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ค าน า 
  
 คู่มือการด าเนินงานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง 
2560) จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน  
 นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตขึ้นใหม่ 
จึงท าให้การด าเนินงานของหลักสูตรจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ทั้งนี้คู่มือฉบับน้ีไดด้ าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานจริง และได้เพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้และเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง  
 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2560 
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แผนการปรับปรุงการด าเนินงาน (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  
 การด าเนินงานของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในปีการศึกษา 2559 หลังจากได้มีการตรวจสอบผ่านกระบวนการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ไปแล้วนั้น ยังคงมีบางกระบวนการที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อให้การด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไปมีประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีแผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ
หลักสูตร) ดังต่อไปนี ้

องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 2 : 
บัณฑิต 
ผู้รับผิดชอบ : 
ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 

 ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา 
-คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ
-ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายใน
เวลา 1 ป ี
1. การด าเนินการในเรื่องการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษารหัส 57 

 
 
 
 
 
1. จัดเตรียมการออกแบบสอบถาม และ
เก็บข้อมูลกับผูใ้ช้บัณฑิตไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 
2. จัดเตรียมการออกแบบสอบถาม และ
เก็บข้อมูลของบัณฑิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 3 :
นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 : 
(ต่อ) 
นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
 
 
 
 
 
 

 การรับนักศึกษา 
1. ปรับระบบและกลไกการรบันักศึกษา
ไม่มีรอบรับตรง มีแต่รอบ Admissions 
เท่านั้น เนื่องจากเป็นนโยบาย
มหาวิทยาลัย 
2. การน าไปใช้เรื่อง Admissions 
ก าหนดจ านวนรับนักศึกษาเป็น 
Admissions ร้อยละ 100 จ านวน 60 
คน ได้นักศึกษาเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 
1/60 จ านวน 28 คน (Admissions 23 
คน พิเศษ 5 คน) 
3. ก าหนดอาจารย์ผู้สัมภาษณ์ ได้แก่ ผศ.
ดร. บุญญลักษม์ ต านานจิตร ในฐานะ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์
รัชฎาภร ธิราวรรณ ในฐานะอาจารย์ที่
ปรึกษา 
4. เนื่องจากมีการปรับระบบการรับ
เฉพาะรอบ Admissions อย่างเดียวจึง
ส่งผลต่อจ านวนรับนักศึกษา ที่คาดว่าจะ
ไม่ดีขึ้นกว่าเดิม ส่งผลต่อความเป็น
รูปธรรมของผลด าเนินงาน 

 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงวิธีการรับสมัคร
นักศึกษาและก าหนดจ านวนรับ
นักศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
2. ปรับกระบวนการรับนักศึกษาในคู่มือ
การด าเนินงาน 

 
ปีการศึกษา 2560-2561 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 : 
(ต่อ) 
นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1. พิจารณาการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาตาม มคอ. 2 และนโยบาย
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศกึษาเข้า
เรียนในปีการศกึษา 2560 ก่อนจบต้อง
สอบได้คะแนน TOEIC ไม่ต่ ากว่า 500 
คะแนน  
2. จัดกิจกรรมเน้นภาษาอังกฤษ โดย
พิจารณาจากเกณฑ์การเรียน
ภาษาอังกฤษในวิชาพื้นฐาน และวิชา
ภาษาอังกฤษในวิชาแกนของหลักสูตร 
โดยมีการจัดสอบภาษาอังกฤษเป็น
โครงการ Pilot เพื่อศึกษาทกัษะทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาว่าควรได้รับ
การพัฒนาในด้านใด เช่น การอ่าน การ
ฟัง และไวยากรณ์ เป็นต้น เพื่อเตรยีม
ความพร้อมส าหรับการสอบ TOEIC และ
ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความพร้อมเข้า
สอบ TOEIC ตอ่ไป 
 
 

 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาตาม มคอ. 2 และนโยบาย
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศกึษาเข้า
เรียนในปีการศกึษา 2560 ก่อนจบต้อง
สอบได้คะแนน TOEIC ไม่ต่ ากว่า 500 
คะแนน 
2. ปรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมโดย
เน้นทักษะทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาที่ควรได้รับการพัฒนาในด้าน 
การอ่าน การฟัง และไวยากรณ ์
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมโดย
ร่วมกับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 3 : 
(ต่อ) 
นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 : 
(ต่อ) 
นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 

การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา 
1. การประเมนิกระบวนการจากประเด็น
ความพึงพอใจ โดยการเปรียบเทียบผล
การประเมินในปีการศึกษา 2558  และ 
ในปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง 
ผลการด าเนินงานยังไม่ดีใน 3 เรื่องคือ  

1) มีการติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ พบว่าในปี
การศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ย 4.40 ปี
การศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ย 4.30 ลดลง 
.10  

2) ให้ความช่วยเหลือนกัศึกษาในการ
วางแผนการศึกษา หรือการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย พบว่าในปีการศึกษา 
2558 มีค่าเฉลีย่ 4.26 ปีการศึกษา 
2559 มีค่าเฉลีย่ 4.26 ได้ค่าเฉลี่ยเท่า
เดิม  

3) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโอกาสใน
การศึกษาต่อหรือแนวทางประกอบ
วิชาชีพ พบว่าในปีการศึกษา 2558 มี
ค่าเฉลี่ย 4.29 ปีการศึกษา 2559 มี
ค่าเฉลี่ย 4.19 ลดลง .10 แต่ในเรื่อง 
การให้ค าแนะน าการเข้าถึงอย่าง
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 : 
(ต่อ) 
นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. ปรับวิธีด าเนินงานให้มีชั่วโมง Home 
Room 

สม่ าเสมอ และการใช้ภาษาในการ
สื่อสารอาจารย์ที่ปรึกษาก็ยังคง
ด าเนินการอยู่เช่นเดิม 
2. ก าหนดให้ชัว่โมง Home Room 
ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยมีการลง
ชื่อการเข้ารับค าปรึกษาของนักศึกษาใน
แบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ให้ 
ซึ่งผลที่เป็นรูปธรรมในการด าเนินงาน
คือพิจารณาจากอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา และสามารถลดการลาออก
ของนักศึกษาได้ 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
1. พิจารณาจากทักษะที่คนสว่นใหญ่ให้
ความส าคัญ 

 
 
 
1. กลุ่มทักษะการเรียนและนวัตกรรม 
นอกจากกิจกรรมอบรมภาษามือ
เบื้องต้นแล้ว ยังเน้นการเรียนการสอนที่
เป็น Active Learning ในรายวิชาที่
พร้อมในภาคการศึกษา 1/60  
2. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ควรมีการจัดกิจกรรม
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

