การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิตมีการดําเนินงานและกํากับดูแลการดําเนินงานหลักสูตรฯ ให้ เป็ นไป
ตามตัวบ่งชี ้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรี ยนการสอนตามกรอบมาตรฐานโดยการ
ประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเพื่อวางแผนการดําเนินงานและแนวทางการกํากับติดตามการทํางาน และ
ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้ อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาและหลังจากจบ
ภาคการศึกษา และมีการประชุมเพิ่มเติมตามโอกาสและวาระเพื่อร่ วมวางแผน การดําเนินงาน การกํากับติดตาม
การทํ า งาน รายงานผลการดํา เนิ นงานและแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ สรุ ป และจัด ทํ า รายงานผลการดํา เนิ นงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) เพื่อน่าข้ อมูลมาวางแผนการการดําเนินงานภาคการศึกษาต่อไป
2. บัณฑิต
หลัก สูต รรั ฐ ประศาสนศาสตร์ บัณ ฑิ ต มุ่ง ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มี คุณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์ แ ละเป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 และมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย กําหนด
โดยครอบคลุมอย่างน้ อย 5 ด้ าน ดังนี ้
1) ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
2) ด้ านความรู้
3) ด้ านทักษะทางปั ญญา
4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นักศึกษา
3.1 การรั บนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดย
หลักสูตรมีการประสานงานกับสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยในขั้นตอนดังนี ้
1) กําหนดจํานวนรับนักศึกษา ให้ เป็ นไปตามแผนรับที่กําหนดไว้ ใน มคอ.2 หมวด 3
2) การสอบสัมภาษณ์นกั ศึกษาเพื่อให้ ได้ คณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ของหลักสูตร
3) การปฐมนิเทศเพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษา
3.2 การควบคุมการดูแลการให้ คาํ ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่ นักศึกษา
หลักสูตรมีระบบการควบคุมการดูแลการให้ คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกั ศึกษาแบ่งเป็ น ขั้นตอน
ดังนี ้
1) จัดประชุมแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาในการให้ คําปรึ กษาด้ านวิชาการ การลงทะเบียน การเรี ยน
และการดําเนินชีวิตทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยให้ แก่นกั ศึกษาทุกชั้นปี
2) อาจารย์ ที่ปรึ กษาจัดตารางให้ คําปรึ กษาและแจ้ งวันเวลาให้ นักศึกษาเข้ าพบ เมื่ ออาจารย์ ที่
ปรึกษา พบว่าเรื่ องดังกล่าวต้ องการความคิดเห็นจากคณะกรรมการหลักสูตรฯ จะน่าเรื่ องนั้นเข้ าเป็ นวาระที่ประชุม
หลักสูตรเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ ไข
3) เมื่อนําแนวทางแก้ ไขสู่การปฏิบตั ิแล้ วจะมีการรายงานติดตามผลการแก้ ไขสู่ที่ประชุมหลักสูตร
ในครั้งต่อไป

3.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรมีการจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริ มสร้ างทักษะ
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 เซ่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมก่อนฝึกประสบการณ์
กิจกรรมปั จฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 เป็ นต้ น
4. อาจารย์
การรั บและแต่ งตัง้ อาจารย์ ประจําหลักสูตร
การรั บอาจารย์ ใหม่
หลักสูตรมีระบบการรับอาจารย์ใหม่โดยมีการกําหนดคุณสมบัตไิ ว้ ใน มคอ.2 หมวด 7 และมี กระบวนการ
เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยต้ องมีคณ
ุ วุฒิ ดังต่อไปนี ้
1. อาจารย์ประจําต้ องมีคณ
ุ วุฒิเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
1.1 สําเร็ จการศึกษาทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
1.2 ต้ องเป็ นผู้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. มีความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
3. มี ค วามรู้ มี ทัก ษะในการจัด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ ข องนัก ศึก ษาและ มี
ประสบการณ์ทําวิจยั หรื อประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
การบริหารอาจารย์
หลักสูตรมีระบบการบริหารอาจารย์ แบ่ งเป็ นขัน้ ตอนดังนี ้
1. การประชุมวางแผน
