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รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7)
ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบ 6 เดือน)
(1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561)

ระดับหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25471651102266
ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1. บทนำ (ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตรพอสังเขป)
ปรัชญำ :
บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ในด้านการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
2. มี ค วามใฝ่ รู้ สามารถพั ฒ นาตนเองอยู่ เ สมอ และปรั บ ตั ว ให้ ก้ า วทั น ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การเมืองและเศรษฐกิจโลก
3. มีทักษะการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. มีใจรักบริการ มีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
5. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
การประเมิ น ตนเองตามผลการด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 มี ผ ลการด าเนิ น งาน “รอผลกำรประเมิ น ” ตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ รอผลกำรประเมิน (xxx คะแนน)
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สำรบัญ
หมวดที่
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สำรบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลส่วนนี้นำไปราำงาำนกณฑ์มมำราาำนลลกณสูราขข้อีีข11
1.1 รหัสหลักสูตร 25471651102266
1.2 ระดับคุณวุฒิ
1.3 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร
1.4 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร
1.5 สถานที่จัดการเรียนการสอน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
2.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 จนถึงปัจจุบัน
2.2 ข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน
3. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548
3.1 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปริญญาตรี)
(ณ สิ้นรอบปีการศึกษาที่ประเมิน)
3.2 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปริญญาตรี)
3.3 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
(ปริญญาตรี)
การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ 1)
หมวดที่ 2 อำจำรย์
1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (สณอ.ข4.1
2. คุณภาพอาจารย์ (สณอ.ข4.2
3. ผลที่เกิดกับอาจารย์ (สณอ.ข4.3
การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ 4)
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หมวดที่ 3 นักศึกษำและบัณฑิต
1. ข้อมูลนักศึกษา
2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา :
3. รายงานผลการดาเนินงาน (สกอ.3.1, 3.2, 3.3)
3.1 การรับนักศึกษา (สณอ.ข3.1
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ. 3.2)
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สณอ.ข3.3
การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ 3)
3.4 คุณลักษณะของผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา
3.5 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สณอ.ข2.1
3.6 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (สณอ.ข2.2ขราิญญำราี
3.7 การวิเคราะห์ผลที่ได้
การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ 2)
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรำยวิชำของหลักสูตรและคุณภำพกำรสอนในหลักสูตร
1. ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
1.1 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นำมำจำณขมคอ.5 รีณำาศึณษำีีาำงาำน
1.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา
2. คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
2.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (สกอ. 5.1)
2.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (สณอ.ข5.2
2.3 การประเมินผู้เรียน (สกอ. 5.3)
2.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิข(สกอ. 5.4 ข
(รำมรกวบ่าชี้ขมคอ.ข2ขลมวดข7ขข้อข7
3. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
4. รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
5. รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
6. คุณภาพของการสอน
7. ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ 5)
หมวดที่ 5 กำรบริหำรหลักสูตร
1. โครงสร้างและองค์ประกอบการบริหารหลักสูตร (สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
2. การบริหารหลักสูตร
3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ.6.1)
4. ระบบการตรวจสอบการเงินที่โปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ 6)
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภำพหลักสูตร จำกผู้ประเมิน
หมวดที่ 7 กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
1. การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
หมวดที่ 8 แผนกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำหลักสูตร
1. ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
3. แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2561
แบบรับรองควำมถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
สรุปผลกำรประเมินตนเอง
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลส่วนนี้นำไปราำงาำนกณฑ์มมำราาำนลลกณสูราขข้อีีข11
1.1 รหัสหลักสูตร 25471651102266
 มี มคอ.1
 ไม่มี มคอ.1
1.2 ระดับคุณวุฒิ
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
1.3 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร
25 ตุลาคม 2556 (หลักฐานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(19)/2556)
1.4 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร
วันที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติหลักสูตร วันที่ 13 มิถุนายน 2559
(หลักฐานอ้างอิง)
1.5 สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในมหาวิทยาลัย
 วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) ...........................................……….
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2. อำจำรย์ประจำหลักสูตร
2.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 จนถึงปัจจุบัน
อำจำรย์ประจำหลักสูตร
อำจำรย์ประจำหลักสูตร
ที่ระบุใน มคอ.2
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
1. ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา
1. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
2. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกาเนิด
3. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร
4. อ.ทิพวัลย์ ขันธมะ

2. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกาเนิด
3. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร
4.1 ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน (สิงหาคม 15 ธันวาคม 2560)
4.2 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ( ปัจจุบัน)

5. อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ

5. อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ

หลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลง
สมอ.08 (ศธ.6701/2519) และรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5(16)/2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.4

สมอ.08 (ศธ.6701/2519) และรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5(16)/2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.4
- รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 9/2560 วาระที่ 4
ข้อ 4.5 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
- บันทึก คมส.2956/2560 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตร
- บันทึก สนม.565/2561 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ 1(21)/2561
- สมอ.08 ( )
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2.2 ข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน
รำยชื่ออำจำรย์ประจำหลักสูตร ระดับ ปีที่จบ ชื่อหลักสูตร
กลุ่มสำขำวิชำ
สำขำวิชำ
ชื่อสถำบัน
ปัจจุบัน
กศ. กศ. ที่จบกำรศึกษำ ที่จบตำม ISCED
ที่จบกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ที่จบ (พ.ศ.)
1. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกาเนิด
ตรี 2540
ศศ.บ.
บุคลากรห้องสมุด
บรรณารักษศาสตร์และ
สถาบันราชภัฏ
และ
สารนิเทศศาสตร์
นครราชสีมา
บรรณารักษศาสตร์
โท 2546
ศศ.ม.
บุคลากรห้องสมุด
บรรณารักษศาสตร์และ
มหาวิทยาลัย
และ
สารนิเทศศาสตร์
ธรรมศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
เอก 2559
ปร.ด.
การออกแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราช
ระบบ
คุณภาพ
ภัฏเพชรบุรี
2. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร ตรี 2535
ค.บ.
ศึกษาศาสตร์อื่น ๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
วิทยาลัยครู
การศึกษา
นครปฐม
โท 2541
ศษ.ม.
ศึกษาศาสตร์อื่น ๆ
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
เอก 2559
ปร.ด.
ศึกษาศาสตร์อื่น ๆ เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
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รำยชื่ออำจำรย์ประจำหลักสูตร
ปัจจุบัน

3. ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล

4. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

ระดับ ปีที่จบ ชื่อหลักสูตร
กศ. กศ. ที่จบกำรศึกษำ
ที่จบ (พ.ศ.)

ตรี

2540

ศศ.บ.

โท

2544

ศศ.ม.

เอก

2560

ปร.ด.

ตรี

2537

ศศ.บ.

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบตำม ISCED

บุคลากรห้องสมุด
และ
บรรณารักษศาสตร์
บุคลากรห้องสมุด
และ
บรรณารักษศาสตร์
การออกแบบ
ระบบ
บุคลากรห้องสมุด
และ
บรรณารักษศาสตร์

สำขำวิชำ
ที่จบกำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบกำรศึกษำ

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์

จอมเกล้าพระ
นครเหนือ
สถาบันราชภัฏ
กาญจนบุรี

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

นวัตกรรมการเรียนรู้และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
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รำยชื่ออำจำรย์ประจำหลักสูตร
ปัจจุบัน

5. อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ

ระดับ ปีที่จบ ชื่อหลักสูตร
กลุ่มสำขำวิชำ
กศ. กศ. ที่จบกำรศึกษำ ที่จบตำม ISCED
ที่จบ (พ.ศ.)
โท 2544
ศศ.ม.
บุคลากรห้องสมุด
และ
บรรณารักษศาสตร์
โท 2551
บธ.ม.
การตลาด

สำขำวิชำ
ที่จบกำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบกำรศึกษำ

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

การตลาด

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระ
นครเหนือ
วิทยาลัยครู
สกลนคร

เอก

2559

ปร.ด.

ศึกษาศาสตร์อื่น ๆ

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ตรี

2536

ศศ.บ.

บรรณารักษศาสตร์

โท

2539

ศศ.ม.

บุคลากรห้องสมุด
และ
บรรณารักษศาสตร์
บุคลากรห้องสมุด
และ
บรรณารักษศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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3. ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่1 การกากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด โดย สกอ.)
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
3.1 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปริญญาตรี) (ณ สิ้นรอบปีการศึกษาที่ประเมิน)
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
วุฒิกำรศึกษำ
ตำแหน่ง
วัน/เดือน/ปี เริ่มต้นเป็น
สัญญำจ้ำง/
ทำงวิชำกำร
อำจำรย์ประจำหลักสูตร หมำยเลขบัตรประชำชน
1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกาเนิด
ปร.ด.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรกฎาคม 2556
5 3099 90021 xx x
2 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร
ปร.ด.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรกฎาคม 2556
3 7099 00203 xx x
3 ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล
ปร.ด.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รอการอนุมัติจาก ม.
3 1021 00237 xx x
4 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ปร.ด.
อาจารย์
เมษายน 2559
5 1009 99074 xx x
5 อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ
ศศ.ม.
อาจารย์
กรกฎาคม 2556
3 4711 00003 xx x
3.2 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปริญญาตรี)
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
วุฒิกำรศึกษำ
ตำแหน่ง
สำขำที่ตรง หรือ
ทำงวิชำกำร
สัมพันธ์กับสำขำที่เปิดสอน
1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกาเนิด
ปร.ด.
ผู้ช่วย
 สาขาที่ตรง
ศาสตราจารย์  สาขาที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน
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ลำดับ

ชื่อ – สกุล

2

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร

ปร.ด.

3

ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล

ปร.ด.

4

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

ปร.ด.

ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

5

อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ

ศศ.ม.

อาจารย์

ลำดับ

อำจำรย์ผู้สอน
ชื่อ – สกุล

1

ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา

วุฒิกำรศึกษำ

วุฒิกำรศึกษำ
- ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยรังสิต

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

สำขำที่ตรง หรือ
สัมพันธ์กับสำขำที่เปิดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน
 สาขาทีต่ รง
 สาขาที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน

วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น
เป็นอำจำรย์ผู้สอน
กรกฎาคม 2556

สัญญำจ้ำง/
หมำยเลขบัตรประชำชน
3 1021 00475 xx x
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ลำดับ

ชื่อ – สกุล

2

ดร.นันทวัน เรืองอร่าม

3
4

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
อาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง

วุฒิกำรศึกษำ
- วท.ม. (เทคโนโลยีการ
จัดการระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปร.ด. (เทคโนโลยี
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
- กศ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
- บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น
เป็นอำจำรย์ผู้สอน

สัญญำจ้ำง/
หมำยเลขบัตรประชำชน

อาจารย์

สิงหาคม 2558

3 2009 00598 xx x
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ลำดับ
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร.วรกมล วงษ์
สถาปนาเลิศ
ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์
อาจารย์ ดร.พันชัย เม่นฉาย
ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลศิน
Mr.Ivan New
ผศ.ทิพย์วิมล กิตติวราพล
อาจารย์ชนินันท์ สิทธิคุณ

วุฒิกำรศึกษำ

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น
เป็นอำจำรย์ผู้สอน

สัญญำจ้ำง/
หมำยเลขบัตรประชำชน
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3.3 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด (ปริญญา
ตรี)
ผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนอ้ำงอิง
1. ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF เมื่อปี พ.ศ.2556
1. หนังสืออนุมัติหลักสูตรจาก
และเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 (หลักฐานอ้างอิง 1 และ สกอ. (หลักฐานหมายเลข 1.4)
2)
2. รายละเอียดของหลักสูตร
2. ปี พ.ศ.2561 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(มคอ.2) ที่ผ่านการอนุมัติจาก
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักฐานอ้างอิง สกอ.
3)
3. บันทึก คมส.173/2561 เรื่อง
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

กำรประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ 1)
ตัวบ่งชี้
1.1

ผลกำรดำเนินงำน
3 ข้อ

ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ผ่ำน
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หมวดที่ 2 อำจำรย์
1. กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ (สกอ. 4.1)
ประเด็นการประเมิน
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์ (โดยกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.)
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร
และกิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์)
ผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนอ้ำงอิง
ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้
1. คู่มือการดาเนินงาน บริหาร
กาหนดขั้นตอนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ไว้ในคู่มือการ
หลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2560)
ดาเนินงาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตของหลักสูตรฯ (หลักฐาน
อ้างอิง 1) ดังนี้
การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร จะกระทา
เมื่ออัตรากาลังคนไม่เพียงพอตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประชุมหารือเพื่อสรร
หาอาจารย์ประจาหลักสูตรคนใหม่ โดยพิจารณาคุณสมบัติตามที่
สกอ. กาหนด
2. ทาบันทึกเสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรคนใหม่
ต่อคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร จานวน 1 คน ซึ่งได้นาเข้าหารือในการประชุม
ครั้งที่ 9/2560 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.5 การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีคาสั่งที่
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5697/2560 เรื่องให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งคือ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา โอนไปปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นั้น ทางหลักสูตรจึงมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบคงอยู่ 4 คน ซึ่งไม่ครบตามเกณฑ์คุณภาพของ
สกอ. (หลักฐานอ้างอิง 2)
ทั้งนี้ ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล อาจารย์ประจาสาขาวิชาฯ
ได้ทาบันทึก คมส.2964/2560 เรื่องขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่และรายงานผลการเรียนระดับปริญญาเอก ลงวันที่ 20
ธันวาคม 2560 มติทีประชุมหลักสูตรพิจารณาแล้วว่า ผศ.ดร.สาย
สุดา ปั้นตระกูล มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด จึงเห็นควร
เสนอชื่อเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแทน ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน
ที่ได้โอนย้ายไป ซึง่ สาขาวิชาฯ ได้ทาบันทึกขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอคณะ สภาวิชาการ และอธิการบดี
ตามลาดับ
ระบบกำรบริหำรอำจำรย์
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จาเป็นต้องมี
คณาจารย์ที่มีศักยภาพ ซึ่งได้ดาเนินการบริหารอาจารย์ในประเด็น
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
(หลักฐานอ้างอิง 3) ดังนี้
1. การรับอาจารย์ใหม่ จะดาเนินการต่อเมื่อมีอาจารย์ลา
ศึกษาต่อหรือลาออกหรือเสียชีวิต และส่งผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอน โดยจะมีกระบวนการ คือ
1) ทาบันทึกแจ้งความต้องการอาจารย์ใหม่ ต่อ
คณะกรรมการคณะฯ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
ตามลาดับ เพื่ออนุมัติให้สรรหาอาจารย์ใหม่

หลักฐำนอ้ำงอิง
2. รายงานการประชุมหลักสูตรฯ
ครั้งที่ 9/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.5

3. รายละเอียดหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (มคอ.2)
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2) กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ ตามที่กาหนดไว้ใน
มคอ.2, ระเบียบหรือข้อบังคับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัย แล้วจึงเริ่มกระบวนการสรรหาตาม
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
3) จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหลักสูตร รวมถึงสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมอาจารย์ใหม่ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
4) แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็น
แนะนาเทคนิคการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
และรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่
2. การสรรหาอาจารย์ผู้สอน จะดาเนินการหลังสิ้นสุดการ
เรียนการสอนภาคการศึกษา 2 ของปีการศึกษา ผ่านการประชุม
หลักสูตรฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) กรณีการสรรหาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ อาจารย์ประจา
หลักสูตรประชุม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ และความ
เหมาะสม รวมทั้งปริมาณภาระงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ประจา ตามลาดับ
2) กรณีทอี่ าจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ประจาไม่
สามารถรับภาระงานสอนได้ในบางรายวิชา จะใช้การสรรหา
อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจาจากสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสมมาเป็นผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ
โดยมีขั้นตอนดังนี้
๐ รายวิชาเลือก และรายวิชาเลือกเสรีของสาขาวิชา
อาจารย์ประจาหลักสูตรติดต่อประสานกับอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสมมาเป็นผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ

หลักฐำนอ้ำงอิง
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หลักฐำนอ้ำงอิง
แล้วทาบันทึกแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ต่อคณะกรรมการคณะฯ
และสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อรับทราบ
๐ รายวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ประจาหลักสูตรทา
บันทึกแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ต่อคณะกรรมการคณะฯ และ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อพิจารณาสรรหา
อาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมมาเป็น
ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ
3) จัดปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอน เพื่อรับทราบแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สาขาวิชา
กาหนดไว้เป็นมาตรฐาน
4) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชาฯ ทาประเมินผล
การสอนโดยใช้แบบสอบถามไปยังนักศึกษาที่เรียนในแต่ละ
รายวิชา แล้วนามาประมวลผลข้อมูล สรุป และแจ้งให้อาจารย์
ผู้สอนรับทราบข้อมูล
5) อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมรับทราบผลจากการ
ประเมินการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนใน
ภาคการศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วม
ประชุมหารือ ครั้งที่ 4/2560 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.5 การวาง
แผนพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา
1/2560 และได้ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอน 2 คน ได้แก่
1) อาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง จากสาขาวิชา
4. รายงานการประชุม ครั้งที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบสอนในรายวิชาการเขียน
4/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.5
โปรแกรมขั้นพื้นฐานสาหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ รหัส
วิชา 1633118 ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนที่เคยสอนในรายวิชานี้ ในปี
การศึกษา 2559 สามารถเข้าใจนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร และสามารถการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรที่กาหนดไว้ (หลักฐานอ้างอิง 4)
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2) อาจารย์ ดร.พันชัย เม่นฉาย จากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รับผิดชอบสอนในรายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ รหัสวิชา 1631602 ซึง่
เป็นอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ และ
สามารถการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานของ
หลักสูตรที่กาหนดไว้
กำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มี
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาความรู้และ
ทักษะ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
รวมทั้งการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยมี
กระบวนการตามคู่มือการดาเนินงาน ดังนี้
1. ด้ำนกำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีระบบ 5. คู่มือการดาเนินงาน บริหาร
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการเข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม หลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2559)
ทางวิชาการ ที่ระบุไว้ในคู่มือการดาเนินงาน บริหารหลักสูตรฯ
(ฉบับปรับปรุง 2559) โดยมีกระบวนการ (หลักฐานอ้างอิง 5) ดังนี้
1) อาจารย์ประจาหลักสูตร หรืออาจารย์ประจาทาบันทึก
ขออนุญาตเสนอประธานหลักสูตร คณบดี รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ และอธิการบดี ตามลาดับ เพื่อขออนุญาตเข้าร่วม
กิจกรรม
2) อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
3) อาจารย์นาเสนอหรือถ่ายทอดข้อมูลที่ได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วมกิจกรรมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรรับทราบ เป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสาขาวิชา
สาหรับการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในปี
การศึกษา 2560 สาขาวิชาฯ ได้นาแนวนโงบำงขอามลำวิีงำลกง
กณีงวณกบณำาพกฒนำอำจำางมด้ำนณำาอบาม/สกมมนำ/ราะชุมีำา
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วิชำณำาขโดงถือว่ำกร็นควำมากบผิดชอบีีอำจำางมร้อาพกฒนำรนกอา
ให้มีความก้าวหน้าในวิชาการและวิชาชีพอยู่เสมอ โดยการจัดสรร
ด้วยตนเอง ส่วนการขอใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อการไป
ประชุม/อบรม/สัมมนา จึงขึ้นอยู่กับความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องที่ขอ
ไปหรือความสอดคล้องของหลักสูตร ด้วยดุลยพินิจของผู้บริหารว่า
จะอนุมัติให้ไปหรือไม่ ดังนั้นสาขาวิชาฯ จึาไปด้รากบราุาาะบบและ
ณลไปณณำาพกฒนำอำจำางมในด้ำนณำาอบาม/สกมมนำ/ราะชุมีำา
วิชำณำา โดยกาหนดแนวทางดาเนินการไว้ดังนี้
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมหารือ ครั้งที่ 5/2560
ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.4 การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้าน
การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม/สัมมนา อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้น (หลักฐานอ้างอิง 6) ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานการประชุม เกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์ ใน
ครั้งที่ 10/2559 ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.1 เกี่ยวกับการปรับปรุง
คู่มือการดาเนินงาน บริหารหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2560)
(หลักฐานอ้างอิง 7) (หลักฐานอ้างอิง 8) ประเด็นการพัฒนา
อาจารย์ โดยมีมติว่า การขออนุญาตไปประชุม/อบรม/สัมมนา ให้
ดาเนินการขอตามปกติไปยังอธิการบดี หากไม่ได้รับอนุมัติ ให้
เสนอต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อขอใช้เงินสนับสนุนของ
หลักสูตร ซึ่งจะอนุมัติเงินให้ครั้งละ 3,000 บาท/ปีการศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของสาขาวิชาฯ ให้มีความรู้และ
สามารถนามาใช้ในการดาเนินงาน หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี การศึกษา 2560 ผศ.ดร.บุญญลั กษม์ ต านานจิตร
ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ยุคประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561
ณ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ การนี้ ไ ด้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม หลั ก สู ต รครั้ ง ที่

หลักฐำนอ้ำงอิง

6. รายงานการประชุม ครั้งที่
5/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.4

7. รายงานการประชุม ครั้งที่
10/2559 วาระที่ 3 ข้อ 3.1
8. คู่มือการดาเนินงาน บริหาร
หลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2560)
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หลักฐำนอ้ำงอิง
9/2560 ระเบี ย บวาระที่ 4 ข้ อ 4.3 การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ 9. รายงานการประชุม ครั้งที่
อาจารย์ โดยหลักสูตรมีมติอนุมัติ การใช้เงินเพื่อเข้าร่วมประชุมใน 9/2560 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ
ครั้งนี้เป็นจานวนเงิน 7,420 บาท (หลักฐานอ้างอิง 9)
4.3
2) อาจารย์ประจาหลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาอาจารย์ในด้านการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา โดยแจ้งข้อมูล/
ข่าวสารโครงการอบรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยให้แก่อาจารย์ประจาได้ทราบ
3) อาจารย์ประจาได้เข้าร่วมอบรมอบรม/สัมมนาจาก
โครงการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น
- อบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ หัวข้อบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนบทความทางวิจัย
และบทความทางวิชาการ
- การอบรม “การจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในสภาพแวดล้อมห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom)”
- การประสานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการ
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลในประเทศไทย
- โครงการประชุมวิชาการประจาปี 2560 National
Library of Thailand Conference 2017 “ยุคแห่งการพัฒนา
นวัตกรรมห้องสมุดเพื่อยกระดับการให้บริการ”
- ประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคประจาปี
2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
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สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การสัมมนา
วิชาการ “การจัดการเรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม”
- มหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ
- ประชุม Bitcoin สกุลเงินในอนาคตของโลกจริงหรือ
? วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน
อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
- การประชุมคณะทางานพิจารณาข้อเสนอโครงการ
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 ได้อย่างไร
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลกระทบการ
วิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (Research to
Impact Pathway)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนเสมือนจริง Augmented Reality (AR)
(หลักฐานอ้างอิง 10, 11)
ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ประจา
ส่งผลให้อาจารย์ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ทาให้อาจารย์ได้
ความรู้ที่ทันสมัยมากขึ้นสามารถนามาพัฒนาการเรียนการสอนได้

