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ค าน า 
 
 คู่มือการด าเนินงานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง 
2559) จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน  
 ทั้งนี้คู่มือฉบับนี้ไดด้ าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานจริง และได้เพ่ิมเติมเนื้อหาบางส่วนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้และเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ตามที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 10/2559 ได้ร่วม
พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ใช้ด าเนินการตั้งแต่ ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 

คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2559 
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แผนการปรับปรุงการด าเนินงาน (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2559 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
  
 การด าเนินงานของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในปีการศึกษา 2558 หลังจากได้มีการตรวจสอบผ่านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับหลักสูตร) ไปแล้วนั้น ยังคงมีบางกระบวนการที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ือให้การด าเนินงานในปีการศึกษาต่อ ไปมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีแผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ คู่มือการปฏิบัติงานของหลักสูตร การพัฒนากระบวนการท างาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
1. ข้อมูลทั่วไป 
(องค์ประกอบที่ 1) 

- ประเด็น : การติดตามข้อมูล 
แนวทางการพัฒนา :  
1. เมื่อใดก็ตามที่มีการปรับเปลี่ยน
กรรมการบริหารหลักสูตร ต้องท าบันทึก
ข้อความอย่างเป็นรายลักษณ์อักษร และ
ต้องติดต่อประสานงานให้ได้การตอบรับ
จาก สกอ. ก่อนถึงรอบการประกัน
คุณภาพถัดไป 

ประเด็น : การรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
แนวทางการรายงาน : ให้น าเสนอ
รายงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ไป
ตามล าดับ เพ่ือให้เห็นพัฒนาการและ
หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้อย่าง
ครบถ้วน 
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หมวดที่ คู่มือการปฏิบัติงานของหลักสูตร การพัฒนากระบวนการท างาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
2. อาจารย์ 
(องค์ประกอบที่ 4) 

เพ่ิมข้ันตอนการขอไปร่วมประชุม / 
สัมมนา / ฝึกอบรม และนโยบายของ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์เกี่ยวกับการสนับสนุน
การพัฒนาอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น : การรายงานข้อมูลการพัฒนา
วิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร  
แนวทางการพัฒนา : ต้องรวบรวม
หลักฐานที่ต้องใช้ในการประเมิน ได้แก่ 
    1) ค าสั่งหรือบันทึกท่ีไปอบรมหรือ
สัมมนา 
    2) สรุปผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนา  
        2.1) ความรู้ที่ได้รับ (ประเด็น

ความรู้) 

        2.2) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในการจัดการเรียนการสอน (ระบุให้

ชัดเจน)    

  

 

ประเด็น : การส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย ์

แนวทางการรายงาน : น าเสนอการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ของสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ที่ได้ด าเนินการคือ การส่งเสริมให้อาจารย์
เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบรรณารักษ์
โดยตรง หรือศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยง ทั้งจากหน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ความรู้ที่ได้สามารถน ามาใช้ในการ
ด าเนินงาน หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
นักศึกษา 
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หมวดที่ คู่มือการปฏิบัติงานของหลักสูตร การพัฒนากระบวนการท างาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
3. นักศึกษาและบัณฑิต 
(องค์ประกอบที่ 2, 3) 

- - ประเด็น : 3.2.1 การควบคุม การดูแล 

การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

แนวทางการรายงาน : 

เพ่ิมตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการควบคุม การดูแล 

การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ระหว่างปี

การศึกษา 2557 กับ ปีการศึกษา 2558 

ประเด็น : 3.2.2 การพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

แนวทางการรายงาน :  
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หมวดที่ คู่มือการปฏิบัติงานของหลักสูตร การพัฒนากระบวนการท างาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
จากการประเมินกระบวนการการเรียน

