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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

1. บทน า (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสงัเขป) 
 ปรัชญา :  
   บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี ้
   1. มีความรู้ในด้านการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
   2. มีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปรับตัวให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม การเมืองและเศรษฐกิจโลก  
   3. มีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม  
   4. มีใจรักบริการ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
   5. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
   การประเมินตนเองตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ประจ าปีการศึกษา 2560  มีผลการด าเนินงาน “ผ่าน” ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.55 คะแนน)
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลส่วนนี้น ำไปรำยงำนเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ข้อที่ 10) 
รหัสหลักสูตร 25471651102266 
มคอ.1  มี มคอ.1 

 ไม่มี มคอ.1 
 

ระดับคุณวุฒิ  ปริญญาตร ี
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 
 

วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร 

25 ตุลาคม 2556 
(หลักฐานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
11(19)/2556) 
 

ภาคการศึกษาที่เปิดสอนครั้งแรก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
วันที่ สกอ. รับทราบ วันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติ

หลักสูตร วันที ่13 มิถุนายน 2559 (หลักฐานอ้างอิง) 
 

สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 

 ในมหาวทิยาลัย 
 วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง (โปรดระบุ) 

 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2559_st0506_2-2003.pdf
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2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

2.1 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ระบใุน มคอ.2 (วนัที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน) 
ที ่ ชื่อ- สกุล (ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) หมายเหต ุ
1 ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา   
2 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  
3 ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ ต านานจิตร  
4 อ.ทิพวัลย์ ขันธมะ  
5 อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ  

2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบัน (ข้อมลูปีการศึกษาที่ประเมิน) 
ที ่ ชื่อ- สกุล (ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) หมายเหต ุ
1 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ - สมอ.08 (ศธ.6701/2519) และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 5(16)/2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.4 
2 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  
3 ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ ต านานจิตร  
4 ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน (สิงหาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2560)  

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล (26 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน) 
- สมอ.08 (ศธ.6701/2519) และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5(16)/2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.4 
- รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 9/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.5 การ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- บันทึก คมส.2986/2560 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- บันทึก สนม.565/2561 เรือ่ง ขอแจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 
1(21)/2561  

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
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human2986.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-snm565.pdf
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ที ่ ชื่อ- สกุล (ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) หมายเหต ุ

- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(21)/2561 
วาระที่ 4 ข้อ 4.4 (3) 
- สมอ.08 (ลงวันที่ 26 มกราคม 2561) 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุศิต ที่ 742/2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

5 อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ (สิงหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561)  
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ ์(1 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน) 

- บันทึก คมส.1122/2561 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-RegisMeeting1-2561.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-RegisMeeting1-2561.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1_2561_SMO08-1.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-sdu742.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human1122.pdf
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3. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2548 
(ความเช่ือมโยง : องค์ประกอบที่1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนด โดย สกอ.) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

3.1 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปริญญาตรี) (ณ สิน้รอบปีการศกึษาที่ประเมิน) 
ล า 
ดับ 

ชื่อ – สกุล วุฒ ิกศ. ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วัน/เดือน/ปี เริ่มต้นเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สัญญาจ้าง/ 
หมายเลขบัตรประชาชน 

1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ปร.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(บรรณารักษศาสตร์และ 

สารสนเทศศาสตร์) 

25 ตุลาคม 2556 5 3099 90021 xx x 

2 ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ ต านานจิตร ปร.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(บรรณารักษศาสตร์และ 

สารสนเทศศาสตร์) 

25 ตุลาคม 2556 3 7099 00203 xx x 

3 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ ปร.ด. อาจารย ์ 29 เมษายน 2559 5 1009 99074 xx x 
4 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ปร.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(บรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์) 

26 มกราคม 2561 3 1021 00237 xx x 

5 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ ค.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(บรรณารักษศาสตร์และ 

สารสนเทศศาสตร์) 

29 มิถุนายน 2561 3 4699 00198 xx x 
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3.2 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปริญญาตรี) 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปัจจุบัน 

ระดับ
กศ.  
ที่จบ 

ปีที่จบ 
กศ. 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตร 
ที่จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 
ที่จบตาม ISCED 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน 
ที่จบการศึกษา 

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

บรรณารักษศาสตร ์

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

สถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา 

โท 2546 ศศ.ม. บุคลากรห้องสมุด
และ

บรรณารักษศาสตร ์

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์

เอก 2559 ปร.ด. การออกแบบ
ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี

2. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ตร ี 2535 ค.บ. ศึกษาศาสตร์อ่ืน ๆ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

วิทยาลัยครูนครปฐม 

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

เอก 2559 ปร.ด. ศึกษาศาสตร์อ่ืน ๆ เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

3. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ตร ี 2537 ศศ.บ. บุคลากรห้องสมุด
และ

บรรณารักษศาสตร ์

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

สถาบันราชภัฏจันทร
เกษม 
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รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

ปัจจุบัน 
ระดับ
กศ.  
ที่จบ 

ปีที่จบ 
กศ. 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตร 
ที่จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 
ที่จบตาม ISCED 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน 
ที่จบการศึกษา 

โท 2544 ศศ.ม. บุคลากรห้องสมุด
และ

บรรณารักษศาสตร ์

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

โท 2551 บธ.ม. การตลาด การตลาด มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

เอก 2559 ปร.ด. ศึกษาศาสตร์อ่ืน ๆ เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

4. ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ตร ี 2540 ศศ.บ. บุคลากรห้องสมุด
และ

บรรณารักษศาสตร ์

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

สถาบันราชภัฏ
กาญจนบุร ี

โท 2544 ศศ.ม. บุคลากรห้องสมุด
และ

บรรณารักษศาสตร ์

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

เอก 2560 ปร.ด. การออกแบบ
ระบบ 

นวัตกรรมการเรียนรู้
และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุร ี
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รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

ปัจจุบัน 
ระดับ
กศ.  
ที่จบ 

ปีที่จบ 
กศ. 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตร 
ที่จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 
ที่จบตาม ISCED 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน 
ที่จบการศึกษา 

5. ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 
 

ตร ี 2538 วศ.บ.   วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
โท 2544 ศษ.ม. ศึกษาศาสตร ์ เทคโนโลยีการศกึษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โท 2546 วศ.ม. เทคนคิวิศวกรรม

ป่าไม้และเกษตร 
วิศวกรรมดินและน้ า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เอก 2553 ค.ด. ศึกษาศาสตร ์ เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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3.3 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ปริญญา
ตรี) 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
1. ได้มีการปรบัปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF เมื่อปี พ.ศ.2556 
และเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 (หลักฐานอ้างอิง 1 และ 
2) 
2. ปี พ.ศ.2561 หลักสูตรฯ ด าเนินการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์พ.ศ.2561 (หลักฐานอ้างอิง 3) โดยได้ด าเนินการดังน้ี 
 1) ด าเนินการวิพากษห์ลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ.2561 เมื่อวันที ่
20 มิถุนายน 2561  
 2) น า (ร่าง) หลักสูตรฯ ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันอังคาร ที่ 26 
มิถุนายน 2561  
 3) น า (ร่าง) หลักสูตรฯ ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
เสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561 เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1(1)/2561 
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561  

1. หนังสืออนุมัติหลักสูตรจาก 
สกอ. (หลักฐานอ้างอิง 1.4) 
2. รายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ที่ผ่านการอนุมัติจาก 
สกอ. 
3. บันทึก คมส.173/2561 เรือ่ง
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

 
การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 1) 

ตัวบ่งชี ้ ประเมนิตนเอง ผลการประเมนิของกรรมการ 
1.1 3 ข้อ (ผ่าน) 3 ข้อ (ผ่าน) 

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/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 
1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (สกอ. 4.1)  
 ประเด็นการประเมิน 
 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
 - ระบบการบริหารอาจารย์ (โดยก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชงิคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.) 
 - การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์(มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและ
กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์) 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคณุสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชงิคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ 
สกอ. ก าหนด 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนครบตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติครบถว้นตามเกณฑ์ที่ 
สกอ. ก าหนด 
 ระบบและกลไก 
 หลักสูตรฯ ไดด้ าเนินการอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ. และมกีารคัดเลือกอาจารย ์ใหม่ตามระเบียบและ
หล ักเกณฑ ์ของมหาว ิทยาล ัย โดยอาจารย ์ใหม่จะต ้องม ีคุณสมบัติ  
ตามที่ระบุใน มคอ.2 หน้า 85 และ 91 ดังนี้ 
 1. หลักสูตรฯ มีเกณฑ์การพิจารณารับและแต่งตั้งอาจารย์
ใหม่ดังนี้ 
  1) ว ุฒ ิการศ ึกษาระด ับปร ิญญาโทขีน้ไปในสาขาว ิชา
บรรณาร ักษศาสตร ์และสารสนเทศ ศาสตร์หรือสาขาวิชาท ี่
เกี่ยวข้อง  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/60_Curriculum_manual.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/60_Curriculum_manual.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/60_Curriculum_manual.pdf
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  2) มีความเข ้าใจถ ึงว ัตถ ุประสงค ์และเป ้าหมายของ
หล ักส ูตร รวมทั้ง ม ีความรู ้ทกษะในการจ ัดการเร ียนการสอน
และการประเม ินผลส ัมฤทธิ ์ของน ักศ ึกษา  
  3) มีประสบการณ ์ทำว ิจัยหร ือประสบการณ ์ประกอบ
วิชาชีพในสาขาว ิชาท ี่สอน 
 2. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่มีรายละเอยีดด ังน้ี 
  1) ปฐมน ิเทศอาจารย ์ใหม ่ เพือ่ชีแ้จงรายละ เอ ียด 
ของหล ักส ูต ร แ นะ นำอาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักส ูตร และมอบ
เอกสารท ี่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได ้แก่ คูม่ือหล ักส ูตร ค ู่ม ือ
นักศึกษา กฎระเบียบ ข ้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติการจ ัดการ
เรยีนการสอนของอาจารย์ 
  2) ส ่งเสร ิมให ้อาจารย ์ใหม ่เข ้าร ่วมการประช ุมของ
มหาว ิทยาล ัยสวนด ุส ิตที่จ ัดขึน้ประจำปี เพื่อทราบถึง ปร ัชญา 
พ ันธกิจ และวิสัยท ัศน ์ของผูบ้ร ิหารระดับสูงของมหาว ิทยาลัย 
  3) มอบหมายอาจารย ์อาว ุโสเป ็นพีเ่ลี้ยงในการให ้
คำปร ึกษาและแนะน าเทคน ิคการสอนท ั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ
โดยการสอนคู่กับอาจารย ์อาวุโส 
  4) ชีแ้จงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน
เป็นสำค ัญ แนวทางการทำวิจ ัยเพื่อพัฒนาการเร ียนการสอน การ
จัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการสอน
รายว ิชา (มคอ.5) 
 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ด าเนินการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม ่ดังนี ้
 1. หลักสูตรได้แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 คน 
คือ 
  1) แต่งต้ัง ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล แทน ดร.อาภา
ภรณ์ อังสาชน โดยหลักสูตรฯ ประชุมหารือเพื่อเตรียมการหา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 
ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.5 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (หลักฐานอ้างอิง 2) เนื่องจาก ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 
ขอโอนย้ายไปปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รายงานการประชุมหลักสูตรฯ 
ครั้งที่ 9/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.5 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
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โดยมติจากที่ประชุมเห็นควรให้ ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ซึ่งลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก แต่เข้ามาช่วยสอนในรายวิชาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในช่วงต้นปี 2561 มีต าแหนง่ทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และมีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  โดยมีการด าเนินการ ดังนี ้
   - 15 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยมีค าสั่ง 5697/2560 
เรื่องให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคือ ดร.
อาภาภรณ์ อังสาชน ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศกึษา 
โอนไปปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
   - 26 ธันวาคม 2560 หลักสูตรฯ ท าบันทึก คมส.
2986/2560 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(หลักฐานอ้างอิง 3) 
   - 16 มกราคม 2561 สภาวิชาการ ประชุมครั้งที่ 
1(21)/2561 เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(หลักฐานอ้างอิง 4) 
   - 26 มกราคม 2561 สภามหาวิทยาอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิมเป็น ดร.อาภาภรณ์ 
อังสาชน เปลี่ยนเป็น ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล (หลักฐานอ้างอิง 
5) โดยมีค าสั่ง 742/2561 เรือ่ง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรศลิปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 (หลักฐานอ้างอิง 
6) 
  2) แต่งต้ัง ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ แทน อาจารย์รัชฎาพร 
ธิราวรรณ โดยหลักสูตรฯ ประชุมหารือเพ่ือเตรียมการหาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคนใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 ระเบยีบ
วาระที่ 4 ข้อ 4.7 การแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทน 
อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ (หลักฐานอ้างอิง 7) เนื่องจาก 
อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ ขอโอนย้ายไปปฏิบัติราชการที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมติจากที่ประชุมเห็นควรให้ ผศ.
ดร.ฐิติยา เนตรวงษ ์ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนบางรายวิชาของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. บันทึก คมส.2986/2560 เรื่อง
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. บันทึก สนม.565/2561 เรือ่ง
ขอแจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 1(21)/2561 
5. รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 
1(21)/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.4 
(3) 
6. ค าสั่ง 742/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2556 
7. รายงานการประชุมหลักสูตรฯ 
ครั้งที่ 4/2561 วาระ 4 ข้อ 4.7 
การแต่งตัง้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรแทน อาจารย์รัชฎาพร ธิ
ราวรรณ 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human2986.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human2986.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human2986.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-snm565.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-snm565.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-snm565.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-RegisMeeting1-2561.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-RegisMeeting1-2561.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-RegisMeeting1-2561.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-RegisMeeting1-2561.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-sdu742.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-sdu742.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-sdu742.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-sdu742.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-sdu742.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-sdu742.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_04.pdf
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หลักสูตร มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และมีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  โดยมีการด าเนินการ ดังนี ้
   - 18 กมุภาพันธ์ 2561 คณบดีลงบันทึกอนุญาตให้
ข้าราชการโอนย้ายสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 (หลักฐาน
อ้างอิง 8) 
   - 30 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรฯ ท าบันทกึ คมส.
2986/2560 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(หลักฐานอ้างอิง 9) 
 2. หลักสูตรได้มกีารเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ มี
รายละเอยีดด ังน้ี 
  2.1 ปฐมน ิเทศอาจารย ์ใหม ่โดยก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยง 
เพือ่ชีแ้จงรายละ เอ ียด ของหล ักส ูต ร และเอกสารท ี่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอน ได ้แก่ คู่มือหล ักส ูตร คู่มือนักศึกษา 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคูม่ือการด าเนินงานของหลักสูตร ดังนี ้
   2.1.1 ผศ.ดร สายสุดา ปั้นตระกูล มอบหมายให้ ผศ.
ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง (หลักฐานอ้างอิง 
10) 
   2.1.2 ผศ.ดร.ฐติิยา เนตรวงษ์ มอบหมายให ้ผศ.ดร.
บรรพต พิจิตรก าเนิด เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง (หลักฐานอ้างอิง 11) 
  2.2 ส ่งเสร ิมให ้อาจารย ์ใหม ่เข ้าร ่วมการประช ุมของ
มหาว ิทยาล ัยสวนด ุส ิตที่จ ัดขึน้ประจำปี เพื่อทราบถึง ปร ัชญา 
พ ันธกิจ และวิสัยท ัศน ์ของผูบ้ร ิหารระดับสูงของมหาว ิทยาลัย 
หลักสูตรฯ จะส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ทั้ง 2 ท่านเข้าร่วม
ประชุมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในปีการศึกษาถัดไป ช่วงเดือน
สิงหาคม 2561 
 การประเมินกระบวนการ 
 1. หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนครบตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 
 2. หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติครบถว้น
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

 
 
 
 
8. หนังสือ ศธ0542.01.03/444 
เรื่อง ข้าราชการฯ ขอย้ายมา
ปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
9. บันทึก คมส.1122/2561 เรื่อง
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
10. รายงานการประชุมหลักสูตร
ฯ ครั้งที่ 9/2560 วาระที่ 4 ข้อ 
4.5 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
11. รายงานการประชุมหลักสูตร
ฯ ครั้งที่ 4/2561 วาระ 4 ข้อ 4.7 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรแทน อาจารย์รัชฎาพร ธิ
ราวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-ST0542_01_03_444.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-ST0542_01_03_444.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-ST0542_01_03_444.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-ST0542_01_03_444.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human1122.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human1122.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human1122.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_04.pdf
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 ทั้งนีห้ากพิจารณาตามวันที่การด าเนินการในบันทึก หรือค าสั่ง
ต่าง ๆ จะเห็นว่ามีช่องว่างของการบริหารงานเกิดขึ้นอยู่ ซึง่เกิด
จากกระบวนการรายงานขึ้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้รับทราบ
และพิจารณาต้องใช้เวลาพอสมควร ก่อนที่จะมีค าสั่งลงมาให้
ปฏิบัติการ 

 

ระบบการบรหิารอาจารย ์
 วัตถุประสงค ์
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม 
และทบทวนหลักสูตรให้มีคณุภาพ มีความรับผิดชอบในการบริหาร
หลักสูตร และภาระงานสอนอย่างเท่าเทียมกัน 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีงานบริหารและงานสอนในปริมาณ
เท่าเทียมกัน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัตงิานบริหารและงานสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ระบบและกลไก 
 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการบริหารอาจารย์ ตามที่ระบุ
ใน มคอ.2 หน้า 91 ดังนี ้
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมสี่วนร่วมในการบริหารหลักสตูร
ด้วยการแสดงความคิดเห็นด้านการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนและอื่น ๆ  
 2. มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ซึ่งรวมถึงการประชุมก่อนและหลังภาคการศึกษา  
 3. กรณีปรับปรุง หลักสูตรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร และน าผลการรับฟังความคิดเห็น ไปใช้ เพื่อการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความ
เห็นชอบการประเมินผล ทุกรายวิชา จากอาจารย์ทุกคน มาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมาย ในการผลิต
บัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ออกสู่ตลาดแรงงาน 
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 การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 1. อาจารย์ประหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร
หลักสูตร มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ทั้งในส่วนงานบริหาร และงานสอน ดังต่อไปน้ี 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร งานบริหาร งานสอน (ชม./สัปดาห์) 
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานหลักสูตร 8 
ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ต านานจิตร ฝ่ายวิชาการ 12 
ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ฝ่ายกิจการพิเศษ 8 
ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 12 
อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ ฝ่ายประกันคุณภาพ 12 
   

 

  1.1 งานบริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะรับผิดชอบใน
การวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยต้องมีจ านวนและ
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ทั้งนี้งานบริหาร 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 คน คือ 
   1) ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน ขอโอนย้ายไปสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจึงได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้ง ผศ.ดร.สายสุดา ปั้น
ตระกูล ซึ่งมีคณุสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ขึ้นมา
รับหน้าที่แทน 
   2) อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ ขอโอนย้ายไปสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จึงได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้ง ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ขึ้นมารับหน้าที่
แทน 
  1.2 งานสอนรายวิชาใดที่อาจารย์ประจ ามีภาระงานสอน
ครบภาระงานแล้ว หรือไมส่ามารถรับภาระงานสอนไดใ้นบาง
รายวิชาในหมวดวิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวด
การศึกษาทั่วไปอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จะด าเนินการสรร
หาอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าจากสาขาวิชาอื่น ๆ ทีม่ี
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมมาเป็นผู้สอนในรายวิชา
นั้น ๆ โดยที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องจัดปฐมนิเทศ
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อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการสอน และรายงานผลการประเมิน
การสอน ตามล าดับ หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการบริหารจัดสรรภาระ
งานให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังตารางข้างต้น แต่ในปีการศึกษา 
2560 มีการปรบัเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
   1) งานสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะรับผิดชอบใน
รายวิชาต่าง ๆ โดยพิจารณาจากคณุสมบัตขิองอาจารย์ ตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ และความ
เหมาะสม รวมทั้งปริมาณภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   2) รายวิชาที่อาจารย์ประจ าไม่สามารถรับภาระงาน
สอนได้ในบางรายวิชาในหมวดวิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี และ
หมวดการศึกษาทั่วไป อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุม
หารือ ใครครั้งที่ 4/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.5 การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้สอนแทน ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน เพื่อสรรหาอาจารย์
ผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมมาเปน็ผู้สอน
ในรายวิชานั้น ๆ (หลักฐานอ้างอิง 12) 
 2. หลักสูตรฯ ม ีการประช ุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และ อาจารย ์ประจำหล ักส ูตรเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายและ
พันธกิจของหลักสูตร ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ
แก่สังคมและชุมชน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
มีการจัดประช ุมทั้งก ่อนและหล ังภาคการศ ึกษา  
 3. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และน าผล
การร ับฟ ังความค ิดเห ็น ไปใช้เพือ่การวางแผนการจ ัดการเร ียน
การสอน การประเม ินผล และให ้ความเห ็นชอบการประเม ินผล 
ทุกรายว ิชา จากอาจารย ์ทุกคน มาใช ้เป ็นแนวทางในการ
ปร ับปร ุงหล ักส ูตรให ้บรรล ุเป ้าหมาย ในการผล ิตบัณฑิตท ี่พึง
ประสงค์ออกสู่ตลาดแรงงาน โดยได้มีการจัดวิพากษ์หลักสตูรใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2561    
 การประเมินกระบวนการ 
 การด าเนินการในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ได้แก่ 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีงานบริหารและงานสอนใน
ปริมาณมากน้อยใกล้เคียงกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
12. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
4/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.5 การ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนแทน 
ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน  
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_04.pdf
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 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัติงานบริหารและงานสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ส าหรับรายวิชาที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่สามารถสอนได้
นั้น ก็สามารถหาอาจารย์ผู้สอนที่มีความเหมาะสมเข้ามาเป็น
ผู้สอนได้อย่างครบถ้วน 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
 วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์
ผู้สอนของหลักสูตรมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านต่าง 
ๆ ในปีการศึกษา 2560 อย่างน้อยคนละ 2 ครั้ง 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านต่าง 
ๆ มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. (ตัวบ่งช้ี 4.2 ในระดับ 
5) 
 ระบบและกลไก 
 ระบบและกลไกการพ ัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
ประจ าหลักสูตร ตามที่ระบุใน มคอ.2 หน้า 85 มีดังน้ี 
 1. การพ ัฒนาทกัษะการจ ัดการเร ียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
  1.1 ส ่งเสร ิมให ้อาจารย ์เข ้าฝ ึกอบรมส ัมมนาเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ
ในแนวทางการจ ัดการเร ียนการ สอน การท าว ิจ ัยเพื ่อพ ัฒนาการ
เร ียนการสอน ว ิธ ีการประเม ินผลการเร ียนรู ้ของน ักศ ึกษา การใช้ 
ระบบอาจารย ์ที่ปร ึกษา ที่จ ัดเป ็นประจำโดยสำน ักส ่งเสร ิม
ว ิชาการและงานทะเบ ียน หร ือ หน่วยงานภายนอก 
  1.2 สน ับสน ุนให ้อาจารย ์เข ้าร ่วมการประช ุมทาง
ว ิชาการทั้งในประเทศและ/หร ือต ่างประเทศหร ือศ ึกษาด ูงาน
ที่เก่ียวข ้อง เพือ่นำความรู ้ที่ได ้มาประย ุกต ์ใช ้ให ้เก ิดประโยชน ์
ต ่อหลักสูตรและตนเอง 
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 2. การพ ัฒนาวิชาการและวิชาช ีพด้านอ ื่นๆ ได้แก่ 
  2.1 สนับสนุนการแสวงหาเคร ือข ่ายความร ่วมม ือในด ้าน
ว ิชาการก ับหน ่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
  2.2 ส ่งเสร ิมพ ัฒนาองค ์ความรู ้ของอาจารย ์ให ้ม ีความ
เชีย่วชาญเฉพาะทาง ม ีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจยัเพื่อการขอ
ต่ าแหน่งทางวิชาการ 
 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 1. การพ ัฒนาทกัษะการจ ัดการเร ียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
  1.1 ส ่งเสร ิมให ้อาจารย ์เข ้าฝ ึกอบรมส ัมมนาเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ
ในแนวทางการจ ัดการเร ียนการ สอน การท าว ิจ ัยเพื ่อพ ัฒนาการ
เร ียนการสอน ว ิธ ีการประเม ินผลการเร ียนรู ้ของน ักศ ึกษา การใช้ 
ระบบอาจารย ์ที่ปร ึกษา ที่จ ัดเป ็นประจำโดยสำน ักส ่งเสร ิม
ว ิชาการและงานทะเบ ียน หร ือ หน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 
2560 สาขาวิชาฯ ได้น าแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาอาจารย์ด้านการอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ โดยถือ
ว่าเป็นความรับผิดชอบที่อาจารย์ต้องพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาการและวิชาชีพอยู่เสมอ โดยการจัดสรรด้วย
ตนเอง ส่วนการขอใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อการไป
ประชุม/อบรม/สัมมนา จึงขึน้อยู่กับความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องที่ขอ
ไปหรือความสอดคล้องของหลักสูตร ด้วยดุลยพินิจของผู้บริหารว่า
จะอนุมัติให้ไปหรือไม่ ดังนั้นสาขาวิชาฯ จึงได้ปรับปรุงระบบและ
กลไกการพัฒนาอาจารย์ในด้านการอบรม/สมัมนา/ประชุมทาง
วิชาการ โดยก าหนดแนวทางด าเนินการผ่านการประชุมหารือของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 5/2560 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.4 
การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ให้
อาจารย์เข้าร่วมอบรม/สัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรอื
มากกว่านั้น (หลักฐานอ้างอิง 13) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการ
ประชุม เกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์ ในครั้งที่ 10/2559 ระเบียบ
วาระที่ 3 ข้อ 3.1 เกี่ยวกับการปรับปรุงคู่มือการด าเนินงาน 
บริหารหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2560)  (หลักฐานอ้างอิง 14) 
(หลักฐานอ้างอิง 15) ประเด็นการพัฒนาอาจารย์ โดยมีมติว่า การ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
5/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.4  
 
14. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
10/2559 วาระที่ 3 ข้อ 3.1  
 
