
โอกาสทางธุรกิจ

มาตรฐานดานศิลปะ

และวัฒนธรรม

รายไดจากนวัตกรรม

SDU SPIRIT

ผลิตบัณฑิต

วิจัย

บริการวิชาการ

ทำนุบำรุง ศิลปะ

และวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2559
(1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)

บริหารจัดการ
Service Center

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รหัสหลักสูตร : 25471651102266 

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ปี  2559  | 1 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

(1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
 
 
 
 
 

ระดับหลักสูตร 
รหัสหลักสตูร 25471651102266 
ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
ข้อมูล ณ วันที ่12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ปี  2559  | ก 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

1. บทน ำ (ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตรพอสังเขป) 
 ปรัชญำ :  
  บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร ์
  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1. มีความรู้ในด้านการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
   2. มีความใฝ่รู้  สามารถพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ และปรับตัวให้ก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การเมืองและเศรษฐกิจโลก  
   3. มีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  
   4. มีใจรักบริการ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
   5. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 การประเมินตนเองตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ประจ าปีการศึกษา 2559  มีผลการด าเนินงาน “ได้มำตรฐำน” ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.77 คะแนน)
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3.2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา : 28 

3.3 รายงานผลการด าเนินงาน (สกอ.3.1, 3.2, 3.3) 28 

3.3.1 การรับนักศึกษา (สกอ. 3.1) ประเด็นการประเมิน 28 

3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ. 3.2) ประเด็นการประเมิน 32 

3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ. 3.3) 39 
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3.3.4 คุณลักษณะของผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 41 
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หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 
 
1.1 รหัสหลกัสูตร 25471651102266 
   มี มคอ.1 
   ไม่มี มคอ.1 
1.2 วันทีส่ภำมหำวิทยำลยัให้ควำมเห็นชอบหลักสตูร  
      25 ตุลาคม 2556 (หลักฐานการประชุมครั้งที่ 11(19)/2556)  
1.3 วันที่น ำส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทรำบกำรเห็นชอบหลักสูตร  
 วันที่น าส่ง 
1.4 สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
    ในมหาวิทยาลัย 
   วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) ...........................................………. 
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1.5 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
 1.5.1 รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 จนถึงปัจจุบัน 

ที่ระบุใน มคอ.2 ปัจจุบัน หลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลง 
ในมหำวิทยำลัย ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง  

1. ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา  1. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ - สมอ.08 (ศธ.6701/2519) และ
รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5(16)/2559 วาระท่ี 1 ข้อ 1.4 

2. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 2. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด -  
3. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 3. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร -  
4. อ.ทิพวัลย์ ขันธมะ 4. ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน - สมอ.08 (ศธ.6701/2519) และ

รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5(16)/2559 วาระท่ี 1 ข้อ 1.4 

5. อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 5. อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ -  
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/1_1_SMO08_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/1_1_SMO08_59.pdf
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 1.5.2 ข้อมูลประวัติกำรศึกษำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปัจจุบัน  

รำยช่ืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ปัจจุบัน 

ระดับ
กศ.  
ที่จบ 

ปีท่ีจบ 
กศ. 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตร 
ที่จบกำรศึกษำ 

กลุ่มสำขำวิชำ 
ที่จบตำม ISCED 

สำขำวิชำ 
ที่จบกำรศึกษำ 

ชื่อสถำบัน 
ที่จบกำรศึกษำ 

1. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ตรี 2540 ศศ.บ. บุคลากรห้องสมุด
และ

บรรณารักษศาสตร์ 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา 

โท 2546 ศศ.ม. บุคลากรห้องสมุด
และ

บรรณารักษศาสตร์ 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรร
มศาสตร์ 

เอก 2559 ปร.ด. การออกแบบ
ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเพชรบุรี 

2. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ตรี 2535 ค.บ. ศึกษาศาสตร์อื่น ๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

วิทยาลัยครู
นครปฐม 

โท 2541 ศษ.ม.  ศึกษาศาสตร์อื่น ๆ เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

เอก 2559 ปร.ด. ศึกษาศาสตร์อื่น ๆ เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระ

นครเหนือ 
3. ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน ตรี 2534 B.B.A. ประกันภัย Commercial Lines 

Insurance 
มหาวิทยาลัย 

อัสสัมชัน 
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รำยช่ืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ปัจจุบัน 

ระดับ
กศ.  
ที่จบ 

ปีท่ีจบ 
กศ. 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตร 
ที่จบกำรศึกษำ 

กลุ่มสำขำวิชำ 
ที่จบตำม ISCED 

สำขำวิชำ 
ที่จบกำรศึกษำ 

ชื่อสถำบัน 
ที่จบกำรศึกษำ 

โท 2537 M.S. การออกแบบ
ระบบ 

Computer Information 
Systems 

มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัน 

เอก 2557 วท.ด. การออกแบบ
ระบบ 

ธุรกิจเทคโนโลยีและการ
จัดการนวัตกรรม 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

4. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ตรี 2537 ศศ.บ. บุคลากรห้องสมุด
และ

บรรณารักษศาสตร์ 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม 

โท 2544 ศศ.ม. บุคลากรห้องสมุด
และ

บรรณารักษศาสตร์ 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

โท 2551 บธ.ม. การตลาด การตลาด มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

เอก 2559 ปร.ด. ศึกษาศาสตร์อื่น ๆ เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระ

นครเหนือ 
5. อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ ตรี 2536 ศศ.บ. บุคลากรห้องสมุด

และ
บรรณารักษศาสตร์ 

บรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครู
สกลนคร 
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รำยช่ืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ปัจจุบัน 

ระดับ
กศ.  
ที่จบ 

ปีท่ีจบ 
กศ. 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตร 
ที่จบกำรศึกษำ 

กลุ่มสำขำวิชำ 
ที่จบตำม ISCED 

สำขำวิชำ 
ที่จบกำรศึกษำ 

ชื่อสถำบัน 
ที่จบกำรศึกษำ 

โท 2539 ศศ.ม. บุคลากรห้องสมุด
และ

บรรณารักษศาสตร์ 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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1.6 กำรก ำกับให้เป็นไปตำมมำตรฐำน (สกอ. 1.1) 
 เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (ณ สิ้นรอบปีกำรศึกษำที่ประเมิน) 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำร 
วัน/เดือน/ปี เริ่มต้นเป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

สัญญำจ้ำง/ 
หมำยเลขบัตรประชำชน 

1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ปร.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกฎาคม 2556 5 3099 90021 xx x 
2 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ปร.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกฎาคม 2556 3 7099 00203 xx x 
3 ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน ปร.ด. อาจารย์ 29 เมษายน 2559  
4 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ปร.ด. อาจารย์ 29 เมษายน 2559 5 1009 99074 xx x 
5 อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ ศศ.ม. อาจารย์ กรกฎาคม 2556 3 4711 00003 xx x 

 
 เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 2. คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (ปริญญำตรี) 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำร 
สำขำที่ตรง หรือ 

สัมพันธ์กับสำขำที่เปิดสอน 
1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ปร.ด. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
 สาขาที่ตรง 
 สาขาที่สัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอน 

2 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ปร.ด. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 สาขาที่ตรง 
 สาขาที่สัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอน 

3 ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน ปร.ด. อาจารย์  สาขาที่ตรง 
 สาขาที่สัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอน 

4 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ปร.ด. อาจารย์  สาขาที่ตรง 
 สาขาที่สัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอน 

5 อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ ศศ.ม. อาจารย์  สาขาที่ตรง 
 สาขาที่สัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอน 
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    อำจำรยผ์ู้สอน 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น
เป็นอำจำรย์ผู้สอน 

สัญญำจ้ำง/ 
หมำยเลขบัตรประชำชน 

1 ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา - ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
- วท.ม. (เทคโนโลยีการ
จัดการระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กรกฎาคม 2556 3 1021 00475 xx x 

2 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม - ปร.ด. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
- กศ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
- บธ.บ. (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

อาจารย์ สิงหาคม 2558  

3 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล - ศศ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร์และ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กรกฎาคม 2556  
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สารสนเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
- ศศ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 
สถาบันราชภัฏ
กาญจนบุรี  

3 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์   กรกฎาคม 2556  
4 อ.อัครเดช วรรณสิน     
5 อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง     
6 อ.บูลยา สอดศรี     
7 อ.จตุรงค์ ดวงจินดา     
8 ดร.สุดารัตน์ เทพพิมล     
9 ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์     
10  อ.อัครเดช เสนานิกรณ์     
11 อ.นที เพชรสุทธิธนสาร     
12 อ.ทิพย์วิมล กิตติวราพล     
13 อ.ชนินันท์ สิทธิคุณ     
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 เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 11. กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด (ปริญญำ
ตรี) 

ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
1. ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF เมื่อปี พ.ศ.2556 
และใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันยังไม่ถึงรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่ก าหนด (หลักฐานอ้างอิง 1 และ 2) 
 

1. หนังสืออนุมัติหลักสูตรจาก 
สกอ. (หลักฐานหมายเลข 1.4) 
2. เล่ม มคอ.2 ที่ผ่านการอนุมัติ
จาก สกอ. (หลักฐานหมายเลข 
1.5) 

 
กำรประเมินตนเอง (ตัวบง่ชี้ 1) 

ตัวบ่งชี้ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
1.1 3 ข้อ ผ่ำน 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2558/1_0_SMO08_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2558/1_0_SMO08_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/document/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/document/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/document/TQF2_59.pdf


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ปี  2559  | 10 
 

หมวดที่ 2 อำจำรย์ 
 
2.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ (สกอ. 4.1) ประเด็นกำรประเมิน 
 - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 - การบริหารอาจารย์ เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ครบถ้วนตามพันธกิจ และนอกเหนือจากการท าหน้าที่สอน 
เช่น การให้ค าปรึกษา ร่วมพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 
 - การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
กำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้
ก าหนดขั้นตอนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ไว้ในคู่มือการ
ด าเนินงาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตของหลักสูตรฯ (หลักฐาน
อ้างอิง 1) ดังนี้ 

การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะกระท า
เมื่ออัตราก าลังคนไม่เพียงพอตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประชุมหารือเพ่ือสรรหา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่ โดยพิจารณาคุณสมบัติตามที่ 
สกอ. ก าหนด  

2. ท าบันทึกเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่ ต่อ
คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สภาวิชาการ 
และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 ไม่มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่เปลี่ยนไปจากเดิม 

 
 
 

 
1. คู่มือการปฏิบัติงาน สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ฯ  
(หลักฐานหมายเลข 2.1.1) 
 

กำรบริหำรอำจำรย์ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิดบัณฑิตให้มี

ความรู้ความสามารถในการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีการบริหาร
อาจารย์ จ าเป็นต้องมีคณาจารย์ที่มีศักยภาพ ซึ่งได้ด าเนินการ

 
2. รายละเอียดหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ

http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/main/59_Curriculum_manual.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/main/59_Curriculum_manual.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/main/59_Curriculum_manual.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/main/59_Curriculum_manual.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/document/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/document/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/document/TQF2_59.pdf
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ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
บริหารอาจารย์ในประเด็นต่าง ๆ ทีส่อดคล้องกับรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) (หลักฐานอ้างอิง 2) ดังนี้ 

1. การรับอาจารย์ใหม่ จะด าเนินการต่อเมื่อมีอาจารย์ลา
ศึกษาต่อหรือลาออกหรือเสียชีวิต และส่งผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอน โดยจะมีกระบวนการ คือ 
 1) ท าบันทึกแจ้งความต้องการอาจารย์ใหม่ ต่อ
คณะกรรมการคณะฯ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ เพ่ืออนุมัติให้สรรหาอาจารย์ใหม่ 
 2) ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ ตามท่ีก าหนดไว้ใน 
มคอ.2, ระเบียบหรือข้อบังคับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัย แล้วจึงเริ่มกระบวนการสรรหาตาม
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 
 3) จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหลักสูตร รวมถึงสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมอาจารย์ใหม่ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
 4) แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น
แนะน าเทคนิคการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  
 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ 

2. การสรรหาอาจารย์ผู้สอน จะด าเนินการหลังสิ้นสุดการ
เรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา ผ่านการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1) กรณีการสรรหาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรประชุม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ และความ
เหมาะสม รวมทั้งปริมาณภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ า ตามล าดับ 
 2) กรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ าไม่
สามารถรับภาระงานสอนได้ในบางรายวิชาได้ จะใช้การสรรหา
อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าจากสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่มีความรู้ 

สารสนเทศศาสตร์ (มคอ.2) 
(หลักฐานหมายเลข 2.1.2)  
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ความสามารถ และความเหมาะสมมาเป็นผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  ๐ รายวิชาเลือก และรายวิชาเลือกเสรีของสาขาวิชา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรติดต่อประสานกับอาจารย์ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสมมาเป็นผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ 
แล้วท าบันทึกแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ต่อคณะกรรมการคณะฯ 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือรับทราบ 
  ๐ รายวิชาศึกษาท่ัวไป อาจารย์ประจ าหลักสูตรท า
บันทึกแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ต่อคณะกรรมการคณะฯ และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือพิจารณาสรรหา
อาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมมาเป็น
ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ 
 3) จัดปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอน เพ่ือรับทราบแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สาขาวิชา
ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน 
 4) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชาฯ ท าประเมินผล
การสอนโดยใช้แบบสอบถามไปยังนักศึกษาที่เรียนในแต่ละ
รายวิชา แล้วน ามาประมวลผลข้อมูล สรุป และแจ้งให้อาจารย์
ผู้สอนรับทราบข้อมูล 
 5) อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมรับทราบผลจากการ
ประเมินการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนใน
ภาคการศึกษาต่อไป 

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วม
ประชุมหารือ ครั้งที่ 2/2559 วาระท่ี 4 ข้อ 4.1 พิจารณา
ตารางสอน ปีการศึกษา 2559 และได้ขอความอนุเคราะห์อาจารย์
ผู้สอน (หลักฐานอ้างอิง 3) ได้แก่ 

 - ภาคการศึกษา 1/2559 ติดต่อเชิญอาจารย์ชูติวรรณ 
บุญอาชาทอง จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบสอน
ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ  รหัสวิชา 1633118 และติดต่อเชิญอาจารย์อัครเดช 
วรรณสิน  จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบสอนใน
รายวิชาการพัฒนาเว็บห้องสมุด  รหัสวิชา1633120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. รายงานการประชุมหลักสูตรฯ
ครั้งที่ 2/2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
(หลักฐานหมายเลข 2.1.3) 
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 - ภาคการศึกษา 2/2559 ติดต่อเชิญอาจารย์ชูติวรรณ 

บุญอาชาทอง จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับผิดชอบ
สอนในรายวิชาการจัดการสารสนเทศเบื้องต้น รหัสวิชา 1634411 

หมายเหตุ ส าหรับอาจารย์ผู้สอนที่มาจากสาขาวิชาอ่ืน 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้เชิญมาร่วมประชุม ครั้งที่ 
4/2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.1  ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ มาร่วมรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ (หลักฐานอ้างอิง 4) 

 
 
 
 
4. รายงานการประชุมหลักสูตรฯ
ครั้งที่ 4/2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.1 
(หลักฐานหมายเลข 2.1.3) 
 

กำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มุ่งพัฒนา

ความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
ที่เก่ียวข้อง โดยมีกระบวนการตามคู่มือการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
1. ด้ำนกำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร 
 1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ าท า

บันทึก เสนอประธานหลักสูตร คณบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และอธิการบดี ตามล าดับ เพ่ือขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรม 

  ๐ กรณีไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ฯ จะน าพิจารณาในการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หากเห็นว่ากิจกรรมนั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา จะ
อนุมัติเงินสนับสนุน จ านวน 3,000 บาท 

 1.2 อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม 
 1.3 อาจารย์น าเสนอหรือถ่ายทอดข้อมูลที่ได้รับ

ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
รับทราบ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสาขาวิชา 

ส าหรับการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในปี
การศึกษา 2559 สาขาวิชาฯ ได้น าปัญหาที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 
2558 ที่ผู้บริหารมีแนวนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์ โดยถือ
ว่าเป็นความรับผิดชอบที่อาจารย์ต้องจัดสรรด้วยตนเอง การขอใช้
งบประมาณเพ่ือการไปประชุม/อบรม/สัมมนา จึงขึ้นอยู่กับดุลย
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พินิจของผู้บริหารว่าจะอนุมัติให้ไปหรือไม่ ดังนั้นสาขาวิชาฯ จึงได้
ก าหนดระบบและกลไกพัฒนาอาจารย์ ด้านการเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา และด าเนินการดังนี้  

   1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมหารือ ครั้งที่ 
10/2559 วาระท่ี 3 ข้อ 3.1 เกี่ยวกับการปรับปรุงคู่มือการ
ด าเนินงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ประเด็นการพัฒนาอาจารย์ โดยมีมติว่า การขออนุญาตไปประชุม/
อบรม/สัมมนา ให้ด าเนินการขอตามปกติไปยังอธิการบดี หาก
ไม่ได้รับอนุมัติ ให้เสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือขอใช้เงิน
สนับสนุนของหลักสูตร ซึ่งจะอนุมัติเงินให้ครั้งละ 3,000 บาท/ปี
การศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 5) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้มี
ความรู้และสามารถน ามาใช้ในการด าเนินงาน หรือถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

 2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาอาจารย์ในด้านการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา โดยแจ้งข้อมูล/
ข่าวสารโครงการอบรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยให้แก่อาจารย์ประจ าได้ทราบ  

 3) อาจารย์ประจ าได้เข้าร่วมอบรมอบรม/สัมมนาจาก
โครงการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น  

         - ประชุมสัมมนาระดับชาติ การศึกษาสารสนเทศ
ศาสตร์ในประเทศไทยครั้งที่ 2 เรื่องมาตรฐานเพ่ือการรับรอง
วิชาชีพสารสนเทศในศตวรรษที่ 21  

         - ประชุมวิชาการประจ าปี TK Forum 2017 ภายใต้
หัวข้อ Better Library and Learning Space : Trends and 
Ideas 

         - สัมมนานิทรรศการ Opportunity Thailand 
ภายใต้แนวคิด ประเทศไทย 4.0  

         - อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอน
ภาษาอังกฤษ 

        - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอนแบบ 
Active Learning เพ่ือเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

 
 
 
5. รายงานการประชุมหลักสูตรฯ
ครั้งที่ 10/2559 วาระที่ 3 ข้อ 
3.1 (หลักฐานหมายเลข 2.1.3) 
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         - ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ความ

เป็นสากลและยั่งยืน 
         - อบรมเชิงปฏิบัติการ : EIFL-Mahidol Libraries 

Workshop เรื่อง Research Evaluation Tools & Data 
Science for Libraries หอสมุดและคลังความรู้ 

  - การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์หัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และการทวนสอบ
ผลส าฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” 

        - สัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทาง
สารสนเทศศาสตร์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (หลักฐานอ้างอิง 6) 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า 
ส่งผลให้อาจารย์ไดเ้ข้าร่วมอบรมสัมมนา ท าให้อาจารย์ได้ความรู้ที่
ทันสมัยมากขึ้นสามารถน ามาพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ได้หัวข้อที่จะเขียนบทความวิชาการมากขึ้นและได้
หัวข้อวิจัยเพื่อเข้าร่วมโครงการ Consortium Research ปี
การศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเพี่อขอทุนวิจัยทั้งทุนภายใน
และทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2560 และ 2561  

2. ด้ำนงำนวิจัย 
สาขาวิชามุ่งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการ  

จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้  
       2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร สนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาอาจารย์ในด้านการวิจัย โดยการแจ้งข้อมูล/ข่าวสาร
โครงการอบรมสัมมนาต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้แก่อาจารย์ได้ทราบ เช่น  
 - โครงการ "การส่งเสริมการขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัย
รุ่นใหม่"  
 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิค
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. การพัฒนาวิชาการของ
อาจารย์และบุคลากร ปี
การศึกษา 2559 (หลักฐาน
หมายเลข 2.1.4) 
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ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
 - การประชุมการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อขอ
ทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า 
 - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ” (NRMS) 
 - การอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"เขียนงานวิจัยสู่ผลกระทบเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม" (Research to impact pathway)  
 - การอบรมเชิงปฏิบัติการการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธี Action Research  
 - โครงการ อบรมหลักสูตร การวิจัยส าหรับ
บรรณารักษ ์ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 - โครงการส่งเสริมงานวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ของหอสมุดแห่งชาติ  

 2.2 อาจารย์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการ
วิจัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัยและแหล่งทุน
วิจัย  

ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า 
ส่งผลให้อาจารย์มีผลงานวิจัยมากข้ึน จ านวน 5 เรื่อง (หลักฐาน
อ้างอิง 7) 

3. ด้ำนผลงำนวิชำกำร/บทควำมวิชำกำร/บทควำมวิจัย 
หลักสูตรมีระบบและกลไกพัฒนาอาจารย์ด้านผลงานวิชาการ 

บทความวิชาการและบทความวิจัย ดังนี้  
 3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้สนับสนุนและส่งเสริมการ

พัฒนาอาจารย์ในด้านผลงานวิชาการ บทความวิชาการและ
บทความวิจัย โดยแจ้งนโยบายการบริหารหลักสูตร ต่อที่ประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 2/2559 วาระท่ี 1 ข้อ 1.6 ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผลิตหรือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย ปีการศึกษาละ 1 ชิ้น (หลักฐานอ้างอิง 7) 

 3.2 แจ้งข้อมูล/ข่าวสารการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในด้านการผลิตผลงานวิชาการ บทความวิชาการและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ (หลักฐานหมายเลข 
2.1.5) 
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บทความวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้อาจารย์
ทราบ เช่น  

  - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง การเขียนการผลิต 
และการเผยแพร่ต ารา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา 

  - โครงการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
  - โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตผลงานวิชาการ 

บทความวิชาการและบทความวิจัย 
 3.3 อาจารย์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ

ผลิตผลงานวิชาการ บทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
ส่งผลให้อาจารย์มีบทความวิจัยมากขึ้น จ านวน 5 เรื่อง (หลักฐาน
อ้างอิงตามรางที่ตารางที่ 2.1-2 ข้อมูลผลงานทางวิชาการและ
ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

4. ด้ำนพัฒนำอำจำรย์เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
หลักสูตรมีระบบและกลไกด้านพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ ดังนี้ 
 4.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เกี่ยวกับการเขียน การผลิต และการเผยแพร่ ต ารา 
หนังสือวิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ดังเช่น การ
ประชุมครั้งที่ 1/2560 วาระท่ี 1 ข้อ 1.3 ประธานหลักสูตรเสนอ
ให้ทราบว่ามีโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพ่ือให้
อาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (หลักฐานอ้างอิง 8) 

 4.2 อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 4.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมปรึกษา เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ให้ครบทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้วให้ความช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงและให้ค าปรึกษากับ
อาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชการอยู่แล้วได้พยายามท าต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่
สูงขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. รายงานการประชุมหลักสูตรฯ
ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 1 ข้อ 1.3 
(หลักฐานหมายเลข 2.1.3) 
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ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า 

ส่งผลให้อาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการเริ่มเขียนผลงานเพ่ือ
เตรียมขอต าแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถยื่นส่งผลงานทางวิชา
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน (หลักฐาน
อ้างอิง 9) 

5. ด้ำนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 
หลักสูตรมีระบบและกลไกพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาเอก ดังนี้  
 5.1 อาจารย์มีการปรึกษาพูดคุยเรื่องการศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาเอกเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถให้มากข้ึนและ
เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 5.2 หลักสูตรได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัคร
เรียนต่อในระดับปริญญาเอกในสาขา ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรให้
อาจารย์ทราบข้อมูล 

