ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2553343 การประเมินผลโครงการ: Project Evaluation
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร / วิชาเลือกสาขา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ. ศุภวัฒน ปภัสสรากาญจน ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
14 พ.ย. 2560

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
หลัก การ ทฤษฎี แนวทาง และกรอบแนวคิด โดยมีเ นื้อหาครอบคลุมที่เกี่ยวของกับ การประเมินผล
โครงการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้เพื่อใหผูศึกษาสามารถสะทอนผลการดําเนินการงานของโครงการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนขอมูลยอนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนและโครงการในการพัฒนา
ประเทศใหดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ เพื่อนําไปเปนขอมูลในการตัดสินใจในการ
กําหนดโครงการที่เปนไปตามหลักการลงทุนภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพในครั้งตอไป

มคอ.

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ในการประเมินผลโครงการในฐานะที่เปนเครื่องมือในการบริหารจั ดการ
สมัยใหม โดยมุงเนนทั้งภาครัฐและเอกชนศึกษาการกําหนดมาตรฐานและเกณฑในการประเมินผลเทคนิค
การประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินผลกอนระหวางและหลังการปฏิบัติตามแผนศึกษาบทบาทของสถาบัน
ตางๆ ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององคการ
Study concepts or theories of principles for project evaluation as a tool of
modern management for public and private sectors. It focuses in standard and regulation
of project evaluation for developing organization.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย/การฝก

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง
90 ชม. /ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2. ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซือ่ สัตยสุจริต
3. มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับความสําคัญได
4. มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1. การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
2. การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
3. การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
1.2 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
2. การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา

2
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสําคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2. มีความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง
3. สามารถนําความรูและประสบการณไปรวมพัฒนาแกไขปญหาและนําความรูทาง
รัฐประศาสนศาสตรไปประยุกตใชไดจริง
4. สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของไดตลอดเวลา
2.1 ที่นักศึกษาทําการศึกษาอยูในหลักสูตรและสามารถประยุกตใชศาสตรตาง ๆ ไดอยาง
2.2 เหมาะสมวิธีการสอน
1. การบรรยายประกอบสื่อ
2. การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
3. การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
4. การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
2. แบบฝกหัดและทํากิจกรรมตามที่มอบหมาย
3. การสอบเพือ่ ประเมินความรู
3. ทักษะทางปญญา
3.1ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และมีตรรกะ
2. มีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกบั ผูอื่น
3. สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับสังคม ชุมชน เพื่อเสนอแนว
ทางแกไขได
4. สามารถประยุกตใชความรูแ ละทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณและตัวอยางที่
ศึกษามาทําการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายประกอบสื่อ
2. การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
3. การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
4. การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
3.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
2. การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
3
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1. มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นที่มีความแตกตางและหลากหลายไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
2. มีความเขาใจผูอื่น และสังคมและสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
3. สามารถแกไขปญหา หรือความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทํา งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายประกอบสื่อ
2. การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
3. การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
4. การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
4.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
2. การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณ ที่จําเปนตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถสื่อสารแนะนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูดการเขียนตลอดจน
สามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบคนไดอยางดี
4. สามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลข ในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายประกอบสื่อ
2. การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
3. การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
4. การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-Study)
5.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
2. การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาหที่
1

หัวขอ/รายละเอียด
แนะนําวิชา แผนการทํางานและ
การมอบหมายงาน ขอตกลงใน
การเรียน
- หลักการแนวคิด ความสําคัญ
ของการประเมินผลโครงการ

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับ
ผศ.ศุภวัฒน
การศึกษาและแนะนําเอกสาร
ปภัสสรากาญจน
ประกอบการสอนการประเมินผล
โครงการ

4
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จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

ลักษณะทั่วไปของการประเมินผล
โครงการ

3

3

ขั้นตอน ขอบเขตของการ
ประเมินผลโครงการ

3

4

วัตถุประสงคของการประเมินผล
โครงการ

3

5

เปาหมายและทฤษฎีของการ
ประเมินผลโครงการ

3

6 -7

ตัวแบบของการประเมินผล
โครงการ

3

7.1
8 -11

สอบกลางภาค
- ขั้นตอนและแนวทางการ
ประเมินผลโครงการ
การออกแบบและการนํามาใช
ประโยชนของการประเมินผล
โครงการ
- การออกแบบและการนํามาใช
ประโยชนของการประเมินผล
โครงการ
- วิธีการเก็บรวบรวมขอขอมูลเพื่อ
การประเมินผลโครงการ