 เพิ่มเติม เช่น การเน้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 เข้าศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษของ
สถาบันภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับการสอบ TOEIC 
3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ควรมีการ
ท าความร่วมมอืกับสถานที่ฝึกงานเพ่ือ
ออกไปช่วยงานและได้รับเกียรติบัตร
จากหน่วยงานเหล่านี้เพ่ือสร้างการ
ยอมรับในการสมัครงานของนักศึกษา
เมือ่ส าเร็จการศึกษา 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 : 
อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ : 
อาจารย์รัชฎาพร ธิ
ราวรรณ 
 
 
 

 การบริหารอาจารย์ - ด้านการเรียนการ
สอน 

กรณีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์จาก
หลักสูตรอื่น กรณีที่รายวิชานั้น ๆ ไม่
ตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรได้จัดประชุมหารือ เพื่อเสนอ
ชื่ออาจารย์ผู้สอนที่มีความเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์การท างาน (เตรียม

ปีการศึกษา 2560-2561 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 4 : 
(ต่อ) 
อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ : 
อาจารย์รัชฎาพร ธิ
ราวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อประสานงานก่อนเปิดภาค
การศึกษา) 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา 

1. ส่งข่าวแจ้งข้อมูลการเข้ารว่มอบรม/
สัมมนาเกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ
บรรณารักษ์และพัฒนาวิชการให้
อาจารย์ทราบ 
2. เก็บค าสั่งหรือบันทึกที่ไปอบรมหรือ
สัมมนา  
3. สรุปผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนา  
   3.1 ความรู้ที่ได้รับ (ประเด็นความรู้) 
   3.2 การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน (ระบุให้
ชัดเจน)    
4. เก็บภาพถ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา 
5. เก็บใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วม
อบรม 

ปีการศึกษา 2560-2561 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการ
วิจัย 

1. ส่งข่าวแจ้งข้อมูลการเข้ารว่มอบรม
โครงการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และโครงการวิจัยจากภายนอก
มหาวิทยาลัยให้กับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทราบ 

ปีการศึกษา 2560-2561 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 4 : 
(ต่อ) 
อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ : 
อาจารย์รัชฎาพร ธิ
ราวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ส่งข่าวแจ้งข้อมูลแหล่งทนุวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้กับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบ  

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้าน
ผลงานวิชาการ/บทความวิชาการ/
บทความวิจัย 

1. ส่งข่าวแจ้งข้อมูลการอบรมสัมมนา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการผลิต
ผลงานวิชาการ บทความวิชาการและ
บทความวิจัย ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยให้อาจารย์ทราบและ
ชักชวนให้เข้าร่วมโครงการนั้น ๆ  
2. หลักสูตรมีการประชุมแจ้งใหอ้าจารย์
ประจ าหลักสูตรผลิตหรือสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ปี
การศึกษาละ 1 ชิ้น  
3. ส่งข่าวแจ้งข้อมูลแหล่งรับตีพิมพ์
บทความวิชาการและบทความวิจัย ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2 ให้
อาจารย์ทราบ 
4. ส่งข่าวแจ้งข้อมูลแหล่งที่จดัโครงการ 
ไปน าเสนอบทความวิชาการและ
บทความวิจัยให้อาจารย์ทราบ 

ปีการศึกษา 2560-2561 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 4 : 
(ต่อ) 
อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ : 
อาจารย์รัชฎาพร ธิ
ราวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้าน
พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. แจ้งข่าวใหอ้าจารย์เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการเขียน 
การผลิต และการเผยแพร่ ต ารา 
หนังสือวิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
2. หลักสูตรมีการประชุมปรึกษาเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มี
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ให้ครบทุกคน 
3. หลักสูตรมีการประชุมปรึกษาเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์แล้วให้ความชว่ยเหลือเป็น
พี่เลี้ยงและให้ค าปรึกษากับอาจารย์ที่ยัง
ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
4. หลักสูตรมีการประชุมปรึกษาเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มี
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์แล้วให้เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 

ปีการศึกษา 2560-2561 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 4 : 
(ต่อ) 
อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ : 
อาจารย์รัชฎาพร ธิ
ราวรรณ 
องค์ประกอบที่ 5 : 
การบริหารหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบ :  
ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ 
ต านานจิตร 

- 1 การปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ตามรอบการบริหาร
หลักสูตร 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ เพื่อก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
2. รวบรวมข้อมูลการปรับปรงุค าอธิบาย
รายวิชาต่าง ๆ จากการเสนอแนะของ
อาจารย์ผู้สอนที่ได้เคยได้ใช้งานมา แล้ว
น ามาเขียนค าอธิบายรายวิชาใหม่ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. น าเสนอแนวคิดการพัฒนาสาขาวิชา
บรรณารักษ์ ในลักษณะบทความ
วิชาการเพื่อศึกษาการยอมรับของ

ปีการศึกษา 2560-2561 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

ผู้เชี่ยวชาญที่เป็น peer review ของ
บทความวิชาการ 
4. ศึกษาข้อมลูเกี่ยวกับสมรรถนะ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และเพ่ือออกแบบ
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณเ์ชิงลึก 
เพื่อส่งให้สถานประกอบการหรือผู้ใช้
บัณฑิต ประเมินผล แล้วน ามา
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
5. จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ แสะสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่ 6 : 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ : 
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

- 1. การติดต่อประสานงานกับส านักวิทย
บริการในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อแจ้ง
ข้อมูลการเสนอรายช่ือทรัพยากร
สารสนเทศที่เห็นควรให้นักศกึษาศึกษา
เพิ่มเติมในรายวิชา 
2. ท าบันทึกน าเสนอรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศผ่านคณะฯ ไปยังส านักวิทย
บริการฯ 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
แต่ละภาคการศึกษา 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

3. ติดตามกระบวนการจัดหาเป็นระยะ 
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แผนการด าเนินงานบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
ปี กศ. ประเด็นการวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงาน 

หมวด 1 
(การบริหาร) 

หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษา) 

หมวด 4  
(อาจารย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุนฯ) 

สิงหาคม 
 

 ปฏิบัติ (D+C) 
๐ ส ารวจ+ติดตามการมีงาน
ท าของบัณฑิต – บัณฑิต
กรอกข้อมูลออนไลน์
ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา 
(ติดตามจากสถาบันวิจัย 
รอบ 2) 

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

    

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

ตรวจสอบ (C) 
๐ ติดตามโครงการพัฒนา
อาจารย์ 
๐ ประเมินอาจารย ์(รอบ 2) 

  

ตุลาคม 
 

 ปรับปรุง (A) 
๐ รายงานผลการมีงานท า
ของบัณฑิต  
วางแผน (P) 