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ในหลักสูตร จะประชุมร่ วมกันกําหนดบทบาทหน้ าที่ ของ
อาจารย์ผ้ สู อนในหลักสูตรให้ มีความซัดเจน และในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน จะมีการจัดรายวิชา ให้ ตรง
และเหมาะสมกับความรู้ และความสามารถของอาจารย์ผ้ สู อนในแต่ละรายวิชา รวมทั้งจํานวนภาระงาน จะต้ องมี
ความสอดคล้ องกับภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ กบั อาจารย์ผ้ สู อนในแต่ละภาคการศึกษา
2. การติดตาม
มคอ.3 มคอ.4 ก่อนเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา และมคอ.5 มคอ.6 ภายใน 30
วันหลังสิ ้นภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
3. การประเมินผลและปรับปรุง
มีกลไกของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ในมคอ.2 ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษามีการน่าผลการประเมินการดําเนินงานของมคอ. 7 มาใช้ เป็ น แนวทางการพัฒนา
และปรั บ ปรุ ง การจัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ เ ป็ นตามเป้ าหมายของหลัก สูต ร และได้ บัณ ฑิ ต เป็ นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
การส่ งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรกําหนดแนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่อาจารย์ไว้ ใน มคอ.2 หมวด 6 โดยกําหนดไว้
2 ด้ าน คือ
1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลโดย
- ส่งเสริ มให้ อาจารย์วิจยั และเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อน่ามาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน
- สนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน และเข้ าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อศึกษาวิจยั เผยแพร่องค์ความรู้ จาก
งานวิจยั ร่วมกัน
นอกจากนั้นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิตใช้ แผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์ ทั้ง
ด้ า นวิ ช าการ เทคนิ ค การสอนและการวัด ผล และมี แ ผนการบริ ห ารและพัฒ นาบุค ลากรสายสนับ สนุน ตาม
แผนพัฒนาของหลักสูตร โดยมีความสอดคล้ องกับคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่ได้ จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจําปี และมีจดั กิจกรรมและโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ ส่ง
บุคลากรเข้ ารั บการอบรมที่ มหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในและภายนอกรวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ถ่ายทอดในกลุม่ งาน
5. หลักสูตร การเรี ยนการสอน การประเมินผู้เรี ยน
หลักสูตรฯ ได้ กําหนดให้ มีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้ อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ ก่อน
เปิ ดภาคการศึกษาและหลังจากจบภาคการศึกษา นอกจากนี ้ ประธานหลักสูตรฯ จะมีการเรี ยกประชุม เพิ่มเติม
ตามโอกาสและตามวาระ
- การประชุมก่อนเปิ ดภาคการศึกษา เป็ นการประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน การกําหนด
รายวิชาที่จะเปิ ดสอน (ตามแผนการสอนใน มคอ.2) การกําหนดอาจารย์ผ้ สู อน การจัดทําเอกสาร มคอ.3 ของแต่
ละรายวิชา รวมถึงเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
- การประชุมหลังสิ ้นภาคการศึกษา เป็ นการประชุมเพื่อติดตามและทบทวนการดําเนินงานของ หลักสูตร
เซ่น การติดตามเพื่อรวบรวมเอกสาร มคอ.5 การทวนสอบ เป็ นต้ น
- การประชุมตามโอกาสและวาระ เซ่น เมื่อมหาวิทยาลัยหรื อคณะฯ มีนโยบาย หรื อกําหนดกิจกรรม ให้
หลักสูตรดําเนินการ ประธานหลักสูตรก็จะเรี ยกประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็ นต้ น
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิต ถูกพัฒนาขึ ้นบนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชารั ฐประคาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งและความมีมาตรฐานทาง
วิชาการ ที่สามารถใช้ ผลิตบัณฑิ ตให้ มีความรู้ ความสามารถเป็ นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เป็ นแรงงานที่ มี
ศักยภาพ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
- ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตเป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในเอกสาร
“ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2552” และเพื่อให้ หลักสูตรที่ พัฒนาขึ ้นมี