หลักฐำนอ้ำงอิง

10. ข้อมูลการพัฒนาวิชาชีพของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ปี
การศึกษา 2560
11. รูปภาพและคาสั่งการเข้าร่วม
อบรมสัมมนาของอาจารย์ประจา
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560
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อย่างมีประสิทธิภาพและได้แนวคิดหัวข้อที่จะเขียนบทความ
วิชาการและได้หัวข้อทาวิจัย
2. ด้ำนงำนวิจัย
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มุ่งให้
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีตาแหน่งทางวิชาการ จึงได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร สนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาอาจารย์ในด้านการวิจัย โดยการแจ้งข้อมูล/ข่าวสาร
โครงการอบรมสัมมนาต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้แก่อาจารย์ได้ทราบ
2.2 อาจารย์เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
วิจัยและแหล่งทุนวิจัย และสืบเนื่องจากในปีการศึกษา 2559
อาจารย์สาขาวิชาฯ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการต่าง ๆ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาหลายโครงการ และในปีการศึกษา 2560
อาจารย์สาขาวิชาฯ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการวิจัยต่อเนื่อง
ได้แก่
- เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"เขียนงานวิจัยสู่ผลกระทบเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม" (Research to impact pathway)
ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา
ส่งผลให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจามี
ผลงานวิจัยโดยขอทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งทุนภายใน ทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยและใช้ทุนส่วนตัวในการทาวิจัย ในปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 และได้รับ
รางวัลผลวิจัยดีเด่น ดังนี้
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1) ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ทาการปิดเล่ม
วิจัยฉบับสมบูรณ์และกาลังรอตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย จานวน 2
เรื่อง ได้แก่
- ปัจจัยเชิงเหตุด้านความฉลาดทางอารมณ์ จิตลักษณะ
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพของครูปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2) ผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัย จานวน 6 เรื่อง
ได้แก่
- การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้าน
วิชาการสู่ผู้ดูแลเด็กเล็ก
- วิธีการสอนแบบ 4K : เทคนิคการพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
- การพัฒนาต้นแบบระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถี
พุทธที่ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ
- แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ด้วย
โครงการและชุมชนเป็นฐานการวิจัย
- ผลของกิจกรรมแนะแนวความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
3) ผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน จานวน 1 เรื่อง ได้แก่
- ตัวแบบการจัดทาเนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้ สาหรับโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย
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4) รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจาปี 2560 ด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ จานวน 1 เรื่อง ได้แก่
- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานด้วยกระบวนการจัดการความรู้ รายวิชารจัดการ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ โดย ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตานาน
จิตร (หลักฐานอ้างอิง 12, 13)
3. ด้ำนผลงำนวิชำกำร/บทควำมวิชำกำร/บทควำมวิจัย
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีระบบ
และกลไกพัฒนาอาจารย์ด้านผลงานวิชาการ บทความวิชาการ
และบทความวิจัย ดังนี้
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรได้สนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาอาจารย์ในด้านผลงานวิชาการ บทความวิชาการและ
บทความวิจัย โดยแจ้งนโยบายการบริหารหลักสูตร ต่อที่ประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 7/2560 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2 การเขียน
บทความวิชาการเพื่อประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร บทบาทหน้าที่อาจารย์ประจา
หลักสูตร ในด้านผลงานวิชาการ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย
ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรผลิตหรือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ชิ้นหรือมากกว่า สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 (หลักฐาน
อ้างอิง 14)
2) แจ้งข้อมูล/ข่าวสารการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในด้านการผลิตผลงานวิชาการ บทความวิชาการและบทความวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้อาจารย์ทราบ ได้แก่
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ หัวข้อบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนบทความทางวิจัย
และบทความทางวิชาการ

หลักฐำนอ้ำงอิง
12. ผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ประจา ปีการศึกษา 2560
13. ประกาศผลรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น ประจาปี 2560
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้

14. รายงานการประชุม ครั้งที่
7/2560 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ
4.2
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ผลกำรดำเนินงำน
3) อาจารย์เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการผลิตผลงาน
วิชาการ บทความวิชาการและบทความวิจัย

หลักฐำนอ้ำงอิง

ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา
ส่งผลให้อาจารย์ประจาหลักสูตร มีบทความวิชาการ จานวน
1 เรื่อง และบทความวิจัย จานวน 1 เรื่อง (หลักฐานอ้างอิงตาม
รางที่ตารางที่ 2.1-2 ข้อมูลผลงานทางวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตร)
4. ด้ำนพัฒนำอำจำรย์เข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีระบบ
และกลไกด้านพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
1) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
15. รายงานการประชุม ครั้งที่
ปฏิบัติการ เกี่ยวกับการเขียน การผลิต และการเผยแพร่ ตารา
1/2560 วาระที่ 1 ข้อ 1.3
หนังสือวิชาการ และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ดังเช่น การ
ประชุมครั้งที่ 1/2560 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1.3 ประธาน
หลักสูตรเสนอให้ทราบว่ามีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (หลักฐาน
อ้างอิง 15)
2) อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
3) อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมปรึกษา เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ให้ครบทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้วให้ความช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงและให้คาปรึกษากับ
อาจารย์ที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ สาหรับอาจารย์ที่มีตาแหน่ง
ทางวิชการอยู่แล้วได้พยายามทาตาแหน่งทางวิชาการในระดับที่
สูงขึ้น

รายงานผลการดาเนิ น งานของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต | 23
สาขาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร (SAR-มคอ.7-LIS) ปี 2560

ผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนอ้ำงอิง
ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา
ส่งผลให้อาจารย์ที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการเริ่มเขียน
16. บันทึกข้อความนาส่งขอ
ผลงานเพื่อเตรียมขอตาแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ที่มี
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการของ
ตาแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถยื่นส่งผล ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร
งานทางวิชาเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน
ได้แก่ (หลักฐานอ้างอิง 16)
- ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร
5. ด้ำนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก
ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาสาขาวิชาฯ มีอาจารย์ประจา
หลักสูตรสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 4 คน และ
อาจารย์ประจา จานวน 1 คน ซึ่งหลักสูตรมีระบบและกลไกพัฒนา
อาจารย์ด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ดังนี้
1) อาจารย์มีการปรึกษาพูดคุยเรื่องการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้มากขึ้นและเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
2) หลักสูตรได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัคร
เรียนต่อในระดับปริญญาเอกในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้
อาจารย์ทราบข้อมูล
3) หลักสูตรแจ้งข่าวแหล่งทุนการศึกษาในระดับปริญญา
เอกทั้งทุนในมหาวิทยาลัยและทุนภายนอกมหาวิทยาลัยให้
อาจารย์ทราบข้อมูล
4) อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่า
ด้วยกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
5) หลักสูตรให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและให้กาลังใจ
สาหรับอาจารย์ที่กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้มีขวัญและ
กาลังใจสามารถประสบผลสาเร็จในการเรียนตามเวลาที่กาหนด
ของหลักสูตรปริญญาเอกที่ศึกษา
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ผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนอ้ำงอิง
ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา
ส่งผลให้อาจารย์สาขาวิชาฯ สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญา 17. รายงานการประชุม ครั้งที่
เอก ในปีการศึกษา 2560 เพิ่มขึ้น จานวน 1 คน ได้แก่
9/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.5
- ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล (หลักฐานอ้างอิง 17)

2. คุณภำพอำจำรย์ (สกอ. 4.2)
ผลกำรดำเนินงำน
(1) ร้อยละอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญำเอก
(เกณฑ์ร้อยละ 20) รายละเอียดดังนี้
จำนวนอำจำรย์ตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ
ผล
ดำเนินงำน
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
1
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
4
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
5
ร้อยละอำจำรย์ประจำที่มีวุฒิปริญญำเอก
80.00
(หลักฐานอ้างอิง 1)

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. ข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักสูตร
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ผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนอ้ำงอิง
(2) ร้อยละอำจำรย์ประจำหลักสูตรทีด่ ำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร 2. ข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร
(เกณฑ์ร้อยละ 60) รายละเอียดดังนี้
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักสูตร
จำนวนอำจำรย์ตำมตำแหน่งวิชำกำร
ผล
ดำเนินงำน
อาจารย์
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3
รองศาสตราจารย์
0
ศาสตราจารย์
0
รวมจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
5
รวมจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
3
ตาแหน่งวิชาการ
ร้อยละอำจำรย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชำกำร
60.00
(หลักฐานอ้างอิง 2)
(3) ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำหลักสูตร (เกณฑ์ร้อย
ละ 20) การดาเนินงานของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ในปีการศึกษา 2560 คือ
จำนวนอำจำรย์ตำมตำแหน่งวิชำกำร
ผล
ดำเนินงำน
จานวนผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ทั้งหมด
2
รวมจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
5
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการและ
1.60
ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำ
32.00
รายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ 2.1-1 และ 2.1-2
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ตำรำงที่ 2.1-1 สรุปจำนวนผลงำนวิชำกำรและผลงำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ระดับคุณภำพ
2558
น้ำ
หนัก

จำ ผลรวมถ่วง น้ำ
นวน น้ำหนัก หนัก

2559

2560

จำ ผลรวมถ่วง น้ำ
นวน น้ำหนัก หนัก

จำ ผลรวมถ่วง
นวน น้ำหนัก

ผลงำนวิชำกำร
1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ลาือ
2.2 วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ ลาือ
2.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
4. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. ลาือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั แิ ละจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
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ระดับคุณภำพ
น้ำ
หนัก

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
5.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน 1.00
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
5.2 ผลงานได้รับการจดสิทธิบตั ร
5.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.4 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
5.5 ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
5.6 ตาราหรือหนังสือทีไ่ ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.7 ตาราหรือหนังสือทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่
ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงำนสร้ำงสรรค์
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

2558

2559

2560
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ระดับคุณภำพ
น้ำ
หนัก

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน /นานาชาติ
11. จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
12. จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
13. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
14. ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
(ข้อ 11+ ข้อ 12)
15. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร [ (ข้อ 14/ ข้อ13)*100 ]
16. ค่าคะแนนที่ได้ [ (ข้อ 15*5)/ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี = 20)

**หมำยเหตุ

ขึ้นไป

0.80
1.00

2558

2559

2560

จำ ผลรวมถ่วง น้ำ
นวน น้ำหนัก หนัก

จำ ผลรวมถ่วง น้ำ
นวน น้ำหนัก หนัก

จำ ผลรวมถ่วง
นวน น้ำหนัก
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0
5
2.80

0
0
5
0
5
3.40

2
0
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1.60

56.00

68.00

32.00

5

5

5

0
0

0
0

0.80
1.00

0
0

การแปลงค่าคะแนน จาแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญำตรี
- ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20
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ตารางที่ 2.1-2 ข้อมูลผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

1

ผศ.ดร.บุญลักษณ์ ตานาน บทความวิชาการเรื่อง
จิตร
“กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานบนแนวคิด
การจัดการความรู้”

2

อาจารย์รัชฎาพร ธิราวร
รณ

บทความวิจัยเรื่อง
The Using of Ethical Resource Based Learning to Develop Ethical
Information Literacy and Moral
Behavior.
LinK บทความ
http://www.ijiet.org/show-96-11651.html
สารบัญ
http://www.ijiet.org/list-96-1.html

วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

ปีที่
พิมพ์

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 30 ฉบับที่
2561
105 เดือนมกราคม -มีนาคม 2561
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
(TCI กลุ่ม 2)
International Journal of Information and 2561
Education Technology , 2018, 8 (1), 73- (2018)
76.
(วำรสำรทำงวิชำกำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. กำหนด วำรสำรเป็นที่ยอมรับระดับ
นำนำชำติ)
INSPEC
(http://www.theiet.org/publishing/inspec)

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก
0.60

1
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3. ผลที่เกิดกับอำจำรย์ (สกอ. 4.3)
ผลกำรดำเนินงำน
อัตรำกำรคงอยู่ของอำจำรย์
รำยชื่ออำจำรย์
สถำนะของอำจำรย์
ในปีกำรศึกษำ 2560
ปีกำรศึกษำ 2560

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. ข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักสูตร

คงอยู่ เกษียณ ลำออก
1. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร
2. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกาเนิด
3. ดร.อาภรณ์ อังสาชน
4. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์






5. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ

หมำยเหตุ ปีการศึกษา 2560 ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 15 ธันวาคม 2560
(หลักฐานอ้างอิง 1)
ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ (คะแนนเต็ม 5)
2. รายงานการประเมินผลการ
ประเด็นกำรประเมิน
คะแนนประเมิน
2558 2559 2560 ดาเนินงาน สาขาวิชา
1. ด้านบุคลากร
บรรณารักษศาสตร์ฯ 2560
3.80 4.28
2. ด้านงบประมาณ
3.00 3.23
3. วัสดุและอุปกรณ์ / สภาพแวดล้อม
3.80 3.85
4. ด้านการบริหารจัดการ
4.80 4.62
ปีการศึกษา 2560 รอการดาเนินการ
(หลักฐานอ้างอิง 2)
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สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำแยกตำมกลุ่มสำขำ
กลุ่มสำขำ
สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำ
เกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตร
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
25:1
ศิลปศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์
และสำรสนเทศศำสตร์

กำรประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ 4)
ตัวบ่งชี้
4.1
4.2
4.2 (1)
4.2 (2)
4.2 (3)
4.3

ผลกำรดำเนินงำน
3 คะแนน
เฉลี่ย 3 ด้าน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 60
ร้อยละ 32.00
3 คะแนน

ผลคะแนนประเมินตนเอง
3 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
3 คะแนน
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หมวดที่ 3 นักศึกษำและบัณฑิต
1. ข้อมูลนักศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557)
รุ่นปีการศึกษา 2557
รุ่นปีการศึกษา 2558
รุ่นปีการศึกษา 2559
รุ่นปีการศึกษา 2560

จำนวนผู้สมัคร

จำนวนที่ประกำศรับ

80
100
50
49

80
80
60
60

จำนวนผู้มีสิทธิ
เข้ำศึกษำ
42
72
44
34

ปีกำรศึกษำที่รับเข้ำ
จำนวน
จำนวนนักศึกษำคงอยู่ในแต่ละปีกำรศึกษำ
(2557)
นักศึกษำรับเข้ำ 2557 2558 2559 2560 2561
42
34
32
รุ่นปีการศึกษา 2557
42
32
67
59
รุ่นปีการศึกษา 2558
72
57
รุ่นปีการศึกษา 2559
44
41
36
รุ่นปีการศึกษา 2560
23
23
100.00 88.60
83.54 81.76
ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา
จานวนนักศึกษาที่รับเข้าตามแผน (ตาม มคอ. 2 ของปีที่ประเมิน) : 60 คน
ข้อมูลจากรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2560 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษำ :
1) การปรับตัวในการเรียนและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
2) ปัญหาการเงินของครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนการศึกษาได้
3) เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4) ความต้องการของนักศึกษาที่พบในภายหลังเมื่อผ่านการศึกษาแล้ว 1 ภาคการศึกษา
พบว่าการเรียนในหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของตน
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3. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (สกอ.3.1, 3.2, 3.3)
3.1 การรับนักศึกษา (สกอ. 3.1)
ประเด็นการประเมิน
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน
กำรรับนักศึกษำ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้
ดาเนินการรับนักศึกษา ตามขั้นตอนที่ระบุในรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2) และคู่มือการดาเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ (หลักฐานอ้างอิง 1) ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 9/2559 วาระที่ 5
ข้อ 5.2 ด้านนักศึกษา (องค์ประกอบที่ 3) การเปิดรับนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2560 เปิดรับผ่านระบบแอดมิชชั่นทางเดียว โดย
จะสิ้นสุดในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 และทางหลักสูตรฯจึง
พิจารณาการรับนักศึกษาประจาปี 2560 โดยประกาศรับนักศึกษา
จานวน 60 คน ทางหลักสูตรฯ ได้กาหนดแนวทางการรับนักศึกษา
เพื่อใช้ในการประสานจานวนรับนักศึกษากับสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน กาหนดคะแนน GAT ร้อยละ 50 สาหรับ
นักศึกษาปกติ และกาหนดรับเฉพาะนักศึกษาพิการทางหูเท่านั้น
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า และต้องสอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 60 คน โดย
กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษา
ดังนี้ 1) เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้แก่ ผศ.ดร.บุญญลักษม์
ตานานจิตร และ 2) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์รัชฎา
ภรณ์ ธิราวรรณ (หลักฐานอ้างอิง 2)

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. คู่มือการดาเนินงาน บริหาร
หลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2560)

2. รายงานการประชุม ครั้งที่
9/2559 วาระที่ 5 ข้อ 5.2
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2. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 9/2559 วาระที่ 4
ข้อ 4.2 การเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตามนโยบาย
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้มีการหารือ
เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยเน้นรับ
นักศึกษาผ่านระบบ Admissions เท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ในปี
การศึกษา 2561 แต่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้นานโยบาย
ดังกล่าวมาใช้ในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ทันที โดย
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาว่าหลักสูตรใดมีผู้สนใจเข้าศึกษาก็จะคง
ให้มีการเปิดหลักสูตรตามปกติ หากหลักสูตรใดไม่มีนักศึกษาสมัคร
เข้าเรียนให้ปิดหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ ทปอ.จะ
ประกาศใช้จริงในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ จึงปรับปรุงวิธีการ
รับนักศึกษาจากเดิมที่รับนักศึกษาด้วยวิธีการรับตรงและผ่าน
ระบบแอดมิชชั่น ปรับเปลี่ยนเป็นรับโดยผ่านระบบแอดมิชชั่น
เท่านั้น (หลักฐานอ้างอิง 3)
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 10/2559 วาระที่ 5
ข้อ 5.3 แผนรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได้แจ้งแผนรับนักศึกษาให้กับสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีกาหนดผ่านการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (หลักฐานอ้างอิง
4)
4. จากนโยบายการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 ด้วย
วิธีการรับนักศึกษาผ่านระบบ Admissions เพียงช่องทางเดียวนั้น
ทางหลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่จะได้จานวนนักศึกษา
เข้ามาจานวนน้อย จึงได้หาวิธีการที่จะเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตร
ฯ ให้เป็นที่รู้จักของนักเรียนที่มีความสนใจเข้ามาศึกษา จึงได้หารือ
และกาหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์ โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตรได้ประชุม ครั้งที่ 10/2559 วาระที่ 3 ข้อ 3.4 (2) โดยที่
ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผนและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

หลักฐำนอ้ำงอิง
3. รายงานการประชุม ครั้งที่
9/2559 วาระที่ 4 ข้อ 4.2

4. รายงานการประชุม ครั้งที่
10/2559 วาระที่ 5 ข้อ 5.3
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หลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจาปี
การศึกษา 2560 ผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊กของหลักสูตรฯ อีก
หนึ่งช่องทาง โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ภาพกิจกรรมของนักศึกษา
ปัจจุบันเพื่อให้นักเรียนหรือผู้ปกครองได้เห็นถึงสิ่งที่จะได้เรียนรู้
เมื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตร (หลักฐานอ้างอิง 5) ทั้งนี้การปรับปรุง
ระบบการรับนักศึกษาดังกล่าว ส่งผลให้มีการรับนักศึกษาผ่าน
ระบบ Admissions เพิม่ ขึ้น จาก จานวน 30 คนในปีการศึกษา
2559 เป็นจานวน 49 คนในปีการศึกษา 2560 ผู้สิทธิเข้าศึกษา
จานวน 34 คน และ ผู้มารายงานตัวเข้าศึกษาจานวน 23 คน
(หลักฐานอ้างอิง 6)
กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 5/2560 วาระที่ 4
ข้อ 4.2 ได้หารือเกี่ยวกับการวางแผนเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ โดย
พิจารณาจากปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2 ประเด็น คือ
(หลักฐานอ้างอิง 7)
1) การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่
ระดับอุดมศึกษา เนื่องจากหลักสูตรมีการรับนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติจึงต้องเตรียม
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนและพัฒนาการด้าน
การรับรู้ของผู้เรียนระหว่างภาคการศึกษาเพราะมีการรับนักศึกษา
เข้าเรียนไม่พร้อมกัน โดยจัดกิจกรรมการอบรมภาษามือ เพื่อให้
นักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการเรียนร่วม ได้ปรับ ทัศนคติ และ
เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างกันโดยใช้ภาษามือ และอบรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการใช้โปรแกรม
ในการสร้างไฟล์เอกสาร ซึ่งจาเป็นต่อการศึกษาค้นคว้า และ
นาเสนอความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ

หลักฐำนอ้ำงอิง
5. รายงานการประชุม ครั้งที่
10/2559 วาระที่ 3 ข้อ 3.4 (2)
6. รายงานผลการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา
2560

7. รายงานการประชุม ครั้งที่
5/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.2
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2) นักศึกษาขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี โดยจัดอบรม
ช่องทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงช่องทาง
ต่าง ๆ ทั้งที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริการแก่นักศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคม ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษา
เตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษได้ตามประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ทั้งนี้
กิจกรรมดังกล่าวจะนาเสนอเป็นกิจกรรมย่อย ภายใต้โครงการ
“บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 3” (หลักฐานอ้างอิง 8)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาคะแนนสอบ
แอดมิชชั่นภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่านักศึกษามี
คะแนนต่า
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ จัดให้นักศึกษาเข้ารับการอบรม
วิธีการใช้โปรแกรม English Discoveries online (หลักฐาน
อ้างอิง 9) หลังนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการอบรมอาจารย์ประจา
หลักสูตรฯ ได้กาชับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ ปีการศึกษา 1/2560 ให้
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาหลังเข้ารับการอบรม
วิธีการใช้โปรแกรม English Discoveries online พบว่า
นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น
4. หลักสูตรฯ ได้ดาเนินการสรุปกิจกรรมดังนี้
(หลักฐานอ้างอิง 10 อยู่ระหว่างการดาเนินงาน)
กำรสื่อสำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับสมัครนักศึกษำ
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 10/2559 วาระที่ 3
ข้อ 3.4 (2) โดยที่ประชุมร่วมพิจารณาแผนและกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกาหนดให้เพิ่มข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2560 ผ่านทางเว็บไซต์และ
เฟสบุ๊ก อีกหนึ่งช่องทาง เน้นเผยแพร่ภาพกิจกรรมของนักศึกษา

หลักฐำนอ้ำงอิง
8. โครงการ “บรรณารักษ์มือ
อาชีพ ปี 3”

9. บันทึกข้อความที่ สภศ.
239/2560

10. รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการบรรณารักษ์
มืออาชีพ ปี 3
11. รายงานการประชุม ครั้งที่
10/2559 วาระที่ 3 ข้อ 3.4 (2)

รายงานผลการดาเนิ น งานของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต | 37
สาขาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร (SAR-มคอ.7-LIS) ปี 2560

ผลกำรดำเนินงำน
ปัจจุบันเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ (หลักฐาน
อ้างอิง 11)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 4/2560 วาระที่ 3
ข้อ 3.6 จากแผนและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยจะทา
โปสเตอร์และวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ผลปรากฎดังนี้
ปีกำรศึกษำที่รับเข้ำ (ตั้งแต่ปี
จำนวนนักศึกษำแรก
กำรศึกษำที่เริ่มใช้หลักสูตร)
เข้ำศึกษำ
2557
42
2558
72
2559
44
2560
23
(หลักฐานอ้างอิง 12)
3. มีการปรับปรุงข้อมูลในสื่อประชาสัมพันธ์โดยเพิ่ม
ข้อมูลภาพกิจกรรมของนักศึกษาปัจจุบันเพื่อดึงดูดความสนใจแก่
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
4. จากแผนการรับนักศึกษาปี 60 กาหนดเป็นนักศึกษารอบ
แอดมิชชั่น 60 คน เมื่อปรับปรุงข้อมูลในสื่อประชาสัมพันธ์แล้วผล
ปรากฎว่านักศึกษาที่สมัครรอบแอดมิชชั่นมีจานวน 49 คน
เพิ่มขึ้น 19 คนจากปีการศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ 81.67
(หลักฐานอ้างอิง 13)

หลักฐำนอ้ำงอิง

12. รายงานการประชุม ครั้งที่
4/2560 วาระที่ 3 ข้อ 3.6

13. รายงานผลการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา
2560

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ. 3.2)
ประเด็นการประเมิน
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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ผลกำรดำเนินงำน
กำรควบคุมกำรดูแลกำรให้คำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่
นักศึกษำปริญญำตรี
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม 4/2560 วาระที่ 4 ข้อ
4.2 โดยเสนอให้อาจารย์รัชฎาภรณ์ ธิราวรรณ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษานักศึกษารหัส 60 (หลักฐานอ้างอิง 1) โดยมีคาสั่งแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารหัส 60 (หลักฐานอ้างอิง 2)
2. หลักสูตรฯ จัดช่วงเวลาสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้
คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 3)

