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คำนำ 
  
 คู่มือการดำเนินงานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง 
2562) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นลำดับ
ขั้นตอน  
 นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตขึ้นใหม่ 
จึงทำให้การดำเนินงานของหลักสูตรจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ทั้งนี้คู่มือฉบับน้ีได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานจริง และได้เพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้และเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง  
 

คณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสตูร 
2562 
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แผนการปรับปรุงการดำเนินงาน (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 การดำเนินงานของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในปีการศึกษา 2561 หลังจากได้มีการตรวจสอบผ่านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับหลักสูตร) ไปแล้วนั้น ยังคงมีบางกระบวนการที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อให้การดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไปมีประสิทธิภา พและผลสัมฤทธิ์ต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีแผนการปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ดังต่อไปน้ี 
 

องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่ดำเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 : 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกำกับให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรฯ 

 
การติดตามผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
การติดตามผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
- 

 

องค์ประกอบที่ 2 : 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 

 

1. นำแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้

มาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง  

 
1. เพ่ิมจำนวนรอบการจัดเก็บข้อมูล
จากผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการมีงาน
ทำของบัณฑิตให้ถี่ขึ้น เพื่อเพ่ิมจำนวน

 
การจัดเก็บแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
ดำเนินการ ดังนี้ 

 
 
ปีการศึกษา 2562  
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่ดำเนินการ 

2. จัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตไม่

น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวน 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 

ผลการดำเนินงานพบว่า ผู้ใช้บัณฑิต
ตอบกลับมาร้อยละ 41.94 ผลการ
ดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้  

ร้อยละอัตราการตอบแบบสอบถาม
ของผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการมีงาน
ทำของบัณฑิตให้สูงขึ้น 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมเพื่อพิจารณาและ
ปรับปรุงแบบสอบถามภาวะการมี
งานทำของบัณฑิตในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
2. อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งบัณฑิต
ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งช่วง
การติดตามเป็น 3 รอบ ได้แก ่
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 
9 เดือน  
3. รวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์
และประเมินผล  
4. พิจารณาค่าร้อยละเปรียบเทียบ
ระหว่างปีการศึกษา 2561 และ ปี
การศึกษา 2562   
 
การจัดเก็บแบบสอบถามผู้ใช้
บัณฑิต ดำเนินการ ดังนี้ 

- รอบ 3 เดือน 
(ประมาณเดือนตุลาคม 
2562) 
- รอบ 6 เดือน 
(ประมาณเดือน
มกราคม 2563) 
- รอบ 9 เดือน 
(ประมาณเดือน
เมษายน 2563) 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่ดำเนินการ 

1. หลังจากได้ข้อมูลที่อยู่บริษัท
ของบัณฑิตจากแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตใน
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และ
รอบ 9 เดือน สาขาวิชาจะส่ง
แบบสอบถามให้กับผู้ใช้บัณฑิต
ทางไปรษณีย์หลังจากเก็บข้อมูลได้
ในแต่ละรอบโดยทันที  
2. รวบรวมแบบสอบถามนำมา
วิเคราะห์และประเมินผล 
3. พิจารณาค่าร้อยละเปรียบเทียบ
ระหว่างปีการศึกษา 2561 และ ปี
การศึกษา 2562   

องค์ประกอบที่ 2 : 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทำ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

องค์ประกอบที่ 3 :    N/A 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่ดำเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับ
นักศึกษา 

N/A N/A N/A 

องค์ประกอบที่ 3 : 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริม
และพฒันานักศึกษา 

 

1. อบรมกระบวนการเรียนรู้ด้วย 

Research Base Learning (RBL) 

เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นำไปใช้ใน

การเรียนในรายวิชาที่ใช้วิธีการสอน

แบบ RBL โดยผลิตงานวิจัยและ

เผยแพร่ผลงานด้วยการตีพิมพ์

บทความหรือนำเสนองานวิจัยใน

การประชุมวิจัยระดับชาติ ผลการ

ดำเนินงานพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 

บางส่วนสามารถส่งบทความวิจัยไป

ตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการประเมิน

คุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 และ 

 
สาขาวิชาได้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 
4/2562 วาระที่ 4 ข้อ 4.4 เร่ืองการ
ปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษา
ตามผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต 
เพ่ือนำผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
ไปปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษา 
ดังนี้  
 ๐ ด้านความรู้ พบว่า ต้อง
ปรับปรุงนักศึกษาให้มีความรู้หลักการ
และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
และความสามารถในการแก้ไขปัญหา
และต่อยอดองค์ความรู้ ในส่วนนี้
เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนทำงานไม่
ตรงสาขาจึงทำให้นักศึกษาอาจมี

 
จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้  
1. ส่งเสริมการใช้โปรแกรม 
English Discovery และส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ TOEIC กับ
นักศึกษา รหัส 60 เนื่องจาก
นักศึกษารหัส 60 ต้องสอบ 
TOEIC ได้ไมต่่ำกว่า 500 คะแนน 
ก่อนสำเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
2. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ความคิดและทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 

 
ปีการศึกษา 2562 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่ดำเนินการ 

TCI 2 และบางส่วนสามารถนำเสนอ

งานวิจัยผ่านการประชุมวิชาการ

ระดับชาติได้ การดำเนินการในเรื่อง

นี้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้จริงสาขาวิชาจึง

กำหนดแนวทางนี้เป็นแนวปฏิบัติ

สำหรับสาขาวิชาต่อไป 

ความรู้ไม่ตรงกับงานที่ปฏิบัติใน
ปัจจุบัน 
 ๐ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่านักศึกษา
ต้องปรับปรุงในเร่ืองความรู้และทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ โดย
สาขาวิชามีแนวทางดำเนินการในปี
การศึกษา 2562 คือ ติดตามการใช้
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ไดแ้ก่ 
English Discovery ของนักศึกษา 
และมีการส่งนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อน
สอบ TOEIC ที่จัดโดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๐ ด้านการใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้ตัวเลข และ
แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่

3. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษา 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่ดำเนินการ 

เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยสาขาวิชา
มีแนวทางดำเนินการในปีการศึกษา 
2562 จะดำเนินจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา 
 ๐ ด้านคุณลักษณะ
พิเศษของบัณฑิต และด้าน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องที่ต้อง
ปรับปรุงหัวข้อเดียวกันคือ ภาวะผู้นำ 
โดยสาขาวิชามีแนวทางดำเนินการใน
ปีการศึกษา 2562 จะจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับ
นักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3 : 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

 
- 

 
1. รักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
2. ติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4  

 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม การ
ลงทะเบียนเรียน การชำระค่า
เทอม และผลการเรียนของ

 
ปีการศึกษา 2562  
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่ดำเนินการ 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษา  นักศึกษาเป็นรายบุคคล หาก
พบว่านักศึกษารายใดมีผลการ
เรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่ำกว่า
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้
อาจารย๋ที่ปรึกษาติดตาม
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด  
2. ติดตามการเรียนของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่
2.1 กลุ่มที่เก็บหน่วยกิตครบตาม
โครงสร้างหลักสูตร ได้ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาจารย์
นิเทศติดตามและให้คำปรึกษา 
ร่วมถึงการแก้ไขปัญหาให้
นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการได้
ครบ 600 ชั่วโมง 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่ดำเนินการ 

2.2 กลุ่มที่เก็บหน่วยกิตไม่ครบ
ตามโครงสร้างหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาติดตามการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาให้ลงเรียนให้
ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
และผลักดันให้นักศึกษาเรียน
สำเร็จการศึกษาให้ทันเพ่ือน 
3. หลักสูตรสำรวจข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา โดยนำปัญหาที่
ได้รับเร่ืองร้องเรียนมาปรับปรุง 
แก้ไข และแจ้งกลับไปยังนกัศึกษา 
และมีการติดตามเก็บ
แบบสอบถามสำรวจความพึง
พอใจของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาค
เรียน 