15. คูม่ือการด าเนินงาน บริหาร
หลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS59_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS59_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/60_Curriculum_manual.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/60_Curriculum_manual.pdf
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ขออนุญาตไปประชุม/อบรม/สัมมนา ให้ด าเนินการขอตามปกติไป
ยังอธิการบดี หากไม่ได้รับอนุมัติ ให้เสนอต่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพื่อขอใช้เงินสนับสนุนของหลักสูตร ซึ่งจะอนมุัติเงินให้
ครั้งละ 3,000 บาท/ปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ของสาขาวิชาฯ ให้มีความรูแ้ละสามารถน ามาใช้ในการด าเนินงาน 
หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 หลังจากมีมติทีป่ระชุมดังกล่าว ในปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.
บุญญลกัษม ์ต านานจิตร ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติเรื่อง การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ยุคประเทศไทย 4.0 
ระหว่างวันที่ 1- 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ การนี้ได้
น าเข้าที่ประชุมหลักสูตรครั้งที่ 9/2560 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.3 
การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ โดยหลักสูตรมีมติอนุมัติการใช้
เงินเพื่อเข้าร่วมประชุมในครัง้นี้เป็นจ านวนเงิน 7,420 บาท 
(หลักฐานอ้างอิง 16) 
 ในส่วนวิธีการสนับสนุนและส่งเสริมการพฒันาอาจารย์ในด้าน
การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาน้ัน เริ่มจากเลขานุการรับจดหมายแจ้ง
ข้อมูล/ข่าวสารโครงการอบรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบผ่านช่องทางต่าง 
ๆ ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพนัธ์ และการสนทนาผ่านไลน์กลุ่ม  
 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ประจ า และบคุลากรสายสนบัสนุนได้เข้าร่วมการอบรมอบรม/
สัมมนาจากโครงการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ได้แก ่ 
  ๐ การส่งเสริมด้านการอบรม/สัมมนา 
   - อบรมการพฒันาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการ หัวข้อบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนบทความทางวิจัยและ
บทความทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
16. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
9/2560 ระเบียบวาระที่ 4 ขอ้ 
4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
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   - การอบรม  “การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning โดยใช้เทคโนโลยเีป็นฐานในสภาพแวดล้อมห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom)” 
   - การประสานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการ
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลในประเทศไทย 
   - โครงการประชุมวิชาการประจ าปี 2560 National 
Library of Thailand Conference 2017 “ยุคแห่งการพัฒนา
นวัตกรรมห้องสมดุเพ่ือยกระดับการให้บริการ 
   - ประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคประจ าปี 
2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   - โครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การสัมมนา
วิชาการ “การจัดการเรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม” 
   - มหกรรมดิจทิัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ  
   - ประชุม Bitcoin สกุลเงินในอนาคตของโลกจริงหรือ ? 
วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน  
อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 
   - การประชุมคณะท างานพิจารณาข้อเสนอโครงการ
จัดการความรู้การวิจัยองค์ความรู้เพื่อสาธารณะประโยชน์ เชิง
นโยบายสาธารณ (Public Policy) 
   - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสืบค้น
ข้อมูลวิจัย และการหา Citations จากฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาติ 
   - ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The International 
Forum on Data, Information, and Knowledge for Digital 
Lives  
   - ประชุมวิชาการเรื่อง ห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทย
แลนด์ 4.0 ไดอ้ย่างไร   
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   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลกระทบการ
วิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (Research to 
Impact Pathway)  
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนเสมือนจริง Augmented Reality (AR) 
  ๐ การส่งเสริมด้านการวิจัย 
   - เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"เขียนงานวิจัยสู่ผลกระทบเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม" (Research to impact pathway)  
   - เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิควิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้  
   - เข้าอบรมโครงการ SDU Consortium : กลุ่มสาขา
พัฒนางานประจ าไปสู่งานวิจัย 
  ๐ การส่งเสริมด้านผลงานวชิาการ/บทความวิชาการ/
บทความวิจัย 
   - อาจารย์เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการผลิตผลงาน
วิชาการ บทความวิชาการและบทความวิจัย 
  ๐ การส่งเสริมด้านพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการ หัวข้อบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนบทความทางวิจัยและ
บทความทางวิชาการ 
  ๐ การส่งเสริมการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ช่วยเหลือกันในการแบ่งเบา
ภาระงานของอาจารย์ที่ก าลังศึกษาตอ่ในระดับปริญญาเอก 
  1.2 สน ับสน ุนให ้อาจารย ์เข ้าร ่วมการประช ุมทาง
ว ิชาการทั้งในประเทศและ/หร ือต ่างประเทศหร ือศ ึกษาด ูงาน
ที่เก่ียวข ้อง เพือ่นำความรู ้ที่ได ้มาประย ุกต ์ใช ้ให ้เก ิดประโยชน ์
ต ่อหลักสูตรและตนเอง ในส่วนวิธีการสนับสนุนนั้นหลักสตูรได้มี
งบประมาณของหลักสูตรเองให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรปี
การศึกษาละ 3,000 บาทต่อคนต่อปีเพื่อสนับสนุนให้กับอาจารย์
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เข้าร่วมอบรม/สัมมนาในกรณทีี่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะดังกล่าว 
 2. การพ ัฒนาวิชาการและวิชาช ีพด้านอ ื่น ๆ ได้แก ่
  2.1 หลักสูตรฯ สนับสนุนการแสวงหาเคร ือข ่ายความ
ร ่วมม ือในด ้านว ิชาการ ได้แก ่ส านักหอสมุดแห่งชาติ ในการพัฒนา
ทักษะด้านวิชาชีพให้กับทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษา 
  2.2 ส ่งเสร ิมพ ัฒนาองค ์ความรู ้ของอาจารย ์ให ้ม ีความ
เชีย่วชาญเฉพาะทาง ม ีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจยัเพื่อการขอ
ต่ าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการเริ่ม
เขียนผลงานเพื่อเตรียมขอต าแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถยื่นส่งผล
งานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน 
ได้แก่ ผศ.ดร.บุญญลักษม ์ต านานจิตร 
  2.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ช่วยเหลือกันในการแบ่ง
เบาภาระงานของอาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ใน
ปีการศึกษา 2560 เพิ่มขึ้น จ านวน 1 คน ได้แก่ ผศ.ดร.สายสุดา 
ปั้นตระกูล  
 การประเมินกระบวนการ 
 ๐ ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด้านการอบรม/
สัมมนา 
  อาจารยป์ระจ าหลักสูตรได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ความรู้
ที่ทันสมัยทันตอ่สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นการเพ่ิมพูนความรู้  
ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ
มากขึ้น อีกทั้งเกิดแนวคิดหัวข้อที่จะเขียนบทความวิชาการและได้
แนวคิดหัวข้อการท าวิจัยที่ทันสมัย เกิดประโยชน์กับการพัฒนา
ตนเอง พัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (หลักฐานอ้างอิง 17, 18) 
 ๐ ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด้านการวิจัย  
 ส่งผลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ ามี
ผลงานวิจัยโดยขอทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งทุนภายใน ทุนภายนอก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. ข้อมูลการพัฒนาวิชาชีพของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปี
การศึกษา 2560  
18. รูปภาพและค าสั่งการเข้าร่วม
อบรมสัมมนาของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560  
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
มหาวิทยาลัยและใช้ทุนส่วนตวัในการท าวิจัย ในปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 และได้รับ
รางวัลผลวิจัยดีเด่น ดังน้ี 
   1) ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ท าการปิด
เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์และก าลังรอตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย จ านวน 
2 เรื่อง ได้แก ่
   - ปัจจัยเชิงเหตุด้านความฉลาดทางอารมณ์ จิตลักษณะ
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพของครูปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  2) ผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างด าเนินการวิจัย จ านวน 6 เรื่อง  
ได้แก ่
   - การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้าน
วิชาการสู่ผู้ดูแลเด็กเล็ก 
   - วิธีการสอนแบบ 4K : เทคนิคการพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
   - การพัฒนาต้นแบบระบบบันทึกผลการเรยีนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
   - การใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุตามหลักวิถี
พุทธที่ส่งผลตอ่สุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ 
   - แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ด้วย
โครงการและชุมชนเป็นฐานการวิจัย 
   - ผลของกิจกรรมแนะแนวความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
  3) ผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน จ านวน 1 เรือ่ง ได้แก่  
   - ตัวแบบการจดัท าเน้ือหาเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ ส าหรับโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย 
  4) รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2560 ด้านการ
พัฒนาการเรียนรู ้ จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
   - การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการสอน โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยกระบวนการจัดการความรู้ รายวิชารจัดการ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ โดย ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร (หลักฐานอ้างอิง 19, 20) 
 ๐ ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด้านผลงาน
วิชาการ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีบทความวิชาการ จ านวน 2 
เรื่อง และบทความวิจัย จ านวน 1 เรื่อง (หลกัฐานอ้างอิงตามรางที่
ตารางที่ 2.1- 2 ข้อมูลผลงานทางวิชาการและผลงานสรา้งสรรค์
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
 ๐ ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด้านพัฒนาอาจารย์
เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
  อาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการเริ่มเขียนผลงานเพื่อ
เตรียมขอต าแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถยื่นส่งผลงานทางวิชา
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน  ได้แก ่
(หลักฐานอ้างอิง 21) 
   - ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
 ๐ ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด้านการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 
  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอก ในปีการศกึษา 2560 เพิ่มขึ้น จ านวน 1 คน ไดแ้ก่  
   - ผศ.ดร.สายสดุา ปั้นตระกูล   

19. ผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ประจ า ปีการศึกษา 2560  
 20. ประกาศผลรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2560 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
21. บันทึกข้อความน าส่งขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ 
ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ ต านานจิตร 
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ 4.1) 
 

ตัวบ่งชี ้ ประเมนิตนเอง ผลการประเมนิของกรรมการ 
4.1 4 คะแนน 4 คะแนน 
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2. คุณภาพอาจารย์ (สกอ. 4.2) 
ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 

(1) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
(เกณฑ์ร้อยละ 20) รายละเอียดดังนี้ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒกิารศึกษา ผล
ด าเนนิงาน 

อาจารย์วุฒิปริญญาตร ี -  
อาจารย์วุฒิปริญญาโท -  

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก 5 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 5 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 100.00 

(หลักฐานอ้างอิง 1) 

1. ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักสูตร 

(2) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
(เกณฑ์ร้อยละ 60) รายละเอียดดังนี้ 

จ านวนอาจารย์ตามต าแหนง่วิชาการ ผล
ด าเนนิงาน 

อาจารย ์ 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 4 
รองศาสตราจารย ์ 0 
ศาสตราจารย ์ 0 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  5 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ต าแหน่งวิชาการ  

4 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  80.00 
(หลักฐานอ้างอิง 2)  

2. ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เกณฑ์ร้อย
ละ 20) การด าเนินงานของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ในปีการศกึษา 2560 คือ 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
จ านวนอาจารย์ตามต าแหนง่วิชาการ ผล

ด าเนนิงาน 
จ านวนผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ทั้งหมด 3 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและ
ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.2 

ร้อยละผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า  44.00 
รายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ 2.1- 1 และ 2.1- 2 
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ตารางที่ 2.1- 1 สรุปจ านวนผลงานวชิาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับคณุภาพ 2558 2559 2560 
น้ า 

หนัก 
จ า 

นวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
น้ า 

หนัก 
จ า 

นวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
น้ า 

หนัก 
จ า 

นวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
ผลงานวิชาการ    
1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 2 0.40 0.20 0 0    

2.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ 
2.2 วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ หรือ 
2.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 0 0 0.40 1 0.40    

3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2  

0.60 0 0 0.60 1 0.60 0.60 2 1.20 

4. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 3 2.40 0.80 3 2.40    

5.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.00 0 0 1.00 0 0 1 1 1 
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ระดับคณุภาพ 2558 2559 2560 

น้ า 
หนัก 

จ า 
นวน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

น้ า 
หนัก 

จ า 
นวน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

น้ า 
หนัก 

จ า 
นวน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส 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 แต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานสร้างสรรค์    
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 0 0 0.20 0 0    

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 0 0 0.40 0 0    
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 0 0 0.60 0 0    
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 0 0 0.80 0 0    
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน /นานาชาติ 1.00 0 0 1.00 0 0    

11. จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 5 5 3 
12. จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 0 0 0 
13. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 5 5 
14. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ข้อ 11+ ข้อ 12) 

2.80 3.40 2.20 
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ระดับคณุภาพ 2558 2559 2560 

น้ า 
หนัก 

จ า 
นวน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

น้ า 
หนัก 

จ า 
นวน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

น้ า 
หนัก 

จ า 
นวน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

15. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร [ (ข้อ 14/ ข้อ13)*100 ] 56.00 68.00 44.00 

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

**หมายเหตุ  การแปลงค่าคะแนน จ าแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา 
 หลักสูตรระดบัปริญญาตร ี
  - ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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ตารางที่ 2.1- 2 ข้อมูลผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร ่ วารสาร/แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร ่
ปีที่

พิมพ ์

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
1 ผศ.ดร.บุญลักษณ์ 

ต านานจิตร 
 
 

บทความวิชาการเรื่อง 
“กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานบนแนวคิดการ
จัดการความรู”้ 
 

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 30  ฉบับที่ 
105 เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
(TCI กลุ่ม 2)  

2561 0.60 

2 ดร.จิตชิน  จิตติสุขพงษ์ บทความวิชาการเรื่อง “การจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ แบบ
ร่วมมือ”  

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม 
–มิถุนายน 2561)  
(TCI กลุ่ม 2) 

2561 
 

0.60 

3 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 
และ อาจารย์รชัฎาพร  
ธิราวรรณ  

บทความวิจัยเรื่อง 
The Using of Ethical Resource - Based 
Learning to Develop Ethical Information 
Literacy and Moral Behavior. 
LinK บทความ : 
http://www.ijiet.org/show- 96- 1165- 
1.html  
สารบัญ : http://www.ijiet.org/list- 96- 
1.html 

International Journal of Information and 
Education Technology , 2018, 8(1), 73- 
76.  
(วารสารทางวชิาการเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด วารสารเป็นที่ยอมรับระดบั
นานาชาติ) 
INSPEC  
(http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
 

2561 
(2018)   

1 

http://info-science.dusit.ac.th/staff/evident/academicwork/2560/60-1.jpg
http://info-science.dusit.ac.th/staff/evident/academicwork/2560/60-1.jpg
http://info-science.dusit.ac.th/staff/evident/academicwork/2560/60-1.jpg
http://info-science.dusit.ac.th/staff/evident/academicwork/2560/60-2.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/staff/evident/academicwork/2560/60-2.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/staff/evident/academicwork/2560/60-2.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/staff/evident/academicwork/2560/60-2.pdf
http://www.ijiet.org/show-96-1165-1.html
http://www.ijiet.org/show-96-1165-1.html
http://www.ijiet.org/list-96-1.html
http://www.ijiet.org/list-96-1.html
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การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ 4.2) 
 

ตัวบ่งชี ้ ประเมนิตนเอง ผลการประเมนิของกรรมการ 
4.2 (1) ร้อยละ 100 5 คะแนน 
4.2 (2) ร้อยละ 80 5 คะแนน 
4.2 (3) ร้อยละ 44.00 5 คะแนน 

4.2 (เฉลี่ย 3 ด้าน) 5 คะแนน 5 คะแนน 
 
3. ผลที่เกิดกับอาจารย์ (สกอ. 4.3) 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์   

รายชื่ออาจารย์ 
ในปีการศึกษา 2560 

สถานะของอาจารย์ 
ปีการศึกษา 2558 

สถานะของอาจารย ์
ปีการศึกษา 2559 

สถานะของอาจารย ์
ปีการศึกษา 2560 

คงอยู ่ เกษียณ ลาออก คงอยู ่ เกษียณ ลาออก คงอยู ่ เกษียณ ลาออก 
1. ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา ✓     ✓    
2. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ✓   ✓   ✓   
3. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ✓   ✓   ✓   
4. ดร.ทิพวัลย์ ขันทมะ ✓     ✓    
5. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ ✓   ✓     ✓ 
6. ดร.อาภรณ์ อังสาชน    ✓     ✓ 
7. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์    ✓   ✓   
8. ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล       ✓   
9. ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์       ✓   

หมายเหตุ  ปกีารศึกษา 2560  
 ๐ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 15 ธันวาคม 2560 (5 เดือน 15 วัน) 
 ๐ อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 พฤษภาคม 2561 (10 เดือน) 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
ความพึงพอใจของอาจารย ์(คะแนนเต็ม 5)  

ประเดน็การประเมิน คะแนนประเมนิ 
2558 2559 2560 

1. ด้านบุคลากร 3.80 4.28 5.00 
2. ด้านงบประมาณ 3.00 3.23 4.40 
3. วัสดุและอุปกรณ์ / สภาพแวดล้อม 3.80 3.85 4.47 
4. ด้านการบริหารจัดการ 4.80 4.62 4.80 

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 3.85 3.99 4.66 
 (หลักฐานอ้างอิง 1)  

 
1. รายงานผลการประเมินการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ปี
การศึกษา 2560 

   
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ า 
เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร 

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 25:1 ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร ์
 
การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ 4.3) 
 

ตัวบ่งชี ้ ประเมนิตนเอง ผลการประเมนิของกรรมการ 
4.3 3 คะแนน 3 คะแนน 

 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 
1. ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557) 

จ านวนผู้สมัคร จ านวนที่ประกาศรับ จ านวนผู้มีสิทธ ิ
เข้าศึกษา 

รุ่นปีการศึกษา 2557 80 80 44 
รุ่นปีการศึกษา 2558 100 80 72 
รุ่นปีการศึกษา 2559 50 60 49 
รุ่นปีการศึกษา 2560 49 60 23 

 
2. การรับนักศึกษา (สกอ. 3.1)  
 ประเด็นการประเมิน 
  - การรับนักศึกษา  
  - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
การรับนักศึกษา 
 วัตถุประสงค ์
 หลักสูตรฯ รับนักศึกษาได้ตามที่ก าหนดคุณสมบัติไว้ และมี
ความโปร่งใส ชัดเจน สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะ
เข้าเรียนในหลักสูตร 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 มีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาในแอดมิชช่ันทางเดียว จ านวน 20 
คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ไดแ้ก่ สำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หร ือเท ียบเท่า และผ่านการคัดเลือกตาม
เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 ระบบและกลไก 
 1. รวบรวมค าสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) และแผนพัฒนานักศึกษา เป็นเอกสารเพื่อใช้ใน
การประชุมหลักสูตรฯ  
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
 2. ประชุมหลักสูตรโดยวางแผนก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิ์เข้า 
ศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ตามขอ้บังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้ก าหนดจ านวนและคุณสมบัติผู้
เข้าศึกษาต่อตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
(หลักฐานอ้างอิง 1)  
 3. ประชาสัมพันธ์ มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ โดย 
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊กของหลักสูตรฯ  
 4. รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบแอดมิชช่ันทางเดียว จ านวน 
20 คน ตามขอ้บังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 หลักสูตรด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ประชุม ครั้งที่ 9/2559 วาระที่ 5 ข้อ 5.2 ด้านนักศึกษา 
(องค์ประกอบที่ 3) การเปิดรบันักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2560 
โดยมีการน า มคอ.2 และแผนพัฒนานักศึกษามาใชเ้ป็นเอกสาร
ประกอบการประชุมหลักสูตรฯ (หลักฐานอ้างอิง 2) เปิดรับผ่าน
ระบบแอดมิชช่ันทางเดียว โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 27 พฤษภาคม 
2560 และทางหลักสูตรฯ จึงพิจารณาการรับนักศึกษาประจ าปี 
2560 โดยประกาศรับนักศึกษาจ านวน 60 คน ทางหลักสูตรฯ ได้
ก าหนดแนวทางการรับนักศึกษาเพ่ือใช้ในการประสานจ านวนรับ
นักศึกษากับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก าหนด
คะแนน GAT ร้อยละ 50 ส าหรับนักศึกษาปกติ และก าหนดรับ
เฉพาะนักศึกษาพิการทางหูเท่านั้น คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้อง
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ
ต้องสอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จ านวน 60 คน โดยก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สัมภาษณ์เพือ่คัดเลือกนักศึกษา ดังนี้ 1) เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ได้แก่ ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร และ 2) เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์รัชฎาภรณ์ ธิราวรรณ  
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 9/2559  
วาระที่ 4 ข้อ 4.2 การเปิดรบันักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2560 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เรื่องการรับนักศึกษา โดยเน้นรับ
นักศึกษาผ่านระบบแอดมิชช่ันทางเดียว โดยมหาวิทยาลัยจะ

1. รายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
9/2559 วาระที่ 5 ข้อ 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
9/2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.2   
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS59_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS59_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS59_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS59_09.pdf
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
พิจารณาว่าหลักสูตรใดมีผู้สนใจเข้าศึกษากจ็ะคงให้มีการเปิด
หลักสูตรตามปกติ หากหลักสตูรใดไม่มีนักศกึษาสมัครเข้าศึกษาให้
ปิดหลักสูตร (หลักฐานอ้างอิง 3) 
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 10/2559 วาระที่ 5 
ข้อ 5.3 แผนรบันักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได้แจ้งแผนรับนักศึกษาให้กับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีก าหนดผ่านการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (หลักฐานอ้างอิง 
4) จากข้อบังคบัของมหาวิทยาลัยเรื่องการรับนักศึกษาใหม่ปี
การศึกษา 2560 ด้วยวิธีการรับนักศึกษาผ่านระบบแอดมิชช่ัน 
เพียงช่องทางเดียวน้ัน ทางหลักสูตรฯ ได้เลง็เห็นว่าเป็นความเสี่ยง
ที่จะได้จ านวนนักศึกษาเข้ามาจ านวนน้อย จึงได้ก าหนดจ านวน
นักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 20 คน และหาวิธีการที่จะ
เผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรฯ ให้เป็นที่รู้จักของนักเรียนที่มีความ
สนใจเข้ามาศึกษา จึงได้หารือและก าหนดแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุม ครั้งที่ 
10/2559 วาระที่ 3 ข้อ 3.4 (2) โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผน
และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพือ่ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2560 ผ่านทางเว็บไซต์และ
เฟสบุ๊กของหลักสูตรฯ อีกหนึง่ช่องทาง โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่
ภาพกิจกรรมของนักศึกษาปัจจุบันเพื่อให้นักเรียนหรือผู้ปกครอง
ได้เห็นถึงสิ่งที่จะได้เรียนรู้เมื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตร (หลกัฐาน
อ้างอิง 5) ทั้งนี้การปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาดังกล่าว ส่งผล
ให้มีการรับนักศึกษาผ่านระบบ Admission เพิ่มขึ้น จาก จ านวน 
30 คนในปีการศึกษา 2559 เป็นจ านวน 49 คนในปีการศึกษา 
2560 ผู้สิทธิเขา้ศึกษา จ านวน 34 คน และ ผู้มารายงานตัวเข้า
ศึกษาจ านวน 23 คน (หลักฐานอ้างอิง 6) 
 4. หลักสูตรได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
นักศึกษาผ่านเว็บไซตแ์ละเฟสบุ๊กของหลักสูตรฯ  
 5. หลักสูตรได้แต่งตั้งอาจารย์เพื่อสอบสัมภาษณ์ผู้ทีผ่่านการ 
สอบข้อเขียน จ านวน 23 คน 
 

 
 
 
4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
10/2559 วาระที่ 5 ข้อ 5.3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
10/2559 วาระที่ 3 ข้อ 3.4 (2) 
 
6. รายงานผลการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 
2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS59_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS59_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS59_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS59_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-NewStudentReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-NewStudentReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-NewStudentReport.pdf
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
 การประเมินกระบวนการ 
 จากการรับสมัครนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 พบว่า  
ในปีการศึกษา 2560 ผู้สิทธิเข้าศึกษา จ านวน 34 คน และ ผู้มา
รายงานตัวเข้าศึกษาจ านวน 23 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ทั้งด้านจ านวนและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ผลการปรับปรงุ 
 จากข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเรื่องการรับนักศึกษาใหม ่
ปีการศึกษา 2560 ใช้วิธีการรับนักศึกษาผ่านระบบ Admission 
เพียงช่องทางเดียวนั้น ทางหลักสูตรฯ ได้เลง็เห็นความเสี่ยงที่จะได้
นักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาจ านวนน้อยลง จึงได้ปรับวิธีการรับ
การสมัครนักศกึษาในปีการศกึษา 2561 จากรับผ่านระบบ 
Admission รอบเดียวเท่านั้น ปรับเปลี่ยนเป็น ระบบใหม่ TCAS 
รับสมัครนักศึกษา 2 รอบ คือ รอบ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบ 4 
การรับแบบ Admission ซึ่งช่วงวันเปิดรับสมัครและวันคดัเลือก 
รอบ 3 อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 และรอบ 4 อยู่ระหว่าง
เดือนมิถุนายน 2561 (หลักฐานอ้างอิง 7) 

 
 
 
 
 
 
7. ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อ ม.สวนดุสิต ปีการศึกษา 
2561 รอบที่ 3 และรอบที ่4  

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
 วัตถุประสงค ์
 เพื่อปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหมใ่ห้องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่
จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตรฯ ตาม มคอ.2 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 จัดกิจกรรมจ านวน 3 กิจกรรม 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 จัดการกับปัญหาแรกเข้าของนักศึกษาในเรือ่ง การปรับตัวจาก
การเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา (ที่มีนักศกึษา
พิการเรียนร่วม) และนักศึกษาขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ด ี
 ระบบและกลไก 
 1. รวบรวมค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) และแผนพัฒนานักศึกษา เป็นเอกสารเพ่ือใช้ในการ
ประชุมหลักสูตรฯ  
 2. ประชุมหลักสูตรฯ เพื่อวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา ตามที่ระบุไวใ้นรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://entrance.dusit.ac.th/TCAS/
http://entrance.dusit.ac.th/TCAS/
http://entrance.dusit.ac.th/TCAS/
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 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 1. หลักสูตรประชุมเพ่ือวางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา โดยมีการน ามคอ.2 และแผนพัฒนานักศึกษามาใชเ้ป็น
เอกสารประกอบการประชุมหลักสูตรฯ  
 2. หลักสูตรฯ จัดประชุมเพ่ือวางแผนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษารายละเอียด ดังนี้  
   2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 5/2560 วาระที่ 
4 ข้อ 4.2 ได้หารือเกี่ยวกับการวางแผนเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหมใ่ห้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรฯ โดยพิจารณาจากปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2 
ประเด็น คือ (หลักฐานอ้างอิง 8) 
   1) กิจกรรมที่ 1 การปรับตัวจากการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศกึษาใหม ่
   2) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมก่อนเข้า
เรียน และพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักสูตรมีการรับ
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเรียนร่วมกับนักศึกษา
ปกติจึงต้องเตรียมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนและ
พัฒนาการด้านการรับรู้ของผู้เรียนระหว่างภาคการศึกษาเพราะมี
การรับนักศึกษาเข้าเรียนไม่พร้อมกัน โดยจัดกิจกรรมการอบรม
ภาษามือ เพือ่ให้นักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการเรียนร่วม ได้
ปรับ ทัศนคติ และเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างกันโดยใช้
ภาษามือ และอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ
ถึงการใช้โปรแกรมในการสร้างไฟล์เอกสาร ซึ่งจ าเป็นต่อการศึกษา
ค้นคว้า และน าเสนอความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ 
   3) กิจกรรมที่ 3 จัดการทดสอบ และฝึกอบรมเสริม
ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคเรียน และ
ระหว่างการศึกษาตามช่วงเวลาที่เหมาะสม หลักสูตรฯ ไดต้ิดตาม
ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาคะแนนสอบ Admission 
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 พบว่านกัศึกษามีคะแนนต่ า
นักศึกษาขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี จึงจัดอบรมช่องทางการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาทราบถงึช่องทาง ต่าง ๆ ทั้งที่

 
 
 
 
 
 
8. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
5/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
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มหาวิทยาลัยจดัให้บริการแกน่ักศึกษา และแหล่งเรียนรู้
ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคม ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเตรียม
ความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษได้ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ทั้งนี้กิจกรรม
ดังกล่าวจะน าเสนอเป็นกิจกรรมย่อย ภายใต้โครงการ 
“บรรณารักษม์ืออาชีพ ปี 3” (หลักฐานอ้างอิง 9) 
 การประเมินกระบวนการ 
 เป้าหมายเชิงปริมาณหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมครบจ านวน 3 
กิจกรรม และ เป้าหมายเชิงคุณภาพหลักสูตรมีการจัดการกับ
ปัญหาแรกเข้าของนักศึกษาในเรื่อง การปรับตัวจากการเร ียนใน
ระด ับมธัยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา และนักศึกษาขาดพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษที่ดี จึงได้ด าเนินการดังนี้ 

 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาคะแนนสอบ
แอดมิชช่ันภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่านักศึกษามี
คะแนนต่ า 

 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จัดให้นักศึกษาเข้ารับการ
อบรมวิธีการใช้โปรแกรม English Discoveries online ซึ่งเป็น
ครั้งแรกที่หลักสูตรได้น าโปรแกรมนี้มาใช ้(หลักฐานอ้างอิง 10) 
หลังนักศึกษาช้ันปีที่ 1 เข้ารับการอบรมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ได้ก าชับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ ปีการศึกษา 1/2560 ใหส้ังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษาหลังเขา้รับการอบรมวิธีการใช้โปรแกรม 
English Discoveries online พบว่า นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น  

9. โครงการ “บรรณารักษ์มอื
อาชีพ ปี 3” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. บันทึกข้อความที่ สภศ.
239/2560 
 
 
 
 
 
 
  

การสื่อสารใหข้้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา 
 การสื่อสารใหข้้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา 
 วัตถุประสงค ์
 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักและสนใจเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรฯ  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 จ านวนช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-li239_EnglishDiscovery.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-li239_EnglishDiscovery.pdf
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 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 หลักสูตรฯ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ระบบและกลไก 
 1. ก าหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรในการ
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา 
  2. พิจารณาทบทวนช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษา 
 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 

1. ช่องทางการรับนักศึกษาเดิมมีการจัดท าโปสเตอร์ และ
วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ ์

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 10/2559 วาระที่ 3 
ข้อ 3.6 โดยที่ประชุมร่วมพิจารณาทบทวนแผนและกลยทุธ์การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรก าหนดให้เพิ่มข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2560 ผ่านทางเว็บไซต์และ
เฟสบุ๊ก อีกหน่ึงช่องทาง เน้นเผยแพร่ภาพกิจกรรมของนักศึกษา
ปัจจุบันเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ(หลักฐาน
อ้างอิง 11)  
 การประเมินกระบวนการ 
 1. มีจ านวนช่องทางประชาสัมพันธ์นอกจากจัดท าโปสเตอร์
และวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์แล้ว ทางหลักสูตรยังได้ปรับปรุง
กระบวนการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาโดยเพิ่มช่องทาง
เว็บไซต์และเฟสบุ๊กของหลักสูตรฯ ท าให้หลักสูตรฯมีช่องการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายขึน้ 
 2. การประสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักสูตรฯ เป็นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับการ
รับสมัครของนกัศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ผลการปรับปรงุ 
 หลักสูตรมีช่องทางประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
ผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุก๊ของหลักสูตรฯ (หลักฐานอ้างอิง 12) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
10/2559 วาระที่ 3 ข้อ 3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. เว็บไซต์และเฟสบุ๊กของ
หลักสูตรฯ 

 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS59_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS59_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/08-application.html
http://info-science.dusit.ac.th/08-application.html
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การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.1) 
ตัวบ่งชี ้ ประเมนิตนเอง ผลการประเมนิของกรรมการ 

3.1 4 คะแนน 3 คะแนน 
 
3. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ. 3.2)  
 ประเด็นการประเมิน 
  - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  
  - การพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาและการเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตร ี
 วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือและหาทาง
แก้ปัญหาแก่นกัศึกษาในด้านต่าง ๆ 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับ
มาก 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 หลักสูตรฯ ด าเนินงานควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 ระบบและกลไก 
 หลักสูตรฯ ด าเนินการสนับสนุนและให้ค าแนะน านักศึกษา
ตามที่ระบุในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) (หลักฐานอ้างอิง 1) 
ดังนี้ 
 1. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้นปี 
 2. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลด้านวิชาการของหลักสูตรฯ  
 3. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเ่พื่อแนะน าให้รู้จักกับอาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์วิชาการ รวมทั้งท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่เรียน 
 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล 
สนับสนุน เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ก ากับดูแลการท างานของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
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 5. ก าหนดตารางเวลาของอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้
ค าปรึกษาแนะแนวทางวิชาการและแผนการเรียนแก่นักศกึษา 
(Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ 
 6. จัดกิจกรรม/โครงการวิชาการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 
 7. จัดอบรม/สัมมนา/การศึกษาต่อเพื่อเป็นทางเลือกและเป็น
การวางแผนส าหรับการประกอบอาชีพตามวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาที่เกีย่วข้อง 
แก่นักศึกษากอ่นจบการศึกษา 
 8. จัดระบบการสอนเสริมด้านวิชาการแก่นักศึกษาในด้านต่าง 
ๆ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่ใชใ้นการปฏิบัติงานทั่วไป 
และภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาที่สนใจ  
 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม 4/2560 วาระที่ 4 
ข้อ 4.2 ซึ่งมตทิี่ประชุมเสนอให้อาจารย์รัชฎาภรณ์ ธิราวรรณ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 60 (หลักฐานอ้างอิง 2) โดยมีค าสั่ง
แต่งต้ังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษารหัส 60 (หลักฐานอ้างอิง 3) 
 2. หลักสูตรได้แต่งตั้ง ผศ.ดร. บุญญลักษม์ ต านานจิตร ดูแล
ด้านวิชาการของหลักสูตร 
 3. หลักสูตรได้จัดปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่เพือ่แนะน าให้รู้จัก
กับอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 60 ไดแ้ก่ อาจารย์รัชฎาพร ธิ
ราวรรณ และอาจารย์วิชาการ ได้แก่ ผศ.ดร. บุญญลักษม ์ต านาน
จิตร และจัดเกบ็ข้อมูลนักศึกษาใหม่ เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การท าความรู้จักนักศึกษา พืน้ฐานครอบครวัของนักศึกษา  
ผู้ปกครอง และชอ่งทางการติดต่อระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับ
นักศึกษาและผูป้กครองในกรณีจ าเป็น รวมทั้งให้นักศึกษาท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียน  (หลักฐานอา้งอิง 4) 
     4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคมุ ก ากับ ดูแล 
สนับสนุน เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ก ากบัดูแลการท างานของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเพิ่มช่องทางรับ
ค าปรึกษา "ขอค าปรึกษาอาจารย์ / ร้องเรียน" (หลักฐานอ้างอิง 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
4/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.2  
3. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
ที่ 4015/2560 
 