การสอนในปีการศึกษา 2557 พบว่า

นักศึกษาต้องการเรียนรู้ในลักษณะการลง

มือปฏิบัติมากข้ึน ดังนั้นในปีการศึกษา 

2558 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ จึงได้เน้นการเรียนการ

สอนให้มีการลงมือปฏิบัติมากขึ้น เช่น 

วิชาการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

รายวิชาการจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 

เมื่อศึกษาเนื้อหารายวิชาเสร็จสิ้นทาง

หลักสูตรฯ ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่

หอสมุดแห่งชาติ จากการประเมินผลการ

ฝึกงานของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามี

ความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับดี (X = 4.00) 



คู่มือการด าเนินงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2559  | 5 

 

หมวดที่ คู่มือการปฏิบัติงานของหลักสูตร การพัฒนากระบวนการท างาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประเด็น : 3.3.1 การคงอยู่ 

แนวทางการรายงาน :  

เพ่ิมการคิดสัดส่วนเป็นค่าร้อยละของ

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาทุกชั้นปีเพื่อ 

ดูแนวโน้มการคงอยู่ หากมีแนวโน้มดีขึ้น

จะส่งผลให้คะแนนการประเมินประกัน

คุณภาพภายในหลักสูตรสูงขึ้น 

ประเด็น : 3.3.2 ความพึงพอใจและผล

การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

แนวทางการรายงาน : 

เพ่ิมตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตร ระหว่างปี

การศึกษา 2557 กับ ปีการศึกษา 2558 
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หมวดที่ คู่มือการปฏิบัติงานของหลักสูตร การพัฒนากระบวนการท างาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ผลการจัดการข้อร้องเรียนในปีการศึกษา 

2558 ไม่พบว่ามีการร้องเรียนของ

นักศึกษา 

4. ข้อมูลสรุปรายวิชาของ
หลักสูตรและคุณภาพการสอน
ในหลักสูตร 

(องค์ประกอบที่ 5) 

- 4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
ประเด็น: หลักคิดในการออกแบบ
หลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ 
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการท างาน: 
1. การวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร 
หรือ พัฒนาหลักสูตรใหม่ โดยแนวทาง
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และการ
วิจัยทิศทางของสาขาวิชาในประเทศไทย
และนานาชาติ รวมทั้งความต้องการ
บุคลากร 
 
 

- 
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หมวดที่ คู่มือการปฏิบัติงานของหลักสูตร การพัฒนากระบวนการท างาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

5. การบริหารหลักสูตร 
(องค์ประกอบที่ 6) 

- ประเด็น : การติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 
แนวทางการท างาน : 
1. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้จัดท าบันทึกข้อความ เพื่อมี
หลักฐานสามารถติดตามและตรวจสอบ
การท างานได้ 
 

ประเด็น : การรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

แนวทางการรายงาน :  

1. ควรรายงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ย้อนหลังที่ด าเนินการผ่านมาทุกปี เพื่อให้

เห็นความก้าวหน้าในการด าเนินงานอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2. ควรรายงานการด าเนินงานที่หลักสูตร

อ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยิน เช่น การท า

หนังสือขอความอนุเคราะห์ล่ามภาษามือ 
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แผนการด าเนินงานบริหารสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 
ปี กศ. ประเด็นการประชุม 

หมวด 1 
(การบริหาร) 

หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษา) 

หมวด 4  
(อาจารย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุน) 

สิงหาคม 
 

 ปฏิบัติ (D+C) 
๐ ส ารวจ+ติดตามการมีงาน
ท าของบัณฑิต – บัณฑติ
กรอกข้อมูลออนไลน์
ลงทะเบียนเข้ารับปรญิญา 
(ติดตามจากสถาบันวิจยั 
รอบ 2) 

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

    

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

ตรวจสอบ (C) 
๐ ติดตามโครงการพัฒนา
อาจารย ์
๐ ประเมินอาจารย์ (รอบ 2) 
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ปี กศ. ประเด็นการประชุม 
หมวด 1 

(การบริหาร) 
หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษา) 

หมวด 4  
(อาจารย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุน) 

ตุลาคม 
 

 ปรับปรุง (A) 
๐ รายงานผลการมีงานท า
ของบัณฑิต  
วางแผน (P) 
๐ พิจารณาแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (นักศึกษาฝึกงาน) 
๐ ปรับแก้แบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