วางแผน (P3) 
๐ โครงการพัฒนานักศึกษา
ปัจจุบัน 
๐ โครงการพัฒนาศิษย์เก่า 

ปรับปรุง (A) 
๐ รายงานผลการประเมิน
อาจารย์ต่อคณะ 

วางแผน (P) 
๐ พิจารณาแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (หลักสูตร) 
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ปี กศ. ประเด็นการวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
หมวด 1 

(การบริหาร) 
หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษา) 

หมวด 4  
(อาจารย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุนฯ) 

๐ พิจารณาแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (นักศึกษาฝึกงาน) 
๐ ปรับแก้แบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

๐ พิจารณาแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่า 

พฤศจิกายน  ปฏิบัติ (D) 
๐ ผู้ใช้งานบัณฑิตประเมิน
บัณฑิต (นักศึกษาฝึกงาน) 

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

 ปฏิบัติ (D) 
๐ นักศึกษาประเมินความพึง
พอใจต่อหลักสูตร (เทอม 1) 
๐ นักศึกษาประเมินผู้สอน 
(เทอม 1) 
๐ ผู้ใช้งานบัณฑิตประเมิน
หลักสูตร 

 ตรวจสอบ (C1) 
๐ ประเมินความพอใจ 
(เพียงพอ/คุณภาพพร้อมใช้/
ทันสมัย) จากอาจารย์ผ่าน
การวิเคราะห์ทางสถิติ 
๐ ประเมินความพึงพอใจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้จาก
นักศึกษา (ทุกชั้นปี) 
 

ธันวาคม   ปฏิบัติ (D1+C1) 
๐ จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 
๐ ติดตามผลการ
ประชาสัมพันธ์ 

 ปฏิบัติ (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)  ปรับปรุง (A)  
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ปี กศ. ประเด็นการวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
หมวด 1 

(การบริหาร) 
หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษา) 

หมวด 4  
(อาจารย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุนฯ) 

๐ จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 
๐ ติดตามผลการ
ประชาสัมพันธ์ 

๐ รายงานผลการทวนสอบ+
น าเสนอสิ่งที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขต่อคณะ 
 

กุมภาพันธ ์   ปฏิบัติ (D3+C3) 
๐ จัด+ติดตามโครงการ
พัฒนานักศึกษาปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่า 
 
 
ตรวจสอบ (C1) 
๐ ติดตามผลการ
ประชาสัมพันธ์ และการรับ
นักศึกษา 

   

มีนาคม     ตรวจสอบ (C) 
๐ ติดตามโครงการพัฒนา
อาจารย์ 
๐ ประเมินอาจารย ์(รอบ 1) 

วางแผน (P) 
๐ จัดระบบผู้สอน เทอม 1 
และ 2 

 

เมษายน   ปฏิบัติ (Dt) 
๐ นักศึกษาประเมินความพึง
พอใจโครงการที่หลักสูตรจัด
ให้ (เทอม 2) 

วางแผน (P) 
๐ เสนอขออาจารย์ใหม่ (ถ้า
มี) 

ปฏิบัติ (D) 
๐ นักศึกษาประเมินความพึง
พอใจ (เทอม 2) 

ตรวจสอบ (C2) 
๐ ประเมินความพอใจ 
(เพียงพอ/คุณภาพพร้อมใช้/
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ปี กศ. ประเด็นการวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
หมวด 1 

(การบริหาร) 
หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษา) 

หมวด 4  
(อาจารย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุนฯ) 

ปรับปรุง (A12) 
๐ น าเสนอปัญหา อุปสรรค 
การประชาสัมพันธ์ และการ
รับนักศึกษา 
๐ น าเสนอปัญหา อุปสรรค
การจัดโครงการเตรียมความ
พร้อม 

๐ เสนอขออาจารย์ผู้สอน 
(ถ้ามี) 
๐ โครงการพัฒนาอาจารย์ 

๐ นักศึกษาประเมินผู้สอน 
(เทอม 2) 

ทันสมัย) จากอาจารย์ผ่าน
การวิเคราะห์ทางสถิติ 
๐ ประเมินความพึงพอใจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้จาก
นักศึกษา (ทุกชั้ นปี) 

พฤษภาคม   ปฏิบัติ (D+C) 
๐ ส ารวจ+ติดตามการมีงาน
ท าของบัณฑิต – บัณฑิต
กรอกข้อมูลออนไลน์
ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา 
(ติดตามจากสถาบันวิจัย 
รอบ 1) 

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

ปฏิบัติ (D) 
๐ รับอาจารย์ใหม่  
(ถ้ามี) 
๐ แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน (ถ้า
มี) 
๐ จัดโครงการพัฒนา
อาจารย์ 

ปฏิบัติ (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
ความพอใจที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ผ่าน
การวิเคราะห์ทางสถิติ 
๐ น าเสนอรายงานสรุปผล
การด าเนินงาน ปัญหา และ
วิธีการปรับปรุงแก้ไข ต่อ
คณะ 

มิถุนายน   ปฏิบัติ (D1+C1) 
๐ จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 
๐ ติดตามผลการ
ประชาสัมพันธ์ 
 

 
 

ปรับปรุง (A) 
๐ รายงานผลการทวนสอบ+
น าเสนอสิ่งที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขต่อคณะ 

วางแผน (P) 
๐ ส ารวจ+ติดตาม+
ตรวจสอบสิ่งสนับสนุน  
๐ แจ้งข้อมูลสิ่งสนับสนุนที่มี
อยู่ / มีเพิ่มเติม ต่อ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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ปี กศ. ประเด็นการวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
หมวด 1 

(การบริหาร) 
หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษา) 

หมวด 4  
(อาจารย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุนฯ) 

๐ พิจารณาแบบประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ 
๐ พิจารณาแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา 

กรกฎาคม   ปฏิบัติ (D1+C1) 
๐ จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 
๐ ติดตามผลการ
ประชาสัมพันธ์  

ตรวจสอบ (C) 
๐ ติดตามโครงการพัฒนา
อาจารย์ 

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

ปฏิบัติ (D) 
๐ แจ้งข้อมูลสิ่งสนับสนุนที่มี
อยู่ / มีเพิ่มเติม ต่อนักศึกษา 
(ปฐมนิเทศ) 
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การบริหารจัดการด้านนักศึกษาและบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
ระบบบริหารจัดการด้านนักศึกษาและบัณฑติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวข้อง 

2., 8. ประชุมหลักสูตร 

มคอ.2 

9. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
รายงาน 

3. ประชาสัมพันธ ์

6.1 นักศึกษาปัจจุบัน 6.2 ศิษยเ์ก่า 

5. เตรียมความพร้อมนักศึกษา 

6. ส่งเสริม/พัฒนานักศึกษา 

7. ประเมินความพึงพอใจ 

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

4. รับนักศึกษา 

แผนพัฒนานักศึกษา 
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๐ กระบวนการด าเนินงาน 
 
