ข้อมูลตรวจสอบการดาเนินงานบริหารหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(เชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายใน + มคอ.2 + TQF 12 ข้อ)
ประเด็น (ตาม
ตัวบ่งชี้ที่สังเคราะห์แล้ว
คู่มือ IQA)
การกากับ
1. หลักสูตรมีจำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตรครบถ้วนตำมเกณฑ์ สกอ.
มาตรฐาน
2. หลักสูตรมีอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์ สกอ.
3. มีกำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำ ทั้งในระดับรำยวิชำและภำพรวมให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพกำรเปลี่ยนนแปลงของสังคม และพัฒนำกำร
ของศำสตร์ ทุก ๆ 5 ปี
4. หลักสูตรมีกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมตัวบ่งชีผ้ ลกำรดำเนินงำนเพื่อกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ
บัณฑิต
1. หลักสูตรได้ดำเนินกำรสำรวจ/วิจัยควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนกำรปรับปรุงหลักสูตร
2. หลักสูตรได้ประมำณควำมต้องกำรแรงงำนประจำปี จำกภำวะกำรได้งำนทำของ
บัณฑิต
3. หลักสูตรมีกำรจัดสนทนำกลุ่ม (Focus group) เพื่อพิจำรณำคุณลักษณะบัณฑิต
และควำมรู้ควำมสำมำรถในรำยวิชำต่ำง ๆ ที่นักศึกษำต้องเรียนตลอดหลักสูตร
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9 ข้อ




10 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ

ประเด็น (ตาม
ตัวบ่งชี้ที่สังเคราะห์แล้ว
คู่มือ IQA)
บัณฑิต (ต่อ) 4. หลักสูตรมีแผนกำรจัดกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเป็นข้อมูลใน
กำรปรับปรุงหลักสูตรครัง้ ต่อไป
5. หลักสูตรดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจในด้ำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
5.1 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตร
ต้องมีค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.0
5.2 ควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5.0
5.3 กำรได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
นักศึกษา
1. หลักสูตรมีกระบวนกำรรับนักศึกษำ
2. หลักสูตรมีกำรจัดปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่
3. หลักสูตรมีกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำให้กับนักศึกษำทุกระดับชั้นปี
4. หลักสูตรมีกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรวิชำกำรที่ส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
5. หลักสูตรมีกำรจัดอบรม/สัมมนำ/กำรศึกษำต่อเพื่อเป็นทำงเลือกและเป็นกำร
วำงแผนให้แก่นักศึกษำก่อนจบกำรศึกษำ
6. หลักสูตรได้ตดิ ตำมผลที่เกิดกับนักศึกษำในประเด็นดังต่อไปนี้
6.1 กำรคงอยู่
6.2 กำรสำเร็จกำรศึกษำ
6.3 ควำมพึงพอใจและผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ
อาจารย์
1. หลักสูตรมีกระบวนกำรบริหำร ดังต่อไปนี้
1.1 มีกำรคัดเลือกอำจำรย์ใหม่ตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย
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ประเด็น (ตาม
คู่มือ IQA)
อาจารย์ (ต่อ)

ตัวบ่งชี้ที่สังเคราะห์แล้ว

1.2 อำจำรย์ใหม่ทุกคน ได้รับกำรปฐมนิเทศ หรือคำแนะนำด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
1.3 อำจำรย์ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรหลักสูตร
2. หลักสูตรมีกระบวนกำรพัฒนำอำจำรย์ เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำร
เรียนกำรสอนของอำจำรย์ประจำหลักสูตร โดยได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำรและหรือ
วิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. อำจำรย์ประจำหลักสูตรมีคุณภำพตำมเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด ดังต่อไปนี้
3.1 มีจำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
3.2 มีจำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่มีดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
3.3 มีจำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่มีผลงำนทำงวิชำกำร สร้ำงงำนวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
4. หลักสูตรได้ตดิ ตำมผลที่เกิดกับอำจำรย์ในประเด็นดังต่อไปนี้
4.1 กำรคงอยู่ของอำจำรย์
4.2 ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ต่อกำรบริหำรหลักสูตร
หลักสูตร /การ 1. หลักสูตรมีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
เรียนการสอน มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือมำตรฐำนคุณวุฒสิ ำขำวิชำ (ถ้ำมี) ที่มีกำรออกแบบ
/ การประเมิน หลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตรให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำ
ผู้เรียน
นั้น ๆ
2. หลักสูตรมีรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์วิชำชีพ
ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ
3. หลักสูตรมีกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ดูแลด้ำนวิชำกำร
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ประเด็น (ตาม
คู่มือ IQA)
หลักสูตร /การ
เรียนการสอน
/ การประเมิน
ผู้เรียน (ต่อ)

ตัวบ่งชี้ที่สังเคราะห์แล้ว
2556
4. อำจำรย์ประจำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกำรประชุมเพื่อ
วำงแผน ติดตำม
5. หลักสูตรมีกระบวนกำรจัดผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็น
ระบบ ได้แก่
5.1 กำรกำหนดผู้สอน
5.2 กำรกำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดทำแผนกำรเรียนรู้ (มคอ.3 และ
มคอ.4)
5.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรีที่มกี ำรบูรณำกำรกับกำรวิจยั กำร
บริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. หลักสูตรมีกระบวนกำรประเมินผู้เรียน ด้วยวิธกี ำรต่ำง ๆ อำทิ
6.1 กำรประเมินผู้เรียนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
6.2 กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
6.3 กำรกำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.
5 และ มคอ.6)
7. หลักสูตรมีประเมินกำรสอนโดยนักศึกษำระดับรำยวิชำ เพื่อนำมำเป็นแนวทำงใน
กำรพัฒนำหลักสูตร
8. หลักสูตรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7 ภำยใน
60 วันหลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ
9. หลักสูตรมีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้จำกผลกำรประเมินกำรดำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว
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ประเด็น (ตาม
ตัวบ่งชี้ที่สังเคราะห์แล้ว
คู่มือ IQA)
สิ่งสนับสนุน
1. หลักสูตรมีกำรวำงแผนจัดหำและติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน เพื่อ
การเรียนรู้
ระบุถึงทรัพยำกรที่ต้องกำรเพิ่มเติม โดยประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2. หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ดังต่อไปนี้
2.1 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์ ทรัพยำกร สื่อ และช่องทำงกำรเรียน
กำรสอนที่เพียงพอเหมำะสม
2.2 มีหนังสือ ตำรำประกอบกำรเรียนกำรสอน ฐำนข้อมูลในกำรสืบค้นข้อมูล
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของอำจำรย์ และนักศึกษำ
3. หลักสูตรมีกำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมเพียงพอของสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้โดยนักศึกษำและอำจำรย์ประจำรำยวิชำ
4. หลักสูตรมีกระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ
และอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
อื่น ๆ
1. หลักสูตรมีกำรกำหนดคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน
2. หลักสูตรมีกำรเพิ่มทักษะควำมรู้ กำรพัฒนำวิชำกำรและหรือวิชำชีพให้แก่
บุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี
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