องค์ประกอบที่ 4 : 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหาร
อาจารย์ 

 
การจัดทำแผนอัตรากำลังของ
อาจารย์ 

 
การติดตามข้อมูลของอาจารย์ในด้าน
ต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมเพื่อรับทราบกิจกรรม  
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่ดำเนินการ 

2. จัดเตรียมระบบและกลไกการ
รวบรวมและติดตามข้อมูลของ
อาจารย์และบุคลากรด้านต่าง ๆ 
3. ประเมินผลการดำเนินการ 
4. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 4 : 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์ 

 
- 

 
สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ ที่มีคุณภาพอัน
นำไปสู่การขอพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการได้ 

 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมเพื่อรับทราบกิจกรรม  
2. จัดเตรียมระบบและกลไกการ
สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพ
ผลงานวิชาการ เช่น การจัดเวลา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกๆ เดือน 
เป็นต้น 
3. ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการ 
4. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 

องค์ประกอบที่ 4 :     
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่ดำเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์ 

ประเมินผลความพึงพอใจ ด้วย
แบบสอบถาม 

การประเมินผลความพึงพอใจเป็น
ระยะ ๆ โดยใช้การสื่อสารพูดคุย เพื่อ
เข้าถึงปัญหาและแก้ไขได้ในทันที 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการ
ดำเนินงาน  
2. จัดเตรียมระบบและกลไกการ
สื่อสารพูดคุย เช่น การจัดเวลา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกๆ เดือน 
เป็นต้น 
3. ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการ 
4. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 5 : 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

 
มีการกำหนดสาระของรายวิชาใน
หลักสูตรฯ ให้ทันสมัยตามหลัก
มาตรฐานวิชาชีพ ปรัชญา วิสัยทัศน์
และพันธกิจของหลักสูตร ที่สามารถ
พัฒนาความรู้ ทักษะของผูเ้รียนผ่าน
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
หลักสูตรฯ มีการกำหนดให้ทุก
รายวิชาในปีการศึกษา 2562ปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้

 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมเพื่อชี้แจงให้อาจารย์
ผู้สอนทราบขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 
2. อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาให้
ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเนื้อหาสาระ
ของรายวิชาให้มีความถูกต้องและ

 
ปีการศึกษา 2562 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่ดำเนินการ 

ของผู้เรียนเพ่ิมเติมให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการ 
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมพิจารณา ทบทวน
ข้อเสนอแนะของรายวิชาเพื่อ
ปรับปรุงสาระของรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมกับบริบทและการ
เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ 
4. สรุปผล จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน และแจ้งอาจารย์
ผู้สอนทราบ 

องค์ประกอบที่ 5 : 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

 
การวางระบบผู้สอนในปีการศึกษา 
2561 ใช้เกณฑ์การพิจารณาตาม 
มคอ.2 หมวดที่ 6 การพัฒนา
อาจารย์ ความรู้และความสามารถ 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญใน

 
การวางระบบผู้สอนในปี 2562 
ปรับเปลี่ยนผู้สอน โดยพิจารณา
คุณสมบัติ ทัศนคติ ความร่วมมือใน
การทำงาน ความชำนาญและผลงาน
วิชาการและบางรายวิชาสามารถเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอด

 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมเพื่อวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอน
ในทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน
ในปีการศึกษา 2562  

 
ปีการศึกษา 2562 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่ดำเนินการ 

รายวิชาและพิจารณาจากผลการ
ประเมิน 

องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับผู้เรียนเพ่ือให้
เกิดประสบการณ์หรือมุมมองที่
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 

2. ประชุมผู้สอนก่อนเปิดภาค
เรียนเพื่อทำความเข้าใจ กำกับ
การจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 
และ มคอ.4 ให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
3. ติดตามการดำเนินงานการ
จัดการเรียนสอนทุกรายวิชาเมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียน 
4. ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
5. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 5 : 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

 
มีการดำเนินการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่
กำหนดใน curriculum mapping 
ใน มคอ.2 วิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของทุกรายวิชา และ

 
หลักสูตรกำกับให้ทุกรายวิชามีการ
พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือการ
ประเมินผลตามสภาพจริงและใช้
เคร่ืองมือที่หลากหลาย ทั้งข้อสอบ
อัตนัย ปรนัย แบบฝึกหัด การ

 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมเพื่อพิจารณา
กระบวนการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ   

 
ปีการศึกษา 2562 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่ดำเนินการ 

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนในทุกภาคเรียน 

นำเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการกำหนดเกณฑ์
ประเมินผลการเรียนการสอนทั้ง
รายวิชาที่อิงเกณฑ์และอิงกลุ่มให้มี
ความเหมาะสมกับลักษณะรายวิชา
และผลลัพธ์การเรียนรู้ ประกอบกับ
ผลการประเมนิตนเองของนักศึกษา
ทุกชั้นปี 

2. ตรวจสอบ วิพากษ์และทวน
สอบเพื่อพิจารณาความยากง่าย
ข้อสอบและความสอดคล้องกับ
แผนการสอนและคำอธิบาย
รายวิชา 
3. สรุปผล จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน และแจ้งอาจารย์
ผู้สอนทราบ เพื่อเรียนรู้และปรับ
วิธีการให้เหมาะสมในครั้งต่อไป 

องค์ประกอบที่ 5 : 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 
หลักสูตรมีการดำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มีการประชุม วางแผน 
ติดตามและทบทวนการดำเนินงาน
ของหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

 
ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
แนะนำ 

 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมเพื่อวางแผน และแจ้งให้
ทราบถึงขั้นตอนการทำงาน 
2. ติดตามทบทวนและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการการดำเนินงาน
ของหลักสูตรทุกเดือน ตลอดปี
การศึกษา 2562 

 
ปีการศึกษา 2562 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่ดำเนินการ 

3. ปรับกระบวนการกรณีเกิด
ปัญหาในการดำเนินงานส่วนต่าง 
ๆ 

องค์ประกอบที่ 6 : 
ตัวบ่งชี้ 6.1 ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ 

 
การจัดทำแหล่งสารสนเทศที่จำเป็น
และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ อาทิ 
แหล่งข้อมูลทางวิชาชีพ แหล่งเรียนรู้
ทางภาษา แหล่งเรียนรู้ทางเทค
โนโลนีสารสนเทศ และแหล่งอาชีพ 
เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าถึง
ช่องทางต่างๆ ในการพัฒนาตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
การจัดทำแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนด้าน
การใช้ชีวิต ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน 
และศิษย์เก่า เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมใน
ทุกๆ ด้าน 

 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมวางแผนเพื่อแจ้งให้
ทราบกิจกรรมที่จะดำเนินการ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หาแหล่งเรียนรู้ เสนอ และ
เผยแพร่ผ่านเครือข่ายออนไลน์ 
และเว็บไซต์ของหลักสูตร 
3. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
4. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 
ช่วงเดือน กันยายน 
2562 - กรกฎาคม 

2563 
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แผนการดำเนินงานบริหารหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
ปี กศ. ประเด็นการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน 

หมวด 1 
(การบริหาร) 

หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษา) 

หมวด 4  
(อาจารย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุนฯ) 

สิงหาคม 
 

 ปฏิบัติ (D+C) 
๐ สำรวจ+ติดตามการมีงาน
ทำของบัณฑิต – บัณฑิต
กรอกข้อมูลออนไลน์
ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา 
(ติดตามจากสถาบันวิจัย 
รอบ 2) 

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

    

กันยายน   ปรับปรุง (A3) 
๐ นำเสนอปัญหา อุปสรรค
การจัดโครงการพัฒนา
นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์
เก่า 
 

ตรวจสอบ (C) 
๐ ติดตามโครงการพัฒนา
อาจารย์ 
๐ ประเมินอาจารย์ (รอบ 2) 
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ปี กศ. ประเด็นการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน 
หมวด 1 

(การบริหาร) 
หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษา) 

หมวด 4  
(อาจารย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุนฯ) 