 
4. แฟ้มการจัดเก็บข้อมูล
นักศึกษา  
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/staff/evident/Direction/2560_sdu4015.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/staff/evident/Direction/2560_sdu4015.pdf


รายงานผลการด า เนินงานของหลัก สูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  | 41 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร  (SAR- มคอ.7 -  L IS )  ปี  2560 

 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และ
อาจารย์ ตามแผนพัฒนานักศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 6) 
 5. จัดช่วงเวลาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  (หลักฐานอ้างอิง 7) 
 6. หลักสูตรมีการจัด โครงการบรรณารักษ์มืออาชีพปี 3 เพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (หลักฐานอ้างอิง 8) 
 7. หลักสูตรมีการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
เพื่อเป็นทางเลือกและเป็นการวางแผนส าหรับการประกอบอาชีพ
ตามวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาที่
เกี่ยวข้อง แก่นักศึกษาก่อนจบการศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 9) 
 8. มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการสอนเสริมด้านวิชาการแก่
นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น โปรแกรม English Discoveries 
online (หลักฐานอ้างอิง 10) 
 การประเมินกระบวนการ 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการประเมินผลความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (หลักฐานอ้างอิง 
11) พร้อมจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงาน ด้านระบบ
ที่ปรึกษาโดยมีผลการประเมนิ ดังน้ี  

5. ช่องทางรับค าปรึกษา "ขอ
ค าปรึกษาอาจารย์ / ร้องเรียน" 
บนเว็บไซต์ของหลักสูตร 
  
6. แผนพัฒนานักศึกษา 4 ปี 
 
7. ตารางช่วงเวลาให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
http://info- 
science.dusit.ac.th/04- 
student.html#advisor 
8. โครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ
ปี 3 
9. ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
10. บันทึก สภศ.239/2560 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) เข้ารับการ
อบรมวิธีการใช้โปรแกรม 
English Discovery 
11. แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริการของหลักสูตรฯ  ปี
การศึกษา 2560  

 

ประเดน็ความพึงพอใจ 2558 2559 2560 
�̅� ระดับ �̅� ระดับ �̅� ระดับ 

ให้ค าแนะน าที่เข้าถึงง่ายและสม่ าเสมอ 4.24 มาก 4.29 มาก 4.57 มากที่สุด 
มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 4.40 มาก 4.30 มาก 4.58 มากที่สุด 
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา 
หรือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

4.26 มาก 4.26 มาก 4.50 มาก 

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อหรือ
แนวทางประกอบวิชาชีพ 

4.24 มาก 4.19 มาก 4.55 มากที่สุด 

การใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

4.23 มาก 4.26 มาก 4.54 มากที่สุด 

ผลประเมินภาพรวม 4.27 มาก 4.26 มาก 4.55 มากที่สุด 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpm8BYmOee3ZU-d261a0NaKLFeCt64C4GmqAI4GDaNhe4ktA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpm8BYmOee3ZU-d261a0NaKLFeCt64C4GmqAI4GDaNhe4ktA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpm8BYmOee3ZU-d261a0NaKLFeCt64C4GmqAI4GDaNhe4ktA/viewform
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/60_Std_Development_Plan.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/04-student.html#advisor
http://info-science.dusit.ac.th/04-student.html#advisor
http://info-science.dusit.ac.th/04-student.html#advisor
http://info-science.dusit.ac.th/04-student.html#advisor
http://info-science.dusit.ac.th/04-student.html#advisor
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-li239_EnglishDiscovery.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-li239_EnglishDiscovery.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-li239_EnglishDiscovery.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-li239_EnglishDiscovery.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-li239_EnglishDiscovery.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-EvaluateSatisfyCurriculumForm.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-EvaluateSatisfyCurriculumForm.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-EvaluateSatisfyCurriculumForm.pdf
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(หลักฐานอ้างอิง 12 รายงานผลการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560)  

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม 9/2560 วาระที่ 5 ข้อ 
5.1 โดยแจ้งนกัศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า สาเหตุจากการไม่เข้า
เรียนในทุก รายวิชา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาได้เรียกมาสอบถาม และ
โทรแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ ตลอดจนได้ท าการบันทึกผลการ
ด าเนินงานลงในแฟ้มประวัติของนักศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 13) 
 3. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรกึษากับนักศึกษาผ่านช่องทาง 
Facebook, Line Group และช่องทางรับค าปรึกษา โดยสามารถ
ใช้ช่องทางดังกล่าวข้างต้นในการติดตามนักศึกษากลุ่มที่มผีลการ
เรียนต่ า และสอบถามอาจารย์ผู้สอน พบว่านักศึกษามีการปรับ
พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนดีขึ้น 
 ผลการปรับปรงุ 
 หลักสูตรฯ ไดป้รับปรุงช่องทางรับค าปรึกษาระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษากบันักศึกษา ดังนี้ ผ่านทาง Facebook, Line Group และ
ช่องทางรับค าปรึกษา "ขอค าปรึกษาอาจารย์ / ร้องเรียน" 
(หลักฐานอ้างอิง 14) ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ ตามแผนพฒันานักศึกษา 
(หลักฐานอ้างอิง 15) ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามและ
ให้ค าปรึกษากบันักศึกษาได้อย่างทันท่วงทีส่งผลให้ค่าเฉลี่ยการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
สูงขึ้น 

13. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
9/2560 วาระที่ 5 ข้อ 5.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ช่องทางรับค าปรึกษา "ขอ
ค าปรึกษาอาจารย์ / ร้องเรียน" 
บนเว็บไซต์ของหลักสูตร 
 
15. แผนพัฒนานักศึกษา 4 ปี 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 วัตถุประสงค ์
 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ใน 3 
กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุม่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะ
สารสนเทศและเทคโนโลยี และกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpm8BYmOee3ZU-d261a0NaKLFeCt64C4GmqAI4GDaNhe4ktA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpm8BYmOee3ZU-d261a0NaKLFeCt64C4GmqAI4GDaNhe4ktA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpm8BYmOee3ZU-d261a0NaKLFeCt64C4GmqAI4GDaNhe4ktA/viewform
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/60_Std_Development_Plan.pdf
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 หลักสูตรฯ ด าเนินการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทักษะที่
ส าคัญในศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นระบบ 
 ระบบและกลไก 
 หลักสูตรฯ ด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี ้
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 
 2. การติดตามและประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ 
นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 หลักสูตรฯ ด าเนินงาน ดังน้ี 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 5/2560 วาระที ่4 
ข้อ 4.3 เรื่องการเตรียมจัดท าโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
การเตรียมจัดท าโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการเตรียมจัดท า
โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 และ
จากการทบทวนกิจกรรมพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขาดการพัฒนา
ทักษะการปรับตัวระหว่างเพื่อนร่วมชั้น นักศกึษาช้ันปีที่ 2 ขาด
ทักษะการสรุปความคิดรวบยอด นักศึกษาชั้นปีที่ 3ขาด
ประสบการณ์วิชาชีพ ทางหลักสูตรจึงได้จัดกิจกรรมดังน้ี (หลักฐาน
อ้างอิง 16 และ 17 )  
  ๐ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ กิจกรรม
อบรมภาษามือเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารกบัเพ่ือนที่
มีความบกพร่องทางการได้ยิน   
  ๐ กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ีได้แก่ 
กิจกรรมอบรม Infographic เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุดและ 
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
5/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.3  
 
 
 
 
17. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 
“บรรณารักษม์ืออาชีพ ปี 3” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://www.dusit.ac.th/~bunpod_pij/assets/tmp/05Direction/2561/2561_huso673.pdf
http://www.dusit.ac.th/~bunpod_pij/assets/tmp/05Direction/2561/2561_huso673.pdf
http://www.dusit.ac.th/~bunpod_pij/assets/tmp/05Direction/2561/2561_huso673.pdf
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  ๐ กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ได้แก่ กิจกรรมศึกษาดูงาน
หอสมุดแห่งชาติ และศูนย์สารสนเทศ กิจกรรมอบรมศิลปะเพื่อ
การจัดนิทรรศการห้องสมุด กิจกรรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับวิชาการบรรณารักษ์ และจัดกิจกรรมในรายวิชาการ
จัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ  
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จัดกิจกรรมย่อยภายใต้
โครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 3 ส าหรบันักศึกษาสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 5 
กิจกรรมหลัก และ 3 กิจกรรมเสริม ประกอบด้วย 
  ๐ กิจกรรม 1 ศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติ และศูนย์
สารสนเทศ เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ ให้
เกิดการเรียนรู้จากการสังเกต เปน็การเรียนรู้จากของจริงท าให้
เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
  ๐ กิจกรรม 2 อบรมศิลปะเพื่อการจัดนิทรรศการห้องสมุด 
เพื่อกระต ุ้นความคิดสร ้างสรรค์ การมีมนุษยส ัมพันธ ์การทำงาน
เป็นทีมรว่มกับผู้อื่น 
  ๐ กิจกรรม 3 อบรมภาษามือเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษา
สามารถสื่อสารกับเพ่ือนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อฝึก
ทักษะการสื่อสาร การปรับตัวให้อยู่ร่วมกันระหว่างนักศึกษาปกติ
กับนักศึกษาทีบ่กพร่องทางการได้ยินเกิดการยอมรับระหว่างกัน 
  ๐ กิจกรรม 4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชาการ
บรรณารักษ ์เพื่อฝึกบุคลิกภาพของนักศึกษาในการจัดสัมมนา เช่น 
การแต ่งกาย การเข้าสังคม มารยาทไทย การวางตัว การท างาน
เป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสื่อสาร เช่น การน าเสนอในที่ชุมชน 
การมีมนุษยสมัพันธ์ ความรับผิดชอบในการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย 
  ๐ กิจกรรมที่ 5 บรรณารักษส์านสัมพันธ์น้องพี ่เพื่อสร้าง
มนุษยสัมพันธใ์ห้กับนักศึกษาทุกชั้นปี มีความรักใคร่กลมเกลียว
เกิดความสามัคคีของนักศึกษาในหลักสูตรฯ 
  ๐ กิจกรรมเสริม 1 : ความร่วมมือกับส านักหอสมุด
แห่งชาติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยหลักสูตรฯ ได้
ส่งนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชาการจัดหมวดหมู่ทรัพยากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. หนังสือขอความอนุเคราะห์
รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ณ 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ (ลงวันที ่
29 มกรคม 2561) 
 
 
19. ก าหนดการ โครงการพัฒนา
สมรรถนะทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
(3R+8Cs)  
20. รายงานผลการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ด้วย
โปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย  
English  Discoveries  Online  
ของนักศึกษาหลักสูตรฯ   (รอบ  
๖  เดอืน) 
21. รายงานผลการด าเนิน
โครงการ “บรรณารักษ์มืออาชีพ 
ปี 3”  

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-ContactNationalLibrary.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-ContactNationalLibrary.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-ContactNationalLibrary.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-ContactNationalLibrary.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-DevelopmentEnglishSkill4Student59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-DevelopmentEnglishSkill4Student59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-DevelopmentEnglishSkill4Student59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-DevelopmentEnglishSkill4Student59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-EnglishDiscoveryPlacementTestReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-EnglishDiscoveryPlacementTestReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-EnglishDiscoveryPlacementTestReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-EnglishDiscoveryPlacementTestReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-EnglishDiscoveryPlacementTestReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-EnglishDiscoveryPlacementTestReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-StdDevelopmentProject-report.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-StdDevelopmentProject-report.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-StdDevelopmentProject-report.pdf
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สารสนเทศและรายวิชาการท ารายการสารสนเทศ ภาคการศึกษา
ที่ 2/2560 เขา้ร่วมฝึกปฏิบัติงานกับส านักหอสมุดแห่งชาติ 
ระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ ถึง  มีนาคม 2561 (หลักฐานอ้างอิง 18) 
เพื่อให้นักศึกษาได้ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อืน่ ความเป็นผูน้ าและผู้
ตาม การมีจิตบริการ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ทักษะการสื่อสาร 
การมีมนุษยสมัพันธ์ 
  ๐ กิจกรรมเสริม 2 : อบรมTOEIC ให้กับนกัศึกษาช้ันปีที่ 
2 โดยมีการจัดสอบเพ่ือประเมินความรู้ จัดระดับความรู้และจัด
อบรมความรู้ทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการสอบ TOEIC (หลักฐานอ้างอิง 19) เพื่อฝึกทักษะการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ 
  ๐ กิจกรรมเสริม 3 : อบรมภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม 
English Discovery (หลักฐานอ้างอิง 20) เพื่อฝึกทักษะการ
สื่อสารการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าการประเมินกิจกรรม และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ “บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 3” 
(หลักฐานอ้างอิง 21) 
 4. การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มกีารจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น
ทักษะทางวิชาชีพ (career skills) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง มีอาจารย์เป็นผู้คอยช่วยแนะน า และออกแบบ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถเรียนรู้และประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (หลักฐานอ้างอิง 22)  
 การประเมินกระบวนการ 
 หลักสูตรมีการวางระบบในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดกิจกรรมทกัษะที่
จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมครบทั้ง 3 
กลุ่มทักษะ ได้แก่กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ีและกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
พบว่านักศึกษามีคุณลักษณะดังนี้   

22. ภาพการจัดกิจกรรม 
https://www.facebook.com/
Libsdu/?hc_ref=ARTGfIaMvt
NiulBL4pJ_bNO3AhBZq_VF
WWipQNwFx9dhII9L5aTvxVo
zVkDimMte6CU 
 
 
 
23. ประกาศนยีบัตรผ่านการฝึก
ปฏิบัติงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ 
วันที่ 13 มีนาคม – 10 เมษายน 
2561 

https://www.facebook.com/Libsdu/?hc_ref=ARTGfIaMvtNiulBL4pJ_bNO3AhBZq_VFWWipQNwFx9dhII9L5aTvxVozVkDimMte6CU
https://www.facebook.com/Libsdu/?hc_ref=ARTGfIaMvtNiulBL4pJ_bNO3AhBZq_VFWWipQNwFx9dhII9L5aTvxVozVkDimMte6CU
https://www.facebook.com/Libsdu/?hc_ref=ARTGfIaMvtNiulBL4pJ_bNO3AhBZq_VFWWipQNwFx9dhII9L5aTvxVozVkDimMte6CU
https://www.facebook.com/Libsdu/?hc_ref=ARTGfIaMvtNiulBL4pJ_bNO3AhBZq_VFWWipQNwFx9dhII9L5aTvxVozVkDimMte6CU
https://www.facebook.com/Libsdu/?hc_ref=ARTGfIaMvtNiulBL4pJ_bNO3AhBZq_VFWWipQNwFx9dhII9L5aTvxVozVkDimMte6CU
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-CertificatedNationalLibrary.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-CertificatedNationalLibrary.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-CertificatedNationalLibrary.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-CertificatedNationalLibrary.pdf
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  1. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพและจิตบริการ โดยมี
บุคลิกภาพ เช่น การแต ่งกาย การเข้าสังคม มารยาทไทย การ
วางตัว และการมีจิตบริการ 
  2. ด้านภาวะผู้น า ความมีระเบียบว ินัย และความ 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีระเบ ียบว ินัย และความ
ร ับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม การทำงานรว่มกับผู้อื่น การ
นำเสนอในท ี่ชุมชน และความรับผิดชอบต่อหน ้าท ี่ท ี่ได ้รับ
มอบหมาย 
  3. ด้านความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาตนเอง โดยมี 
ความคิดสร้างสรรค์ การเร ียนร ู้อยา่งเป็นระบบ สามารถว ิเคราะห์ 
ส ังเคราะห์ความรู้ได ้ด้วยตนเอง  
  4. ด้านท ักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยมี
การสื่อสาร การมีมนุษยสมัพนัธ์ มที ักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพือ่ประยุกต ์ใช ้กับงานห้องสมุดและ สารสนเทศ  
ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์บรรณารักษห์อสมุดแห่งชาติที่ได้
มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นกรณีพิเศษว่า 
โดยปกติประกาศนียบัตรของหอสมุดแห่งชาติจะมอบให้กับ
นักศึกษาฝึกงานอย่างน้อย 1 ภาคเรียน แต่ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 
2 หลักสูตรฯ ของมหาวิทยาลัยสวนดสุิตทีม่าฝึก สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 
เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ทางหอสมุดแห่งชาติพิจารณาว่านักศึกษามี
ความต้ังใจ รับผิดชอบต่องาน มีความสามารถในการท างานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างดี มีระเบียบวินัย มีมารยาท มีจิตบริการ และ
สามารถท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และท าให้พี่ ๆ บรรณารักษ์
ประทับใจ 
 ผลการปรับปรงุ 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการฝึกงานที่ส านักหอสมุดแห่งชาติ 
ได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นกรณีพิเศษ (หลักฐานอ้างอิง 23) 

 
การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.2) 

ตัวบ่งชี ้ ประเมนิตนเอง ผลการประเมนิของกรรมการ 
3.2 4 คะแนน 3 คะแนน 
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กิจกรรมนักศึกษา (เพิ่มเติมจากการบูรณาการในการจดัการเรียนการสอน) 

ชื่อกิจกรรม จ านวน นศ. 
ที่เข้าร่วม 

ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา 
จากการเข้ารว่มกิจกรรม 

หลักฐานอ้างองิ 

ฝึกปฏิบัติงานกับส านักหอสมุดแห่งชาติ 36 นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการ 
(หลักฐานอ้างอิง 24 อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

24. หนังสือขอความอนุเคราะห์
รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ณ 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ (ลงวันที่ 
29 มกราคม 2561)  

จัดกิจกรรมในรายวิชาการจัดการ
โครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 

36 นักศึกษาได้น าความรู้ในรายวิชามาบูรณาการกับ
รายวิชาเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (career skills) 
(หลักฐานอ้างอิง 25) 

25. มคอ.3 รายวิชาการจัดการ
โครงการห้องสมุดและ
สารสนเทศ  

 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-ContactNationalLibrary.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-ContactNationalLibrary.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-ContactNationalLibrary.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-ContactNationalLibrary.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/tqf/TQF3/60-2/TQF3_60_2_1633415.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/tqf/TQF3/60-2/TQF3_60_2_1633415.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/tqf/TQF3/60-2/TQF3_60_2_1633415.pdf


รายงานผลการด า เนินงานของหลัก สูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  | 48 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร  (SAR- มคอ.7 -  L IS )  ปี  2560 

 

4. ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ. 3.3) 
ประเดน็การประเมิน หลักฐานอ้างองิ 

การคงอยู่  
ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(2557) 
จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 
ในแต่ละปีการศึกษา 

จ านวนที่ลาออก/ 
คัดชื่อออก 

ร้อยละการคงอยู่
ของนักศึกษา 

2557 2558 2559 2560 

รุ่นปีการศึกษา 2557 44 42 33 33 32 12 72.72 
รุ่นปีการศึกษา 2558 72  71 59 58 14 80.55 
รุ่นปีการศึกษา 2559 49   44 36 13 73.47 
รุ่นปีการศึกษา 2560 23    23 0 100.00 

หมายเหตุ จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าตามแผน (ตาม มคอ.2 ของปีทีป่ระเมิน) : 60 คน 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
 1) การปรับตัวในการเรียนและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 
 2) ปญัหาการเงินของครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนเงิน
ทุนการศึกษาได ้
 3) เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 4) ความต้องการของนักศึกษาที่พบในภายหลังเมื่อผ่าน
การศึกษาแล้ว 1 ภาคการศึกษาพบว่าการเรียนในหลักสูตรไม่ตรง
กับความต้องการของตน 

 

การส าเร็จการศึกษา (แสดงผลที่เกิด) 
ปี กศ. ที่รับเข้า   ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

2557 
จ านวนรับเข้า 44 -  -  -  
จ านวนจบในรุ่น 31 -  -  -  
ร้อยละของจ านวนที่จบในรุ่น 70.45 -  -  -  

2558 
จ านวนรับเข้า  72 -  -  
จ านวนจบในรุ่น  -  -  -  
ร้อยละของจ านวนที่จบในรุ่น  -  -  -  

2559 
จ านวนรับเข้า   49 -  
จ านวนจบในรุ่น   -  -  
ร้อยละของจ านวนที่จบในรุ่น   -  -  

2560 
จ านวนรับเข้า    23 
จ านวนจบในรุ่น    -  
ร้อยละของจ านวนที่จบในรุ่น    -  
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ประเดน็การประเมิน หลักฐานอ้างองิ 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 วัตถุประสงค ์
 เพื่อรับข้อร้องเรียนของนักศึกษามาด าเนินการปรับปรุงให้
นักศึกษามีอัตราการคงอยู่ที่ดีขึ้น 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาให้ได้ร้อยละ 90 ในภาค
การศึกษา 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาได้ตามความต้องการของ
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ระบบและกลไก 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรบัเรื่องร้องเรียนของนักศึกษาผ่าน
หน้าเว็บไซต์หลักสูตร จากอาจารย์ที่ปรึกษา ทางโทรศัพท์ ทาง 
Line ฯลฯ 
 2. รายงานข้อร้องเรียนในที่ประชุมหลักสตูรให้คณาจารย์ทุก
ท่านได้ทราบ 
 3. ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับด าเนินการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
นักศึกษาประกอบการพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
 4. ฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งแจ้งผลการ
แก้ไขปัญหาให้นักศึกษาทราบ 
 5. ฝ่ายที่เกี่ยวข้องบันทึกผลการแก้ไขปัญหา และรายงานให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบ 
 6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมสรุปผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนเพ่ือประเมินความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิดซ้ า 
 7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจดัเก็บสรุปผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนและแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดซ้ า 
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ประเดน็การประเมิน หลักฐานอ้างองิ 
 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 หลักสูตรได้จัดเตรียมช่องทางในการให้ค าปรกึษาและรับข้อ
ร้องเรียนจากนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ (หลกัฐาน
อ้างอิง 26) 
 การประเมินกระบวนการ 
 ปีการศึกษา 2560 ไม่มีการรอ้งเรียนใด ๆ จากนักศึกษา 
นอกจากนี้หลักสูตรได้สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ด าเนินงานของหลักสูตรในดา้นต่าง ๆ ซึ่งมผีลการวิเคราะห์ดังนี้ 
(หลักฐานอ้างอิง 27) 

 
26. หน้าเว็บเพจช่องทางรับ
ค าปรึกษา/ร้องเรียน ของ
หลักสูตรฯ   
 
27. รายงานผลการประเมินการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ปี
การศึกษา 2560 

 

ประเด็นการประเมิน 
ผลด าเนินการ 

2558 2559 2560 
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 4.11 4.08 4.48 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.17 4.19 4.57 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการนักศึกษา 4.21 4.09 4.50 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 4.27 4.26 4.51 
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.07 3.93 4.38 
6. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา 4.33 4.31 4.26 

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 4.19 4.14 4.45 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด (คน) 98 129 115 
จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบส ารวจ (คน) 94 126 100 

 

 
การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.3) 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิของกรรมการ 
3.3 3 คะแนน 3 คะแนน 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpm8BYmOee3ZU-d261a0NaKLFeCt64C4GmqAI4GDaNhe4ktA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpm8BYmOee3ZU-d261a0NaKLFeCt64C4GmqAI4GDaNhe4ktA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpm8BYmOee3ZU-d261a0NaKLFeCt64C4GmqAI4GDaNhe4ktA/viewform
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
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5. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.2.1) 
บัณฑิตรุ่นจบปีการศึกษา 2560 – N/A 
วันที่ส ารวจ - N/A  

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน หลักฐานอ้างองิ 
1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด   
2. จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 5 ด้าน 

 

3. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 

 

4. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
บัณฑิต กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 

 

5. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 5 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1) 

ตัวบ่งชี ้ ประเมนิตนเอง ผลการประเมนิของกรรมการ 
2.1 N/A คะแนน N/A คะแนน 

 
6. ภาวะการมีงานท าของบัณฑติภายในเวลา 1 ปี (สกอ.2.2) 
บัณฑิตรุ่นจบปีการศึกษา 2560 - N/A 
วันที่ส ารวจ - N/A 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย
วัด 

จ านวน หลักฐานอ้างองิ 

1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด คน   
2. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ คน  
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ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย
วัด 

จ านวน หลักฐานอ้างองิ 

3. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา (ไมน่ับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 

 
 

คน 

 

 - ไม่ตรงสาขาที่เรียน  
4. จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน  
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้า
ศึกษา 

คน 
 

6. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน  
7. จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท คน  
8. จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร คน  
9. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 
 

10 ค่าเฉลี่ยเงนิเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

บาท 
 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
  การวิเคราะหผ์ลที่ได ้
  นักศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2560 จึงไม่มีขอ้มูลในข้อ 3.5 และ 3.6 
 
การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.2) 

ตัวบ่งชี ้ ประเมนิตนเอง ผลการประเมนิของกรรมการ 
2.2 ร้อยละ N/A N/A คะแนน 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

1. ข้อมูลสรปุรายวิชาของหลักสูตร 
 

1.1 สรุปผลรายวิชาทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ำมำจำก มคอ.5 ปกีำรศึกษำที่รำยงำน) 
 

รหัส / ชื่อวชิา ภาค/
ปี กศ. 

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

 ชั้นปี 1 
1500119 
ภาษาไทยเพื่อพัฒนา
ความเป็นผู้รอบตัว 

1/60 ผศ.ดร.วัชรพล                    
วิบูลยศริน 

 1 37 5 7 1 2     1    54 53 

1631102  
สารสนเทศ ห้องสมุดและ
สังคม 

1/60 อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 
 

2 2 7 4 7   1        23 22 

1631206 
การพัฒนาทรัพยากร 
สารสนเทศ 

1/60 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้น
ตระกูล 

1 7 9 1 3  1 1        23 22 

1631405 
การจัดระบบสารสนเทศ
และความรู้ 

1/60 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

2 5 6 2 7   1        23 22 

1631602 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

1/60 ดร.พันชัย เม่นฉาย 3  7 4 7 1  1        23 22 
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รหัส / ชื่อวชิา ภาค/
ปี กศ. 

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

1632309 
การค้นคืนสารสนเทศ 

1/60 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

2 3 7 7 3   1        23 22 

1500121 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สะท้อนคิด 

2/60 อ. IVAN NEW  1 8 8 4    2       23 21 

1500201 
ความเป็นสวนดุสิต 

2/60 -    6 5 10   2        23 21 

1631305 
การบริการห้องสมุดและ
การเผยแพร่สารสนเทศ 

2/60 ผศ.ดร.บรรพต  
พิจิตรก าเนิด 

  7 5 6 2 1   2      23 21 

1631406 
การจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 

2/60 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

3 5 8 2 2 1    2      23 21 

1631601 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2/60 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้น
ตระกูล 

2 5 5 5 2 2    2      23 21 

1632312 
การส่งเสริมการอ่านและ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2/60 อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 

2 3 12 3 1     2      23 21 

ชั้นปี 2 

1500113 1/60 อ.นที เพชรสุนทร 1  8 13 9 5          36 36 
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รหัส / ชื่อวชิา ภาค/
ปี กศ. 

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

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ
การเรียน 

1632206 
การท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ 

1/60 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

2 1 13 5 12 1 2         36 36 

1632207 
การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 

1/60 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 2 6 19 7 2           36 36 

1632310 
การศึกษาผู้ใช้ 

1/60 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 15 6 1 4 10           36 36 

1632311 
การบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ 

1/60 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

8 11 7 4 6           36 36 

2000106 
ศิลปะการด ารงชีวิต 

1/60 ดร.วรกมล  
วงษ์สถาปนาเลิศ 

2 10 16 7 1           36 36 

2500107 
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

1/60 ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์  5 18 10 3           36 36 

1500114 
ภาษาอังกฤษเชิง
สถานการณ ์

2/60 อ.ชนินันท์ สิทธิคุณ  2 10 12 11 1          36 36 

1633121 
การจัดการฐานข้อมูล
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

2/60 ผศ.ดร.บรรพต  
พิจิตรก าเนิด 

 1 4 7 20 4          36 36 
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รหัส / ชื่อวชิา ภาค/
ปี กศ. 

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

1633206 
การสร้างและการจัดการ
เนื้อหาสารสนเทศ 

2/60 ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 11 7 13 3 2           36 36 

1633414 
ห้องสมุดดิจิทัล 

2/60 อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 

3  17 6 10           36 36 

1633415 
การจัดการโครงการ
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

2/60 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 10 11 9 5  1          36 36 

1633416 
การประชาสัมพันธ์และ
การตลาดสารสนเทศ 

2/60 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 7 4 17 8            36 36 

4000109 
วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2/60 ผศ.ทิพย์วิมล กิตติวราพล 
ผศ.ชฎามาศ ขาวสะอาด 

 1 23 7 4    1       36 35 

ชั้นปี 3 
1633118 
การเขียนโปรแกรมขั้น 
พื้นฐานส าหรับงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

1/60 อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง 6 17 24 8  1  2        58 56 

1633120 
โปรแกรมประยุกต์
ส าหรับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

1/60 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

2 11 27 8 5 2 1 2        58 56 
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รหัส / ชื่อวชิา ภาค/
ปี กศ. 