หลักฐำนอ้ำงอิง

1. รายงานการประชุม ครั้งที่
4/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.2
2. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ 4015/2560
3. ตารางช่วงเวลาให้คาปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
http://infoscience.dusit.ac.th/04student.html#advisor
3. หลักสูตรฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะนาอาจารย์ 4. แฟ้มการจัดเก็บข้อมูล
ที่ปรึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตร และจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาใหม่ นักศึกษา
เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทาความรู้จักนักศึกษา พื้นฐาน
ครอบครัวของนักศึกษา ผู้ปกครอง และช่องทางการติดต่อ
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาและผู้ปกครองในกรณี
จาเป็น (หลักฐานอ้างอิง 4)
4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนานักศึกษาในเรื่องการ
5. ช่องทางรับคาปรึกษา "ขอ
ลงทะเบียนเรียน การเพิ่มรายวิชา แหล่งสารสนเทศ สถานที่ต่าง ๆ คาปรึกษาอาจารย์ / ร้องเรียน"
ในมหาวิทยาลัย การดาเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การปฐมนิเทศ บนเว็บไซต์ของหลักสูตร
ในเรื่องปรัชญา วิสัยทัศน์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และจัดเวลาเพื่อให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อปรึกษาเป็น 6. แผนพัฒนานักศึกษา 4 ปี
การส่วนตัว หรือพูดคุยผ่านทาง Facebook, Line Group และ
ช่องทางรับคาปรึกษา "ขอคาปรึกษาอาจารย์ / ร้องเรียน"
(หลักฐานอ้างอิง 5) ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ ตามแผนพัฒนานักศึกษา
(หลักฐานอ้างอิง 6)
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ผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนอ้ำงอิง
5. อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการประเมินผลความพึงพอ 7. แบบประเมินความพึงพอใจ
ใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา(หลักฐานอ้างอิง 7)
6. พร้อมจัดทารายงานการประเมินผลการดาเนินงาน ด้าน 8. รายงานการประเมินผลการ
ระบบที่ปรึกษาโดยมีผลการประเมิน ดังนี้
ดาเนินงาน สาขาวิชา
2558
2559
2560
บรรณารักษศาสตร์และ
ประเด็นควำมพึงพอใจ
̅ ระดับ 𝒙
̅ ระดับ 𝒙
̅ ระดับ สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
𝒙
ให้คาแนะนาที่เข้าถึงง่ายและสม่าเสมอ
4.24 มาก 4.29 มาก
สวนดุสิต ปีการศึกษา 2560
มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่าง 4.40 มาก 4.30 มาก
สม่าเสมอ
ให้ ความช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึก ษาในการวางแผน 4.26 มาก 4.26 มาก
การศึกษา หรือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อ 4.24 มาก 4.19 มาก
หรือแนวทางประกอบวิชาชีพ
การใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อให้คาปรึ ก ษา 4.23 มาก 4.26 มาก
ของอาจารย์ที่ปรึกษา

(หลักฐานอ้างอิง 8) ปีการศึกษา 2560 อยู่ระหว่างดาเนินการ
7. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม 9/2560 วาระที่ 5 ข้อ 5.1 โดย 9. รายงานการประชุม ครั้งที่
แจ้งนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า สาเหตุจากการไม่เข้าเรียนในทุก 9/2560 วาระที่ 5 ข้อ 5.1
รายวิชา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาได้เรียกมาสอบถาม และโทรแจ้ง
ผู้ปกครองให้ทราบ ตลอดจนได้ทาการบันทึกผลการดาเนินงานลง
ในแฟ้มประวัติของนักศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 9)
8. อาจารย์ที่ปรึกษาสังเกตพฤติกรรมนักศึกษากลุ่มที่มีผลการเรียน
ต่า และสอบถามอาจารย์ผู้สอน พบว่านักศึกษามีการปรับ
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนดีขึ้น
กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ดาเนินงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดาเนินการโดย
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ผลกำรดำเนินงำน
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 5/2560 วาระ
ที่ 4 ข้อ 4.3 เรื่องการเตรียมจัดทาโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติ
งาน ประจาปีงบประมาณ 2561 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับการเตรียมจัดทาโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ 2561 ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการ
เตรียมจัดทาโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน ประจาปี
การศึกษา 2560 และจากการทบทวนกิจกรรมพบว่า นักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ขาดการพัฒนาทักษะการปรับตัวระหว่างเพื่อนร่วมชั้น
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขาดทักษะการสรุปความคิดรวบยอด นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 ขาดประสบการณ์วิชาชีพ ทางหลักสูตรจึงได้จัดกิจกรรม
ดังนี้ (หลักฐานอ้างอิง 10 และ 11 )
๐ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่
กิจกรรมอบรมภาษามือเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสาร
กับเพื่อนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
๐ กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก่
กิจกรรมอบรม Infographic
๐ กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ได้แก่ กิจกรรมศึกษาดู
งานหอสมุดแห่งชาติ และศูนย์สารสนเทศ กิจกรรมอบรมศิลปะ
เพื่อการจัดนิทรรศการห้องสมุด กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับวิชาการบรรณารักษ์ และจัดกิจกรรมในรายวิชาการ
จัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จัดกิจกรรมย่อยภายใต้
โครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 3 สาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 5
กิจกรรมหลัก และ 2 กิจกรรมเสริม ประกอบด้วย
๐ กิจกรรม 1 ศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติ และศูนย์
สารสนเทศ

หลักฐำนอ้ำงอิง
10. รายงานการประชุม ครั้งที่
5/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.3

11. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการ
“บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 3”
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ผลกำรดำเนินงำน
๐ กิจกรรม 2 อบรมศิลปะเพื่อการจัดนิทรรศการ

หลักฐำนอ้ำงอิง

ห้องสมุด
๐ กิจกรรม 3 อบรมภาษามือเบื้องต้น เพื่อให้
นักศึกษาสามารถสื่อสารกับเพื่อนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
๐ กิจกรรม 4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชาการ
บรรณารักษ์
๐ กิจกรรมที่ 5 บรรณารักษ์สานสัมพันธ์น้องพี่
๐ กิจกรรมเสริม 1 : ความร่วมมือกับสานักหอสมุด
แห่งชาติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยหลักสูตรฯ ได้
ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชาการจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศและรายวิชาการทารายการสารสนเทศ ภาคการศึกษา
ที่ 2/2560 เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานกับสานักหอสมุดแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2561 (หลักฐานอ้างอิง 12
อยู่ระหว่างดาเนินการ)
๐ กิจกรรมเสริม 2 : อบรม TOEIC ให้กับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 โดยมีการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ จัดระดับความรู้
และจัดอบรมความรู้ทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC (หลักฐานอ้างอิง 13)
๐ กิจกรรมเสริม 3 : อบรมภาษาอังกฤษด้วย
โปรแกรม English Discovery (หลักฐานอ้างอิง 14)
3) อาจารย์ประจาหลักสูตร ทาการประเมินกิจกรรม และ
จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ “บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 3”
สรุปดังนี้ (หลักฐานอ้างอิง 15)
- โครงการ “บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 3”
(หลักฐานอ้างอิง 13 อยู่ระหว่างดาเนินการ)
2. การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น

12. กิจกรรมความร่วมมือกับ
สานักหอสมุดแห่งชาติ ภาค
การศึกษา 2/2560

13. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21(3R+8Cs)

14. ภาพถ่ายกิจกรรม
15. รายงานผลการดาเนิน
โครงการ “บรรณารักษ์มืออาชีพ
ปี 3”
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ผลกำรดำเนินงำน
ทักษะทางวิชาชีพ (career skills) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง มีอาจารย์เป็นผู้คอยช่วยแนะนา และออกแบบ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถเรียนรู้และประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (หลักฐานอ้างอิง 16)
1) นักศึกษาจัดกิจกรรมในรายวิชาการจัดการโครงการ
ห้องสมุดและสารสนเทศ (หลักฐานอ้างอิง 17)
2) อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการจัดการโครงการห้องสมุด
และสารสนเทศทาการประเมินกิจกรรม ด้วยใบคะแนนเก็บใน
รายวิชาฯ (หลักฐานอ้างอิง 18 อยู่ระหว่างดาเนินการ)

หลักฐำนอ้ำงอิง
16. Facebook ของหลักสูตร
บรรณารักษฯ

17. มคอ. 3 รายวิชาการจัดการ
โครงการห้องสมุดและสารสนเทศ
18. ใบคะแนนเก็บรายวิชาการ
จัดการโครงการห้องสมุดและ
สารสนเทศ

รายงานผลการดาเนิ น งานของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต | 43
สาขาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร (SAR-มคอ.7-LIS) ปี 2560

กิจกรรมนักศึกษำ (เพิ่มเติมจำกกำรบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน)
ชื่อกิจกรรม
จำนวน นศ.
ผลที่เกิดกับนักศึกษำ
ที่เข้ำร่วม
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
35
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตงิ านจริงกับสถานประกอบการ
ฝึกปฏิบัติงานกับสานักหอสมุดแห่งชาติ
(หลักฐานอ้างอิง 19 อยู่ระหว่างดาเนินการ)

จัดกิจกรรมในรายวิชาการจัดการ
โครงการห้องสมุดและสารสนเทศ

35

นักศึกษาได้นาความรู้ในรายวิชามาบูรณาการกับรายวิชา
เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (career skills) (หลักฐาน
อ้างอิง 20)

หลักฐำนอ้ำงอิง
19. หนังสือขอความอนุเคราะห์
หน่วยงาน
20. มคอ. 3 รายวิชาการจัดการ
โครงการห้องสมุดและ
สารสนเทศ
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3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ. 3.3)
ประเด็นกำรประเมิน
กำรคงอยู่

หลักฐำนอ้ำงอิง

ปี กศ. ที่ จำนวนนักศึกษำคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีกำรศึกษำ
รับเข้ำ ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 ลำออก / อัตรำ
เสียชีวติ ฯ กำรคงอยู่
(2557)
0
100.00
2560 23
5
87.80
2559 41 36
10
85.07
2558 67 59 57
10
76.19
2557 42 34 32 32
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษำ
1) การปรับตัวในการเรียนและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
2) ปัญหาการเงินของครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนเงิน
ทุนการศึกษาได้
3) เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
4) ความต้องการของนักศึกษาที่พบในภายหลังเมื่อผ่าน
การศึกษาแล้ว 1 ภาคการศึกษาพบว่าการเรียนในหลักสูตรไม่ตรง
กับความต้องการของตน
กำรสำเร็จกำรศึกษำ (แสดงผลที่เกิด)
ปี กศ. ปีกำรศึกษำที่ 57 58 59 60
ค่ำ
ที่รับเข้ำ
สำเร็จ
เฉลี่ย
(2557) กำรศึกษำ
2560

2559
2558

จานวนจบในรุ่น
ร้อยละของ
จานวนที่จบในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
ร้อยละของ
จานวนที่จบในรุ่น
จานวนจบในรุ่น

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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ประเด็นกำรประเมิน

2557

ร้อยละของ
N/A
จานวนที่จบในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
31
ร้อยละของ
96.88
จานวนที่จบในรุ่น

หลักฐำนอ้ำงอิง

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรสำเร็จกำรศึกษำ
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร
ควำมพึงพอใจ และผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ
ประเด็นกำรประเมิน

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
หลักสูตร
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริการนักศึกษา
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
6. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการข้อร้องเรียน
7. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
สอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา
จำนวนนักศึกษำทั้งหมด
จำนวนนักศึกษำที่ตอบแบบสำรวจ
ปีการศึกษา 2560 อยู่ระหว่างดาเนินการ

ผลดำเนินกำร
2558 2559 2560

4.11 4.08
4.17 4.19
4.21 4.09
4.27 4.26
4.07 3.93
-

-

4.33 4.31
98
94

129
126
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กำรประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ 3)
ตัวบ่งชี้
3.1
3.2
3.3

ผลกำรดำเนินงำน
4 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน

ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน
4 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
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3.4 คุณลักษณะของผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา
ปีกำรศึกษำ 2560 - N/A
คุณลักษณะ
1. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. ความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3. การค้นคว้าอิสระ
4. ความสามารถในวิชาชีพ
5. ความรู้ความสามารถในการวิจัย
6. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
7. ความคิดริเริ่ม
8. ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
9. SDU SPIRIT

ค่ำเฉลี่ยคะแนนประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)
ปริญญำตรี
บัณฑิตศึกษำ
-