 5.3 หลักสูตรแจ้งข่าวแหล่งทุนการศึกษาในระดับปริญญา
เอกท้ังทุนในมหาวิทยาลัยและทุนภายนอกมหาวิทยาลัยให้
อาจารย์ทราบข้อมูล 

 5.4 อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตว่าด้วยกองทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

 5.5 หลักสูตรให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและให้ก าลังใจ
ส าหรับอาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้มีขวัญและ
ก าลังใจสามารถประสบผลส าเร็จในการเรียนตามเวลาที่ก าหนด
ของหลักสูตรปริญญาเอกท่ีศึกษา 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า 
ส่งผลให้อาจารย์ในหลักสูตรส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
ในปี 2559 จ านวน 4 คน 

 
 
9. บันทึกข้อความน าส่งขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ 
ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
(หลักฐานเลขหมายเลข 2.1.6) 
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2.2 คุณภำพอำจำรย์ (สกอ. 4.2) 
ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

(1) ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก (เกณฑ์ร้อยละ 20) 
รายละเอียดดังนี้ 

จ ำนวนอำจำรย์ตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ ผล
ด ำเนินงำน 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี - 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท 1 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก 4 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 5 
ร้อยละอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำเอก 80.00 

(หลักฐานอ้างอิง 1) 

 
1. ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 2.1.1) 

(2) ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ร้อยละ 60) 
รายละเอียดดังนี้ 

จ ำนวนอำจำรย์ตำมต ำแหน่งวิชำกำร ผล
ด ำเนินงำน 

อาจารย์ 3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 
รองศาสตราจารย์ 0 
ศาสตราจารย์ 0 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  5 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ต าแหน่งวิชาการ  

2 

ร้อยละอำจำรย์ประจ ำที่มีต ำแหน่งวิชำกำร  40.00  

 

(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ (เกณฑ์ร้อยละ 20) 
การด าเนินงานของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ในปีการศึกษา 2559 คือ 
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ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
จ ำนวนอำจำรย์ตำมต ำแหน่งวิชำกำร ผล

ด ำเนินงำน 
จ านวนผลการวิชาการ/งานสร้างสรรค์ทั้งหมด 5 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและ
ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3.4 

ร้อยละผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ  68.00 
 

รายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ 2.1-1 และ 2.1-2 
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ตำรำงท่ี 2.1-1 สรุปจ ำนวนผลงำนวิชำกำรและผลงำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ระดับคุณภำพ 2558 2559 
น้ ำ 

หนัก 
จ ำ 

นวน 
ผลรวมถ่วง

น้ ำหนัก 
น้ ำ 

หนัก 
จ ำ 

นวน 
ผลรวมถ่วง

น้ ำหนัก 
ผลงำนวิชำกำร 
1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 2 0.40 0.20 0 0 

2.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือ 
2.2 วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ หรือ 
2.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 0 0 0.40 1 0.40 

3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  0.60 0 0 0.60 1 0.60 
4. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 
1 

0.80 3 2.40 0.80 3 2.40 
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ระดับคุณภำพ 2558 2559 
น้ ำ 

หนัก 
จ ำ 

นวน 
ผลรวมถ่วง

น้ ำหนัก 
น้ ำ 

หนัก 
จ ำ 

นวน 
ผลรวมถ่วง

น้ ำหนัก 
5.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
5.2 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
5.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
5.4 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
5.5 ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
5.6 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
5.7 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 0 0 1.00 0 0 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ 
6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.20 0 0 0.20 0 0 

7. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 0 0 0.40 0 0 
8. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 0 0 0.60 0 0 
9. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 0 0 0.80 0 0 
10. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน /นานาชาติ 1.00 0 0 1.00 0 0 

11. จ านวนผลงานวิชาการท้ังหมด 5 5 
12. จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 0 0 
13. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 5 
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ระดับคุณภำพ 2558 2559 
น้ ำ 

หนัก 
จ ำ 

นวน 
ผลรวมถ่วง

น้ ำหนัก 
น้ ำ 

หนัก 
จ ำ 

นวน 
ผลรวมถ่วง

น้ ำหนัก 
14. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อ 11+ 
ข้อ 12) 

2.80 3.40 

15. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร [ (ข้อ 
14/ ข้อ13)*100 ] 

56.00 68.00 

16. ค่าคะแนนที่ได้ [ (ข้อ 15*5)/ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี = 20) 

5 5 

**หมำยเหตุ  การแปลงค่าคะแนน จ าแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา 
 หลักสูตรระดับปริญญำตรี 
  - ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
ขึ้นไป 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ปี  2559  | 24 
 
ตารางที่ 2.1-2 ข้อมูลผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ปีท่ีพิมพ์ 
คะแนนถ่วง

น  าหนัก 

1 ผศ.ดร.บุญลักษณ์ ต านานจิตร 
 
 

บทความวิจัยเรื่อง 
“การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนแนวคิดการ
จัดการความรู้”  

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 
29 ฉบับที่ 102 เดือนเมษายน-
มิถุนายน 2560  
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
(TCI กลุ่ม 2)  

2560 0.60 

2 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ และ 
อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ 

บทความวิจัยเรื่อง 
“การใช้แบบฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านเร็ว
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต” 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีที 11 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ฯ 
(TCI กลุ่ม 1) 

2560 0.80 

3 อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ บทความวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมและ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยใช้ 
แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วารสาร มจร. สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับ
พิเศษ พฤษภาคม 2560 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
(TCI กลุ่ม 1) 

2560 0.80 
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4 อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ Proceedings : The Using of Ethical 
Resource -Based Learning to Develop 
Ethical Information Literacy and Moral 
Behavior. 

2017 IEDRC Ho Chi Minh 
Conferences, Ho Chi Minh, 
Vietnam / Feb 22-24, 2017 

2560 
(2017) 

0.40 

5 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด บทความวิจัย เรื่อง การยอมรับของนักศึกษาที่มี
ต่อระบบบันทึกผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 11 
ฉบบัที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 
2560)  
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(TCI กลุ่ม 1) 

2560 0.80 
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2.3 ผลที่เกดิกับอำจำรย์ (สกอ. 4.3) 
ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 

อัตรำกำรคงอยู่ของอำจำรย์    
รำยช่ืออำจำรย์ 

ในปีกำรศึกษำ 2558 
สถำนะของอำจำรย์ 
ปีกำรศึกษำ 2559 

คงอยู ่ เกษียณ ลำออก 
1. ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา ✓   

2. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ✓   

3. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ✓   

4. ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ   ✓ 
5. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ ✓   

6. ดร.อาภรณ์ อังสาชน ✓   

7. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ✓   

(หลักฐานอ้างอิง 1) 

 
1. ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 2.3.1) 

ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ (คะแนนเต็ม 5) 
ประเด็นกำรประเมิน คะแนนประเมิน 

2558 2559 
1. ด้านบุคลากร 3.80 4.28 
2. ด้านงบประมาณ 3.00 3.23 
3. วัสดุและอุปกรณ์ / สภาพแวดล้อม 3.80 3.85 
4. ด้านการบริหารจัดการ 4.80 4.62 

(หลักฐานอ้างอิง 2)  

 
2. รายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงาน สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ฯ 2559 
(หลักฐานหมายเลข 2.3.2) 

   
 
 
 
 
 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำแยกตำมกลุ่มสำขำ 

กลุ่มสำขำ สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำ 

http://info-science.dusit.ac.th/personal.html
http://info-science.dusit.ac.th/personal.html
http://info-science.dusit.ac.th/personal.html
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/x_x_x_Evaluate_report_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/x_x_x_Evaluate_report_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/x_x_x_Evaluate_report_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/x_x_x_Evaluate_report_59.pdf
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เกณฑ์มำตรฐำน หลักสูตร 
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 ศิลปศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์
และสำรสนเทศศำสตร์ 

 
กำรประเมินตนเอง (ตัวบง่ชี้ 4) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลกำรด ำเนินงำน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
4.1 4 คะแนน 4 คะแนน 
4.2 เฉลี่ย 3 ด้าน 4.44 คะแนน 

4.2 (1) ร้อยละ 80 5 คะแนน 
4.2 (2) ร้อยละ 40 3.33 คะแนน 
4.2 (3) ร้อยละ 68.00 5 คะแนน 

4.3 3 คะแนน 3 คะแนน 
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หมวดที่ 3 นักศึกษำและบัณฑิต 
 
3.1 ข้อมูลนกัศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557) 

จ ำนวนผู้สมัคร จ ำนวนที่ประกำศรับ จ ำนวนผู้มีสิทธิเข้ำ
ศึกษำ 

รุ่นปีการศึกษา 2557 80 80 42 
รุ่นปีการศึกษา 2558 100 80 72 
รุ่นปีการศึกษา 2559 50 60 44 

 
ปีกำรศึกษำที่รับเข้ำ 

(2557) 
จ ำนวน 

นักศึกษำรับเข้ำ 
จ ำนวนนักศึกษำคงอยู่ในแต่ละปีกำรศึกษำ 

2557 2558 2559 2560 2561 
รุ่นปีการศึกษา 2557 42 42 34 32   
รุ่นปีการศึกษา 2558 72  67 59   
รุ่นปีการศึกษา 2559 44   38   
ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา 100.00 88.60 81.65   

จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าตามแผน (ตาม มคอ. 2 ของปีที่ประเมิน) : 80 คน 
 
3.2 ปัจจัยที่มีผลกระทบตอ่จ ำนวนนักศึกษำ :  
 1) ปัญหาการเงินของครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนการศึกษาได้ 
 2) การปรับตัวในการเรียนและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางกาย เช่น 
ความบกพร่องทางมองเห็น 
 3) ความต้องการของนักศึกษาที่พบในภายหลังเมื่อผ่านการศึกษาแล้ว 1 ภาคเรียนพบว่า
การเรียนในหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของตน 
 
3.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (สกอ.3.1, 3.2, 3.3) 

3.3.1 การรับนักศึกษา (สกอ. 3.1) ประเด็นการประเมิน 
   - การรับนักศึกษา  
   - การสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา 
   - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
 

ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
กำรรับนักศึกษำ  
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ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้

ด าเนินการรับนักศึกษา ตามขั้นตอนที่ระบุในรายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) และคู่มือการด าเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ  (หลักฐานอ้างอิง 1) ดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 6/2558 วาระที่ 4 
ข้อ 4.2 เพื่อพิจารณาก าหนดแผนการรับนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2559 ตามก าหนดไว้ใน มคอ.2 จ านวน 80 คน ทาง
หลักสูตรจึงพิจารณาการรับนักศึกษาประจ าปี 2559 จากจ านวน
นักศึกษาท่ีมีอยู่ทั้งหมดต่อจ านวนอาจารย์ประจ า พบว่าปัจจุบันมี
นักศึกษาชั้นปี 1 จ านวน  59 คน และนักศึกษาชั้นปี 2 จ านวน 32 
คน รวมนักศึกษาท้ังหมดจ านวน 91 คน และมีอาจารย์ประ
จ านวน 7 คน เมื่อเทียบสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ ากลุ่มสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ก าหนดไว้ที่ 
25 ต่อ 1 จึงก าหนดจ านวนรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 
จ านวน 60 คน โดยประสานจ านวนรับนักศึกษากับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพ่ือรับนักศึกษาแบบ Admissions 
ก าหนดคะแนน GAT ร้อยละ 50 ส าหรับนักศึกษาปกติ และ
ก าหนดรับเฉพาะนักศึกษาพิการทางหูเท่านั้น คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า และต้องสอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 20 คน และรับตรง 30 คน 
โดยก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือก
นักศึกษา ดังนี้ 1) เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้แก่ ดร.จิตชิน 
จิตติสุขพงษ์ และ 2) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.บรรพต 
พิจิตก าเนิด (หลักฐานอ้างอิง 2) 

1. คู่มือการด าเนินงานหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษ์ฯ (หลักฐาน
หมายเลข 3.1.1) 
2. รายงานการประชุมหลักสูตรฯ
ครั้งที่ 6/2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.2 
และรายงานการประชุมหลักสูตร
ฯ ครั้งที่ 9/2559 วาระท่ี 5 ข้อ
5.2 (หลักฐานหมายเลข 3.1.2) 
 

กำรสื่อสำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับสมัครนักศึกษำ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 7/2558 วาระที่ 3 

ข้อ 3.1 โดยที่ประชุมร่วมพิจารณาแผนและกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยจะท าโปสเตอร์และวิดีทัศน์
ประชาสัมพันธ์ ส าหรับโปสเตอร์จัดท าจ านวน 100 แผ่น และจะ
น าส่งให้แต่ละโรงเรียนเพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียนละ 2 แผ่น เพ่ือ
ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนติดประชาสัมพันธ์ ณ ห้องสมุด

 
3. รายงานการประชุมหลักสูตร 
ครั้งที ่7/2558 วาระที่ 3 ข้อ 3.1 
(หลักฐานหมายเลข 3.1.2) 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/main/59_Curriculum_manual.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/main/59_Curriculum_manual.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/main/59_Curriculum_manual.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/main/59_Curriculum_manual.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS59_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS59_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS59_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_07.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_07.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_07.pdf
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ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
และห้องแนะแนวของแต่ละโรงเรียน ส่วนวีดิทัศน์ขณะนี้ก าลังเก็บ
ภาพเพ่ือรวบรวมมาท าวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (หลักฐาน
อ้างอิง 3) 

  2.1 ประมาณการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
จ านวน 80 คน  

  2.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2559 ทาง Website, Facebook และจัดท า
โปสเตอร์แจกโรงเรียนต่าง ๆ ประมาณ 100 โรงเรียน และวิดีทัศน์
ประชาสัมพันธ์ โดยขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านช่วย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ (หลักฐานอ้างอิง 4) 

3. จากแผนและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยจะท า
โปสเตอร์และวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ผลปรากฎดังนี้ 

ปีกำรศึกษำที่รับเข้ำ (ตั้งแต่ปี
กำรศึกษำที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ ำนวนนักศึกษำแรก
เข้ำศึกษำ 

2557 42 
2558 72 
2559 44 

 
4. มีการปรับปรุงข้อมูลในสื่อประชาสัมพันธ์โดยเพิ่มข้อมูล

เรื่องวิธีการและวันเวลารับสมัคร 
5. จากแผนการรับนักศึกษาปี 59 ก าหนดไว้ จ านวน 50 คน 

เป็นนักศึกษารอบรับตรง 30 คน นักศึกษารอบแอดมิชชั่น 20 คน 
เมื่อปรับปรุงข้อมูลในสื่อประชาสัมพันธ์แล้วผลปรากฎว่านักศึกษา
ที่สมคัรรอบแอดมิชชั่นมีจ านวน 30 คน เพิ่มขึ้น 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 (หลักฐานอ้างอิง 5) 

 
 
 
 
 
4. รายงานการประชุมหลักสูตร 
ครั้งที ่6/2558 (หลักฐาน
หมายเลข 3.1.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. รายงานการประชุมหลักสูตร 
ครั้งที ่8/2559 (หลักฐาน
หมายเลข 3.1.2) 
 

กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ  
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 6/2558 วาระที่ 4 

ข้อ 4.2  ได้หารือเกี่ยวกับการวางแผนเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ โดย
พิจารณาจากปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2 ประเด็น คือ  

 6.1 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่
ระดับอุดมศึกษา เนื่องจากหลักสูตรมีการรับนักศึกษาที่มีความ

 
6. รายงานการประชุมหลักสูตร 
ครั้งที ่6/2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.2 
(หลักฐานหมายเลข 3.1.2) 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS59_08.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS59_08.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS59_08.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
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บกพร่องทางการได้ยินเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติจึงต้องเตรียม
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนและพัฒนาการด้าน
การรับรู้ของผู้เรียนระหว่างภาคเรียนเพราะมีการรับนักศึกษาเข้า
เรียนไม่พร้อมกัน 

 6.2 นักศึกษาขาดพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่ดี เนื่องจากผล
การเรียนของนักศึกษารหัส 58 มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับต่ า พิจารณาจากผลการเรียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 1/2558 
นักศึกษาส่วนใหญ่ได้ผลการเรียนในระดับ C (หลักฐานอ้างอิง 6) 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 7/2558 วาระที่ 3 
ข้อ 3.3 จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่การเรียน
ร่วมระดับอุดมศึกษา 2 กิจกรรม หลักตามโครงการบรรณารักษ์มือ
อาชีพ ปี 2 - 2 กิจกรรมย่อย และ 1 กิจกรรมเสริม  ได้แก่ 

 - กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมสู่การเรียน
ระดับอุดมศึกษา และการเรียนร่วมกับนักศึกษาที่มีความบกพร่อง 

 - กิจกรรมที่ 2 อบรมการท ารายงานวิชาการด้วย MS 
Word  

 - กิจกรรมเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  (หลักฐาน
อ้างอิง 7) 

8. หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยให้
นักศึกษาเข้าใช้ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาฯ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

9. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ ปีการศึกษา 1/2559 สังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้นมากข้ึน 
และเม่ือพิจารณาจากผลการเรียน พบว่า ระดับผลการเรียนมีการ
กระจายในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ ปี
การศึกษา 1/2559 (หลักฐานอ้างอิง 8) 

10. หลักสูตรฯ ได้ด าเนินสรุปกิจกรรมดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. รายงานการประชุมหลักสูตร 
ครั้งที่ 7/2558 วาระที่ 3 ข้อ 3.3 
(หลักฐานหมายเลข 3.1.2) 
 
 
 
 
8. มคอ.5 รายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ ปีการศึกษา 
1/2558 และ 1/2559 (หลักฐาน
หมายเลข 3.1.3) 
 
 
9. รายงานผลการด าเนินโครงการ 
“บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 2” 
 (หลักฐานหมายเลข 3.1.4) 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_07.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_07.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_07.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_1_3_Project_report_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_1_3_Project_report_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_1_3_Project_report_59.pdf


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ปี  2559  | 32 
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 10.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานการเตรียมความ

พร้อมนักศึกษาใหม่สู่การเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา (หลักฐาน
อ้างอิง 9) 

 10.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในงานห้องสมุดและสารสนเทศ ปีการศึกษา 1/2559 สังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นมากขึ้น และเมื่อพิจารณาจากผลการเรียน พบว่า 
ระดับผลการเรียนมีการกระจายในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผล
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 1/2558 (หลักฐานอ้างอิง 10) 

11. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม  ครั้งที่ 3/2559 วาระที่ 
4 ข้อ 4.1 ได้น าเสนอผลการด าเนินงานกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่สู่การเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณา
ข้อบกพร่องในการด าเนินงาน และหาแนวทางในการจัดกิจกรรม
ในปีการศึกษาต่อไป (หลักฐานอ้างอิง 11) 

12. หลักสูตรฯ ท าบันทึกข้อความ คมส.1029/2559 เสนอ
ต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลักฐานอ้างอิง 12) 

 
10. มคอ.5 รายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ ปีการศึกษา 
1/2558 และ 1/2559 (หลักฐาน
หมายเลข 3.1.3) 
 
 
11. รายงานการประชุมหลักสูตร 
ครั้งที่ 3/2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
(หลักฐานหมายเลข 3.1.2) 
12. บันทึกข้อความ คมส.
1029/2559 (หลักฐานหมายเลข 
3.1.5) 

 
3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ. 3.2) ประเด็นการประเมิน 

 - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  
 - การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา   
 - การคัดเลือกนักศึกษา การเสนอและการสอบวิทยานิพนธ์ การสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive) ที่เหมาะสม 
 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 - การจัดสวัสดิการนักศึกษา/บริการนักศึกษามีมาตรฐาน 
 - การสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดการเรียน
การสอน การแจ้งผลการเรียน และการข้ึนทะเบียนบัณฑิต 
 

ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
กำรควบคุมกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่
นักศึกษำในระดับปริญญำตรี 

 
 

http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS59_03.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS59_03.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS59_03.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_1_5.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_1_5.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_1_5.pdf
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ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม6/2559 วาระท่ี 1 ข้อ 1.1 

โดยเสนอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  พิจิตรก าเนิด 
(หลักฐานอ้างอิง 1) โดยมีค าสั่งแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษารหัส 
59  (หลักฐานอ้างอิง 2) 

2. หลักสูตรฯ จัดช่วงเวลาใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษา ดังนี้ 

 - อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 57 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ เวลา
ให้ความปรึกษา วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น. 

 - อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 58 ดร.นันทวัน  เรืองอร่าม  เวลา
ให้ความปรึกษา วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.ดร.อาภาภรณ์  
อังสาชน เวลาให้ความปรึกษา วันจันทร์ เวลา 9.00-12.00 น. 

 - อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 59 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตก าเนิด 
เวลาให้ความปรึกษา วันจันทร์ เวลา 9.00-12.00 น. (หลักฐาน
อ้างอิง 3) 

3. หลักสูตรฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าอาจารย์
ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร และจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาใหม่ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท าความรู้จักนักศึกษา พ้ืนฐาน
ครอบครัวของนักศึกษา  ผู้ปกครอง และช่องทางการติดต่อ
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาและผู้ปกครองในกรณี
จ าเป็น (หลักฐานอ้างอิง 4) 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษาในเรื่องการ
ลงทะเบียนเรียน การเพิ่มรายวิชา แหล่งสารสนเทศ สถานที่ต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัย การด าเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การปฐมนิเทศ
ในเรื่องปรัชญา วิสัยทัศน์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และจัดเวลาเพ่ือให้นักศึกษาเข้าพบเพ่ือปรึกษาเป็น
การส่วนตัว หรือพูดคุยผ่านทาง Facebook, Line Group และ
ช่องทางรับค าปรึกษา "ขอค าปรึกษาอาจารย์ / ร้องเรียน" 
(หลักฐานอ้างอิง 5) ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ ตามแผนพัฒนานักศึกษา 
(หลักฐานอ้างอิง 6) 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการประเมินผลความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (หลักฐานอ้างอิง 7) 

1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
6/2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.1 
(หลักฐานหมายเลข 3.2.1) 
2. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
ที่ 3577/2559 (หลักฐาน
หมายเลข 3.2.2) 
 
 
 
 
 
3. ตารางช่วงเวลาให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
(หลักฐานหมายเลข 3.2.3) 
4. แฟ้มการจัดเก็บข้อมูล
นักศึกษา  (หลักฐานหมายเลข 
3.2.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ช่องทางรับค าปรึกษา "ขอ
ค าปรึกษาอาจารย์ / ร้องเรียน" 
บนเว็บไซต์ของหลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 3.2.5) 
6. แผนพัฒนานักศึกษา 
(หลักฐานหมายเลข 3.2.6) 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS59_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS59_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS59_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_2.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_2.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_2.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/Staff/advisor_time.html
http://info-science.dusit.ac.th/Staff/advisor_time.html
http://info-science.dusit.ac.th/Staff/advisor_time.html
https://docs.google.com/forms/d/1z4TVaCNPu5_2plmGuSKviiSUf_wIuWSP549FdXqCIbU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1z4TVaCNPu5_2plmGuSKviiSUf_wIuWSP549FdXqCIbU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1z4TVaCNPu5_2plmGuSKviiSUf_wIuWSP549FdXqCIbU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1z4TVaCNPu5_2plmGuSKviiSUf_wIuWSP549FdXqCIbU/viewform
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2558/3_2_5_STD4Y_development_plan.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2558/3_2_5_STD4Y_development_plan.pdf
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พร้อมจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงาน ด้านระบบที่
ปรึกษาโดยมีผลการประเมิน (หลักฐานอ้างอิง 8) ดังนี้ 

 
 

ประเด็นควำมพึงพอใจ ปี 2558 ปี 2559 
�̅� ระดับ �̅� ระดับ 

ให้ค าแนะน าที่เข้าถึงง่ายและสม่ าเสมอ 4.24 มาก 4.29 มาก 
มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ 

4.40 มาก 4.30 มาก 

ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการ
วางแผนการศึกษา หรือการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 

4.26 มาก 4.26 มาก 

ให้ ค า แนะน า เ กี่ ย ว กั บ โ อกาส ใน
การศึกษาต่อหรือแนวทางประกอบ
วิชาชีพ 

4.24 มาก 4.19 มาก 

การใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่ อ ให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

4.23 มาก 4.26 มาก 

 
6. มีการน าแบบรายงานการให้ค าปรึกษานักศึกษามาพัฒนา

เป็นช่องทางรับค าปรึกษา "บรรณารักษศาสตร์ฯ" มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตบนเว็บไซต์ของหลักสูตร (หลักฐานอ้างอิง 9) ส่งผลให้พึง
พอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านให้ค าแนะน าที่
เข้าถึงง่ายและสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจาก 4.24 ในปี 58 เป็น 
4.29 ในปี 59 

7. แบบประเมินความพึงพอใจ 
(หลักฐานหมายเลข 3.2.7) 
8. รายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงาน สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต (หลักฐานหมายเลข 
3.2.8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ช่องทางรับค าปรึกษา 
"บรรณารักษศาสตร์ฯ" 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตบนเว็บไซต์
ของหลักสูตร (หลักฐานหมายเลข 
3.2.5) 
 

กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

1. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด าเนินการโดย 
 1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 7/2559 วาระ

ที่ 4 ข้อ 4.1 เรื่องการเตรียมจัดท าโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติ
งาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2558/3_2_6_Std_evaluation_form.pdf
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http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/x_x_x_Evaluate_report_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/x_x_x_Evaluate_report_59.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1z4TVaCNPu5_2plmGuSKviiSUf_wIuWSP549FdXqCIbU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1z4TVaCNPu5_2plmGuSKviiSUf_wIuWSP549FdXqCIbU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1z4TVaCNPu5_2plmGuSKviiSUf_wIuWSP549FdXqCIbU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1z4TVaCNPu5_2plmGuSKviiSUf_wIuWSP549FdXqCIbU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1z4TVaCNPu5_2plmGuSKviiSUf_wIuWSP549FdXqCIbU/viewform
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ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
เกี่ยวกับการเตรียมจัดท าโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการ
เตรียมจัดท าโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
การศึกษา 2560 และจากการทบทวนกิจกรรมพบว่า นักศึกษา ยัง
ขาดการพัฒนาทักษะการสรุปความคิดรวบยอดจึงควรจัดกิจกรรม
เพ่ือเสริมทักษะด้านดังกล่าวให้กับนักศึกษา ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมใน
รายวิชาก็ได้ และพิจารณาจากทักษะที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
มาก ได้แก่ 

  ๐ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมอบรมภาษามือเบื้องต้น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสื่อสาร
กับเพ่ือนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน   

  ๐ กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก่ 
กิจกรรมอบรม Infographic  

  ๐ กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ได้แก่ กิจกรรมศึกษาดู
งานหอสมุดแห่งชาติ และศูนย์สารสนเทศ กิจกรรมอบรมศิลปะ
เพ่ือการจัดนิทรรศการห้องสมุด กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับวิชาการบรรณารักษ์ และจัดกิจกรรมในรายวิชาการ
จัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ (หลักฐานอ้างอิง 10)  

 1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม (หลักฐานอ้างอิง 11) 
จัดกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 2 ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดย
แบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก และ 2 กิจกรรมเสริม ประกอบด้วย 

  กิจกรรม 1 อบรมภาษามือเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษา
สามารถสื่อสารกับเพ่ือนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

  กิจกรรม 2 ศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติ และศูนย์
สารสนเทศ 

  กิจกรรม 3 อบรมศิลปะเพ่ือการจัดนิทรรศการ
ห้องสมุด  

  กิจกรรม 4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับวิชาการ
บรรณารักษ์ 

  กิจกรรมเสริม 1 : ความร่วมมือกับส านักหอสมุด
แห่งชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยหลักสูตรฯ ได้ส่ง

10. รายงานการประชุมหลักสูตร 
ครั้งที ่7/2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
(หลักฐานหมายเลข 3.2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการบรรณารักษ์
มืออาชีพ ปี 2 (หลักฐาน
หมายเลข 3.2.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ประกาศเกียรติบัตรรับรอง
การฝึกปฏิบัติงานจาก

http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS59_07.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS59_07.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS59_07.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_8.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_8.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_8.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_8.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_10.pdf
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ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชาการจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศและรายวิชาการท ารายการสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 
1/2559 เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานกับส านักหอสมุดแห่งชาติ ระหว่าง
วันที่ 25 มกราคม ถึง 29 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ นักศึกษาที่ผ่านการ
ฝึกปฏิบัติงานได้รับมอบประกาศเกียรติบัตรรับรองการฝึก
ปฏิบัติงานจากส านักหอสมุดแห่งชาติ (หลักฐานอ้างอิง 12) 

  กิจกรรมเสริม 2 : อบรม Infographic (หลักฐาน
อ้างอิง 13) 

 1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าการประเมินกิจกรรม 
สรุปดังนี้ 

   - โครงการ “บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 2” (หลักฐาน
อ้างอิง 14) 

  - ผลงานของนักศึกษาที่จัดท าในรูปแบบ 
Infographic ที่น าเสนอผ่าน Facebook ของหลักสูตรบรรณารักษ
ฯ (หลักฐานอ้างอิง 15) 

2. การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น
ทักษะทางวิชาชีพ (career skills) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง มีอาจารย์เป็นผู้คอยช่วยแนะน า และออกแบบ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถเรียนรู้และประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (หลักฐานอ้างอิง 16)  

 2.1 นักศึกษาผู้รับผิดชอบกิจกรรม จัดกิจกรรมในรายวิชา
การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ ประกอบด้วย 

  กิจกรรม 1 ร่วมพลังจิ๋ว So cute library 
  กิจกรรม 2 ทักษะเพ่ือน้อง 
  กิจกรรม 3 นิทานสร้างนิสัยรักการอ่าน 
  กิจกรรม 4 นิทรรศการห้องสมุด อาเซียน 
  กิจกรรม 5 เล่านิทานหรรษา 
  กิจกรรม 6 พ่ีแบ่งปันความรู้ห้องสมุด เพ่ือน้อง 
  กิจกรรม 7 ห้องสมุดเพ่ือน้อง 

ส านักหอสมุดแห่งชาติ (หลักฐาน
หมายเลข 3.2.10) 
 
 
 
 
13. มคอ. 3 วิชาการบริการ
ห้องสมุดและสารสนเทศและ
รายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
ในงานห้องสมุดและ 
สารสนเทศ (หลักฐานหมายเลข 
3.2.11) 
14. รายงานผลการด าเนิน
โครงการ “บรรณารักษ์มืออาชีพ 
ปี 2” (หลักฐานหมายเลข 
3.2.12) 
15. Facebook ของหลักสูตร
บรรณารักษฯ (หลักฐาน
หมายเลข 3.2.13) 
16. มคอ. 3 และ มคอ. 5 
รายวิชาการจัดการโครงการ
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
(หลักฐานหมายเลข 3.2.11) 
17. สรุปกิจกรรมโดยน าเสนอ
ผ่าน Facebook สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (หลักฐาน
หมายเลข 3.2.14) 
18. ใบคะแนนเก็บรายวิชาการ
จัดการโครงการห้องสมุดและ
สารสนเทศ (หลักฐานหมายเลข 
3.2.15) 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_1_3_Project_report_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_1_3_Project_report_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_1_3_Project_report_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_1_3_Project_report_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_11.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_11.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_11.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_13.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_13.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_13.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_13.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_13.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_14.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_14.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_14.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_14.pdf
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ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
  กิจกรรม 8 Book of handmade สมุดสวยด้วยมือ

เรา 
  กิจกรรม 9 Book Repair 
  กิจกรรม 10 สานฝันบรรณารักษ์ 

(หลักฐานอ้างอิง 17) 
 2.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการจัดการโครงการห้องสมุด

และสารสนเทศท าการประเมินกิจกรรม ด้วยใบคะแนนเก็บใน
รายวิชาฯ (หลักฐานอ้างอิง 18) 
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กิจกรรมนักศึกษำ (เพิ่มเติมจำกกำรบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน) 

ชื่อกิจกรรม จ ำนวน นศ. 
ที่เข้ำร่วม 

ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

หลักฐำนอ้ำงอิง 

ฝึกปฏิบัติงานกับส านักหอสมุดแห่งชาติ 59 นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบัตงิานจริงกับสถานประกอบการ ประกาศเกียรติบัตรรับรองการฝกึ
ปฏิบัติงานจากส านักหอสมุด
แห่งชาต ิ
(หลักฐานหมายเลข 3.2.10) 

จัดกิจกรรมในรายวิชาการจัดการ
โครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 

59 นักศึกษาไดน้ าความรู้ในรายวชิามาบูรณาการกับรายวชิา
เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (career skills) 

- มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชา
การจัดการโครงการห้องสมุด
และสารสนเทศ (หลักฐาน
หมายเลข 3.2.11) 
- สรุปกิจกรรมโดยน าเสนอผ่าน 
Facebook สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (หลักฐาน
หมายเลข 3.2.14) 

 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/tqf.html
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_13.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_13.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_13.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_13.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_13.pdf
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3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ. 3.3) 

ประเด็นกำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 
อัตรำกำรคงอยู่  
ปี กศ. ที่
รับเข้ำ 
(2557) 

จ ำนวนนักศึกษำคงอยู่ (จ ำนวนจริง) ในแต่ละปีกำรศึกษำ 
ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 ลำออก/

เสียชีวติ ฯ 
อัตรำ 

กำรคงอยู่ 

2559 38      86.36 

2558 67 59     81.94 

2557 42 34 32    76.19 
 

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ ำนวนนักศึกษำ  
๐ ปัญหาการเงินของครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนเงิน

ทุนการศึกษาได้ 
๐ การปรับตัวในการเรียนและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาที่มี

ความบกพร่องทางกาย เช่น ความบกพร่องทางมองเห็น 
๐ ความต้องการของนักศึกษาที่พบในภายหลังเมื่อผ่านการศึกษา
แล้ว 1 ภาคเรียนพบว่าการเรียนในหลักสูตรไม่ตรงกับความ
ต้องการของตน 

 

กำรส ำเร็จกำรศึกษำ(แสดงผลที่เกิด) 
ปี กศ.  

ที่รับเข้ำ 
(2557) 

ปีกำรศึกษำที่
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

57 58 59 ค่ำเฉลี่ย 

2559 จ านวนจบในรุ่น N/A N/A N/A N/A 
ร้อยละของจ านวนที่
รับเข้าในรุ่น 

N/A N/A N/A N/A 

2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น N/A N/A N/A N/A 
ร้อยละของจ านวนที่
รับเข้าในรุ่น 

N/A N/A N/A N/A 

2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น N/A N/A N/A N/A 
ร้อยละของจ านวนที่
รับเข้าในรุ่น 

N/A N/A N/A N/A 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปีการศึกษา 2559 ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ปี  2559  | 40 
 

ประเด็นกำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง 
ควำมพึงพอใจ และผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ 

ประเด็นกำรประเมิน 
ผล

ด ำเนินกำร 
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 4.08 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

4.19 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการ
นักศึกษา 

4.09 

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

4.26 

5. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

3.93 

6. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของ
อาจารย์แต่ละรายวิชา 

4.31 

7. จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 129 
8. จ ำนวนนักศึกษำที่ตอบแบบส ำรวจ 126  

 

 
กำรประเมินตนเอง (ตัวบง่ชี้ 3) 

ตัวบ่งชี้ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
3.1 4 คะแนน 4 คะแนน 
3.2 4 คะแนน 4 คะแนน 
3.3 3 คะแนน 3 คะแนน 
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3.3.4 คุณลักษณะของผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 
ปีกำรศึกษำ 2559 - N/A 

 
คุณลักษณะ 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ปริญญำตรี บัณฑิตศึกษำ 
1. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - - 
2. ความพร้อมในการประกอบอาชีพ - - 
3. การค้นคว้าอิสระ - - 
4. ความสามารถในวิชาชีพ - - 
5. ความรู้ความสามารถในการวิจัย - - 
6. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย - - 
7. ความคิดริเริ่ม - - 
8. ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ - - 
9. SDU SPIRIT - - 

 
3.3.5 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ. 2.1) 

บัณฑิตรุ่นจบปีกำรศึกษำ 2559 - N/A 
วันที่ส ำรวจ - N/A  

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน หลักฐำนอ้ำงอิง 
1. จ านวนบัณฑิตท้ังหมด   
2. จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 5 ด้าน 

 

3. ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 

 

4. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
บัณฑิต กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 

 

5. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
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ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน หลักฐำนอ้ำงอิง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 5 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

หมำยเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 

3.3.6 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (สกอ. 2.2 ปริญญาตรี) 
บัณฑิตรุ่นจบปีกำรศึกษำ 2559 - N/A 
วันที่ส ำรวจ - N/A 

ข้อมูลพื้นฐำน หน่วย
วัด 

จ ำนวน หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. จ านวนบัณฑิตท้ังหมด คน   
2. จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ คน  
3. จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

คน 
 
 
 

 

4. จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน  
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าก่อนเข้า
ศึกษา 

คน  

6. จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน  
7. จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท คน  
8. จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร คน  
9. ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ  

10 ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

บาท  

หมำยเหตุ : จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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3.3.7 การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ยังไม่มีนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา 
 
กำรประเมินตนเอง (ตัวบง่ชี้ 2) 

ตัวบ่งชี้ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
2.1 N/A คะแนน N/A คะแนน 
2.2 ร้อยละ N/A N/A คะแนน 
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หมวดที่ 4 ขอ้มลูสรุปรำยวิชำของหลักสูตรและคุณภำพกำรสอนในหลักสูตร 
 

4.1 ข้อมูลสรุปรำยวิชำของหลักสูตร 
 

4.1.1 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
รหัส / ชื่อวิชา ภาค/

ปี กศ. 
อาจารย์ผู้สอน การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M I,M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

ชั นปี 1 
1500117 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

1/59 ดร.จตรุงค์ ดวงจินดา 2 2 3 3 3 3 3        23 19 

1631102  
สารสนเทศ ห้องสมดุและ
สังคม 

1/59 อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 
 

3 2 9 3 9    15 3     44 26 

1631206 
พัฒนาทรัพยากร 
สารสนเทศ 

1/59 ผศ.สายสดุา ปั้นตระกูล 4 9 10 9 3    5 4     44 35 

1631405 
การจัดระบบสารสนเทศ
และความรู ้

1/59 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

  17 8 12 1 1   5     44 39 

1631602 
ภาษอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

1/59 ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน  1 9 6 16 4 2 3  3     44 38 
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รหัส / ชื่อวิชา ภาค/
ปี กศ. 

อาจารย์ผู้สอน การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F I M I,M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

1632309 
การค้นคืนสารสนเทศ 

1/59 ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 3 5 9 7 4 5 5 2  4     44 38 

2000106 
ศิลปะการด ารงชีวิต 

1/59 ดร.สดุารตัน์ เทพพิมล 11 15 25 3 1    3 1     59 55 

4000111 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1/59 ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา  3 7 8 8 1 1   5     33 28 

1500110 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

2/59 อ.นที เพชรสุทธิธนสาร   1 2 15 2 1   2     23 21 

1500116 
จริยศาสตร ์

2/59 อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 3 7 11 11 5 1         38 38 

1631305 
การบริการห้องสมดุและ
การเผยแพร่สารสนเทศ 

2/59 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

  1 7 15 7 8        38 38 

1631406 
การจัดการห้องสมดุและ
องค์กรสารสนเทศ 

2/59 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

 

 5 11 9 11  2        38 38 

1631601 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2/59 ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 2 9 12 11 3 1         38 38 
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รหัส / ชื่อวิชา ภาค/
ปี กศ. 

อาจารย์ผู้สอน การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F I M I,M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

1632312 
การส่งเสริมการอ่านและ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

2/59 อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 

8 7 7 9 5  2        38 38 

2500114 
สังคมไทยร่วมสมัย 

2/59 อ.อัครเดช เสนานิกรณ ์ 2 3 15 8 1          29 29 

ชั นปี 2 

1500113 
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ
การเรยีน 

1/59 ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน   5 3 9 13 10  19 1     60 40 

1632206 
การท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ 

1/59 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

 5 4 5 21 6 14 4       59 55 

1632207 
การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 

1/59 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 5 12 21 12 8 1         59 59 

1632310 
การศึกษาผู้ใช้ 

1/59 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 3 5 21 16 12 1 1        59 59 

1632311 
การบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ 

1/59 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

3 5 31 8 9 3         59 59 

2500107 
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

1/59 ดร.ยสุนีย์ โสมทัศน ์  8 30 10 9     2     59 57 
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รหัส / ชื่อวิชา ภาค/
ปี กศ. 

อาจารย์ผู้สอน การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F I M I,M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

1500114 
ภาษาอังกฤษเชิง
สถานการณ ์

2/59 อ.ชนินันท์ สิทธิคุณ 1 1 7 10 40 1 1  1      62 61 

1633121 
การจัดการฐานข้อมูล
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

2/59 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

 1 5 4 24 9 11 5       59 54 

1633206 
การสร้างและการจัดการ
เนื้อหาสารสนเทศ 

2/59 ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 17 17 17 3 3 1  1       59 58 

1633414 
ห้องสมุดดจิิทัล 

2/59 อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 2 3 18 9 14 2 1  11      60 49 

1633415 
การจัดการโครงการ
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

2/59 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 14 13 19 7 6 1         60 60 

1633416 
การประชาสัมพันธ์และ
การตลาดสารสนเทศ 

2/59 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 8 12 24 11 3  1        59 59 

4000109 
วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2/59 อ.ทิพย์วิมล กิตติวราพล  3 18 15 19  2  2 1     60 57 

ชั้นปี 3 
1633118 1/59 อ.ชูติวรรณ บญุอาชา

ทอง 
5 5 13 2 6     1     32 31 
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รหัส / ชื่อวิชา ภาค/
ปี กศ. 

อาจารย์ผู้สอน การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F I M I,M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

การเขียนโปรแกรมขั้น
พื้นฐานส าหรับงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
1633120 
โปรแกรมประยุกต์
ส าหรับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

1/59 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

2 5 16 4 3 1         32 31 

1633122 
การพัฒนาเว็บห้องสมดุ
และสารสนเทศ 

1/59 อ.อัฐเดช วรรณสิน  9 22            31 31 

1633207 
การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

1/59 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 4 7 15 3 2          31 31 

1634104 
เครือข่ายสังคมห้องสมดุ
และสารสนเทศ 

1/59 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 13 7 10 1           31 31 

1634418 
การจัดการความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1/59 อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 5 8 11 2 2    3      31 28 

1634510 
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์

1/59 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 4 13 9 1 1 3         31 31 
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รหัส / ชื่อวิชา ภาค/
ปี กศ. 

อาจารย์ผู้สอน การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F I M I,M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

1632208 
การจัดหมวดหมูร่ะบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

2/59 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 10 6 12 1 2     1     32 31 

1633119 
การวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

2/59 ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 24 6 1       1     32 31 

1633123 
การพัฒนาฐานข้อมูลบน
เว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2/59 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 24 6 1       1     32 31 

1633902 
สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศ-ศาสตร ์

2/59 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 5 5 18 2 1     1     32 31 

1634411 
การจัดการสารสนเทศ
เบื้องต้น 

2/59 ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก 
อ.ชูติวรรณ บญุอาชา

ทอง 

7 12 7 4 1     1     32 31 

1634414 
การจัดการสารสนเทศ       
ส าหรับเด็ก 

2/59 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

5 5 18 2 1     1     32 31 

4124906 2/59 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์

24 7        1     32 31 
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รหัส / ชื่อวิชา ภาค/
ปี กศ. 

อาจารย์ผู้สอน การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F I M I,M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

โครงการพิเศษเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4.1.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 
รหัส / ชื่อวิชำ ภำค 

กศ. 
ค่ำร้อยละผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์ 

ในแต่ละรำยวิชำ ปีกำรศึกษำ 2559 
ด้ำนคุณธรรม/ 

จริยธรรม 
ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ 

ทำงปัญญำ 
ด้ำนทักษะ

ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล 

ด้ำนทกัษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร

สื่อสำร และไอท ี

ชั้นปีที่ 1 
1500117 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

1      

1631102  
สารสนเทศ ห้องสมดุและสังคม 

1      

1631206 
พัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ 

1      

1631405 
การจัดระบบสารสนเทศและความรู้ 

1      

1631602 
ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

1      

1632309 
การค้นคืนสารสนเทศ 

1      

2000106 
ศิลปะการด ารงชีวิต 

1      

4000111 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1      

1500110 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

2      

1500116 
จริยศาสตร ์

2      

1631305 
การบริการห้องสมดุและการเผยแพร่
สารสนเทศ 

2 97.44 38.46 74.36 87.18 97.44 

1631406 
การจัดการห้องสมดุและองค์กรสารสนเทศ 

2 71.05 87.84 97.37 97.37 100.00 

1631601 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานหอ้งสมุดและ
สารสนเทศ 

2      

1632312 
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2 93.22 13.59 91.55 54.24 89.83 
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2500114 
สังคมไทยร่วมสมัย 

2      

ชั้นปีที่ 2 
1500113 
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 

1      

1632206 
การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

1 93.30 35.59 55.93 96.61 89.83 

1632207 
การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 

1 96.88 84.38 96.88 96.88 96.88 

1632310 
การศึกษาผู้ใช้ 

1      

1632311 
การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 

1      

2500107 
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

1      

1500114 
ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ ์

2      

1633121 
การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2 93.22 13.56 91.53 54.24 89.83 

1633206 
การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 

2 95.00 83.33 96.66 96.66 98.33 

1633414 
ห้องสมุดดจิิทัล 

2 86.67 71.65 75.00 90.00 71.65 

1633415 
การจัดการโครงการห้องสมดุและสารสนเทศ 

2 93.33 78.33 96.67 100.00 75.00 

1633416 
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 

2 100.00 45.76 100.00 100.00 100.00 

4000109 
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

2      

ชั้นปีที่ 3 
1633118 
การเขียนโปรแกรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

1      

1633120 
โปรแกรมประยุกตส์ าหรับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

1 96.87 90.63 90.63 96.87 96.87 

1633122 1      
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4.2 คุณภำพหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผล  

4.2.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (สกอ. 5.1) ประเด็นการประเมิน 
 - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
หลักคิดในกำรออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในกำรพัฒนำหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
 

การพัฒนาเว็บห้องสมดุ 
1633207 
การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศ-ศาสตร ์

1      

1634104 
เครือข่ายสังคมห้องสมดุและสารสนเทศ 

1      

1634418 
การจัดการความรู้และภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

1      

1634510 
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์

1      

1632208 
การจัดหมวดหมูร่ะบบหอสมดุรัฐสภาอเมริกัน 

2 96.88 84.38 96.88 96.88 96.88 

1633119 
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

2      

1633123 
การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2 96.88 71.88 96.88 96.88 96.88 

1633902 
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

2 96.88 96.88 96.88 93.75 96.88 

1634411 
การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 

2      

1634414 
การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 

2 90.63 90.63 3.13 3.13 3.13 

4124906 
โครงการพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2      
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ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
1. ในปี 2555 อธิการบดีมีด าริให้ปรับปรุงสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อีกครั้ง จึงได้ แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ (หลักฐานอ้างอิง 1)  

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ด าเนินการศึกษาความต้องการ
บัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพ่ือศึกษาความ
ต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (หลักฐานอ้างอิง 2) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดท าร่างรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) และได้จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาชีพ (หลักฐานอ้างอิง 3)  

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าเสนอร่างรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) เสนอต่อคณะกรรมการคณะ คณะกรรมการ
สภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (มสด.
2600/2555) 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.1.1) 
2. วิจัย เรื่อง การ 
ศึกษาความต้องการบัณฑิต
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (หลักฐาน
หมายเลข 4.2.1.2) 
3. รายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) (หลักฐานหมายเลข 
4.2.1.3) 

กำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์
สำขำวิชำนั้นๆ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ได้ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เท่าทันความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมครั้งท่ี 6/2558 วาระท่ี 4 
ข้อ 4.1 เรื่องการทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร เพื่อหารือ
เกี่ยวกับการทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร (หลักฐานอ้างอิง 
4) โดยให้อาจารย์ผู้สอนเสนอแนะข้อมูลปรับปรุงรายวิชาต่าง ๆ ที่
รับผิดชอบ มติที่ประชุมเห็นชอบในการพิจารณาร่วมกันทบทวน
การด าเนินงานของหลักสูตร โดยในปี 2558 ให้อาจารย์ที่
รับผิดชอบแต่ละหมวดในการประกันคุณภาพ ทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร เพื่อที่จะน าผลจากการ ทบทวนมาปรับปรุง
ผลการด าเนินงานในปี 2559 และน า มารายงานในครั้งต่อไป 

2. อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความสอดคล้อง
กับค าอธิบายรายวิชา และเพ่ิมเติมเนื้อหาวิชาที่ทันสมัยเพ่ิมเติม
เข้าไปจากเดิมในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ของภาคการศึกษา

 
 
 
 
 
 
4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
6/2558 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.1.4) 
 
 
 
 
 
 
5. ตารางปรับปรุงรายวิชา 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.1.5) 

http://human.dusit.ac.th/document/inst/2555/humanat55_2600.pdf
http://human.dusit.ac.th/document/inst/2555/humanat55_2600.pdf
http://human.dusit.ac.th/document/inst/2555/humanat55_2600.pdf
http://human.dusit.ac.th/document/inst/2555/humanat55_2600.pdf
http://human.dusit.ac.th/document/inst/2555/humanat55_2600.pdf
http://human.dusit.ac.th/document/inst/2555/humanat55_2600.pdf
http://human.dusit.ac.th/document/manual/2555/curi_lib_research.pdf
http://human.dusit.ac.th/document/manual/2555/curi_lib_research.pdf
http://human.dusit.ac.th/document/manual/2555/curi_lib_research.pdf
http://human.dusit.ac.th/document/manual/2555/curi_lib_research.pdf
http://human.dusit.ac.th/document/manual/2555/curi_lib_research.pdf
http://dusithost.dusit.ac.th/~info-science/document/TQF2_59.pdf
http://dusithost.dusit.ac.th/~info-science/document/TQF2_59.pdf
http://dusithost.dusit.ac.th/~info-science/document/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/4_1_5.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/4_1_5.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/4_1_5.pdf
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ถัดไป และได้เร่งรัดให้อาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละรายวิชากรอบ
ข้อมูลเพ่ือให้เกิดความทันสมัย และมี Out come เพ่ือรองรับการ
มีงานท าของบัณฑิตในอนาคต (หลักฐานอ้างอิง 5) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาในประเด็นต่าง ๆ และสืบค้นข้อมูลเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และศาสตร์ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแนวท างการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
ภายหลังจากอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรม/
สัมมนา จะต้องแจ้งประโยชน์ที่ได้รับ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
ผ่านการบันทึกข้อมูลการพัฒนาตนเองลงในเว็บไซต์ของหลักสูตร
(หลักฐานอ้างอิง 6) 

4. ในปี 2559 หลักสูตรได้มอบหมายตัวแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ ต านานจิตร และอาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน           
เข้าขอค าปรึกษาจากท่านอธิการบดี เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร ตามรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 4 
ข้อ 4.3 (หลักฐานอ้างอิง 7) โดยอธิการบดีมีด าริให้ปรับปรุง
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ให้มีความ
ทันสมัย และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน มากขึ้น ซึ่ง
ควรมีหน่วยกิตอย่างน้อย 130 หน่วยกิตข้ึนไป พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีต้องการ ตามรายงาน
การประชุม ครั้งที่ 10/2559 วาระท่ี 3 ข้อ 3.2 ได้แก่ (หลักฐาน
อ้างอิง 8) 

  - ต้องรักการอ่าน มีทักษะการอ่าน มีความสามารถด้าน
การวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ 

  - ต้องเขียนเป็น จดบันทึกเป็น โดยเฉพาะการจับใจความ 
การสรุปความ การท าสาระสังเขป เป็นต้น 

 - ต้องมีความรู้ด้านข่าวสาร รอบรู้ ทันข่าว ค้นคว้าอยู่
เสมอ 

  - ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะของวิชาชีพบรรณารักษ์ 

 
 
 
6. รายการข้อมูลการพัฒนา
วิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร  
(หลักฐานหมายเลข 4.2.1.6) 
 
 
 
 
 
 
7. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
7/2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.3 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.1.4) 
8. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
10/2559 วาระท่ี 3 ข้อ 3.2 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.1.4) 
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  - ต้องเรียนรู้ ใช้งานเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับห้องสมุดได้ 

และติดตามความก้าวหน้าได้ 
  - มีความสามารถในการสื่อสาร รวมทั้งภาษาอังกฤษ 

หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ได้ 
 พร้อมทั้งให้ค าแนะน าด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

นักศึกษา 
5. ผลจากการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในปีที่ผ่านมาและ

ปัจจัย ต่าง ๆ ส่งผลให้หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใน มคอ.2 และแผนการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้มี
คุณภาพมากขึ้น ผลปรากฎในรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 
1/2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ใน มคอ.2 มติที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใน มคอ.2 เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัฌชิ
มา ต้องไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
พิจารณาร่วมกันในการเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คือ 
อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แทนอาจารย์ทิพวัลย์ ขันธมะ ที่ลาออก ส่วนประธานหลักสูตร 
มอบหมายให้ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด เป็นประธานหลักสูตร 
แทน ผศ.ดร.ปริศนา มัฌชิมา โดยในแผนการบริหารหลักสูตร
จะต้องเป็นไปตามแผนให้มีความต่อเนื่องตามงานประกันคุณภาพ 
ดังรายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 1/2559 วาระท่ี 4 ข้อ 4.2 
(หลักฐานอ้างอิง 9)  

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการวิพากษ์รายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรตาม มคอ. 7 ประจ าปีการศึกษา 2558 
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 ตามผลการ
ประชุม และมีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ ดังรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 9/2559 วาระท่ี 3 
ข้อ 3.2 เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามหลัก PDCA (หลักฐาน
อ้างอิง 10)  

7. น าผลจากการวิพากษ์รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตร โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การด าเนินงาน ส่งผลให้การพัฒนาหลักสูตรคืบหน้า ร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
9. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
1/2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
(หมายเลขหลักฐาน 4.2.1.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
9/2559 วาระที่ 3 ข้อ 3.2 
(หมายเลขหลักฐาน 4.2.1.4) 
 
 
 
 
11. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
9/2559 วาระที่ 3 ข้อ 3.3 
(หมายเลขหลักฐาน 4.2.1.4) 
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ดังรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 วาระที่ 3 ข้อ 3.3 (หลักฐาน
อ้างอิง 11)  

8. น าผลจาการวิพากษ์ มคอ.7 จากการประกันคุณภาพปี 
2558 มาปรับปรุงรายวิชา ได้เป็นตารางปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา และการจัดกลุ่มรายวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพฯ (หลักฐาน
อ้างอิง 12) 

9. จากการพิจารณาปัญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรที่พบว่านักศึกษาของหลักสูตรส่วนใหญ่มีปัญหา
ด้านทักษะการแก้ปัญหาในการท างานกลุ่ม และการศึกษาด้วย
ตนเอง ผศ.ดร.บุญญลักษณ์ ต านานจิตร จึงได้น าเสนอผลจากการ
วิจัยที่ท าส าเร็จแล้วมาพัฒนาหลักสูตร โดยใช้แนวท างการเรียนรู้ที่
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (ploblem-based learning) ดังรายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.2 (หลักฐานอ้างอิง 13) 
น ามาซึ่งการปรับ มคอ.3 อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้หลักสูตร
ทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่มีการปรับให้มี
รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ และมีการใช้ IT ประกอบในรายวิชา
มากขึ้น 

 
 
12. ตารางปรับปรุงรายวิชา 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.1.5) 
 
13. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
3/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.2 
(หมายเลขหลักฐาน 4.2.1.4) 

 
4.2.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 5.2) ประเด็นการ

ประเมิน 
 - การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และมคอ.4   
 - การก ากับกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 - การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
 - การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
กำรพิจำรณำก ำหนดผู้สอน 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้
ด าเนินการพิจารณาก าหนดผู้สอน ดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมรายวิชาที่เปิดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2559 (หลักฐานอ้างอิง 1) ตามแผนการ
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ศึกษาที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตร ส าหรับนักศึกษา รหัส 
57 รหัส 58 และรหัส 59 รวม 41 รายวิชา โดยจัดการประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 2/2559 วาระท่ี 4 ข้อที่ 4.1 มติที่ประชุมให้มีการ
จัดแผนการเรียนและอาจารย์ผู้สอน  ดังนี้ 

 1.1 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เปิดสอนทั้งหมด 21 
รายวิชา แบ่งเป็น  

     - หมวดการศึกษาทั่วไป จ านวน 5 รายวิชา 
  - หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ จ านวน 16 รายวิชา 
 1.2 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เปิดสอนทั้งหมด 20 

รายวิชา แบ่งเป็น 
  - หมวดการศึกษาทั่วไป จ านวน 4 รายวิชา 
  - หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ จ านวน 16 รายวิชา 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมครั้งท่ี 3/2559  วาระท่ี 3 

ข้อ 3.1 จัดอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาท่ี 1/2559 (หลักฐาน
อ้างอิง 2) และภาคการศึกษาที่ 2/2559 ตามรายงานการประชุม 
ครัง้ที่ 10/2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 (หลักฐานอ้างอิง 3) มติที่
ประชุมเห็นชอบในการพิจารณาร่วมกันในการจัดอาจารย์ผู้สอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และภาคการศึกษาที่ 2 ส าหรับนักศึกษา
รหัส 57 รหัส 58 และรหัส 59 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาตาม มคอ. 2 หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ ข้อที่ 1-2 
ดังนี้  (หลักฐานอ้างอิง 4)  

 2.1. ความรู้และความสามารถ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณวุฒิ
ท างการศึกษาของผู้สอน  

 2.2. ประสบการณ์สอน หรือ ความสนใจในรายวิชา 
 2.3 ความเชี่ยวชาญในรายวิชา หรือ มีผลงานวิชาการท่ี

เกี่ยวข้องในรายวิชา 
 2.4 จ านวนชั่วโมงท่ีก าหนดให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ ซึ่ง

ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
รวมทั้งน าผลการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ซึ่ง

หลักสูตรได้ประชุมและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
2/2559 วาระที่ 4 ข้อที่ 4.1 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
3/2559 วาระที่ 3 ข้อ 3.1 
(หมายเลขหลักฐาน 4.2.2.1) 
3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
10/2559 วาระท่ี 4 ข้อ 4.1 
(หมายเลขหลักฐาน 4.2.2.1) 
4. รายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) : แผนการเรียน ปี
การศึกษา 2559 (หมายเลข
หลักฐาน 4.2.2.2) 
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ผู้สอนมาพิจารณาปรับปรุงร่วมด้วย ดังรายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 3/2559 วาระท่ี 5 ข้อ 5.2 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเปิดรายวิชาตามแผนการเรียนที่
ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ผ่านระบบบริหาร
การศึกษา (i-Regis) ของมหาวิทยาลัย  

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร แจ้งผู้สอนรับทราบท างอีเมล 
และก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) น าส่ง
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาตามก าหนดเวลา 

ทั้งนี้มติท่ีประชุมพิจารณาร่วมกันในการจัดตารางสอน ภาค
การศึกษา 2/2559 ในส่วนของวิชาเลือกเสรีจะต้องส ารวจความ
ต้องการของนักศึกษาว่ามีความประสงค์จะเรียนรายวิชาใดก่อนที่
จะเปิดรายวิชา โดยหลักสูตรมีการประสานงานกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือจัดตารางสอนในภาคการศึกษาที่ 
2/2559 ตามรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วาระท่ี 5 ข้อ 
5.1 ที่ระบุว่าการเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษจะไม่มีการเปิด
รายวิชาเป็นกรณีพิเศษให้กับนักศึกษาท่ีประสงค์จะลงทะเบียน
เรียนใหม่โดยให้นักศึกษาไปเรียนในภาคการศึกษาที่มีการเปิด
รายวิชาในภาคเรียนนั้น ๆ ขอความร่วมมือให้อาจารย์ทุกท่าน
จัดการเรียนการสอนตามปฏิทินวิชาการโดยเคร่งครัด (หลักฐาน
อ้างอิง 5) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
1/2560 วาระที่ 5 ข้อ 5.1 
(หมายเลขหลักฐาน 4.2.2.1) 
 

กำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดท ำ มคอ. 3 และมคอ.4 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดช่วงเวลาให้อาจารย์ผู้สอน

แต่ละรายวิชาน าส่งรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ตามก าหนดเวลา
ก่อนเปิดภาคเรียน  

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมครั้งท่ี 4/2559 วาระท่ี 1 
ข้อ 1.1 หลักสูตรได้มีการปรับปรุง มคอ.3 ในบางหมวด เพ่ือให้
รองรับการทวนสอบ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด จึงได้น าเสนอ
ต่อที่ประชุมใน 2 ประเด็น คือ 1) การปรับปรุง มคอ.3 และ 2) 
ระบบการบันทึกคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS60_01.pdf
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ซึ่งภายหลังจากใช้ระบบบันทึกคะแนนที่ประธานหลักสูตร

ออกแบบระบบดังกล่าว ส่งผลให้หลักสูตร ลดความผิดพลาดใน
การบันทึกคะแนนและการตัดเกรด และสามารถพิจารณาได้
ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ 5 ด้าน (หลักฐานอ้างอิง 6) 

โดยการปรับปรุง มคอ. 3 จะมุ่งเน้นการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา ทั้ง 5 
ด้านดังนี้ 

 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2) ด้านความรู้ 
 3) ด้านทักษะปัญญา 
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงจะอยู่ที่ หมวดที่ 4 การพัฒนาการ

เรียนรู้นักศึกษา และหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
มติที่ประชุมรับทราบ และท าการตรวจสอบความถูกต้อง 

ความเหมาะสม ความทันสมัยของรายวิชานั้น ๆ  
3. อาจารย์ผู้สอนปรับแก้รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ตาม

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังรายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 4/2559 วาระท่ี 1 ข้อ 1.1 (หลักฐานอ้างอิง 7) 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ทุกรายวิชา แล้วน าเสนอต่อคณะฯ 
และน าเผยแพร่ในระบบบริหารการศึกษา 

6. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
4/2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.1 
(หมายเลขหลักฐาน 4.2.2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
4/2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.1 
(หมายเลขหลักฐาน 4.2.2.1) 

กำรก ำกับกระบวนกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้นักศึกษำมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ครบถ้วนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมครั้งท่ี 4/2559 วาระท่ี 1 
ข้อ 1.2 การพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2558 (หลักฐานอ้างอิง 8) 
ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
เอกสาร บันทึกคะแนนเก็บ รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 

 
 
 
8. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
4/2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.2 
(หมายเลขหลักฐาน 4.2.2.1) 
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(มคอ.5) และผลการเรียนที่ประมวลผลจากระบบบริหารการศึกษา 
ผลการทวนสอบสรุปว่าไม่มีรายวิชาใดท่ีมีความผิดปกติ 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
โดยสอบถามจากนักศึกษาที่เรียนในแต่ละรายวิชา ในช่วงการสอบ
ปลายภาค (หลักฐานอ้างอิง 9) หลังจากนั้น จึงน าข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษามาประชุม เพ่ือปรับปรุงการสอนในที่การศึกษาที่ 
2559 ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนบางรายวิชาในปี
การศึกษา 2560 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการพิจารณาทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอน โดยน าผลจากการ
ทวนสอบในปีการศึกษา 2558 มาปรับปรุง มคอ. 3 จากการ
ประชุมหลักสูตรครั้งที่ 9/2558 วาระท่ี 4 ข้อ 4.3 (หลักฐานอ้างอิง 
10)  ส่งผลให้ผลการทวนสอบรายวิชาในปีการศึกษาท่ี 2559 
ได้แก่ ความสอดคล้องกันของ มคอ.3 และ มคอ.5 มีความ
สอดคล้องกันกับผลการเรียนรู้ที่ระบุใน Curriculum Mapping 
ของ มคอ.2 ซึ่งมติในที่ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 3/2560 วาระท่ี 4 
ข้อ 4.1 ระบุว่าควรด าเนินการลักษณะนี้ในรายวิชาอ่ืน ๆ และ
น ามาทวนสอบด้วยเครื่องมือที่หลักสูตรพัฒนาขึ้น (หลักฐานอ้างอิง 
11) 

 
 
9. แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
(หมายเลขหลักฐาน 4.2.2.3) 
 
 
 
 
 
10. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
9/2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.3 
(หมายเลขหลักฐาน 4.2.2.1) 
11. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
3/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
(หมายเลขหลักฐาน 4.2.2.1) 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรฝึกปฏิบัติในระดับปริญญำตรี 
1. รายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้สอนได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาได้ท าการฝึกปฏิบัติ
ด้านบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 - หน่วยงานภายใน ได้แก่ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายใน
มหาวิทยาลัย ตามการประชุมครั้งที่ 5/2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
(หลักฐานอ้างอิง 12) รวมทั้งการประชุม ครั้งที่ 10/2559 วาระท่ี 
5 ข้อ 5.1-5.2 (หลักฐานอ้างอิง 13) 

 - หน่วยงานภายนอก ได้แก่ หอสมุดแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
12. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
5/2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.2.1) 
13. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
10/2559 วาระท่ี 5 ข้อ 5.1-5.2 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.2.1) 
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ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
2. ศึกษา ดูงาน นอกสถานที่ เช่น ห้องสมุด หน่วยงานบริการ

สารสนเทศต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีการน าสรุปผลการพัฒนานักศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 มาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องและปรับปรุง
แก้ไข  ตามรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 3/2559 วาระท่ี 5 
ข้อ 5.1 ที่มีการแจกแบบประเมินให้นักศึกษาเพ่ือประเมินความพึง
พอใจโครงการที่หลักสูตรจัดให้นักศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 14) 
แล้วจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการต่อมหาวิทยาลัย 
หลังจากนั้นจึงได้จัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 
(หลักฐานอ้างอิง 15) ดังรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 วาระ
ที่ 5 ข้อ 5.2 ซึ่งภายหลังจากการด าเนินการจัดโครงการ พบว่า
นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร และตระหนักถึงความส าคัญใน
วิชาชีพ  มากขึ้น ดังปรากฏในรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 
7/2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.3 (หลักฐานอ้างอิง 16) 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ได้การเตรียมความพร้อมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยมีการวางแผนก่อนส่ง
นักศึกษาฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตามรายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.5 (หลักฐานอ้างอิง 17) 

14 รายงานการประชุม ครั้งที่ 
3/2559 วาระที่ 5 ข้อ 5.1 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.2.1) 
15. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
9/2559 วาระที่ 5 ข้อ 5.2 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.2.1) 
16. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
7/2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.3 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.2.1) 
 
 
 
 
17. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
8/2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.5 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.2.1) 

กำรบูรณำกำรพันธกิจต่ำงๆ กับกำรเรียนกำรสอนในระดับ
ปริญญำตรี 

1. ในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 7/2559 
วาระท่ี 5 ข้อ 5.7 เรื่องเพ่ิมเติมด้านความรู้ด้านภาษาอังกฤษและ
ด้านไอทีให้กับอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ที่ประชุมมีความเห็นว่าหลักสูตรฯ ควรมีการ
อบรมเพ่ิมเติมด้านภาษาอังกฤษและด้านไอที เพื่อพัฒนา
คณาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ เพ่ือน าไปถ่ายทอดให้
นักศึกษาทุกชั้นปีของหลักสูตรฯ ให้มีการพัฒนาด้านภาษาและไอ
ทีและพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ 

  1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พัฒนาการซ่อมหนังสือ 
  2) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 พัฒนาด้าน Infographic ซ่ึง

ภายหลังจากนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาการจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ รายวิชาการค้นคืนสารสนเทศ และรายวิชาการจัดการ
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ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศแล้วสามารถให้นักศึกษาไปบริการ
วิชาการแก่สังคม ได้แก่ หอสมุดแห่งชาติ ท าให้นักศึกษาบรรลุตาม
ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน 
มคอ.3 ทั้ง 5 ด้าน โดยในด้านความรู้วัดได้จากการที่นักศึกษา
ได้รับวุฒิบัตรจากหอสมุดแห่งชาติ 

  3) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 พัฒนาด้านภาษาและไอที 
ซึ่งภายหลังจากการอบรมส่งผลให้นักศึกษามีทักษะตามการ

พัฒนาทั้ง 3 ด้านมากขึ้น (หลักฐานอ้างอิง 18)  
2. หลังจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมครั้งที่ 7/2559 

ท าให้หลักสูตรก าหนดแนวท างปรับปรุงด้านการบูรณาการพันธกิจ
ต่าง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ตามการประชุม 
ครั้งที่ 9/2559 วาระที่ 3 ข้อ 3.2   ภายหลังจากการบูรณาการ
พันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนส่งผลให้นักศึกษามีผลการ
เรียนที่ดีข้ึน และมีการร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสม ดังรายงานการ
ประชุม  ครั้งที่ 9/2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 (หลักฐานอ้างอิง 19) 

3. น านโยบายในข้อ 2 มาด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การฝึกปฏิบัติด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของนักศึกษา ได้แก่ 

 - การพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีที่ 1/2559 

 - การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 , 2 และ 3 
ตามรายการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 10/2559 

วาระท่ี 4 ข้อ 4.2 และ 4.3 (หลักฐานอ้างอิง 20) 
ทั้งนี้จากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 1/2560 

วาระท่ี 4 ข้อ 4.1 มีการน าผลการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2558 
มาพัฒนาการจัดโครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 2 กิจกรรมที่ 3 
ภายหลังจากการปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค แล้ว
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม และวิทยากร เพื่อให้นักศึกษาได้ประโยชน์
อย่างเต็มที (หลักฐานอ้างอิง 21) 

 
 
 
 
 
18. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
7/2559 วาระที่ 5 ข้อ 5.7 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.2.1) 
 
 
19. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
9/2559 วาระที่ 3 ข้อ 3.2 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.2.1) 
 
 
 
 
 
 
20. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
10/2559 วาระท่ี 4 ข้อ 4.2 และ 
4.3 (หลักฐานหมายเลข 4.2.2.1) 
21. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
1/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.2.1) 

 
4.2.3 การประเมินผู้เรียน (สกอ. 5.3) ประเด็นการประเมิน 

 - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งครอบคลุมเกณฑ์การวัดผล 
เกณฑ์ขั้นต่ าของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 
และมคอ.7) 

ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ซึ่ง
ครอบคลุมเกณฑ์กำรวัดผล เกณฑ์ขั้นต่ ำของแต่ละรำยวิชำ และ
เกณฑ์ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้
ก าหนดขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. อาจารย์ผู้สอนระบุเกณฑ์ประเมิน วิธีการประเมิน การ
วัดผล และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน อาทิ ข้อสอบ เกณฑ์การให้
คะแนน ซึ่งในระหว่างภาคการศึกษาสามารถตรวจสอบผลการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้ง 5 ด้าน ได้
ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) (หลักฐานอ้างอิง 1) 
ด้วยการพิจารณาจากผลงาน การฝึกปฏิบัติ การสอบ หรือวิธีการ
อ่ืน ๆ พร้อมจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
น าส่งสาขาวิชา (หลักฐานอ้างอิง 2) 