วางแผน (P3) 
๐ โครงการพัฒนานักศึกษา
ปัจจุบัน 
๐ โครงการพัฒนาศิษย์เก่า 
๐ พิจารณาแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่า 

ปรับปรุง (A) 
๐ รายงานผลการประเมิน
อาจารย์ต่อคณะ 

วางแผน (P) 
๐ พิจารณาแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (หลักสตูร) 

 

พฤศจิกายน  ปฏิบัต ิ(D) 
๐ ผู้ใช้งานบัณฑติประเมิน
บัณฑิต (นักศึกษาฝึกงาน) 

ปฏิบัติ (Dt) 
๐ นักศึกษาประเมินความพึง
พอใจโครงการที่หลักสูตรจัด
ให้ (เทอม 1) 
 

 ปฏิบัต ิ(D) 
๐ นักศึกษาประเมินความพึง
พอใจต่อหลักสูตร (เทอม 1) 
๐ นักศึกษาประเมินผู้สอน 
(เทอม 1) 
๐ ผู้ใช้งานบัณฑติประเมิน
หลักสตูร 

 ตรวจสอบ (C1) 
๐ ประเมินความพอใจ 
(เพียงพอ/คุณภาพพร้อมใช้/
ทันสมัย) จากอาจารย์ผา่น
การวิเคราะห์ทางสถิต ิ
๐ ประเมินความพึงพอใจสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้จาก
นักศึกษา (ทุกช้ันปี) 
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ปี กศ. ประเด็นการประชุม 
หมวด 1 

(การบริหาร) 
หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษา) 

หมวด 4  
(อาจารย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุน) 

ธันวาคม   ปฏิบัติ (D1+C1) 
๐ จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ ์
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 

 

มกราคม   ปฏิบัติ (D1+C1) 
๐ จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ ์
๐ ติดตามผลการ
ประชาสมัพันธ์ 

 ปรับปรุง (A) 
๐ รายงานผลการทวนสอบ+
น าเสนอสิ่งที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขต่อคณะ 
 

 

กุมภาพันธ์   ปฏิบัติ (D3+C3) 
๐ จัด+ตดิตามโครงการ
พัฒนานักศึกษาปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่า 
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ปี กศ. ประเด็นการประชุม 
หมวด 1 

(การบริหาร) 
หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษา) 

หมวด 4  
(อาจารย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุน) 

ตรวจสอบ (C1) 
๐ ติดตามผลการ
ประชาสมัพันธ์ และการรับ
นักศึกษา 

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

วางแผน (P) 
๐ จัดระบบผูส้อน เทอม 1 
และ 2 

 

เมษายน   ปฏิบัติ (Dt) 
๐ นักศึกษาประเมินความพึง
พอใจโครงการที่หลักสูตรจัด
ให้ (เทอม 2) 
ปรับปรุง (A12) 
๐ น าเสนอปญัหา อุปสรรค 
การประชาสัมพันธ์ และการ
รับนักศึกษา 

วางแผน (P) 
๐ เสนอขออาจารย์ใหม่ (ถ้า
มี) 
๐ เสนอขออาจารย์ผูส้อน 
(ถ้ามี) 
๐ โครงการพัฒนาอาจารย ์

ปฏิบัต ิ(D) 
๐ นักศึกษาประเมินความพึง
พอใจ (เทอม 2) 
๐ นักศึกษาประเมินผู้สอน 
(เทอม 2) 

ตรวจสอบ (C2) 
๐ ประเมินความพอใจ 
(เพียงพอ/คุณภาพพร้อมใช้/
ทันสมัย) จากอาจารย์ผา่น
การวิเคราะห์ทางสถิต ิ
๐ ประเมินความพึงพอใจสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้จาก
นักศึกษา (ทุกช้ั นปี) 
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ปี กศ. ประเด็นการประชุม 
หมวด 1 

(การบริหาร) 
หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษา) 

หมวด 4  
(อาจารย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุน) 

