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ค ำน ำ 
 
 คู่มือการด าเนินงานหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือ
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการเรียนการสอนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน  
 ทั้งนี้คู่มือฉบับนี้ไดด้ าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานจริง ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ใช้
ด าเนินการตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2558 
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แผนกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน (Improvement Plan) ปีกำรศึกษำ 2558 
หลักสูตรบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร ์

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสติ 
 

องค์ประกอบ / แผนกำรพัฒนำ 2558 2559 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

2 -             
3 การประเมินระบบเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาการเพ่ือ

ทบทวนและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
            

4 การส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิชาการ 

            

5 การประเมินระบบเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผู้เรียนครบทุกขั้นตอน เพ่ือ
ทบทวนและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 

            

6 การประเมินระบบเกี่ยวกับการเตรียมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เพ่ือทบทวนและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
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แผนกำรด ำเนินงำนบริหำรหลักสูตรบรรณำรกัษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร ์
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสติ 

 
ปี กศ. ประเด็นกำรประชุม 

หมวด 1 
(กำรบริหำร) 

หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษำ) 

หมวด 4  
(อำจำรย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุน) 

สิงหำคม 
 

 ปฏิบัติ (D+C) 
๐ ส ารวจ+ติดตามการมี
งานท าของบัณฑิต – 
บัณฑิตกรอกข้อมูล
ออนไลน์ลงทะเบียนเข้ารับ
ปริญญา (ติดตามจาก
สถาบันวิจัย รอบ 2) 

 ปฏิบัติ (D3+C3) 
๐ จัดโครงการพัฒนา
นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์
เก่า 
๐ ติดตามโครงการพัฒนา
นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์
เก่า 
 

    

กันยำยน   ปรับปรุง (A3) 
๐ น าเสนอปญัหา อุปสรรค
การจัดโครงการพัฒนา
นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์
เก่า 

ตรวจสอบ (C) 
๐ ติดตามโครงการพัฒนา
อาจารย ์
๐ ประเมินอาจารย์ (รอบ 
2) 

  

ตุลำคม 
 

 ปรับปรุง (A) 
๐ รายงานผลการมีงานท า
ของบัณฑิต  
วำงแผน (P) 
๐ พิจารณาแบบประเมิน

วำงแผน (P3) 
๐ โครงการพัฒนานักศึกษา
ปัจจุบัน 
๐ โครงการพัฒนาศิษย์เก่า 
๐ พิจารณาแบบประเมิน

ปรับปรุง (A) 
๐ รายงานผลการประเมิน
อาจารย์ต่อคณะ 

วำงแผน (P) 
๐ พิจารณาแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (หลักสตูร) 
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ปี กศ. ประเด็นกำรประชุม 
หมวด 1 

(กำรบริหำร) 
หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษำ) 

หมวด 4  
(อำจำรย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุน) 

ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (นักศึกษาฝึกงาน) 
๐ ปรับแก้แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาใหม่ นักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษยเ์ก่า 

พฤศจิกำยน  ปฏิบัต ิ(D) 
๐ ผู้ใช้งานบัณฑติประเมิน
บัณฑิต (นักศึกษาฝึกงาน) 

ปฏิบัติ (Dt) 
๐ นักศึกษาประเมินความ
พึงพอใจโครงการที่
หลักสตูรจดัให้ (เทอม 1) 
 

 ปฏิบัต ิ(D) 
๐ นักศึกษาประเมินความ
พึงพอใจต่อหลักสูตร 
(เทอม 1) 
๐ นักศึกษาประเมินผู้สอน 
(เทอม 1) 
๐ ผู้ใช้งานบัณฑติประเมิน
หลักสตูร 

 ตรวจสอบ (C1) 
๐ ประเมินความพอใจ 
(เพียงพอ/คุณภาพพร้อม
ใช้/ทันสมัย) จากอาจารย์
ผ่านการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
๐ ประเมินความพึงพอใจ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูจ้าก
นักศึกษา (ทุกช้ันปี) 

ธันวำคม   ปฏิบัติ (D1+C1) 
๐ จัดกิจกรรม
ประชำสัมพันธ ์
๐ ติดตามผลการ
ประชาสมัพันธ์ 

 ปฏิบัต ิ(D) 
๐ ส่ง มคอ.3 (เทอม 2) 
๐ ส่ง มคอ.5/6 (เทอม 1) 
๐ ส่งเอกสารประกอบการ
เรียน/สอน 
ตรวจสอบ (C) 
๐ ทวนสอบ 

