
แผนปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ปีการศึกษา 2560 

  
 การด าเนินงานของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในปีการศึกษา 2559 หลังจากได้มีการตรวจสอบผ่านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ไปแล้วนั้น ยังคงมีบางกระบวนการที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อให้การด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไปมีประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีแผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับหลักสูตร) ดังต่อไปนี ้
 

องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 2 : 
บัณฑิต 
ผู้รับผิดชอบ : 
ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 

 ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา 
-คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ
-ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต
ภายในเวลา 1 ป ี
1. การด าเนินการในเรื่องการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษารหัส 
57 

 
 
 
 
 
1. จัดเตรียมการออกแบบ
สอบถาม และเก็บข้อมูลกับผูใ้ช้
บัณฑิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
2. จัดเตรียมการออกแบบ
สอบถาม และเก็บข้อมูลของ
บัณฑิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 

 



องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 3 :
นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การรับนักศึกษา 
1. ปรับระบบและกลไกการรบั
นักศึกษาไม่มีรอบรับตรง มีแต่รอบ 
Admissions เท่านั้น เนื่องจาก
เป็นนโยบายมหาวิทยาลัย 
2. การน าไปใช้เรื่อง Admissions 
ก าหนดจ านวนรับนักศึกษาเป็น 
Admissions ร้อยละ 100 จ านวน 
60 คน ได้นักศกึษาเข้าเรียนใน
ภาคเรียนที่ 1/60 จ านวน 28 คน 
(Admissions 23 คน พิเศษ 5 
คน) 
3. ก าหนดอาจารย์ผู้สัมภาษณ์ 
ได้แก่ ผศ.ดร. บุญญลกัษม ์ต านาน
จิตร ในฐานะอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์รัชฎาภร ธิ
ราวรรณ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา 
4. เนื่องจากมีการปรับระบบการ
รับเฉพาะรอบ Admissions อย่าง
เดียวจึงส่งผลต่อจ านวนรับ
นักศึกษา ที่คาดว่าจะไม่ดีขึ้น
กว่าเดิม ส่งผลต่อความเป็น
รูปธรรมของผลด าเนินงาน 
 

 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงวิธีการรับ
สมัครนักศึกษาและก าหนดจ านวน
รับนักศึกษาตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย 
2. ปรับกระบวนการรับนักศึกษา
ในคู่มือการด าเนินงาน 

 
ปีการศึกษา 2560-2561 



องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

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

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 
1. พิจารณาการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาตาม มคอ. 2 และ
นโยบายมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้
นักศึกษาเข้าเรียนในปีการศึกษา 
2560 ก่อนจบต้องสอบได้คะแนน 
TOEIC ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน  
2. จัดกิจกรรมเน้นภาษาอังกฤษ 
โดยพิจารณาจากเกณฑ์การเรียน
ภาษาอังกฤษในวิชาพื้นฐาน และ
วิชาภาษาอังกฤษในวิชาแกนของ
หลักสูตร โดยมีการจัดสอบ
ภาษาอังกฤษเป็นโครงการ Pilot 
เพื่อศึกษาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาว่าควรได้รับการ
พัฒนาในด้านใด เช่น การอ่าน 
การฟัง และไวยากรณ ์เป็นต้น 
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ
สอบ TOEIC และส่งเสริมให้
นักศึกษาที่มีความพร้อมเข้าสอบ 
TOEIC ต่อไป 
 
 
 

 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาตาม มคอ. 2 และ
นโยบายมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้
นักศึกษาเข้าเรียนในปีการศึกษา 
2560 ก่อนจบตอ้งสอบได้คะแนน 
TOEIC ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 
2. ปรับกิจกรรมเตรียมความพร้อม
โดยเน้นทักษะทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาที่ควรได้รับการ
พัฒนาในด้าน การอ่าน การฟัง 
และไวยากรณ ์
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
โดยร่วมกับศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมในการใช้ห้องปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ 

 



องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

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

การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา 
1. การประเมนิกระบวนการจาก
ประเด็นความพึงพอใจ โดยการ
เปรียบเทียบผลการประเมินในปี
การศึกษา 2558  และ ในปี
การศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
เรื่อง ผลการด าเนินงานยังไม่ดีใน 
3 เรื่องคือ  

