
แผนปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
ปีการศึกษา 2559 

  
 การด าเนินงานของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในปีการศึกษา 2558 หลังจากได้มีการตรวจสอบผ่านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ไปแล้วนั้น ยังคงมีบางกระบวนการที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ือให้การด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไปมีประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีแผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับหลักสูตร) ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ คู่มือการปฏิบัติงานของหลักสูตร การพัฒนากระบวนการท างาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
1. ข้อมูลทั่วไป 
(องค์ประกอบที่ 1) 
 
ผู้รับผิดชอบ : 
ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 

- ประเด็น : การติดตามข้อมูล 
แนวทางการพัฒนา :  
1. เมื่อใดก็ตามที่มีการปรับเปลี่ยน
กรรมการบริหารหลักสูตร ต้องท า
บันทึกข้อความอย่างเป็นรายลักษณ์
อักษร และต้องติดต่อประสานงาน
ให้ได้การตอบรับจาก สกอ. ก่อนถึง
รอบการประกันคุณภาพถัดไป 
 

ประเด็น : การรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
แนวทางการรายงาน : ให้น าเสนอ
รายงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ไป
ตามล าดับ เพ่ือให้เห็นพัฒนาการ
และหลักฐานที่สามารถตรวจสอบ
ได้อย่างครบถ้วน 



หมวดที่ คู่มือการปฏิบัติงานของหลักสูตร การพัฒนากระบวนการท างาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
2. อาจารย์ 
(องค์ประกอบที่ 4) 
 
ผู้รับผิดชอบ : 
อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น : การรายงานข้อมูลการ
พัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และ
บุคลากร  
แนวทางการพัฒนา : ต้องรวบรวม
หลักฐานที่ต้องใช้ในการประเมิน 
ได้แก่ 
    1) ค าสั่งหรือบันทึกท่ีไปอบรม
หรือสัมมนา 
    2) สรุปผลการเข้าร่วมอบรม
สัมมนา  
        2.1) ความรู้ที่ได้รับ (ประเด็น
ความรู้) 
        2.2) การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน (ระบุให้ชัดเจน)    
  
 

ประเด็น : การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย ์
แนวทางการรายงาน : น าเสนอ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ที่ได้
ด าเนินการคือ การส่งเสริมให้
อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนาในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบรรณารักษ์
โดยตรง หรือศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเชื่อมโยง ทั้งจาก
หน่วยงานภายใน และหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งความรู้ที่
ได้สามารถน ามาใช้ในการ
ด าเนินงาน หรือถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่นักศึกษา 

3. นักศึกษาและบัณฑิต 
(องค์ประกอบที่ 2, 3) 
 
ผู้รับผิดชอบ : 
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 

- - ประเด็น : 3.2.1 การควบคุม การ
ดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
แนวทางการรายงาน : 



หมวดที่ คู่มือการปฏิบัติงานของหลักสูตร การพัฒนากระบวนการท างาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ เพ่ิมตารางเปรียบเทียบผลการ

ประเมินความพึงพอใจในการ
ควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ระหว่างปี
การศึกษา 2557 กับ ปีการศึกษา 
2558 
ประเด็น : 3.2.2 การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
แนวทางการรายงาน :  
จากการประเมินกระบวนการการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 
พบว่านักศึกษาต้องการเรียนรู้ใน
ลักษณะการลงมือปฏิบัติมากขึ้น 
ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ จึงได้เน้นการ
เรียนการสอนให้มีการลงมือปฏิบัติ
มากขึ้น เช่น วิชาการท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ รายวิชาการ



หมวดที่ คู่มือการปฏิบัติงานของหลักสูตร การพัฒนากระบวนการท างาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
จัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อ
ศึกษาเนื้อหารายวิชาเสร็จสิ้นทาง
หลักสูตรฯ ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน
ที่หอสมุดแห่งชาติ จากการ
ประเมินผลการฝึกงานของ
นักศึกษาพบว่า นักศึกษามี
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับดี (X = 4.00) 
ประเด็น : 3.3.1 การคงอยู่ 
แนวทางการรายงาน :  
เพ่ิมการคิดสัดส่วนเป็นค่าร้อยละ
ของอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ทุกชั้นปีเพื่อ ดูแนวโน้มการคงอยู่ 
หากมีแนวโน้มดีขึ้นจะส่งผลให้
คะแนนการประเมินประกัน
คุณภาพภายในหลักสูตรสูงขึ้น 
ประเด็น : 3.3.2 ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา  
แนวทางการรายงาน : 
เพ่ิมตารางเปรียบเทียบความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร 



หมวดที่ คู่มือการปฏิบัติงานของหลักสูตร การพัฒนากระบวนการท างาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระหว่างปีการศึกษา 2557 กับ ปี
การศึกษา 2558 
ผลการจัดการข้อร้องเรียนในปี
การศึกษา 2558 ไม่พบว่ามีการ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

4. ข้อมูลสรุปรายวิชาของ
หลักสูตรและคุณภาพการสอน
ในหลักสูตร 

(องค์ประกอบที่ 5) 
 
ผู้รับผิดชอบ : 
ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 
ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 

- 4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
ประเด็น: หลักคิดในการออกแบบ
หลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ 
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการท างาน: 
1. การวางแผนการปรับปรุง
หลักสูตร หรือ พัฒนาหลักสูตรใหม่ 
โดยแนวทางตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และการวิจัยทิศทาง
ของสาขาวิชาในประเทศไทยและ
นานาชาติ รวมทั้งความต้องการ
บุคลากร 
 
 
 

- 



หมวดที่ คู่มือการปฏิบัติงานของหลักสูตร การพัฒนากระบวนการท างาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
5. การบริหารหลักสูตร 
(องค์ประกอบที่ 6) 
 
ผู้รับผิดชอบ : 
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

- ประเด็น : การติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ 
แนวทางการท างาน : 
1. การติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้จัดท าบันทึก
ข้อความ เพื่อมีหลักฐานสามารถ
ติดตามและตรวจสอบการท างานได้ 
 

ประเด็น : การรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
แนวทางการรายงาน :  
1. ควรรายงานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ย้อนหลังที่ด าเนินการผ่านมา
ทุกปี เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ควรรายงานการด าเนินงานที่
หลักสูตรอ านวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน เช่น การท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ล่ามภาษามือ 

 