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

1633122 
การพัฒนาเว็บห้องสมุด
และสารสนเทศ 

1/60 ผศ.ดร.ปริศนา มัฌชิมา 9 5 16 7 14 1 1 5        58 53 

1633207 
การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

1/60 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 5 17 28 6 1  1         58 58 

1634104 
เครือข่ายสังคมห้องสมุด
และสารสนเทศ 

1/60 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 11 32 12 1 2           58 58 

1634418 
การจัดการความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1/60 อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงศ์ 

3 6 29 7 10 2  1        58 57 

1634510 
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

1/60 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 11 16 26  2  3         58 58 

1632208 
การจัดหมวดหมู่ระบบ 
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

2/60 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้น
ตระกูล  

3 4 16 10 13 6 4   1      57 56 

1633119 
การวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

2/60 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 10 19 22 3 3      1     58 57 



รายงานผลการด า เนินงานของหลัก สูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  | 58 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร  (SAR- มคอ.7 -  L IS )  ปี  2560 

 

รหัส / ชื่อวชิา ภาค/
ปี กศ. 

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

1633123 
การพัฒนาฐานข้อมูลบน
เว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2/60 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 23 22 10  1 1     1     58 57ม 

1633902 
สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศ- ศาสตร์ 

2/60 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 10 17 23 1 6   1        58 57 

1634414 
การจัดการสารสนเทศ       
ส าหรับเด็ก 

2/60 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

8 12 28 3 4  1  1  1     58 56 

 ชั้นปี 4 
1634805  
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

1/60 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์             14 16  30 30 

1634805  
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

2/60 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์              1  1 1 
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1.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในปีการศกึษา 2560 

ปีการศึกษา  
(ตั้งแต่เริ่มใชห้ลักสูตร) 

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา แต่ละปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

ชั้นปี 4 (รหัส 57) 2.69 2.79 3.20 - 
ชั้นปี 3 (รหัส 58) 2.64 2.64 3.01 - 
ชั้นปี 2 (รหัส 59) 2.45 2.88 - - 
ชั้นปี 1 (รหัส 60) 2.59 - - - 

หมำยเหตุ ยังไม่รวมผลการเรียนเฉลี่ยภาคการศึกษาที่ 2/2560  
 
2. คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล  

2.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร (สกอ. 5.1)  
   ประเด็นการประเมิน 
    - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
    - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวชิาในหลักสูตร 
 1. ก่อนเปิดสอนหลักสูตรในป ีพ.ศ.2557 ไดม้ีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสตูรในปี พ.ศ.2555 ซึ่งอธิการบดีมีด าริให้ปรับปรุง
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์อีกครัง้ จึงได้ 
แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร์ (หลักฐานอ้างอิง 1)  

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

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) และได้จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
วิชาชีพ (หลักฐานอ้างอิง 3)  

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าเสนอร่างรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) เสนอต่อคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการ           
สภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 

 
1. ค าสั่ง คมส.2600/2555 เรื่อง
แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร ์ 
 
2. วิจัย เรื่อง การ 
ศึกษาความต้องการบัณฑิต
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์ 
3. รายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2)  
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-human2600.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-human2600.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-human2600.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-human2600.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-LisResearch.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-LisResearch.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-LisResearch.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-LisResearch.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
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การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชานัน้ ๆ 
 วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้หลักสูตรฯ มีสาระรายวิชาทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
สาขาวิชา ภายในระยะเวลา 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ปรับปรุงหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ พ.ศ.2561 เสร็จสิ้นตามกรอบเวลา 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร ์
พ.ศ.2561 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะ สภา
วิชาการ สภามหาวิทยาลัย และได้รับการรับรองจาก สกอ. 
 ระบบและกลไก 
 การปรับปรุงหลักสูตรใหท้ันสมัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ  
ระยะ 1 ปี คือน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) 
มาปรับปรุงด าเนินงานของหลักสูตรในปีถัดไป กล่าวคือเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
จะต้องท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เพื่อ
เสนอใหอ้าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความถูกต้อง และ
แนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาในทันสมัยของรายวิชานั้น ๆ เมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประชุมเพ่ือ
พิจารณาและรวบรวมการปรับปรุงเนื้อหาของแต่ละรายวิชาที่มี
การเรียนการสอน ติดตามผลการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาของปี
การศึกษาที่ผ่านมา และจัดท า มคอ.7 เพื่อน าผลการประชุมที่ได้
ไปปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาในปีการศึกษาถัดไป 
 ระยะ 5 ปี คือการน า มคอ.7 ต่อเนื่องกัน 5 ปี มาท าการ
ปรับปรุงหลักสตูรรอบใหญ่ โดยจัดท าร่างมคอ.2 และวิพากษ์
หลักสูตรอีกครัง้โดยมีกระบวนการดังนี้ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อส ารวจข้อคิดเห็น
ของการด าเนินงานที่ผ่านมา (มคอ.7) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบบัล่าสุด 
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(พ.ศ.2558) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุง
หลักสูตรเป็นผูร้ับผิดชอบในการด าเนินขั้นต่อไป 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงาน
ปรับปรุงหลักสตูรประชุมเพ่ือสร้างความเข้าร่วมกันในเรื่องแนว
ทางการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอน 
curriculum mapping ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร 
แผนการเรียน ให้สอดคล้องกบับริบทของอาชีพทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน  
 คณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดท าร่าง มคอ.2 และน าไปวิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 คณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการคณะ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
และ สกอ. เป็นล าดับต่อไป 
 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยพบว่า ทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2560 มีเนื้อหาทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ติดตามผลการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาของ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา และพิจารณาความถูกต้องการปรับปรุง
เนื้อหาของรายวิชาดังกล่าว ดังรายงานการประชุม วาระที่ 3 ข้อ 
3.2 ในปีการศกึษา 2560 หลกัสูตรได้เปิดการเรียนการสอน
จ านวนทั้งหมด 34 รายวิชา และมีการทบทวนปรับปรุงเน้ือหาให้
ทันสมัยทุกรายวิชา โดยรายละเอียดการปรับปรุงเนื้อหาและความ
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอของแต่ละ
รายวิชาสามารถดูได้ที่รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2559 หมวดที ่9 แผนการด าเนินการ
เพื่อพัฒนาหลักสูตร และในปีการศึกษา 2560 มีแผนการปรับปรุง
จากผลการประเมิน (มคอ.5) ทุกรายวิชา จากวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมด 34 รายวิชา ที่มีการเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 เพื่อ
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ปรับปรุงเน้ือหาในการเรียนการสอนให้ยังคงทันสมัยและทันต่อ
การความก้าวหน้าทางวิชาการในปัจจุบัน รายละเอียดดังตาราง
ปรับปรุงรายวิชา หลักสูตรฯ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสตูรฯ ส่งตัวแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด, ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร และ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน) เข้าพบอธิการบดี วันที่ 
14 ตุลาคม 2559 เพื่อเรียนถามแนวคดิในการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย ซึ่งอธิการบดีมีด าริให้พัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติของ
บัณฑิตตามที่สังคมต้องการ (หลักฐานอ้างอิง 4) ได้แก ่
  - ต้องรักการอ่าน มีทักษะการอ่าน มีความสามารถด้านการ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และมีความคิดสรา้งสรรค์ 
  - ต้องเขียนเป็น จดบันทึกเป็น โดยเฉพาะการจับใจความ การ
สรุปความ การท าสาระสังเขป เป็นต้น 
 - ต้องมีความรู้ด้านข่าวสาร รอบรู้ ทันข่าว ค้นคว้าอยู่เสมอ 
  - ต้องมีความเช่ียวชาญเฉพาะของวิชาชีพบรรณารักษ ์
  - ต้องเรียนรู้ ใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดได้ และ
ติดตามความก้าวหนา้ได้ 
  - มีความสามารถในการสื่อสาร รวมทั้งภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได ้
 พร้อมทั้งให้ค าแนะน าด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา   
 นอกจากนี้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาสาขาวิชาอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรศปิลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2561 โดยคณะมนุษยศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ได้จัดท าค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ระดับ
ปริญาตรี เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงาน
ปรับปรุงหลักสตูรด าเนินการร่าง มคอ.2 เพื่อให้สอดคล้องกบั
คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของนายจ้าง/ผู้
ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

 
 
 
 
 
 
 
 
4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
10/2559 วาระที่ 3 ข้อ 3.2 
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สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยปรับปรุงรายวิชา
ศึกษาทั่วไปตามมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 33 
หน่วยกิต  
 ปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา โครงสร้าง
หลักสูตร แผนการเรียน ให้สอดคล้องกับก าหนดของสภาวิชาชีพ 
ดังแสดงในตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ 2556 กับหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561 โดยด าเนินการจัดท าตารางปรับปรุงรายวิชา 
หลักสูตรฯ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ซึ่งอาจารย์ผู้สอนปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความสอดคล้อง
กับค าอธิบายรายวิชา และเพ่ิมเติมเนื้อหาวิชาที่ทันสมัยเพิม่เติม
เข้าไปจากเดิมในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ของภาคการศึกษา
ถัดไป และได้เร่งรัดให้อาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละรายวิชาพัฒนา
ข้อมูลเพื่อให้เกิดความทันสมัย และมี Out come เพื่อรองรับการ
มีงานท าของบัณฑิตในอนาคต (หลักฐานอ้างอิง 5) 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
การพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรของหลักสูตรอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง (หลักฐานอ้างอิง 6) 
 นอกจากนีอ้าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะกรรมการ
ด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร น าผลการด าเนินงานของหลักสูตร
ประจ าปี (มคอ.7) ของปีการศกึษา 2556 – 2560 มาปรับปรุง
แผนการเรียนการสอนให้ทันสมัย  ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้
ได้น า มคอ.7 ของปีการศึกษา 2556 และ 2557 มาร่วมพิจารณา
เนื่องจากหลักสูตรมีการจัดท า มคอ.7 ครั้งแรกในปีการศึกษา 
2556  
 เมือ่การจัดท าร่าง มคอ.2 เสร็จสิ้น อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรจดัท า
โครงการปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักฐานอ้างอิง 7-9)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ตารางปรับปรุงรายวิชา 
หลักสูตรฯ  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
 
 
 
 
6. รายการข้อมูลการพัฒนา
วิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร  
 
 
 
 
 
 
7. บันทึก คมส.173/2561 เรือ่ง 
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (ปรับปรุง 
พ.ศ.2561) 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/4_1_5.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/4_1_5.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/4_1_5.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/4_1_5.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/staff/staff-development.html
http://info-science.dusit.ac.th/staff/staff-development.html
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงาน
ปรบัปรุงหลักสูตรน าผลการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 
พ.ศ.2561 ณ ห้องจัดการความรู้ อาคาร 1 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 และส่งเล่มหลักสูตรให้
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และส่ง
เล่มหลักสูตรเข้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 
กรกฎาคม 2561 เป็นล าดับต่อไป ผลการปรับปรุงหลักสตูรตาม
คณะกรรมการต่างๆ  
 การประเมินกระบวนการ 
 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2559 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการ “การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร”์ โดยน าผลการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้รายวิชา และน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ร่วมกับรายงานผลการด าเนินการของแต่ละรายวิชา 
(มคอ.5) เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) แล้วด าเนินการต่อไปน้ี 
 - ท าวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลทัง้เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
จากผู้มีส่วนเกีย่วข้อง (หลักฐานอ้างอิง 10) 
 - จัดท าร่างหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารกัษศาสตร์ พ.ศ.2561  
 - ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคณุวุฒิจากสาย
วิชาการ และผูป้ระกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับหลักสูตร 
 - น าเสนอผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการคณะ สภา
วิชาการ สภามหาวิทยาลัย และ สกอ. ตามล าดับ 
 ผลการประเมนิพบว่ากระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย ในการปรับปรุงระยะ 4 ปี กล่าวคือการน า มคอ.5 และ 
มคอ.7 ของปีการศึกษา 2557 มาปรับปรุงเนื้อหาของแต่ละ
รายวิชาในปีการศึกษา 2560 มีความถูกต้องและทันสมัยตอ่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ แต่ยังคงมีบางรายวิชาที่ไม่ได้ปรับปรุง 

8. บันทึก คมส.115/2561 เรือ่ง 
ขออนุมัติโครงการปรับปรุง
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร ์
9. สมอ.08 (ลงวันที่ 9 มีนาคม 
2561) 
 
 
 
 
 
 
 
10. บทความวิจัย เรื่อง การ
ประเมินหลักสูตรฯ เพื่อพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
บรรณารักษ์ศตวรรษที่ 21 (รอ
การตีพิมพ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/4-2560-human115.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/4-2560-human115.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/4-2560-human115.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/4-2560-human115.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/4-2560-human115.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1_2561_SMO08-2.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1_2561_SMO08-2.pdf
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดังกล่าว แจกแจงเหตุผลที่ไมม่ีการปรับปรุงในทันสมัย และ
เห็นสมควรใหป้รับทัศนคติของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งอย่างน้อยควร
ปรับปรุงข้อมูลหรือยกตัวอย่างสถานการณ์สิง่แวดล้อมที่เป็น
ปัจจุบัน เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
 ในการปรับปรุงระยะ 4 ปี กล่าวคือการพัฒนาหลักสูตรศิลป
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 กระบวนการปรับปรุงชื่อรายวิชา เนื้อหา
รายวิชา และกระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัย แต่มีการ
ทบทวนเน้ือหาซ้ าซ้อนกันหลายครั้ง เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีความเข้าใจไมต่รงกัน 
ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและจ านวน
หน่วยกิตมีทิศทางเดียวกันคือ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เท่าน้ัน จึงท าให้การน าผลจากการวิพากษ์
หลักสูตรมาปรบัปรุงหลักสูตรได้ไม่ครบทุกขอ้เสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจ านวน 5 ท่าน (หลักฐานอ้างอิง 11) 
ได้แก ่
     1. รศ.ดร.น้ าทิพย์ วิภาวิน รองศาสตราจารย์ประจ า 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 2. รศ.ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ อาจารย์ประจ าภาควิชา
นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 3. อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการ
ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) 
 4. คุณรณิดา โรจน์สัจจะกุล Senior HR Officer Learning 
and Development, Human Resources Development 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 5. คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ ์รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา
ความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
 การปรับปรุงตามผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
11. หนังสือเชญิเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
 จากรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่าข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
ได้แก่ การน าความรู้ที่อาจารย์ได้รับจากการสัมมนา เข้าอบรม 
และประชุม มาปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย 
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติสภาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
โดยผลส าเร็จของการปรับปรุงหลักสูตรในปีที่ผ่านมาได้ระบุใน
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปี
การศึกษา 2559 หมวดที่ 9 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนา
หลักสูตร  
 จากรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 หมวดที่ 8 ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ ได้แสดงว่า 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรควรตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีความเข้าใจเรือ่งแหล่งที่มาและผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จรงิ และปลูกฝังให้นักศึกษามีจริยธรรมคุณธรรม
ควบคู่ด้วย ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาจึงปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ดังแสดงใน
ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 กับหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561 (หลักฐานอ้างอิง 12)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. รายละเอียดหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2561 

 
การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.1) 

ตัวบ่งชี ้ ประเมนิตนเอง ผลการประเมนิของกรรมการ 
5.1 4 คะแนน 3 คะแนน 

2.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 5.2)  
   ประเด็นการประเมิน 
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    - การก าหนดผูส้อน 
    - การก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ
การจัดการเรียนการสอน 
    - การจัดการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
การก าหนดผูส้อน 
 วัตถุประสงค ์ 
 เพื่อให้หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผูส้อนที่มีความรูจ้ริง มีความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักศึกษาร้อยละ 80 มีความพงึพอใจต่ออาจารย์ผู้สอน และ
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 หลักสูตรฯ มีระบบการก าหนดผู้สอนที่ค านึงถึงวามรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 
 ระบบและกลไก 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
ประชุมเพื่อก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ต้องเปิดการ
เรียนการสอนตามแผนการสอนที่ระบุไว้ในไว้ใน มคอ.2 แบ่งภาระ
การสอนพิจารณาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์
ของอาจารย์แต่ละท่าน มีการเฉลี่ยคาบการสอนของอาจารย์แต่ละ
ท่านให้เท่าเทียมกันและเพียงพอกับเกณฑ์ขั้นต่ าของอาจารย์แต่ละ
ท่าน โดยอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า มคอ.3 
และ มคอ.5 ของรายวิชาที่รับผิดชอบในภาคการศึกษานั้น ๆ  
 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ด าเนินการก าหนดผู้สอน ดังนี ้
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมรายวิชาที่เปิดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2560 ตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดหลักสูตร ส าหรบันักศึกษา รหสั 57 รหสั 58 รหัส 59 
และรหัส 60 รวม 22 รายวิชา โดยจัดการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
2/2560 วาระที่ 4 ข้อที่ 4.1  
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2/2560 วาระที่ 4 ข้อที่ 4.1 มติที่ประชุมให้มีการจัดแผนการเรียน
และอาจารย์ผู้สอน (หลักฐานอ้างอิง 1) ดังนี ้
  ภาคการศึกษาที่ 1/2560  
  เปิดสอนทั้งหมด 21 รายวิชา แบ่งเป็น  
   - หมวดการศึกษาทั่วไป จ านวน 4 รายวิชา 
   - หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ จ านวน 16 รายวิชา 
   - หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 1 รายวิชา 
  ภาคการศึกษาที่ 2/2560 
  เปิดสอนทั้งหมด 20 รายวิชา 
   - หมวดการศึกษาทั่วไป จ านวน 4 รายวิชา 
   - หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ และวิชาเลือกเสรี จ านวน 
16 รายวิชา  

2. ก าหนดอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 1/2560 และภาค
การศึกษา 2/2560 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาตาม 
มคอ.2 หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ ข้อที่ 1- 2 ดังนี้  (หลักฐาน
อ้างอิง 2)  

 2.1. ความรูแ้ละความสามารถ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณวุฒิ
ทางการศึกษาของผู้สอน  

 2.2. ประสบการณ์การสอน หรือความสนใจในรายวิชา 
 2.3 ความเชี่ยวชาญในรายวิชา หรือ มีผลงานวิชาการที่

เกี่ยวข้องในรายวิชา 
 2.4 พิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนกับผลการประเมิน

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 
2559 (หลักฐานอ้างอิง 3) 

 2.5 จ านวนชั่วโมงที่ก าหนดให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ ซึ่ง
ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  รวมทั้งมีการวางแผนจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
เพื่อเตรียมความพร้อมใหแ้ก่นกัศึกษาด้านบุคลิกภาพในการท างาน 
มารยาททางสังคม ระเบียบวินัย และแนะน าคู่มือการ              

 
 
 
 
 
 
 
 
2. รายละเอียดหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (มคอ.2 ) 
 
 
 
 
 
 
3. รายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงาน สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ฯ 2559 
 
 
 
4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
2/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.2  
 
 
 
5. รายงานการประชุม ครั้งที่
4/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.5 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/x_x_x_Evaluate_report_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/x_x_x_Evaluate_report_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/x_x_x_Evaluate_report_59.pdf
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http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_02.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_04.pdf


รายงานผลการด า เนินงานของหลัก สูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  | 69 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร  (SAR- มคอ.7 -  L IS )  ปี  2560 

 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามรายงานการจัดการประชุมหลักสูตร 
ครั้งที่ 2/2560 วาระที่ 4 ข้อที่ 4.2 (หลักฐานอ้างอิง 4) 

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน ขอ
โอนย้ายไปมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ท าให้ภาคการศึกษาที่ 
2/2560 ขาดผูส้อนในรายวิชาที่อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ฯ 
รับผิดชอบ ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้มีอาจารย์ผู้สอนแทนรายวิชา
ต่าง ๆ (หลักฐานอ้างอิง 5) ดงันี ้

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
- รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุด

และสารสนเทศ อาจารย์ผู้สอน คือ อ.ดร.พันชัย เม่นฉาย 
- รายวิชาการค้นคืนสารสนเทศ อาจารย์ผูส้อน คือ ผศ.

ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 
- รายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานหอ้งสมุดและ

สารสนเทศ อาจารย์ผู้สอน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา  
ปั้นตระกูล (หลักฐานอ้างอิง 6) 

- รายวิชาการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ อาจารย์ผู้สอน คือ อาจารย์ ดร.จิตชิน 
จิตติสุขพงษ์ 

- รายวิชาการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
อาจารย์ผู้สอน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 
 การประเมินกระบวนการ 

 มีการประเมินการบวนด าเนินงานโดยการจัดท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารหลักสูตร โดยผล
การประเมินในด้านการจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาประเมินการ
ด าเนินงานของระบบและกลไกของ “การพิจารณาก าหนดผู้สอน” 
โดยในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการมีมติให้รายวิชาที่จะเปิด
สอนในปีการศึกษา 2560 มีการพิจารณาก าหนดผู้สอนใหม่ในบาง
รายวิชา เนื่องจากมีอาจารย์บางท่านโอนย้ายไปอยู่มหาวิทยาลัย
อื่น โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ความ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
5/2560 วาระที่ 3 ข้อ 3.2  
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เชี่ยวชาญ และการท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรายวิชานั้น ๆ เป็น
หลัก เพื่อพัฒนาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในศาสตร์นั้น ๆ มากขึ้น  
 การปรับปรุงตามผลการประเมิน 

จากผลการประเมินการด าเนินงานของระบบและกลไกของ 
“การพิจารณาก าหนดผู้สอน” ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีมติให้การก าหนดอาจารย์ผู้สอน
ปรับเปลี่ยนตามความช านาญและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาจารย์แต่ละท่าน เพื่อเป็นน าความรู้ความเชี่ยวชาญมา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน  

ในปีการศึกษา 2560 ได้ปรับปรุงกระบวนการ “การพิจารณา
ก าหนดผู้สอน” ตามมติที่ประชุมแล้วพบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานหลักสูตรมากขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่าน
มา (พ.ศ.2559) ดังแสดงในรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 และนักศึกษามี
ความพึงพอในต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก  

มีการจัดท าโครงการเพื่อเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
มาบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้างทักษะการท างานให้แก่นักศึกษา 
ได้แก่ โครงการ “บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 3” และเชิญวิทยากร
ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตมาให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการ
บริการอ้างอิงและสารสนเทศ จัดให้นักศึกษาเข้ารับการอบรม
วิธีการใช้ โปรแกรม English Discoveries online (หลักฐาน
อ้างอิง 9) หลังนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการอบรมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ ได้ก าชับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ ปีการศึกษา 1/2560 ให้
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาหลังเข้ารับการอบรม
วิธีการใช้โปรแกรม English Discoveries online พบว่า นักศึกษา
มีความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น  
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรยีนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
 วัตถุประสงค์  
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 เพื่อให้หลักสูตรฯ ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธภิาพ 
ของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศกึษา 2560 จัดท า
แผนการเรียนรู้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 การจัดท าแผนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชา ผ่านการตรวจสอบโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระบบและกลไก 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเข้า
ร่วมประชุมเพื่อ “ก ากับ” การจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ 4 
โดยพิจารณาท าข้อตกลงร่วมกันในหัวข้อต่อไปนี ้

- มคอ.3 และ 4 สอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.2 

- กิจกรรมการเรียนการสอนต้องเน้นพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- ในกรณีที่มีผู้สอนหลายคน ให้มีการวางแผนร่วมกัน โดย
แบ่งหัวข้อการสอนตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ละท่าน และ
เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าปรึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน 

- การน ารายงานผลการเรียนการสอน (มคอ.5) รายงานผล
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และแบบ
ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ ต่อ
การเรียนการสอนครั้งที่ผ่านมา มาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในครั้งปัจจุบัน  

- ในกรณีที่รายวิชานั้น ๆ มีภาคปฏิบัติการ ก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านส ารวจตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องในห้องปฏิบัติการ จัดสรรให้พร้อม
ส าหรับการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ หากเครื่องมือมีการช ารุด
ให้แจ้งกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และน าเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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หลักสูตร โดยอยู่ในวาระเสนอเพื่อพิจารณา เมื่อแผนการสอน 
เครื่องมือ และอุปกรณ์พร้อม ให้เริ่มจัดการเรียนการสอนตามที่
ก าหนดไว้ในตารางสอน  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบใน
การ “ติดตาม” การจัดท า มคอ.3 และ 4 ของแต่ละรายวิชา และ
รวบรวมเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริการหลักสูตรพิจารณา 
“ตรวจสอบ” การท า มคอ.3 และ 4 ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.2 และกิจกรรมการเรียนการสอน
ต้องเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยน า มคอ.5 
ของการเรียนการสอนในการเรียนการสอนที่ผ่านมา มาปรับปรุง
วิธีการเรียนการสอนของ มคอ.3 ในปัจจุบัน และน า มคอ.6 ของปี
การศึกษาที่ผ่านมา มาปรับปรุงกระบวนการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามของ มคอ.4 ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอน 

เมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาให้ มคอ.3 และ 4 
ของรายวิชานั้น ๆ “ผ่านการพิจารณา” ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบใน
การรวบรวม มคอ.3 และ 4 ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษานั้นส่งให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามปฏิทิน
วิชาการซึ่งฝ่ายวิชาการของคณะเป็นผู้ก าหนด โดยส่งให้ คณะ 1 
ชุด เก็บที่สาขาวิชา 1 ชุด และเก็บที่อาจารย์ผู้สอน 1 ชุด  
 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 

 ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก “การก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบจัดท า แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
และการจัดการเรียนการสอน” พบว่าทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2559 มี มคอ.3 และ มคอ.4 ที่ผ่านการพิจารณาความ
ถูกต้องของแผนการสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ และเกณฑ์การประเมิน ที่ระบุใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา
ที่เปิดสอน และ มคอ.4 ให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping 
ดังระบุใน มคอ.2 รวมถึงตรวจสอบการน าผล มคอ.5 มคอ.6 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา และผล
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การประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน ของปีการศึกษา 2559 มาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี ้
  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
  1. ก าหนดส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภายในวัน
จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2560 เพื่อน าเข้าที่ประชุมหลักสูตร เพ่ือ
พิจารณาทวนสอบความถูกต้องของ มคอ.3 ก่อนน าไปใช้จัดการ
เรียนการสอน (หลักฐานอ้างอิง 7) 
  2. พิจารณาทวนสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3- 4) 
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 5/2560 
วาระที่ 4 ข้อ 4.1 โดยมีข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
ที่อาจารย์ผู้สอนควรในไปปรับปรุงแก้ไข แล้วน าส่งไฟล์ มคอ.3 
กลับมายังหลักสูตรเพื่อน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ 
ต่อไป (หลักฐานอ้างอิง 8) 

 ภาคการศึกษา 2/2560  
 1. คณะฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาทวนสอบ 

มคอ.3 - 4 ก่อนเปิดเรียนไม่น้อยกว่า 1 เดือน ดังน้ันอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จึงได้แจ้งอาจารย์ผู้สอนให้จัดท าและน าสง่ มคอ.3 
ภายในวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เพือ่ให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรพิจารณาทวนสอบ มคอ.3- 4 ภาคการศึกษา 2/2560 
ก่อนที่จะน าส่งคณะฯ เพื่อด าเนินการทวนสอบระดับคณะฯ ต่อไป  

 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทวนสอบ มคอ.3ทกุ
รายวิชา ในการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 8/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
แล้วท าสรุปน าเสนอต่อคณะฯ (หลักฐานอ้างอิง 9) 

 3. คณะฯ ได้แจ้งผลการทวนสอบ มคอ.3- 4 (ระดับคณะ) 
กลับมายังหลักสูตร  
  4. อาจารย์ประจ าหลักสตูร น าผลการทวนสอบ มคอ.3- 4 
(ระดับคณะ) แจ้งต่อที่ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 9/2560 วาระที่ 3 
ข้อ 3.1 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาน ากลับไปปรับปรุง

 
 
 
 
 
 
 
 
7. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
4/2560 วาระที่ 5 ข้อ 5.1  
 
 
8. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
5/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
8/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.1  
 
 
 
10. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
9/2560 วาระที่ 3 ข้อ 3.1 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_08.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_08.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
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แก้ไขตามข้อแนะน า แล้วน าส่งไฟล์ มคอ.3 กลับมายังหลกัสูตร
เพื่อน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ ต่อไป (หลักฐาน
อ้างอิง 10) 
 การประเมินกระบวนการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาประเมินการ
ด าเนินงานของระบบและกลไกของ “การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบจัดท า แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน” ในปีการศึกษา 2560 พบว่าการจัดท า 
มคอ.3 และ มคอ.4 ยังคงมีความล่าช้า ดังนั้นประธานหลักสูตร
จัดท าปฏิทินก าหนดการส่งเอกสาร มคอ.ต่าง ๆ ของสาขาวิชา 
เพื่อเป็นการช่วยเตือนและวางแผนการท างานให้กับอาจารย์ผู้สอน
ทุกท่าน อีกทั้งยังง่ายต่อการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
 การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 จากผลการประเมินระบบและกลไกของ “การก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบจัดท า แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ
การจัดการเรียนการสอน” ในปีการศึกษา 2559 พบว่า 
กระบวนการเก็บรวมรวมเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 ยงัไม่เป็น
ระบบ แล้วมีความสับสนท าให้เอกสารบางส่วนสูญหาย ในปี
การศึกษา 2560 จึงได้เพิ่มกระบวนการจัดเกบ็รวบรวมเอกสาร
ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ รวมถึง มคอ.3 และ มคอ.4 ให้
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหมวดหมู่ อาจารย์ทุกท่าน
สามารถเข้ามาตรวจสอบเอกสารได้อย่าสะดวก 