๐ น าเสนอปญัหา อุปสรรค
การจัดโครงการเตรยีมความ
พร้อม 

พฤษภาคม   ปฏิบัติ (D+C) 
๐ ส ารวจ+ติดตามการมีงาน
ท าของบัณฑิต – บัณฑติ
กรอกข้อมูลออนไลน์
ลงทะเบียนเข้ารับปรญิญา 
(ติดตามจากสถาบันวิจยั 
รอบ 1) 

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

ปฏิบัต ิ(D) 
๐ รับอาจารย์ใหม่  
(ถ้ามี) 
๐ แต่งตั้งอาจารย์ผูส้อน (ถ้า
มี) 
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 และ
วิธีการปรับปรุงแก้ไข ต่อ
คณะ 

มิถุนายน   ปฏิบัติ (D1+C1) 
๐ จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ ์
๐ ติดตามผลการ
ประชาสมัพันธ์ 
 

 
 

ปรับปรุง (A) 
๐ รายงานผลการทวนสอบ+
น าเสนอสิ่งที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขต่อคณะ 

วางแผน (P) 
๐ ส ารวจ+ติดตาม+
ตรวจสอบสิ่งสนับสนุน  
๐ แจ้งข้อมูลสิ่งสนับสนุนท่ีมี
อยู่ / มีเพิ่มเติม ต่อ
กรรมการบริหารหลักสตูร 
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ปี กศ. ประเด็นการประชุม 
หมวด 1 

(การบริหาร) 
หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษา) 

หมวด 4  
(อาจารย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุน) 

๐ พิจารณาแบบประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ 
๐ พิจารณาแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา 

กรกฎาคม   ปฏิบัติ (D1+C1) 
๐ จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ ์
๐ ติดตามผลการ
ประชาสมัพันธ์  

ตรวจสอบ (C) 
๐ ติดตามโครงการพัฒนา
อาจารย ์

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

ปฏิบัต ิ(D) 
๐ แจ้งข้อมูลสิ่งสนับสนุนท่ีมี
อยู่ / มีเพิ่มเติม ต่อนักศึกษา 
(ปฐมนิเทศ) 
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การบริหารจัดการด้านนักศึกษาและบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
 

ระบบบริหารจัดการด้านนักศึกษาและบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2., 8. ประชุมหลักสูตร 

มคอ.2 

9. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
รายงาน 

3. ประชาสัมพันธ์ 

6.1 นักศึกษาปัจจุบัน 6.2 ศิษย์เก่า 

5. เตรียมความพร้อมนักศึกษา 

6. ส่งเสริม/พัฒนานักศึกษา 

7. ประเมินความพึงพอใจ 

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

4. รับนักศึกษา 

แผนพัฒนานักศึกษา 
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กระบวนการด าเนินงาน 

 
ขั้นที่ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลนักศึกษา 

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) ของปีที่ผ่าน
มา 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิเคราะห์แผนพัฒนา
นักศึกษา ให้สอดคล้องตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจัดเตรียมข้อมูลการ
พัฒนานักศึกษาเพ่ือน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุม 

Input Process Output 
1. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่จะ
เปิดรับใหม่ 
2. ข้อมูลการพัฒนานักศึกษา
ตามแผนฯ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประชุมหาช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ 

1. รายงานการประชุม ว่าด้วย 
1.1 แนวทางและวิธีการ

ประชาสัมพันธ์ 
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Input Process Output 
3. ข้อมูลผลส าเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์ของปีการศึกษาที่
ผ่านมา 
4. ข้อมูลผลการรับนักศึกษา ของ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
5. ข้อมูลการด าเนินโครงการ
พัฒนานักศึกษาของหลักสูตร 
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
6. ข้อมูลความพึงของนักศึกษาที่
มีต่อหลักสูตรของปีการศึกษาที่
ผ่านมา 
7. ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ประชุมหารือการ
ก าหนดเงื่อนไขการรับนักศึกษา
ใหม่ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประชุมจัดท าโครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประชุมจัดท าโครงการ
พัฒนานักศึกษาตามแผนฯ 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประชุมปรับปรุงแก้ไข
ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน 
และศิษย์เก่า 