2. เกณฑ์ข้ันต าของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ทางหลักสูตรใช้เกณฑ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

 
 
 
 
 
1. รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) (หลักฐานหมายเลข 
4.2.3.1) 
2. การน าส่งรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)  
(หลักฐานหมายเลข 4.2.3.2) 

กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมครั้งท่ี 11/2559 เพ่ือ

พิจารณาการ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิด
สอนในภาคการศึกษา 1/2559  ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เอกสารบันทึก
คะแนนเก็บ รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และ
ผลการเรียนที่ประมวลผลจากระบบ บริหารการศึกษา ผลการทวน
สอบสรุปว่าไม่มีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ (หลักฐานอ้างอิง 3) 
โดยพิจารณาจาก  

 1.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 1.2 เอกสารบันทึกคะแนนเก็บ  
 1.3 รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
 1.4 ผลการเรียนที่ประมวลผลจากระบบบริหาร

การศึกษา (iRegis)  

 
3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
11/2559 วาระท่ี 4 ข้อ 4.1 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.3.3) 
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ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
ทั้งนี้หากอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีข้อสงสัย จะแจ้งไปยัง

ผู้สอนเพื่อขอค าชี้แจงหรือปรับปรุงแก้ไขตามล าดับ 
2. ภายหลังจากมีการทวนสอบระดับหลักสูตรแล้วจึงส่งผล

การทวนสอบรายวิชาจ านวน 25 % ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมดให้แก่คณะฯ เพ่ือทวนสอบในภาพรวม (หลักฐานอ้างอิง 4) 
ผลจากการทวนสอบของคณะฯ ไม่พบว่ามีวิชาใดมีการตัดเกรด
และประเมินผลอย่างไม่เหมาะสม 

4. บันทึกข้อความน าส่งผลการ
ทวนสอบแก่คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.3.4) 
 

กำรก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และประเมิน
หลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7) 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท ารายงานผลการทวนสอบ
ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ 
(หลักฐานอ้างอิง 5) ตามรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วาระ
ที่ 5 ข้อ 5.4 ที่ได้วิเคราะห์สังเคราะห์ให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่
เกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอน วิธีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้
ที่มากขึ้น  

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าบันทึกข้อความน าส่งรายงาน
ผลการทวนสอบไปยังคณะฯ (หลักฐานอ้างอิง 6) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลจากการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ของปีการศึกษา 2558 มา
ปรับปรุง/พัฒนา ในปีการศึกษา 2559 (หลักฐานอ้างอิง 7) 

4. หลังจากการปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ของงาน
เป็นร้อยละ 70 ของจ านวนคณาจารย์ทั้งหมดของคณะ           
ตามรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2559 วาระท่ี 1 ข้อ 1.5 
(หลักฐานอ้างอิง 8)  

5. หลักสูตรมีการกระบวนการพัฒนาคุณภาพข้อสอบเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาข้อสอบให้อาจารย์ส่งข้อสอบเพื่อ
ร่วมกันพิจารณา ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เพ่ือจะได้ส่งข้อสอบให้
ทันตามก าหนด และมีคุณภาพตามรายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 1/2560 วาระท่ี 5 ข้อที่ 5.6 (หลักฐาน
อ้างอิง 9) 

 
 
5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
1/2560 วาระที่ 5 ข้อ 5.4 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.3.3) 
 
 
 
 
6. บันทึกข้อความน าส่งผลการ
ทวนสอบแก่คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (หลักฐาน
หมายเลข 4.2.3.4) 
7. รายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ (มคอ.7) 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.3.5) 
8. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
10/2559 วาระท่ี 1 ข้อ 1.5 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.3.3) 
9. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
1/2560 วาระที่ 5 ข้อที่ 5.6 
(หลักฐานหมายเลข 4.2.3.3) 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS60_01.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS60_01.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS60_01.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/file/59_TQF7.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/file/59_TQF7.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/file/59_TQF7.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/file/59_TQF7.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS59_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS59_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS59_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS60_01.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS60_01.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS60_01.pdf
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4.2.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (สกอ. 5.4) (ตามตัวบ่งชี้ มคอ. 2 หมวด 
7 ข้อ 7) 

ดัชนีบ่งชี้ผล 
กำรด ำเนินงำน 

 (Key Performance 
Indicators) 

ผลด ำเนินกำร  
* 

 
** 

หลักฐำนอ้ำงอิง 

1) อาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน 
ติดตาม และ
ทบทวนการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร 

หลักสูตรมีการประชุมเป็นประจ า
ทุกเดือน เพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินการของ
หลักสูตร โดยในแต่ละครั้งมี
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย
ร้อยละ 80 (หลักฐานอ้างอิง 1) 

 
 

 1. รายงานการประชุม 
(หลักฐานหมายเลข 1.7) 
ประกอบด้วย 
วางแผน:  
รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 6/2559 
วันที่ 13 มิ.ย.59  
วาระการประชุมที่ 4.2-
4.6 
ครั้งที่ 8/2559 
วันที่ 2 ส.ค. 59 
วาระการประชุมที่ 
4.1,4.5 
ครั้งที่ 2/2560 
วันที่ 9 พ.ค. 60 
วาระการประชุมที่ 4.1 
ติดตาม:  
รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 9/2559 
วันที่ 7 ก.ย. 59 
วาระการประชุมที่ 5.2-
5.4 
ครั้งที่ 10/2559 
วันที่ 26 พ.ย. 59 
วาระการประชุมที่ 3.5 
ทบทวน:  
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ดัชนีบ่งชี้ผล 
กำรด ำเนินงำน 

 (Key Performance 
Indicators) 

ผลด ำเนินกำร  
* 

 
** 

หลักฐำนอ้ำงอิง 

รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 8/2559 
วันที่ 2 ส.ค. 59 
วาระการประชุมที่ 4.3 
ครั้งที่ 2/2560 
วันที่ 9 พ.ค. 60 
วาระการประชุมที่ 4.4-
4.5 (หลักฐานหมายเลข 
4.2.4.1) 
 

2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรมีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ โดยผ่านการ
รับรองจากสภามหาวิทยาลัยและ
อยู่ระหว่างการรับรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 2) 

  2. รายละเอียดของ
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (มคอ.
2) 
(หลักฐานหมายเลข 
4.2.4.2) 

3) มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาค

หลักสูตรมีการจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) ของทุก
รายวิชาที่จะเปิดสอน (หลักฐาน
อ้างอิง 3) โดยมีการปรับปรุง
ข้อมูลก่อนการเปิดภาคเรียนทุก
ครั้ง โดย มคอ.3 ของ 1/59 ส่ง
ภายในวันที่ 15 ก.ค. 59 (เปิด
ภาคเรียน 15 ส.ค. 59) มคอ.3 
ของ 2/59 ส่งภายในวันที่ 23 

  3. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) 
(หลักฐานหมายเลข 
4.4.3)  
4. เอกสารน าส่ง
รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) (หลักฐาน
หมายเลข 4.2.4.4) 
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ดัชนีบ่งชี้ผล 
กำรด ำเนินงำน 

 (Key Performance 
Indicators) 

ผลด ำเนินกำร  
* 

 
** 

หลักฐำนอ้ำงอิง 

การศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

ธ.ค. 59 (เปิดภาคเรียน 16 ม.ค. 
60) (หลักฐานอ้างอิง 4) 

4) จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
รายวิชา และ
รายงานผลการ
ด าเนินการของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุก
รายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาส่ง 
มคอ.5 พร้อมกับการส่งผลการ
เรียน ภายใน 30 วันหลังสิ้นสดุ
ภาคการศึกษา โดย  

๐ มคอ.5 ของ 1/59 ส่ง
ภายในวันที่ 23 ธ.ค. 59 (วัน
สุดท้ายของการจัดการเรียนการ
สอนคือ 25 พ.ย. 59)  

๐ มคอ.5 ของ 2/59 ส่ง
ภายในวันที่ 23 พ.ค. 60 (วัน
สุดท้ายของการจัดการเรียนการ
สอนคือ 28 เม.ย. 60) (หลักฐาน
อ้างอิง 5)  

พร้อมกับการส่งผลการเรียน 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 6) 

  5. รายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5)  (หลักฐาน
หมายเลข 4.2.4.5) 
6. เอกสารน าส่งรายงาน
ผลการด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5)  
(หลักฐานหมายเลข 
4.2.4.6) 
 

5) จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

หลักสูตรจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 
(หลักฐานอ้างอิง 7) 

  7. รายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ 
(มคอ.7) ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2560  (สิ้นสุด
ปีการศึกษา 2559 คือ 
28 เม.ย. 60) (หลักฐาน
หมายเลข 4.2.4.7) 
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ดัชนีบ่งชี้ผล 
กำรด ำเนินงำน 

 (Key Performance 
Indicators) 

ผลด ำเนินกำร  
* 

 
** 

หลักฐำนอ้ำงอิง 

6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปี
การศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัด
ประชุม ครั้งที่ 11/2559 วาระท่ี 
4 ข้อ 4.2 เพื่อด าเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ในทุก
รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 (หลักฐานอ้างอิง 8) 
พร้อมกันนี้ได้น าเสนอรายงานผล
การทวนสอบเสนอต่อคณะฯ 
ด้วย (หลักฐานอ้างอิง 9)  

  8. รายงานการทวนสอบ 
ภาคการศึกษา 1 และ 2 
ปีการศึกษา 2559 
(หลักฐานหมายเลข 
4.2.4.8) 
9. บันทึกข้อความน าส่ง
รายงานผลการทวนสอบ 
ปีการศึกษา 2559 
(หลักฐานหมายเลข 
4.2.4.9) 

7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการ
สอนกลยุทธ์การ
สอน หรือ การ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการ
ด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว  

1. อาจารย์ผู้สอนได้น า
ข้อเสนอแนะของปีการศึกษา 
2558 มาพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็น
ได้จากรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) (หลักฐานอ้างอิง 10) 
2. การประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ครั้งที่ 4/2559 วาระท่ี 
1 ข้อ 1.1 ได้มีการน าเสนอ
รูปแบบการเขียนรายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3) และเครื่องมือ
บันทึกคะแนน ที่สามาระ
ประเมินผลการเรียนรู้ ที่จะท าให้
สามารถทวนสอบผลการเรียนรู้
ได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน (หลักฐานอ้างอิง 11) 

  10. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) 
(หลักฐานหมายเลข 
4.2.4.3) 
 
 
11. รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 4/2559 วาระที่ 1 
ข้อ 1.1 (หลักฐาน
หมายเลข 4.2.4.1) 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
ทุกคน ได้รับการ

1. ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 ซึ่งมีอาจารย์

  12. รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 4/2559 วาระที่ 1 
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ดัชนีบ่งชี้ผล 
กำรด ำเนินงำน 

 (Key Performance 
Indicators) 

ผลด ำเนินกำร  
* 

 
** 

หลักฐำนอ้ำงอิง 

ปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการ
สอน 

จากหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยสอน จ านวน 
2 ท่าน ดังนั้นจึงได้เชิญอาจารย์
ทั้ง 2 ท่าน มาร่วมประชุมครั้งที่ 
4/2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.1 เพื่อ
รับฟังนโยบายการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร เพ่ือให้
การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ตามมาตรฐานของหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ (หลักฐานอ้างอิง 12) 

ข้อ 1.1 (หลักฐาน
หมายเลข 4.2.4.1) 

9) อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คนเข้ารับการอบรม จาก
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 
(หลักฐานอ้างอิง 13) 

  13. การพัฒนาวิชาชีพ
ของอาจารย์และบุคลากร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.2.4.10) 

10) จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (นางสุกัญญา พวงแก้ว) ได้
เข้ารับการอบรม 2 รายการ 
(หลักฐานอ้างอิง 14) 

  14. การพัฒนาวิชาชีพ
ของอาจารย์และบุคลากร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.2.4.10) 

11) ระดับความ           
พึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

-   - 
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ดัชนีบ่งชี้ผล 
กำรด ำเนินงำน 

 (Key Performance 
Indicators) 

ผลด ำเนินกำร  
* 

 
** 

หลักฐำนอ้ำงอิง 

3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

12) ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 
5.0 

-   - 

รวมจ ำนวนตัวบ่งชี้ที่ในปีนี้ 10  10 
จ ำนวนตัวบ่งช้ีที่ในปีนี้ที่ด ำเนินกำรผ่ำน 10  - 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ท้ังหมดในปีนี้ 100  100 

หมำยเหตุ :   *  แทนค่า  = เป็นไปตามเกณฑ์ และ  
   ** แทนค่า  = ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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4.3 กำรวิเครำะห์รำยวิชำที่มีผลกำรเรียนไม่ปกติ  
รหัส  

ชื่อวิชำ 
ภำค

กำรศึกษำ 
ควำม

ผิดปกต ิ
กำร

ตรวจสอบ 
เหตุที่ท ำให้

ผิดปกต ิ
มำตรกำร

แก้ไข 
หลักฐำน
อ้ำงอิง 

1633122 
การพัฒนา
เว็บ
ห้องสมุด
และ
สารสนเทศ 

1/2559 นักศึกษา
ได้ผลการ
เรียน B 
และ C 

จ านวนมาก 

หลักสูตรได้
ทวนสอบ และ
ได้สอบถาม
ข้อมูลจาก

อาจารย์ผู้สอน 

การจัดการ
เรียนการสอน
วิชาดังกล่าว
เป็นงานกลุ่ม 
และนักศึกษา
สามารถท างาน

ได้ตาม
ข้อก าหนด 

- มคอ.3 และ 
มคอ.5 

1633119 
การ
วิเคราะห์
และการ
ออกแบบ
ระบบงาน
ห้องสมุด
และ
สารสนเทศ 

2/2559 นักศึกษา
ได้ผลการ
เรียน A 
และ B 

จ านวนมาก 

หลักสูตรได้
ทวนสอบ และ
ได้สอบถาม
ข้อมูลจาก

อาจารย์ผู้สอน 

การจัดการ
เรียนการสอน
วิชาดังกล่าว
เป็นงานกลุ่ม 
และนักศึกษา
สามารถท างาน

ได้ตาม
ข้อก าหนด 

- มคอ.3 และ 
มคอ.5 

1633123 
การพัฒนา
ฐานข้อมูล
บนเว็บ
ห้องสมุด
และ
สารสนเทศ 

2/2559 นักศึกษา
ได้ผลการ
เรียน A 
และ B 

จ านวนมาก 

หลักสูตรได้
ทวนสอบ และ
ได้สอบถาม
ข้อมูลจาก

อาจารย์ผู้สอน 

การจัดการ
เรียนการสอน
วิชาดังกล่าว
เป็นงานกลุ่ม 
และนักศึกษา
สามารถท างาน

ได้ตาม
ข้อก าหนด 

- มคอ.3 และ 
มคอ.5 

 
4.4 รำยวิชำที่ไม่ได้เปิดสอนในปีกำรศึกษำ  

รหัส  
ชื่อวิชำ 

ภำค
กำรศึกษำ 

หัวข้อที่
ขำด 

สำเหตุที่ไม่ได้
สอน 

วิธีแก้ไข หลักฐำนอ้ำงอิง 

- - - - - - 
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4.5 รำยวิชำที่สอนเนื้อหำไม่ครบในปีกำรศึกษำ  
รหัส ชื่อ

วิชำ 
ภำคกำรศึกษำ หัวข้อที่ขำด สำเหตุที่สอนไม่

ครบ 
วิธีแก้ไข หลักฐำนอ้ำงอิง 

- - - - - - 
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4.6 คุณภำพของกำรสอน 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชำ 
ภำค

กำรศึกษำ 

ผลกำรประเมิน
โดยนักศึกษำ แผนกำรปรับปรุง หลักฐำนอ้ำงอิง 
มี ไม่มี 

1500113 
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 

1/59 ✓  - 1. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) 
(หลักฐานหมายเลข 
4.6.1) 
2. รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) 
(หลักฐานหมายเลข 
4.6.2) 

2500107  
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

1/59 ✓  - 

2000106            
ศิลปะการด ารงชีวิต 

1/59 ✓  - 

4000111   
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1/59 ✓  - 

1500117 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

1/59 ✓  - อาจารย์ควรให้เวลาท้ายช่ัวโมงในการทวนสอบความรู้อีก
ครั้งหนึ่ง 
- เมื่อสิ้นสดุการเรียนการสอนควรมีการสอนทบทวนเนื้อหา
ทั้งหมดอีกครั้ง หากเป็นไปได ้

1631102   
สารสนเทศ ห้องสมดุ และสังคม 

1/59 ✓  - 

1631405  
การจัดระบบสารสนเทศและความรู้ 

1/59 ✓  - ควรให้นักศึกษาได้รบัเอกสารประกอบการเรียนตาม
ก าหนดการเปิดภาคเรยีน เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้พร้อม ๆ กับ
การสอนของอาจารย์ และมโีอกาสสอบถาม และแลกเปลี่ยน
เรียนรูม้ากขึ้นเป็นไปได ้

1631602  1/59  ✓ - 
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รหัส ชื่อวิชำ 
ภำค

กำรศึกษำ 

ผลกำรประเมิน
โดยนักศึกษำ แผนกำรปรับปรุง หลักฐำนอ้ำงอิง 
มี ไม่มี 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
1632309  
การค้นคืนสารสนเทศ 

1/59 ✓  - การแก้ปัญหาในด้านการจัดหาเครื่องมือส่งเสริมการเรยีนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การปรับกิจกรรมและงานท่ีมอบหมายให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการสื่อสารที่เปลีย่นไป 
- การกระตุ้นความรับผิดชอบในการส่งงานตรงเวลา 

1632206  
การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

1/59 ✓  - อาจารย์ควรหาวิธีการที่ท าให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของ
ส่วนประกอบแต่ละส่วนของการท ารายการ ซึ่งน่าจะท าให้
นักศึกษามีความเข้าใจหลักการไดด้ียิ่งขึ้น 

1632207  
การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 

1/59 ✓  - ปรับการเรยีนการสอนโดยใช้แบบฝึก และเน้นกิจกรรมการ
ก าหนดเลขหมู่ตั้งแตห่มวด 000 - 900 

1632310  
การศึกษาผู้ใช้ 

1/59 ✓  - 

1632311  
การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 

1/59 ✓  - ควรให้นักศึกษาได้รบัเอกสารประกอบการเรียนตาม
ก าหนดการเปิดภาคเรยีน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสอ่าน และ 
สอบถามข้อข้องใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรูม้ากขึ้น 
- เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณต์รงกับ
นักศึกษา 

1633118 
การเขียนโปรแกรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับ
งานห้องสมุดและสารสนเทศ 

1/59  ✓ เนื่องจากวิชานี้เปิดเป็นปีแรกจึงไมม่ีแผนปรับปรุงในภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ปี  2559  | 76 
 

รหัส ชื่อวิชำ 
ภำค

กำรศึกษำ 

ผลกำรประเมิน
โดยนักศึกษำ แผนกำรปรับปรุง หลักฐำนอ้ำงอิง 
มี ไม่มี 

1633120 
โปรแกรมประยุกตส์ าหรับงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

1/59  ✓ เนื่องจากวิชานี้เปิดเป็นปีแรกจึงไมม่ีแผนปรับปรุงในภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา 

1633122 
การพัฒนาเว็บห้องสมดุและสารสนเทศ 

1/59  ✓ เนื่องจากวิชานี้เปิดเป็นปีแรกจึงไมม่ีแผนปรับปรุงในภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา 

1633207 
การวิจัยเบื้องต้นท างบรรณารักษ
ศาสตร์และสารสนเทศ-ศาสตร ์

1/59  ✓ เนื่องจากวิชานี้เปิดเป็นปีแรกจึงไมม่ีแผนปรับปรุงในภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา 

1634104 
เครือข่ายสังคมห้องสมดุและสารสนเทศ 

1/59  ✓ เนื่องจากวิชานี้เปิดเป็นปีแรกจึงไมม่ีแผนปรับปรุงในภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา 

1634418 
การจัดการความรู้และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

1/59  ✓ เนื่องจากวิชานี้เปิดเป็นปีแรกจึงไมม่ีแผนปรับปรุงในภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา 

1634510 
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์

1/59 ✓  - ผู้สอนควรอธิบายรายละเอียดของงานท่ีมอบหมายให้ชัดเจน 
โดยยกตัวอย่างประกอบ เพ่ือให้นกัศึกษาท างานได้ถูกต้องและ
เสร็จทันเวลาที่ก าหนด 
- ควรเพิ่มตัวอย่างประกอบการเรยีนการสอนให้มคีวาม
หลากหลาย 
- ควรเพิ่มการฝึกปฏิบตัิในการสร้างสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์ 
โดยเน้นความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น 

2500114 
สังคมไทยร่วมสมัย 

2/59 ✓  - 
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รหัส ชื่อวิชำ 
ภำค

กำรศึกษำ 

ผลกำรประเมิน
โดยนักศึกษำ แผนกำรปรับปรุง หลักฐำนอ้ำงอิง 
มี ไม่มี 

1500116  
จริยศาสตร ์

2/59 ✓  - 

1500110ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2/59 ✓  - 
1500114 
ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ ์

2/59 ✓  - 

1631601  
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

2/58  ✓ - 

1631305  
การบริการห้องสมดุและการจดัเผยแพร่
สารสนเทศ 

2/59  ✓ - 

1631406  
การจัดการห้องสมดุและองค์การ
สารสนเทศ 

2/59 ✓  - อาจารย์แก้ไขเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนให้
สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา 

1632312  
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2/59 ✓  - การพัฒนา e-Learning มาใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
- การส่งเสริมการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1633121  
การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2/59 ✓  - อาจารย์ควรแนะนาให้นักศึกษาไปยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊
ของ มหาวิทยาลัยมาใช้กรณีที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไม่
พร้อมใช้งาน 

1633206  
การสร้างและการจัดการเนื้อหา
สารสนเทศ 

2/59 ✓  - เน้นที่แบบฝึกปฏิบัติและการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้
นักศึกษาได้ท าความเข้าใจในบทเรยีนด้วยตนเองมากยิ่งข้ึน 
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รหัส ชื่อวิชำ 
ภำค

กำรศึกษำ 

ผลกำรประเมิน
โดยนักศึกษำ แผนกำรปรับปรุง หลักฐำนอ้ำงอิง 
มี ไม่มี 

1633414    
ห้องสมุดดจิิทัล 

2/59  ✓ - 
 

1633415  
การจัดการโครงการห้องสมดุและ
สารสนเทศ 

2/59 ✓  - ควรเพิ่มตัวอย่างประกอบการเรยีนการสอนให้มคีวาม
หลากหลาย 
- ควรเพิ่มการฝึกปฏิบตัิในเรื่องการจัดท าโครงการ และการ
สร้างเครื่องมือเพื่อประเมินโครงการ 

1633416  
การประชาสัมพันธ์และการตลาด
สารสนเทศ 

2/59 ✓  - ควรมีการจดัหากรณีศึกษาให้นักศึกษาจัดท าหลังมีการเรียน
การสอน 

1633119 
การวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบงานห้องสมดุและสารสนเทศ 

2/59  ✓ - เนื่องจากวิชานี้เปิดเป็นปีแรกจึงไม่มีแผนปรับปรุงในภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา 

1633208 
การจัดหมวดหมูร่ะบบหอสมดุรัฐสภา
อเมริกัน 

2/59  ✓ - เนื่องจากวิชานี้เปิดเป็นปีแรกจึงไม่มีแผนปรับปรุงในภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา 

1633123 
การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุด
และสารสนเทศ 

2/59  ✓ - เนื่องจากวิชานี้เปิดเป็นปีแรกจึงไม่มีแผนปรับปรุงในภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา 

1633902 
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

2/59  ✓ - เนื่องจากวิชานี้เปิดเป็นปีแรกจึงไม่มีแผนปรับปรุงในภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา 
 