 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้หลักสูตรฯ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เกิด
จากการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นรปูธรรม 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีโครงการบูรณาการพันธกิจต่าง 
ๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 1 
โครงการ/ปีการศึกษา 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เพิ่มเติมจากการศึกษาในชั้นเรียน 
 ระบบและกลไก 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผน น าเสนอโครงการบูรณ
การงานวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม หรือ
พันธกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ากับการเรียนการสอน โดยรายวิชาที่
ถูกเลือกต้องมีส่วนเกี่ยวข้องการบูรณาการ นั้น ๆ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเข้าที่ประชุม พิจารณา และ
อนุมัติโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณ หรือใช้งบประมาณน้อยที่สุด 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติงบประมาณในทุกด้าน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินโครงการบูรณาการ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการน าเสนอผลการด าเนินงานแก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิพากษ์ วิจารณ์ ผลการ
ด าเนินงานโครงการ และแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงโครงการในการด าเนินงานครั้งต่อไป โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มุ่งเน้นการพิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการบูรณาโครงการดังกล่าวกับการเรียนการสอน เพื่อให้
นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมโครงการ 
 การน าไปสู่การปฏิบัติ 
 ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก “การบูรณาการพันธ
กิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตร”ี พบว่าในปี
การศึกษา 2560 หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ-
ศาสตร์มีการบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ เข้ากบัการเรียนการสอน 
จ านวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ดังต่อไปนี้ 

  กำรบูรณำกำรพันธกิจด้ำนกำรวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. รายงานการประชุมครั้งที่ 
5/2560 วาระที่ 5 ข้อ 5 แผน
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงาน (Improvement 
Plan) ปีการศกึษา 2560 
12. แผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
(Improvement Plan) ปี
การศึกษา 2560 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/iqa_report/60_ImprovementPlan.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/iqa_report/60_ImprovementPlan.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/iqa_report/60_ImprovementPlan.pdf
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร เป็น

หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้” รายวิชาการจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ ใน
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 (หลักฐานอ้างอิง 11) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร น า
ผลการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  เรื่อง 
“วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้
ของนักศึกษา” มาใช้กับการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการ
สารสนเทศส าหรับเด็ก (2/2560) (หลักฐานอ้างอิง 12) 

  วิชาการบริการอ้างอิงและสารสนเทศบูรณาการเข้ากับ
งานวิจัย เรื่ อง  “วิธีการสอนแบบ 4K : เทคนิคการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญ
ลักษม์ ต านานจิตร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้ทุนสนับสนุนการ
วิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในภาคการศึกษาที่ 
1 ประจ าปีการศึกษา 2560 (หลักฐานอ้างอิง 13) 
 

  กำรบริกำรวิชำกำร 
  ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการบรูณาด้านการบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี ้
  ประชุมหารือ ครั้งที่ 5/2560 วาระที่ 5 ข้อ 1 เรื่องแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน (Improvement Plan) ปี
การศึกษา 2560 (หลักฐานอ้างอิง 12) โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งช้ีได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มาจดัท าแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานฯ ของปีการศึกษา 2560 โดยระบใุห้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรจัดการเรียนการสอนที่มีการบรูณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้ครบทุกด้าน (หลักฐานอ้างอิง 13)  

 
 
 
 
 
 
13. มคอ.3 รายวิชาการจัดการ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
ภาคการศึกษา 1/2560 
 
 
 
 
 
14. มคอ.3 รายวิชาการท า
รายการทรัพยากรสารสนเทศ 
ภาคการศึกษา 1/2560 
 
 15. มคอ.3 รายวิชาการจัดการ
ความรู้และภูมปิัญาท้องถิ่น ภาค
การศึกษา 1/2560 

http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
http://info-science.dusit.ac.th/tqf/TQF3/60-1/TQF3_60_1_1632206.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/tqf/TQF3/60-1/TQF3_60_1_1632206.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/tqf/TQF3/60-1/TQF3_60_1_1632206.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/tqf/TQF3/60-1/TQF3_60_1_1634418.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/tqf/TQF3/60-1/TQF3_60_1_1634418.pdf
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
  อาจารย์ผู้สอนน าเสนอผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการในการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 3 
ข้อ 1 รายงานผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด สอนรายวิชาการท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ได้น านกัศึกษาเข้าเรียนรู้งานและช่วยงาน
ส านักวิทยบริการฯ ในส่วนงานท ารายการ (หลักฐานอ้างอิง 14) 
  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ สอนรายวิชาการจัดการ
ความรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่น ได้มอบหมายให้นักศึกษาพัฒนาสื่อ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศึกษาดูงานจากแหล่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นใกล้บ้าน (หลักฐานอ้างอิง 15) 
 การประเมินกระบวนการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อวิพากษ์ วิจารณ์ 
กระบวนการ “การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรี” โดยมีมติเห็นชอบให้การด าเนินกระบวนการ 
มีความเรียบร้อยและเพื่อให้ผลของการบูรณาการเห็นภาพชัดเจน
ขึ้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้เพิ่มแบบส ารวจความพึงพอใจ
ของนิสิตในหัวข้อประโยชน์ที่ได้รับจากการบูรณาการโครงการ        
ต่าง ๆ เข้ากับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา หรือท า
แบบทดสอบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
 การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
ในปีการศึกษา 2560 ได้น าผลการประเมินกระบวนการ “การบูร
ณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี” 
ในปีการศึกษา 2559 ไปปรับปรุงเนื้อหาของโครงการบูรณาการให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนมากขึ้น ผลการปรับปรุงพบว่า
นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น และ
เห็นถึงความส าคัญของการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เพื่อให้
นักศึกษามีความเข้าใจ และมีทักษะต่อรายวิชาได้รวดเร็วขึ้น 
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การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.2) 
ตัวบ่งชี ้ ประเมนิตนเอง ผลการประเมนิของกรรมการ 

5.2 4 คะแนน 4 คะแนน 
 

2.3 การประเมินผู้เรียน (สกอ. 5.3)  
   ประเด็นการประเมิน 
    - การรประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
    - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 
 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้หลักสูตรฯ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นิสิตนักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ด้วยเครื่องมือประเมินที่มคีุณภาพ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 การประเมินต้องสอดคล้องกับ Curriculum Mapping 
 ระบบและกลไก 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณา มคอ.3 ของ
ทุกรายวิชาว่ามี วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดใน Curriculum Mapping ใน มคอ.
2 หรือไม่ โดยพิจารณาเกณฑ์การประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และสะท้อนถึงทักษะ
การเรียนรู ้

ถ้าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแล้วว่า มคอ.3 ของ
รายวิชาใด “ไม่ผ่าน” ให้น ากลับไปปรับปรุงและน าเข้าที่ประชุม
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
 ถ้าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแล้วว่า มคอ.3 ของ
รายวิชาใด “ผ่าน” ให้ด าเนินการเรียนการสอนได้ โดยใช้วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าว 
 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 

 ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก “การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ” พบว่า นิสิตนักศึกษาทุกคน
ได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ด้วย
เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับ Curriculum 
Mapping ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 โดยก่อนเปิดภาคการศึกษาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเข้าร่วมประชุม
เพื่อพิจารณาวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
พิจารณาความถูกต้องของการออกข้อสอบ (การทวนข้อสอบ) มี
การประเมินตามสภาพจริง และใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น 
ข้อสอบอัตนัย ปรนัย แบบฝึกหัด การน าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นในการก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการเรียนการสอน ทั้งนี้
พิจารณาให้วิธีการประเมินสะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุใน 
มคอ.3 อาจารย์ประจ ารายวิชา ด าเนินการการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้สอนระบุเกณฑ์ประเมิน วิธีการประเมิน การ
วัดผล และเครือ่งมือที่ใช้ประเมิน อาทิ ข้อสอบ เกณฑ์การให้
คะแนน ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) (หลักฐานอ้างอิง 1) 
 2. บันทึกคะแนนโดยจ าแนกผลการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 5 ด้าน 
ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
(จ าแนกตามรายวิชา) 
 3. นักศึกษาประเมินผลการเรยีนรู้ของตัวเอง เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา โดยแบบฟอร์มที่หลักสูตรจัดท าขึน้ (หลักฐานอ้างอิง 2) 
 4. อาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) โดยระบุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละด้าน (หลักฐาน
อ้างอิง 3) กลับมายังหลักสูตร 
 การประเมินกระบวนการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อประเมินกระบวนการ 
“การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ” ประจ าปี

 
 
 
1. รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3)  
 
 
 
 
 
2. แบบประเมินการจัดการเรียน
การสอน ปีการศึกษา 2560 
3. รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) ปีการศึกษา 
2560 

http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/4-2560-EvaluateTeachingForm.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/4-2560-EvaluateTeachingForm.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#2-60
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#2-60
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#2-60
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การศึกษา 2560 โดยมีมติว่าการด าเนินกระบวนการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ทุกรายวิชามีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลายและสะท้อน Curriculum Mapping ที่ระบุใน มคอ.2 
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องเป็นไปตามที่ระยะเวลา
ก าหนด และเพื่อให้การประเมินผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
สูงขึ้น คณะกรรมการมีมติใหม้ีการทวนข้อสอบเพ่ือพิจารณาความ
ยาก/ง่าย โดยข้อสอบต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับแผนการสอนและ
ค าอธิบายรายวิชานั้น ๆ มีการตรวจสอบความคิดเห็นโดยระบุให้
หัวข้อ การก ากับ/ควบคุมกระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินนักศึกษา ในการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน
ต่อการบริหารหลักสูตร โดยพบว่าความพึงพอใจของอาจารย์อยู่ใน
ระดับมาก 
 การปรับปรุงตามผลการประเมิน 

 จากการประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ในปีการศึกษา 2559 พบว่าการด าเนินงานตาม
กระบวนการเป็นระเบียบเรียบร้อยตามระยะเวลาที่ก าหนด หาก
ต้องการปรับปรุงให้ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และมีการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
กระบวนการประเมิน  ดั งนั้ น ในปีการศึกษา 2560  จึ งน า
ข้อเสนอแนะเหล่านี้มาปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้
ของนิสิตนักศึกษาโดยเพิ่มเติมหัวข้อการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ห้องเรียนกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ให้นักศึกษายกตัวอย่าง
กรณีศึกษาที่พบในการจัดการสารสนเทศในองค์กรสารสนเทศ  
เป็นต้น อีกทั้งมีการประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการผลการศึกษาที่
ประธานหลักสูตรสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรวมถึงการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ มีคุณภาพ 
นักศึกษามีผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนต้องได้รับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษา 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาสอดคล้องกับ 
Curriculum Mapping ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
 ระบบและกลไก 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยจัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาโดยใช้วิธีการทวนสอบจากแบบ
ประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษา เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้สอนได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อยู่ในระดับใด  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายงานสรุปผลการประเมิน
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณาความถูกต้องในหัวข้อต่อไปน้ี 
 - การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาสะท้อน
ทักษะการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องได้ตาม Curriculum Mapping ที่
ระบุไว้ใน มคอ.2 
 - ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละ
รายวิชา ต้องแสดงให้เห็นว่านิสิตนักศึกษาประเมินตนเองว่าได้รับ
ทักษะการเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบหลัก ในระดับใด และ
ทักษะการเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบรอง ในระดับใด 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงรายวิชาที่สรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูข้องรายวิชาไม่สอดคล้อง
กับความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ดังระบุไว้ใน 
Curriculum Mapping (มคอ.2) 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าข้อเสนอแนะของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปปรับปรุงรายวิชา โดยระบุแผนการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
9/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.2 
 
5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
5/2561 วาระที่ 3 ข้อ 3.2 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_05.pdf
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ปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.5 เพื่อน าไปปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชา มคอ.3 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนครั้งถัดไป 
 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา ในปกีารศึกษา 2560 ดังนี ้
 1. รวบรวมรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจดัประชุม ครั้งที่ 9/2560 วาระที่ 
4 ข้อ 4.2 เพื่อด าเนินการทวนสอบ ภาคการศึกษา 1/2560 
(หลักฐานอ้างอิง 4)  และประชุม ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 3 ข้อ 3.2 
เพื่อด าเนินการทวนสอบ ภาคการศึกษา 2/2560 (หลักฐานอ้างอิง 
5) โดยพิจารณาความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความเป็นไปได้
จริงของเอกสารต่าง ๆ ได้แก ่
  1) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
  2) ผลการเรียนที่ประมวลผลจากระบบบริหารการศึกษา  
  3) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และ 
  4) เอกสารบันทึกคะแนนเก็บ 
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร แจ้งผลการทวนสอบให้อาจารย์
ผู้สอนแต่ละท่านทราบ และน าไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ แล้ว
ส่งกลับมายังหลักสูตร เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตรต่อไป 
 การประเมินกระบวนการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินกระบวนการ “การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา” ในการ
ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์ โดยมีมติเห็นชอบว่าการด าเนินกระบวนการ ในปี
การศึกษา 2560 เกิดความลา่ช้าเล็กน้อย เนื่องจากแต่ละรายวิชา
สิ้นสุดการเรียนการสอนไม่ตรงกัน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้
จัดท าปฏิทินก าหนดการจัดท าทวนสอบผลสัมฤทธท์างการเรียน
ของสาขาวิชา เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันและช่วยเตือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยวางแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับตารางเวลาการจัดท าผลทวนสอบ 
 การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
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 จากการประเมินกระบวนการ “การตรวจสอบการประเมินผล

การเรียนรู้ของนักศึกษา” ในปีการศกึษา 2559 พบว่ากระบวนการ
ดังกล่าวเป็นระบบระเบียบ และเสนอแนะให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา
ตรวจสอบวิธีการประเมินซึ่งรวมอยู่ในกระบวนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2560 ได้น า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงกระบวนการดังนี ้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอบทุกท่านได้ท า
ข้อตกลงวิธีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ซึ่งมีทั้งหมด 3 วิธี ได้แก ่

1) นิสิตนักศึกษาประเมินตนเองว่าจากการเรียนการสอนใน
ระดับรายวิชา ตนเองได้รับทักษะการเรียนรู้อะไรบ้าง ในระดับใด 
ดังแสดงในแบบรายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ประจ าปีการศึกษา 
2560  

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินภาพรวมของนิสิต
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี ว่าได้รับทักษะการเรียนรู้อะไรบ้าง ใน
ระดับใด ดังแสดงในรายงานสรุปผลการประเมินเพื่อทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ภาพรวมของ
นิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 59และ นิสิตชั้นปีที่ 3 รหัส 58 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2560 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจสอบความเหมาะสมของข้อสอบให้
เป็นไปตามแผนการสอน โดยก าหนดให้ผู้ทรงคุณวฒิภายนอก
หมายถึง อาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นและไม่ได้
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาที่จะทวนสอบ ดังแสดงในรายงานสรุปผล
การประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตรฯ ประจ าปี
การศึกษา 2560 (ผลจากการน าระบบบันทึกผลการเรียนรู้มาใช้ใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ท าให้สามารถทราบได้ว่า
แต่ละรายวิชามีผลการเรียนรูแ้ต่ละด้านเป็นอย่างไร (ดูเพิ่มตาราง
แสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
(จ าแนกตามรายวิชา) 
การก ากับการประเมนิการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
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 วัตถุประสงค ์
 หลักสูตรฯ ด าเนินการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน ผ่านกระบวนการทวนสอบระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร อีกทั้งประเมินหลักสูตร
ตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ทุกรายวิชามกีารประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 
และ มคอ.6) และทุกปีการศึกษามีการประเมินหลักสูตร (มคอ.7) 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) มีกระบวนการประเมินและเกณฑ์
การประเมินสอดคล้องกับ Curriculum Mapping ดังระบุใน 
มคอ.2 
 ระบบและกลไก 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และ มคอ.6) ของทุก
รายวิชาที่มีการเรียนการสอน ในหัวข้อต่อไปนี ้

- กา รจั ดท า  มคอ .1, 2, 3, 4, 5, 6 และ  7 มี เ นื้ อ ห า
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- การกระจายตัวของเกรดมีความผิดปกติหรือไม่ ถ้ามีความ
ผิดปกติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบต้องแจกแจงเหตุผล เพื่อหาแนว
ทางแก้ไข และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา             
นั้น ๆ 

- ผลการด าเนินการของรายวิชาหรือ มคอ.5 ของแต่ละ
รายวิชา เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 หรือไม่ โดยต้องเป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

- การน าผลรายงานใน มคอ.5 และผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์มาปรับปรุงผลการด าเนินงานของแต่ละรายวิชา โดย
วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของผู้เรียนเพื่อก าหนดเกณฑ์ประเมิน
และวิธีการประเมินผลการเรียนที่เหมาะสม รวมถึงพัฒนาวิธีการ
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เรียนการสอนให้ส่งเสริมผลการเรียนรู้หลักและเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานในการเรียนการสอนครั้งถัดไป 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
ก ากับและติดตามการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 
และ มคอ.6) ของทุกรายวิชาที่เปิดสอน โดยผู้รับผิดชอบมีหน้าที่
ในการรวบรวมเอกสารเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายวิชาการของคณะตามวัน
และเวลาที่ก าหนดในปฏิทินวิชาการ ในส่วนของรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร หรือ มคอ.7 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดท าและรับผดิชอบโดยแบ่งตามหมวดที่มีในรายงาน รวมถึง
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบหลักเพ่ือรวบรวมเป็นรูปเล่มรายงานและส่ง
ให้แก่ฝ่ายวิชาการของคณะ และมหาวิทยาลัยเป็นล าดับต่อไป 
 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย ์
ผู้สอนท ุกรายว ิชาในปีการศึกษา 2560 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาค
เรียนที่ 2 เพือ่ขอข ้อม ูลได ้แก่ รายละเอ ียดของรายว ิชา (มคอ.3) 
แบบทดสอบ เกณฑ ์การให ้คะแนนน และผลคะแนน ทัง้คะแนน
เก็บและคะแนนสอบ เพื่อใช้ประกอบการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งทางหลักสูตรได้ข้อมูลครบทุกรายวิชา 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเม ินแบบทดสอบของ
รายว ิชาว ่าครอบคล ุมผลการเร ียนรู ้ตามที่กำหนดใน
รายละเอยีดของรายวิชาครบทุกวิชาในปีการศึกษา 2560 ทั้งภาค
เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของ
การให้คะแนนและการประเมินผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาครบทุก
วิชาในปีการศึกษา 2560 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการทวนสอบ
ในที่ประช ุมเพือ่พ ิจารณาร ่วมก ัน และจ ัดท ารายงานผล การ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท ุกรายว ิชา 
 จากนั้นหลักสตูรได้ส่งผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ไปยังคณะกรรมการที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรแ์ต่งต้ัง
ขึ้น ตามขั้นตอนดังนี้ 
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  4.1 หลักสูตรฯ รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่ผ่านการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว น าส่งไปยัง
คณะ เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดย
กรรมการที่มาจากหลักสูตรตา่ง ๆ  
  4.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาความถูกต้อง ความ
สอดคล้องเชื่อมโยงระหว่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3-4) และรายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5-6) และแจ้งผลการทวนสอบ มอค.
5 มายังหลักสตูร  
  4.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้น าเข้าที่ประชุมครั้งที่ 
1/2561 วาระที่ 3 ข้อ 3.1 เพื่อแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนได้รับทราบ
และน าข้อแนะน ากลับไปปรับปรุงแก้ไข (หลกัฐานอ้างอิง 6) ก่อน
น าส่งไฟล์ มคอ.5 กลับมายังหลักสูตร เพื่อน าขึ้นเผยแพรบ่น
เว็บไซต์ของหลักสูตรฯ ต่อไป  
 5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการแบ่งหน้าที่ในการ
จัดทำรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) 
ดังนี้  
   - หมวดที่ 1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
   - หมวดที่ 2 อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ 
   - หมวดที่ 3 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ และดร.นันทวัน เรือง
อร่าม  
   - หมวดที่ 4 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร และ ผศ.ดร.
สายสุดา ปั้นตระกูล  
   - หมวดที่ 5 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร และ ผศ.ดร.
สายสุดา ปั้นตระกูล  
   - หมวดที่ 6 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
 
  ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ
หลักสูตร) โดยได้ด าเนินการตามกรอบเวลาของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้
เปลี่ยนแปลงในปีการศึกษา 2560 ดังนี ้

6. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
1/2561 วาระที่ 3 ข้อ 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) รอบ 6 เดือน 
 
8. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) รอบ 9 เดือน 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_01.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_01.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/iqa_report/60_TQF7-6M.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/iqa_report/60_TQF7-6M.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/iqa_report/60_TQF7-9M.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/iqa_report/60_TQF7-9M.pdf
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  5.1 การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
รอบ 6 เดือน (หลักฐานอ้างอิง 7) โดยได้รับการตรวจประเมิน ใน
วัน 
  5.2 การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
รอบ 9 เดือน (หลักฐานอ้างอิง 8) โดยได้รับการตรวจประเมิน ใน
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561  
 6. การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าป ีตามต ัวบ ่งชีผ้ลการ
ดำเน ินงานที่ระบ ุในหมวดที ่7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินท ี่
ได ้รับการแต ่งตั้งจากมหาวิทยาลยัอย ่างน ้อย 3 ท่าน และ
ผ ู้ทรงคุณว ุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ท่าน ในปีการศึกษา 2560 
ได้เชิญกรรมการดังนี้  
  - ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน 
  - อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ ์
  - ผศ.พิชญส์ินี พุทธิทวีศร ี   
 การประเมินกระบวนการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อประเมินกระบวนการ 
“การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5, 6 และ 7)” ในปีการศึกษา 2560 พบว่าการ
จัดท า มคอ.5, 6 และ 7 ยังคงมีความล่าช้าเช่นเดียวกับการจัดท า 
มคอ.3 และ 4 ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้จัดท า
ปฏิทินวิชาการ เพื่อก าหนดการส่งเอกสาร มคอ.3-7 รวมถึง
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของสาขาวิชา 
โดยให้สอดคล้องกับปฏิทินวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อ
เป็นการช่วยเตือนและวางแผนการท างานให้กับอาจารย์ผู้สอนทุก
ท่าน 
 การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 จากการประเมินกระบวนการ “กระบวนการการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, 6 
และ 7)” ในปกีารศึกษา 2559 พบว่าการจัดเก็บเอกสารและการ
หาหลักฐานในการจัดท า มคอ.5, 6 และ 7 มีความสับสน ท าให้
เกิดความล่าช้าในการท างาน ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 จงึน า
ข้อมูลจัดเก็บไว้ที่เว็บไซต์ของหลักสูตร โดยผลการด าเนินการ



รายงานผลการด า เนินงานของหลัก สูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  | 88 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร  (SAR- มคอ.7 -  L IS )  ปี  2560 

 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
ปรับปรุงพบว่า การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มยิ่งขึ้น 
อาจารย์ทุกท่านสามารถค้นหาหลักฐานเพ่ือการเขียน มคอ.5, 6 
และ 7 ไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.3) 

ตัวบ่งชี ้ ประเมนิตนเอง ผลการประเมนิของกรรมการ 
5.3 3 คะแนน 3 คะแนน 
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (จ าแนกตามรายวชิา) 
 

รหัส / ชื่อวิชา ภาค 
กศ. 

ค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ 
ในแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2560 

ด้านคุณธรรม/ 
จริยธรรม 

ด้านความรู ้ ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และไอที 

ชั้นปีที่ 1 
1631102  สารสนเทศ ห้องสมุดและสังคม 1 95.65 73.01 95.65 95.65 91.30 
1631206 พัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ 1 95.65 91.30 86.96 69.57 91.30 
1631405 การจัดระบบสารสนเทศและ

ความรู้ 
1 95.65 31.43 95.65 50.00 95.65 

1631602 ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
งานห้องสมุดและสารสนเทศ 

1 90.00 90.00 90.00 100.00 100.00 

1632309 การค้นคืนสารสนเทศ 1 95.65 69.57 95.65 50.00 95.65 
1631305 การบริการห้องสมุดและการ

เผยแพร่สารสนเทศ 
2 86.96 47.83 91.30 82.61 91.30 

1631406 การจัดการห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ 

2 86.95 91.30 95.65 95.65 86.95 

1631601 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

2 91.30 91.30 69.57 91.30 91.30 

1632312 การส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2 95.65 86.96 91.30 95.65 95.65 

ชั้นปีที่ 2 
1632206 การท ารายการทรัพยากร

สารสนเทศ 
1 97.22 47.22 100.00 100.00 100.00 

1632207 การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 1 100.00 27.22 100.00 100.00 100.00 
1632310 การศึกษาผู้ใช้ 1 100.00 69.44 100.00 100.00 100.00 
1632311 การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 1 50.00 83.33 50.00 50.00 50.00 
1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุด

และสารสนเทศ 
2 100.00 19.44 100.00 100.00 97.22 

1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหา
สารสนเทศ 

2 100.00 100.00 100.00 97.22 97.22 

1633414 ห้องสมุดดิจิทัล 2 80.56 83.33 97.22 75.00 100.00 
1633415 การจัดการโครงการห้องสมุดและ

สารสนเทศ 
2 100.00 77.78 100.00 100.00 94.44 

1633416 การประชาสัมพันธ์และการตลาด
สารสนเทศ 

2 100.00 47.22 100.00 100.00 100.00 
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ชั้นปีที่ 3 
1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน

ส าหรับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

1 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55 

1633120 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

1 98.28 93.10 77.59 93.10 94.83 

1633122 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

1 91.38 87.93 87.93 89.66 89.66 

1633207 การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

1 100.00 60.35 100.00 100.00 100.00 

1634104 เครือข่ายสังคมห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

1 100.00 91.38 100.00 100.00 98.28 

1634418 การจัดการความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1 98.28 100.00 100.00 98.28 94.83 

1634510 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 93.10 93.10 94.83 98.28 93.10 
1632208 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุด

รัฐสภาอเมริกัน 
2 84.21 82.46 75.44 84.21 85.96 

1633119 การวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2 98.28 61.40 98.28 98.28 98.28 

1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

2 96.55 82.76 96.55 98.28 98.28 

1633902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

2 91.38 82.76 91.38 98.28 98.28 

1634414 การจัดการสารสนเทศส าหรับ
เด็ก 

2 96.55 94.82 98.27 100.00 96.55 
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2.4 ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (สกอ. 5.4) (ตามตัวบ่งชี้ มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) ผลด าเนินการ 
ปีการศึกษา 

หลักฐานอ้างอิง 57 58 59 60 61 
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง

น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลกัสูตร 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 พฤษภา 
2561 หลกัสูตรฯ มีการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ โดยในแต่ละครั้งมีจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมอยา่งน้อยร้อยละ 
80 และได้จัดท าสรุปรายงานการประชุม และน าเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของหลกัสูตรฯ อย่างตอ่เนื่อง ดังตอ่ไปนี้ (หลักฐาน
อ้างองิ 1) 

การวางแผน 
๐ ประชุมครั้งที่ 2/2560  
 - วาระที่ 4.1 การพิจารณาตารางสอน 
 - วาระที่ 4.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
 - วาระที่ 5.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปกีารศกึษา 

2560 
๐ ประชุมครั้งที่ 3/2560  
 - วาระที่ 1.4 การเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปกีารศกึษา 

2560 
๐ ประชุมครั้งที่ 4/2560  
 - วาระที่ 5.1 ก าหนดส่งรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
๐ ประชุมครั้งที่ 5/2560   
 - วาระที่ 4.2 การเตรียมความพร้อมนกัศึกษา รหัส 60  

 
 
    1. รายงานการประชุม

หลักสูตร ที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหลกัสูตร   
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/meeting.html
http://info-science.dusit.ac.th/qa/meeting.html
http://info-science.dusit.ac.th/qa/meeting.html
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) ผลด าเนินการ 

ปีการศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง 57 58 59 60 61 

 - วาระที่ 5.1 แผนปรับปรุงและการพัฒนาการ
ด าเนินงาน ปกีารศึกษา 2560 

การตดิตาม 
๐ ประชุมครั้งที่ 2/2560 
 - วาระที่ 4.4 การประเมินผลการบริหารหลักสตูร 
 - วาระที่ 4.5 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
๐ ประชุมครั้งที่ 5/2560  
 - วาระที่ 3.2 ปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอน ประจ าภาค

การศึกษา 2/2560 
 - วาระที่ 4.5 แจ้งความต้องการทรัพยากรสารสนเทศที่

จะใช้ในปกีารศกึษา 2560 
๐ ประชุมครั้งที่ 8/2560 
 - วาระที่ 3.1 ตดิตามการนิเทศนักศึกษาฝกึ

ประสบการณว์ชิาชีพบรรณารกัษ์ฯ ปีการศกึษา 2560 
 - วาระที่ 4.1 การทวนสอบรายละเอียดรายวิชา (มคอ.

3) ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
๐ ประชุมครั้งที่ 1/2561  
 - วาระที่ 5.2 ตดิตามผลการเรยีนและการคงอยู่ของ

นักศึกษาจากอาจารยท์ี่ปรกึษา 
๐ ประชุมครั้งที่ 3/2561 
 - วาระที่ 3.2 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุง

หลักสูตร พ.ศ.2561 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) ผลด าเนินการ 

ปีการศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง 57 58 59 60 61 

การทบทวน 
๐ การประชุมครั้งที่ 4/2560 
 - วาระที่ 4.5 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนแทน ดร.

