
การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การกาํกับมาตรฐาน 

หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิตมีการดําเนินงานและกํากบัดแูลการดําเนินงานหลกัสตูรฯ ให้เป็นไป 

ตามตวับ่งชีผ้ลการดําเนินงานเพ่ือการประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานโดยการ 

ประชมุคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเพ่ือวางแผนการดําเนินงานและแนวทางการกํากบัติดตามการทํางาน และ 

ประชุมอาจารย์ประจําหลกัสตูรอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครัง้ คือ ก่อนเปิดภาคการศึกษาและหลงัจากจบ 

ภาคการศกึษา และมีการประชมุเพิ่มเติมตามโอกาสและวาระเพ่ือร่วมวางแผน การดําเนินงาน การกํากบัติดตาม 

การทํางาน รายงานผลการดําเนินงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ 

หลกัสตูร (มคอ.7) เพ่ือน่าข้อมลูมาวางแผนการการดําเนินงานภาคการศกึษาตอ่ไป 

2. บัณฑิต 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเป็นไปตาม 

มาตรฐานคณุวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 และมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลยั กําหนด 

โดยครอบคลมุอยา่งน้อย 5 ด้าน ดงันี ้

1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

2) ด้านความรู้ 

3) ด้านทกัษะทางปัญญา 

4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 

5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาในมหาวทิยาลัย 

หลกัสตูรมีระบบและกลไกการรับนกัศกึษาตามระบบการคดัเลือกบคุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยั โดย

หลกัสตูรมีการประสานงานกบัสํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวทิยาลยัในขัน้ตอนดงันี ้

1) กําหนดจํานวนรับนกัศกึษา ให้เป็นไปตามแผนรับท่ีกําหนดไว้ใน มคอ.2 หมวด 3 

2) การสอบสมัภาษณ์นกัศกึษาเพ่ือให้ได้คณุสมบตัติามเกณฑ์ของหลกัสตูร 

3) การปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 

3.2 การควบคุมการดูแลการให้คาํปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

หลกัสตูรมีระบบการควบคมุการดแูลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกัศกึษาแบง่เป็น ขัน้ตอน

ดงันี ้

1) จัดประชุมแต่งตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาในการให้คําปรึกษาด้านวิชาการ การลงทะเบียน การเรียน 

และการดําเนินชีวิตทัง้ในมหาวิทยาลยัและนอกมหาวิทยาลยัให้แก่นกัศกึษาทกุชัน้ปี 

2) อาจารย์ท่ีปรึกษาจัดตารางให้คําปรึกษาและแจ้งวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ เม่ืออาจารย์ท่ี

ปรึกษา พบว่าเร่ืองดงักลา่วต้องการความคิดเห็นจากคณะกรรมการหลกัสตูรฯ จะน่าเร่ืองนัน้เข้าเป็นวาระท่ีประชมุ 

หลกัสตูรเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางการแก้ไข 

3) เม่ือนําแนวทางแก้ไขสู่การปฏิบตัิแล้วจะมีการรายงานติดตามผลการแก้ไขสู่ท่ีประชมุหลกัสตูร

ในครัง้ตอ่ไป 



3.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หลกัสตูรมีการจัดทําแผนการพฒันานักศึกษา เพ่ือพฒันาศกัยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เซ่น กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัศกึษาชัน้ปี 4 เป็นต้น 

4. อาจารย์ 

การรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

การรับอาจารย์ใหม่ 

หลกัสตูรมีระบบการรับอาจารย์ใหม่โดยมีการกําหนดคณุสมบตัไิว้ใน มคอ.2 หมวด 7 และมี กระบวนการ

เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั โดยต้องมีคณุวฒิุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. อาจารย์ประจําต้องมีคณุวฒิุเป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการเร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน หลกัสตูร

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

1.1 สําเร็จการศกึษาทางหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวข้อง 

1.2 ต้องเป็นผู้ มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ไม่ต่ํากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. มีความเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของหลกัสตูร 

3. มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาและ มี

ประสบการณ์ทําวิจยัหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน 

การบริหารอาจารย์ 

หลักสูตรมีระบบการบริหารอาจารย์แบ่งเป็นขัน้ตอนดังนี ้

1. การประชมุวางแผน 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และอาจารย์ในหลกัสตูร จะประชมุร่วมกนักําหนดบทบาทหน้าท่ี ของ

อาจารย์ผู้สอนในหลกัสตูรให้มีความซดัเจน และในการวางแผนจดัการเรียนการสอน จะมีการจดัรายวิชา ให้ตรง