1634411 
การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 

2/59  ✓ - เนื่องจากวิชานี้เปิดเป็นปีแรกจึงไม่มีแผนปรับปรุงในภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา 
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รหัส ชื่อวิชำ 
ภำค

กำรศึกษำ 

ผลกำรประเมิน
โดยนักศึกษำ แผนกำรปรับปรุง หลักฐำนอ้ำงอิง 
มี ไม่มี 

 
1634414 
การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 

2/59  ✓ - เนื่องจากวิชานี้เปิดเป็นปีแรกจึงไม่มีแผนปรับปรุงในภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา 

4124906 
โครงการพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2/59  ✓ - เนื่องจากวิชานี้เปิดเป็นปีแรกจึงไม่มีแผนปรับปรุงในภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา 
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4.7 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรสอนโดยรวม 
 การพัฒนาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยมากขึ้น หรือการวางแผนการมอบหมาย
งานประจ าแต่ละภาคเรียนให้เหมาะสมกับความพร้อมของผู้เรียนและเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตรฯ โดยควรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
  1. การจัดประชุมผู้สอน 
   1.1 ควรจัดประชุมผู้สอนทั้งก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างภาคเรียน และหลังปิดภาค
เรียน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
   1.2 หัวข้อการประชุมควรครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน การรับทราบ
ปัญหาที่เกิดข้ึนในแต่ละรายวิชา วิธีการแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะ และร่วมวางแผนการสอนให้สอดคล้องกัน 
เพ่ือให้กิจกรรมและงานที่มอบหมายในชั้นเรียนไม่ซ้ าซ้อน ลดภาระการท างานของนักศึกษาและสามารถ
บูรณาการความรู้ได้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาที่พบเห็นในชั้นเรียน และควรร่วมกันพัฒนา
กิจกรรมและงานที่มอบหมายให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรฯ  
   1.3 ควรน าผลการประชุม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ปรับปรุงวิธีการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ควรพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าเรียนอย่าง
ละเอียด ควรมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่ชัดเจนส าหรับการเรียนในสาขาวิชานี้ เพ่ือให้สามารถ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้รัดกุม และท าให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้ตรงตามหลักสูตรก าหนด 
โดยค านึงถึงภาวะการมีงานท าของบัณฑิตเป็นส าคัญ ส าหรับการพิจารณารับบุคคลให้ศึกษาในหลักสูตรใน
ปีต่อไป  
   1.4 ควรน าผลการประชุมด้านปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน หรือน า
กระบวนการจัดการความรู้มาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียจากการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และสามารถน ามาปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างจริงจัง รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยมากขึ้น หรือการ
วางแผนการมอบหมายงานประจ าแต่ละภาคเรียนให้เหมาะสมกับความพร้อมของผู้เรียนและเป้าหมายการ
ผลิตบัณฑิตของหลักสูตรฯ 
  2. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   2.1 ควรส่งเสริมและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา และการมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพ่ือน ๆ และต่ออาจารย์ทุกท่าน โดยให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาเข้มงวดในการ
เข้าชั้นเรียนของนักศึกษา และการส่งงานทันตามก าหนดเวลา ควรสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบให้กับ
นักศึกษาในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะมารยาท การรู้จักความควรไม่ควรในการใช้อาจารย์ และการใช้อารมณ์
ต่ออาจารย์อย่างไม่มีเหตุผลสมควร 
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  3. การพัฒนาการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ 
   3.1 ควรเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะในการศึกษาผู้ใช้ให้แก่นักศึกษา โดยเพ่ิม
การมอบหมายงานให้นักศึกษาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผู้ ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
สรุปผลการศึกษาผู้ใช้ ตลอดจนแนวทางการน าผลที่ได้จากการประเมินไปใช้วางแผนและพัฒนาห้องสมุด
ต่อไป  
   3.2 อาจารย์ควรมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ ปัญญา 
และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วย เนื่องจากนักศึกษาปกติเรียนร่วมกับนักศึกษาที่เป็นเด็กพิเศษ
จ าเป็นต้องมีกิจกรรมช่วยเสริมพัฒนาการทักษะทางปัญญาและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
   3.3 อาจารย์ต้องให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และตรวจทานผลการปฏิบัติ พร้อมชี้แนะข้อผิดพลาดแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  4. กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ 
   4.1 ผู้สอนควรน าข้อมูลและเงื่อนไขในการน าเสนองานให้นักศึกษาทราบ เนื่องจาก
นักศึกษาไม่ซักถามเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ มีผลในทางลบโดยสังเกตจากผลงานที่เสนอต่อผู้สอน ควรมีการ
สอบทวนผลการท างานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล  
   4.2 อาจารย์ควรอธิบายขั้นตอนการท างานให้ละเอียด และควรมีการสอบทวนผล
การเรียนของนักศึกษาเมื่อเรียนจบทุกบทแล้ว  เพ่ือทบทวนเนื้อหา และท าให้นักศึกษาสามารถน าทักษะ
ไปใช้ในการท างานอย่างแท้จริง และพยายามให้นักศึกษาปกติสามารถเรียนร่วมกันนักศึกษาที่เป็นเด็ก
พิเศษได ้
   4.3 ผู้สอนควรจัดเพ่ิมเวลาให้มีการสอบปากเปล่านอกเวลาเรียนให้กับนักศึกษาเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการพูด และเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาไขว่หาความรู้เพ่ิมขึ้น 
   4.4 ผู้สอนควรเรียนภาษามือและท าความเข้าใจกับลักษณะของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน 
   4.5 ผู้สอนควรท าความเข้าใจกับลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย การ
เห็น และโรคเครียด รวมทั้งออทิสติสให้มากขึ้นและชี้แจงให้เพ่ือนร่วมชั้นเข้าใจด้วย 
  5. ปรับวิธีการสอน 
   5.1 วิธีการชักน านักศึกษาเข้าสู่ เนื้อหาบทเรียน รวมถึงการเพ่ิมตัวอย่างและ
กรณีศึกษา การหาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมาให้นักศึกษาได้ศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ให้มาก
ขึ้น  
   5.2 การส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อยกระตุ้นให้เกิด
ความตั้งใจเรียน เพ่ิมคะแนนจิตพิสัย ทางด้านการมีจิตสาธารณะ และจิตใจรักการบริการ  
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   5.3 เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย ให้ความรู้ประสบการณ์เสริม เพ่ือให้นักศึกษา
เป็นผู้ให้บริการสารสนเทศที่ดีได้ และเป็นผู้รู้เท่าทันการจัดระบบสารสนเทศและความรู้ที่ก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน 
   5.4 การใช้เทคนิคการจัดการความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมมาพัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ  
  6. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
   6.1 ส าหรับนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคส าคัญต่อ
การเรียน ควรมีการประเมินความสามารถและความพร้อมในการเรียนก่อนการรับเข้าเรียน เพ่ือป้องกันผล
การเรียนการสอนที่ผิดพลาดจากกรณีของปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่ นักศึกษาที่พิการทางการมองเห็น 
และนักศึกษาพิการแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีผลการท างานที่เกินความรู้ ความสามารถของตนเอง ซึ่งคาด
ว่าผู้ปกครองอาจเป็นผู้ท างานแทนในการส่งงานต่าง ๆ ที่เป็นงานมอบหมายให้ท านอกเวลาเรียน ที่
อาจารย์ไม่สามารถเห็นความสามารถของผู้เรียนได้อย่างประจักษ์ ชัดเจนว่าสามารถท างานที่มอบหมายได้
ด้วยตนเองจริง  
   6.2 ควรมีแผนการจัดการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันส าหรับการเรียนร่วมระหว่างนักศึกษาปกติกับนักศึกษาที่มีความพิการแบบต่าง ๆ เนื่องจาก
เป้าหมายของหลักสูตรไม่ได้มุ่งเน้นให้รอบรับผู้พิการโดยตรง อาจารย์ผู้สอนสามารถพิจารณาอนุโลมได้ใน
บางส่วนเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายหรือความส าคัญหลักของการเรียนสาขาวิชานี้ เพ่ือการจัดการเรียน
การสอนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรฯ  
   6.3 นักศึกษาควรได้เรียน รายวิชาการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ 
ในปีชั้นปีที่ 2 เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ทางการบริการห้องสมุดและเผยแพร่สารสนเทศ 
เนื่องจากนักศึกษายังศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาทางบรรณารักษศาสตร์น้อยไปท าให้ปฏิบัติงาน
ด้านบริการได้ไม่มากเท่าที่ควร เพราะเรื่องบางอย่างนักศึกษายังไม่ได้เรียนทฤษฎีมาก่อน 
   6.4 นักศึกษาควรได้ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในห้องสมุดดิจิทัล และ
ห้องสมุดเฉพาะ 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์กำรสอน  

มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู ้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจำก

แหล่งต่ำง ๆ 

แนวทำงแก้ไขปรับปรุง หลักฐำนอ้ำงอิง 

คุณธรรม
จริยธรรม 

1. นักศึกษาส่วนใหญ่ยัง
ขาดความรับผิดชอบในการ
เข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา          

1. ผู้สอนควรตักเตือน และ
กระตุ้นผ่านการประเมินผล
ตามเกณฑ์ที่ตกลงกับผู้เรียน

1. รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) 
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ไม่ค่อยมีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง             
ขาดเรียนบ่อย ส่งงานไม่
ตรงเวลา และคัดลอก
ผลงานโดยไม่อ้างอิงที่มา
ของข้อมูล 

ในคาบเรียนแรก ได้แก่ การ
ให้คะแนนเพ่ิมส าหรับ
นักศึกษาท่ีมีวินัย และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง โดยการ
ให้ท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
และหักคะแนนผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยควร
กวดขันการส่งงานให้ตรงเวลา 
และการอ้างอิงผลงานทาง
วิชาการอย่างถูกหลักวิชา 

(หลักฐาน
หมายเลข 4.4.5)  

2. เนื่องจากห้องเรียนมี
นักศึกษาพิเศษที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน การ
ท ากิจกรรมจ าเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากนักศึกษา
ปกติ แต่จากการสังเกต 
นักศึกษาพิเศษบางคนไม่
เข้าร่วมกลุ่มกับเพ่ือนปกติ 

2. ผู้สอนท าความเข้าใจถึง
ความบกพร่องและความ
แตกต่างของบุคคล และขอ
ความร่วมมือกับนักศึกษาปกติ
ในการเรียนรู้ร่วมกัน 

3. นักศึกษาบางคนขาด
มารยาทในการแสดงออกถึง
ความเคารพผู้ใหญ่ อาจารย์             
การเก็บขยะในชั้นเรียนหลัง
เลิกเรียน รวมทั้งจิตส านึก
ในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 

3. ให้ค าชี้แนะเกี่ยวกับความมี
มนุษยสัมพันธ์และคุณธรรม 
การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยความ
เข้าใจ และจริยธรรมใน
วิชาชีพ 

4. นักศึกษาบางคนมีความ
ตั้งใจเรียนน้อย และมักไม่
กล้าซักถาม 
 

4. ผู้สอนควรแบ่งช่วงเวลา
เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาส
ซักถาม หรือเปลี่ยนจากการ
ให้ศึกษาซักถาม เป็นการสอบ
ทวนความรู้แทน 
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5. นักศึกษามักน าเสื้อออก
นอกกางเกงและกระโปรง 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกาย 
และระเบียบวินัยท าให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และมี          
แนวทางการแต่งกายใน
ทิศทางที่ดีข้ึน 

6. นักศึกษาใช้อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อย่างไม่ระมัดระวัง 

6. อาจารย์ต้องแนะนาและ
บอกถึงเหตุผลให้นักศึกษา
ทราบ เพ่ือปรับทัศนคติ 

7. นักศึกษาขาดความ
เสียสละ 

7. เน้นการท าโครงงาน 

8. นักศึกษาชอบ
รับประทานอาหารใน
ห้องเรียนเวลาอาจารย์สอน 

8. อาจารย์แนะนาและ บอก
ถึงเหตุผลให้นักศึกษาทราบ 
เพ่ือปรับทัศนคติ 

9. การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้เข้าร่วมโครงการ โดย
ไม่ให้ความสาคัญถึงความ
ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ 
และความซื่อสัตย์ 

9. อาจารย์ฝึกให้นักศึกษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลตลอดจนรวบรวมข้อมูล
จากผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ       
ด้วยความซื่อสัตย์ 

ควำมรู้ 1. นักศึกษาควรเอาใจใส่กับ
งาน ที่อาจารย์มอบหมาย 
และมีความตั้งใจท ามากข้ึน 
ให้งานออกมาดีเหมาะสม
กับการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา 

1. ตักเตือน และให้คะแนน
เพ่ิมส าหรับนักศึกษาที่มี
ผลงานดีและถูกต้องตาม
หลักการและทฤษฎี มีความ
เอาใจใส่กับงานท่ีอาจารย์
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. นักศึกษาพิการทางการ
ได้ยิน มีปัญหาในการ
สื่อสารและการใช้ภาษา 
เนื่องจากหลายคนไม่เคย

2. ผู้สอนใช้เวลาในการ
อธิบายและฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม
นอกเวลาเรียน 
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เรียน การอ่านและการ
เขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ท าให้ไม่
เข้าใจกิจกรรมและงานที่
มอบหมายต่าง ๆ รวมทั้งไม่
สามารถท างานร่วมกับ
นักศึกษาปกติได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นักศึกษาบางคนไม่สนใจ
ติดตามข้อมูลข่าวสารใน
การเรียนการสอน ไม่ค่อย
สนใจศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่ง
สารสนเทศที่หลากหลาย 
ไม่ฝึกการใช้คู่มือ
ประกอบการเรียน และไม่
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ได้ก่อนน ามาใช้ 

3. ผู้สอนควรมอบหมาย
หน้าที่ด้านการติดตามสรุป
สาระสังเขปจากข่าวสารด้าน
ต่าง ๆ จากสื่อทุกชนิด และ
ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติด้าน              
การค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ฝึกทักษะส่งข้อมูลข่าวสาร 
ชิ้นงานที่ให้ศึกษาผ่านทาง
บทเรียนออนไลน์ เพ่ือติดตาม
ผลการเรียนรู้ ทั้งในเวลาและ
นอกเวลาเรียน และให้
นักศึกษาหาค าตอบจาก
หนังสือ หรือคู่มือ แทนการ
สอนส าหรับบางประเด็น  

4. นักศึกษาขาดการศึกษา
ค้นคว้า จากแหล่ง
สารสนเทศให้หลากหลาย
ประเภท ฝึกการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลท่ี
ได้มาก่อนน าเนื้อหาจาก
การศึกษาค้นคว้ามาเรียบ

4. ผู้ ส อนควร ส่ ง เ สริ มการ           
ฝึกปฏิบัติ การค้นคว้าหาข้อมูล
จ า ก แ หล่ ง ต่ า ง  ๆ  วิ ธี ก า ร
ประเมินสารสนเทศท่ีไ ด้มา 
การน าไปใช้อย่างถูกต้อง ผ่าน
กิจกรรมและงานท่ีมอบหมาย 
แนะน าข้อเสียหรือผลกระทบ



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ปี  2559  | 86 
 

มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู ้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจำก

แหล่งต่ำง ๆ 

แนวทำงแก้ไขปรับปรุง หลักฐำนอ้ำงอิง 

เรียงใหม่ การศึกษาค้นคว้า 
ไม่ใช่การคัดลอกข้อมูลจาก
แหล่งสารสนเทศโดยตรง 
รวมทั้งไม่อ้างอิงด้วยวิธท่ีี
ถูกต้อง 

ของกา ร ใช้ ข้ อ มู ลอย่ า ง ไม่
ถูกต้อง และส่งเสริมให้เกิดการ
ใ ช้ ง า น อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
เหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. นักศึกษาขาดทักษะการ
วิเคราะห์เลขหมู่ 

5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ในชั้นเรียนหลังจากศึกษา
ทฤษฎี พบว่านักศึกษามคีวาม
เข้าใจมากขึ้น 

6. นักศึกษาบางคนไม่สนใจ
กิจกรรมที่มอบหมายเพ่ือ
ฝึกการบูรณาการความรู้
ด้านการศึกษาผู้ใช้ห้องสมุด 

6. ควรมอบหมายงานท่ี
เกี่ยวข้องกับ อาทิ การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน การการศกึษาแก่ผู้ใช้
ห้องสมุด เป็นต้น 

7. นักศึกษาบางคนเรียน
และฟังเพลงโดยใช้หูฟัง 
พร้อม ๆ กัน ทาให้จดจ า
ค าสั่งไม่ได้ 

7. ตักเตือนและคาดโทษ โดย
ผู้สอนย้ าประเด็นที่นักศึกษา
ต้องปฏิบัติให้ชัดเจนและให้
ตรงตามข้อตกลงในชั้นเรียน
เพ่ือให้ตั้งใจเรียนยิ่งขึ้น 

8. นักศึกษาขาดทักษะด้าน
การท าวิจัย 

8. ให้นักศึกษาท าใบกิจกรรม
ในชั้นเรียนหลังจากศึกษา
ทฤษฎีแล้วพบว่านักศึกษามี
ความเข้าใจมากขึ้น 

9. นักศึกษาขาดการ            
บูรณาการความรู้ด้าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์กับ
งานด้านห้องสมุดและศูนย์
สารสนเทศ 

9. เน้นภาคปฏิบัติในงาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
เน้นภาคทฤษฏีในงาน
ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 
เพ่ือให้เข้าใจในหลักการก่อน
การนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ 
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10. นักศึกษาพิเศษที่มี
ความบกพร่องตามีปัญหา
ด้านในการออกแบบและ 
จัดท าสิ่งพิมพ์ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

10. ผู้สอนมอบหมายงานที่มี
ความใกล้เคียงท่ีนักศึกษา
สามารถทาได้ให้นักศึกษาฝึก
ทาแทน 

11. นักศึกษาบางคนสมาธิ
สั้นต่อการเรียน และชอบ
เล่นสมาร์ทโฟน 

11. บรรยาย ถามตอบเพ่ือให้
นักศึกษามีสมาธิในการเรียน
ในเนื้อหานั้น ๆ 

 12. นักศึกษานั่งเงียบ เมื่อ
อาจารย์ตั้งค าถาม 

12. อาจารย์แนะน าให้
นักศึกษาพยายามต้ังคาถาม 
และพยายามตอบค าถามในชั้น
เรียนโดยให้คะแนนการ           
ถามตอบแทนคะแนนการเข้า
ชั้นเรียน 

 

ทักษะทำง
ปัญญำ 
  

1. นักศึกษายังไม่สามารถที่
จะน าความรู้ที่ได้เรียนมา
ปรับใช้และแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้เท่าที่ควร 

1. ผู้สอนต้องชี้แนะถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนนา
มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง 
และแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. นักศึกษาส่วนใหญ่รับ
ข้อมูลไม่ทั่วถึงทุกด้าน ไม่
แสวงหาข้อมูลเพ่ือรู้เท่าทัน
สื่อและการจัดระบบ
สารสนเทศแลความรู้ 

2. ผู้สอนควรมอบหมาย
หน้าที่ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ 
สังเคราะห์โดยใช้วิจารณญาณ 
และเขียนสรุปประเด็นให้
นักศึกษา พร้อมกับตรวจสอบ
ผลการทางานและแจ้ง
ผลสัมฤทธิ์จากการทา
กิจกรรมให้นักศึกษาทราบ
ทันที 

3. นักศึกษาไม่ตีความและ
สร้างความเข้าใจ ขาด

3. ผู้สอนควรให้เขียน
ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข 
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ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ การ
แก้ปัญหา เช่น การท า
แบบฝึกหัดและข้อสอบ           
ไม่สามารถตีความโจทย์ได้
ถูกต้อง และไม่ค่อยมีการ
สร้างผลงานการสื่อสารจาก
ความคิดสร้างสรรค์ 

ส าหรับเด็กพิเศษทางการได้
ยินให้ครูล่ามช่วยอธิบาย         
แต่ทัง้นี้ก็ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าท่ีควร                
จึงแก้ปัญหาด้วยการ
ตรวจสอบงานที่มอบหมาย
และแนะน าแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข ฝึกหัดการ
ตีความจากสิ่งที่พบ ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมส่งเสริมความคิด
วิเคราะห์ ความคิดสังเคราะห์ 
และความคิดสร้างสรรค์ให้
บ่อยข้ึน และตรวจสอบงานที่
มอบหมายและแนะน าแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข ฝึกหัด
การตีความ การคิดวิเคราะห์
ข้อมูล และฝึกปฏิบัติ
มอบหมายหน้าที่ให้นักศึกษา
ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผลการจัดการความรู้
ร่วมกับวิทยากรและอาจารย์ 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา
โดยบูรณาการกับรายวิชาที่
สอนในชั้นเรียน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 .  นั กศึกษาไม่สามารถ
ปฏิบัติงานที่มีรูปแบบอ่ืน  
ที่ แตกต่ า งจากที่ เ คยฝึก
ปฏิบัติได้ 

4. ผู้สอนควรให้นักศึกษาพบ
เจอสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างจาก
การเรียนแบบเดิมให้มากข้ึน 

5. นักศึกษามักการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจาก

5. ฝึกให้นักศึกษาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล
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การศึกษาผู้ใช้ โดยไม่ให้
ความสาคัญถึงความถูกต้อง 
ชัดเจน เพียงพอ และความ
ซื่อสัตย์ 

ตลอดจนรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษาผู้ใช้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน เพียงพอ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ 

6. นักศึกษาส่วนใหญ่ขาด
การคิดไม่เป็นระบบ ไม่มี
ตรรกะ 

6. ชี้แนะ อธิบาย ยกตัวอย่าง
เชิงตรรกะ 

7. นักศึกษานักศึกษาขาด
การฝึกฝนภายหลังจาก
เรียนและปฏิบัติในชั้นเรียน 

7. ผู้สนอควรให้นักศึกษา
กลับไปสร้างชิ้นงานให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น 

8. นักศึกษายังไม่สามารถที่
จะน าความรู้ที่ได้เรียนมา
ปรับใช้และแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้เท่าที่ควร 
ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้
เดิมและความรู้ใหม่เพ่ือ
น าไปใข้ได้ 

8. ผู้สอนต้องชี้แนะถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนนา
มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง 
และแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน และอธิบาย
วิธีการเชื่อมโยงความรู้ เพ่ือ
บูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวัน 

9. นักศึกษาขาดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

9. อาจารย์ให้นักศึกษาฝึกคิด
แก้ปัญหาในกรณีศึกษาที่       
ก าหนด 

10. นักศึกษาพิเศษที่มี
ความ บกพร่องทางตา) จึง
มีปัญหาด้านในการ
ออกแบบและจัดทาสิ่งพิมพ์ 
เพราะนักศึกษานึกภาพ
สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆไม่
ออก ไม่เคยเห็น 

10. ผู้สอนอธิบายถึงลักษณะ
ของงานที่มอบหมายอย่าง
ละเอียด เช่น การออกแบบ
บัตรเชิญ ผู้สอนต้องอธิบายถึง
ลักษณะของบัตรเชิญ 
ข้อความที่ควรระบุในบัตร
เชิญว่าหาก นักศึกษาจัดงาน
หรือกิจกรรมและต้องการให้มี
ผู้มาร่วมงานจะเขียนข้อความ
อย่างไรเป็นการเชิญชวนให้มี
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ผู้มาร่วมงานหรือกิจกรรม 
เป็นต้น 

ทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคล
และควำม
รับผิดชอบ 

1. นักศึกษาที่เป็นเด็กพิเศษ
พิการทางการได้ยินไม่
สามารถปรับตัวเข้ากับ
เพ่ือนได้ จึงจับกลุ่มกันเอง
กับนักศึกษาที่เป็นเด็กพิเศษ
ด้วยกัน  โดยนักศึกษาปกติ
ไม่ยอมรับนักศึกษาที่เป็น
เด็กพิเศษพิการทางการได้
ยิน เพราะรู้สึกเหมอืนต้อง
แบกรับความรับผิดชอบถ้า
ต้องท างานกลุ่มจึงปฏิเสธไม่
อยากให้เข้าร่วมกลุ่มด้วย 