3.5 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ. 2.1)
บัณฑิตรุ่นจบปีกำรศึกษำ 2560 - N/A
วันที่สำรวจ - N/A
ข้อมูลพื้นฐำน
จำนวน
หลักฐำนอ้ำงอิง
1. จานวนบัณฑิตทั้งหมด
2. จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 5 ด้าน
3. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน
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ข้อมูลพื้นฐำน
จำนวน
หลักฐำนอ้ำงอิง
4. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
บัณฑิต กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน
5. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 5 ด้าน (คะแนนเต็ม 5)
หมำยเหตุ : จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวน
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
3.6 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (สกอ. 2.2 ปริญญาตรี)
บัณฑิตรุ่นจบปีกำรศึกษำ 2559 - N/A
วันที่สำรวจ - N/A
ข้อมูลพื้นฐำน
หน่วย
จำนวน
หลักฐำนอ้ำงอิง
วัด
1. จานวนบัณฑิตทั้งหมด
คน
2. จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
คน
3. จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จ
คน
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
4. จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
คน
5. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้า คน
ศึกษา
6. จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
คน
7. จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
คน
8. จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
คน

รายงานผลการดาเนิ น งานของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต | 49
สาขาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร (SAR-มคอ.7-LIS) ปี 2560

ข้อมูลพื้นฐำน

หน่วย
วัด
ร้อยละ

จำนวน

หลักฐำนอ้ำงอิง

9. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
10 ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของ
บาท
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
หมำยเหตุ : จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวน
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
3.7 การวิเคราะห์ผลที่ได้
นักศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2560 จึงไม่มีข้อมูลในข้อ 3.5 และ 3.6

กำรประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ 2)
ตัวบ่งชี้
2.1
2.2

ผลกำรดำเนินงำน
N/A คะแนน
ร้อยละ N/A

ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน
N/A คะแนน
N/A คะแนน
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรำยวิชำของหลักสูตรและคุณภำพกำรสอนในหลักสูตร
1. ข้อมูลสรุปรำยวิชำของหลักสูตร
1.1 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นำมำจำณขมคอ.5 รีณำาศึณษำีีาำงาำน
รหัส / ชื่อวิชา

ภาค/
ปี กศ.

อาจารย์ผู้สอน

1/60

ผศ.ดร.วัชรพล
วิบูลยศริน

1/60

อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ

1/60

1/60

การกระจายของเกรด
A B+ B C+ C D+ D

F

I

จานวนนักศึกษา
M I,M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน

ชั้นปี 1
1500119
ภาษาไทยเพื่อพัฒนา
ความเป็นผูร้ อบตัว
1631102
สารสนเทศ ห้องสมุดและ
สังคม
1631206
พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
1631405
การจัดระบบสารสนเทศ
และความรู้

1 37 5

7

2

2

7

4

7

ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล

1

7

9

1

3

ผศ.ดร.บุญญลักษม์
ตานานจิตร

2

5

6

2

7

1

2

1

1

54

53

1

23

22

1

23

22

23

22

1
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รหัส / ชื่อวิชา

ภาค/
ปี กศ.

อาจารย์ผู้สอน

1631602
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ
1632309
การค้นคืนสารสนเทศ

1/60

ดร.พันชัย เม่นฉาย

1/60

1500121
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สะท้อนคิด
1500201
ความเป็นสวนดุสติ
1631305
การบริการห้องสมุดและ
การเผยแพร่สารสนเทศ
1631406
การจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ

2/60

ผศ.ดร.บุญญลักษม์
ตานานจิตร
ผศ.ดร.บรรพต
พิจิตรกาเนิด
อ. IVAN NEW

2/60

-

2/60

ผศ.ดร.บรรพต
พิจิตรกาเนิด

2/60

ผศ.ดร.บุญญลักษม์
ตานานจิตร

การกระจายของเกรด
A B+ B C+ C D+ D
3
7 4 7 1

2

3

7

7

3

F

I

จานวนนักศึกษา
M I,M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน
23
22
1

1

23

22
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รหัส / ชื่อวิชา
1631601
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1632312
การส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภาค/
ปี กศ.

อาจารย์ผู้สอน

การกระจายของเกรด

2/60

ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล

2/60

อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์

1/60

อ.นที เพชรสุนทร

1

8 13 9

1/60

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
กาเนิด

2

1 13 5 12 1

1/60

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

2

6 19 7

1/60

ดร.นันทวัน เรืองอร่าม

15 6

A B+ B C+ C D+ D

F

I

จานวนนักศึกษา
M I,M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน

ชั้นปี 2
1500113
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ
การเรียน
1632206
การทารายการทรัพยากร
สารสนเทศ
1632207
การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ
1632310
การศึกษาผู้ใช้

1

5

36

36

36

36

2

36

36

4 10

36

36

2
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รหัส / ชื่อวิชา
1632311
การบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ
2000106
ศิลปะการดารงชีวิต
2500107
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
1500114
ภาษาอังกฤษเชิง
สถานการณ์
1633121
การจัดการฐานข้อมูล
ห้องสมุดและสารสนเทศ
1633206
การสร้างและการจัดการ
เนื้อหาสารสนเทศ
1633414
ห้องสมุดดิจิทัล
1633415

ภาค/
ปี กศ.

อาจารย์ผู้สอน

1/60

ผศ.ดร.บุญญลักษม์
ตานานจิตร

1/60
1/60

ดร.วรกมล
วงษ์สถาปนาเลิศ
ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์

2/60

อ.ชนินันท์ สิทธิคุณ

2/60

ผศ.ดร.บรรพต
พิจิตรกาเนิด

2/60

ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา

2/60

อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม

2/60

การกระจายของเกรด
A B+ B C+ C D+ D
8 11 7 4 6

2 11 16 7
1

F

I

จานวนนักศึกษา
M I,M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน
36
36

1

37

37

5 18 10 3

37

37
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รหัส / ชื่อวิชา
การจัดการโครงการ
ห้องสมุดและสารสนเทศ
1633416
การประชาสัมพันธ์และ
การตลาดสารสนเทศ
4000109
วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวัน
ชั้นปี 3
1633118
การเขียนโปรแกรมขั้น
พื้นฐานสาหรับงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ
1633120
โปรแกรมประยุกต์
สาหรับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633122
การพัฒนาเว็บห้องสมุด
และสารสนเทศ

ภาค/
ปี กศ.

อาจารย์ผู้สอน

การกระจายของเกรด

2/60

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

2/60

ผศ.ทิพย์วิมล กิตติวราพล
ผศ.ชฎามาศ ขาวสะอาด

1/60

อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง 6 17 24 8

A B+ B C+ C D+ D

จานวนนักศึกษา

F

I

1

1

1

58

56

2

2

1

58

55

5 16 7 14 1

1

4

58

52

1/60

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
กาเนิด

2 11 27 8

1/60

ผศ.ดร.ปริศนา มัฌชิมา

9

5

M I,M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน

1
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รหัส / ชื่อวิชา
1633207
การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
1634104
เครือข่ายสังคมห้องสมุด
และสารสนเทศ
1634418
การจัดการความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1634510
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
1632208
การจัดหมวดหมูร่ ะบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
1633119
การวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ
1633123

ภาค/
ปี กศ.

อาจารย์ผู้สอน

การกระจายของเกรด

1/60

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

A B+ B C+ C D+ D
5 17 28 6 1
1

1/60

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

11 32 12 1

1/60

อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงศ์

3

1/60

ดร.นันทวัน เรืองอร่าม

11 16 26

2/60

ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล

2/60

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

2/60

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

F

2

6 29 7 10 2

2

1

3

I

จานวนนักศึกษา
M I,M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน
58
58

58

58

58

57

58

58
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รหัส / ชื่อวิชา
การพัฒนาฐานข้อมูลบน
เว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633902
สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศ-ศาสตร์
1634414
การจัดการสารสนเทศ
สาหรับเด็ก
ชั้นปี 4
1634805
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

ภาค/
ปี กศ.

อาจารย์ผู้สอน

2/60

ดร.นันทวัน เรืองอร่าม

2/60

ผศ.ดร.บุญญลักษม์
ตานานจิตร

1/60

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

การกระจายของเกรด
A B+ B C+ C D+ D

F

I

จานวนนักศึกษา
M I,M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน

14 16

30

30
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1.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา
รหัส / ชื่อวิชำ

ชั้นปีที่ 1
1500119
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบตัว
1631102
สารสนเทศ ห้องสมุดและสังคม
1631206
พัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ
1631405
การจัดระบบสารสนเทศและความรู้
1631602
ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ
1632309
การค้นคืนสารสนเทศ
2000106
ศิลปะการดารงชีวิต
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1500116
จริยศาสตร์
1631305
การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
1631406
การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ
1631601

ภำค
กศ.

ค่ำร้อยละผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์
ในแต่ละรำยวิชำ ปีกำรศึกษำ 2560
ด้ำนคุณธรรม/
จริยธรรม

ด้ำนควำมรู้

ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ

ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล

ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำร และไอที

1

95.65

73.01

95.65

95.65

91.30

1

95.65

91.30

86.96

69.57

91.30

1

95.65

31.43

95.65

50.00

95.65

1

90.00

90.00

90.00

100.00

100.00

1

95.65

69.57

95.65

50.00

95.65

1

1
2
2
2
2
2
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ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1632312
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2500114
สังคมไทยร่วมสมัย
ชั้นปีที่ 2
1500113
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
1632206
การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
1632207
การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
1632310
การศึกษาผู้ใช้
1632311
การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ
2500107
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
1500114
ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์
1633121
การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633206
การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ
1633414
ห้องสมุดดิจิทัล
1633415
การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ
1633416
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ

2
2

1
1

97.22

47.22

100.00

100.00

100.00

1

100.00

27.22

100.00

100.00

100.00

1

100.00

69.44

100.00

100.00

100.00

1

50.00

83.33

50.00

50.00

50.00

1
2
2
2
2
2
2
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4000109
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
ชั้นปีที่ 3
1633118
การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานสาหรับงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ
1633120
โปรแกรมประยุกต์สาหรับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633122
การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ
1633207
การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศ-ศาสตร์
1634104
เครือข่ายสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ
1634418
การจัดการความรู้และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1634510
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
1632208
การจัดหมวดหมูร่ ะบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
1633119
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ
1633123
การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633902
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
1634411

2

1

96.55

96.55

96.55

96.55

96.55

1

98.28

93.10

77.59

93.10

94.83

1

91.38

87.93

87.93

89.66

89.66

1

100.00

60.35

100.00

100.00

100.00

1

100.00

91.38

100.00

100.00

98.28

1

98.28

100.00

100.00

98.28

94.83

1

93.10

93.10

94.83

98.28

93.10

2
2

2

2
2

รายงานผลการดาเนิ น งานของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต | 60
สาขาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร (SAR-มคอ.7-LIS) ปี 2560

การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น
1634414
การจัดการสารสนเทศสาหรับเด็ก
4124906
โครงการพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

2
2

2. คุณภำพหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผล
2.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (สกอ. 5.1)
ประเด็นการประเมิน
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ
ผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนอ้ำงอิง
กำรออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร
1. ก่อนเปิดสอนหลักสูตรในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการพัฒนาและ 1. คาสั่ง คมส.2600/2555 เรื่อง
ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2555 ซึง่ อธิการบดีมีดาริให้ปรับปรุง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อีกครั้ง จึงได้ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์ (หลักฐานอ้างอิง 1)
2. วิจัย เรื่อง การ
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ดาเนินการศึกษาความต้องการ ศึกษาความต้องการบัณฑิต
บัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อศึกษาความ บรรณารักษศาสตร์และ
ต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (หลักฐานอ้างอิง 2)
สารสนเทศศาสตร์
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรได้จัดทาร่างรายละเอียดของ
3. รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร (มคอ.2) และได้จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน (มคอ.2)
สาขาวิชาชีพ (หลักฐานอ้างอิง 3)
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรนาเสนอร่างรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) เสนอต่อคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
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ผลกำรดำเนินงำน
กำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์
สำขำวิชำนั้น ๆ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ได้ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เท่าทันความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
1. วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ตัวแทนอาจารย์ประจาหลักสูตร
(ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกาเนิด, ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร
และ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน) เข้าพบอธิการบดี เพื่อเรียนถาม
แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ซึ่งอธิการบดีมีดาริให้
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติของบัณฑิตตามทีส่ ังคมต้องการ
(หลักฐานอ้างอิง 1) ได้แก่
- ต้องรักการอ่าน มีทักษะการอ่าน มีความสามารถด้าน
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์
- ต้องเขียนเป็น จดบันทึกเป็น โดยเฉพาะการจับใจความ
การสรุปความ การทาสาระสังเขป เป็นต้น
- ต้องมีความรู้ด้านข่าวสาร รอบรู้ ทันข่าว ค้นคว้าอยู่
เสมอ
- ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะของวิชาชีพบรรณารักษ์
- ต้องเรียนรู้ ใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดได้
และติดตามความก้าวหน้าได้
- มีความสามารถในการสื่อสาร รวมทั้งภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้
พร้อมทั้งให้คาแนะนาด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 1)
2. ดาเนินการจัดทาตารางปรับปรุงรายวิชา หลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยอาจารย์ผู้สอนปรับปรุง