และเหมาะสมกบัความรู้และความสามารถของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา รวมทัง้จํานวนภาระงาน จะต้องมี

ความสอดคล้องกบัภารกิจหลกัท่ีมหาวิทยาลยักําหนดให้กบัอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะภาคการศกึษา 

2. การตดิตาม 

มคอ.3 มคอ.4 ก่อนเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทกุรายวิชา และมคอ.5 มคอ.6 ภายใน 30 

วนัหลงัสิน้ภาคการศกึษาให้ครบทกุรายวชิา 

3. การประเมินผลและปรับปรุง 

มีกลไกของการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในมคอ.2 ของรายวิชาท่ี

เปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษามีการน่าผลการประเมินการดําเนินงานของมคอ. 7 มาใช้เป็น แนวทางการพฒันา

และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นตามเป้าหมายของหลักสูตร และได้บัณฑิต เป็นไปตาม

คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

หลกัสตูรกําหนดแนวทางการพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย์ไว้ใน มคอ.2 หมวด 6 โดยกําหนดไว้ 

2 ด้าน คือ 

1. การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลโดย 

- สง่เสริมให้อาจารย์วิจยั และเขียนบทความทางวิชาการ เพ่ือน่ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

- สนบัสนนุด้านการศกึษาตอ่ ฝึกอบรม ศกึษาดงูาน และเข้าร่วมประชมุทางวิชาการระดบัชาต ิและ

ระดบันานาชาต ิ



2. การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

- ตดิตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชมุชน เพ่ือศกึษาวิจยั เผยแพร่องค์ความรู้ จาก

งานวิจยัร่วมกนั 

นอกจากนัน้หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิตใช้แผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย์ ทัง้

ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ตาม

แผนพัฒนาของหลกัสูตร โดยมีความสอดคล้องกับคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ท่ีได้จัดทําแผนพัฒนา 

บคุลากรคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ประจําปีและมีจดักิจกรรมและโครงการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง และ สง่

บุคลากรเข้ารับการอบรมท่ี มหาวิทยาลยั หน่วยงานภายในและภายนอกรวมทัง้จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ถ่ายทอดในกลุม่งาน 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลกัสตูรฯ ได้กําหนดให้มีการประชมุอาจารย์ประจําหลกัสตูรอยา่งน้อยภาคการศกึษาละ 2 ครัง้ คือ ก่อน

เปิดภาคการศึกษาและหลงัจากจบภาคการศึกษา นอกจากนี ้ประธานหลกัสตูรฯ จะมีการเรียกประชุม เพิ่มเติม

ตามโอกาสและตามวาระ 

- การประชมุก่อนเปิดภาคการศกึษา เป็นการประชมุเพ่ือวางแผนการจดัการเรียนการสอน การกําหนด 

รายวิชาท่ีจะเปิดสอน (ตามแผนการสอนใน มคอ.2) การกําหนดอาจารย์ผู้สอน การจดัทําเอกสาร มคอ.3 ของแต่

ละรายวิชา รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

- การประชมุหลงัสิน้ภาคการศกึษา เป็นการประชมุเพ่ือตดิตามและทบทวนการดําเนินงานของ หลกัสตูร 

เซน่ การตดิตามเพ่ือรวบรวมเอกสาร มคอ.5 การทวนสอบ เป็นต้น 

- การประชมุตามโอกาสและวาระ เซ่น เม่ือมหาวิทยาลยัหรือคณะฯ มีนโยบาย หรือกําหนดกิจกรรม ให้

หลกัสตูรดําเนินการ ประธานหลกัสตูรก็จะเรียกประชมุอาจารย์ประจําหลกัสตูร เป็นต้น 

- หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต ถกูพฒันาขึน้บนตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชารัฐประคาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความมีมาตรฐานทาง 

วิชาการ ท่ีสามารถใช้ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน เป็นแรงงานท่ีมี 

ศกัยภาพ มีคณุธรรมและจริยธรรม 

- ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสาร 

“ระบบและกลไกการพฒันาหลกัสตูร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ.2552” และเพ่ือให้หลกัสตูรท่ี พฒันาขึน้มี

ความเหมาะสมทัง้ในเซิงองค์ความรู้ท่ีนักศึกษาจะได้รับ การตอบสนองความต้องการชองผู้ ใช้ แรงงานและ

ตลาดแรงงาน หลกัสตูรได้กําหนดกลไกการพฒันาหลกัสตูรเป็นขัน้ตอนดงันี ้

- การศึกษาและรวบรวมข้อมลูจาก 1) การทบทวนหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัต่างๆ ทัง้ภายในประเทศ 