ขั้นที่ 1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวกบันักศึกษา 

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
นักศึกษาที่มีตอ่หลักสูตรของปีที่
ผ่านมา 
8. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปีที่ผ่าน
มา 
 

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

1. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่จะ
เปิดรับใหม่ 
2. ข้อมูลการพัฒนานักศึกษา
ตามแผนฯ 
3. ข้อมูลนกัศกึษาปัจจุบัน 
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
การศึกษาที่ผ่านมา 

 
ขั้นที่ 2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดประชุม 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประชุมหาช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประชุมหารือการก าหนด
เงื่อนไขการรับนักศึกษาใหม ่
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประชุมจัดท าโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม ่

1. รายงานการประชุม ว่าด้วย 
1.1 แนวทางและวิธีการ

ประชาสัมพันธ์ 
1.2 ข้อมูลเงื่อนไขการรับ

นักศึกษาของหลักสูตรที่ปรับ
ใหม ่

1.3 ข้อมูลโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม ่
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5. ข้อมูลการด าเนินโครงการ
พัฒนานักศึกษาของหลักสูตร 
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
6. ข้อมูลความพึงของนักศึกษาที่
มีต่อหลักสูตรของปีการศึกษาที่
ผ่านมา 
7. ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประชุมจัดท าโครงการพัฒนา
นักศึกษาตามแผนฯ 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประชุมปรับปรุงแก้ไขประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่า 

1.4 ข้อมูลโครงการพัฒนา
นักศึกษา 
1.5 ข้อมูลโครงการพัฒนา 
ศิษย์เก่า 
1.6 แบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาใหม่ 
นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า 

 
ขั้นที่ 3 การประชาสัมพันธ ์

Input Process Output 
1. แนวทางและวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธีการต่าง ๆ  

1. การประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธีการต่าง ๆ  
 

 
ขั้นที่ 4 การรับนักศึกษา 

Input Process Output 
1. ข้อมูลเงื่อนไขการรับนักศึกษา
ของหลักสูตรทีป่รับใหม ่
2. นักเรียนมัธยมที่มาสมัครเรียน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร์ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประสานงานกับส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน เพื่อ
แจ้งเง่ือนไขการรับนักศึกษา
ใหม่ของหลักสูตร 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรว่ม
เป็นกรรมการควบคุมการสอบ
ข้อเขียนและสมัภาษณ ์
3. นักเรียนมัธยมเข้าสอบ
ข้อเขียนและสมัภาษณ ์

1. เงื่อนไขการรับนักศึกษาใหม่
ของหลักสูตร 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการสอบและสัมภาษณ์ 
3. ข้อมูลนกัศกึษาที่ผ่านการ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ ์

 
ขั้นที่ 5 การเตรียมความพรอ้มนักศึกษาใหม ่

Input Process Output 
1. ข้อมูลนกัศกึษาที่ผ่านการสอบ
ข้อเขียนและสมัภาษณ ์
2. ข้อมูลโครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม ่

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา 
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Input Process Output 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอ
อนุมัติจัดท าโครงการ 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจดั
โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

2. นักศึกษาทีม่ีความพร้อมใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
3. รายงานสรุปโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา 

 
ขั้นที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

Input Process Output 
1. ข้อมูลนักศกึษาปัจจุบัน 
2. ข้อมูลศิษย์เก่า 
3. ข้อมูลโครงการพัฒนานักศึกษา
ปัจจุบัน 
4. ข้อมูลการประกวด/แข่งขัน 
5. ข้อมูลโครงการพัฒนาศิษย์เก่า 

การพัฒนานักศึกษาปัจจุบัน  
๐ ทางตรงผ่านการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนตาม
แผนการศึกษาในรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) 
2. อาจารย์ผู้สอนจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3)  
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตรวจสอบความถูกต้อง ความ
สอดคล้องของ มคอ.2 และ 
มคอ.3 
4. อาจารยผ์ู้สอนพัฒนาเนื้อหา
รายวิชาในรูปแบบเอกสาร
ประกอบการสอน และเอกสาร
ประกอบการเรียน 
5. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5)  
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ด าเนินการทวนสอบรายวิชา
ต่าง ๆ  

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนา
นักศึกษาปัจจุบัน 
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนา 
ศิษย์เก่า 
3. นักศึกษาปจัจุบันที่มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะตาม
แผนพัฒนานักศึกษา 
4. ศิษย์เก่าที่มคีวามรู้ 
ความสามารถ และทักษะตาม
แผนพัฒนานักศึกษา 
5. รายงานสรุปโครงการพัฒนา
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เกา่ 
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Input Process Output 
7. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 
น าเสนอต่อคณะฯ 
 
๐ ทางตรงผ่านกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนา
นักศึกษา 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอ
อนุมัติจัดท าโครงการ 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจดั
โครงการพัฒนานักศึกษา 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 
 
๐ ทางอ้อมผา่นการประกวด/
แข่งขัน 
1. อาจารย์ผู้สอน หรือนักศึกษา 
แจ้งความจ านงในการประกวด/
แข่งขัน 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรม และอ านวยความ
สะดวกในการเข้าร่วมการ
ประกวด/แข่งขัน 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
น าเสนอผลการแข่งขันต่อคณะ 
 
การพัฒนาศิษย์เก่า 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน
โครงการพัฒนาศิษย์เก่า 
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Input Process Output 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอ
อนุมัติจัดท าโครงการ 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจดั
โครงการพัฒนานักศึกษา 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

 
ขั้นที่ 7 การประเมินความพึงพอใจ 

Input Process Output 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาใหม่, นักศึกษา
ปัจจุบัน และศษิย์เก่า 
 

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

1. รายงานผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาใหม่ นักศึกษา
ปัจจุบัน และศษิย์เก่า 

 
 
 
 
 
ขั้นที่ 8 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรับทราบ/หาวิธีการพัฒนางานด้านนกัศึกษา 

Input Process Output 
1. การประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ  
2. ข้อมูลนกัศกึษาที่ผ่านการสอบ
ข้อเขียนและสมัภาษณ ์
3. รายงานสรุปโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาความส าเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาข้อมูลนักศึกษาที่ผา่น
การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 

1. รายงานการประชุม ว่าด้วย 
1.1 ผลส าเร็จของการ

ประชาสัมพันธ์ 
1.2 ผลการรับนักศึกษา 
1.3 ผลการด าเนินโครงการ

พัฒนานักศึกษาของหลักสูตร 
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4. รายงานสรุปโครงการพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่า 
5. รายงานผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาใหม ่นักศึกษาปัจจุบัน 
และศิษย์เก่า 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณารายงานสรุปโครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณารายงานสรุปโครงการ
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณารายงานผลความพึง
พอใจของนักศึกษาใหม่ 
นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า 
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) 