1.3
12

- นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการประเมินผล
โครงการ
- บรรยาย
- ทดสอบยอย
- นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการประเมินผล
โครงการ
- บรรยาย
- ทดสอบยอย
-นักศึกษาทําการศึกษาทําการ
ประเมินผลโครงการจากนโยบาย
ของรัฐบาลในอดีตถึงรัฐบาลใน
ปจจุบัน
- บรรยาย
- ทดสอบยอย
-นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการประเมินผล
โครงการ
- ทดสอบยอย
- นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการประเมินผล
โครงการ
- บรรยาย
- ทําแบบฝกเพื่อเขียนตัวแบบใน
การประเเมินผลโครงการ
แบบทดสอบกลางภาค
- นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการประเมินผล
โครงการ
- บรรยาย
- กิจกรรมทบทวนขั้นตอนการ
ประเมินผลโครงการ

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

2

ผูสอน
ผศ.ศุภวัฒน
ปภัสสรากาญจน

ผศ.ศุภวัฒน
ปภัสสรากาญจน

ผศ.ศุภวัฒน
ปภัสสรากาญจน

ผศ.ศุภวัฒน
ปภัสสรากาญจน

ผศ.ศุภวัฒน
ปภัสสรากาญจน

ผศ.ศุภวัฒน
ปภัสสรากาญจน

5
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จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

การประเมินผลโครงการทางดาน
สังคม
การประเมินผลโครงการทางดาน
เศรษฐกิจ
การประเมินผลโครงการทางดาน
สิ่งแวดลอม

9

15

ทบทวนบทเรียน

3

-นั กศึ กษาทํ าการศึ กษาเอกสาร
ประกอบการสอนการประเมิ นผล
โครงการ
- บรรยาย
- แบงกลุมนักศึกษา อภิปราย
เนื้อหา และนําเสนอหนาชั้นเรียน
เพื่อศึกษาแนวความคิดของ
นักศึกษาตอการประเมินผล
โครงการการพัฒนาประเทศไทย
- บรรยาย
- การซักถามขอสงสัย

16

สอบปลายภาค

1.30

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

12 - 14

ผูสอน
ผศ.ศุภวัฒน
ปภัสสรากาญจน

ผศ.ศุภวัฒน
ปภัสสรากาญจน

แบบทดสอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (16 สัปดาห)
พัฒนาการ
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
การเรียนรู
ของ
นักศึกษา
จริยธรรม 1. มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความ - ความตรงตอเวลาของ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
นักศึกษาในการเขาชั้น
2. ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม เรียน การสงงานตาม
จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
กําหนดระยะเวลาที่
3. มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม
สามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับ มอบหมาย และการรวม
กิจกรรม
ความสําคัญได
- ความวินัยและพรอม
4. มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
เพรียงของนักศึกษา
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ ในการเขารวมกิจกรรมใน
วิชาชีพ
ชั้นเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

1-15

คะแนนรวม 10%
ผลการเรียนรูที่
1,2,4 รวม = 8 %
(ผลการเรียนรูละ
2.3 %)
ผลการเรียนรู
ที่ 3, 5 รวม = 2 %
(ผลการเรียนรูละ
1 %)
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พัฒนาการ
ผลการเรียนรู
การเรียนรู
ของ
นักศึกษา
1. มีความรูและความเขาใจ
ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

วิธีการประเมิน

- ทดสอบยอย
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี - สอบกลางภาค
และเนื้อหาสาระสําคัญของ
- สอบปลายภาค
รายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐ
- กิจกรรมกลุมทํา
ประศาสนศาสตร
แบบฝกเพื่อเขียนตัวแบบใน
2. มีความสามารถในการศึกษา
การประเเมินผลโครงการ
คนควาและพัฒนาความรูของ
- กิจกรรมทบทวนขั้นตอน
ตนเองไดอยางตอเนื่อง
การประเมินผลโครงการ
3. สามารถนําความรูและประสบ
- แบงกลุมนักศึกษา
การณไปรวมพัฒนาแกไขปญหา
อภิปรายเนื้อหา และ
และนําความรูทางรัฐประศาสน
นําเสนอหนาชั้นเรียน เพื่อ
ศาสตรไปประยุกตใชไดจริง
ศึกษาแนวความคิดของ
4. สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ นักศึกษาตอการประเมินผล
ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่
โครงการการพัฒนาประเทศ
เกี่ยวของไดตลอดเวลา
ไทย
1. มีความสามารถในการคิด
- กิจกรรมกลุมทํา
วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปน แบบฝกเพื่อเขียนตัวแบบใน
ระบบ และมีตรรกะ
การประเเมินผลโครงการ
2. มีความสามารถในการถายทอด - กิจกรรมทบทวนขั้นตอน
และแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
การประเมินผลโครงการ
3. สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษา
- แบงกลุมนักศึกษา
วิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของ
อภิปรายเนื้อหา และ
กับสังคม ชุมชน เพื่อเสนอแนว
นําเสนอหนาชั้นเรียน เพื่อ
ทางแกไขได
ศึกษาแนวความคิดของ
4. สามารถประยุกตใชความรูและ
นักศึกษาตอการประเมินผล
ทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด
โครงการการพัฒนาประเทศ
ประสบการณและตัวอยางที่ศึกษา
ไทย
มาทําการแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตอง และเหมาะสม