 

มกรำคม   ปฏิบัติ (D1+C1) 
๐ จัดกิจกรรม

 ปรับปรุง (A) 
๐ รายงานผลการทวน
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ปี กศ. ประเด็นกำรประชุม 
หมวด 1 

(กำรบริหำร) 
หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษำ) 

หมวด 4  
(อำจำรย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุน) 

ประชำสัมพันธ ์
๐ ติดตามผลการ
ประชาสมัพันธ์ 

สอบ+น าเสนอสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขต่อคณะ 
 

กุมภำพันธ์   ปฏิบัติ (D3+C3) 
๐ จัด+ตดิตามโครงการ
พัฒนานักศึกษาปัจจุบัน 
และศิษยเ์ก่า 
ตรวจสอบ (C1) 
๐ ติดตามผลการ
ประชาสมัพันธ์ และการรับ
นักศึกษา 
 

   

มีนำคม     ตรวจสอบ (C) 
๐ ติดตามโครงการพัฒนา
อาจารย ์
๐ ประเมินอาจารย์ (รอบ 
1) 

วำงแผน (P) 
๐ จัดระบบผูส้อน เทอม 1 
และ 2 

 

เมษำยน   ปฏิบัติ (Dt) 
๐ นักศึกษาประเมินความ
พึงพอใจโครงการที่
หลักสตูรจดัให้ (เทอม 2) 
ปรับปรุง (A12) 

วำงแผน (P) 
๐ เสนอขออาจารย์ใหม่ 
(ถ้ามี) 
๐ เสนอขออาจารย์ผูส้อน 
(ถ้ามี) 

ปฏิบัต ิ(D) 
๐ นักศึกษาประเมินความ
พึงพอใจ (เทอม 2) 
๐ นักศึกษาประเมินผู้สอน 
(เทอม 2) 

ตรวจสอบ (C2) 
๐ ประเมินความพอใจ 
(เพียงพอ/คุณภาพพร้อม
ใช้/ทันสมัย) จากอาจารย์
ผ่านการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
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ปี กศ. ประเด็นกำรประชุม 
หมวด 1 

(กำรบริหำร) 
หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษำ) 

หมวด 4  
(อำจำรย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุน) 

๐ น าเสนอปญัหา อุปสรรค 
การประชาสัมพันธ์ และ
การรับนักศึกษา 
๐ น าเสนอปญัหา อุปสรรค
การจัดโครงการเตรยีม
ความพร้อม 

๐ โครงการพัฒนาอาจารย ์ ๐ ประเมินความพึงพอใจ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูจ้าก
นักศึกษา (ทุกช้ั นปี) 

พฤษภำคม   ปฏิบัติ (D+C) 
๐ ส ารวจ+ติดตามการมี
งานท าของบัณฑิต – 
บัณฑิตกรอกข้อมูล
ออนไลน์ลงทะเบียนเข้ารับ
ปริญญา (ติดตามจาก
สถาบันวิจัย รอบ 1) 

วำงแผน (P12) 
๐ การประชาสัมพันธ ์
๐ ก าหนดเงื่อนไขการรับ
นักศึกษา 
๐ โครงการเตรียมความ
พร้อม (น่าจะรู้จ านวน นศ.) 

ปฏิบัต ิ(D) 
๐ รับอาจารย์ใหม่  
(ถ้ามี) 
๐ แต่งตั้งอาจารย์ผูส้อน 
(ถ้ามี) 
๐ จัดโครงการพัฒนา
อาจารย ์

ปฏิบัต ิ(D) 
๐ ส่ง มคอ.3/4 (เทอม 1) 
๐ ส่ง มคอ.5/6 (เทอม 2) 
๐ ส่งเอกสารประกอบการ
เรียน/สอน 
ตรวจสอบ (C) 
๐ ทวนสอบ 

ปรับปรุง (A) 
๐ พิจารณาผลการประเมิน
ความพอใจท่ีมีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้ผ่าน
การวิเคราะห์ทางสถิต ิ
๐ น าเสนอรายงานสรุปผล
การด าเนินงาน ปัญหา 
และวิธีการปรับปรุงแกไ้ข 
ต่อคณะ 

มิถุนำยน   ปฏิบัติ (D1+C1) 
๐ จัดกิจกรรม
ประชำสัมพันธ ์
๐ ติดตามผลการ
ประชาสมัพันธ์ 
 

 
 

ปรับปรุง (A) 
๐ รายงานผลการทวน
สอบ+น าเสนอสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขต่อคณะ 