ตุลาคม 
 

 ปรับปรุง (A) 
๐ รายงานผลการมีงานทำ
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 (หลักสูตร) 

 

พฤศจิกายน  ปฏิบัติ (D) 
๐ ผู้ใช้งานบัณฑิตประเมิน
บัณฑิต (นักศึกษาฝึกงาน) 

ปฏิบัติ (Dt) 
๐ นักศึกษาประเมินความพึง
พอใจโครงการท่ีหลักสูตรจัด
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) 
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ปี กศ. ประเด็นการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน 
หมวด 1 

(การบริหาร) 
หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษา) 

หมวด 4  
(อาจารย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุนฯ) 

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

 ปรับปรุง (A) 
๐ รายงานผลการทวนสอบ+
นำเสนอส่ิงที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขต่อคณะ 
 

 

กุมภาพันธ ์   ปฏิบัติ (D3+C3) 
๐ จัด+ติดตามโครงการ
พัฒนานักศึกษาปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่า 
 
 

   



คู่มือการดำเนินงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 2562  | 18 

 

 

ปี กศ. ประเด็นการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน 
หมวด 1 

(การบริหาร) 
หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษา) 

หมวด 4  
(อาจารย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุนฯ) 

ตรวจสอบ (C1) 
๐ ติดตามผลการ
ประชาสัมพันธ์ และการรับ
นักศึกษา 

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

วางแผน (P) 
๐ จัดระบบผู้สอน เทอม 1 
และ 2 

 

เมษายน   ปฏิบัติ (Dt) 
๐ นักศึกษาประเมินความพึง
พอใจโครงการท่ีหลักสูตรจัด
ให้ (เทอม 2) 
ปรับปรุง (A12) 
๐ นำเสนอปัญหา อุปสรรค 
การประชาสัมพันธ์ และการ
รับนักศึกษา 

วางแผน (P) 
๐ เสนอขออาจารย์ใหม่ (ถ้า
มี) 
๐ เสนอขออาจารย์ผู้สอน 
(ถ้ามี) 
๐ โครงการพัฒนาอาจารย์ 

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

ตรวจสอบ (C2) 
๐ ประเมินความพอใจ 
(เพียงพอ/คุณภาพพร้อมใช้/
ทันสมัย) จากอาจารย์ผ่าน
การวิเคราะห์ทางสถิติ 
๐ ประเมินความพึงพอใจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้จาก
นักศึกษา (ทุกชั้ นปี) 
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ปี กศ. ประเด็นการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน 
หมวด 1 

(การบริหาร) 
หมวด 2 
(บัณฑิต) 

หมวด 3 
(นักศึกษา) 

หมวด 4  
(อาจารย์) 

หมวด 5 
(หลักสูตร) 

หมวด 6 
(สิ่งสนับสนุนฯ) 

๐ นำเสนอปัญหา อุปสรรค
การจัดโครงการเตรียมความ
พร้อม 

พฤษภาคม   ปฏิบัติ (D+C) 
๐ สำรวจ+ติดตามการมีงาน
ทำของบัณฑิต – บัณฑิต
กรอกข้อมูลออนไลน์
ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา 
(ติดตามจากสถาบันวิจัย 
รอบ 1) 

วางแผน (P12) 
๐ การประชาสัมพันธ์ 
๐ กำหนดเงื่อนไขการรับ
นักศึกษา 
๐ โครงการเตรียมความ
พร้อม (น่าจะรู้จำนวน 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
ความพอใจที่มีต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ ผ่าน
การวิเคราะห์ทางสถิติ 
๐ นำเสนอรายงานสรุปผล
การดำเนินงาน ปัญหา และ
วิธีการปรับปรุงแก้ไข ต่อ
คณะ 

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

 
 

ปรับปรุง (A) 
๐ รายงานผลการทวนสอบ+
นำเสนอส่ิงที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขต่อคณะ 

วางแผน (P) 
๐ สำรวจ+ติดตาม+
ตรวจสอบส่ิงสนับสนุน  
๐ แจ้งข้อมูลสิ่งสนับสนุนที่มี
อยู่ / มีเพิ่มเติม ต่อ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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ปี กศ. ประเด็นการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน 
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 จัดกจิกรรม
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 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ระบบบริหารจัดการด้านนักศึกษาและบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รวบรวมข้อมูลที่เกีย่วข้อง 

2., 8. ประชุมหลักสตูร 

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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๐ กระบวนการดำเนินงาน 

 
ขั้นที่ 1 อาจารย์ประจำหลักสูตรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับนักศึกษา 

Input Process Output 
1. กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) 
2. นโยบายของมหาวิทยาลัย 
(เรื่องความเป็นสวนดุสิตของ
นักศึกษา) 
3. แผนพัฒนานักศึกษา 
4. ผลสำเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์ของปีที่ผา่นมา 
5. ผลการรับนักศึกษาของปีที่
ผ่านมา 
6. ผลการดำเนินโครงการพัฒนา
นักศึกษาของหลักสูตรของปีที่
ผ่านมา 
7. ข้อมูลความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อหลักสตูรของปีที่
ผ่านมา 
8. รายงานผลการดำเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปีที่ผ่าน
มา 
 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูร 
ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  
2. อาจารย์ประจำหลักสตูร
วิเคราะห์แผนพัฒนานักศึกษา 
ให้สอดคล้องตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
3. อาจารย์ประจำหลักสตูร
จัดเตรียมข้อมูลการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อนำเสนอต่อ 
คณะกรรมการอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

1. ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่จะ
เปิดรับใหม่ 
2. ข้อมูลการพัฒนานักศกึษา
ตามแผนฯ 
3. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบนั 
4. ข้อมูลศิษย์เก่า 
5. ข้อมูลผลสำเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์ของปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 
6. ข้อมูลผลการรับนักศกึษา 
ของปีการศึกษาที่ผา่นมา 
7. ข้อมูลการดำเนินโครงการ
พัฒนานักศึกษาของหลักสูตร 
ของปีการศึกษาที่ผา่นมา 
8. ข้อมูลความพึงของนักศึกษา
ที่มีต่อหลักสูตรของปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 
9. ข้อมูลผลการดำเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปี
การศกึษาที่ผา่นมา 

 
ขั้นที่ 2 อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุม 

Input Process Output 
1. ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่จะ
เปิดรับใหม่ 
2. ข้อมูลการพัฒนานักศกึษา
ตามแผนฯ 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูร
ประชุมหาช่องทางการ
ประชาสัมพันธร์ับนักศึกษาใหม่ 

1. รายงานการประชุม วา่ด้วย 
1.1 แนวทางและวธิีการ

ประชาสัมพันธ ์
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Input Process Output 
3. ข้อมูลผลสำเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์ของปีการศึกษาที่
ผ่านมา 
4. ข้อมูลผลการรับนักศกึษา ของ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
5. ข้อมูลการดำเนินโครงการ
พัฒนานักศึกษาของหลักสูตร 
ของปีการศึกษาที่ผา่นมา 
6. ข้อมูลความพึงของนักศึกษาที่
มีต่อหลักสูตรของปีการศกึษาที่
ผ่านมา 
7. ข้อมูลผลการดำเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปี
การศกึษาที่ผา่นมา 

2. อาจารย์ประจำหลักสตูร 
ประชุมหารือการกำหนด
เง่ือนไขการรับนักศึกษาใหม่ 
3. อาจารย์ประจำหลักสตูร
ประชุมจัดทำโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ 
4. อาจารย์ประจำหลักสตูร
ประชุมจัดทำโครงการพฒันา
นักศึกษาตามแผนฯ 
5. อาจารย์ประจำหลักสตูร
ประชุมปรับปรุงแก้ไขประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่า 

1.2 ข้อมูลเงื่อนไขการรับ
นักศึกษาของหลักสูตรทีป่รับ
ใหม ่

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. แนวทางและวิธกีาร
ประชาสัมพันธ ์