1.4 ข้อมูลความพึงของ
นักศึกษาที่มีตอ่หลักสูตร 

1.5 รายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) 
2. รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) 
3. แผนพัฒนา/ปรับปรุงการ
ด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 
ขั้นที่ 9 รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะฯ 

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
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์
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ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

9. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
รายงาน 

6. ด าเนินการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) 

รายชื่อจากระบบ Academic นศ.กรอกขอ้มูล Google Form 

3.1 จัดท าแฟม้ประวัตินักศึกษา 3.2 จัดท าข้อมูล e-Advisor 

5., 8. ประชุมหลักสูตร 

นศ.ขอค าปรึกษา/พบปัญหา 4. ที่ปรึกษาบนัทึกพฤติกรรม 

2. จัดเตรียมขอ้มูลนักศึกษา 

มีปัญหา 

ไม่มีปัญหา 

7. ประเมินความพึงพอใจ 
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๐ กระบวนการด าเนินงาน 
ขั้นที่ 1 แต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษา 

Input Process Output 
1. ข้อมูลอาจารย์ประจ าวิชาที่ยัง
ไม่มีหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 

1. กรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุม และสรรหาอาจารย์ที่
ปรึกษา 

1. รายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาที่
ผ่านการสรรหาเป็นมติที่ประชุม 
2. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา 

 
ขั้นที่ 2 จัดเตรียมข้อมูลนักศึกษา 

Input Process Output 
1. ข้อมูลนกัศกึษา 1. นักศึกษาบนัทึกข้อมูลการ

สมัครงานในขัน้ตอนการสมัคร
เข้าเรียน 
2. นักศึกษาบนัทึกข้อมูลผ่าน 
Google Form ที่หลักสูตร
จัดเตรียมไว้ (กรณีไม่สามารถ
น าข้อมูลมาจากส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน) 

1. ข้อมูลประวตัิของนักศึกษา 
(Raw Data) 

 
ขั้นที่ 3 จัดท าทะเบียนประวตัิของนักศึกษา 

Input Process Output 
1. ข้อมูลประวตัิของนักศึกษา 1. น าข้อมูลประวัติของ

นักศึกษาจัดท าแฟ้มประวัติของ
นักศึกษา 
2. น าข้อมูลประวัติของ
นักศึกษาเข้าสู่ระบบ e-
Advisor ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้น 

1. แฟ้มประวัตขิองนักศึกษา 
2. ระบบ e-Advisor  

 
 
 
 
ขั้นที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษาบนัทึกข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษา 

Input Process Output 
1. ข้อมูลพฤตกิรรมนักศึกษา 
2. ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา
แต่ละภาคการศึกษา 

การบันทึกข้อมูลของนักศึกษา
แบ่งเป็น 2 ส่วน 

1. ข้อมูลที่บันทึกลงในแฟม้
ประวัติของนักศึกษา 
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Input Process Output 
3. ข้อมูลการลงทะเบียนของ
นักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
 
หมายเหตุ : ข้อ 2, 3 ได้จาก
นักศึกษา หรือระบบ e-
Academic ของมหาวิทยาลัย 

1. ข้อมูลพฤตกิรรมนักศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกลงใน
แฟ้มประวัติของนักศึกษา 
2. ข้อมูลผลการเรียนของ
นักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
และข้อมูลการลงทะเบียนของ
นักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกลงใน
ระบบ e-Advisor 

2. ข้อมูลที่บันทึกลงในระบบ e-
Advisor 

 
ขั้นที่ 5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมหาวิธีการแก้ปัญหา 

Input Process Output 
1. ข้อมูลที่บันทึกลงในแฟม้ประวัติ
ของนักศึกษา 
2. ข้อมูลที่บันทึกลงในระบบ e-
Advisor 

1. คณะกรรมบริหารประชุม
หลักสูตรหารือ เพื่อหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา  
2. ติดต่อประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง  

1. รายงานการประชุมหลักสูตร 

 
ขั้นที่ 6 อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนนิการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) 

Input Process Output 
1. ข้อมูลที่บันทึกลงในแฟม้ประวัติ
ของนักศึกษา 
2. ข้อมูลที่บันทึกลงในระบบ e-
Advisor 
3. รายงานการประชุมหลักสตูร 

1. อาจารย์ที่ปรึกษา
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง  

1. รายงานผลการแก้ไขปัญหา 

 
 
ขั้นที่ 7 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่องานอาจารย์ที่ปรึกษา 

Input Process Output 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่องานอาจารย์ที่
ปรึกษา 
2. ข้อมูลความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอ่งานอาจารย์ที่
ปรึกษา 

1. คณะกรรมบริหารหลักสูตร
ออกแบบ/ปรับปรุงแบบ
ประเมินความพึงพอใจฯ 
2. แจกแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา 

1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่องานอาจารย์ที่ปรึกษา 



คู่มือการด าเนินงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์2560  | 28 

 

Input Process Output 
3. วิเคราะห์และแปลผลจาก
ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ด้วย
วิธีการทางสถิติ 

 
ขั้นที่ 8 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรับทราบ/หาวิธีการพัฒนางานอาจารย์ที่ปรึกษา 

Input Process Output 
1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่องาน
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

1. คณะกรรมบริหารหลักสูตร
ประชุมรับทราบ/หาวิธีการ
พัฒนางานอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. หากมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ 
ให้น าไปด าเนินการในปี
การศึกษาถัดไปโดยทันที 

1. รายงานการประชุมหลักสตูร 
2. รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) 
3. แผนพัฒนา/ปรับปรุงการ
ด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 
ขั้นที่ 9 รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะฯ 

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
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์
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ระบบบริหารจัดการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ กระบวนการด าเนินงาน 
 
ขั้นที่ 1 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาจัดท ารายละเอียดการฝึกประสบการณ์ฯ (มคอ.4) 

Input Process Output 

1., 9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

2. ประชุมนักศึกษาชั้นปี 4 

มคอ.4 
ทวนสอบ 

3. นักศึกษาชัน้ปี 4 เสนอสถานที่ฝึก 

5. หลักสูตรจดักิจกรรมปฐมนิเทศ 

6. หลักสูตรท าหนังสือส่งตัวนักศึกษา 

8. พี่เลี้ยงประเมินผลการฝึก 

4. หลักสูตรท าหนังสือขออนุเคราะห ์

อนุเคราะห์ 

7. นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ 

มคอ.6 

ไมอ่นุเคราะห์ 

อาจารย์นิเทศก์ติดตามผล 

แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก ์
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1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) 
2. ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ศึกษาขั้นตอนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ ใน 
มคอ.2 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ประสานงานอาจารย์ผู้สอนเป็น
อาจารย์นิเทศก์ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
เตรียมข้อมูลสถานที่ฝึกงานที่
น่าสนใจ 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา
จัดเตรียมคู่มือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. รายละเอียดรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.4) 
2. รายชื่ออาจารย์นิเทศก ์
3. รายชื่อสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
4. คู่มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 
 