1.2 ข้อมูลเงื่อนไขการรับ
นักศึกษาของหลักสูตรที่ปรับ
ใหม่ 

1.3 ข้อมูลโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ 

1.4 ข้อมูลโครงการพัฒนา
นักศึกษา 
1.5 ข้อมูลโครงการพัฒนา 
ศิษย์เก่า 
1.6 แบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาใหม่ 
นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า 

 
ขั้นที่ 3 การประชาสัมพันธ์ 

Input Process Output 
1. แนวทางและวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่าง 
ๆ  

1. การประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธีการต่าง ๆ  
 

 
ขั้นที่ 4 การรับนักศึกษา 

Input Process Output 
1. ข้อมูลเงื่อนไขการรับนักศึกษา
ของหลักสูตรที่ปรับใหม่ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประสานงานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน

1. เงื่อนไขการรับนักศึกษาใหม่
ของหลักสูตร 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการสอบและสัมภาษณ์ 
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Input Process Output 
2. นักเรียนมัธยมที่มาสมัครเรียน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

ทะเบียน เพ่ือแจ้งเงื่อนไขการ
รับนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร่วมเป็นกรรมการ
ควบคุมการสอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ 
3. นักเรียนมัธยมเข้าสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ 

3. ข้อมูลนักศึกษาที่ผ่านการ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 

 
ขั้นที่ 5 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 

Input Process Output 
1. ข้อมูลนักศึกษาที่ผ่านการสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
2. ข้อมูลโครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรขออนุมัติจัดท า
โครงการ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจัดท ารายงานสรุป
โครงการ 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา 
2. นักศึกษาที่มีความพร้อมใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
3. รายงานสรุปโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา 

 
ขั้นที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

Input Process Output 
1. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน 
2. ข้อมูลศิษย์เก่า 

นักศึกษาปัจจุบัน  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการ

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนา
นักศึกษาปัจจุบัน 
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Input Process Output 
3. ข้อมูลโครงการพัฒนานักศึกษา
ปัจจุบัน 
4. ข้อมูลโครงการพัฒนาศิษย์เก่า 

ด าเนินงานโครงการพัฒนา
นักศึกษา 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรขออนุมัติจัดท า
โครงการ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจัดโครงการพัฒนา
นักศึกษา 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจัดท ารายงานสรุป
โครงการ 
 
ศิษย์เก่า 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการพัฒนาศิษย์เก่า 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรขออนุมัติจัดท า
โครงการ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจัดโครงการพัฒนา
นักศึกษา 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจัดท ารายงานสรุป
โครงการ 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนา 
ศิษย์เก่า 
3. นักศึกษาปัจจุบันที่มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะตาม
แผนพัฒนานักศึกษา 
4. ศิษย์เก่าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะตาม
แผนพัฒนานักศึกษา 
5. รายงานสรุปโครงการพัฒนา
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า 

 
ขั้นที่ 7 การประเมินความพึงพอใจ 
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Input Process Output 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาใหม่, นักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า 
 

1. นักศึกษาใหม่ นักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ตอบ
แบบสอบถาม (หลังเข้าร่วม
โครงการ) 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรรวบรวมแบบสอบถาม 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจัดท ารายงานผลความ
พึงพอใจของนักศึกษาใหม่ 
นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า 

1. รายงานผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาใหม่ นักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า 

ขั้นที่ 8 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุม 

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

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณาความส าเร็จ
ของการประชาสัมพันธ์ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณาข้อมูล
นักศึกษาท่ีผ่านการสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณารายงานสรุป
โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณารายงานสรุป
โครงการพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 

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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Input Process Output 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณารายงานผล
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่า 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) 

 
ขั้นที่ 9 รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะฯ 

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

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

1. รายงานการประชุมคณะฯ  
ว่าด้วย 

1.1 ผลการด าเนินงานของ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 
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การบริหารจัดการด้านอาจารย์ 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
 