1) มีการติดตามผลการเรียน
ของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
พบว่าในปีการศึกษา 2558 มี
ค่าเฉลี่ย 4.40 ปีการศึกษา 2559 
มีค่าเฉลี่ย 4.30 ลดลง .10  

2) ให้ความช่วยเหลือนกัศึกษา
ในการวางแผนการศึกษา หรอืการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พบว่าในปี
การศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ย 4.26 
ปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ย 4.26 
ได้ค่าเฉลี่ยเท่าเดิม  

3) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโอกาส
ในการศึกษาต่อหรือแนวทาง
ประกอบวิชาชีพ พบว่าในปี
การศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ย 4.29 
ปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ย 4.19 
ลดลง .10 แต่ในเรื่อง การให้
ค าแนะน าการเข้าถึงอย่าง
สม่ าเสมอ และการใช้ภาษาในการ

 



องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

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

2. ปรับวิธีด าเนินงานให้มีชั่วโมง 
Home Room 

สื่อสารอาจารย์ที่ปรึกษาก็ยังคง
ด าเนินการอยู่เช่นเดิม 
2. ก าหนดให้ชัว่โมง Home 
Room ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 
โดยมีการลงช่ือการเข้ารับค า
ปรึกษาของนักศึกษาในแบบฟอร์ม
ที่จัดเตรียมไว้ให ้
ซึ่งผลที่เป็นรูปธรรมในการ
ด าเนินงานคือพิจารณาจากอัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษา และ
สามารถลดการลาออกของ
นักศึกษาได้ 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
1. พิจารณาจากทักษะที่คนสว่น
ใหญใ่ห้ความส าคัญ 

 
 
 
1. กลุ่มทักษะการเรียนและ
นวัตกรรม นอกจากกิจกรรมอบรม
ภาษามือเบ้ืองต้นแล้ว ยังเน้นการ
เรียนการสอนที่เป็น Active 
Learning ในรายวิชาที่พร้อมใน
ภาคการศึกษา 1/60  
2. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ควรมีการจัดกิจกรรม
เพิ่มเติม เช่น การเน้นให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 เข้าศกึษาโปรแกรม

 



องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

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

ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
และวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการสอบ TOEIC 
3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ควร
มีการท าความร่วมมือกับสถานที่
ฝึกงานเพื่อออกไปช่วยงานและ
ได้รับเกียรติบัตรจากหน่วยงาน
เหล่านี้เพ่ือสร้างการยอมรับในการ
สมัครงานของนักศึกษาเมือ่ส าเร็จ
การศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 : 
อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ : 
อาจารย์รัชฎาพร ธิ
ราวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การบริหารอาจารย์ - ด้านการ
เรียนการสอน 

กรณีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์
จากหลักสูตรอืน่ กรณีที่รายวชิา
น้ัน ๆ ไม่ตรงกับความรู้
ความสามารถของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรได้จัดประชุมหารือ เพื่อ
เสนอช่ืออาจารย์ผู้สอนที่มคีวาม
เหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์
การท างาน (เตรียมติดต่อ
ประสานงานก่อนเปิดภาค
การศึกษา) 
 
 

ปีการศึกษา 2560-2561 



องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรงุหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

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

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เข้า
ร่วมอบรม/สัมมนา 

1. ส่งข่าวแจ้งข้อมูลการเข้ารว่ม
อบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพบรรณารักษ์และพัฒนาวิ
ชการให้อาจารย์ทราบ 
2. เก็บค าสั่งหรือบันทึกที่ไปอบรม
หรือสัมมนา  
3. สรุปผลการเข้าร่วมอบรม
สัมมนา  
   3.1 ความรู้ที่ได้รับ (ประเด็น
ความรู้) 
   3.2 การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน (ระบุ
ให้ชัดเจน)    
4. เก็บภาพถ่ายในการเข้าร่วม
สัมมนา 
5. เก็บใบประกาศนียบัตรการเข้า
ร่วมอบรม 

ปีการศึกษา 2560-2561 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ด้านการวิจัย 