1. อาจารย์อธิบายให้นักศึกษา
เข้าใจและยอมรับความ
แตกต่าง และให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่ม และมี
ความรับผิดชอบต่องานกลุ่มที่
ได้รับ โดยอธิบายให้นักศึกษา
ยอมรับความสามารถของแต่
ละคน ให้แบ่งงานที่
รับผิดชอบตรงตาม
ความสามารถและให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่มเพ่ือจะ
ได้ทางานกลุ่มให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

 

2. นักศึกษายังขาดการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี เนื่องจาก
นักศึกษาบางคนไม่สนใจ
การเรียน และไม่ติดตาม
งานที่มอบหมายให้ 

2. ผู้สอนควรมอบหมายงาน
ให้ท างานเป็นกลุ่มและติดตาม
ผลการท างานเป็นรายกลุ่ม 
และรายบุคคล เน้นให้
นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการท างาน มีการติดตาม 
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะ โดยมีอาจารย์ล่าม
ภาษามือช่วยสื่อสาร และ
ทบทวนความเข้าใจของ
นักศึกษาในกลุ่มให้เข้าใจ
ตรงกัน กวดขันการส่งงาน
อย่างต่อเนื่อง 

3 .  นักศึ กษาบางคนขาด
ความรับผิดชอบต่อตนเอง

3. ผู้สอนควรให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเองจากงานท่ีท าเป็น
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และต่อกลุ่มงาน ไม่เรียนรู้
วิธีการท างานเป็นทีม ไม่ค่อย
ยอมรับฟังค าติชม ขาดความ
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อ
กลุ่มงาน การส่งงานตรงต่อ
เวลา รู้จักการท างานเป็นทีม 
กล้ารับฟังคาติชม ค าแนะนา 
และสามารถปรับปรุงแก้ไข
ตนเองให้ท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ 

รายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม
และติดตามผลการส่งงานตาม
ก าหนด อย่างต่อเนื่อง  

4. เนื่องจากมีนักศึกษาที่
เป็นเด็กพิเศษ จึงมีปัญหา
ด้านการสื่อสารในกรณี      
ท างานกลุ่มหรือการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

4. เมื่อมีการมอบหมายงาน
แต่ละครั้งหรือมีการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
ผู้สอนจะให้อาจารย์ล่ามช่วย
ทบทวนค าสั่งของงานหรือ
ช่วยสื่อสารในชั้นเรียน เพ่ือ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ตรงกันของผู้สอนและ
นักศึกษาทุกคนใน             
ชั้นเรียน 

ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำรและ
กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ข้อมูล 
สามารถน าเสนอข้อมูลได้
อย่างถูกต้องมากกว่าการจ า
เพียงอย่างเดียว นักศึกษา
ปกติและนักศึกษาที่เป็น 
เด็กพิเศษพิการทางการ      
ได้ยินบางคนจะไม่สามารถ
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลได้ 

1. ผู้สอนต้องให้คาแนะน า
และฝึกทักษะในการคิด
วิเคราะห์และการสังเคราะห์
ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งให้
ค าแนะน าและฝึกทักษะใน
การคิดวิเคราะห์และการ
สังเคราะห์ให้ถูกต้อง 
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มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู ้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจำก

แหล่งต่ำง ๆ 

แนวทำงแก้ไขปรับปรุง หลักฐำนอ้ำงอิง 

2. นักศึกษายังขาดการ
วิเคราะห์ความรู้ท่ีมีคุณภาพ
ท่ีได้จากการค้นหาข้อมูลจาก
โลกออนไลน์ 

2. ผู้สอนควรฝึกให้นักศึกษา
ประเมินสารสนเทศก่อน
น ามาใช้จริงในชีวิตประจ าวัน
บ่อย ๆ จนเป็นนิสัย 

 
 
 
 

3. นักศึกษาบางคนขาด
ทักษะด้านการใช้โปรแกรม
ด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

3. ผู้สอนควรใช้วิธีการสาธิต
ด้านการฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมต่าง ๆ และ
เครื่องมือที่จ าเป็นต่อวิชาชีพ 

4. นักศึกษายังรู้ไม่เท่าทัน
สารสนเทศ และขาด
กลั่นกรองสารสนเทศที่
ถูกต้อง และตรงกับความ
ต้องการ 

4. ผู้สอนควรการยกตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการคัดกรอง
สารสนเทศอย่างถูกต้อง 

5. นักศึกษายังขาดทักษะ
การสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล หรือไม่ทราบ
แหล่งที่จะสืบค้นข้อมูลเพื่อ
น ามาช่วยในการท ารายการ 

5. ผู้สอนควรแนะน า
แหล่งข้อมูลเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
และฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
ให้แก่นักศึกษา 

6. นักศึกษาบางคนยังขาด
ทักษะการจัดการความรู้ที่มี
คุณภาพที่ได้จากการใช้
ปัญหาเป็นฐาน ทั้งในชั้น
เรียน และผ่านโลกออนไลน์ 
ต้องได้รับการฝึกฝน
อย่างสม่าเสมอ 

6. ควร ฝึกให้นักศึกษาคิด
วิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาในการให้บริการ
สารสนเทศ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ใน
วิชาชีพ 

7. นักศึกษาบางคนไม่กล้า
แสดงออกผ่านการสื่อสาร
ในการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

7. อาจารย์ประเมินพฤติกรรม
จากการท างานกลุ่ม และการ
ถามตอบเป็นรายบุคคล 
พร้อมทั้งให้น าเสนอหน้าชั้น
เรียนบ่อยข้ึน 
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มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู ้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจำก

แหล่งต่ำง ๆ 

แนวทำงแก้ไขปรับปรุง หลักฐำนอ้ำงอิง 

8. นักศึกษาไม่สามารถใช้
งานระบบ WBSC ได้ใน
ภาคการศึกษานี้ 

8. พัฒนาระบบให้ใช้งานได้ 
และออกแบบกิจกรรม         
e-Learning ในระบบ WBSC 
เพ่ือการเรียนรวม สามารถใช้
งานได้อย่างเหมาะสมทั้ง
นักศึกษาปกติและนักศึกษาที่
มีความต้องการพิเศษ 

9. นักศึกษาอ่อนวิชา
คณิตศาสตร์ 

9. ทบทวนวิชาคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
ให้ใหม่ 

  
4.8 กำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่   2 คน  
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  2 คน 
(หลักฐานดูได้จากรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 วาระท่ี 1 ข้อ 1.1) 
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4.9 กิจกรรมกำรพัฒนำวิชำชีพของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ให้ความส าคัญต่อการอบรมพัฒนา และการวิจัยของบุคลากร ดังปรากฏตามรายงาน
การประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 10/2558 (หลักฐานหมายเลข 4.4.1) ซึ่งมีรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรของหลักสูตรดังนี้ 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้ำร่วม จ ำนวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ได้รับ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
อำจำรย ์ บุคลำกร 

สำยสนับ 
สนุน 

- การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนแบบบูรณาการ กิจกรรมที่ 4 การพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กิจกรรมที่ 4.1 การสมัมนาเทคนิคการจัดการเรยีนการ
สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วันพุธท่ี 13 มกราคม 
พ.ศ. 2559 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

1  - น าความรู้ที่ไดร้ับไปใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 

การพัฒนาวิชาชีพ
ของอาจารย์และ
บุคลากร (หลักฐาน
หมายเลข 4.4.10) 

- การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 4.6 การจัดการห้องเรยีนในยุคดิจิตอล 
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ ห้องลิขิต 1 โรงแรมสวนดสุิตเพลส มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต    

1 - - น าความรู้ที่ไดร้ับไปใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชาการ
จัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 - ประชุมสัมมนาระดับชาติการศึกษาสารสนเทศศาสตร์

ในประเทศไทยครั้งที่ 2 เรื่องมาตรฐานเพื่อการรับรอง
วิชาชีพสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 วันท่ี 17-18 
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 

1 - - ได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการท าวิจัย 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้ำร่วม จ ำนวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ได้รับ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
อำจำรย ์ บุคลำกร 

สำยสนับ 
สนุน 

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ 
วันท่ี 3 กรกฎาคม-18 กันยายน 2559 ณ สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

1 - - ได้แนวทางการพัฒนาการสอนและการวจิัยเกี่ยวกับ
นวัตกรรมห้องสมุดและการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้าง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค ์

ประชุมวิชาการประจ าปี TK Forum 2017 ภายใต้หัวข้อ 
Better Library and Learning Space : Trends and 
Ideas วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะโกศล 

1 - - ได้แนวทางการการพัฒนาการสอนและการวิจยั 

สัมมนานิทรรศการ Opportunity Thailand ภายใต้
แนวคิด ประเทศไทย 4.0 วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ 
ห้องรอยัลจูบลิี่ อาคารชาแลยเจอร์ ศูนย์การแสดงสินคา้
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

1 - - ได้แนวทางการการพัฒนาการสอนและการวิจยั 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอนแบบ Active 
Learning เพื่อเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค ์
1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

1  - ทราบเทคนิคและวิธีการสอนที่จะน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของนักศึกษา เช่น การสอนแบบถาม
ตอบ การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้โครงการ
เป็นฐาน   เป็นต้น 

ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาหอ้งสมุดสู่ความเป็น
สากลและยั่งยืน มหาวิทยาลยัราชภัฎก าแพงเพชร 
ร่วมกับ Japan Society of Library and Information 
Science วันท่ี 6-7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมไพลิน 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร
แม่สอด จังหวัดตาก  

1  - ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเรยีนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชาการสง่เสริมการอ่านและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต วิชาการจัดการความรู้และภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและวิชาสารสนเทศห้องสมุดและสังคม ตลอดทั้งน า
ความรู้มาประกอบการเขียนบทความวิชาการและการวิจัย 

อบรมเชิงปฏิบัติการ : EIFL-Mahidol Libraries 
Workshop เรื่อง Research Evaluation Tools & 
Data Science for Libraries วันที่ 16-17 พฤษภาคม 

2  - ได้ทราบถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินงานวิจัย และแนวคิด
เกี่ยวกับ Data Science ในงานหอ้งสมุด 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้ำร่วม จ ำนวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ได้รับ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
อำจำรย ์ บุคลำกร 

สำยสนับ 
สนุน 

2560 ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล 
(ศาลายา) 
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
หัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 และการ
ทวนสอบผลส าฤทธิ์มาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ช้ัน 2 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

5  1. แนวทางการบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

สัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนายทุธศาสตร์การบรหิาร
จัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทาง
สารสนเทศศาสตร์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน วันท่ี 1-2 
มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหารช้ัน 
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช จังหวัดนนทบุรี 

4  - ได้ทราบแนวทางและยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการจดั
การศึกษาและการวิจัยในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

โครงการ SDU Research Consortium: กลุ่มสาขา
พัฒนางานประจาสู่งานวิจยั  
“การอบรมเชิงปฏิบตัิการการทาวจิัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  
โดยวิธี Action Research” วันท่ี 1 -2 มิถุนายน พ.ศ. 
2560 เวลา 08.30 –16.00 น. ณ ห้องกาหลา โรงแรม
สวนดุสติเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

5  - การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 
- การเขียนบทความวิชาการ 

ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารอย่างเป็นระบบ ณ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- 1  
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้ำร่วม จ ำนวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ได้รับ 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
อำจำรย ์ บุคลำกร 

สำยสนับ 
สนุน 

การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ณ 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

- 1  
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กำรประเมินตนเอง (ตัวบง่ชี้ 5) 
ตัวบ่งชี้ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

5.1 4 คะแนน 4 คะแนน 
5.2 4 คะแนน 4 คะแนน 
5.3 3 คะแนน 3 คะแนน 
5.4 ร้อยละ 100 5 คะแนน 
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หมวดที่ 5  กำรบริหำรหลักสูตร 
 
5.1 โครงสร้ำงและองค์ประกอบกำรบริหำรหลักสูตร (สอดคล้องตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้จัด
โครงสร้างการบริหารหลักสูตร โดยก าหนดบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการด าเนินงานในทุก
ด้านที่จะสนับสนุนการด าเนินงานให้มีคุณภาพ ดังนี้ 
 
 
 

 
 
  

 
 
            
 
 
 
 
 
5.2 กำรบริหำรหลักสูตร 
 ปัญหำที่พบในกำรบริหำรหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559 

ปัญหำในกำรบริหำร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหำต่อ
สัมฤทธิผลตำมวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำในอนำคต 

ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ คู่มือ
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการเพ่ิมพูน
ทักษะ ความสามารถของ
ผู้เรียนไว้ประจ าหลักสูตร  

กระทบต่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติไม่เพียงพอต่อการ
จัดการห้องสมุดและ
สารสนเทศ ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 
(วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ประชุมหารือ โดยมีนโยบายใน
การหาทุนสนับสนุนด้วยช่องทาง
ต่าง ๆ อาทิ เงินสนับสนุนจาก
ศิษย์เก่า การแบ่งเงินจาก
โครงการต่าง ๆ เพ่ือน ามาจัดหา

 
ประธานหลกัสูตร 

 

 
ที่ปรึกษาหลกัสูตร 

 
ฝ่ายวิชาการ 

 
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

 
ฝ่ายกิจการนักศกึษา 

 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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อุปกรณ์ เครื่องมือ คู่มือต่าง ๆ 
ที่จ าเป็น 

หลักสูตรได้รับงบประมาณ
จ ากัด ท าให้การบริหาร
หลักสูตรในกิจกรรมต่าง ๆ ท า
ได้ไม่มากนัก รวมถึงการ
พัฒนานักศึกษาก็ท าได้อย่าง
ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

กระทบต่อการพัฒนาทักษะ
ความรู้ของนักศึกษาที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 
(วัตถุประสงค์ข้อที่ 3) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ประชุมหารือปรับเปลี่ยนวิธีการ
พัฒนาทักษะความรู้ของ
นักศึกษา โดยพยายามจัด
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณให้น้อย
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

 
 กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับจำกกำรแก้ปัญหำในปีกำรศึกษำ 2558 

ปัญหำในกำรบริหำร
หลักสูตร 

กำรแก้ปัญหำ 
ที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว 

ผลที่ได้รับ 

ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ คู่มือ
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการเพ่ิมพูน
ทักษะ ความสามารถของ
ผู้เรียนไว้ประจ าหลักสูตร  

อาจารย์ในหลักสูตรช่วยกัน
รวบรวมหนังสือที่มีมาไว้ที่
ห้องพักอาจารย์ เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนกันอ่าน โดย
นักศึกษาสามารถมาขอใช้ได้
ด้วย 

1. มีทรัพยาการสารสนเทศ มา
จัดให้บริการแก่อาจารย์และ
นักศึกษา 
หมำยเหตุ นักศึกษาไม่ค่อยมา
ใช้บริการ 

หลักสูตรได้รับงบประมาณ
จ ากัด ท าให้การบริหาร
หลักสูตรในกิจกรรมต่าง ๆ ท า
ได้ไม่มากนัก รวมถึงการ
พัฒนานักศึกษาก็ท าได้อย่าง
ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

หลักสูตรพยายามใช้
งบประมาณท่ีได้ตามกิจกรรม
ที่ได้อนุมัติจากทาง
มหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรม
ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ โดย
การเชิญวิทยากรจาก
หน่วยงานที่ให้บริการสังคม 

1. อาจารย์ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์สอน/การเผยแพร่
ความรู้ จากวิทยากร 
2. นักศึกษาได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ จาก
วิทยากรที่มาจากหน่วยงานที่
ให้บริการสังคม 

5.3 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ (สกอ.6.1) ประเด็นการประเมิน 
 - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 - สถานที่จัดการเรียนการสอนมีบรรยากาศเหมาะสมและเพียงพอกับการจัดการเรียนการ
สอนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 - สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ มีความสะดวก มีระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความ
ปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอน 
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 - จ านวนห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน  
 - สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใช้งานได้จริง เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ของการใช้งาน เข้าถึงได้ง่าย 
 - มีบริการอ่ืน ๆ เสริมเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา นักศึกษาสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  

ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
ระบบกำรด ำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/สถำบันโดยมีส่วนร่วม
ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนมีประสิทธิภาพที่ดี และนักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. น าข้อมูลสิ่งสนับสนุน ข้อมูลความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2558 
มาประชุมหารือ ในประเด็น การปรับปรุงการบริหารจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ การวางแผน การประเมินความพึงพอใจ ซึ่ง
ต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือการด าเนินงานของ
หลักสูตรฯ (ฉบับปรุงปรุง 2559) (หลักฐานอ้างอิง 1) โดยในปี
การศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษามีความพึง
พอใจในสิ่งสนับสนุนในระดับมาก ดังนั้นการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2559 จึงยังคงวิธีการบริหารงานตามข้ันตอนเดิม ได้แก่ 
(หลักฐานอ้างอิง 2) 

 1) ด้านกายภาพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ท าบันทึก
ข้อความประสานงานไปยังส านักส่งเสริมและงานทะเบียนเพ่ือให้
จัดหาห้องเรียนที่มีความพร้อมส าหรับนักศึกษาที่มีความพิการทาง
ร่างกาย และประสานงานกับส านักวิทยบริการฯ เพ่ือให้จัดหา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส าหรับรายวิชาที่เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2) ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ในระหว่างการจัดการเรียน
การสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับทราบข้อมูลจากนักศึกษา 
ถึงปัญหาและข้อบกพร่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนหรือ

 
 
 
 
 
1. คู่มือการด าเนินงาน หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษ์ฯ (ฉบับปรับปรุง 
2559) (หลักฐานหมายเลข 
5.3.1) 
 
 
2. รายงานการประชุมหลักสูตร 
ครั้งที่ 9/2559 (หลักฐาน
หมายเลข 5.3.2) 
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http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/main/59_Curriculum_manual.pdf
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ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำนอ้ำงอิง 
การใช้งานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ก็ได้ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ทราบและเร่งด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 3) ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตร คือ 
แหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ประสานงานกับส านักวิทยบริการฯ ในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และการขอความ
ร่วมมือในการใช้บริเวณพ้ืนที่ และทรัพยากรในส่วนของห้องสมุด 
เพ่ือเป็นแหล่งให้นักศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ เช่น 
รายวิชาการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ รายวิชาการจัดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น 

2. การด าเนินการเพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้ว่ามหาวิทยาลัยได้
จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อะไรไว้ให้บริการบ้าง 
ประกอบด้วย การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับคณะ) และการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับหลักสูตร) โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ชี้แจงให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบว่ามีบริการอะไรบ้างที่
นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรุ่นพ่ีพาน้อง
ไปรู้จักกับสถานที่ต่าง ๆ รอบมหาวิทยาลัยด้วย (หลักฐานอ้างอิง 
3) 

3. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจ
ของอาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี (หลักฐานอ้างอิง 4) ดังนี้ 

 1) ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.85) 

 2) ความพึงพอใจของนักศึกษา มีความพึงพอใจในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้ 

  - หลักสูตรมีการชี้แจงข้อปฏิบัติในการขอรับบริการ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้รับทราบ ( X  = 4.11)  

  - ห้องพยาบาล ห้องอาหาร ศูนย์สุขภาพพร้อม
ให้บริการ ( X  = 3.97)  

  - ห้องสมุดจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงกับ
เนื้อหาวิชาอย่างเพียงพอ ( X  = 3.88)  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาประจ าปี 2559 
(หลักฐานหมายเลข 5.3.3) 
 
 
 
 
 
 
4. รายงานผลการด าเนินงาน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 
ประจ าปี 2559 (หลักฐาน
หมายเลข 5.3.4) 
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  - ห้องเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือ อยู่ในสภาพดีพร้อม

ให้บริการ ( X  = 3.86) และ 
  - ระบบเครือข่ายการสื่อสารใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ 

(X  = 3.82) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ของนักศกึษำ 

ระดับควำมพอใจ 
2558 2559 

หลักสูตรมีการชี้แจงข้อปฏิบัติในการ
ขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้
นักศึกษาได้รับทราบ 

4.13 4.11 

ห้องพยาบาล ห้องอาหาร ศูนย์สุขภาพ
พร้อมให้บริการ 

4.05 3.88 

ห้องสมุดจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศ
ตรงกับเนื้อหาวิชาอย่างเพียงพอ 

4.09 3.86 

ห้องเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือ อยู่ใน
สภาพดีพร้อมให้บริการ 

3.98 3.82 

ระบบเครือข่ายการสื่อสารใช้งานได้ดี มี
ประสิทธิภาพ 

4.05 3.97 

   
4. จากการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักศึกษาเทียบกัน

ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 จะเห็นว่าแนวโน้มความพึงพอใจ
ถึงแม้จะอยู่ในระดับมาก แต่ก็มีค่าเฉลี่ยที่ลดลง ทั้งนี้อาจารย์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. รายงานการประชุมหลักสูตร 
ครั้งที ่3/2560 วาระที่ 3 ข้อ 3.2 
(หลักฐานอ้างอิง 5.3.2) 
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ประจ าหลักสูตรได้น าผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว เข้าที่
ประชุม ครั้งที่ 3/2560 วาระที่ 3 ข้อ 3.2 (หลักฐานอ้างอิง 5) 

5. เลขานุการประจ าหลักสูตรท าบันทึกผ่านระบบอีออฟฟิช
น าส่งเสนอต่อคณะต่อไป เพ่ือรายงานให้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมาไปยังผู้บริหารระดับต่อ ๆ ไป อันจะ
น าไปสู่การแก้ปัญหา และพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจแก่นักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น  

 
สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอนมีบรรยำกำศเหมำะสมและเพียงพอ
กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ครบถ้วน
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเปิดเรียนในปีการศึกษา 2559 อาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้ร่วมประชุม ครั้งที่ 9/2559 วาระท่ี 5 ข้อ 5.4 
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 6 (สกอ.) ได้น าเสนอต่อที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ที่
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 (หลักฐาน
อ้างอิง 6)  

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สาขาวิชา
มีความต้องการ และได้ติดต่อประสานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฯ ได้รับการจัดสรร
เพียงพอตามความต้องการอย่างครบถ้วน 

 
สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศ มีควำมสะดวก มีระบบ
สำธำรณูปโภค ระบบรักษำควำมปลอดภัย และกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมกับกำรจัดกำรศึกษำในหลักสูตรที่เปิด
สอน 

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในบริเวณท่ีนักศึกษาเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์อาหาร ห้อง
พยาบาล ศูนย์สุขภาพ ฯลฯ มีความสะดวก รองรับนักศึกษาที่มี
ร่างกายพิการสามารถเข้าใช้บริการได้ 

ทั้งนี้สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ยัง
ได้ร่วมมือกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี ในการเป็นสถานที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(data set) (หลักฐานหมายเลข 
5.3.5) 
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ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพแก่นักศึกษา ให้ได้ฝึกฝนการท างานใน
สถานการณ์จริง 

นอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความปลอดภัย ได้แก่ อุปกรณ์
ดับเพลิง ระบบกล้องวงจรปิด ติดตั้งไว้ตามอาคารต่าง ๆ  
จ ำนวนห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

ดูข้อมูลตาราง 5.3-1  
 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ใช้งำนได้จริง 
เหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน เข้ำถึงได้ง่ำย 

สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในบริเวณ
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของนักศึกษามีเพ่ิมมากข้ึน เช่น 
จุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย มีครอบคลุมและมี
ช่องสัญญาณเพ่ิมขึ้น สามารถใช้งานได้จริง แต่ในบางช่วงเวลาที่มี
ผู้ใช้งานจ านวนมาก หรือสภาพแวดล้อมมีฝนตก ฟ้าร้อง ก็ท าให้
สัญญาณอ่อนไปบ้าง  