ระบบบริหารจัดการด้านอาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2., 7. ประชุมหลักสูตร 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. รับและแต่งตั้งอาจารย์ 

4. ส่งเสริม/พัฒนาอาจารย์ 

5. ปฏิบัติหน้าที่ 

6. ประเมินผลงาน 

แผนพัฒนาอาจารย์ 

8. คณะมนุษยศาสตร์ฯ รายงาน 
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กระบวนการด าเนินงาน 

 
ขั้นที่  1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลอาจารย์ 

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

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิเคราะห์แผนพัฒนา
อาจารย์ 
ให้สอดคล้องตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจัดเตรียมข้อมูลการ
พัฒนาอาจารย์เพ่ือน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ข้อมูลจ านวนอาจารย์ 
2. ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์
ตามแผนฯ 
3. ข้อมูลการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
4. ข้อมูลผลการประเมิน
อาจารย์ของปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา 
5. ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

 
ขั้นที่  2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุม 

Input Process Output 
1. ข้อมูลจ านวนอาจารย์ 
2. ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์ตาม
แผนฯ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหารีอเก่ียวกับความ
เพียงพอของอาจารย์ต่อภาระ
งาน 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหารือเก่ียวกับความ
ต้องการอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร พิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี) 

1. รายงานการประชุม ว่าด้วย 
1.1 จ านวนอาจารย์ใน

ปัจจุบัน 
1.2 ข้อมูลความต้องการ

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
1.3 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
1.4 ข้อมูลโครงการส่งเสริม

และพัฒนาอาจารย์ 
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Input Process Output 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหารือเก่ียวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 
ขั้นที่  3 การรับอาจารย์ใหม่และแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 

Input  Process Output 
การรับอาจารย์ใหม่ 
1. ข้อมูลความต้องการอาจารย์
ใหม่ (ถ้ามี) 
 
 
การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
1. ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี) 
 

 
1. ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรน าเสนอข้อมูลความ
ต้องการอาจารย์ใหม่ต่อคณะฯ 
 
 
1. ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรน าเสนอข้อมูลอาจารย์
ผู้สอนต่อคณะกรรมการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. คณะกรรมการฯ พิจารณา
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
ได้แก่ คุณวุฒิการศึกษา ผลงาน
วิชาการ ความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาของหลักสูตร 
3. คณะกรรมการฯ ลงมติ
ความเห็นในการรับหรือไม่รับ
อาจารย์ผู้สอน  
4. เลขานุการ ท าบันทึกเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 

 
1. รายงานการประชุมคณะฯ  
ว่าด้วย 

1.1 หลักสูตรฯ เสนอขอ
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 

1.2 หลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี) 
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ขั้นที่  4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

Input  Process Output 
1. ข้อมูลโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรขออนุมัติจัดท า
โครงการ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจัดโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจัดท ารายงานสรุป
โครงการ 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ 
2. อาจารย์มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะตาม
แผนพัฒนาอาจารย์ 
3. รายงานสรุปโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 
ขั้นที่  5 อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ 

Input  Process Output 
1. คู่มือการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปฏิบัติหน้าที่ตามพันธ
กิจให้ครบทั้ง 4 ด้าน 

1. ข้อมูลผลการปฏิบัติงานทั้ง 4 
ด้าน 

ขั้นที่  6 การประเมินอาจารย์ 

Input  Process Output 
1. ข้อมูลผลการปฏิบัติงานทั้ง 4 
ด้าน 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรบันทึกข้อมูลการ
ปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์ม 

1. แบบฟอร์มที่บันทึกข้อมูล
การการปฏิบัติงานแล้ว 

 
ขั้นที่  7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุม 
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Input  Process Output 
1. ข้อมูลการอนุมัติอาจารย์ใหม่ 
(ถ้ามี) 
2. ข้อมูลการอนุมัติอาจารย์ผู้สอน 
(ถ้ามี) 
3. รายงานสรุปโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ 
4. แบบฟอร์มที่บันทึกข้อมูลการ
การปฏิบัติงานแล้ว 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเสนอรายชื่อผู้ร่วมเป็น
กรรมการควบคุมการสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรรวบรวมข้อมูลเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณารายงานสรุป
โครงการพัฒนาส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (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 รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะฯ 