วำงแผน (P) 
๐ ส ารวจ+ติดตาม+
ตรวจสอบสิ่งสนับสนุน  
๐ แจ้งข้อมูลสิ่งสนับสนุนท่ี
มีอยู่ / มีเพิ่มเติม ต่อ
กรรมการบริหารหลักสตูร 
๐ พิจารณาแบบประเมิน



คู่มือการด าเนินงานหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2558  | 6 

 

ปี กศ. ประเด็นกำรประชุม 
หมวด 1 

(กำรบริหำร) 
หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษำ) 

หมวด 4  
(อำจำรย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุน) 

ความพึงพอใจของอาจารย์ 
๐ พิจารณาแบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา 

กรกฎำคม   ปฏิบัติ (D1+C1) 
๐ จัดกิจกรรม
ประชำสัมพันธ ์
๐ ติดตามผลการ
ประชาสมัพันธ์  

ตรวจสอบ (C) 
๐ ติดตามโครงการพัฒนา
อาจารย ์

ปฏิบัต ิ(D) 
๐ ส่ง มคอ.3/4 (เทอม 1) 
๐ ส่งเอกสารประกอบการ
เรียน/สอน 
 

ปฏิบัต ิ(D) 
๐ แจ้งข้อมูลสิ่งสนับสนุนท่ี
มีอยู่ / มีเพิ่มเติม ต่อ
นักศึกษา (ปฐมนิเทศ) 
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กำรบริหำรจัดกำรด้ำนนักศึกษำและบัณฑิต 
หลักสูตรบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร ์

มหำวิทยำลัยสวนดุสติ 
 
ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนนักศึกษำและบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

2., 8. ประชุมหลักสูตร 

มคอ.2 

9. คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
รำยงำน 

3. ประชำสัมพันธ์ 

6.1 นักศึกษำปัจจุบัน 6.2 ศิษย์เก่ำ 

5. เตรียมควำมพร้อมนักศึกษำ 

6. ส่งเสริม/พัฒนำนักศึกษำ 

7. ประเมินควำมพึงพอใจ 

ระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

4. รับนักศึกษำ 

แผนพัฒนำนักศึกษำ 
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กระบวนกำรด ำเนินงำน 
 
ขั้นที่ 1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรวบรวมข้อมูลนักศึกษำ 

Input Process Output 
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) 
2. นโยบายของมหาวิทยาลัย 
(เรื่องความเป็นสวนดุสิตของ
นักศึกษา) 
3. แผนพัฒนานักศึกษา 
4. ผลส าเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์ของปีที่ผ่านมา 
5. ผลการรับนักศึกษาของปีที่
ผ่านมา 
6. ผลการด าเนินโครงการพัฒนา
นักศึกษาของหลักสูตรของปีที่
ผ่านมา 
7. ข้อมูลความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรของปีที่
ผ่านมา 
8. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปีที่ผ่านมา 
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิเคราะห์แผนพัฒนานักศึกษา 
ให้สอดคล้องตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดเตรียมข้อมูลการพัฒนา
นักศึกษาเพ่ือน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่จะ
เปิดรับใหม่ 
2. ข้อมูลการพัฒนานักศึกษา
ตามแผนฯ 
3. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน 
4. ข้อมูลศิษย์เก่า 
5. ข้อมูลผลส าเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์ของปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 
6. ข้อมูลผลการรับนักศึกษา 
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
7. ข้อมูลการด าเนินโครงการ
พัฒนานักศึกษาของหลักสูตร 
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
8. ข้อมูลความพึงของนักศึกษา
ที่มีต่อหลักสูตรของปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 
9. ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

 
ขั้นที่ 2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจัดประชุม 

Input Process Output 
1. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่จะ
เปิดรับใหม่ 
2. ข้อมูลการพัฒนานักศึกษาตาม
แผนฯ 
3. ข้อมูลผลส าเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์ของปีการศึกษาที่
ผ่านมา 
4. ข้อมูลผลการรับนักศึกษา ของ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประชุมหาช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประชุมหารือการก าหนด
เงื่อนไขการรับนักศึกษาใหม่ 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประชุมจัดท าโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ 