สัปดาหที่
ประเมิน
2-5
7.1
16
6 -7
8 - 10

สัดสวนของการ
ประเมิน
คะแนนรวม 30%
ผลการเรียนรู
ที่ 1 = 18 %
ผลการเรียนรู
ที่ 2 , 3, 4 = 12 %
(ผลการเรียนรู
ละ 4 %)

12 - 14

6-7

คะแนนรวม 20 %
ผลการเรียนรูที่
1, 4 = 14 %
(ผลการเรียนรูละ
7 %)

8 – 10

12 - 14

ผลการเรียนรูที่
2, 3 = 6 %
(ผลการเรียนรูละ
3 %)
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พัฒนาการ
การเรียนรู
ของ
นักศึกษา

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

ทักษะความ
สัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความรับ ผิด
ชอบที่ตอง
พัฒนา

1. มีความสามารถในการสื่อสาร
กับผูอื่นที่มีความแตกตางและ
หลากหลายไดอยางเหมาะสมและ
พฤติกรรมการแสดงออกใน 6 - 14
มีประสิทธิภาพ
การรวมกิจกรรมกลุม
2. มีความเขาใจผูอื่น และสังคม
และสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
3. สามารถแกไขปญหา หรือความ
ขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทํา
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม
ทักษะการ
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือและ
วิเคราะหเชิง อุปกรณ ที่จําเปนตอการใชงานได
ตัวเลขการ อยางมีประสิทธิภาพ
ขอมูลในการดําเนินกิจกรรม
สื่อสารและ 2. สามารถสื่อสารแนะนําเสนอ
กลุม
การใช
ผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง
เทคโนโลยี ดานการพูดการเขียนตลอดจน
และการคนควาตามที่ไดรับ
6 - 14
สารสนเทศ สามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือ
มอบหมาย
ในการนําเสนอผลงานไดอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการ
สืบคนไดอยางดี
4. สามารถใชขอมูลสถิติและตั วเลข
ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล ได อย าง
เหมาะสม

สัดสวนของการ
ประเมิน

คะแนนรวม 20 %
ผลการเรียนรูที่
1, 4 = 14 %
(ผลการเรียนรูละ
7 %)
ผลการเรียนรู
ที่ 2, 3 = 6 %
(ผลการเรียนรู
ละ 3 %)
คะแนนรวม 20 %
ผลการเรียนรูที่
1, 4 = 6 %
(ผลการเรียนรู
ละ 7 %)
ผลการเรียนรูที่
2, 3 = 14 %
(ผลการเรียนรู
ละ 7 %)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รฐั สินธุ. การประเมินผลโครงการ :หลักการและการประยุกต. ซีเอ็ด ยูเคชั่น จํากัด.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Carol,H.W.(1973). Evaluating action program. Boston : Allyne and Bacon.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ มีดังนี้
- การทดสอบผูเ รียนดวยการทําแบบทดสอบ
- การสนทนากลุมระหวางผูเ รียนและผูส อน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
5.4 ผลการเรียนของนักศึกษา
5.5 การทบทวนผลการเรียนรูจ ากในหองเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร
- เอาผลจากการวิจยั ในชั้นเรียนหรือ มคอ.5 ของภาคเรียนกอนหนานี้มาเปนแนวทางในการปรับปรุง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา โดยสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย และการขอคําปรึกษา
สําหรับหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น
- มีการพิจารณาผลการศึกษาในรายวิชาจากคณะกรรมการวิชาการ และสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบผล
การประเมินการเรียนรูของนักศึกษา ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนน
พฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําขอมูลจากการประเมินผลการสอนหรือ มคอ.5 หรือวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอน
รวมทั้ง ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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