อาภาภรณ์ อังสาชน 
๐ การประชุมครั้งที่ 7/2560 
 - วาระที่ 4.1 จดัตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ใหม ่(แทน 

ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน) 
๐ ประชุมครั้งที่ 9/2560 
 - วาระที่ 4.2 ผลการทวนสอบรายงานผลการ

ด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) ระดับหลักสูตร 
 - วาระที่ 4.5 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตร 
๐ ประชุมครั้งที่ 1/2561  
 - วาระที่ 3.1 รายงานการทวนสอบรายงานผลการ

ด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) ระดับคณะ 
๐ ประชุมครั้งที่ 2/2561 
 - วาระที่ 3.1 ผลการติดตามการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร (รอบ 6 เดือน) 
 - วาระที่ 3.2 ปรับแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

ส าหรับหลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุง ก่อนปี 2560 
๐ ประชุมครั้งที่ 4/2561 
 - วาระที่ 4.7 การเปลี่ยนแปลงอาจารยท์ี่ปรกึษา รหัส 

60 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) ผลด าเนินการ 

ปีการศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง 57 58 59 60 61 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรฯ มรีายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ โดยผ่านการ
รับรองจากสภามหาวิทยาลัยและอยู่ระหว่างการรับรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (หลักฐานอ้างองิ 2) 

 

     2. รายละเอียดของ
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (มคอ.2)  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรมกีารจดัท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 
และ มคอ.4) ของทกุรายวิชาทีจ่ะเปิดสอน (หลักฐานอ้างอิง 
3) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลก่อนการเปดิภาคการศึกษาทุกครั้ง 
โดย มคอ.3 ของ 2/60 (เปดิภาคการศึกษา 15 ส.ค. 60) และ
มีเอกสารประกอบการฝกึประสบการณว์ิชาชีพของนกัศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (หลักฐานอ้างองิ 4) 

     3. รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3)  
4. รายละเอียดของรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
(มคอ.4) 

4 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาส่ง มคอ.5 พร้อมกับการส่งผล
การเรียน ภายใน 30 วันหลังสิน้สุดภาคการศึกษา โดย  

๐ ภาคการศึกษา 1/2560 หลกัสูตรก าหนดใหอ้าจารย์
ผู้อนน าส่ง มคอ.5 ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 (วันสุดท้าย
ของการจัดการเรียนการสอนคอื 27 พฤศจกิายน 2560)  

๐ ภาคการศึกษา 2/2560 รอการด าเนินการ (หลักฐาน
อ้างองิ 5 และ 6) 

     5. รายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5)  
6. เอกสารรายงานการ
น าส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5) ของอาจารย์ผู้สอน 

5 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตาม

หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

     7. บันทึก คมส.362/2561 
เรื่อง ขอน าสง่รายงานผล

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) ผลด าเนินการ 

ปีการศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง 57 58 59 60 61 

แบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

(รอบ 6 เดอืน) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และรายงานผลให้
คณะได้รับทราบ (หลักฐานอ้างอิง 7) 

หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษาได้จดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานหลกัสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วันอยา่งครบถว้น 
(หลักฐานอ้างองิ 8) 

การด าเนินงานของ
หลักสูตร (รอบ 6 เดือน) 
8. รายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ทีก่ าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ โดยที่ 

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการทวนสอบ ในการประชุมครั้งที่ 

9/2560 วาระที ่4 ข้อ 4.2 ในทุกรายวิชาที่เปดิการเรียนการ
สอนตามแผนการศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 9) 

ภาคการศึกษาที่ 2/2560 
หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการทวนสอบ ในการประชุมครั้งที่ 

5/2561 วาระที ่3 ข้อ 3.2 ในทกุรายวิชาที่เปดิการเรียนการ
สอนตามแผนการศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 10) 

      
 
 
9. รายงานการประชุม ครั้ง
ที่ 9/2560 วาระที่ 4 ขอ้ 
4.2  
 
10. รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 9/2560 วาระที่ 4 
ข้อ 4.2 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนกลยทุธ์
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว  

ปีการศึกษา 2560 หลกัสูตรฯ ได้จัดท าแผนปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน (Improvement Plan) ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ปกีารศึกษา 2559 แนะน าไว้ (หลักฐานอ้างอิง 11) 
และได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดช่วงเวลาไว้อย่างครบถว้น  

     11. แผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน ปกีารศึกษา 
2560 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/iqa_report/60_TQF7.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/iqa_report/60_TQF7.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/iqa_report/60_TQF7.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/iqa_report/60_ImprovementPlan.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/iqa_report/60_ImprovementPlan.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/iqa_report/60_ImprovementPlan.pdf
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) ผลด าเนินการ 

ปีการศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง 57 58 59 60 61 

8 อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทกุคน 
ได้รับการปฐมนเิทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจดัการ
เรียนการสอน 

ภาคการศึกษา 1/2560 
หลักสูตรฯ ได้เชิญอาจารย์ผู้สอนจากคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี จ านวน 2 คน มาช่วยสอนในรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน และรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
โดยได้เชิญทั้ง 2 ท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตร การเขียน มคอ.3 และ มคอ.5  
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานของ
หลักสูตรก าหนด ในการประชมุหลักสูตร ครั้งที่ 5/2560 
วาระที่ 3 ข้อ 3.2 (หลกัฐานอ้างอิง 12)  

     12. รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 5/2560 วาระที่ 3 
ข้อ 3.2  
 
 
 
 
 
 
 

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คนได้รับการพฒันาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้เข้า
รับการพัฒนาทางวิชาการ ทัง้การอบรม การประชุม และการ
สัมมนา จากหนว่ยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
(หลักฐานอ้างองิ 13) 

     13. กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
ต่อป ี

ปีการศึกษา 2560 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(นางสุกญัญา พวงแก้ว) ได้เข้ารับการอบรม 1 รายการ 
(หลักฐานอ้างองิ 14) 

     14. กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

11 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2560 นักศึกษารหัส 57 นักศึกษาปีสุดท้าย 
เรียนครบหลักสตูรแล้ว ในภาคการศึกษา 1/2560 ทัง้นี้
หลักสูตรฯ ได้สอบถามความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่
มีต่อคุณภาพการพัฒนาหลักสูตร ผลการสอบถาม พบว่า มี

     15. รายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานของ
หลักสูตร ปกีารศึกษา 
2560 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/staff/staff-development.html#2560
http://info-science.dusit.ac.th/staff/staff-development.html#2560
http://info-science.dusit.ac.th/staff/staff-development.html#2560
http://info-science.dusit.ac.th/staff/staff-development.html#2560
http://info-science.dusit.ac.th/staff/staff-development.html#2560
http://info-science.dusit.ac.th/staff/staff-development.html#2560
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) ผลด าเนินการ 

ปีการศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง 57 58 59 60 61 

เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก (�̅� =4.40) (หลักฐาน
การอ้างองิ 15) 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ปีการศึกษา 2560 มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก 
จึงยงัเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตได้ไม่ครบตาม
จ านวนที่ตอ้งรายงานผล 

     -  

รวมจ านวนตัวบ่งชี้ที่ในปีนี้ 9 10 10 11 -   
จ านวนตัวบ่งชีท้ี่ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 9 10 10 11 -   
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ทั้งหมดในปีนี้ 100 100 100 100 -  100.00 

หมายเหตุ :   *  แทนค่า  = เป็นไปตามเกณฑ์ และ  
   ** แทนค่า  = ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

 
การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ตัวบ่งชี ้ ประเมนิตนเอง ผลการประเมนิของกรรมการ 
5.4 5 คะแนน 5 คะแนน 
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3. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  
รหัส  

ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ การ

ตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกติ 
มาตรการ

แก้ไข 
หลักฐาน
อ้างอิง 

1632310 
การศึกษาผู้ใช ้

1/2560 นักศึกษาได้ผล
การเรียน A
จ านวนมาก 
(15 คน จาก 36 
คน) 

หลักสูตรได้
ทวนสอบ 
และได้

สอบถาม
ข้อมูลจาก
อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์
ผู้สอนแจ้งว่า
การจดัการ

เรียนการสอน
วิชาดังกล่าว
เป็นงานกลุ่ม 
และนักศึกษา

สามารถ
ท างานไดต้าม
ข้อก าหนด 

-  รายงานการ
ประชุม ครั้ง
ที่ 9/2560 
วาระที่ 4 
ข้อที่ 4.2  

1632311                     
การบริการ
อ้างอิงและ
สารสนเทศ 

1/2560 นักศึกษาได้ผล
การเรียน A และ 
B+ จ านวนมาก 

หลักสูตรได้
ทวนสอบ 
และได้

สอบถาม
ข้อมูลจาก
อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน
แจ้งว่าการ
จัดการเรียน
การสอนวิชา
ดังกล่าวเป็น
การฝึกปฏิบัติ
และงานกลุ่ม 

นักศึกษา
สามารถ

ท างานไดต้าม
ข้อก าหนด 

-  

1634104 
เครือข่ายทาง
สังคมและ
สารสนเทศ 

1/2560 นักศึกษาได้ผล
การเรียน B+ 

จ านวนมาก  32 
คน จาก 58 คน 

หลักสูตรได้
ทวนสอบ 
และได้

สอบถาม
ข้อมูลจาก
อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน
แจ้งว่าการ
จัดการเรียน
การสอนวิชา
ดังกล่าวเป็น
งานกลุ่ม และ

นักศึกษา
สามารถ

ท างานไดต้าม
ข้อก าหนด 

-  

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_09.pdf
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รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกติ การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน
อ้างอิง 

1633123               
การพัฒนา
ฐานข้อมูลบน
เว็บห้องสมุด
และ
สารสนเทศ 

2/2560 นักศึกษาได้ผล
การเรียน  A (23 

คน) และ B+ 
(22 คน) จาก
จ านวน 58 คน   

กรรมการ
หลักสูตรได้
ทวนสอบผล
การเรียน 

อาจารย์ผู้สอน
แจ้งว่า

นักศึกษา
สามารถ

ท างานไดต้าม
ข้อก าหนด
ของรายวิชา 

 รายงานการ
ประชุม ครั้ง
ที่ 5/2561 
วาระที่ 3 
ข้อ 3.2 

4. รายวชิาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหัส  

ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
หัวข้อที่

ขาด 
สาเหตุที่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข หลักฐานอ้างองิ 

-  -  -  -  -  -  
 

5. รายวชิาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชือ่

วิชา 
ภาคการศึกษา หัวขอ้ที่ขาด สาเหตุที่สอนไม่

ครบ 
วิธีแก้ไข หลักฐานอ้างอิง 

-  -  -  -  -  -  

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_05.pdf
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6. คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมิน (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมนิ
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างองิ 
มี ไม่มี 

1500113 
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 

1/60 ✓  - ปรับปรุงโครงงานให้มีความละเอียดยิ่งขึ้น 1. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)  
2. รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5)  

2500107  
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

1/60 ✓   

2000106            
ศิลปะการด ารงชีวิต 

1/60 ✓  - พัฒนาสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
มากขึ้นและน ามาใช้กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางหูใน
ภาคการศึกษานี้ 

1500119 
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 

1/60 ✓  - ไม่มีเนื่องจากเป็นรายวิชาใหม่ 

1631102   
สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 

1/60 4.21  - พัฒนาเนื้อหารายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อ
สารสนเทศห้องสมุดและสังคม 

1631206 การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

1/60 4.33  - ผู้สอนควรให้เวลาท้ายชั่วโมงในการทวนสอบความรู้อีกครั้ง
หนึ่งเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนควรมีการสอนทบทวนเนื้อหา
ทั้งหมดอีกครั้งหากเป็นไปได้ 

1631405  
การจัดระบบสารสนเทศและความรู้ 

1/60 4.41  - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีหนังสือ
เกี่ยวกับรายวิชาที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้
ค้นคว้าเรียนรู้เพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน

http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมนิ
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างองิ 
มี ไม่มี 

เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่ให้ความส าคัญต่อทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้งแบบตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ 

1631602  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

1/60 3.38  - เนื่องจากปีนี้เป็นการสอนในครั้งแรกจึงไม่มีแผน 
ปรับปรุงจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

1632309  
การค้นคืนสารสนเทศ 

1/60 4.48  - ควรจัดประชุมผู้สอนทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษาระหว่างภาค
การศึกษาและหลังปิดภาคการศกึษาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

1632206  
การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

1/60 4.52  - อาจารย์ควรหาวิธีการที่ท าให้นักศึกษาเรียนรู้และ 
เข้าใจหลักการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศให้ 
ง่ายขึ้น 

1632207  
การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 

1/60 4.06  - 

1632310  
การศึกษาผู้ใช้ 

1/60 4.10  - ควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติในเรื่องการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ใน
การศึกษาผู้ใช้ตลอดจนการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 

1632311  
การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 

1/60 4.50  - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีหนังสือ
เกี่ยวกับรายวิชาที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้
ค้นคว้าเรียนรู้เพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่ให้ความส าคัญต่อทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้งแบบตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมนิ
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างองิ 
มี ไม่มี 

1633118 
การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานส าหรับ
งานห้องสมุดและสารสนเทศ 

1/60 4.11  - ควรมีตัวอย่างโจทย์การประยุกต์ใช้งานการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้นสาหรับงานบรรณารักษ์เพิ่มขึ้น 

1633120 
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

1/60 4.43  - อาจารย์ควรให้นักศึกษาได้เห็นการท างานต่าง ๆ 
ของห้องสมุดและให้นักศึกษาเล็งเห็นปัญหาและ 
อุปสรรคของงาน แล้วจึงน าเสนอการใช้โปรแกรม 
ประยุกต์แก้ปัญหา 

1633122 
การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 

1/60 4.21  - ไม่มี 

1633207 
การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ 

1/60 4.37  - ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ใบงานกิจกรรมให้ลงมือ
ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 

1634104 
เครือข่ายสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ 

1/60 4.26  - 

1634418 
การจัดการความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1/60 3.85  - อาจารย์ควรหากิจกรรมที่หลากหลาย กรณีศึกษาและ
แบบฝึกหัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติมากขึ้น 
- อาจารย์ควรแนะน าให้นักศึกษารักการอ่านและสืบค้นข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นและ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่ดีและมีประโยชน์ 

1634510 
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

1/60 4.27  - ผู้สอนควรอธิบายรายละเอียดของงานที่มอบหมายให้ชัดเจน
โดยยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้นักศึกษาท างานไดถู้กต้องและ
เสร็จทันเวลาที่ก าหนด 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมนิ
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างองิ 
มี ไม่มี 

- ควรเพิ่มตัวอย่างประกอบการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลาย 
- ควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติในการสร้างสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเน้นความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น 

2500114 
สังคมไทยร่วมสมัย 

2/60 ✓   

1500116  
จริยศาสตร์ 

2/60 ✓   

1500110ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2/60 ✓   
1500114 
ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์ 

2/60 ✓   

1631601  
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

2/60 4.46  - ผู้สอนควรมอบหมายให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาดูงานบริการของ
ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศอื่นๆ เพื่อให้เห็น
ประโยชน์ของการสื่อสารมากขึ้น 

1631305  
การบริการห้องสมุดและการจัดเผยแพร่
สารสนเทศ 

2/60 4.10  - อาจารย์ควรให้นักศึกษาได้เห็นบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด
ผ่านการศึกษาดูงาน แล้วจึงน ามาฝึกการวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์บริการต่าง ๆ 

1631406  
การจัดการห้องสมุดและองค์การ
สารสนเทศ 

2/60 4.48  - ส านักวิทยบริการฯ ควรมีหนังสือเกี่ยวกับการจัดการ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้
ค้นคว้าเรียนรู้เพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

1632312  
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2/60 4.24  - ควรพานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมนิ
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างองิ 
มี ไม่มี 

ห้องสมุด เชิญวิทยากรที่ท างานด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านในห้องสมุดมาให้ความรู้เพิ่มเติม 

1633121  
การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2/60 4.45  - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรจองห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้ได้ทั้งภาคการศึกษา 

1633206  
การสร้างและการจัดการเนื้อหา
สารสนเทศ 

2/60 4.24  - นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี จากสื่อ
ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ YouTube ท าให้นักศึกษา
เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น ส่วนผู้สอนเป็นผู้ให้คาปรึกษาขณะ
เกิดปัญหาในระหว่างการฝึกปฏิบัติ 

1633414    
ห้องสมุดดิจิทัล 

2/60 4.23  - ควรพานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับห้องสมุด
ดิจิทัล และเชิญวิทยากรที่ท างานห้องสมุดดิจิทัลมาให้ความรู้
เพิ่มเติม 

1633415  
การจัดการโครงการห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2/60 4.33  - เพิ่มการน าเสนอผลการจัดการโครงการให้หลากหลาย เช่น 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน การเขียนข่าว/ภาพ เพ่ือ
น าเสนอผ่านสื่อต่างๆ , การน าเสนอในรูปแบบของ                      
infographic เป็นต้น 

1633416  
การประชาสัมพันธ์และการตลาด
สารสนเทศ 

2/60 4.20  - ควรเรียกให้นักศึกษาตอบกรณีศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อ
พิจารณาความเข้าใจของแต่ละคน 

1633119 
การวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

2/60 4.24  - ควรปรับพื้นฐานการวิเคราะห์การล าดับความคิด ขั้นตอน
การท างาน แยกแยะงานตามกลุ่มงาน 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมนิ
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างองิ 
มี ไม่มี 

1633208 
การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน 

2/60 4.25  - ผู้สอนควรมอบหมายให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาดูงานห้องสมุด
อื่นๆ ที่ใช้ระบบ LC ในการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 

1633123 
การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุด
และสารสนเทศ 

2/60 4.25  - ควรปรับการสอนให้ใช้โปรแกรม PHP เพื่อให้นักศึกษา
สามารถนาไปใช้ในการเขียนโปรแกรมร่วมกับภาษา HTML ได้ 

1633902 
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

2/60 4.31  - มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาโดยเน้นให้
สังเกตกระบวนการจัดสัมมนาเป็นส าคัญ 

1634414 
การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 

2/60 4.34  - ส านักวิทยบริการฯ ควรมีหนังสือเกี่ยวกับการจัดการ
สารสนเทศสาหรับเด็กมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ค้นคว้า
เรียนรู้เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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7. ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 การพัฒนาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยมากขึ้น หรือการวางแผนการมอบหมายงาน
ประจ าแต่ละภาคการศึกษาให้เหมาะสมกับความพร้อมของผู้เรียนและเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตรฯ โดยควรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
  1. การจัดประชุมผู้สอน 
   1.1 ควรจัดประชุมผู้สอนทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา และหลังปิดภาค
การศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
   1.2 หัวข้อการประชุมควรครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และน าผลการ
ประชุมจากการเรียนการสอนของภาคการศึกษาก่อนหน้านี้มาประเมินการปรับปรุงการเรียนการสอน 
และรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละรายวิชา เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะ และร่วมวางแผนการ
สอนในภาคการศึกษาต่อไปให้สอดคล้องกัน เพื่อให้กิจกรรมและงานที่มอบหมายในชั้นเรียนไม่ซ้ าซ้อน ลด
ภาระการท างานของนักศึกษา สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ และการหา
งานในอนาคต จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาที่พบเห็นในชั้นเรียน อาจารย์ทุกท่านมีส่วน
ร่วมในการพัฒนากิจกรรมและงานที่มอบหมายให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร
ฯ  
   1.3 ควรน าผลการประชุม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลจากการประเมินการสอน
ของอาจารย์แต่ละรายวิชาในภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ผ่านมาระดมสมอง เพื่อปรับปรุงเทคนิคการ
เรียนการสอนให้มีลักษณะเป็นแบบ Active Learning และน ากระบวนการเรียนการสอนมาคิดเป็นหัวข้อ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
   1.4 ควรก าหนดเกณฑ์และขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และ
เขา้กับบริบทของมหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนแปลงของนโยบายในระดับชาติ ควรมีการก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้สมัครที่ชัดเจนส าหรับการเรียนในสาขาวิชานี้ เพื่อให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้ตรงตามหลักสูตร
ก าหนด โดยค านึงถึงภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตเป็นส าคัญ 
   1.5 ควรให้ความส าคัญต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อน าผลของการเรียนการสอนและ
ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนหรือปัญหาด้านการด าเนินชีวิตในครอบครัวของนักศึกษา มา
ระดมสมองหาทางแก้ไขให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายในการเรียน และส าเร็จการศึกษา 
  2. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   2.1 ควรส่งเสริมและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา และการมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ต่อเพื่อน ๆ และต่ออาจารย์ทุกท่าน โดยให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาเข้มงวดในการเข้าช้ันเรียน
ของนักศึกษา และการส่งงานทันตามก าหนดเวลา ควรสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาในทุก 
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ๆ ด้าน โดยเฉพาะมารยาท การรู้จักความควรไม่ควรในการใช้อาจารย์ และการใช้อารมณ์ต่ออาจารย์อย่าง
ไม่มีเหตุผลสมควร 
  3. การพัฒนาการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ 
   3.1 ควรเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในการศึกษาผู้ใช้ให้แก่นักศึกษา โดยเพิ่มการ
มอบหมายงานโดยบูรณาการศาสตร์ที่มีความคล้ายคลึงกันให้นักศึกษาท ารายงาน หรือโครงการในเรื่อง
เดียวกัน และฝึกให้นักศึกษาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผู้ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล
การศึกษาผู้ใช้ ตลอดจนแนวทางการน าผลที่ได้จากการประเมินไปใช้วางแผนและพัฒนาห้องสมุดต่อไป  
   3.2 อาจารย์ควรมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ปัญญา และทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วย เนื่องจากนักศึกษาปกติเรียนร่วมกับนักศึกษาที่เป็นเด็กพิเศษจ าเป็นต้องมี
กิจกรรมช่วยเสริมพัฒนาการทักษะทางปัญญาและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้สามารถอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข 
  4. กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู ้
   4.1 ผู้สอนควรน าข้อมูลและเงื่อนไขในการน าเสนองานให้นักศึกษาทราบ เนื่องจากนักศึกษา
บางคนไม่กล้าซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ มีผลในทางลบโดยสังเกตจากผลงานที่เสนอต่อผู้สอน ควรมี
การสอบทวนผลการท างานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล  
   4.2 อาจารย์ควรอธิบายขั้นตอนการท างานให้ละเอียด และควรมีการสอบทวนผลการเรียน
ของนักศึกษาเมื่อเรียนจบทุกบทแล้ว  เพื่อทบทวนเนื้อหา และท าให้นักศึกษาสามารถน าทักษะไปใช้ใน
การท างานอย่างแท้จริง และพยายามให้นักศึกษาปกติสามารถเรียนร่วมกันนักศึกษาที่เป็นเด็กพิเศษได ้
   4.3 ผู้สอนควรจัดเพิ่มเวลาให้มีการสอบปากเปล่านอกเวลาเรียนให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการพูด และเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาไขว่หาความรู้เพ่ิมขึ้น 
   4.4 ผู้สอนควรเรียนภาษามือและท าความเข้าใจกับลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน และควรท าความเข้าใจกับลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเห็น และโรค
เครียด รวมทั้งออทิสติสให้มากขึ้นและชี้แจงให้เพื่อนร่วมช้ันเข้าใจด้วย 
  5. ปรับวิธีการสอน 
   5.1 วิธีการน าเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียน รวมถึงการเพิ่มตัวอย่างและกรณีศึกษา การหาตัวอย่าง
ที่เป็นรูปธรรมมาให้นักศึกษาได้ศึกษา เพื่อเพิม่ประสบการณ์การเรียนรู้ให้มากขึ้น  
   5.2 การส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อยกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจ
เรียน เพิ่มคะแนนจิตพิสัยด้านการมีจิตสาธารณะ และจิตใจรักการบริการ  
   5.3 เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย ให้ความรู้ประสบการณ์เสริม เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้
ให้บริการสารสนเทศที่ดี และเป็นผู้รู้เท่าทันการจัดระบบสารสนเทศและความรู้ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วใน
โลกปัจจุบัน 
   5.4 การใช้เทคนิคการจัดการความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของนักศึกษา เพื่อให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
มาพัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ  
  6. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
   6.1 ส าหรับนักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ ที่ ควรมีการประเมินความสามารถ
และความพร้อมในการเรียนก่อนการรับเข้าเรียน เพื่อป้องกันการประเมินผลการเรียนการสอนที่ผิดพลาด
จากกรณีของปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่ นักศึกษาที่พิการทางการมองเห็น และนักศึกษาพิการแบบ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีผลการท างานที่เกินความรู้ ความสามารถของตนเอง ซึ่ งคาดว่าผู้ปกครองอาจเป็นผู้
ท างานแทนในการส่งงานต่าง ๆ ที่เป็นงานมอบหมายให้ท านอกเวลาเรียน ที่อาจารย์ไม่สามารถเห็น
ความสามารถของผู้เรียนได้อย่างประจักษ์ ชัดเจนว่าสามารถท างานที่มอบหมายได้ด้วยตนเองจริง  
   6.2 ควรมีแผนการจัดการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้งแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของระดับอุดมศึกษา 
   6.3 นักศึกษาควรเรียน รายวิชาการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ ในชั้นปีที่ 2 
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการบริการห้องสมุดและเผยแพร่สารสนเทศ เนื่องจาก
นักศึกษายังมีทักษะในการให้บริการแก่ผู้ใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์น้อยเกินไป อาจส่งผลให้ปฏิบัติงานด้านบริการได้ไม่ดีเท่าที่ควร  
   6.4 นักศกึษาควรได้ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในห้องสมุดดิจิทัล และห้องสมุด
เฉพาะ 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่ง

ต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐานอ้างองิ 

คุณธรรม
จริยธรรม 

1. นักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาด
ความรับผิดชอบในการเข้า
เรียนให้ตรงต่อเวลา ไม่ค่อยมี
วินัยและความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ขาดเรียนบ่อย ส่งงาน
ไม่ตรงเวลา และคัดลอกผลงาน
โดยไม่อ้างอิงที่มาของข้อมูล 

1. ผู้สอนควรตักเตือน และ
กระตุ้นผ่านการประเมินผล
ตามเกณฑ์ที่ตกลงกับผู้เรียน
ในคาบเรียนแรก ได้แก่ การ
ให้คะแนนเพิ่มส าหรับ
นักศึกษาที่มีวนิัย และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง โดยการ
ให้ท ากิจกรรมในช้ันเรียนทั้ง
รายบุคคลและงานกลุ่ม และ
หักคะแนนผู้ไมป่ฏิบัติตาม

1. รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) 
 

http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
http://info-science.dusit.ac.th/06-tqf.html#1-60
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มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่ง

ต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐานอ้างองิ 

เกณฑ์ที่ก าหนด โดยควร
กวดขันการส่งงานให้ตรงเวลา 
และการอ้างอิงผลงานทาง
วิชาการอย่างถูกหลักวิชา 

2. นักศึกษาพิเศษที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินต้องร่วม
ท ากิจกรรมในห้องเรียน
จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
จากนักศึกษาปกติ แต่จากการ
สังเกต นักศึกษาพิเศษบางคน
ไม่เข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนปกติ 

2. ผู้สอนสร้างความเข้าใจ
แนะน า อธิบายเหตุผลถึง
ความบกพร่องและความ
แตกต่างของบุคคล เพื่อปรับ
ทัศนคติและขอความร่วมมือ
กับนักศึกษาปกติในการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

3. นักศึกษาบางคนขาด
มารยาทในการแสดงออกถึง
ความเคารพผู้ใหญ่ และใช้
ค าพูดไม่สุภาพกับเพื่อน 

3. ผู้สอนให้ค าชี้แนะเก่ียวกับ
ความมีมนุษยสัมพันธ์และ
คุณธรรม การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
ความเข้าใจ และจริยธรรมใน
วิชาชีพ 

4. นักศึกษาบางคนมีความ
ตั้งใจเรียนน้อย เมื่อไม่เข้าใจจะ
เงียบไม่กล้าซักถาม 
 

4. ผู้สอนควรแบ่งช่วงเวลา
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาส
ซักถาม หรือเปลี่ยนจากการ
ให้ศึกษาซักถาม เป็นการท า
กิจกรรม ถามน าและให้
นักศึกษาฝึกตอบค าถามและ
ให้คะแนนเป็นสิ่งจูงใจ 

5. นักศึกษาขาดความรอบคอบ
ในการพิจารณาเลือกใช้ข้อมูล 
ภาพที่มีลิขสิทธิ์และสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง 

5. ผู้สอนแนะน าและ
ยกตัวอย่างเว็บไซต์ภาพที่ถูก
ลิขสิทธิ์ และเน้นย้ าให้
นักศึกษาค านึงถึงความ
ถูกต้อง จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
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มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่ง

ต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐานอ้างองิ 

6. นักศึกษาใชอุ้ปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อย่างไม่ระมัดระวัง 

6. อาจารย์ช้ีแจง แนะน าและ
บอกถึงเหตุผลให้นักศึกษา
ทราบ เพื่อปรับทัศนคต ิ

7. นักศึกษาบางส่วนไม่เอาใจ
ใส่เวลาที่อาจารย์สอบถามเรือ่ง
การค้างส่งงานหรืออื่นๆ ผ่าน
ช่องทางการสื่อสาร เช่น 
โปรแกรมไลน ์โทรศัพท ์

7. ผู้สอนแนะน า และกระตุน้
ให้นักศึกษาเกดิความใส่ใจ
และปรับทัศนคติในการเรียน 

8. นักศึกษาบางส่วนชอบ
รับประทานอาหารในห้องเรียน
ขณะที่อาจารย์สอน 

8. ผู้สอนแนะน าและบอกถึง
มารยาทที่ควรปฏิบัติใน
ห้องเรียน 

9. นักศึกษาน างานไปส่งโต๊ะ
อาจารย์ท่านอื่น  
 

9. ผู้สอนให้ข้อมูลสถานทีใ่น
การส่งงานให้ชัดเจนและเมื่อ
นักศึกษาส่งงานแล้วใหแ้จ้ง
อาจารย์ผู้สอนทราบทกุคร้ัง 

