลาในการหางานทํ า ความเห็ น ต่อ ความรู้ ความสามารถ ความมั่น ใจของบัณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยใช้ แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ ใน
บัณฑิตที่ จบการศึกษาและเช้ าทํางานในสถานประกอบการนันๆ
้ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ เซ่น หลังสําเร็ จ
การศึกษา ปี ที่ 1 ถึง ปี ที่ 5 เป็ นต้ น

3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับ ความพึงพอใจในด้ านความรู้ ความพร้ อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้ าศึกษาเพื่อ ปริญญาที่สงู ขึ ้นในสถานศึกษานันๆ
้
4) ผลงานของนักศึกษาที่ วัด เป็ นรู ปธรรมได้ ซ่ึง อาทิ (ก) จํ า นวนกิ จกรรมอาสาสมัครใน
องค์กรที่ ทําประโยชน์ตอ่ สังคม, (ข) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ค) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อ
สังคมและ ประเทศชาติ
3. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้ รับปริญญา ต้ องมีคุณสมบัตคิ รบถ้ วน ดังต่ อไปนี ้
เป็ นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้ วย การจัดการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี พ.ศ. 2559
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ต้ องมีคุณสมบัตคิ รบถ้ วน
ดังนี ้
ลงทะเบียนเรี ยนครบตามหลักสูตร เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้ วย การ
จัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