1. รายงานการประชุม ว่าด้วย 
1.1 แนวทางและวิธีการ

ประชาสัมพันธ์ 
1.2 ข้อมูลเงื่อนไขการรับ

นักศึกษาของหลักสูตรที่ปรับ
ใหม่ 

1.3 ข้อมูลโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ 

1.4 ข้อมูลโครงการพัฒนา
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Input Process Output 
5. ข้อมูลการด าเนินโครงการ
พัฒนานักศึกษาของหลักสูตร 
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
6. ข้อมูลความพึงของนักศึกษาที่
มีต่อหลักสูตรของปีการศึกษาที่
ผ่านมา 
7. ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประชุมจัดท าโครงการพัฒนา
นักศึกษาตามแผนฯ 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประชุมปรับปรุงแก้ไขประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาใหม่ 
นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า 

นักศึกษา 
1.5 ข้อมูลโครงการพัฒนา 
ศิษย์เก่า 
1.6 แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาใหม่ นักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า 

 
ขั้นที่ 3 กำรประชำสัมพันธ์ 

Input Process Output 
1. แนวทางและวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธีการต่าง ๆ  

1. การประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธีการต่าง ๆ  
 

 
ขั้นที่ 4 กำรรับนักศึกษำ 

Input Process Output 
1. ข้อมูลเงื่อนไขการรับนักศึกษา
ของหลักสูตรที่ปรับใหม่ 
2. นักเรียนมัธยมที่มาสมัครเรียน
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประสานงานกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพ่ือ
แจ้งเงื่อนไขการรับนักศึกษาใหม่
ของหลักสูตร 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วม
เป็นกรรมการควบคุมการสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
3. นักเรียนมัธยมเข้าสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ 

1. เงื่อนไขการรับนักศึกษาใหม่
ของหลักสูตร 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการสอบและสัมภาษณ์ 
3. ข้อมูลนักศึกษาที่ผ่านการ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 

 
ขั้นที่ 5 กำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำใหม่ 

Input Process Output 
1. ข้อมูลนักศึกษาที่ผ่านการสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
2. ข้อมูลโครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา 
2. นักศึกษาที่มีความพร้อมใน
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Input Process Output 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอ
อนุมัติจัดท าโครงการ 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัด
โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
3. รายงานสรุปโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา 

 
ขั้นที่ 6 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 

Input Process Output 
1. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน 
2. ข้อมูลศิษย์เก่า 
3. ข้อมูลโครงการพัฒนานักศึกษา
ปัจจุบัน 
4. ข้อมูลโครงการพัฒนาศิษย์เก่า 

นักศึกษำปัจจุบัน  
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนา
นักศึกษา 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอ
อนุมัติจัดท าโครงการ 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัด
โครงการพัฒนานักศึกษา 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 
 
ศิษย์เก่ำ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการพัฒนาศิษย์เก่า 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอ
อนุมัติจัดท าโครงการ 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัด
โครงการพัฒนานักศึกษา 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนา
นักศึกษาปัจจุบัน 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนา 
ศิษย์เก่า 
3. นักศึกษาปัจจุบันที่มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะตาม
แผนพัฒนานักศึกษา 
4. ศิษย์เก่าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะตาม
แผนพัฒนานักศึกษา 
5. รายงานสรุปโครงการพัฒนา
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า 
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ขั้นที่ 7 กำรประเมินควำมพึงพอใจ 
Input Process Output 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาใหม่, นักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า 
 

1. นักศึกษาใหม่ นักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ตอบ
แบบสอบถาม (หลังเข้าร่วม
โครงการ) 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
รวบรวมแบบสอบถาม 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดท ารายงานผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาใหม่ นักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า 

1. รายงานผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาใหม่ นักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า 

 
ขั้นที่ 8 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจัดประชุม 

Input Process Output 
1. การประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ  
2. ข้อมูลนักศึกษาที่ผ่านการสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
3. รายงานสรุปโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา 
4. รายงานสรุปโครงการพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่า 
5. รายงานผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน 
และศิษย์เก่า 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาความส าเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาข้อมูลนักศึกษาที่ผ่าน
การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณารายงานสรุปโครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณารายงานสรุปโครงการ
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณารายงานผลความพึง
พอใจของนักศึกษาใหม่ 
นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า 
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) 

1. รายงานการประชุม ว่าด้วย 
1.1 ผลส าเร็จของการ

ประชาสัมพันธ์ 
1.2 ผลการรับนักศึกษา 
1.3 ผลการด าเนินโครงการ

พัฒนานักศึกษาของหลักสูตร 
1.4 ข้อมูลความพึงของ

นักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตร 
1.5 รายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) 
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ขั้นที่ 9 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะฯ 
Input Process Output 

1. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) 

1. ตัวแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร น าเสนอรายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) ต่อคณะฯ 

1. รายงานการประชุมคณะฯ  
ว่าด้วย 

1.1 ผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 
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กำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำจำรย์ 
หลักสูตรบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร ์

มหำวิทยำลัยสวนดุสติ 
 
ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนอำจำรย์ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2., 7. ประชุมหลักสูตร 

1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

3. รับและแต่งตั้งอำจำรย์ 

4. ส่งเสริม/พัฒนำอำจำรย์ 

5. ปฏิบัติหน้ำที่ 

6. ประเมินผลงำน 

แผนพัฒนำอำจำรย์ 

8. คณะมนุษยศำสตร์ฯ รำยงำน 
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กระบวนกำรด ำเนินงำน 
 
ขั้นที่  1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรวบรวมข้อมูลอำจำรย์ 

Input Process Output 
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) 
2. นโยบายของมหาวิทยาลัย (เรื่อง
การรับอาจารย์) 
3. แผนพัฒนาอาจารย์ 
4. ผลการด าเนินโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ของปีที่ผ่านมา 
5. ผลการประเมินอาจารย์ของปีที่
ผ่านมา 
6. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปีที่ผ่านมา 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิเคราะห์แผนพัฒนาอาจารย์ 
ให้สอดคล้องตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดเตรียมข้อมูลการพัฒนา
อาจารย์เพ่ือน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1. ข้อมูลจ านวนอาจารย์ 
2. ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์ตาม
แผนฯ 
3. ข้อมูลการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
4. ข้อมูลผลการประเมินอาจารย์
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
5. ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

 
ขั้นที่  2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจัดประชุม 

Input Process Output 
1. ข้อมูลจ านวนอาจารย์ 
2. ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์ตาม
แผนฯ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
หารีอเก่ียวกับความเพียงพอของ
อาจารย์ต่อภาระงาน 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
หารือเก่ียวกับความต้องการ
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
(ถ้ามี) 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
หารือเก่ียวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

1. รายงานการประชุม ว่าด้วย 
1.1 จ านวนอาจารย์ใน

ปัจจุบัน 
1.2 ข้อมูลความต้องการ

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
1.3 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
1.4 ข้อมูลโครงการส่งเสริม

และพัฒนาอาจารย์ 

 
ขั้นที่  3 กำรรับอำจำรย์ใหม่และแต่งตั้งอำจำรย์ผู้สอน 

Input  Process Output 
กำรรับอำจำรย์ใหม่ 
1. ข้อมูลความต้องการอาจารย์ใหม่ 

 
1. ตัวแทนอาจารย์ประจ า

1. รายงานการประชุมคณะฯ  
ว่าด้วย 
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Input  Process Output 
(ถ้ามี) 
 
 
กำรแต่งตั้งอำจำรย์ผู้สอน 
1. ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี) 
 

หลักสูตรน าเสนอข้อมูลความ
ต้องการอาจารย์ใหม่ต่อคณะฯ 
 
 
1. ตัวแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรน าเสนอข้อมูลอาจารย์
ผู้สอนต่อคณะฯ 

1.1 หลักสูตรฯ เสนอขอ
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
 
 

1.2 หลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี) 

 
ขั้นที่  4 กำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 

Input  Process Output 
1. ข้อมูลโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอ
อนุมัติจัดท าโครงการ 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัด
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 
2. อาจารย์มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะตาม
แผนพัฒนาอาจารย์ 
3. รายงานสรุปโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ 

 
ขั้นที่  5 อำจำรย์ปฏิบัติหน้ำที่ 

Input  Process Output 
1. คู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้ครบ
ทั้ง 4 ด้าน 

1. ข้อมูลผลการปฏิบัติงานทั้ง 4 
ด้าน 

 
ขั้นที่  6 กำรประเมินอำจำรย์ 

Input  Process Output 
1. ข้อมูลผลการปฏิบัติงานทั้ง 4 
ด้าน 
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานลงใน
แบบฟอร์ม 

1. แบบฟอร์มที่บันทึกข้อมูลการ
การปฏิบัติงานแล้ว 
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ขั้นที่  7 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจัดประชุม 
Input  Process Output 