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

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

1. รายงานการประชุมคณะฯ  
ว่าด้วย 

1.1 ผลการด าเนินงานของ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 
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ขั้นตอนการขอไปร่วมประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 
การเบิกจ่ายด้วยงบฯ มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 19 
ตุลาคม 2559 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/วัน 
2. ค่าเดินทางโดยรถโดยสารเบิกได้ตามจริง 
3. ค่าท่ีพัก ประชุมระดับประเทศ ไม่เกิน 1,200 
บาท/คืน 
4. ค่าลงทะเบียน เบิกได้ตามจริง  (มีชื่อคนร่วม
กิจกรรมและชื่อมหาวิทยาลัย 
 
การเบิกจ่ายด้วยงบฯ หลักสูตร 
1. หลักสูตรจะจ่ายค่าลงทะเบียน ให้ 3,000 บาท/ปี 
(มีชื่อคนร่วมกิจกรรมและชื่อมหาวิทยาลัย)

ไม่อนุมัติ 

หลักสูตรพิจารณา 
ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

เข้าร่วมกิจกรรม 

ท าเรื่องเบิกจ่าย 

น าเสนอประโยชน์ที่ได้รับ 

ท าบันทึกขออนุมัติใช้เงิน + หนังสือเชิญ 

มหาวิทยาลัยพิจารณา 
อนุมัติ 

เข้าร่วมกิจกรรม 

ท าเรื่องเบิกจ่าย 

น าเสนอประโยชน์ที่ได้รับ 
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การบริหารจัดการด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
 

ระบบบริหารจัดการด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน 
2., 8. ประชุมหลักสูตร 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. วางระบบผู้สอน 

4. พัฒนาและปรับปรุง มคอ.3/4 

5. จัดการเรียนการสอน 

6. ประเมินผลผู้เรียน 

7. จัดท ารายงาน มคอ.5/6 

มคอ.2 

9. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

ทว
นส

อบ
 

ผู้ใช้บัณฑิต 
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กระบวนการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอน 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน 

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. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิเคราะห์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดเตรียมข้อมูลด้านหลักสูตร 
การเรียนการสอน และการ
ประเมินเพ่ือน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

 
ขั้นตอน 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุม 

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. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หารือเก่ียวกับการวางระบบ
ผู้สอนตามแผนการเรียน 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หารือเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ปัญหาจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หารือ เกี่ยวกับแบบประเมิน
ผู้สอนตามผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

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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Input Process Output 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หารือเก่ียวกับแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
ขั้นตอน 3 การวางระบบผู้สอน 

Input Process Output 
1. ข้อมูลตารางสอน 
2. ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร่วมพิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอน
รับผิดดชอบรายวิชาต่าง ๆ โดย
พิจารณาจาก 

๐ ความรู้ความสามารถ 
๐ คุณวุฒิทางการศึกษา 
๐ ความสนใจ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รวบรวมข้อมูลการจัดระบบ
ผู้สอนน าส่งส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

1. ข้อมูลระบบผู้สอน 

 
ขั้นตอน 4 การพัฒนาและปรับปรุง 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 
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ขั้นตอน 5 การจัดการเรียนการสอน 
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) 

 
ขั้นตอน 6 การประเมินผลผู้เรียน 

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 การจัดท า 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 
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ขั้นตอนที่ 8 การทวนสอบ 
Input Process Output 

1. เอกสารบันทึกรายละเอียดผล
คะแนน 
2. มคอ.5 และ 6 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ 
(ระดับรายวิชา) ประกอบด้วย 
ตัวแทนกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารย์ประจ ากลุ่ม
วิชา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ตามความเหมาะสม 
2. ก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา แล้วท าการสุ่มตรวจ
ผลการให้คะแนนแต่ละส่วน
ตามท่ีก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ ใน มคอ.3 
และ 4 
3. จัดท ารายงานผลการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(ระดับรายวิชา) ของภาค
การศึกษา ที่แสดงให้เห็น
ภาพรวมคุณภาพของการจัดการ
เรียนรู้ และผู้เรียนบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียรู้ที่ก าหนดไว้  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบ (ระดับรายวิชา) 
ประจ าปีการศึกษา 
2. รายงานผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (ระดับ
รายวิชา)  