และภายนอกประเทศ 2) งานวิจยัเก่ียวหลกัสตูรและรายวิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3) นโยบายและทิศทาง การ

จดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั และ 4) การวิพากษ์เพ่ือรับฟ้งความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒิุในสาขา วิชารัฐ

ประคาสนศาสตร์ ทัง้นี ้นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลยัต้องการให้พฒันาหลกัสตูรท่ีเน้นความเข้มแข็ง ทาง

วิชาการ ในขณะท่ีผลการศึกษาวิจัยและความเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ การพัฒนา 

รายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารราชการในองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน เพ่ือสร้างนักบริหารงานภาครัฐต่อ การ

บริหารงานห้องถ่ินเพราะฉะนัน้ นอกเหนือจากรายวิชาท่ีเป็นองค์ความรู้หลกัในสาขาวิชารัฐประคาสนศาสตร์แล้ว 

จงึมีการกําหนดรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานท้องถ่ินและการจดัการขมุซนเข้าไปด้วย 

- การประเมินผู้ เรียนหลักสูตรใช้กลไกการประเมินผลผู้ เรียนตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยและตามท่ี 

กําหนดไว้ในเอกสาร มคอ.2 กําหนด โดยในทุกสิน้ภาคการศึกษา หลกัสตูรใช้กลไกการประชุมอาจารย์ประชุม 

หลกัสตูร/การแจ้งอาจารย์ประชุมหลกัสตูร เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนทกุคนในทุกรายวิชาจดัทําเอกสาร มคอ.5 เพ่ือ



รายงานผลการสอน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการตรวจสอบและการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้อง และเป็นไป

ตามผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดไว้ในจดุมุ่งหมายรายวิชาอย่างแท้จริง และในทกุสิน้ปีการศกึษา หลกัสตูรโดยคณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูรจดัทําเอกสาร มคอ.7 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานประจําปี ของหลกัสตูร นอกจากนี ้

คณะได้ดําเนินการทวนสอบผลการจดัการเรียนการสอนในทกุภาคการศกึษา 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ใช้กลไกในการจัดการทรัพยากรจากมหาวิทยาลยัเพ่ือสนับสนุน 

การเรียนรู้แก่นกัศกึษาในหลกัสตูร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

6.1 สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 

ใช้สถานท่ีจัดการเรียนการสอนบริเวณอาคารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเบือ้งต้น

นอกจากห้องเรียน อปุกรณ์โสตทศัน์ตา่งๆ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมดุ อาคารพลศกึษา และห้องพยาบาลท่ี

มหาวิทยาลยัได้จดัไว้ให้ในเบือ้งต้นแล้ว หลกัสตูรยงัน่าทรัพยากรของมหาวิทยาลยัมาใช้ เพ่ือสนบัสนนุการเรียนรู้

ของนกัศกึษาผา่นการทํากิจกรรมและโครงการอ่ืนๆ ได้มากท่ีสดุอีกด้วย 

6.2 ห้องสมดุ 

มีหนงัสือท่ีใช้บริการ ในมหาวิทยาลยั จํานวน 188,171 เลม่ 

6.3 ฐานข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศ 

โครงการพฒันาเครือข่ายห้องสมดุมหาวิทยาลยัไทย (ThaiLIS) เป็นการเช่ือมโยง เครือข่าย

ห้องสมดุของมหาวิทาลยั/สถาบนั ในสงักัด/กํากับของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให้ นกัศึกษา 

อาจารย์ บุคลากร และ นกัวิจยัของมหาวิทยาลยั/สถาบนัท่ีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายสามารถ ใช้ทรัพยากร

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยฐานข้อมูล จํานวน 15 ฐาน สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ ที 

http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/2559.php และ http://vvvvw.arit.dusit.ac.th 

ฐานข้อมูลออนใลน์ ของสํานักวิทยบริการฯ ท่ีบอกรับ เพ่ือให้บริการสืบค้นกับ นักศึกษา 

บุคลากร คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 10 ฐาน ดังนี ้และ สามารถค้นคว้า เพิ่มเติมได้ท่ี 

http://vvvvw.arit.dusit.ac.th 

นอกจากนีสํ้านกัวิทยบริการฯยงัได้พฒันาฐานข้อมลูเพ่ือรวบรวมงานวิทยานิพนธ์ งานวิจยั 

และหนงัสือท่ีผลติขึน้เองอีก 1 ฐาน คือ e-books หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ ดษุฎีนิพนธ์ วิจยั 