ความเหมาะสมทั้ง ในเซิ ง องค์ ค วามรู้ ที่ นัก ศึก ษาจะได้ รั บ การตอบสนองความต้ อ งการชองผู้ใช้ แรงงานและ
ตลาดแรงงาน หลักสูตรได้ กําหนดกลไกการพัฒนาหลักสูตรเป็ นขั้นตอนดังนี ้
- การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจาก 1) การทบทวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ 2) งานวิจยั เกี่ยวหลักสูตรและรายวิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3) นโยบายและทิศทาง การ
จัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย และ 4) การวิพากษ์ เพื่อรับฟ้งความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา วิชารัฐ
ประคาสนศาสตร์ ทั้งนี ้ นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยต้ องการให้ พฒ
ั นาหลักสูตรที่เน้ นความเข้ มแข็ง ทาง
วิช าการ ในขณะที่ ผลการศึกษาวิจัยและความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นไปในทิศทางเดียวกันคือ การพัฒนา
รายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารราชการในองค์กรปกครองส่วนห้ องถิ่น เพื่อสร้างนักบริ หารงานภาครัฐต่อ การ
บริ หารงานห้ องถิ่นเพราะฉะนั้น นอกเหนือจากรายวิชาที่เป็ นองค์ความรู้ หลักในสาขาวิชารัฐประคาสนศาสตร์ แล้ ว
จึงมีการกําหนดรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานท้ องถิ่นและการจัดการขุมซนเข้ าไปด้ วย
- การประเมิ นผู้เรี ยนหลักสูตรใช้ กลไกการประเมินผลผู้เรี ยนตามแนวทางที่ มหาวิทยาลัยและตามที่
กําหนดไว้ ในเอกสาร มคอ.2 กําหนด โดยในทุกสิ ้นภาคการศึกษา หลักสูตรใช้ กลไกการประชุมอาจารย์ประชุม
หลักสูตร/การแจ้ งอาจารย์ประชุมหลักสูตร เพื่อให้ อาจารย์ผ้ ูสอนทุกคนในทุกรายวิชาจัดทําเอกสาร มคอ.5 เพื่อ

รายงานผลการสอน ทั้งนี ้ เพื่อเป็ นการตรวจสอบและการปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ อง และเป็ นไป
ตามผลการเรี ยนรู้ตามที่กําหนดไว้ ในจุดมุ่งหมายรายวิชาอย่างแท้ จริ ง และในทุกสิ ้นปี การศึกษา หลักสูตรโดยคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรจัดทําเอกสาร มคอ.7 เพื่อรายงานผลการดําเนินงานประจําปี ของหลักสูตร นอกจากนี ้
คณะได้ ดําเนินการทวนสอบผลการจัดการเรี ยนการสอนในทุกภาคการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิต ใช้ กลไกในการจัดการทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุน
การเรี ยนรู้แก่นกั ศึกษาในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
6.1 สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
ใช้ ส ถานที่ จัด การเรี ย นการสอนบริ เ วณอาคารของมหาวิ ท ยาลัย สวนดุสิต โดยเบื อ้ งต้ น
นอกจากห้ องเรี ยน อุปกรณ์โสตทัศน์ตา่ งๆ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้ องสมุด อาคารพลศึกษา และห้ องพยาบาลที่
มหาวิทยาลัยได้ จดั ไว้ ให้ ในเบื ้องต้ นแล้ ว หลักสูตรยังน่าทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมาใช้ เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้
ของนักศึกษาผ่านการทํากิจกรรมและโครงการอื่นๆ ได้ มากที่สดุ อีกด้ วย
6.2 ห้ องสมุด
มีหนังสือที่ใช้ บริ การ ในมหาวิทยาลัย จํานวน 188,171 เล่ม
6.3 ฐานข้ อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
โครงการพัฒนาเครื อข่ายห้ องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) เป็ นการเชื่อมโยง เครื อข่าย
ห้ องสมุดของมหาวิทาลัย/สถาบัน ในสังกัด/กํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ นักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร และ นักวิจยั ของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ได้ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกเครื อข่ายสามารถ ใช้ ทรัพยากร
ร่ ว มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบด้ วยฐานข้ อมู ล จํ า นวน 15 ฐาน สามารถค้ นคว้ าเพิ่ ม เติ ม ได้ ที
http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/2559.php และ http://vvvvw.arit.dusit.ac.th
ฐานข้ อมูลออนใลน์ ของสํานักวิทยบริ การฯ ที่บอกรั บ เพื่อให้ บริ การสืบค้ นกับ นักศึกษา
บุคลากร คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ จํ านวน 10 ฐาน ดังนี ้ และ สามารถค้ นคว้ า เพิ่มเติมได้ ที่
http://vvvvw.arit.dusit.ac.th
นอกจากนี ้สํานักวิทยบริ การฯยังได้ พฒ