1. อาจารย์ประจำหลักสตูร
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธีการตา่ง ๆ  

1. การประชาสัมพันธ์ดว้ย
วิธีการตา่ง ๆ  
 

 
ขั้นที่ 4 การรับนักศึกษา 

Input Process Output 
1. ข้อมูลเงื่อนไขการรับนักศึกษา
ของหลักสูตรที่ปรับใหม่ 
2. นักเรียนมัธยมที่มาสมคัรเรียน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

1. อาจารย์ประจำหลักสตูร
ประสานงานกับสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพื่อ
แจ้งเงื่อนไขการรับนักศึกษา
ใหม่ของหลักสูตร 

1. เง่ือนไขการรับนักศึกษาใหม่
ของหลักสูตร 
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการสอบและสัมภาษณ์ 
3. ข้อมูลนักศึกษาที่ผา่นการ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
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Input Process Output 
2. อาจารย์ประจำหลักสตูรรว่ม
เป็นกรรมการควบคุมการสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
3. นักเรียนมัธยมเข้าสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ 

 
ขั้นที่ 5 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 

Input Process Output 
1. ข้อมูลนักศึกษาที่ผา่นการสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
2. ข้อมูลโครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม ่

1. อาจารย์ประจำหลักสตูร
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา 
2. อาจารย์ประจำหลักสตูรขอ
อนุมัติจัดทำโครงการ 
3. อาจารย์ประจำหลักสตูรจดั
โครงการเตรียมความพรอ้ม
นักศึกษา 
4. อาจารย์ประจำหลักสตูร
จัดทำรายงานสรุปโครงการ 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา 
2. นักศึกษาที่มีความพรอ้มใน
การศกึษาระดับอุดมศึกษา 
3. รายงานสรุปโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา 

 
ขั้นที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

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

การพัฒนานักศึกษาปัจจุบัน  
๐ ทางตรงผ่านการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์ประจำหลักสตูร
จัดการเรียนการสอนตาม
แผนการศึกษาในรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการพัฒนา
นักศึกษาปัจจุบัน 
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการพัฒนา 
ศิษย์เก่า 
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Input Process Output 
2. อาจารย์ผู้สอนจัดทำ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3)  
3. อาจารย์ประจำหลักสตูร
ตรวจสอบความถูกต้อง ความ
สอดคล้องของ มคอ.2 และ 
มคอ.3 
4. อาจารย์ผู้สอนพัฒนาเน้ือหา
รายวชิาในรูปแบบเอกสาร
ประกอบการสอน และเอกสาร
ประกอบการเรียน 
5. อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5)  
6. อาจารย์ประจำหลักสตูร 
ดำเนินการทวนสอบรายวิชา
ต่าง ๆ  
7. อาจารย์ประจำหลักสตูร 
จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 
นำเสนอต่อคณะฯ 
 
๐ ทางตรงผ่านกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ 
1. อาจารย์ประจำหลักสตูร
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการพัฒนา
นักศึกษา 
2. อาจารย์ประจำหลักสตูรขอ
อนุมัติจัดทำโครงการ 

3. นักศึกษาปัจจุบันที่มีความรู ้
ความสามารถ และทักษะตาม
แผนพัฒนานักศึกษา 
4. ศิษย์เก่าที่มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะตาม
แผนพัฒนานักศึกษา 
5. รายงานสรุปโครงการพัฒนา
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า 
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Input Process Output 
3. อาจารย์ประจำหลักสตูรจดั
โครงการพัฒนานักศึกษา 
4. อาจารย์ประจำหลักสตูร
จัดทำรายงานสรุปโครงการ 
 
๐ ทางอ้อมผ่านการประกวด/
แข่งขัน 
1. อาจารย์ผู้สอน หรือนกัศึกษา 
แจ้งความจำนงในการประกวด/
แข่งขัน 
2. อาจารย์ประจำหลักสตูร
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษา
กิจกรรม และอำนวยความ
สะดวกในการเข้ารว่มการ
ประกวด/แข่งขัน 
3. อาจารย์ประจำหลักสตูร 
นำเสนอผลการแข่งขันต่อคณะ 
 
การพัฒนาศิษย์เก่า 
1. อาจารย์ประจำหลักสตูร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการพัฒนาศิษย์เก่า 
2. อาจารย์ประจำหลักสตูรขอ
อนุมัติจัดทำโครงการ 
3. อาจารย์ประจำหลักสตูรจดั
โครงการพัฒนานักศึกษา 
4. อาจารย์ประจำหลักสตูร
จัดทำรายงานสรุปโครงการ 
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ขั้นที่ 7 การประเมินความพึงพอใจ 

Input Process Output 
1. แบบสอบถามความพงึพอใจ
ของนักศึกษาใหม่, นักศกึษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า 
 

1. นักศึกษาใหม่ นักศกึษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ตอบ
แบบสอบถาม (หลังเข้าร่วม
โครงการ) 
2. อาจารย์ประจำหลักสตูร
รวบรวมแบบสอบถาม 
3. อาจารย์ประจำหลักสตูร
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
4. อาจารย์ประจำหลักสตูร
จัดทำรายงานผลความพงึพอใจ
ของนักศึกษาใหม่ นักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า 

1. รายงานผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาใหม่ นักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า 

 
ขั้นท่ี 8 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมรับทราบ/หาวิธีการพัฒนางานด้านนักศึกษา 

Input Process Output 
1. การประชาสัมพันธ์ดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆ  
2. ข้อมูลนักศึกษาที่ผา่นการสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
3. รายงานสรุปโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา 
4. รายงานสรุปโครงการพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่า 
5. รายงานผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาใหม่ นักศกึษาปัจจุบัน 
และศิษย์เก่า 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูร
พิจารณาความสำเร็จของการ
ประชาสัมพันธ ์
2. อาจารย์ประจำหลักสตูร
พิจารณาข้อมูลนักศึกษาที่ผ่าน
การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
3. อาจารย์ประจำหลักสตูร
พิจารณารายงานสรุปโครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา 
4. อาจารย์ประจำหลักสตูร
พิจารณารายงานสรุปโครงการ
พัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่า 
5. อาจารย์ประจำหลักสตูร
พิจารณารายงานผลความพึง

1. รายงานการประชุม วา่ด้วย 
1.1 ผลสำเรจ็ของการ

ประชาสัมพันธ ์
1.2 ผลการรับนักศึกษา 
1.3 ผลการดำเนินโครงการ

พัฒนานักศึกษาของหลักสูตร 
1.4 ข้อมูลความพึงของ

นักศึกษาที่มีต่อหลักสตูร 
1.5 รายงานผลการ

ดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) 
2. รายงานผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) 
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Input Process Output 
พอใจของนักศึกษาใหม่ 
นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า 
6. อาจารย์ประจำหลักสตูร
จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) 

3. แผนพัฒนา/ปรับปรุงการ
ดำเนินงานอาจารย์ที่ปรกึษา 

 

 
ขั้นที่ 9 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะฯ 

Input Process Output 
1. รายงานผลการดำเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) 

1. ตัวแทนอาจารย์ประจำ
หลักสูตร นำเสนอรายงานผล
การดำเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) ต่อคณะฯ 

1. รายงานการประชุมคณะฯ  
ว่าดว้ย 

1.1 ผลการดำเนินงานของ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์
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ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

9. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
รายงาน 

6. ดำเนินการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) 

รายชื่อจากระบบ Academic นศ.กรอกข้อมูล Google Form 

3.1 จัดทำแฟ้มประวัตินักศึกษา 3.2 จัดทำข้อมูล e-Advisor 

5., 8. ประชุมหลักสูตร 

นศ.ขอคำปรึกษา/พบปัญหา 4. ที่ปรึกษาบันทึกพฤตกิรรม 

2. จัดเตรียมข้อมูลนักศึกษา 

มีปัญหา 

ไม่มีปัญหา 

7. ประเมินความพึงพอใจ 
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๐ กระบวนการดำเนินงาน 