1. ข้อมูลการอนุมัติอาจารย์ใหม่ 
(ถ้ามี) 
2. ข้อมูลการอนุมัติอาจารย์ผู้สอน 
(ถ้ามี) 
3. รายงานสรุปโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ 
4. แบบฟอร์มที่บันทึกข้อมูลการ
การปฏิบัติงานแล้ว 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอ
รายชื่อผู้ร่วมเป็นกรรมการ
ควบคุมการสอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
รวบรวมข้อมูลเสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอน 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณารายงานสรุปโครงการ
พัฒนาส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ผู้สอน 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7 หมวด 2) 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการสอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ (ถ้ามี) 
2. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
(ถ้ามี) 
3. รายงานการประชุม ว่าด้วย 

3.1 ผลการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

3.2 ผลการประเมินอาจารย์ 
4. รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7 หมวด 2) 

 
ขั้นที่  8 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะฯ 

Input  Process Output 
1. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) 

1. ตัวแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร น าเสนอรายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) ต่อคณะฯ 

1. รายงานการประชุมคณะฯ  
ว่าด้วย 

1.1 ผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
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กำรบริหำรจัดกำรด้ำนหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร ์

มหำวิทยำลัยสวนดุสติ 
 
ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รำยงำน 2., 8. ประชุมหลักสูตร 

1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

3. วำงระบบผู้สอน 

4. พัฒนำและปรับปรุง มคอ.3/4 

5. จัดกำรเรียนกำรสอน 

6. ประเมินผลผู้เรียน 

7. จัดท ำรำยงำน มคอ.5/6 

มคอ.2 

9. คณะมนุษยศำสตร์ฯ 

ทว
นส

อบ
 

ผู้ใช้บัณฑิต 
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กระบวนกำรด ำเนินงำน 
 
ขั้นตอน 1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรวบรวมข้อมูลด้ำนหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน และกำรประเมิน
ผู้เรียน 

Input Process Output 
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) 
2. นโยบายของมหาวิทยาลัย (เรื่อง
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการ
ประเมินผล) 
3. ผลการด าเนินโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ของปีที่ผ่านมา 
4. รายงานการทวนสอบของปีที่
ผ่านมา 
5. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปีที่ผ่านมา 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิเคราะห์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดเตรียมข้อมูลด้านหลักสูตร 
การเรียนการสอน และการ
ประเมินเพ่ือน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1. ข้อมูลรายวิชา 
2. ข้อมูลจ านวนอาจารย์ผู้สอน 
3. ข้อมูลจ านวนนักศึกษา 
4. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
5. ข้อมูลการทวนสอบของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
6. ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

 
ขั้นตอน 2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจัดประชุม 

Input Process Output 
1. ข้อมูลรายวิชา 
2. ข้อมูลจ านวนอาจารย์ผู้สอน 
3. ข้อมูลจ านวนนักศึกษา 
4. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
5. ข้อมูลการทวนสอบของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
6. ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรหารือ
เกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนตาม
แผนการเรียน 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรหารือ
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ปัญหาจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรหารือ 
เกี่ยวกับแบบประเมินผู้สอนตาม
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรหารือ
เกี่ยวกับแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1. รายงานการประชุม ว่าด้วย  
1.1 ข้อมูลตารางเรียน 
1.2 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
1.3 ข้อมูลปัญหา อุปสรรค 

และแนวทางการแก้ปัญหาด้าน
การเรียนการสอน 

1.4 แบบประเมินผู้สอนตาม
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

1.5 แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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ขั้นตอน 3 กำรวำงระบบผู้สอน 
Input Process Output 

1. ข้อมูลตารางสอน 
2. ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วม
พิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอน
รับผิดดชอบรายวิชาต่าง ๆ โดย
พิจารณาจาก 

๐ ความรู้ความสามารถ 
๐ คุณวุฒิทางการศึกษา 
๐ ความสนใจ 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
รวบรวมข้อมูลการจัดระบบ
ผู้สอนน าส่งส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

1. ข้อมูลระบบผู้สอน 

 
ขั้นตอน 4 กำรพัฒนำและปรับปรุง มคอ.3 และ 4 

Input Process Output 
1. ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ปัญหาด้านการ
เรียนการสอน 

1. อาจารย์ผู้สอนน าข้อมูลปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน
ไปพิจารณา 
2. ปรับปรุง มคอ.3 และ 4  
3. พัฒนาเอกสารประกอบการ
เรียนและเอกสารประกอบการ
สอน 

1. มคอ.3 และ 4 (ท่ีปรับปรุง
แล้ว) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
และเอกสารประกอบการสอน 

 
ขั้นตอน 5 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

Input Process Output 
1. มคอ.3 และ 4 (ท่ีปรับปรุงแล้ว) 
2. เอกสารประกอบการเรียน และ
เอกสารประกอบการสอน 
3. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ด้านทรัพยากรการเรียนรู้) 