 
ขั้นที่ 2 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาจัดประชุมนักศึกษาชั้นปี 4 

Input Process Output 
1. รายละเอียดรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.4) 
2. รายชื่ออาจารย์นิเทศก ์
3. รายชื่อสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
4. คู่มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อธิบายรายละเอียดและขั้นตอน
ต่าง ๆ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
แนะน าอาจารย์นิเทศก ์
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
แนะน าสถานทีฝ่ึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา
อธิบายรายละเอียดคู่มือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. ความประสงค์เข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาช้ันปี 4 
 
 

ขั้นที่ 3 นักศึกษาชั้นปี 4 เสนอสถานที่ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
Input Process Output 

1. นักศึกษาช้ันปี 4 เสนอสถานที่
ที่ประสงค์เข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
จัดเตรียมแบบฟอร์มเสนอ
สถานที่ที่ประสงค์เข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2. นักศึกษาช้ันปี 4 กรอก
แบบฟอร์มน าส่งหลักสูตร 

1. ข้อมูลสถานที่ที่ประสงค์เขา้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

 



คู่มือการด าเนินงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์2560  | 31 

 

ขั้นที่ 4 หลักสูตรท าหนังสือขอความอนุเคราะหส์ถานทีฝ่ึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Input Process Output 

1. ข้อมูลสถานที่ที่ประสงค์เขา้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

1. เลขานุการหลักสูตรจัดท า
หนังสือขอความอนุเคราะห์
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. เสนอคณบดีลงนาม 
3. น าส่งไปยังสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแต่ละแห่ง 

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

 
ขั้นที่ 5 หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Input Process Output 
1. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมในการท างาน 
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
แต่งกาย มารยาททางสังคม และ
การมีจิตบริการ 
3. ความรู้อื่น ๆ ที่จ าเป็นตาม
สถานการณ ์

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ประสานงานวิทยากรให้ความรู้
ต่าง ๆ 
2. เลขาฯ หลักสูตรด าเนินงาน
ด้านเอกสาร ติดต่อ
ประสานงานกับวิทยากร 
ประสานงานสถานที่ อาหาร
ว่าง เอกสาร ฯลฯ 
3. จัดกิจกรรมตามแผน 

1. นักศึกษามคีวามพร้อมใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

 
 
ขั้นที่ 6 หลักสูตรท าหนังสือส่งตัวนักศึกษาเขา้รับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Input Process Output 
1. ข้อมูลสถานที่ที่ตอบรับการ
เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

1. เลขานุการหลักสูตรจัดท า
หนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2. เสนอคณบดีลงนาม 
3. น าส่งไปยังสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแต่ละแห่ง 
หรือนักศึกษาน าส่งด้วยตนเอง 

1. หนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้ารับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

 
ขั้นที่ 7 นักศึกษาชั้นปี 4 เขา้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Input Process Output 
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1. นักศึกษาช้ันปี 4 เข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

1. นักศึกษารับฟังและรับมอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบจาก
หัวหน้างาน 
2. นักศึกษาปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
3. นักศึกษาบนัทึกข้อมูลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4. นักศึกษารายงานข้อมูลหรือ
ปรึกษาอาจารย์นิเทศก์เป็น
ระยะ 

1. นักศึกษามปีระสบการณ์ใน
การท างาน 
 
 

 
ขั้นที่ 8 พี่เลี้ยงประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

Input Process Output 
1. แบบฟอร์มประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
 

1. พี่เลี้ยงประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 
2. พี่เลี้ยงตรวจสอบข้อมูลที่
นักศึกษาได้บันทึกการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
3. พี่เลี้ยงน าส่งผลการประเมิน
กลับมายังหลักสูตร 

1. หนังสือส่งตัวนักศึกษากลับ 
2. ผลการประเมินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 
3. รายงานบันทึกการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

 
ขั้นที่ 9 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวชิาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
(มคอ.6) 

Input Process Output 
1. หนังสือส่งตัวนักศึกษากลับ 
2. ผลการประเมินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 
3. รายงานบันทึกการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา
จัดท าคะแนนและน าส่งผ่าน
ระบบบริหารการศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา
ด าเนินการทวนสอบรายวิชา 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา
น าเสนอรายงานต่อหลักสูตร 

1. รายงานผลการด าเนินงาน
รายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2. รายงานผลการเรียน 
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การบริหารจัดการด้านอาจารย์ 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
ระบบบริหารจัดการด้านอาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2., 7. ประชุมหลักสูตร 

1. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

3. รับและแต่งตั้งอาจารย ์

4. ส่งเสริม/พัฒนาอาจารย ์

5. ปฏิบัติหนา้ที ่

6. ประเมินผลงาน 

แผนพัฒนาอาจารย ์

8. คณะมนุษยศาสตร์ฯ รายงาน 
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๐ กระบวนการด าเนินงาน 
 
ขั้นที่  1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมขอ้มูลอาจารย ์

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. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิเคราะห์แผนพัฒนาอาจารย์ 
ให้สอดคล้องตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดเตรียมข้อมูลการพัฒนา
อาจารยเ์พื่อน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

1. ข้อมูลจ านวนอาจารย ์
2. ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์
ตามแผนฯ 
3. ข้อมูลการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
4. ข้อมูลผลการประเมิน
อาจารยข์องปีการศึกษาที่ผ่าน
มา 
5. ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

 
ขั้นที่  2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาความเพียงพอของอาจารย์ผูส้อน 

Input Process Output 
1. ข้อมูลจ านวนอาจารย ์
2. ข้อมูลการพัฒนาอาจารยต์าม
แผนฯ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
หารีอเกี่ยวกับความเพียงพอ
ของอาจารย์ต่อภาระงาน 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
หารือเกี่ยวกับความต้องการ
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พิจารณาแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน 
(ถ้ามี) 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

1. รายงานการประชุม ว่าด้วย 
1.1 จ านวนอาจารย์ใน

ปัจจุบัน 
1.2 ข้อมูลความต้องการ

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
1.3 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
1.4 ข้อมูลโครงการส่งเสริม

และพัฒนาอาจารย์ 

 
ขั้นที่  3 การรับอาจารย์ใหมแ่ละแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 



คู่มือการด าเนินงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์2560  | 35 

 

Input  Process Output 
การรับอาจารย์ใหม่ 
1. ข้อมูลความต้องการอาจารย์
ใหม่ (ถ้ามี) 