ขั้นที่ 1 แต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษา 

Input Process Output 
1. ข้อมูลอาจารย์ประจำวิชาที่ยัง
ไม่มีหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 

1. กรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุม และสรรหาอาจารย์ที่
ปรึกษา 

1. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่
ผ่านการสรรหาเป็นมติที่ประชุม 
2. คำสั่งแต่งตั้งอาจารยท์ี่
ปรึกษา 

 
ขั้นที่ 2 จัดเตรียมข้อมูลนักศึกษา 

Input Process Output 
1. ข้อมูลนักศึกษา 1. นักศึกษาบันทึกข้อมูลการ

สมัครงานในข้ันตอนการสมัคร
เข้าเรียน 
2. นักศึกษาบันทึกข้อมูลผ่าน 
Google Form ที่หลักสตูร
จัดเตรียมไว้ (กรณีไม่สามารถ
นำข้อมูลมาจากสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน) 

1. ข้อมูลประวัติของนักศกึษา 
(Raw Data) 

 
ขั้นที่ 3 จัดทำทะเบียนประวัติของนักศึกษา 

Input Process Output 
1. ข้อมูลประวัติของนักศกึษา 1. นำข้อมูลประวัติของ

นักศึกษาจัดทำแฟ้มประวัติของ
นักศึกษา 
2. นำข้อมูลประวัติของ
นักศึกษาเข้าสู่ระบบ e-
Advisor ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้น 

1. แฟ้มประวัติของนักศกึษา 
2. ระบบ e-Advisor  
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ขั้นที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษา 

Input Process Output 
1. ข้อมูลพฤติกรรมนักศกึษา 
2. ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา
แต่ละภาคการศึกษา 
3. ข้อมูลการลงทะเบียนของ
นักศึกษาแต่ละภาคการศกึษา 
 
หมายเหตุ : ข้อ 2, 3 ไดจ้าก
นักศึกษา หรือระบบ e-
Academic ของมหาวิทยาลัย 

การบันทึกข้อมูลของนักศึกษา
แบ่งเป็น 2 ส่วน 
1. ข้อมูลพฤติกรรมนักศกึษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกลงใน
แฟ้มประวัติของนักศึกษา 
2. ข้อมูลผลการเรียนของ
นักศึกษาแต่ละภาคการศกึษา 
และข้อมูลการลงทะเบียนของ
นักศึกษาแต่ละภาคการศกึษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกลงใน
ระบบ e-Advisor 

1. ข้อมูลที่บันทึกลงในแฟ้ม
ประวัติของนักศึกษา 
2. ข้อมูลที่บันทึกลงในระบบ e-
Advisor 

 
ขั้นที่ 5 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมหาวิธีการแก้ปัญหา 

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

1. คณะกรรมบริหารประชุม
หลักสูตรหารือ เพื่อหาวธิีการ
แก้ไขปัญหา  
2. ติดต่อประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง  

1. รายงานการประชุมหลักสูตร 

 
ขั้นที่ 6 อาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) 

Input Process Output 
1. ข้อมูลที่บันทึกลงในแฟ้มประวัติ
ของนักศึกษา 
2. ข้อมูลที่บันทึกลงในระบบ e-
Advisor 
3. รายงานการประชุมหลักสูตร 

1. อาจารยท์ี่ปรึกษา
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง  

1. รายงานผลการแก้ไขปัญหา 

 
 



คู่มือการดำเนินงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 2562  | 32 

 

 

ขั้นที่ 7 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่องานอาจารย์ที่ปรึกษา 

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

1. คณะกรรมบริหารหลักสูตร
ออกแบบ/ปรับปรุงแบบ
ประเมินความพึงพอใจฯ 
2. แจกแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา 
3. วิเคราะห์และแปลผลจาก
ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ดว้ย
วิธีการทางสถิต ิ

1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่องานอาจารยท์ี่ปรึกษา 

 
ขั้นที่ 8 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมรับทราบ/หาวิธีการพัฒนางานอาจารย์ที่ปรึกษา 

Input Process Output 
1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่องาน
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

1. คณะกรรมบริหารหลักสูตร
ประชุมรับทราบ/หาวิธกีาร
พัฒนางานอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. หากมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ 
ให้นำไปดำเนินการในปี
การศกึษาถัดไปโดยทันที 

1. รายงานการประชุมหลักสูตร 
2. รายงานผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) 
3. แผนพัฒนา/ปรับปรุงการ
ดำเนินงานอาจารย์ที่ปรกึษา 
 

 
ขั้นที่ 9 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะฯ 

Input  Process Output 
1. รายงานผลการดำเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) 

1. ตัวแทนอาจารย์ประจำ
หลักสูตร นำเสนอรายงานผล
การดำเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) ต่อคณะฯ 

1. รายงานการประชุมคณะฯ  
ว่าดว้ย 

1.1 ผลการดำเนินงานของ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์
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ระบบบริหารจัดการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1., 9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

2. ประชุมนักศึกษาชั้นปี 4 

มคอ.4 
ทวนสอบ 

3. นักศึกษาชั้นปี 4 เสนอสถานที่ฝึก 

5. หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 

6. หลักสูตรทำหนังสือสง่ตัวนักศึกษา 

8. พี่เลี้ยงประเมินผลการฝึก 

4. หลักสูตรทำหนังสือขออนุเคราะห์ 

อนุเคราะห์ 

7. นักศึกษาเข้ารับการฝกึประสบการณ ์

มคอ.6 

ไมอ่นุเคราะห์ 

อาจารย์นิเทศก์ติดตามผล 

แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ 
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๐ กระบวนการดำเนินงาน 

 
ขั้นที่ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำรายละเอียดการฝึกประสบการณ์ฯ (มคอ.4) 

Input Process Output 
1. กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) 
2. ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชพี 
 
 

1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 
ศึกษาขั้นตอนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ ใน 
มคอ.2 
2. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา
ประสานงานอาจารย์ผู้สอนเป็น
อาจารย์นิเทศก ์
3. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา
เตรียมข้อมูลสถานที่ฝึกงานที่
น่าสนใจ 
4. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา
จัดเตรียมคู่มือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. รายละเอียดรายวิชาฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.4) 
2. รายชื่ออาจารย์นิเทศก์ 
3. รายชื่อสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
4. คู่มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชพี 
 
 

 
ขั้นที่ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดประชุมนักศึกษาชั้นปี 4 

Input Process Output 
1. รายละเอียดรายวิชาฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.4) 
2. รายชื่ออาจารย์นิเทศก์ 
3. รายชื่อสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
4. คู่มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชพี 
 
 

1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 
อธิบายรายละเอียดและขั้นตอน
ต่าง ๆ 
2. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา
แนะนำอาจารย์นิเทศก ์
3. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา
แนะนำสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชพี 
4. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา
อธิบายรายละเอียดคู่มอืการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. ความประสงค์เข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาชั้นปี 4 
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ขั้นที่ 3 นักศึกษาชั้นปี 4 เสนอสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Input Process Output 
1. นักศึกษาชั้นปี 4 เสนอสถานที่
ที่ประสงค์เข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชพี 
 
 

1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 
จัดเตรียมแบบฟอร์มเสนอ
สถานที่ที่ประสงค์เข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2. นักศึกษาชั้นปี 4 กรอก
แบบฟอร์มนำส่งหลักสูตร 

1. ข้อมูลสถานที่ที่ประสงค์เข้า
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
 
 

 
ขั้นที่ 4 หลักสูตรทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

Input Process Output 
1. ข้อมูลสถานที่ที่ประสงค์เข้า
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
 
 

1. เลขานุการหลักสตูรจดัทำ
หนังสือขอความอนุเคราะห์
สถานที่ฝึกประสบการณว์ิชาชพี 
2. เสนอคณบดีลงนาม 
3. นำส่งไปยังสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแตล่ะแห่ง 

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์
สถานที่ฝึกประสบการณว์ิชาชพี 
 
 