ความรู ้ 1. นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความ
ใส่ใจในศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม
นอกห้องเรียนจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ  
 

1. ผู้สอนแนะน าช่องทางใน
การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
และสามารถเรยีนรู้ได้ง่าย 
การดูคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องมี
สารสนเทศที่หลากหลาย
เกี่ยวกับการพัฒนาสมองให้มี
ความคิดสร้างสรรค ์และ
มอบหมายให้หาข้อมูลบริการ
ต่างๆ จากบทความทั้ง
ภาษาไทยและต่างประเทศ 

 

2. นักศึกษาพิการทางการได้
ยิน มีปัญหาในการสื่อสารและ
การใช้ภาษา การอ่านและการ
เขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ท าให้ไม่เข้าใจ

2. ผู้สอนใช้เวลาในการ
อธิบายและฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติม
นอกเวลาเรียนหรือท้ายชั่วโมง
เรียน 
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มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่ง

ต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐานอ้างองิ 

กิจกรรมและงานที่มอบหมาย
ต่าง ๆ รวมทั้งไม่สามารถ
ท างานร่วมกับนักศึกษาปกติได ้

3. นักศึกษาขาดความมั่นใจใน
การวิเคราะห์ปัญหาในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

3. ผู้สอนแนะน าการวิเคราะห์
ปัญหาในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
 

4. นักศึกษาต้องแก้ไขตนเอง
และให้ความส าคัญในการท่อง
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 

4. ผู้สอนแนะน าให้นักศึกษา
ฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ต่าง ๆ 
โดยการจับคู ่

5. การเขียนรายงานของ
นักศึกษายังเขียนเป็น                 
ส่วน ๆ ไม่สามารถสื่อความให้
ผู้อ่านเข้าใจได ้

5. ผู้สอนฝึกให้นักศึกษาเขียน
รายงาน แนะน าการใส่
ค าเช่ือม เช่น กับ และ 
เพราะฉะนั้น ฯลฯ 

6. นักศึกษาขาดความใส่ใจใน
การเรียนรู้เพิ่มเติมแม้ว่า
หลักสูตรจะจัดโครงการอบรม
ให้ความรู้เพิ่มเติมต่างๆ หลาย
โครงการซึ่งเป็นประโยชน์กับ
ตัวนักศึกษาอย่างมาก แต่
นักศึกษาบางส่วนยังไม่ชอบเข้า
ร่วมโครงการเพ่ือเพ่ิมพูนวิชา
ความรู้นั้น ๆ 

6. ผู้สอนแนะน าช่องทางใน
การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
และสามารถเรยีนรู้ได้ง่าย 

7. นักศึกษาชอบพูดคุยระหว่าง
เรียน 

7. ผู้สอนมอบหมายกิจกรรม
ให้ท าระหว่างเรียนและ
การบ้าน 

8. นักศึกษาบางส่วนไม่ใฝ่รู้และ
ขาดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเป็น

8. ผู้สอนแนะน าใหน้ักศึกษา
รู้จักช่องทางในการหาความรู้
ด้วยตนเอง เพื่อใหเ้กิดความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียน
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ผู้น าและการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

เพิ่มมากขึ้นเป็นการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนที่
เน้นให้นักศึกษาได้แสดงออก
ทั้งทางด้านความคิดและการ
ปฏิบัติ 

9. นักศึกษามคีวามกังวลใน
การหาที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในภาคเรียนหน้า 

9. ผู้สอนแนะน าการเลือก
สถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ทักษะทาง
ปัญญา 
 

1. นักศึกษาขาดความคิด
เชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้
ความรู้ที่แตกต่างจากสิ่งที่เรียน 

1. ผู้สอนแนะน าให้นักศึกษาดู
คลิปวิดีโอที่หลากหลาย
เกี่ยวกับการพัฒนาสมองให้มี
ความคิดสร้างสรรค ์

 

2. นักศึกษาขาดการคิด
วิเคราะห์ลักษณะของข้อมูล 
การสรุปเนื้อหาส าคัญ ในการ
น าเสนอสารสนเทศผ่าน
เว็บไซต ์

2. ผู้สอนมอบหมายงานให้ 
นักศึกษาคิดจากกรณีศึกษา
แบบต่าง ๆ  
 

3. นักศึกษาขาดการทบทวน
ความรู้เมื่อกลับบ้านไม่ได้ท า
แบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย  

3. ผู้สอนแนะน าให้นักศึกษา
ท าความเข้าใจกับเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องในช่ัวโมงเรียน 
ฝึกท าแบบฝึกหัดร่วมกันในชั้น
เรียนและเฉลยพร้อมแนวทาง
ในการวิเคราะห์ค าตอบ และ
การฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยตนเอง
นอกเหนือจากในช้ันเรียน 
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4. นักศึกษาอ่อนตระกะ การ
คิดเช่ือมโยงความเหมือนหรือ
แตกต่างจากสิ่งที่เรียน 
 

4. ผู้สอนชี้แนะ อธิบาย 
ยกตัวอย่างเชิงตรรกะที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การพัฒนาการ
เรียนรู้ เช่น วิธีการสอนแบบ 
4K : เทคนิคการพัฒนา
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาให้นกัศึกษาคิด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้
หลาย ๆ หัวขอ้ 

5. นักศึกษาขาดการคิด
วิเคราะห์และหาเหตุผลในเรือ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอน 

5. ผู้สอนมอบหมายให้ 
นักศึกษาคิดสิ่งใหม่ที่แตกต่าง
ไม่เหมือนจากที่เคยเรียน 

6. นักศึกษาไมส่ามารถแก้ไข
งานที่ท าได้ในกรณีที่ลักษณะ
งานไม่เป็นไปตามที่พี่เลี้ยงสอน
งาน 

6. ผู้สอนแนะน ามารยาท 
กาลเทศะก่อนที่นักศึกษาจะ
เข้าฝึกปฏิบัติร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการฯ 

7.นักศึกษาขาดการคิด
เชื่อมโยงหรือแตกต่างจากสิ่งที่
เรียนและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์  

7. ผู้สอนให้นักศึกษาคิดสิ่ง
ใหม่ที่ไม่เหมือนจากที่อาจารย์
ได้สอนไปแล้ว ท าแบบฝึกหัด
และโครงงานฝึกคิดแก้ปัญหา
ในกรณีศึกษาที่อาจารย์
ก าหนด 

8. นักศึกษาขาดความรอบคอบ
ในการวิเคราะห์และจัดกลุม่
ทรัพยากรสารสนเทศ  

8. ผู้สอนแนะน าและ
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมได้
เองนอกช้ันเรียน 

9. นักศึกษาแก้ปัญหาที่เกิด
จากการฝึกปฏิบัติไดค้่อนข้าง
น้อยและมีการคิดที่ไม่เป็น
ระบบ 

9. ผู้สอนแนะน าให้นักศึกษา
เรียนรู้การศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเอง ฝึกให้
นักศึกษารู้จักคดิและแก้ไข
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ปัญหาด้วยตนเองจากการ
ท างานกลุ่ม   

10. จากการเกบ็รวบรวมข้อมูล
จากผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยให้
ความส าคัญกับความถูกต้อง 
เพียงพอ และความซื่อสัตย ์
  

10. อาจารย์ฝกึให้นักศึกษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลตลอดจนรวบรวมข้อมูล
จากผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่าง
ถูกต้อง 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. นักศึกษาบางคนเข้ากับ
เพื่อนไม่ได้ 
 

1. ผู้สอนมอบหมายให้
นักศึกษาท ากิจกรรมกลุ่ม
ด้วยกันบ่อย ๆ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนให้ดีขึ้น 

 

2. นักศึกษาขาดการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ขาดความ
อยากรู้อยากเห็นจึงไม่มี
การศึกษาเพิ่มเติมนอกต ารา 

2. ผู้สอนมอบหมายให้
นักศึกษา รายงานถึงความ
รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม
ว่าใครรับผิดชอบงานใด 

3. นักศึกษาบางคนไม่
ช่วยเหลือเพ่ือนในการท างาน
กลุ่ม  
 

3. ผู้สอนกระตุ้นให้ นักศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่องด้วยการให้งาน
ที่นอกเหนือจากในต าราเรียน 

4. นักศึกษาขาดความ
รับผิดชอบต่อตนเองและการ
ท างานงานกลุ่ม ในการส่งงาน
ที่มอบหมายใหต้รงต่อเวลา 
 

4. ผู้สอนว่ากล่าวตักเตือน
มอบหมายงานเพ่ือฝึกฝนให้
นักศึกษารับผดิชอบต่อตนเอง
ให้มากขึ้น และจัดทดสอบ
ความรู้ด้วยการตอบปากเปล่า
ของสมาชิกในกลุ่ม 

5. นักศึกษาบางส่วนไม่มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ต้องท า ส่ง
งานไม่ตรงเวลา  ขาดความ
เสียสละ 

5. ผู้สอนหกัคะแนนส าหรับ
กลุ่มที่ส่งงานล่าช้า และแก้ไข
โดยเน้นการท าโครงงาน 
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6. นักศึกษาขาดการเสนอ
ตนเองในฐานะผู้น าของกลุ่ม 
เพื่อรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
  

6. ผู้สอนกระตุ้นและจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้แสดงออกถึงความเป็นผู้นา 
เช่น การเรียกให้นักศึกษา
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. นักศึกษาขาดการเลือก
รูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ 

1. ผู้สอนแนะน าให้ลอง
เปลี่ยนรูปแบบใหม่ เพื่อให้
เกิดความน่าสนใจมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. นักศึกษาไมส่ามารถเลือกใช้
ภาษาในการสื่อสารและ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

2. ผู้สอนยกตัวอย่างภาษาที่
ใช้ในการสื่อสารและให้ 
นักศึกษาฝึกสือ่สารอย่าง
ทั่วถึงทุกคน 

3. นักศึกษาขาดการคิด
วิเคราะห์สารสนเทศ 
 

3. ผู้สอนมอบหมายให้ท า
กิจกรรมกรณศีกึษา อ่านและ
สรุปประเด็นส าคัญเพื่อฝึก
ความคิดวิเคราะห์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

4. นักศึกษาขาดการฝึกฝน
ความสามารถในการอธิบาย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากสถิติหรือ
ตัวเลขและตีความจากเนื้อหา
ต่าง ๆ ได ้

4. ผู้สอนด าเนนิการให้ฝึกฝน
ในห้องเรียนและการท า
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง 
 

5. นักศึกษาบางคนไม่ได้ลงมือ
ท างานกลุ่มจริง ๆ 
 

5. ผู้สอนจัดทดสอบความรู ้
ด้วยการตอบปากเปล่าของ
สมาชิกในกลุม่ 

6. นักศึกษาลมืการใช้โค้ดค าสั่ง
ต่าง ๆ และการเขียนผังงาน
แก้ปัญหาโจทย์ผิด ๆ 
 

6. ผู้สอนท าการสอนตัวต่อตัว 
และให้ท าโจทย์เพิ่มเติม  
ผู้สอนประเมินการท างานจาก
การสอบปฏิบัติเป็นรายบุคคล 
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7. การสื่อสารผ่านการเขียน
ของนักศึกษาบางคนยังไม่ดีนัก 
โดยเฉพาะนักศึกษาที่บกพร่อง
ทางการได้ยิน 

7. ผู้สอนประเมินผลการ
เรียนรู้จากการออกข้อสอบ
กลางภาคและปลายบางเป็น
แบบปรนัย 

8. นักศึกษาไมม่ีความตั้งใจใน
การท างานมาส่งอาจารย์ท าให้
ได้คะแนนน้อย 

8. ประเมินการท างานและ
แจ้งให้นักศึกษาทราบผลงาน
และน าไปแก้ไข 

9. นักศึกษาบางคนไม่กล้า
แสดงออกผ่านการสื่อสารใน
การน าเสนอหน้างานกลุ่มชั้น
หน้าเรียน  

9. ผู้สอนประเมินพฤติกรรม
จากการท างานกลุ่ม และการ
ถามตอบเป็นรายบุคคล 

10. การท างานกลุ่ม ส่งผลให้
นักศึกษาไม่ได้ลงมือท างาน
กลุ่มจริง ท างานได้ไม่ทั่วถึง 
และไม่ใส่งานเท่าที่ควร 
 

10. ผู้สอนประเมินการท างาน
จากการสอบปฏิบัติเป็น
รายบุคคล ก าหนดความ
รับผิดชอบให้นักศึกษาทุกคน
อย่างชัดเจน และมีการ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

 8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่   2 คน  
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  2 คน 
(หลักฐานดูได้จากรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 วาระที่ 3 ข้อ 3.2) 

 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf


รายงานผลการด า เนินงานของหลัก สูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  | 117 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร  (SAR- มคอ.7 -  L IS )  ปี  2560 

 

9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชพีของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ให้ความส าคัญต่อการอบรมพัฒนา และการวิจัยของบุคลากร ดังปรากฏตามรายงานการ
ประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 (หลักฐานอ้างอิง 4.9.1) ซึ่งมีรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรของหลักสูตรดังนี้ 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับ 

หลักฐานอ้างองิ 
อาจารย ์ บุคลากร 

สายสนับ 
สนุน 

อบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 (1 สิงหาคม 2560) 

1  ได้รับความรู้และเทคนิคการสอนวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป
รายวิชาความเป็นสวนดุสิต และลักษณะของศูนย์การศึกษา
แต่ละแห่ง เพื่อสอนนักศึกษาให้ทราบถึงความเป็นมา
วัฒนธรรมสวนดุสิต การแต่งกาย การเดิน การยืน นั่ง ที่
เหมาะสม มารยาทระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 

การพัฒนาวิชาชีพ
ของอาจารย์และ
บุคลากร  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการ หัวข้อบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนบทความ
ทางวิจัยและบทความทางวิชาการ (1 สิงหาคม 2560) 

4  ได้แนวทางในการเขียนบทความทางวิจัยและบทความทาง
วิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ดีขึ้น 

การประสานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการพัฒนา
เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลในประเทศไทย 
(1- 2 สิงหาคม 2560) 

1  น าความรู้ไปประยุกต์ใช้แทรกความรู้ในการเรียนการสอน 
เรื่องการประสานความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด
ดิจิทัลในประเทศไทย  สร้างมาตรฐานการจัดเก็บทรัพยาการ
สารสนเทศดิจิทัลให้สามารถแบ่งปันและเชื่อมโยงเครือข่าย
การให้บริการร่วมกันได้ 

การอบรม  “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในสภาพแวดบ้อมห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom)” 

1  น าเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่มาใช้ในการ
เรียนการสอนนักศึกษา หากสามารถใช้ห้อง Smart Board 
ซึ่งต้องจองห้องตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา 

โครงการประชุมวิชาการประจ าป ี2560 National 
Library of Thailand Conference 2017 “ยุคแห่งการ
พัฒนานวัตกรรมห้องสมุดเพื่อยกระดับการให้บริการ” 

1  น ามาเป็นตัวอย่างในชั้นเรียนมานักศึกษา ซ่ึงเป็นตัวอย่างทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้า
ด้านศาสตร์ของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

http://info-science.dusit.ac.th/staff/staff-development.html#2560
http://info-science.dusit.ac.th/staff/staff-development.html#2560
http://info-science.dusit.ac.th/staff/staff-development.html#2560
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(24- 25 สิงหาคม 2560) 
ประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคประจ าปี 
2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (11 
กันยายน 2560)  

1  สามารถแทรกความรู้ในการเรียนการสอน เรื่องขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 

โครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ การสัมมนาวิชาการ “การจัดการ
เรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม” 
(21 กันยายน 2560)  

1  น าความรู้ไปการจัดการเรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม 

มหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ (21- 24 
กันยายน 2560)  

1  สามารถแทรกความรู้ในการเรียนการสอน เรื่องการความรู้พื้
ฐานดิจิทัลและกระแสเทคโนโลยีอันทันสมัยให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น 

ประชุม Bitcoin สกุลเงินในอนาคตของโลก จริงหรือ ? 
(28 กันยายน 2560)  

1  สามารถแทรกความรู้ในการเรียนการสอนเรื่องการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเงินไทย การใช้สารสนเทศ
ในทางธุรกิจซึ่เป็นทิศทางในอนาคตของรูปแบบนวัตกรรม
บริการสารสนเทศของประเทศให้นักศึกษาได้รับความรู้ใน
เรื่องนี้เพิ่มขึ้น 

การประชุมคณะท างานพิจารณาข้อเสนอโครงการจัดการ
ความรู้การวิจัยองค์ความรู้เพื่อสาธารณะประโยชน์ เชิง
นโยบายสาธารณ (Public Policy) (3 ตุลาคม 2560)  

1  น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการจัดการ
ความรู้การวิจัยองค์ความรู้เพื่อสาธารณะประโยชน์ เชิง
นโยบายสาธารณ 
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสืบคน้ข้อมูล
วิจัย และการหา Citations จากฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาต ิ

1  ในทักษะดังกล่าวมาปรับใช้ในการเผยแพร่ และสืบค้น
งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

 

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The International 
Forum on Data, Information, and Knowledge for 
Digital Lives (13- 15 พฤศจิกายน 2560) 

1  สามารถแทรกความรู้ในการเรียนการสอนเรื่องความรู้ท่ี
ส าคัญต่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลให้นักศึกษาได้ทราบ 

 

ประชุมวิชการเรื่อง ห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ 
4.0 ได้อย่างไร (24 พศจิกายน 2560)  

1  สามารถแทรกความรู้ในการเรียนการสอน เรื่องการบริการ
ห้องสมุดและสารสเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ในยุคดิจิทัล ให้นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มขึ้น 
 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลกระทบการวิจัย
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (Research to 
Impact Pathway) (4 มกราคม 2561) 

1  ได้แนวทางในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในชั้น
เรียนได้ดีขึ้น 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนเสมือนจริง Audmented Reality (AR) (19 
ธันวาคม 2560) 

1    

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยุค บิ๊ก ดาต้า (Big Data) ณ 
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9 มีนาคม 
2561) 

1    

สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา
แนวใหม่ รุ่นที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรม
เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ (10-11 มีนาคม 2561) 

1    
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โครงการอบรม เรื่อง Digital Marketing Trend 2018 
ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (8 กุมภาพันธ์ 
2561) 

 1   
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 
1. โครงสร้างและองค์ประกอบการบรหิารหลักสูตร (สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ) 
 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงสร้างการ
บริหารหลักสูตร โดยก าหนดบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ ทีค่รอบคลุมการด าเนินงานในทุกด้านที่จะ
สนับสนุนการด าเนินงานให้มีคุณภาพ ดังนี ้
 
 
 

 
 
  

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
2. การบริหารหลักสูตร 
 ปัญหาที่พบในการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธผิลตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

แนวทางการปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย  

ขาดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน และต้องมีการ
เตรียมความพร้อมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบชอบหลักสูตรคน
ใหม ่

-  

 
ประธานหลักสูตร 

 

 
ที่ปรึกษาหลักสูตร 

 
ฝ่ายวิชาการ 

 
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธผิลตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

แนวทางการปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

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

กระทบต่อการพัฒนาทักษะ
ความรู้ของนักศึกษาที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 
(วัตถุประสงค์ข้อที่ 3) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ประชุมหารือ โดยปรับการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
แผนฯ ให้มีความสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 
 ปัญหาที่พบในการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธผิลตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

แนวทางการปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ คู่มือ
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการเพิ่มพูน
ทักษะ ความสามารถของ
ผู้เรียนไว้ประจ าหลักสูตร  

กระทบต่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติไม่เพียงพอต่อการ
จัดการห้องสมุดและ
สารสนเทศ ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 
(วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ประชุมหารือ โดยมีนโยบายใน
การหาทุนสนบัสนุนด้วยช่องทาง
ต่าง ๆ อาทิ เงินสนับสนุนจาก
ศิษย์เก่า การแบ่งเงินจาก
โครงการต่าง ๆ เพื่อน ามาจัดหา
อุปกรณ์ เครื่องมือ หนังสือคู่มือ
ต่าง 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 
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3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้(สกอ.6.1)  
 ประเด็นการประเมิน 
 - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสว่นร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อใหม้ี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 - จ านวนสิ่งสนบัสนุนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้  

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้หลักสูตรฯ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาและอาจารย์ 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักศึกษาและอาจารย์ร้อยละ 80 มีความพงึพอใจในสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรจัดเตรียมให้บริการในระดับมาก 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 ระบบและกลไก 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระบบการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ตามที่ระบุใน มคอ.2 หน้า 88-91 ดังนี ้(หลักฐาน
อ้างอิง 1)  
 1. หลักสูตรด าเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริม
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทงภายในชั้นเรียนและนอกช้ันเรียน 
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการทีแ่ต่งต้ังขึ้น 
 2. หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย โดยประสานขอความ
อนุเคราะหใ์ช้แหล่งการเรียนรู้ภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. มีการติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน เพื่อระบุ
ถึงทรัพยากรที่ต้องการเพ่ิมเติม โดยประสานงานกับหน่วยงานที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. รายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
เกี่ยวข้องกับการจัดหาทรัพยากรการเรียน การสอน เช่น ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสารวจความต้องการใช้
ทรัพยากร การเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอนเป็นประจ าทุกปี 
ได้แก่ หนังสือ ต าราวิชาการ วารสารและ สือ่อิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่จาเป็นต่อการเรียนการ
สอน 
 4. ประเมินความพึงพอใจและความเพียงพอของทรัพยากร
การเรียนการสอน โดย นักศึกษาและอาจารย์ประจารายวิชา 
สารวจด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน 
 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์ประจ าน าข้อมูลสิง่สนับสนุน ข้อมูลความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และปญัหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปี
การศึกษา 2559 มาประชุมหารือ ในประเด็น การด าเนินการ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน อย่างเหมาะสม การปรบัปรุงการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ การวางแผน การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือการด าเนินงานของหลักสูตรฯ 
(ฉบับปรุงปรุง 2560) (หลักฐานอ้างอิง 2) โดยในปีการศึกษา 
2559 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร และนักศึกษามีความพึงพอใจในสิ่ง
สนับสนุนในระดับมาก (หลักฐานอ้างอิง 3) ดังนั้นการด าเนินงาน
ในปีการศึกษา 2560 จึงด าเนินงานตามขั้นตอน โดยมีการติดตาม 
สอบถามจากนักศึกษาและอาจารยเ์ป็นระยะ  
 2. การด าเนินการเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ว่า หลักสูตรมีความ
พร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และ 
การวิจัย ใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อะไรไว้
ให้บริการ ประกอบด้วย การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับคณะ) 
และการปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม่ (ระดับหลักสูตร) โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้ช้ีแจงให้นักศึกษาใหม่ไดท้ราบว่ามีบริการ
อะไรบ้างที่นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คู่มือการด าเนินงาน บริหาร
หลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 
 
3. รายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงาน สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ฯ 2559 (หน้า 
9) 
 
 
 
 
4. ภาพกิจกรรม “ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 
2560” 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/60_Curriculum_manual.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/60_Curriculum_manual.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/x_x_x_Evaluate_report_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/x_x_x_Evaluate_report_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/x_x_x_Evaluate_report_59.pdf
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รุ่นพี่พาน้องไปรู้จักกับสถานทีต่่าง ๆ รอบมหาวิทยาลัยด้วย 
(หลักฐานอ้างอิง 4) 
 3. หลักสูตรมีการติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอน 
เพื่อระบุถึงทรัพยากร ที่ต้องการเพิ่มเติม โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาทรัพยากรการเรียน การสอน 
(หลักฐานอ้างอิง 5)  
 4. หลักสูตรได้มีประเมินความพึงพอใจและความเพียงพอของ
ทรัพยากรการเรียนการเมื่อสิน้สุดการจัดการเรียนการสอนในแต่
ละภาคการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการ
ประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี และ
ท ารายงานผลการประเมินการด าเนินงานหลักสูตรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปี
การศึกษา 2560 
 การประเมินกระบวนการ 
 ผลประเมินกระบวนการจากค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ พบว่า 
การบริหารจัดการสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2560 นี้ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนภาพรวม
ในระดับมาก (4.47) และนักศึกษามีความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่หลักสูตรจัดเตรียมให้บริการภาพรวมในระดับมาก 
(4.38)  
 ส่วนผลประเมนิกระบวนการจากค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพ
พบว่าสิ่งสนับสนุนที่หลักสูตรจัดเตรียมไว้ให้กับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และนักศึกษา มีการให้บริการอยา่งเพียงพอและสามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. รายงานการประชุมครั้งที่ 
5/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.5 แจ้ง
ความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศที่จะใช้ในปีการศึกษา 
2560 
 
 

จ านวนสิ่งสนบัสนนุที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 
 วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้นักศึกษาและอาจารยม์ีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่หลักสตูรจัดเตรียมให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
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 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรจัดเตรียมให้บริการมีความ
เพียงพอ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ระบบและกลไก 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. ประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลและวางแผนการจัดการสิ่ง
สนับสนุนที่จ าเป็นในแต่ละภาคการศึกษา  
 2. ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อการ
จัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 4. น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงกระบวนการ
ในปีการศึกษาถัดไป 
 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จาก
ความต้องการใช้ในแต่ละภาคการศึกษา ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ในปีการศึกษา 2559 เพื่อวางแผนและ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง ซึ่งสามารถ
น าเสนอในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
  1) ด้านกายภาพ (อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้กรอกแบบฟอร์ม
ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประสานงานไปยังส านักส่งเสริม
และงานทะเบียนเพื่อให้จัดหาห้องเรียนที่มีความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาที่มีความพิการทางร่างกาย และประสานงานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือให้จดัหาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับรายวิชาที่เกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักฐานอ้างอิง 1) 
   นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ยังได้ติดต่อประสานงานกับ
ส านักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 
2 ได้เข้ารับการฝึกงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการ
ท างานให้กับนักศึกษาอีกทางหน่ึงด้วย (หลักฐานอ้างอิง 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. แบบฟอร์มแจ้งขอใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่น า
ส่งไปยังส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 
 
 
 
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์รับ
นักศึกษาเข้าฝึกงาน ณ 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/6-2560-ComputerUsageForm.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/6-2560-ComputerUsageForm.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/6-2560-ComputerUsageForm.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/6-2560-ComputerUsageForm.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-ContactNationalLibrary.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-ContactNationalLibrary.pdf
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  2) ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ในระหว่างการจัดการเรียน
การสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับทราบข้อมูลจากนกัศึกษา 
ถึงปัญหาและข้อบกพร่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนหรือ
การใช้งานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ก็ได้ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ทราบและเรง่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
  3) ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตร คือ 
แหล่งฝึกปฏิบตัิการวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ประสานงานกับส านักวิทยบริการฯ ในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา (หลักฐานอ้างอิง 3) 
และการขอความร่วมมือในการใช้บริเวณพื้นที่ และทรัพยากรใน
ส่วนของห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งให้นักศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพ เช่น รายวิชาการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ รายวิชา
การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น (หลักฐานอ้างอิง 4) 
 ผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่หลักสูตรจัดการให้ ดังตารางแสดงความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอ่การจัดการสิ่งสนับสนุนของหลักสูตรฯ (หลักฐาน
อ้างอิง 5) 
 การประเมินกระบวนการ 
 การบริหารจัดการสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2560 
น้ี อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีสว่นร่วมในการเสนอแนะข้อมลู และ
ความต้องการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งได้รับ
ความอนุเคราะห์ด้วยดี แต่มีบางปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ได้ เช่น คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ท างานไม่ดี 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรไดแ้จ้งไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ แต่ได้รับ
การแก้ไขที่ล่าช้า 
 ผลการปรับปรงุ 
 การด าเนินการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 
2560 มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการทันทีที่มีข้อ
ร้องเรียนจากนักศึกษา จึงท าให้ผลการประเมินความพึงพอใจมี
ระดับที่สูงขึ้นจากปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
 

ส านักหอสมดุแห่งชาติ (ลงวันที ่
29 มกรคม 2561) 
 
 
 
 
 
 
3. บันทึก คมส.1950/2560 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ปี
การศึกษา 2560 
4. บันทึกข้อความ คมส.
2463/2560 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าเรียนรู้
ส่วนงานท ารายการ 
5. รายงานผลการประเมินการ
ด าเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 
2560 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-ContactNationalLibrary.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/3-2560-ContactNationalLibrary.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/6-2560-huso1950.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/6-2560-huso1950.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/6-2560-huso1950.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/6-2560-huso1950.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/5-2560-human2463.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/5-2560-human2463.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/5-2560-human2463.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/5-2560-human2463.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
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หมายเหตุ  ดูข้อมูลจ านวนสิง่อ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เพิ่มเติมจากตาราง 5.3- 1 
 
ตารางแสดงความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อการจัดการสิ่งสนับสนุนของหลักสูตรฯ  

ประเดน็ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระดับความพอใจ 

2558 2559 2560 
วัสดุอุปกรณ์ 3.80 3.57 4.40 
สิ่งอ านายความสะดวก 3.80 3.57 4.20 
ห้องพักอาจารย์ 4.20 4.42 4.80 

ผลประเมินภาพรวม 3.93 3.85 4.47 
 
ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี่อการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูข้องหลักสูตรฯ  

ประเดน็ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ระดับความพอใจ 

2558 2559 2560 
หลักสูตรมีการชี้แจงข้อปฏิบัติในการขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้
นักศึกษาได้รับทราบ 

4.13 4.11 4.47 

ห้องพยาบาล ห้องอาหาร ศูนย์สุขภาพพร้อมให้บริการ 4.05 3.88 4.34 
ห้องสมุดจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงกับเนื้อหาวิชาอย่างเพียงพอ 4.09 3.86 4.32 
ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.98 3.82 4.30 
ระบบเครือข่ายการสื่อสารใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ 4.05 3.97 4.50 

ผลประเมินภาพรวม 4.06 3.92 4.38 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 98 129 115 
จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบส ารวจ 94 126 100 

 