 
1. ตัวแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรน าเสนอข้อมูลความ
ต้องการอาจารย์ใหม่ต่อคณะฯ 

 
1. รายงานการประชุมคณะฯ  
ว่าด้วย 

1.1 หลักสูตรฯ เสนอขอ
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 

1.2 หลักสูตรฯ เสนอแต่งต้ัง
อาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี) 

การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
1. ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (ถ้าม)ี 
 

 
1. ตัวแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรน าเสนอข้อมูลอาจารย์
ผู้สอนต่อคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. คณะกรรมการฯ พิจารณา
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
ได้แก่ คุณวุฒิการศึกษา ผลงาน
วิชาการ ความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาของหลักสูตร 
3. คณะกรรมการฯ ลงมติ
ความเห็นในการรับหรือไม่รับ
อาจารย์ผู้สอน  
4. เลขานุการ ท าบันทึกเสนอ
แต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน 

 
ขั้นที่  4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

Input  Process Output 
1. กรณสี่งเสรมิและพัฒนา
อาจารย์ในรูปของโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย ์
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอ
อนุมัติจัดท าโครงการ 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจดั
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย ์
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดท ารายงานสรุปโครงการ 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ 
2. อาจารยม์ีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะตาม
แผนพัฒนาอาจารย ์
3. รายงานสรุปโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
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Input  Process Output 
2. กรณีส่งเสรมิและพัฒนา
อาจารย์รายบุคคล 
- หนังสอืเชิญเข้าร่วมโครงการ 
หรือ 
- เอกสารช้ีชวนโครงการอบรม 
สัมมนา หรือการประชุมต่าง ๆ 

1. อาจารย์แจง้ความประสงค์
เข้ารว่มโครงการให้หลักสูตรฯ 
รับทราบ พรอ้มแนบเอกสาร
โครงการ 
2. หลักสูตรฯ เสนอคณะ และ
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
3. มหาวิทยาลยัอนุมัติ 
หลักสูตรแจ้งให้อาจารย์
รับทราบ 
 
หมายเหตุ กรณีมหาวทิยาลยัไม่
อนมุัติ ให้น าเรือ่งเข้าพิจารณา
ใช้งบประมาณของหลักสูตร 

1. บันทึกขออนุญาตเขา้ร่วม
โครงการ แนบเอกสารโครงการ 
2. ค าสั่งให้บุคลากรเข้าร่วม
โครงการ 
3. รายงานสรุปผลที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการ (เพื่อ
น าไปใช้ในการจัดการความรู้
ต่อไป) 

 
ขั้นที่  5 อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ 

Input  Process Output 
1. คู่มือการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ 
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้
ครบทั้ง 4 ด้าน 

1. ข้อมูลผลการปฏิบัติงานทั้ง 4 
ด้าน 

 
ขั้นที่  6 การประเมนิอาจารย์ 

Input  Process Output 
1. ข้อมูลผลการปฏิบัติงานทั้ง 4 
ด้าน 
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานลง
ในแบบฟอร์ม 

1. แบบฟอร์มที่บันทึกข้อมูล
การการปฏิบัติงานแล้ว 

 
ขั้นที่  7 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรับทราบ/หาวิธีการพัฒนางานอาจารย์ผู้สอน 

Input  Process Output 
1. ข้อมูลการอนุมัติอาจารย์ใหม่ 
(ถ้ามี) 
2. ข้อมูลการอนุมัติอาจารย์ผู้สอน 
(ถ้ามี) 
3. รายงานสรุปโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เสนอรายชื่อผู้ร่วมเป็น
กรรมการควบคุมการสอบ
ข้อเขียนและสมัภาษณ ์
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
รวบรวมข้อมูลเสนอแต่งต้ัง
อาจารย์ผู้สอน 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการสอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ (ถ้ามี) 
2. ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน 
(ถ้ามี) 
3. รายงานการประชุม ว่าด้วย 
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Input  Process Output 
4. แบบฟอร์มที่บันทึกข้อมูลการ
การปฏิบัติงานแล้ว 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณารายงานสรุปโครงการ
พัฒนาส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย ์
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ผู้สอน 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7 หมวด 2) 

3.1 ผลการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

3.2 ผลการประเมินอาจารย ์
4. รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7 หมวด 2) 
5. แผนพัฒนา/ปรับปรุงการ
ด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 
ขั้นที่  8 รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะฯ 

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
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์
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ขั้นตอนการขอไปร่วมประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ
การเบิกจ่ายด้วยงบฯ มหาวิทยาลัย ณ วันที ่19 
ตุลาคม 2559 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/วัน 
2. ค่าเดินทางโดยรถโดยสารเบิกได้ตามจริง 
3. ค่าที่พัก ประชุมระดับประเทศ ไม่เกิน 1,200 
บาท/คืน 
4. ค่าลงทะเบยีน เบิกได้ตามจริง  (มีชื่อคนร่วม
กิจกรรมและช่ือมหาวิทยาลัย 
 
การเบิกจ่ายด้วยงบฯ หลักสูตร 
1. หลักสูตรจะจ่ายค่าลงทะเบียน ให้ 3,000 บาท/ปี 
(มีชื่อคนร่วมกจิกรรมและช่ือมหาวิทยาลัย)

ไม่อนุมัต ิ

หลักสูตรพิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

เข้าร่วมกิจกรรม 

ท าเรื่องเบิกจ่าย 

น าเสนอประโยชน์ที่ได้รับ 

ท าบันทึกขออนุมัตใิช้เงิน + เอกสารโครงการ 

มหาวิทยาลัยพิจารณา 
อนุมัต ิ

เข้าร่วมกิจกรรม 

ท าเรื่องเบิกจ่าย 

น าเสนอประโยชน์ที่ได้รับ 
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การบริหารจัดการด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
ระบบบริหารจัดการด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน 2., 8. ประชุมหลักสูตร 

1. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

3. วางระบบผู้สอน 

4. พัฒนาและปรับปรุง มคอ.3/4 

5. จัดการเรียนการสอน 

6. ประเมินผลผู้เรียน 

7. จัดท ารายงาน มคอ.5/6 

มคอ.2 

9. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

ทว
นส

อบ
 

ผู้ใชบ้ัณฑิต 
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๐ กระบวนการด าเนินงาน 
 
ขั้นตอน 1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมข้อมูลด้านหลักสูตร การเรยีนการสอน และการประเมนิ
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
ประเมินเพื่อน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

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

 
ขั้นตอน 2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาการจัดการเรยีนการสอน 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรหารือ
เกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนตาม
แผนการเรียน 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรหารือ
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ปัญหาจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา 
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 