 
ขั้นที่ 5 หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Input Process Output 
1. ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัการ
เตรียมความพร้อมในการทำงาน 
2. ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัการ
แต่งกาย มารยาททางสังคม และ
การมีจติบริการ 
3. ความรู้อื่น ๆ ที่จำเป็นตาม
สถานการณ ์

1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 
ประสานงานวิทยากรใหค้วามรู้
ต่าง ๆ 
2. เลขาฯ หลักสูตรดำเนินงาน
ด้านเอกสาร ตดิต่อ
ประสานงานกับวิทยากร 
ประสานงานสถานที่ อาหาร
ว่าง เอกสาร ฯลฯ 
3. จัดกิจกรรมตามแผน 

1. นักศึกษามีความพร้อมใน
การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
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ขั้นที่ 6 หลักสูตรทำหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้ารบัฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Input Process Output 
1. ข้อมูลสถานที่ที่ตอบรบัการ
เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

1. เลขานุการหลักสตูรจดัทำ
หนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2. เสนอคณบดีลงนาม 
3. นำส่งไปยังสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแตล่ะแห่ง 
หรือนักศึกษานำส่งด้วยตนเอง 

1. หนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้ารับ
การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
 
 

 
ขั้นที่ 7 นักศึกษาชั้นปี 4 เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Input Process Output 
1. นักศึกษาชั้นปี 4 เข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

1. นักศึกษารับฟังและรบัมอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบจาก
หัวหน้างาน 
2. นักศึกษาปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
3. นักศึกษาบันทึกข้อมูลการ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
4. นักศึกษารายงานข้อมูลหรือ
ปรึกษาอาจารย์นิเทศก์เป็น
ระยะ 

1. นักศึกษามีประสบการณ์ใน
การทำงาน 
 
 

 
ขั้นที่ 8 พี่เลี้ยงประเมินผลการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

Input Process Output 
1. แบบฟอร์มประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
 

1. พี่เลี้ยงประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 
2. พี่เลี้ยงตรวจสอบข้อมูลที่
นักศึกษาได้บันทึกการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. หนังสือส่งตัวนักศึกษากลับ 
2. ผลการประเมินการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 
3. รายงานบันทึกการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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Input Process Output 
3. พี่เลี้ยงนำส่งผลการประเมิน
กลับมายังหลักสูตร 

 
 

 
ขั้นที่ 9 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายวิชาฝึกประสบการณว์ชิาชีพ 
(มคอ.6) 

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

1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 
จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา
จัดทำคะแนนและนำส่งผา่น
ระบบบริหารการศกึษา 
3. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา
ดำเนินการทวนสอบรายวิชา 
4. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา
นำเสนอรายงานต่อหลักสูตร 

1. รายงานผลการดำเนินงาน
รายวชิาฝึกประสบการณ์
วิชาชพี 
2. รายงานผลการเรียน 
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การบริหารจัดการด้านอาจารย์ 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ระบบบริหารจัดการด้านอาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2., 7. ประชุมหลักสตูร 

1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

3. รับและแต่งตั้งอาจารย์ 

4. ส่งเสริม/พัฒนาอาจารย ์

5. ปฏิบัติหน้าที่ 

6. ประเมินผลงาน 

แผนพัฒนาอาจารย์ 

8. คณะมนุษยศาสตร์ฯ รายงาน 
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๐ กระบวนการดำเนินงาน 

 
ขั้นที่  1 อาจารย์ประจำหลักสูตรรวบรวมข้อมูลอาจารย ์

Input Process Output 
1. กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) 
2. นโยบายของมหาวิทยาลัย 
(เรื่องการรับอาจารย์) 
3. แผนพัฒนาอาจารย ์
4. ผลการดำเนินโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ของปีที่ผ่านมา 
5. ผลการประเมินอาจารย์ของปีที่
ผ่านมา 
6. รายงานผลการดำเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปีที่ผ่านมา 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูร 
ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  
2. อาจารย์ประจำหลักสตูร
วิเคราะห์แผนพัฒนาอาจารย ์
ให้สอดคล้องตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
3. อาจารย์ประจำหลักสตูร
จัดเตรียมข้อมูลการพัฒนา
อาจารย์เพื่อนำเสนอต่อ 
คณะกรรมการอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

1. ข้อมูลจำนวนอาจารย ์
2. ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์
ตามแผนฯ 
3. ข้อมูลการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
4. ข้อมูลผลการประเมิน
อาจารย์ของปีการศึกษาที่ผ่าน
มา 
5. ข้อมูลผลการดำเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปี
การศกึษาที่ผา่นมา 

 
ขั้นที่  2 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมพิจารณาความเพียงพอของอาจารย์ผู้สอน 

Input Process Output 
1. ข้อมูลจำนวนอาจารย ์
2. ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์ตาม
แผนฯ 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูร
หารีอเกี่ยวกับความเพียงพอ
ของอาจารยต์่อภาระงาน 
2. อาจารย์ประจำหลักสตูร
หารือเกี่ยวกับความต้องการ
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
3. อาจารย์ประจำหลักสตูร 
พิจารณาแต่งตั้งอาจารยผ์ู้สอน 
(ถ้ามี) 

1. รายงานการประชุม วา่ด้วย 
1.1 จำนวนอาจารย์ใน

ปัจจุบัน 
1.2 ข้อมูลความต้องการ

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
1.3 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
1.4 ข้อมูลโครงการส่งเสริม

และพัฒนาอาจารย ์
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Input Process Output 
4. อาจารย์ประจำหลักสตูร
หารือเกี่ยวกับการส่งเสรมิและ
พัฒนาอาจารย ์

 
ขั้นที่  3 การรับอาจารยใ์หม่และแต่งตั้งอาจารยผ์ู้สอน 

Input  Process Output 
การรับอาจารย์ใหม ่
1. ข้อมูลความต้องการอาจารย์
ใหม่ (ถ้ามี) 

 
1. ตัวแทนอาจารย์ประจำ
หลักสูตรนำเสนอข้อมูลความ
ต้องการอาจารยใ์หม่ต่อคณะฯ 

 
1. รายงานการประชุมคณะฯ  
ว่าดว้ย 

1.1 หลักสูตรฯ เสนอขอ
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 

1.2 หลักสูตรฯ เสนอแตง่ตั้ง
อาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี) 

การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
1. ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี) 
 

 
1. ตัวแทนอาจารย์ประจำ
หลักสูตรนำเสนอข้อมูลอาจารย์
ผู้สอนต่อคณะกรรมการ
อาจารย์ประจำหลักสตูร 
2. คณะกรรมการฯ พจิารณา
คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน 
ได้แก่ คุณวุฒกิารศึกษา ผลงาน
วิชาการ ความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
รายวชิาของหลักสูตร 
3. คณะกรรมการฯ ลงมติ
ความเห็นในการรับหรือไม่รับ
อาจารย์ผู้สอน  
4. เลขานุการ ทำบันทึกเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
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ขั้นที่  4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

Input  Process Output 
1. กรณีส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ในรูปของโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย ์
2. อาจารย์ประจำหลักสตูรขอ
อนุมัติจัดทำโครงการ 
3. อาจารย์ประจำหลักสตูรจดั
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย ์
4. อาจารย์ประจำหลักสตูร
จัดทำรายงานสรุปโครงการ 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย ์
2. อาจารย์มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะตาม
แผนพัฒนาอาจารย ์
3. รายงานสรุปโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

2. กรณีส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์รายบุคคล 
- หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 
หรือ 
- เอกสารชี้ชวนโครงการอบรม 
สัมมนา หรือการประชุมต่าง ๆ 

1. อาจารย์แจ้งความประสงค์
เข้าร่วมโครงการให้หลักสูตรฯ 
รับทราบ พร้อมแนบเอกสาร
โครงการ 
2. หลักสูตรฯ เสนอคณะ และ
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
3. มหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
หลักสูตรแจ้งให้อาจารย์
รับทราบ 
 