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้หลักสูตรสามารถจัดการสิ่งสนับสนุนที่สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่หลักสูตรจัดให้บริการมากกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักศึกษาและอาจารย์ได้รับประโยชน์จากสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่หลักสูตรจัดให้บริการ 
 ระบบและกลไก 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไดด้ าเนินการปรับปรุงและพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ภายหลังจากทราบผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ตามคู่มือการด าเนินงาน บริหาร
หลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2560) ดังนี ้
 1. น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ปีการศึกษา 2559 เข้าหารอืในที่
ประชุมเพื่อรับทราบและวางแผนการบริหารจัดการในปีการศึกษา 
2560 
 2. จัดท าแผนปรับปรุงการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
 3. ด าเนินการและติดตามการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงที่
ได้ก าหนดไว้ 
 4. ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 หลักสูตรฯ ไดด้ าเนินการตามแผนงานดังนี ้
 1. หลักสูตรฯ จัดประชุมครั้งที่ 5/2560 วาระที่ 5 ข้อ 5.1 
แผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน (Improvement plan) ปี
การศกึษา 2560 (หลักฐานอ้างอิง 5) โดยน าผลการประเมนิการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (หลักฐานอ้างอิง 6) 
ซึ่งพบว่า ความพึงพอใจเกี่ยวกับห้องสมุดจัดให้มีทรัพยากร
สารสนเทศตรงกับเนื้อหาวิชาอย่างเพียงพอ, ห้องเรียน อุปกรณ์ 
เครื่องมือ อยู่ในสภาพดีพร้อมให้บริการ และระบบเครือข่ายการ
สื่อสารใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะอยู่ในระดับมาก แต่
ค่าเฉลี่ยยังมีค่าน้อยอยู่ แต่ในปีการศึกษา 2560 สิ่งที่หลักสูตรจะ
สามารถจัดการได้เร็วที่สุด คือ การประสานงานกับห้องสมุดเพ่ือ
จัดดให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงกับเนื้อหาวิชาการอย่างพอเพียง 
จึงได้น าประเด็นนี้มาเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง ในปี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. รายงานการประชุมครั้งที่ 
5/2560 วาระที่ 5 ข้อ 5.1 แผน
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงาน (Improvement 
plan) ปีการศกึษา 2560 
6. รายงานผลการประเมินการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ปี
การศึกษา 2559 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/x_x_x_Evaluate_report_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/x_x_x_Evaluate_report_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/x_x_x_Evaluate_report_59.pdf
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การศึกษา 2560 โดยก าหนดสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ การติดต่อ
ประสานงานกับส านักวิทยบริการฯ ในการจดัหาทรัพยากร
สารสนเทศใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าแบบส ารวจความต้องการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
 3. หลักสูตรท าบันทึก คมส.1950/2560 เรือ่งขอความ
อนุเคราะห์จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 
(หลักฐานอ้างอิง 7) ส่งไปยังผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ เพื่อ
ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามขั้นตอนต่อไป 
 4. ส านักวิทยบริการฯ แจ้งใหห้ลักสูตรฯ ทราบถึงผลการ
ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
และเข้าไปใช้บริการในส านักวิทยบริการฯ  
 5. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรฯ ไดด้ าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และจดัท ารายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (หลักฐาน
อ้างอิง 8) 
 การประเมินกระบวนการ 
 หลักสูตรฯ ไดด้ าเนินการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยพิจารณาปรับปรุงสิ่งที่หลักสูตร
สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้สะดวกและ
สามารถท าได้เร็วที่สุด นั่นคือ การประสานกับส านักวิทยบริการฯ 
เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศส าหรับให้นกัศึกษาค้นคว้า  
 ผลการปรับปรงุ 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มากขึ้นเมื่อ
เทียบกับผลการประเมินของปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
7. บันทึก คมส.1950/2560 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ปี
การศึกษา 2560 
 
 
 
 
8. รายงานผลการประเมินการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ปี
การศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/6-2560-huso1950.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/6-2560-huso1950.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/6-2560-huso1950.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/6-2560-huso1950.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/2-2560-EvaluationOperationReport.pdf
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ตาราง 5.3- 1 จ านวนสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

รายการ หน่วย จ านวนสิ่งสนับสนุน 
2557 2558 2559 2560 

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

 
หนังสือ (หมวด Z) เล่ม 

ท. 593 2,812 2,057  
อ. 368 289  

 
หนังสือพิมพ ์ ชื่อ 

ท. ไม่มี
ข้อมูล 

19 19 19 
อ. 6 6 6 

 วารสาร ชื่อ ไม่มี
ข้อมูล 

9 9 9 

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

4. ระบบการตรวจสอบการเงินที่โปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรม์ีการบริหารการเงินที่โปร่งใสและเป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินการเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. เสนอโครงการผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 2. ขออนุมัติจดัซื้อจัดจ้างพัสด ุ
 3. ตรวจรับพัสดุ 
 4. ขออนุมัติเบิกจ่าย 
 5. รายงานการรับและการใชจ้่ายเงินต่อที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 6) 

ตัวบ่งชี ้ ประเมนิตนเอง ผลการประเมนิของกรรมการ 
6.1 3 คะแนน 3 คะแนน 
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร 
จากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็นหรอืสาระจากผู้

ประเมนิ* 
ความเห็นของอาจารย ์

ประจ าหลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1   
องค์ประกอบที่ 2   
องค์ประกอบที่ 3   
องค์ประกอบที่ 4   
องค์ประกอบที่ 5   
องค์ประกอบที่ 6   

หมายเหตุ : ขอ้คิดเห็นหรือสาระจากผลประเมินปีที่ผ่านมา 
 
สรุปตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

องค์ประกอบ ปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต N/A N/A N/A N/A 
3. นักศึกษา 1.33 3.00 3.67 3.00 
4. อาจารย ์ 3.83 3.67 3.81 4.00 
5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

2.00 3.50 4.00 3.75 

6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ 1.00 3.00 3.00 3.00 
รวม 2.04 3.36 3.77 3.55 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............N/A................  
 

ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมนิ ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมนิ 
N/A N/A 

ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจำกผลกำรประเมิน  
ไม่ม ี

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
 
กระบวนการประเมิน ……………………N/A……………………………………………….. 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

N/A N/A 
ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจำกผลกำรประเมิน  
ไม่มี 
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 

1. การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี 
ประเด็น รายการ 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 
(ถ้ามี) 

1. ปีการศึกษา 2560 มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจาก
การย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่นภายในมหาวิทยาลัย และมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากข้าราชการการขอโอนย้าย
ไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ส่งผลกระทบกับการสรรหาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรคนใหม่ การส่งมอบงาน และการเรียนรู้งาน 
2. ปีการศึกษาร 2559 มีการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ กระทบต่อ
แผนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 และอาจ
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษารหัสอื่น ๆ ด้วย 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน 
(ถ้ามี) 

1. คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในสังกัด สกอ. ออกประกาศเรื่อง 
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และอาจส่งผลต่อจ านวนนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 
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หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

1. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลา 

ที่แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผล

ที่ไม่สามารถด าเนนิการได้
ส าเร็จ 

1. ปรับปรุง
รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) 
และรายงานผล
การด าเนินงาน
ของรายวิชา 
(มคอ.5) ให้มี
ความถูกต้อง และ
สอดคล้องกับการ
ใช้ประโยชน์มาก
ยิ่งขึ้น 

31 กรกฎาคม 
2560 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ได้ใช้
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) และรายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.
5) ที่มีการปรับปรุงใหม่ตาม
แผนงานที่ก าหนด 

2. ปรับปรุงคู่มือ
การด าเนินงาน 
สาขาวิชา
บรรณารักษ์ฯ ใน
ส่วนการบริหาร
จัดการด้าน
อาจารย์ ควรเพิ่ม
การบริหารจัดการ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรด้วย 
กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม  

31 สิงหาคม 
2560 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 การบริหาร
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 
ด าเนินการตามคู่มือการ
ด าเนินงาน บริหารหลักสูตรฯ 
(ฉบับปรับปรุง 2560) ที่มีการ
ปรับปรุงใหม่ตามแผนงานที่
ก าหนด 

3. รายงานผลการ
ด าเนนิงาน
หลักสูตร (มคอ.7) 

30 มิถุนายน 
2561 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชา

ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ใหม่ เพื่อน ามาใช้รับนกัศึกษา 
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผล
ที่ไม่สามารถด าเนนิการได้

ส าเร็จ 
ควรน าข้อมูลการ
ปรับรายวิชาเข้า
มาแสดงให้เหน็ถึง
ความทันสมัยของ
หลักสูตร 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
ดังนี้ 
๐ จัดการวิพากษ์หลักสูตรฯ ไป
เมื่อวันที่ 20 มถิุนายน 2561 
และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
๐ น าเสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 
มิถุนายน 2561 และปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
๐ น าเสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม 2561  

4. รวบรวมข้อมูล
ศิษย์เก่า และ
น ามาจัดท า
ท าเนียบศิษย์เก่า 
เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของ
หลักสูตร 

30 มิถุนายน 
2561 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้จัดท า
เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล
ศิษย์เก่า เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตร 
หัวข้อ “ แบบสอบถามศิษย์เก่า 
/ ความต้องการมีส่วนร่วมกับ
หลักสูตร” 

 
2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 1) ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)  
  ๐ ไม่ม ี
 2) ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลรายวิชาฯ) 
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  ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินงานที่จะน าไปสู่การพัฒนา
หลักสูตร ดังนี ้
  2.1) การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา 
   - จัดท าตารางแสดงความเชื่อมโยงของรายวิชาต่าง ๆ ที่น าไปสู่การประกอบอาชีพ เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมการสอน ที่มุ่งถ่ายทอดวิชาการอันจะน าไปสู่การประกอบ
อาชีพนั้น ๆ ได้จริงตามที่แจ้งไว้ใน มคอ.2 
   - จัดท าตารางปรับปรุงรายวิชา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพือ่ให้
เนื้อหารายวิชาทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  2.2) การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผ์ลรายวชิา 
   - ปรับวิธีการสอนให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมหรือชิ้นงานในการสอนแต่ละวิชา เพื่อให้
นักศึกษาท างานน้อยลง แต่มคีวามรู้ครบถ้วนในทุกวิชา 
   - ผู้สอนใช้ระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในการ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา 
 
3. แผนปฏิบตัิการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2561 

ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่า 

จะสิ้นสุดแผน 
ผู้รับผิดชอบ 

การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการวิจัย
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
กิจกรรม 1. เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา 
 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
 3. ร่วมท าวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
เป้าประสงค ์
 1. ภายในปีการศึกษา 2563 มีวิจัย
พัฒนาวิชาชีพ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

31 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การจัดท าแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกสข์อง
นักศึกษา ชั้นปี 3  
กิจกรรม 1. จัดเตรียมเครื่องมือและพื้นที ่
 2. อบรมความรู้ให้แก่นักศึกษา 
 3. ติดตามการจัดท าแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกสข์องนักศึกษา 
เป้าประสงค ์

31 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่า 
จะสิ้นสุดแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

 1. นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 มีแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกสท์ี่สามารถแสดงผลงานของตนเอง
ได ้
การติดตามการมีงานท าของบัณฑิต 
กิจกรรม 1. เตรียมเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ประสานงานบัณฑิตเพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 3. ประมวลผลและท ารายงานสรุป 
เป้าประสงค ์
 1. ทราบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
และผู้ใช้บัณฑิต 

30 มิถุนายน 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
 1) บรรพต พิจติรก าเนิด. (2553). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการ
เข้าถึงห้องสมุดเฉพาะ, วำรสำรโดมทัศน์. 31(1) (มกราคม- มิถุนายน 2553). 
 2) บรรพต พิจติรก าเนิด. (2555). การใช้วารสารที่จัดให้บริการโดยส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนกัศึกษา มหาวทิยาลัยกลุ่มรัตนโกสินทร์, วำรสำรวิจัยสวนดุสิต. 8(1) 
(มกราคม - เมษายน 2555). 
 3) บรรพต พิจติรก าเนิด. (2556). วารสารหลักสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ในประเทศไทย, วำรสำรวิจัยสวนดุสิต (สำขำมนุษยศำสตร์ฯ). 9(9) (กรกฎาคม - กันยายน 2556). 
 4) บรรพต พิจติรก าเนิด. (2560). การยอมรบัของนักศึกษาที่มีต่อระบบบันทึกผลการเรยีนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา, วำรสำรครุศำสตร์สำร. 11(1) (มกราคม - มิถุนายน 2560). 
ยังไม่เห็นตัวเล่ม 
  
อาจารย์คนประจ าหลักสูตรที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
 1) บุญญลักษม์ ต านานจิตร. จากงานวิจัยสวนดุสิตสู่ Digital Education. จดหมำยข่ำวรำย
เดือน SDU Timeline มหำวิทยำลัยสวนดุสิต, (พฤษภาคม 2558). 
 2) บุญญลักษม์ ต านานจิตร. บทความในจุลสารการใช้ไอทีเพ่ือการขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอนครูปฐมวัยตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ระยะที่ 2 (รมป.2) 2560. 
 3) บุญญลักษม์ ต านานจิตร. (2552). การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วำรสำรวิจัยวิจัย มสด . สำขำสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์, 5(2), พฤษภาคม - สิงหาคม, 2552). 
 4) พิทักษ์ จันทร์เจริญ, นุชฤดี รุ่ยใหม่, บุญญลักษม์ ต านานจิตร และณัฐวุฒิ สังข์ทอง. 
(2554). การศึกษาความภักดีต่อการบริการของลูกค้าของส านักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.   
วำรสำรเซนต์จอห์น, 15(14), (มกราคม – มิถุนายน, 2554). 
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 5) พิทักษ์ จันทร์เจริญ, นุชฤดี รุ่ยใหม่, บุญญลักษม์ ต านานจิตร และณัฐวุฒิ สังข์ทอง. 
(2554).  การรับรู้คุณภาพชีวิตงานและความผูกพันองค์กร : กรณีศึกษาพนักงานส านักกิจการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต”. วำรสำรวิชำกำร, 14(15), (มกราคม – มิถุนายน, 2554). 
 6) บุญญลักษม์ ต านานจิตร และณัฐวุฒิ สังข์ทอง. (2555). แนวทางการพัฒนาการใช้
สารสนเทศเพื่อประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของประเทศ
ไทย. วำรสำรวิจัย มสด. สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์, 8(1), (มกราคม – เมษายน, 2555). 
 7) บุญญลักษม์ ต านานจิตร และณัฐวุฒิ สังข์ทอง. (2555). ผลการด าเนินงานในการจัด
การศึกษาของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของประเทศไทย. ร่วมน าเสนอในงานการน าเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012) วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์
ประชุมบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ.  
 8) บุญญลักษม์ ต านานจิตร และณัฐวุฒิ สังข์ทอง. (2555). ผลการด าเนินงานในการจัด
การศึกษาของ ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของประเทศไทย. น าเสนอในการประชุมวิชาการการ
บริหารและการจัดการ ครั้งที่ 8. กำรบรหิำรจัดกำรแห่งโลกพลวัต. วันที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์.  
 9) บุญญลักษม์ ต านานจิตร และณัฐวุฒิ สังข์ทอง. (2556). มาตรฐานการบริการหอพักใน
โครงการที่พักศูนย์หัวหิน ส านักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. น าเสนอในการประชุมวิชาการ   
ปัญญาภิวัฒน์. ครั้งที่ 3 ทิศทำงเศรษฐกิจไทยในยุคบูรพำภิวัตน์ . วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ 
หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี. 
 10) บุญญลักษม์ ต านานจิตร และสายสุดา ปั้นตระกูล. (2557). แนวทางการพัฒนาการ
จัดการระบบสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย. น าเสนอในการประชุมวิชาการ
ปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4 กำรสัมมนำเรื่อง อนำคตของประเทศไทยกับยุทธศำสตร์พืชเศรษฐกิจ. วันศุกร์ที่ 9 
พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. 
 11) Boonyalak Tumnanchit & Nutthawud Sungthong. (2014). The Current State 
And Problem Status Of Child Caretakers Using Educational Information Technology In 
Thailand. The future issue of the ABAC Journal, in 2014. 
  12) บุญญลักษม์ ต านานจิตร และสายสุดา ปั้นตระกูล. (2558). “แนวทางการพัฒนาระดับ
การรู้สารสนเทศของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย”. 
วำรสำร   วิจัย สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 8(2), (กรกฎาคม- ธันวาคม, 2558). 
 13) บุญญลักษม์ ต านาจิตร. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหา
เป็นฐานโดยวิธีการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี. วำรสำรพัฒนำเทคนิคศึกษำ, 29(100). 
 14) บุญญลักษม์ ต านานจิตร และสายสุดา ปั้นตระกูล. (2559). การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยของครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก



รายงานผลการด า เนินงานของหลัก สูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  | 141 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร  (SAR- มคอ.7 -  L IS )  ปี  2560 

 

เล็ก   สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 กำรพัฒนำงำนวิจัย รับ
ใช้สังคม วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 
 15) บุญญลักษม์ ต านานจิตร. งานวิจัยเพื่อครูปฐมวัยศตวรรษที่ 21. จุลสำรกำรใช้ไอทีเพื่อ
กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนครูปฐมวัยตำมโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงกรมส่งเสริมกำร
ปกครอง   ท้องถิ่นกับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ระยะที่ 2 (รมป.2), มิถุนายน, 2560. 
 16) บุญญลักษม์ ต านานจิตร. (2560). กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานบนแนวคิดการจัดการ
ความรู้. วำรสำรพัฒนำเทคนิคศึกษำ, 30(105), (มกราคม- มีนาคม, 2561). 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 
 1) สายสุดา ปัน้ตระกูล. (2560). แนวทางการพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศจาก
อินเทอร์เน็ตของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็กปฐมวัย. วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏกำญจนบุร,ี 6(2), 1- 10. 
 2) สายสุดา ปัน้ตระกูล. (2557). การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานของห้องสมุด ศูนย์
การศึกษาพิเศษระดับเขตการศึกษา. วำรสำรวิจัยสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 7(2), 64- 78. 
 3) สายสุดา ปัน้ตระกูล. (2554). พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สวนดุสิตชั้น1. วำรสำรปัญญำภิวัฒน,์ 3(1), 47- 59. 
 4) สายสุดา ปัน้ตระกูล. (2552). พฤติกรรมของบุคลากรในการใช้บริการบนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วำรสำรวิจัย มสด สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์, 5(1), 26- 37. 
 5) สายสุดา ปัน้ตระกูล. (2547). เทคนิคและขั้นตอนการฝึกอบรม. วำรสำรสำรสนเทศ, 5(2), 
63- 74. 
 6) สายสุดา ปัน้ตระกูล, ปริศนา มัชฌิมา และ กาญจนา เผือกคง. (2557). การศึกษาสภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. 
วำรสำรสมำคมนักวิจัย, 19, (2), 81- 91. 
 7) กาญจนา เผือกคง และ สายสุดา ปั้นตระกูล. (2555). การประยุกต์ความรู้จากวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสื่อเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมด้านความกตัญญูผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วำรสำรปัญญำภิวัฒน,์ 4(1), 55- 67. 
 8) ณัฏฐา ผิวมา, ปริศนา มัชฌิมา และ สายสุดา ปั้นตระกูล. (2559). แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรบันักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วำรสำรปัญญำภิวัฒน,์ 8, 
(ฉบับพิเศษ), 234- 247. 
 9) บญุญลักษม์ ต านานจิตร และ สายสุดา ปั้นตระกูล. (2558). แนวทางการพัฒนาระดับการ
รู้สารสนเทศของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย. 
วำรสำรวิจัยสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 8, (2), 92- 106. 
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 10) ปริศนา มชัฌิมา และ สายสุดา ปั้นตระกูล. (2555). การศึกษาพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์แบบพกพาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วำรสำรวิจัย มสด สำขำ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร,์ 8, (1), 87- 96. 
 11) ปริศนา มชัฌิมา, สายสุดา ปั้นตระกูล และ กาญจนา เผือกคง. (2554). รูปแบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกมออนไลน์ที่มีผลต่อเยาวชนไทย : กรณีศึกษาชุมชนสี
คามกรุงเทพมหานคร. วำรสำรวิจัย มสด สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์, 7,(2), 77- 90. 
 12) อาภาภรณ์ อังสาชน, กาญจนา เผือกคง, ปริศนา มชัฌิมา, ไพโรจน์ แก้วเขียว และ สาย
สุดา ปั้นตระกูล. (2552). การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของศูนย์กลางความรู้สาหรับประชาชน. วำรสำร
วิจัยสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 2, (1), 68- 80. 
 13) Saisuda Pantrakool & Sumalee Chanchalor. (2018). The relationship 
between emotional intelligence and the academic achievements of hearing impaired 
students in higher education in Thailand. International Journal Innovation and Learning, 
23(4), 1- 15.  
 14) Saisuda Pantrakool & Sumalee Chanchalor. (2016). Learning factors of 
hearing- impaired Students. International Journal of Management and Applied Science, 
2(11), 120- 123.  
 15) Saisuda Pantrakool & Sumalee Chanchalor. (2016). Study on the Use of 
Assistive Technology and the Emotional Quotient of Students with Hearing Impairment. 
ABAC Journal, 36(1), 69- 77. 
 16) Arpaporn Angsachon & Saisuda Puntrakool. (2016). 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, 
ASEAN Journal of Education, 2(1), 33- 49. 
 17) บุญญลักษม์ ต านานจิตร และ สายสุดา ปั้นตระกูล. (2559). กำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศภำษำอังกฤษในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกาญจนบุรีวันที่ 27 พฤษภาคม 2559. 
 18) บุญญลักษม์ ต านานจิตร และ สายสุดา ปั้นตระกูล. (2557). แนวทำงกำรพัฒนำกำร
จัดกำรระบบสำรสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย, การประชุมวิชาการปัญญา
ภิวัฒน์ครั้งที่ 4 สถาบันการจดัการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2557. 
 19) Saisuda Puntrakool & Pichet Pinit. (2014). The Activities Learning by Social 
Networking Technologies and Project- based Learning Styles of Information Technology 
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Subject. International Conference on Social Science and Management (ICSSAM), Kyoto: 
Japan. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
 1) จิตชิน จิตตสิุขพงษ์. (มกราคม - เมษายน 2555). ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักด้าน การใช้
สารสนเทศกับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วำรสำร
วิจัย มสด สำขำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์. 8(1), หน้า 35 - 47. 
 2) กาญจนา เผือกคง, ภูริพจน์ แก้วย่อง และจิตชิน จิตติสุขพงษ์ . (มกราคม - เมษายน 
2555). ผลของการสอนในรายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้การสอนแบบแผนที่ความคิด (Mind 
Mapping). วำรสำรวิจัย มสด สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์, 8 (1), หน้า 109 - 117. 
 3) จิตชิน จิตติสุขพงษ์ . (2556). คุณวุฒิวิชาชีพไทยสู่อาเซียน.  วำรสำรสังคมมนุษย์
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต. 31(1), หน้า 59 - 76. 
 4) วิภา ศุภจารีรักษ์ และจิตชิน จิตติสุขพงษ์ . )พฤษภาคม- สิงหาคม 2557). การพัฒนา
ตัวชี้วัด คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย .วำรสำรวำรสำรบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมรำชูปถัมภ.์ 8(2), หน้า 217 - 234. 
 5) จิตชิน จิตติสุขพงษ,์ รัชฎาพร ธิราวรรณ, ธนิก เทพกิจ และวรินยา ผาตินาวิน. (พฤษภาคม 
- สิงหาคม 2560). การใช้แบบฝึกเพื่อเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วส าหรับนักศึกษาชั้น1 มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต. วำรสำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 11(2), หน้า 26 - 
36.  
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ 
 1) Titiya Netwong and Ratchadaphorn Thirawan. (2018). The Using of Ethical 
Resource - Based Learning to Develop Ethical Information Literacy and Moral Behavior.  
International Journal of Information and Education Technology , 8 (1), 73- 76.  
 2) จิตชิน จิตติสุขพงษ์, รัชฎาพร ธิราวรรณ, ธนิก เทพกิจ และวรินยา ผาตินาวิน. (2560). 
การใช้แบบฝึกเพื่อเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วำรสำร
บันฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 11 (2) พฤษภาคม- สิงหาคม, 26- 
36. 
 3) รัชฎาพร ธิราวรรณและฐิติยา เนตรวงษ์. (2560). การพัฒนาการรู้สารสนเทศ เชิง
คุณธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมของนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ.  วำรสำร มจร .สังคมศำสตร์ปริทรรศน,์ 6 (2) )ฉบับพิเศษ(  เมษายน – มิถุนายน, 315- 330. 
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  4) ฐิติยา เนตรวงษ์ และรัชฎาพร ธิราวรรณ. (2558). การสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิง
คุณธรรมเป็นฐานการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21. วำรสำรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม สถำบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง, 14 (2) พฤษภาคม- สิงหาคม. 320- 326.  
 5) สรรเสริญ อินทรัตน์, ฐิติยา เนตรวงษ์, รัชฎาพร ธิราวรรณ และนฤมล นิตย์จินต์.   (2558). 
ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วำรสำรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม สถำบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำพระนครเหนือ, 6 (2) กรกฎาคม – ธันวาคม, 116- 123. 
 6) สรรเสริญ อินทรัตน์, ฐิติยา เนตรวงษ์, รัชฎาพร ธิราวรรณ และนฤมล นิตย์จินต์. (2557). 
ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วำรสำรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
สถำบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง, 13 (3), กันยายน- ธันวาคม , 113- 119. 
 7) ฐิติยา เนตรวงษ์ และรัชฎาพร ธิราวรรณ. (2553). การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย
การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม ตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วำรสำรวิจัย มสด สำขำสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์, 6 (1), มกราคม –เมษายน, 21- 31. 
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร :      สาขาวิชา    
ลายเซ็น :         วันที่รายงาน :     
 
ประธานหลักสูตร : _______________________________________ 
ลายเซ็น :         วันที่รายงาน :     
 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น :         วันที่รายงาน :     
 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น :         วันที่รายงาน :     
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลคะแนน

ประเมิน
ตนเอง 

ผลคะแนน
กรรมการ
ประเมิน 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์ 

✓ บรรล ุ
ตัวหาร  ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 1 (หมวดที่ 1) ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 3 ข้อ ✓ ผ่าน ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 (หมวดที่ 3) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

N/A 
คะแนน N/A N/A N/A 

N/A 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
N/A 

ร้อยละ ... N/A N/A N/A 
N/A 

องค์ประกอบที่ 3 (หมวดที่ 3) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 4 คะแนน ✓ 4 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 4 คะแนน ✓ 4 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 3 คะแนน ✓ 3 3 

องค์ประกอบที่ 4 (หมวดที่ 2) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 4 คะแนน ✓ 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (1) 
5 

ร้อยละ 100 ✓ 5 5 
5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (2) 
4 

ร้อยละ 80 ✓ 5 5 
5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (3) 
2.2 

ร้อยละ 44 ✓ 5 5 
5 

เฉลี่ย ตัวบ่งชี้ที่ 
4.2 

15 
5 คะแนน ✓ 5 5 

3 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 3 คะแนน ✓ 3 3 

องค์ประกอบที่ 5 (หมวดที่ 4) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 4 คะแนน ✓ 4 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 4 คะแนน ✓ 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 3 คะแนน ✓ 
 
3 

3 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 
11 

ร้อยละ 100 ✓ 5 5 
11 

องค์ประกอบที่ 6 (หมวดที่ 5) ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 3 คะแนน ✓ 3 3 

11 ตัวบ่งชี้ 
คะแนน
เฉลี่ย 

3.82 3.55 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายองค์ประกอบ 
องค ์

ประกอบ 
ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี ้

 

I P O คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 
0.01 – 2.00 ระดับน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับดี 
4.01 – 5.00 ระดับดีมาก 

1 ผลการประเมนิ “ผ่าน” หลักสูตรได้มาตรฐาน 

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 4.00 -  -  4.00  
5 4 4.00 4.00 -  4.00  
6 1 -  3.00 -  3.00  

รวม 11 7 4 0   

คะแนนเฉลี่ย 3.86 3.75 N/A 3.55  
ผลการประเมนิตนเอง ดี ดี N/A ดี  

 
2.2 การวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6 
องค์ประกอบ จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 

1 1. หลักสูตรฯ มีการบริหารจัดการอย่างมี
ขั้นตอน ครบถว้นตามเกณฑ์ทุกประการ 

 

2 N/A ควรมีการเตรียมความพร้อมในการ
จัดเก็บข้อมูลบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ป ี

3 1. หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มี
ความบกพร่องเข้าศึกษา 
2. หลักสูตรจัดเตรียม ปรับปรุง และ
พัฒนาบริการต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตรฯ อาจพัฒนาเครื่องมือ หรือ
งานวิจัยจากกลุ่มนักศึกษาทีม่ีความ
บกพร่องกลุ่มนี ้

4 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิที่
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องผลิต
ผลงานวิชาการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
การศึกษา 
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องค์ประกอบ จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
5 1. หลักสูตรฯ มีกระบวนการด าเนินงาน

อย่างเป็นขั้นตอน และมีการน าผลการ
ด าเนินงานของปีการศึกษาที่ผ่านมา มา
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไปอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

6 1. หลักสูตรฯ มีกระบวนการด าเนินงาน
อย่างเป็นขั้นตอน และมีการน าผลการ
ด าเนินงานของปีการศึกษาที่ผ่านมา มา
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไปอย่าง
เป็นรูปธรรม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรติดต่อ
ประสานงานกับส านักวิทยบริการ 
รวมถึงหน่วยงานทั้งภายนอกและ
ภายใน ในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้มีความพร้อม ทันสมัยตาม
สภาวการณ์ในปัจจุบัน 

 
 
 