1. อาจารย์ผู้สอนแนะน าวิธีการ
เรียนการสอน 
2. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอน 
3. อาจารย์ผู้สอนออกแบบ
ประเมินความรู้ (ข้อสอบ) 

1. เอกสารบันทึกคะแนน 
2. เอกสารบันทึกพฤติกรรม 
3. แบบประเมินความรู้ 
(ข้อสอบ) 
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ขั้นตอน 6 กำรประเมินผลผู้เรียน 
Input Process Output 

1. แบบประเมินความรู้ (ข้อสอบ) 
2. แบบประเมินผู้สอนตามผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. นักศึกษาท าแบบประเมิน
ความรู้ (ข้อสอบ)  
2. นักศึกษาท าแบบประเมิน
ผู้สอนตามผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
3. ผู้ใช้บัณฑิตท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

1. ผลการประเมินความรู้ 
2. ผลประเมินผู้สอนตามผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

 
ขั้นตอน 7 กำรจัดท ำ มคอ.5 และ 6 

Input Process Output 
1. เอกสารบันทึกคะแนน 
2. เอกสารบันทึกพฤติกรรม 
3. ผลการประเมินความรู้ 
4. ผลประเมินผู้สอนตามผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน 

1. อาจารย์ผู้สอนน าข้อมูลจาก
เอกสารบันทึกคะแนน เอกสาร
บันทึกพฤติกรรม และผลการ
ประเมินความรู้ มาท าการ
ประเมินผลการเรียน 
2. อาจารย์ผู้สอนน าผลการ
ประเมินผู้สอนตามผลการเรียนรู้ 
5 ด้าน มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
3. อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5 
และ 6 

1. เอกสารบันทึกรายละเอียดผล
คะแนน 
2. มคอ.5 และ 6 

 
ขั้นตอนที่ 8 กำรทวนสอบ 

Input Process Output 
1. เอกสารบันทึกรายละเอียดผล
คะแนน 
2. มคอ.5 และ 6 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ 
(ระดับรายวิชา) ประกอบด้วย 
ตัวแทนกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารย์ประจ ากลุ่ม
วิชา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ตามความเหมาะสม 
2. ก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา แล้วท าการสุ่มตรวจ
ผลการให้คะแนนแต่ละส่วน
ตามท่ีก าหนดเกณฑ์การ

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบ (ระดับรายวิชา) 
ประจ าปีการศึกษา 
2. รายงานผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (ระดับ
รายวิชา)  
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Input Process Output 
ประเมินผลการเรียนรู้ ใน มคอ.3 
และ 4 
3. จัดท ารายงานผลการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(ระดับรายวิชา) ของภาค
การศึกษา ที่แสดงให้เห็น
ภาพรวมคุณภาพของการจัดการ
เรียนรู้ และผู้เรียนบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียรู้ที่ก าหนดไว้  

 
ขั้นตอน 9 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจัดประชุม 

Input Process Output 
1. ข้อมูลระบบผู้สอน 
2. มคอ.3 และ 4 (ท่ีปรับปรุงแล้ว) 
3. รายงานผลการเรียน 
4. มคอ.5 และ 6 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาทวนสอบรายวิชาต่าง ๆ 
อย่างน้อย 25%  

1. รายงานการประชุม ว่าด้วย 
1.1 ผลการทวนสอบของ

หลักสูตร 
 

 
ขั้นตอน 10 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะฯ 

Input  Process Output 
1. รายงานผลการทวนสอบของ
หลักสูตร 

1. ตัวแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร น าเสนอรายงานผล
การทวนสอบของหลักสูตร 

1. รายงานการประชุมคณะฯ  
ว่าด้วย 

1.1 ผลการทวนสอบของ
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
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กำรบริหำรจัดกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
หลักสูตรบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร ์

มหำวิทยำลัยสวนดุสติ 
 
นิยำมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศได้ด าเนินการบริหาร
จัดการ จัดเตรียมให้บริการแก่นักศึกษา จ าแนกออกเป็น  3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมและสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ ห้องพยาบาล ห้องอาหาร ศูนย์สุขภาพ ลานกิจกรรม ตลอดจนที่นั่ง
พักผ่อนส าหรับนักศึกษา  

2. ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี หมายถึง เครื่องมือเครื่องใช้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาให้ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งความรู้ประเภทต่าง ๆ ที่ทางหลักสูตรได้ด าเนินการ
บริหารจัดการ และจัดเตรียมไว้ให้บริการ อาทิ เครื่องฉาย (projector) เครื่องฉายภาพ (visualzer) 
เครื่องขยายเสียง สัญญาณไวไฟ ระบบเครือข่ายแลน เป็นต้น 

3. ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ที่จัดเตรียม
ให้บริการแก่นักศึกษาในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่ง
ประกอบด้วย หนังสือ ต ารา วารสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ ฐานข้อมูลวารสาร ฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบอีเลิร์นนิง 
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ระบบกำรบริหำรจัดกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำน 

ประสำนงำน 

1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

7. คณะมนุษยศำสตร์ฯ 

ใช้บริกำรบริกำร 

แจ้ง / ปฐมนิเทศ 
3. อำจำรย์ 4. นักศึกษำ 8. หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ 

5. ประเมินควำมพึงพอใจ 

2., 6. ประชุมหลักสูตร 



คู่มือการด าเนินงานหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2558  | 24 

 

กระบวนกำรด ำเนินงำน 
 
ขั้นที่ 1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรส ำรวจสิ่งสนับสนุน 

Input Process Output 
1. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนด้านต่าง ๆ  1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ส ารวจ รวบรวมและบันทึกลงใน
ฐานข้อมูล 

1. ฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุน 

 
ขั้นที่ 2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรประชุมรำยงำนข้อมูลกำรส ำรวจ 

Input Process Output 
1. ฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุน อาจารย์ประจ าหลักสูตร

น าเสนอฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้ง
ข้อมูลใหม่ ๆ เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท า
แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
รับทราบข้อมูลสิ่งสนับสนุนต่าง 
ๆ ที่เป็นปัจจุบัน 

 
ขั้นที่ 3 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแจ้งอำจำรย์ผู้สอน 

Input Process Output 
1. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ที่เป็น
ปัจจุบัน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้ง
ข้อมูลสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ให้
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ใหม่) 
รับทราบและเรียนรู้ 

1. อาจารย์ผู้สอนรับทราบและ
เรียนรู้  
1. อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้สิ่ง
สนับสนุนต่าง ๆ ได้ 

 
ขั้นที่ 4 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปฐมนิเทศนักศึกษำ 

Input Process Output 
1. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ที่เป็น
ปัจจุบัน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้ง
(ปฐมนิเทศ) ข้อมูลสิ่งสนับสนุน
ต่าง ๆ ให้นักศึกษารับทราบและ
เรียนรู้  

1. นักศึกษารับทราบและเรียนรู้  
1. นักศึกษาสามารถใช้สิ่ง
สนับสนุนต่าง ๆ ได้ 
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ขั้นที่ 5 ประเมินควำมพึงพอใจของอำจำรย์และนักศึกษำ 
Input Process Output 

1. ข้อมูลความพึงพอใจ 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน า
แบบประเมินความพึงพอใจเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากอาจารย์
ผู้สอน และนักศึกษา 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิเคราะห์ข้อมูล 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดท ารายงานผลความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนด้านต่าง ๆ 

1. รายงานผลความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนับสนุนด้านต่าง ๆ  

 
ขั้นที่ 6 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรประชุมรำยงำนผลกำรประเมิน 

Input Process Output 
1. รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
น าเสนอรายงานผลความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดข้ึน 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรท า
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน พร้อม
เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

1. รายงานการประชุม ว่าด้วย   
1.1 สรุปผลการวิเคราะห์

ปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน และ
แนวทางแก้ปัญหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

 
ขั้นที่ 7 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรำยงำนผลต่อคณะฯ 

Input Process Output 
1. รายงานการประชุมของ
หลักสูตร “สรุปผลการวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน และ
แนวทางแก้ปัญหา” 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
น าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน และ
แนวทางแก้ปัญหา ต่อที่ประชุม
คณะฯ 
2. คณะรวบรวมปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ปัญหาระดับ
หลักสูตร 
3. คณะจัดท ารายงานการ

1. รายงานการประชุมคณะ ว่า
ด้วย  

1.1 ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ปัญหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
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Input Process Output 
ประชุม 

 
ขั้นที่ 8 คณะประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

Input Process Output 
1. รายงานการประชุมของคณะฯ 
“ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ปัญหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับหลักสูตร” 

1. คณะฯ แจ้งปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ปัญหาต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. คณะฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมหาทางแก้ปัญหา 
3. คณะฯ จัดท าสรุปแนว
ทางการแก้ปัญหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

1. แนวทางการแก้ปัญหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 