หมายเหตุ กรณีมหาวิทยาลัยไม่
อนุมัติ ให้นำเรื่องเข้าพิจารณา
ใช้งบประมาณของหลักสูตร 

1. บันทึกขออนุญาตเข้าร่วม
โครงการ แนบเอกสารโครงการ 
2. คำสั่งให้บุคลากรเข้ารว่ม
โครงการ 
3. รายงานสรุปผลที่ไดร้บัจาก
การเข้ารว่มโครงการ (เพื่อ
นำไปใช้ในการจัดการความรู้
ต่อไป) 
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ขั้นที่  5 อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ 

Input  Process Output 
1. คู่มือการปฏิบัติงานของ
อาจารย ์
 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูร
ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกจิให้
ครบทั้ง 4 ด้าน 

1. ข้อมูลผลการปฏิบัติงานทั้ง 4 
ด้าน 

 
ขั้นที่  6 การประเมินอาจารย์ 

Input  Process Output 
1. ข้อมูลผลการปฏิบัติงานทั้ง 4 
ด้าน 
 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูร
บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานลง
ในแบบฟอร์ม 

1. แบบฟอร์มที่บันทึกข้อมูล
การการปฏิบัติงานแล้ว 

 
ขั้นที่  7 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมรับทราบ/หาวิธีการพัฒนางานอาจารย์ผู้สอน 

Input  Process Output 
1. ข้อมูลการอนุมตัิอาจารย์ใหม่ 
(ถ้ามี) 
2. ข้อมูลการอนุมตัิอาจารย์ผู้สอน 
(ถ้ามี) 
3. รายงานสรุปโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย ์
4. แบบฟอร์มที่บันทึกข้อมูลการ
การปฏิบัติงานแล้ว 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูร
เสนอรายชื่อผู้รว่มเป็น
กรรมการควบคุมการสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
2. อาจารย์ประจำหลักสตูร
รวบรวมข้อมูลเสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอน 
3. อาจารย์ประจำหลักสตูร
พิจารณารายงานสรุปโครงการ
พัฒนาส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย ์
4. อาจารย์ประจำหลักสตูร
พิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ผู้สอน 
5. อาจารย์ประจำหลักสตูร
จัดทำรายงานผลการ

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการสอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ (ถ้ามี) 
2. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผูส้อน 
(ถ้ามี) 
3. รายงานการประชุม วา่ด้วย 

3.1 ผลการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

3.2 ผลการประเมินอาจารย ์
4. รายงานผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7 หมวด 2) 
5. แผนพัฒนา/ปรับปรุงการ
ดำเนินงานอาจารย์ที่ปรกึษา 
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Input  Process Output 
ดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7 หมวด 2) 

 
ขั้นที่  8 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะฯ 

Input  Process Output 
1. รายงานผลการดำเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) 

1. ตัวแทนอาจารย์ประจำ
หลักสูตร นำเสนอรายงานผล
การดำเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) ต่อคณะฯ 

1. รายงานการประชุมคณะฯ  
ว่าดว้ย 

1.1 ผลการดำเนินงานของ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์
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ขั้นตอนการขอไปร่วมประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ไม่อนุมัติ 

หลักสูตรพิจารณา 
ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

เข้าร่วมกิจกรรม 

ทำเรื่องเบิกจ่าย 

นำเสนอประโยชน์ที่ได้รับ 

ทำบันทึกขออนุมัติใช้เงิน + เอกสารโครงการ 

มหาวิทยาลยัพิจารณา 
อนุมัติ 

เข้าร่วมกิจกรรม 

ทำเรื่องเบิกจ่าย 

นำเสนอประโยชน์ที่ได้รับ 
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การบริหารจัดการด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ระบบบริหารจัดการด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน 
2., 8. ประชุมหลักสตูร 

1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

3. วางระบบผู้สอน 

4. พัฒนาและปรับปรุง มคอ.3/4 

5. จัดการเรียนการสอน 

6. ประเมินผลผู้เรียน 

7. จัดทำรายงาน มคอ.5/6 

มคอ.2 

9. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

ทว
นส

อบ
 

ผู้ใช้บัณฑิต 
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๐ กระบวนการดำเนินงาน 

 
ขั้นตอน 1 อาจารย์ประจำหลักสูตรรวบรวมข้อมูลด้านหลักสูตร การเรยีนการสอน และการประเมิน
ผู้เรียน 

Input Process Output 
1. กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) 
2. นโยบายของมหาวิทยาลัย (เรื่อง
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการ
ประเมินผล) 
3. ผลการดำเนินโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ของปีที่ผ่านมา 
4. รายงานการทวนสอบของปีที่
ผ่านมา 
5. รายงานผลการดำเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปีที่ผ่านมา 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูร 
ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  
2. อาจารย์ประจำหลักสตูร
วิเคราะห์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
3. อาจารย์ประจำหลักสตูร
จัดเตรียมข้อมูลดา้นหลักสูตร 
การเรียนการสอน และการ
ประเมินเพื่อนำเสนอต่อ 
คณะกรรมการอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

1. ข้อมูลรายวิชา 
2. ข้อมูลจำนวนอาจารยผ์ู้สอน 
3. ข้อมูลจำนวนนักศึกษา 
4. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
5. ข้อมูลการทวนสอบของปี
การศกึษาที่ผา่นมา 
6. ข้อมูลผลการดำเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปี
การศกึษาที่ผา่นมา 

 
ขั้นตอน 2 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมพิจารณาการจัดการเรียนการสอน 

Input Process Output 
1. ข้อมูลรายวิชา 
2. ข้อมูลจำนวนอาจารยผ์ู้สอน 
3. ข้อมูลจำนวนนักศึกษา 
4. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
5. ข้อมูลการทวนสอบของปี
การศกึษาที่ผา่นมา 
6. ข้อมูลผลการดำเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ของปีการศกึษา
ที่ผ่านมา 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูรหารือ
เกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนตาม
แผนการเรียน 
2. อาจารย์ประจำหลักสตูรหารือ
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ปัญหาจากปี
การศกึษาที่ผา่นมา 
3. อาจารย์ประจำหลักสตูรหารือ 
เกี่ยวกับแบบประเมินผู้สอนตาม
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

1. รายงานการประชุม วา่ด้วย  
1.1 ข้อมูลตารางเรียน 
1.2 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
1.3 ข้อมูลปัญหา อุปสรรค 

และแนวทางการแก้ปัญหาด้าน
การเรียนการสอน 

1.4 แบบประเมินผู้สอนตาม
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

1.5 แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
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Input Process Output 
4. อาจารย์ประจำหลักสตูรหารือ
เกี่ยวกับแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

 
ขั้นตอน 3 การวางระบบผู้สอน 

Input Process Output 
1. ข้อมูลตารางสอน 
2. ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูรรว่ม
พิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอน
รับผิดดชอบรายวิชาตา่ง ๆ โดย
พิจารณาจาก 

๐ ความรู้ความสามารถ 
๐ คุณวุฒิทางการศึกษา 
๐ ความสนใจ 

2. อาจารย์ประจำหลักสตูร
รวบรวมข้อมูลการจดัระบบ
ผู้สอนนำส่งสำนักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน 

1. ข้อมูลระบบผู้สอน 

 
ขั้นตอน 4 การพัฒนาและปรับปรุง มคอ.3 และ 4 

Input Process Output 
1. ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ปัญหาด้านการ
เรียนการสอน 

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

1. มคอ.3 และ 4 (ที่ปรับปรุง
แล้ว) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
และเอกสารประกอบการสอน 
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ขั้นตอน 5 การจัดการเรยีนการสอน 
Input Process Output 

1. มคอ.3 และ 4 (ที่ปรับปรุงแล้ว) 
2. เอกสารประกอบการเรียน และ
เอกสารประกอบการสอน 
3. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ด้านทรัพยากรการเรียนรู้) 