ั นาฐานข้ อมูลเพื่อรวบรวมงานวิทยานิพนธ์ งานวิจยั
และหนังสือที่ผลิตขึ ้นเองอีก 1 ฐาน คือ e-books หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้ วย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิจยั
หนังสือหายาก หนังสือประกอบการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยฯที่ผลิตขึ ้นเองและ หนังสืออ่านประกอบทัว่ ไป
ให้ ข้ อมู ล เอกสารฉบั บ เต็ ม (Full Text) การใช้ งานผ่ า นระบบมื อ ถื อ เข่ น IOS Android สื บ ด้ นข้ อมู ล ได้ ที่
http://elibrary.dusit.ac.th
6.4 ระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
6.4.1 ระบบเครื อข่ายไร้ สาย (Wireless Network) มหาวิทยาลัยดําเนินการติดตั้ง อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ Access point กระจายอยู่ทวั่ ทุกพื ้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ จากเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา หรื ออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ งานระบบ wifi โดยติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access point)
เป็ นจํานวนมากกว่า 500 เครื่ องบริ หารจัดการด้ วยเครื่ องควบคุม (Controller) จาก ส่วนกลางทั้งหมด พื ้นที่การ
ให้ บริ การครอบคลุมทุกพื ้นที่ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การเรี ยนรู้ ด้วย มาตรฐานเทคโนโลยี wifi แบบ
802.11 b/g/n และ ac และมหาวิทยาลัยได้ ทําข้ อตกลงร่ วมกับ บริ ษัท AIS ในการติดตังอุ
้ ปกรณ์กระจายสัญญาณ
เพิ่มเติมอีกจํานวน 150 เครื่ องภายในมหาวิทยาลัย เพื่อขยายการ ให้ บริ การเพิ่มมากขึ ้น
6.4.2 ระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet) เชื่อมต่อกับผู้ให้ บริ การระบบอินเทอร์ เน็ต 2 ผู้ให้ บริ การ
คือ สํานักงานบริ หารเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (บทinet) และ บริ ษัท CAT Telecom มีขนาด ช่องสัญญาณ (Band
Width) ที่ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตทั้งหมดรวมกันมากกว่า 2 Gbps.

มอค.2
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

1. อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วน ร่ วมในการ
ประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินการ งานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้ อง กับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/ สาขาวิชา(ถ้ ามี)
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3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้ อย ก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการชองรายวิชา และรายงานผล การ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิ ดสอนให้ ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล การเรี ยนรู้
ที่กําหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อย ร้ อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรื อ
การประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมิน การดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ปี ที่แล้ ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรื อ คําแนะนําด้ าน
การจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ ามี)ได้ รับการ พัฒนา
วิชาการและ/หรื อ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจชองนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่ มี ีตอ่
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยมากกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5
12. ระดับความพึงพอใจชองผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่
เฉลี่ยมากกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5
(หลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาอย่างน้ อย 1 ปี )
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7. ตัวบ่ งชีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
เกณฑ์ การผ่ านการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ตามตัวบ่งชี ้ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ข้อ 1-5 และมีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์อย่างน้ อย
ร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี ้ผลการดําเนินงานทุกตัว