 
ขั้นตอน 9 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุม 

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

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณาทวนสอบรายวิชาต่าง ๆ 
อย่างน้อย 25%  

1. รายงานการประชุม ว่าด้วย 
1.1 ผลการทวนสอบของ

หลักสูตร 
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ขั้นตอน 10 รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะฯ 

Input  Process Output 
1. รายงานผลการทวนสอบของ
หลักสูตร 

1. ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร น าเสนอรายงานผล
การทวนสอบของหลักสูตร 

1. รายงานการประชุมคณะฯ  
ว่าด้วย 

1.1 ผลการทวนสอบของ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 
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การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
 

นิยามสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 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 อาท ิเครื่องฉาย (projector) เครื่องฉายภาพ (visualzer) เครื่อง
ขยายเสียง สัญญาณไวไฟ ระบบเครือข่ายแลน เป็นต้น 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน 

ประสานงาน 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

ใช้บริการบริการ 

แจ้ง / ปฐมนิเทศ 
3. อาจารย์ 4. นักศึกษา 8. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

5. ประเมินความพึงพอใจ 

2., 6. ประชุมหลักสูตร 
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กระบวนการด าเนินงาน 

 
ขั้นที่ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส ารวจสิ่งสนับสนุน 

Input Process Output 
1. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนด้านต่าง ๆ  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรส ารวจ รวบรวมและ
บันทึกลงในฐานข้อมูล 

1. ฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุน 

 
ขั้นที่ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมรายงานข้อมูลการส ารวจ 

Input Process Output 
1. ฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

น าเสนอฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แจ้งข้อมูลใหม่ ๆ เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรรับทราบข้อมูลสิ่ง
สนับสนุนต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน 

 
ขั้นที่ 3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอน 

Input Process Output 
1. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ที่เป็น
ปัจจุบัน 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแจ้งข้อมูลสิ่งสนับสนุน
ต่าง ๆ ให้อาจารย์ผู้สอน 
(อาจารย์ใหม่) รับทราบและ
เรียนรู้ 

1. อาจารย์ผู้สอนรับทราบและ
เรียนรู้  
1. อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้สิ่ง
สนับสนุนต่าง ๆ ได้ 

 
ขั้นที่ 4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปฐมนิเทศนักศึกษา 
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Input Process Output 
1. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ที่เป็น
ปัจจุบัน 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแจ้ง(ปฐมนิเทศ) ข้อมูล
สิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ให้นักศึกษา
รับทราบและเรียนรู้  

1. นักศึกษารับทราบและ
เรียนรู้  
1. นักศึกษาสามารถใช้สิ่ง
สนับสนุนต่าง ๆ ได้ 

 
ขั้นที่ 5 ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา 

Input Process Output 
1. ข้อมูลความพึงพอใจ 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

น าแบบประเมินความพึงพอใจ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์
ผู้สอน และนักศึกษา 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิเคราะห์ข้อมูล 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดท ารายงานผลความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนด้านต่าง ๆ 

1. รายงานผลความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนับสนุนด้านต่าง ๆ  

 
ขั้นที่ 6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมรายงานผลการประเมิน 

Input Process Output 
1. รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
น าเสนอรายงานผลความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดข้ึน 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน พร้อม
เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

1. รายงานการประชุม ว่าด้วย   
1.1 สรุปผลการวิเคราะห์

ปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน และ
แนวทางแก้ปัญหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
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ขั้นที่ 7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลต่อคณะฯ 

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

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

1. รายงานการประชุมคณะ ว่า
ด้วย  

1.1 ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ปัญหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
 

 
ขั้นที่ 8 คณะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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 

 
 
 