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนำวิธีการ
เรียนการสอน 
2. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอน 
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. นักศึกษาทำแบบประเมิน
ความรู ้(ข้อสอบ)  
2. นักศึกษาทำแบบประเมิน
ผู้สอนตามผลการเรียนรู ้5 ด้าน 
3. ผู้ใช้บัณฑิตทำแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

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

 
ขั้นตอน 7 การจัดทำ มคอ.5 และ 6 

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

1. อาจารย์ผู้สอนนำข้อมูลจาก
เอกสารบันทึกคะแนน เอกสาร
บันทึกพฤติกรรม และผลการ
ประเมินความรู้ มาทำการ
ประเมินผลการเรียน 
2. อาจารย์ผู้สอนนำผลการ
ประเมินผู้สอนตามผลการเรียนรู้ 
5 ด้าน มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
3. อาจารย์ผู้สอนจัดทำ 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. อาจารย์ประจำหลักสตูร
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ 
(ระดับรายวิชา) ประกอบด้วย 
ตัวแทนกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารย์ประจำกลุ่ม
วิชา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ตามความเหมาะสม 
2. กำหนดรายวิชาทีจ่ะทวนสอบ 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวชิาที่เปิดสอนในแตล่ะภาค
การศกึษา แล้วทำการสุม่ตรวจ
ผลการให้คะแนนแต่ละส่วน
ตามที่กำหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ ใน มคอ.3 
และ 4 
3. จัดทำรายงานผลการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(ระดับรายวิชา) ของภาค
การศกึษา ที่แสดงให้เห็น
ภาพรวมคุณภาพของการจัดการ
เรียนรู้ และผู้เรียนบรรลตุาม
มาตรฐานการเรียรูท้ี่กำหนดไว้  

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบ (ระดับรายวิชา) 
ประจำปีการศกึษา 
2. รายงานผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู ้(ระดับ
รายวชิา)  

 
ขั้นตอน 9 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมรับทราบผลการทวนสอบ 

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

1. อาจารย์ประจำหลักสตูร
พิจารณาทวนสอบรายวชิาตา่ง ๆ 
อย่างน้อย 25%  

1. รายงานการประชุม วา่ด้วย 
1.1 ผลการทวนสอบของ

หลักสูตร 
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Input Process Output 
2. รายงานผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) 
3. แผนพัฒนา/ปรับปรุงการ
ดำเนินงานอาจารย์ที่ปรกึษา 
 
 

ขั้นตอน 10 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะฯ 

Input  Process Output 
1. รายงานผลการทวนสอบของ
หลักสูตร 

1. ตัวแทนอาจารย์ประจำ
หลักสูตร นำเสนอรายงานผล
การทวนสอบของหลักสูตร 

1. รายงานการประชุมคณะฯ  
ว่าดว้ย 

1.1 ผลการทวนสอบของ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์
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การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

นิยามสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทีห่ลักสูตรบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศได้ดำเนินการบริหาร
จัดการ จัดเตรียมให้บริการแก่นักศึกษา จำแนกออกเป็น  3 ด้าน ได้แก่ 

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

2. ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี หมายถึง เครื ่องมือเครื่องใช้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาให้ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งความรู้ประเภทต่าง ๆ ที่ทางหลักสูตรได้ดำเนินการ
บริหารจัดการ และจัดเตรียมไว้ให้บริการ อาทิ เครื่องฉาย (projector) เครื่องฉายภาพ (visualzer) เครื่อง
ขยายเสียง สัญญาณไวไฟ ระบบเครือข่ายแลน เป็นต้น 

3. ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ที่จัดเตรียม
ให้บริการแก่นักศึกษาในการค้นคว้าหาความรู ้เพิ ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่ง
ประกอบด้วย หนังสือ ตำรา วารสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ ฐานข้อมูลวารสาร ฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบอีเลิร์นนิง 
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ระบบการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน 

ประสานงาน 

1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

7. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

ใช้บริการบริการ 

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

5. ประเมินความพึงพอใจ 

2., 6. ประชุมหลักสตูร 
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๐ กระบวนการดำเนินงาน 

 
ขั้นที่ 1 อาจารย์ประจำหลักสูตรสำรวจสิ่งสนับสนุน 

Input Process Output 
1. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนด้านต่าง ๆ  1. อาจารย์ประจำหลักสตูร

สำรวจ รวบรวมและบันทึกลง
ในฐานข้อมูล 

1. ฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุน 

 
ขั้นที่ 2 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมรับทราบการรายงานข้อมูลการสำรวจ 

Input Process Output 
1. ฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุน อาจารย์ประจำหลักสตูร

นำเสนอฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุน 
อาจารย์ประจำหลักสตูรแจ้ง
ข้อมูลใหม่ ๆ เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
อาจารย์ประจำหลักสตูรจัดทำ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูร
รับทราบข้อมูลสิ่งสนับสนุนต่าง 
ๆ ที่เป็นปัจจุบัน 

 
ขั้นที่ 3 อาจารย์ประจำหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผูส้อน 

Input Process Output 
1. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ที่เป็น
ปัจจุบัน 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูรแจ้ง
ข้อมูลสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ให้
อาจารย์ผู้สอน (อาจารยใ์หม่) 
รับทราบและเรียนรู้ 

1. อาจารย์ผู้สอนรับทราบและ
เรียนรู้  
1. อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้สิ่ง
สนับสนุนต่าง ๆ ได ้
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ขั้นที่ 4 อาจารย์ประจำหลักสูตรปฐมนิเทศนักศึกษา 

Input Process Output 
1. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ที่เป็น
ปัจจุบัน 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูรแจ้ง
(ปฐมนิเทศ) ข้อมูลสิ่งสนับสนุน
ต่าง ๆ ให้นักศึกษารับทราบ
และเรียนรู้  

1. นักศึกษารับทราบและ
เรียนรู้  
1. นักศึกษาสามารถใช้สิง่
สนับสนุนต่าง ๆ ได ้

 
ขั้นที่ 5 ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา 

Input Process Output 
1. ข้อมูลความพึงพอใจ 1. อาจารย์ประจำหลักสตูรนำ

แบบประเมินความพึงพอใจเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากอาจารย์
ผู้สอน และนักศึกษา 
2. อาจารย์ประจำหลักสตูร
วิเคราะห์ข้อมูล 
3. อาจารย์ประจำหลักสตูร
จัดทำรายงานผลความพงึพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนด้านต่าง ๆ 

1. รายงานผลความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนับสนุนด้านต่าง ๆ  

 
ขั้นที่ 6 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมรับทราบ/หาวิธีการพัฒนางานสนับสนุนการเรียนรู้ 

Input Process Output 
1. รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

1. อาจารย์ประจำหลักสตูร
นำเสนอรายงานผลความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. อาจารย์ประจำหลักสตูร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น 
3. อาจารย์ประจำหลักสตูรทำ
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อม
เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

1. รายงานการประชุม วา่ด้วย   
1.1 สรุปผลการวิเคราะห์

ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
แนวทางแก้ปัญหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
2. รายงานผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) 
3. แผนพัฒนา/ปรับปรุงการ
ดำเนินงานอาจารย์ที่ปรกึษา 
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ขั้นที่ 7 อาจารย์ประจำหลักสูตรรายงานผลต่อคณะฯ 

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

1. อาจารย์ประจำหลักสตูร
นำเสนอสรุปผลการวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
แนวทางแก้ปัญหา ต่อทีป่ระชุม
คณะฯ 
2. คณะรวบรวมปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ปัญหาระดับ
หลักสูตร 
3. คณะจัดทำรายงานการ
ประชุม 

1. รายงานการประชุมคณะ ว่า
ด้วย  

1.1 ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ปัญหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร 
 

 
ขั้นที่ 8 คณะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

1. คณะฯ แจ้งปัญหา อปุสรรค 
และแนวทางการแก้ปัญหาต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. คณะฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมหาทางแก้ปัญหา 
3. คณะฯ จัดทำสรุปแนว
ทางการแก้ปัญหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้

1. แนวทางการแก้ปัญหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 