 
ขั้นตอน 3 การวางระบบผู้สอน 
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Input Process Output 
1. ข้อมูลตารางสอน 
2. ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรว่ม
พิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอน
รับผิดดชอบรายวิชาต่าง ๆ โดย
พิจารณาจาก 

๐ ความรู้ความสามารถ 
๐ คุณวุฒิทางการศึกษา 
๐ ความสนใจ 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
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 (ที่ปรับปรุง
แล้ว) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
และเอกสารประกอบการสอน 

 
 
ขั้นตอน 5 การจัดการเรียนการสอน 

Input Process Output 
1. มคอ.3 และ 4 (ที่ปรับปรุงแล้ว) 
2. เอกสารประกอบการเรียน และ
เอกสารประกอบการสอน 
3. ข้อมูลสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
(ด้านทรัพยากรการเรียนรู้) 

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

1. เอกสารบันทึกคะแนน 
2. เอกสารบันทึกพฤติกรรม 
3. แบบประเมนิความรู้ 
(ข้อสอบ) 

 
ขั้นตอน 6 การประเมินผลผู้เรียน 

Input Process Output 
1. แบบประเมนิความรู้ (ข้อสอบ) 1. นักศึกษาท าแบบประเมิน

ความรู้ (ข้อสอบ)  
1. ผลการประเมินความรู้ 
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Input Process Output 
2. แบบประเมนิผู้สอนตามผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน 
3. แบบประเมนิความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

2. นักศึกษาท าแบบประเมิน
ผู้สอนตามผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
3. ผู้ใช้บัณฑิตท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

2. ผลประเมินผู้สอนตามผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

 
ขั้นตอน 7 การจดัท 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 มาวิเคราะห์ทางสถิต ิ
3. อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5 
และ 6 

1. เอกสารบันทึกรายละเอียดผล
คะแนน 
2. มคอ.5 และ 6 

 
 
ขั้นตอนที่ 8 การทวนสอบ 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบ 
(ระดับรายวิชา) ประกอบด้วย 
ตัวแทนกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารย์ประจ ากลุ่ม
วิชา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ตามความเหมาะสม 
2. ก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา แล้วท าการสุ่มตรวจ
ผลการให้คะแนนแต่ละส่วน
ตามที่ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ ใน มคอ.3 
และ 4 

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

 
ขั้นตอน 9 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรับทราบผลการทวนสอบ 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาทวนสอบรายวิชาต่าง ๆ 
อย่างน้อย 25%  

1. รายงานการประชุม ว่าด้วย 
1.1 ผลการทวนสอบของ

หลักสูตร 
2. รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) 
3. แผนพัฒนา/ปรับปรุงการ
ด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 

ขั้นตอน 10 รายงานผลการด าเนนิงานต่อคณะฯ 
Input  Process Output 

1. รายงานผลการทวนสอบของ
หลักสูตร 

1. ตัวแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร น าเสนอรายงานผล
การทวนสอบของหลักสูตร 

1. รายงานการประชุมคณะฯ  
ว่าด้วย 

1.1 ผลการทวนสอบของ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์
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การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
นิยามสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศได้ด าเนินการบริหาร
จัดการ จัดเตรียมให้บริการแก่นักศึกษา จ าแนกออกเป็น  3 ด้าน ได้แก ่

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

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 เพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่ง
ประกอบด้วย หนังสือ ต ารา วารสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ ฐานข้อมูลวารสาร ฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบอีเลิร์นนิง 
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ระบบการบรหิารจัดการสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน 

ประสานงาน 

1. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

7. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

ใช้บริการบริการ 

แจ้ง / ปฐมนเิทศ 
3. อาจารย ์ 4. นักศึกษา 8. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

5. ประเมินความพึงพอใจ 

2., 6. ประชุมหลักสูตร 
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๐ กระบวนการด าเนินงาน 
 
ขั้นที่ 1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรส ารวจสิ่งสนับสนุน 

Input Process Output 
1. ข้อมูลสิ่งสนบัสนุนด้านต่าง ๆ  1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ส ารวจ รวบรวมและบันทึกลง
ในฐานข้อมลู 

1. ฐานข้อมลูสิ่งสนับสนุน 

 
ขั้นที่ 2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรับทราบการรายงานข้อมูลการส ารวจ 

Input Process Output 
1. ฐานข้อมลูสิ่งสนับสนุน อาจารย์ประจ าหลักสูตร

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
รับทราบข้อมูลสิ่งสนับสนุนต่าง 
ๆ ที่เป็นปัจจุบนั 

 
ขั้นที่ 3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผูส้อน 

Input Process Output 
1. ข้อมูลสิ่งสนบัสนุนต่าง ๆ ที่เป็น
ปัจจุบัน 

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

1. อาจารย์ผู้สอนรับทราบและ
เรียนรู้  
1. อาจารย์ผู้สอนสามารถใชส้ิ่ง
สนับสนุนต่าง ๆ ได ้

 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปฐมนเิทศนักศึกษา 

Input Process Output 
1. ข้อมูลสิ่งสนบัสนุนต่าง ๆ ที่เป็น
ปัจจุบัน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้ง
(ปฐมนิเทศ) ข้อมูลสิ่งสนับสนุน
ต่าง ๆ ให้นักศึกษารับทราบ
และเรียนรู้  

1. นักศึกษารับทราบและ
เรียนรู้  
1. นักศึกษาสามารถใช้สิ่ง
สนับสนุนต่าง ๆ ได ้
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ขั้นที่ 5 ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา 

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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรับทราบ/หาวิธีการพัฒนางานสนบัสนุนการเรียนรู้ 

Input Process Output 
1. รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
น าเสนอรายงานผลความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรท า
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น พรอ้ม
เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

1. รายงานการประชุม ว่าด้วย   
1.1 สรุปผลการวิเคราะห์

ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
แนวทางแก้ปัญหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
2. รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) 
3. แผนพัฒนา/ปรับปรุงการ
ด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ขั้นที่ 7 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลต่อคณะฯ 
Input Process Output 

1. รายงานการประชุมของ
หลักสูตร “สรุปผลการวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
แนวทางแก้ปัญหา” 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
น าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
แนวทางแก้ปัญหา ต่อที่ประชุม
คณะฯ 
2. คณะรวบรวมปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ปัญหาระดับ
หลักสูตร 

1. รายงานการประชุมคณะ ว่า
ด้วย  

1.1 ปญัหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ปัญหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
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Input Process Output 
3. คณะจัดท ารายงานการ
ประชุม 

 
ขั้นที่ 8 คณะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

1. คณะฯ แจ้งปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ปัญหาตอ่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. คณะฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมหาทางแก้ปัญหา 
3. คณะฯ จัดท าสรุปแนว
ทางการแก้ปัญหาสิ่งสนับสนนุ
การเรียนรู ้

1. แนวทางการแก้ปัญหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้

 
 
 