หนงัสือหายาก หนงัสือประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัฯท่ีผลิตขึน้เองและ หนงัสืออ่านประกอบทัว่ไป 

ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) การใช้งานผ่านระบบมือถือ เข่น IOS Android สืบด้นข้อมูลได้ ท่ี  

http://elibrary.dusit.ac.th 

6.4 ระบบเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

6.4.1 ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) มหาวิทยาลยัดําเนินการติดตัง้ อปุกรณ์

กระจายสญัญาณ Access point กระจายอยู่ทัว่ทกุพืน้ท่ีภายในมหาวิทยาลยั เพ่ือรองรับการเช่ือมต่อ จากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรืออปุกรณ์อ่ืนๆท่ีใช้งานระบบ wifi โดยติดตัง้อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (Access point) 

เป็นจํานวนมากกว่า 500 เคร่ืองบริหารจัดการด้วยเคร่ืองควบคมุ (Controller) จาก ส่วนกลางทัง้หมด พืน้ท่ีการ

ให้บริการครอบคลมุทกุพืน้ท่ีของมหาวิทยาลยั วิทยาเขต และศนูย์การเรียนรู้ด้วย มาตรฐานเทคโนโลยี wifi แบบ 

802.11 b/g/n และ ac และมหาวิทยาลยัได้ทําข้อตกลงร่วมกบั บริษัท AIS ในการติดตัง้อปุกรณ์กระจายสญัญาณ

เพิ่มเตมิอีกจํานวน 150 เคร่ืองภายในมหาวิทยาลยั เพ่ือขยายการ ให้บริการเพิ่มมากขึน้ 

6.4.2 ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เช่ือมตอ่กบัผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต 2 ผู้ให้บริการ 

คือ สํานกังานบริหารเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา (บทinet) และ บริษัท CAT Telecom มีขนาด ช่องสญัญาณ (Band 

Width) ท่ีให้บริการอินเทอร์เน็ตทัง้หมดรวมกนัมากกวา่ 2 Gbps. 

http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/2559.php
http://vvvvw.arit.dusit.ac.th/
http://vvvvw.arit.dusit.ac.th/
http://elibrary.dusit.ac.th/
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7. ตัวบ่งชีผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ชนิดตัวบ่งชี ้: กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 

เกณฑ์การผ่านการประเมนิ 

ผา่นเกณฑ์ตามตวับง่ชีผ้ลการดําเนินการตามเกณฑ์ข้อ 1-5 และมีผลการดําเนินงานผา่นเกณฑ์อยา่งน้อย 

ร้อยละ 80 ของตวับง่ชีผ้ลการดําเนินงานทกุตวั 

ดัชนีบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน ร่วมในการ

ประชมุวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินการ งานหลกัสตูร 
ร ร ร ร ร 

2. มีรายละเอียดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้อง กบักรอบ

มาตรฐานคณุวฒิุแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวฒิุ สาขา/ สาขาวิชา(ถ้ามี) ร ร ร ร ร 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 

ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย ก่อนการเปิด

สอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทกุรายวิชา 
ร ร ร ร ร 

4. จดัทํารายงานผลการดําเนินการชองรายวิชา และรายงานผล การ

ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ 

มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษา ท่ีเปิดสอนให้ครบทกุ

รายวิชา 

ร ร ร ร ร 

5. จดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 
ร ร ร ร ร 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผล การเรียนรู้ 

ที่กําหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 
ร ร ร ร 

ร 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์ การสอน หรือ

การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน การดําเนินงานที่รายงาน

ใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 

ร ร ร ร 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ คาํแนะนําด้าน

การจดัการเรียนการสอน 
ร ร ร ร ร 

9. อาจารย์ประจําหลกัสตูรทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
ร ร ร ร ร 

10. จํานวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี)ได้รับการ พฒันา

วิชาการและ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 
ร ร ร ร ร 

11. ระดบัความพงึพอใจชองนกัศกึษาปีสดุท้าย/บณัฑิตใหมท่ี่มีตอ่ 

คณุภาพหลกัสตูรเฉลี่ยมากกวา่ 3.50 จากคะแนนเตม็ 5 

   
ร ร 

12. ระดบัความพงึพอใจชองผู้ใช้บณัฑิตที่มีตอ่บณัฑิตใหม่ 

เฉลี่ยมากกวา่ 3.50 จากคะแนนเตม็ 5 

(หลงัจากบณัฑิตสําเร็จการศกึษาอย่างน้อย 1 ปี) 

    

ร 
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