1. ส่งข่าวแจ้งข้อมูลการเข้ารว่ม
อบรมโครงการวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
โครงการวิจัยจากภายนอก
มหาวิทยาลัยให้กับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทราบ 
2. ส่งข่าวแจ้งข้อมูลแหล่งทนุวิจัย
ทั้งภายในและภายนอก
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องค์ประกอบที่ 4 : 
(ต่อ) 
อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ : 
อาจารย์รัชฎาพร ธิ
ราวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยให้กับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทราบ  

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ด้านผลงานวิชาการ/บทความ
วิชาการ/บทความวิจัย 

1. ส่งข่าวแจ้งข้อมูลการอบรม
สัมมนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้าน
การผลิตผลงานวิชาการ บทความ
วิชาการและบทความวิจัย ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้อาจารย์ทราบและชักชวนให้เข้า
ร่วมโครงการนั้น ๆ  
2. หลักสูตรมีการประชุมแจ้งให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตหรือ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ช้ิน  
3. ส่งข่าวแจ้งข้อมูลแหล่งรับ
ตีพิมพ์บทความวิชาการและ
บทความวิจัย ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2 ให้อาจารย์
ทราบ 
4. ส่งข่าวแจ้งข้อมูลแหล่งที่จดั
โครงการ ไปน าเสนอบทความ
วิชาการและบทความวิจัยให้
อาจารย์ทราบ 
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องค์ประกอบที่ 4 : 
(ต่อ) 
อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ : 
อาจารย์รัชฎาพร ธิ
ราวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ด้านพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

1. แจ้งข่าวใหอ้าจารย์เข้าร่วม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เกี่ยวกับการเขียน การผลิต และ
การเผยแพร่ ต ารา หนังสือวิชาการ 
และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. หลักสูตรมีการประชุมปรึกษา
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้ครบทุกคน 
3. หลักสูตรมีการประชุมปรึกษา
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วให้
ความช่วยเหลือเป็นพ่ีเลี้ยงและให้
ค าปรึกษากับอาจารย์ที่ยังไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ  
4. หลักสูตรมีการประชุมปรึกษา
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรอง
ศาสตราจารย ์
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องค์ประกอบที่ 5 : 
การบริหารหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบ :  
ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ 
ต านานจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. การปรับปรงุหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ตามรอบการบริหาร
หลักสูตร 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร์ เพื่อก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
2. รวบรวมข้อมูลการปรับปรงุ
ค าอธิบายรายวิชาต่าง ๆ จากการ
เสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนที่ได้
เคยได้ใช้งานมา แล้วน ามาเขยีน
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. น าเสนอแนวคิดการพัฒนา
สาขาวิชาบรรณารักษ์ ในลักษณะ
บทความวิชาการเพ่ือศึกษาการ
ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญที่เป็น 
peer review ของบทความ
วิชาการ 
4. ศึกษาข้อมลูเกี่ยวกับสมรรถนะ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และเพ่ือ
ออกแบบแบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อส่งให้สถาน
ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต 
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องค์ประกอบที่ 5 : 
(ต่อ) 
การบริหารหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบ :  
ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ 
ต านานจิตร 

ประเมินผล แล้วน ามา
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
5. จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร 
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางสาขาวชิา
บรรณารักษศาสตร์ แสะสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การจัดการเรียนการสอนทีม่ี
การบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้
ครบทุกด้าน 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร หารือ
ในที่ประชุมเพื่อระดมความคิดใน
การจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

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

- 1. การติดต่อประสานงานกับ
ส านักวิทยบริการในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศใหม ่ๆ 
เพิ่มขึ้น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน 
เพื่อแจ้งข้อมูลการเสนอรายชื่อ
ทรัพยากรสารสนเทศที่เห็นควรให้
นักศึกษาศึกษาเพ่ิมเติมในรายวิชา 
2. ท าบันทึกน าเสนอรายชื่อ
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านคณะฯ 
ไปยังส านักวิทยบริการฯ 
3. ติดตามกระบวนการจัดหาเป็น
ระยะ 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
แต่ละภาคการศึกษา 

 