ส าหรับการเข้าถึงสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ไดแ้จ้งให้นักศึกษาทราบในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และสอน
วิธีการใช้งานในขณะที่อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาด้วย 
 
มีบริกำรอ่ืน ๆ เสริมเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือนักศึกษำ นักศึกษำ
สำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำ 

ส าหรับบริการอ่ืน ๆ ที่สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ จัด
ให้บริการแก่นักศึกษา นอกเหนือจากสิ่งสนับสนุนที่เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานหลักแล้ว ได้แก่ (หลักฐานอ้างอิง 7) 

 - บริการข้อมูลทางการศึกษา เช่น ปฏิทินวิชาการ ตาราง
เรียน ตารางเวลาพบที่ปรึกษา คู่มือนักศึกษา ระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรรู้  และท าเนียบรุ่น ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สาขาวิชาฯ ที่นักศึกษาสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

 - บริการให้ค าปรึกษา/ร้องเรียนออนไลน์ ที่นักศึกษา
สามารถใช้บริการได้ผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชาได้ทันที โดยไม่ต้อง
เดินทางมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือประสงค์ร้องเรียนโดยตรง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. บริการนักศึกษาผ่านเว็บไซต์
สาขาวิชา : http://info-
science.dusit.ac.th/student.h
tml (หลักฐานหมายเลข 5.3.6) 
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กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
นักศึกษาแล้ว เพ่ือน าไปสู่กระบวนการปรับปรุง และพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้ตอบสนองความต้องการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาได้มากข้ึน จึงได้ด าเนินการต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 3/2560 วาระที่ 3 
ข้อ 3.1 และ 3.2 เพ่ือน าข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจให้
ทราบถึงการด าเนินงาน และผลการประเมินความพึงพอใจ 
(หลักฐานอ้างอิง 8) ซึ่งพบว่าความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาอยู่ในระดับมากเช่นเดิม แต่มีค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านลดลง
เล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5) ที่อาจารย์ผู้สอนระบุปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ จ านวน
หนังสือที่ให้บริการในห้องสมุดมีน้อยและล้าสมัย อุปกรณ์การเรียน
การสอนในห้องเรียนมีปัญหาขัดข้อง และสัญญาณอินเทอร์เน็ต
บริเวณห้องเรียนมีน้อยเกินไป 

2. มติความคิดเห็นของที่ประชุม สรุปว่าปัญหาที่เกิดข้ึนในปี
การศึกษา 2559 นั้น จะด าเนินการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ 

 - ด้านจ านวนหนังสือท่ีให้บริการในห้องสมุดมีน้อยและ
ล้าสมัย สาขาวิชาฯ จะท าบันทึกเวียนให้อาจารย์ผู้สอนเสนอ
หนังสือใหม่ที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละรายวิชา แล้วรวบรวมน าส่ง
ส านักวิทยบริการฯ เพ่ือด าเนินการจัดหาตามขั้นตอนต่อไป 

 - ด้านอุปกรณ์การสอนในห้องเรียนมีปัญหาขัดข้อง สาขา
วิชาฯ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยตรง แต่สามารถแนะน าให้
อาจารย์ผู้สอนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องเรียนทั้งทางวาจา หรือ
การเขียนรายงานลงไปในแบบฟอร์มที่วางไว้บนโต๊ะในห้องเรียนทุก
ครั้งที่พบปัญหา 

 - สัญญาณอินเทอร์เน็ตบริเวณห้องเรียนมีน้อยเกินไป 
สาขาวิชาฯ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยตรง แต่จะท าบันทึกแจ้งไป
ยังหน่วยงานที่ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือรับทราบ
ปัญหาและปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
8. รายงานการประชุมหลักสูตร 
ครั้งที ่3/2560 วาระที่ 3 ข้อ 3.1 
และ 3.2 (หลักฐานอ้างอิง 5.3.2) 

 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS60_03.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS60_03.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS60_03.pdf
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ตำรำง 5.3-1 จ ำนวนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 

รำยกำร หน่วย จ ำนวนสิ่งสนับสนุน 
2557 2558 2559 

1. ห้องเรียน ห้อง 13 37 45 
2. ห้องท างานอาจารย ์ ห้อง 1 1 1 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1 6 6 
4. ห้องสมุด ห้อง 1 1 1 
5. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ มี มี มี 
6. ทรัพยากรในสาขาวิชาที่เปิดสอน    

 
หนังสือ (หมวด Z) เล่ม 

ท 593 2,812 2,057 
อ 368 289 

 
หนังสือพิมพ ์ ชื่อ 

ท 
ไม่มีข้อมูล 

19 19 
อ 6 6 

 วารสาร ชื่อ ไม่มีข้อมูล 9 9 
7. รายชื่อฐานข้อมูลในสาขาวิชาที่เปิดสอน (บัณฑิตศึกษา) ฐาน 15 15 15 
8. ที่พักผ่อน แห่ง มี มี มี 
9. ลานกิจกรรม แห่ง มี มี มี 
10. ศูนย์อาหาร แห่ง 3 3 3 
11. ศูนย์สุขภาพ แห่ง มี มี มี 
12. ห้องปฐมพยาบาล แห่ง มี มี มี 

 
 
5.4 ระบบกำรตรวจสอบกำรเงินที่โปร่งใสและเป็นไปตำมระเบียบของมหำวทิยำลัย 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์มีการบริหารการเงินที่โปร่งใสและ
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินการเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. เสนอโครงการผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
 3. ตรวจรับพัสดุ 
 4. ขออนุมัติเบิกจ่าย 
 
กำรประเมินตนเอง (ตัวบง่ชี้ 6) 

ตัวบ่งชี้ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
6.1 3 คะแนน 3 คะแนน 
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หมวดที่ 6 ขอ้คิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภำพหลักสูตร 
จำกผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็นหรือสำระจำกผู้

ประเมิน* 
ควำมเห็นของอำจำรย์ 

ประจ ำหลักสูตร 
กำรน ำไปด ำเนนิกำรวำงแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 3  
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 
1. การรับนักศึกษาควรให้มี
สัดส่วนที่พอเหมาะกับจ านวน
รับนักศึกษา โดยค านึงถึง
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ จ าแนกตาม
กลุ่มสาขาซึ่งสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์สัดส่วนคือ 25:1 
2. การเตรียมความพร้อม
สามารถท าได้ก่อนเข้าศึกษาเพ่ือ
ปรับพื้นฐานและปรับทัศนคติที่
ดีให้แก่นิสิตนักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษา กิจกรรมที่จัดควรเป็น
กิจกรรมที่สนุกสนานและพัฒนา
ทักษะทางปัญญา 

 
 
ค าแนะน าทั้ง 2 ข้อ เป็น
ค าแนะน าที่ดี ควรน าไปพิจารณา
การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2560 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
2560 แจ้งส านักส่งเสริมและ
งานทะเบียน เปิดรับนักศึกษา
จ านวน 60 คน เพื่อให้
สอดคล้องกับจ านวนอาจารย์
ประจ าที่มีอยู่ 
 
2. ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชา
ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเปิด
การเรียน แต่ด้วยทาง
มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใน
รอบท่ี 3 จึงท าให้นักศึกษาบาง
คน ไม่ได้ร่วมกิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
1. ควรมีกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 มาครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่มหลัก 
คือ 
๐ กลุ่มวิชาหลัก 
๐ กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
๐ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 
๐ กลุ่มทักษะสารสนเทศและ
เทคโนโลยีและทักษะที่จ าเป็น 

 
 
เป็นค าแนะน าที่ดี ควรน าไป
พิจารณาการรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2560 

 
 
1. สาขาวิชาได้น ามาเป็น
แนวทางในการจัดโครงการ
พัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
2559 ภายใต้ชื่อ “โครงการ
บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 2” โดย
มีกิจกรรม ดังนี้ 

๐ อบรมภาษามือเบื้องต้น 
๐ ศึกษาดูงานหอสมุด

แห่งชาติ และศูนย์สารสนเทศ 
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ข้อคิดเห็นหรือสำระจำกผู้
ประเมิน* 

ควำมเห็นของอำจำรย์ 
ประจ ำหลักสูตร 

กำรน ำไปด ำเนนิกำรวำงแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

๐ อบรมศิลปะเพ่ือการจัด
นิทรรศการห้องสมุด 

๐ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับวิชาการบรรณารักษ์ 

๐ ความร่วมมือกับ
ส านักหอสมุดแห่งชาติ  

๐ อบรม Infographic  
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
เปรียบเทียบกันนี้ 57-58 มีแนว
โน้วที่ดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
2. การส าเร็จการศึกษายังไม่มี
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. ยังไม่มีรายงานความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา อาจใช้ข้อมูล
ค าปรึกษาของนักศึกษามาเสนอ
ได้ 
 
 
 
 
4. ควรระบุแหล่งรับข้อร้องเรียน
รับความคิดเห็น 

 
 
เป็นค าแนะน าที่ดี ควรน าไป
พิจารณาการรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2560 

 
 
1. อัตราการคงอยู่ในปี
การศึกษา 2559 ยังคงมี
แนวโน้มที่ลดลง จากการ
วิเคราะห์เห็นว่า เกิดจาก 

๐ ความสนใจของนักศึกษา
ที่มาพบความต้องการใน
ภายหลัง 

๐ ภาวะเศรษฐกิจของ
ครอบครัวที่ไม่เพียงพอ 
2. ปีการศึกษา 2559 ยังคงไม่มี
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
3. ปีการศึกษา 2559 ได้ท าการ
ส ารวจความพึงพอใจด้านการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และได้
เพ่ิมช่องทางให้นักศึกษาได้
ร้องเรียนหรือขอค าปรึกษาผ่าน
ทางเว็บไซต์ ซึ่งผลการส ารวจ 
พบว่า นักศึกษามีความพอใจใน
ระดับมาก 
4. สาขาวิชาเตรียมช่องทางให้
นักศึกษาร้องเรียน หรือขอ
ค าปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของ
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ข้อคิดเห็นหรือสำระจำกผู้
ประเมิน* 

ควำมเห็นของอำจำรย์ 
ประจ ำหลักสูตร 

กำรน ำไปด ำเนนิกำรวำงแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตร URL : 
https://docs.google.com/ 
forms/d/e/1FAIpQLSfpm8 
BYmOee3ZU-d261a0NaKL 
FeCt64C4GmqAI4GDa 
Nhe4ktA/viewform 

องค์ประกอบที่ 6 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
1. จ านวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ อาจมีการจัดท า 
Collection ส าหรับหลักสูตร
หรือสาขาบรรณารักษศาสตร์
โดยเฉพาะเพ่ือใช้เป็น
ห้องปฏิบัติการส่วนรับนักศึกษา
เพ่ือสร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมด้านการท างานของ
นักศึกษา 
2. ประเด็นด้านการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ควรจ าแนก
ประเด็นย่อยให้ชัดเจนมากกว่านี้
และมีการเปรียบเทียบความพึง
พอใจของอาจารย์กับนักศึกษา
ด้วย 

 
 
 
1. มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้
สาขาวิชามีห้องสมุดเป็นของ
ตัวเอง แต่ค าแนะน าที่ได้รับ มี
ประโยชน์ ควรน าไปพิจารณา
การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2560 

 
 
 
1. สาขาวิชาได้มีการประชุม
หารือเพ่ือพัฒนาตามค าแนะน า
ของผู้ประเมิน โดยขอความ
ร่วมมือให้อาจารย์บริจาค
หนังสือมาไว้ในห้องพักอาจารย์ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนและให้บริการ
แก่นักศึกษาที่สนใจ (แต่หนังสือ
ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของอาจารย์
แต่ละท่าน) 
2. การประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ได้ประเมินให้ครอบคลุมทุกด้าน
ตามค าแนะน า แต่จากการ
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เห็นควรว่าไม่ควรมีจ านวนที่มาก
เกินไป เนื่องจากมีการประเมิน
หลายด้าน นักศึกษาจะไม่อยาก
ให้ความร่วมมือ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
การให้ข้อเท็จจริงจากนักศึกษา
คลาดเคลื่อนไปได้ 

หมำยเหตุ : ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผลประเมินปีที่ผ่านมา 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ปี  2559  | 111 
 

สรุปตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
องค์ประกอบ ปีกำรศึกษำ 

2557 2558 2559 
1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต N/A N/A N/A 
3. นักศึกษา 1.33 3.00 3.67 
4. อาจารย์ 3.83 3.67 3.81 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน      
การประเมินผู้เรียน 

2.00 3.50 4.00 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 3.00 3.00 
รวม 2.04  3.36 3.77 
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สรุปกำรประเมินหลักสตูร 
 
กำรประเมินจำกผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............N/A................  
 

ข้อวิพำกษ์ที่ส ำคัญจำกผลกำรประเมิน ข้อคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อผลกำรประเมิน 
N/A N/A 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
ไม่มี 

 
กำรประเมินจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
 
กระบวนกำรประเมิน ……………………N/A……………………………………………….. 
ข้อวิพำกษ์ที่ส ำคัญจำกผลกำรประเมิน ข้อคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อผลกำรประเมิน 

N/A N/A 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
ไม่มี 
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หมวดที่ 7  กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 

7.1 กำรเปลี่ยนแปลงภำยใน/ภำยนอกสถำบัน (ถ้ำมี) ทีม่ีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ป ี

ประเด็น รำยกำร 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 
(ถ้ามี) 

1. มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอ่ืน ส่งผลกระทบกับการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่ 
การส่งมอบงาน และการเรียนรู้งาน 
2. มีการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ กระทบต่อแผนการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 และอาจส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษารหัสอื่น ๆ ด้วย 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน 
(ถ้ามี) 

1. คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในสังกัด สกอ. ออกประกาศเรื่อง 
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และอาจส่งผลต่อจ านวนนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 
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หมวดที่ 8 แผนกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำหลักสูตร 
 

8.1 ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่เสนอในรำยงำนของปีที่ผ่ำนมำ 
แผนด ำเนินกำร ก ำหนดเวลำ 

ที่แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ควำมส ำเร็จของแผน/เหตุผล

ที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
ส ำเร็จ 

1. พัฒนาระบบ
บันทึกผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่
สามารถทวนสอบ
สัมฤทธิ์ผล
รายวิชาของ
นักศึกษาได้ใน
ระดับบุคคล 

30 กันยายน 
2559 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 1. สาขาวิชามีระบบบันทึกผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
น าไปใช้ในปีการศึกษา 2559 
แล้ว 
  

2. ปรับรูปแบบ
การเขียน
รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) 
และรายงานผล
การด าเนินงาน
ของรายวิชา 
(มคอ.5) เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระบบบันทึกผล
การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสต

30 กันยายน 
2559 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  

1. หลักสูตรได้น า มคอ.3 และ 
มคอ.5 ที่ปรับรูปแบบแล้ว ไป
ใช้ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งจาก
การสอบถามอาจารย์ที่น าไปใช้ 
(อย่างไม่เป็นทางการ) สรุปว่า 
มคอ.3 และ มคอ.5 ที่ปรับใหม่
นี้ มีความชัดเจนมากขึ้น และ
ง่ายต่อการน าไปใช้ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
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ร์และสารสนเทศ
ศาสตร์พัฒนาขึ้น 
3. พัฒนาช่อง
ทางการขอ
ค าปรึกษา / 
ร้องเรียน 
(เพ่ิมเติมจากที่
เสนอไว้ใน ปี
การศึกษา 2558) 

สิงหาคม 
2559 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1. หลักสูตรได้พัฒนาช่อง
ทางการขอค าปรึกษา / 
ร้องเรียนโดยใช้ Google 
Form เป็นเครื่องมือ โดยน าไป
ไว้บนเว็บไซต์ของหลักสูตร 
เพ่ือให้นักศึกษาสื่อสารกับทาง
หลักสูตรได้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 
8.2 ข้อเสนอในกำรพัฒนำหลักสูตร 
 1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
……………………………………………………………-……………………………………………………………… 
 2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา 
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลรายวิชาฯ) 
  ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินงานที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
  2.1 การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา 
   1) จัดท าตารางแสดงความเชื่อมโยงของรายวิชาต่าง ๆ ที่น าไปสู่การประกอบอาชีพ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมการสอน ที่มุ่งถ่ายทอดวิชาการอันจะน าไปสู่การ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้จริงตามท่ีแจ้งไว้ใน มคอ.2 
   2) จัดท าตารางปรับปรุงรายวิชา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ เพ่ือให้เนื้อหารายวิชาทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และรองรับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
  2.2 การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลรายวิชา 
   1) ปรับวิธีการสอนให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมหรือชิ้นงานในการสอนแต่ละวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาท างานน้อยลง แต่มีความรู้ครบถ้วนในทุกวิชา 
   2) ผู้สอนใช้ระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา 
 
8.3 แผนปฏิบตัิกำรใหม่ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2560 

ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
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แผนปฏิบัติกำร วันที่คำดว่ำ 
จะสิ้นสุดแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) และรายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.5) ให้มีความถูกต้อง 
และสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์มาก
ยิ่งขึ้น 

31 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

2. ปรับปรุงคู่มือการด าเนินงาน 
สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ ในส่วนการ
บริหารจัดการด้านอาจารย์ ควรเพิ่มการ
บริหารจัดการอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด้วย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม  

31 สิงหาคม 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

3. รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 
(มคอ.7) ควรน าข้อมูลการปรับรายวิชา
เข้ามาแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยของ
หลักสูตร 

30 มิถุนายน 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

4. รวบรวมช้อมูลศิษย์เก่า และน ามา
จัดท าท าเนียบศิษย์เก่า เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของหลักสูตร 

30 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 
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แบบรับรองควำมถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มลู 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 
 1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก  
 2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย  
        (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน  ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บรรพต พิจิตรก ำเนิด 
 - การยอมรับของนักศึกษาที่มีต่อระบบบันทึกผลการเรียนรู้  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (2556) วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) 
 - วารสารหลักสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย (2556) วารสาร
วิจัยสวนดุสิต (สาขามนุษยศาสตร์ฯ) ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (ก.ค.- ก.ย. 2556) 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาในการท างาน  รายวิชาจิตวิทยา
วิศวกรรมและหลักการยศาสตร์ ด้วยกระบวนการจัดการ เรียนการสอน  ตามหลักอริยสัจสี่ (วิจัยในชั้น
เรียน 2555) 
 - การใช้วารสารที่จัดให้บริการโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพฯ (2554) วารสารวิจัยสวนดุสิต ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2555) 

- การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการเข้าถึงห้องสมุดเฉพาะ (2553)  
- รูปแบบห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต : กรณีศึกษาศูนย์พณิชยการ

สยาม (2548)  
อำจำรย์คนประจ ำหลักสูตรที่ 2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญญลักษม์ ต ำนำนจิตร 
 - การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนแนวคิดการจัดการความรู้ (2559) วารสารพัฒนาเทคนิค
ศึกษา ปีที่ 29 ฉบับที่ 100 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 3 อำจำรย์ ดร.อำภำภรณ์ อังสำชน 
 - Activity-based Learning by Using a Social Network Critical Reflective Practice 
Together with Project-based Learning: A Case Study of the General Education Subject, 
Suan Dusit University (2559) ASEAN Journal of Education Vol.2 No.1, 2016 
 
 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 4 อำจำรย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
 - การใช้แบบฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต (2560) วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที 11 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 5 อำจำรย์รัชฎำพร ธิรำวรรณ 
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 - การพัฒนาการรู้สารสนเทศเชิงคุณธรรมและพฤติกรรมเชิง จริยธรรม ดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิง
คุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (2560) วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 
6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2560) 
 - Proceedings : The Using of Ethical Resource -Based Learning to Develop Ethical 
Information Literacy and Moral Behavior.  (2560) 2017 IEDRC Ho Chi Minh Conferences, 
Ho Chi Minh, Vietnam / Feb 22-24, 2017
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รับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร : ______________________________สาขาวิชา_________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ___________________ 
 
ประธำนหลักสูตร : _______________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ___________________ 
 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ___________________ 
 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ___________________ 
 
เอกสำรประกอบรำยงำน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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สรุปผลกำรประเมินตนเอง 
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 

ตำรำงท่ี 1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จ ำแนกรำยตัวบ่งชี้ท่ี 

ตำรำงท่ี 2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จ ำแนกรำยองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลคะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ✓ บรรล ุ

ตัวหำร  ไม่บรรลุ 
องค์ประกอบท่ี 1 (หมวดที่ 1) ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 4 ข้อ ✓ ผ่ำน 
องค์ประกอบท่ี 2 (หมวดที่ 3) ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 N/A คะแนน N/A  

N/A 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 N/A ร้อยละ ... N/A  

N/A 
องค์ประกอบท่ี 3 (หมวดที่ 3) ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 4 คะแนน ✓ 4 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 4 คะแนน ✓ 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 3 คะแนน ✓ 3 

องค์ประกอบท่ี 4 (หมวดที่ 2) ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 4 คะแนน ✓ 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 (1) 4 ร้อยละ 80 ✓ 5 

5 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 (2) 2 ร้อยละ 40 ✓ 3.33 

5 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 (3) 4.0 ร้อยละ 20 ✓ 5 

5 

เฉลี่ ย  ตั วบ่ งชี้ ที่  
4.2 

9.57 
5 คะแนน 

✓ 4.44 
3 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 3 คะแนน ✓ 3 
องค์ประกอบท่ี 5 (หมวดที่ 4) ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 4 คะแนน ✓ 4 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 4 คะแนน ✓ 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 3 คะแนน ✓ 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 10 ร้อยละ 100 ✓ 5 

10 
องค์ประกอบท่ี 6 (หมวดที่ 5) ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 4 คะแนน ✓ 4 

11 ตัวบ่งชี้ที ่ คะแนนเฉลี่ย 3.86 
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องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่ำน 

จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

 

I P O คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับด ี
4.01 – 5.00 ระดับดีมาก 

1 ผลกำรประเมิน “ผ่ำน” หลักสูตรได้มำตรฐำน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ท

ี่
ใน

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 - 
6 0 - - 0.00 N/A  

3 3 3.67 - - 3.67  
4 3 3.81 - - 3.81  
5 4 4.00 4.00 - 4.00  
6 1 - 3.00 - 3.00  

รวม 11 7 4 0   

คะแนนเฉลี่ย 3.78 4.00 N/A 3.77  
ผลกำรประเมินตนเอง ดี ดี N/A ดี  

 
2.2 กำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 2 – องค์ประกอบท่ี 6 
องค์ประกอบ จุดเด่น โอกำสในกำรพัฒนำ 

1 1. หลักสูตรฯ มีการบริหารจัดการ
อย่างมีขั้นตอน ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ทุกประการ 

 

2 N/A  
3 1. หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษา

ที่มีความบกพร่องเข้าศึกษา 
2. หลักสูตรจัดเตรียม ปรับปรุง 
และพัฒนาบริการต่าง ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตรฯ อาจพัฒนาเครื่องมือ หรืองานวิจัย
จากกลุ่มนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องกลุ่มนี้ 

4 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องผลิตผลงาน
วิชาการเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีการศึกษา 

5 1. หลักสูตรฯ มีกระบวนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน และ
มีการน าผลการด าเนินงานของปี
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องค์ประกอบ จุดเด่น โอกำสในกำรพัฒนำ 
การศึกษาท่ีผ่านมา มาปรับปรุง
การด าเนินงานในปีถัดไปอย่างเป็น
รูปธรรม 

6 1. หลักสูตรฯ มีกระบวนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน และ
มีการน าผลการด าเนินงานของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา มาปรับปรุง
การด าเนินงานในปีถัดไปอย่างเป็น
รูปธรรม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรติดต่อ
ประสานงานกับส านักวิทยบริการ รวมถึง
หน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน ในการ
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพร้อม 
ทันสมัยตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

 
 
 