หลักฐำนอ้ำงอิง

1. รายงานการประชุม ครั้งที่
10/2559 วาระที่ 3 ข้อ 3.2

2. ตารางปรับปรุงรายวิชา
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะ
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ผลกำรดำเนินงำน
เนื้อหารายวิชาให้มีความสอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา และ
เพิ่มเติมเนื้อหาวิชาที่ทันสมัยเพิ่มเติมเข้าไปจากเดิมในรายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3) ของภาคการศึกษาถัดไป และได้เร่งรัดให้
อาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละรายวิชากรอบข้อมูลเพื่อให้เกิดความ
ทันสมัย และมี Out come เพื่อรองรับการมีงานทาของบัณฑิตใน
อนาคต (หลักฐานอ้างอิง 2)
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งแนวทางการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ภายหลังจากอาจารย์
และบุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรม/สัมมนา จะต้องแจ้ง
ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และนามา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ผ่านการบันทึกข้อมูล
การพัฒนาตนเองลงในเว็บไซต์ของหลักสูตร (หลักฐานอ้างอิง 4)
5. ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ได้ทาบันทึก คมส.173/2561 เรื่อง ขออนุมัติ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561) ตามโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย (หลักฐานอ้างอิง 5)
และได้ขอสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว
โดยได้ทาบันทึก คมส.115/2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (หลักฐานอ้างอิง 6) ไปยังมหาวิทยาลัย

หลักฐำนอ้ำงอิง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4. รายการข้อมูลการพัฒนา
วิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร

5. บันทึก คมส.173/2561 เรื่อง
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (ปรับปรุง
พ.ศ.2561)
6. บันทึก คมส.115/2561 เรื่อง
ขออนุมัติโครงการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

2.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 5.2)
ประเด็นการประเมิน
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- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) และ
การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลกำรดำเนินงำน
กำรกำหนดผู้สอน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้
ดาเนินการพิจารณากาหนดผู้สอน ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรรวบรวมรายวิชาที่เปิดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2560 ตามแผนการศึกษาที่กาหนดไว้ใน
รายละเอียดหลักสูตร สาหรับนักศึกษา รหัส 57 รหัส 58 รหัส 59
และรหัส 60 รวม 22 รายวิชา โดยจัดการประชุมหลักสูตร ครั้งที่
2/2560 วาระที่ 4 ข้อที่ 4.1 มติที่ประชุมให้มีการจัดแผนการเรียน
และอาจารย์ผู้สอน (หลักฐานอ้างอิง 1) ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
เปิดสอนทั้งหมด 21 รายวิชา แบ่งเป็น
- หมวดการศึกษาทั่วไป จานวน 4 รายวิชา
- หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ จานวน 16 รายวิชา
- หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 1 รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
เปิดสอนทั้งหมด 20 รายวิชา
- หมวดการศึกษาทั่วไป จานวน 4 รายวิชา
- หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ และวิชาเลือกเสรี จานวน
16 รายวิชา
2. การจัดอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 1/2560 และภาค
การศึกษา 2/2560 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ กาหนดอาจารย์ผู้สอนโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาอาจารย์

หลักฐำนอ้ำงอิง

1. รายงานการประชุม ครั้งที่
2/2560 วาระที่ 4 ข้อที่ 4.1

2. รายละเอียดหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
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ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบรายวิชาตาม มคอ. 2 หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
ข้อที่ 1-2 ดังนี้ (หลักฐานอ้างอิง 2)
2.1. ความรู้และความสามารถ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณวุฒิ
ทางการศึกษาของผู้สอน
2.2. ประสบการณ์การสอน หรือความสนใจในรายวิชา
2.3 ความเชี่ยวชาญในรายวิชา หรือ มีผลงานวิชาการที่
เกี่ยวข้องในรายวิชา
2.4 จานวนชั่วโมงที่กาหนดให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ ซึ่ง
กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
รวมทั้งมีการวางแผนจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาด้านบุคลิกภาพในการทางาน
มารยาททางสังคม ระเบียบวินัย และแนะนาคู่มือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามรายงานการจัดการประชุมหลักสูตร
ครั้งที่ 2/2560 วาระที่ 4 ข้อที่ 4.2 (หลักฐานอ้างอิง 3)
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน ขอ
โอนย้ายไปมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทาให้ภาคการศึกษาที่
2/2560 ขาดผู้สอนในรายวิชาที่อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ฯ
รับผิดชอบ ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้มีอาจารย์ผู้สอนแทนรายวิชา
ต่าง ๆ (หลักฐานอ้างอิง 4) ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
- รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ อาจารย์ผู้สอน คือ อ.ดร.พันชัย เม่นฉาย
- รายวิชาการค้นคืนสารสนเทศ อาจารย์ผู้สอน คือ ผศ.
ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
- รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ อาจารย์ผู้สอน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา
ปั้นตระกูล (หลักฐานอ้างอิง 5)

หลักฐำนอ้ำงอิง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (มคอ.2 )

3. รายงานการประชุม ครั้งที่
2/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.2

4. รายงานการประชุม ครั้งที่
4/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.5
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ผลกำรดำเนินงำน
- รายวิชาการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ อาจารย์ผู้สอน คือ อาจารย์ ดร.จิตชิน
จิตติสุขพงษ์
- รายวิชาการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
อาจารย์ผู้สอน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล
กำรกำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดทำแผนกำรเรียนรู้
(มคอ. 3 และ มคอ.4) และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้
ดาเนินการการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3
และมคอ.4 ในปีการศึกษา 2560 ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร กาหนดส่งรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) ภายในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2560 เพื่อ
นาเข้าที่ประชุมหลักสูตร เพื่อพิจารณาทวนสอบความถูกต้องของ
มคอ.3 ก่อนนาไปใช้จัดการเรียนการสอน (หลักฐานอ้างอิง 6)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาทวนสอบรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ. 3-4) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในการประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 5/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 โดยมีข้อสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนควรในไปปรับปรุง
แก้ไข แล้วนาส่งไฟล์ มคอ.3 กลับมายังหลักสูตรเพื่อนาขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ ต่อไป (หลักฐานอ้างอิง 7)
ภาคการศึกษา 2/2560
1. คณะฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาทวนสอบ มคอ.
3-4 ก่อนเปิดเรียนไม่น้อยกว่า 1 เดือน ดังนั้นอาจารย์ประจา
หลักสูตร จึงได้แจ้งอาจารย์ผู้สอนให้จัดทาและนาส่ง มคอ.3
ภายในวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรพิจารณาทวนสอบ มคอ. 3-4 ภาคการศึกษา 2/2560
ก่อนที่จะนาส่งคณะฯ เพื่อดาเนินการทวนสอบระดับคณะฯ ต่อไป

หลักฐำนอ้ำงอิง
5. รายงานการประชุม ครั้งที่
5/2560 วาระที่ 3 ข้อ 3.2

6. รายงานการประชุม ครั้งที่
4/2560 วาระที่ 5 ข้อ 5.1

7. รายงานการประชุม ครั้งที่
5/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.1
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2. อาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาทวนสอบ มคอ.3ทุก
รายวิชา ในการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 8/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.1
แล้วทาสรุปนาเสนอต่อคณะฯ (หลักฐานอ้างอิง 8)
3. คณะฯ ได้แจ้งผลการทวนสอบ มคอ.3-4 (ระดับคณะ)
กลับมายังหลักสูตร
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร นาผลการทวนสอบ มคอ.3-4
(ระดับคณะ) แจ้งต่อที่ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 9/2560 วาระที่ 3
ข้อ 3.1 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชานากลับไปปรับปรุง
แก้ไขตามข้อแนะนา ก่อนนาไปใช้จริง (หลักฐานอ้างอิง 9)
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรีที่มีกำรบูรณำกำร
กับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
การบูรณาการการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีการ
จัดการเรียนการสอนที่นาผลจากงานวิจัยมาปรับใช้กับการจัดการ
เรียนการสอน ได้แก่
1) งานวิจัยเรื่อง ปัญหาเป็นฐานด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้ รายวิชารจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ นาไปใช้
ในรายวิชาการค้นคืนสารสนเทศ (1/2560) และรายวิชาการ
จัดการสารสนเทศสาหรับเด็ก (2/2560) โดย ผศ.ดร.บุญญลักษม์
ตานานจิตร นาวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ใน
กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 10)
2) งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบระบบบันทึกผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย

หลักฐำนอ้ำงอิง
8. รายงานการประชุม ครั้งที่
8/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.1

9. รายงานการประชุม ครั้งที่
9/2560 วาระที่ 3 ข้อ 3.1

10. มคอ.3 รายวิชาการจัดการ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ
ภาคการศึกษา 1/2560
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ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกาเนิด เป็นการพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อใช้ใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามการเรียนรู้แต่ละด้าน
(หลักฐานอ้างอิง 11)
การบริการทางวิชาการสังคม
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีการ
จัดการเรียนการสอนที่มีส่วนช่วยบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่
1) รายวิชาการทารายการทรัพยากรสารสนเทศ ได้นา
นักศึกษาเข้าเรียนรู้งานและช่วยงานสานักวิทยบริการฯ ในส่วน
งานทารายการ (หลักฐานอ้างอิง 12)
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
1)

หลักฐำนอ้ำงอิง
11. ตัวอย่างต้นแบบระบบบันทึก
ผลการเรียนรู้ฯ ที่ใช้ในการเรียน
การสอน ภาคการศึกษา 1/2560

12. บันทึกข้อความ คมส.
2463/2560 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าเรียนรู้
ส่วนงานทารายการ

2.3 การประเมินผู้เรียน (สกอ. 5.3)
ประเด็นการประเมิน
- การรประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7)
ผลกำรดำเนินงำน
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้มีการ
ออกแบบระบบที่ใช้บันทึกผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิขึ้น โดยอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้วางแผนการเรียนรู้

หลักฐำนอ้ำงอิง
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ผลกำรดำเนินงำน
และกาหนดเกณฑ์การวัดผล เกณฑ์ขั้นต่าของแต่ละรายวิชา
ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ผู้สอนระบุเกณฑ์ประเมิน วิธีการประเมิน การ
วัดผล และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน อาทิ ข้อสอบ เกณฑ์การให้
คะแนน ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) (หลักฐานอ้างอิง 1)
2. อาจารย์ผู้สอนบันทึกข้อมูลพื้นฐานลงในระบบบันทึกผล
การเรียนรู้ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าถ่วงน้าหนักในการประเมินการ
เรียนรู้แต่ละด้าน คะแนนชิ้นงานและการเรียนรู้ที่ต้องการประเมิน
(หลักฐานอ้างอิง 2)
ทั้งนี้การกาหนดเกณฑ์ขั้นต่าของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หลักสูตรดาเนินการโดยใช้เกณฑ์
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ได้ดาเนินการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ใน 2 ลักษณะ คือ
1. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่าน
การทวนสอบ (ระดับรายวิชา) กล่าวคือ อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้
ตรวจทานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถดาเนินการใน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห์ เมื่ออาจารย์ผู้สอน
บันทึกผลการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมลงในระบบบันทึกผลการเรียนรู้
จะทราบว่านักศึกษาแต่ละคนมีผลการเรียนรู้แต่ละด้านอยู่ในระดับ
ใด ซึ่งผู้สอนสามารถนามาใช้ในการพัฒนานักศึกษาเป็นรายบุคคล
ได้ (หลักฐานอ้างอิง 3)
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่าน
กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (ระดับหลักสูตร) ซึ่ง
เป็นการดาเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนใน

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)
2. ระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

3. ระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ตัวอย่างที่มีการบันทึกข้อมูล
แล้ว)
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ภาคการศึกษานั้น ๆ แล้ว โดยอาศัยการติดตามตรวจสอบจาก
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคการศึกษา 1/2560
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทา
การทวนสอบ ในการประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 9/2560 วาระที่ 4
ข้อ 4.2 (หลักฐานอ้างอิง 4)
หลังจากนั้นสาขาวิชาฯ ได้นาส่งข้อมูลต่าง ๆ
ประกอบด้วย รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการเรียน ฯ ไปยัง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อรับการทวนสอบ (ระดับ
คณะ) ต่อไป
ภาคการศึกษา 2/2560
รอผลการดาเนินงาน
กำรกำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 27 พฤศจิกายน
2560 หลักสูตรฯ ได้กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทาและนาส่ง
รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5-6) ภายหลังสิ้นสุดการ
สอบปลายภาค 1 สัปดาห์ โดยให้อาจารย์ผู้สอนนาส่ง
1) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2) ผลการเรียนที่ประมวลผลจากระบบบริหารการศึกษา
3) รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และ
4) เอกสารบันทึกคะแนนเก็บ มายังหลักสูตร
เพื่อนาเข้าสู่การพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ โดย
มีกิจกรรมดังนี้
ภาคการศึกษา 1/2560
1. อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.5 นาส่งพร้อมกับ มคอ.3 ผล
การเรียน และคะแนนเก็บ มายังหลักสูตร

หลักฐำนอ้ำงอิง

4. รายงานการประชุม ครั้งที่
9/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.2
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ผลกำรดำเนินงำน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร นาข้อมูลหลักฐานของแต่ละ
รายวิชาเข้าหารือพิจารณาทวนสอบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560
วาระที่ 4 ข้อ 4.2 ซึ่งเป็นการพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
มคอ.3 และ มคอ.5 การกระจายของผลการเรียน และพิจารณา
การให้คะแนน โดยมีข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ ที่แจ้งไปยังอาจารย์
ผู้สอนเพื่อปรับปรุงแก้ไข พร้อมกับนาส่ง มคอ.5 ไปยังคณะฯ เพื่อ
เข้าสู่กระบวนการทวนสอบฯ ในระดับคณะต่อไป (หลักฐานอ้างอิง
5)
3. คณะฯ แจ้งผลการทวนสอบ มอค.5 มายังหลักสูตร โดย
อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้นาเข้าที่ประชุมครั้งที่ 1/2561 วาระที่
3 ข้อ 3.1 เพื่อแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนได้รับทราบและนาข้อแนะนา
กลับไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาส่งไฟล์ มคอ.5 กลับมายังหลักสูตร
เพื่อนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ ต่อไป (หลักฐาน
อ้างอิง 6)
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) รอบ 6 เดือน
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร ดาเนินการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(ระดับหลักสูตร) ตามกาหนดของมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
รอผลการดาเนินงาน

หลักฐำนอ้ำงอิง

5. รายงานการประชุม ครั้งที่
9/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.2

6. รายงานการประชุม ครั้งที่
1/2561 วาระที่ 3 ข้อ 3.1
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2.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (สกอ. 5.4) (ตามตัวบ่งชี้ มคอ. 2 หมวด 7
ข้อ 7)
ดัชนีบ่งชี้ผล
กำรดำเนินงำน
(Key Performance
Indicators)
1) อาจารย์ประจา
หลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน
ติดตาม และ
ทบทวนการ
ดาเนินงาน
หลักสูตร

ผลดำเนินกำร

 
*

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1

สิงหาคม 2560 - 31 มกราคม
2561 หลักสูตรฯ มีการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานด้านต่าง
ๆ อย่างตัวเนื่อง โดยในแต่ละครั้ง
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย
ร้อยละ 80 และได้จัดทาสรุป
รายงานการประชุม และนา
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หลักสูตรฯ อย่างต่อเนื่อง
(หลักฐานอ้างอิง 1)
2) มีรายละเอียดของ หลักสูตรฯ มีรายละเอียดของ

หลักสูตร ตามแบบ หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
สอดคล้องกับ
คุณวุฒิแห่งชาติ โดยผ่านการ
กรอบมาตรฐาน
รับรองจากสภามหาวิทยาลัยและ
คุณวุฒิแห่งชาติ
อยู่ระหว่างการรับรองจาก
หรือ มาตรฐาน
สานักงานคณะกรรมการการ
คุณวุฒิสาขา/
อุดมศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 2)
สาขาวิชา (ถ้ามี)

**

หลักฐำนอ้ำงอิง

1. รายงานการประชุม
หลักสูตร ที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหลักสูตร

2. รายละเอียดของ
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (มคอ.
2)
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ดัชนีบ่งชี้ผล
กำรดำเนินงำน
(Key Performance
Indicators)
3) มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา

ผลดำเนินกำร

 
*

หลักสูตรมีการจัดทารายละเอียด 
ของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.
4) ของทุกรายวิชาที่จะเปิดสอน
(หลักฐานอ้างอิง 4) โดยมีการ
ปรับปรุงข้อมูลก่อนการเปิดภาค
การศึกษาทุกครั้ง โดย มคอ.3
ของ 2/60 (เปิดภาคการศึกษา
15 ส.ค. 60) และมีเอกสาร
ประกอบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
(หลักฐานอ้างอิง 5)
4) จัดทารายงานผล อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาส่ง

การดาเนินการของ มคอ.5 พร้อมกับการส่งผลการ
รายวิชา และ
เรียน ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
รายงานผลการ
ภาคการศึกษา โดย
ดาเนินการของ
๐ ภาคการศึกษา 1/2560
ประสบการณ์
หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผู้อน
ภาคสนาม (ถ้ามี) นาส่ง มคอ.5 ภายในวันที่ 19
ตามแบบ มคอ.5 ธันวาคม 2560 (วันสุดท้ายของ
และ มคอ.6
การจัดการเรียนการสอนคือ 27
ภายใน 30 วัน
พฤศจิกายน 2560)
หลังสิ้นสุดภาค
๐ ภาคการศึกษา 2/2560 รอ
การศึกษาที่เปิด
การดาเนินการ

**

หลักฐำนอ้ำงอิง

4. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
5. รายละเอียดของ
รายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ (มคอ.4)

5. รายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชา
(มคอ.5)
6. เอกสารรายงานการ
นาส่งรายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชา
(มคอ.5) ของอาจารย์
ผู้สอน
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ดัชนีบ่งชี้ผล
กำรดำเนินงำน
(Key Performance
Indicators)
สอนให้ครบทุก
รายวิชา
5) จัดทารายงานผล
การดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปี
การศึกษา

7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการ
สอนกลยุทธ์การ

ผลดำเนินกำร

 
*

หลักสูตรฯ ได้จัดทารายงานผล 
การดาเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษาอย่างครบถ้วน
(หลักฐานอ้างอิง 8)
หลักสูตรฯ ได้ดาเนินการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ โดยที่
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
หลักสูตรฯ ได้ดาเนินการ
ทวนสอบ ในการประชุมครั้งที่
9/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.2 ในทุก
รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน
ตามแผนการศึกษา (หลักฐาน
อ้างอิง 8)
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
รอการดาเนินการ
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร 
ฯ ได้จัดทาแผนปรับปรุงการ
ดาเนินงาน (Improvement
Plan) ตามที่คณะกรรมการ

**

หลักฐำนอ้ำงอิง

7. รายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2560

8. รายงานการประชุม
ครั้งที่ 9/2560 วาระที่ 4
ข้อ 4.2
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ดัชนีบ่งชี้ผล
กำรดำเนินงำน
(Key Performance
Indicators)
สอน หรือ การ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการ
ดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)
ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการ
สอน

ผลดำเนินกำร

 
*

ตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2559 แนะนาไว้
(หลักฐานอ้างอิง 9) และได้
ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่ได้กาหนด
ช่วงเวลาไว้อย่างครบถ้วน
ภาคการศึกษา 1/2560

หลักสูตรฯ ได้เชิญอาจารย์
ผู้สอนจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จานวน 2 คน มาช่วย
สอนในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ โดยได้เชิญทั้ง 2
ท่านเข้าร่วมประชุมรับฟัง
นโยบายการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร การเขียน
มคอ.3 และ มคอ. 5 เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรกาหนด
ในการประชุมหลักสูตร ครั้งที่
5/2560 วาระที่ 3 ข้อ 3.2
(หลักฐานอ้างอิง 10)

**

หลักฐำนอ้ำงอิง

9. แผนปรับปรุงการ
ดาเนินงาน ปีการศึกษา
2560

10. รายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/2560 วาระที่ 3
ข้อ 3.2
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ดัชนีบ่งชี้ผล
กำรดำเนินงำน
(Key Performance
Indicators)
9) อาจารย์ประจา
หลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง

ผลดำเนินกำร

 
*

**

หลักฐำนอ้ำงอิง

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ 
11. กิจกรรมการพัฒนา
ประจาหลักสูตรทุกคนได้เข้ารับ
วิชาชีพของอาจารย์และ
การพัฒนาทางวิชาการ ทั้งการ
บุคลากรสายสนับสนุน
อบรม การประชุม และการ
สัมมนา จากหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก
(หลักฐานอ้างอิง 11)
10) จานวนบุคลากร
ปีการศึกษา 2560 บุคลากร
 12. กิจกรรมการพัฒนา
สนับสนุนการเรียน สนับสนุนการเรียนการสอน (นาง
วิชาชีพของอาจารย์และ
การสอน (ถ้ามี)
สุกัญญา พวงแก้ว) ได้เข้ารับการ
บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนา
อบรม 0 รายการ (หลักฐาน
วิชาการ และ/หรือ อ้างอิง 12)
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความ
ปีการศึกษา 2560 นักศึกษา
 13. รายงานประเมินผล
พึงพอใจของ
รหัส 57 นักศึกษาปีสุดท้าย
การดาเนินงานของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/ เรียนครบหลักสูตรแล้ว ในภาค
หลักสูตรฯ ประจาปี
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ การศึกษา 1/2560 ทั้งนี้
การศึกษา 2560
คุณภาพหลักสูตร หลักสูตรฯ ได้สอบถามความพึง
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า พอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มี
3.5 จากคะแนน
ต่อคุณภาพการพัฒนาหลักสูตร
เต็ม 5.0
ผลการสอบถาม พบว่า รอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล (หลักฐาน
การอ้างอิง 13)
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ดัชนีบ่งชี้ผล
ผลดำเนินกำร
กำรดำเนินงำน
(Key Performance
Indicators)
12) ระดับความพึง
ปีการศึกษา 2560 มีบัณฑิต
พอใจของผู้ใช้
ที่สาเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก จึง
บัณฑิตที่มีต่อ
ยังเก็บข้อมูลความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ย ผู้ใช้บัณฑิตได้ไม่ครบตามจานวน
ไม่น้อยกว่า 3.5
ที่ต้องรายงานผล
จากคะแนนเต็ม
5.0
รวมจำนวนตัวบ่งชี้ที่ในปีนี้
จำนวนตัวบ่งชี้ที่ในปีนี้ที่ดำเนินกำรผ่ำน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ทั้งหมดในปีนี้
หมำยเหตุ : * แทนค่า  = เป็นไปตามเกณฑ์ และ
** แทนค่า  = ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

 
*

**



11
8
100

หลักฐำนอ้ำงอิง

-

11
72.72
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3. กำรวิเครำะห์รำยวิชำที่มีผลกำรเรียนไม่ปกติ
รหัส
ชื่อวิชำ
1632310
การศึกษาผู้ใช้

ภำค
กำรศึกษำ
1/2560

1632311
การบริการอ้างอิง
และสารสนเทศ

1/2560

1634104
เครือข่ายทาง
สังคมและ
สารสนเทศ

1/2560

ควำม
กำร
เหตุที่ทำให้ มำตรกำร
ผิดปกติ ตรวจสอบ
ผิดปกติ
แก้ไข
นักศึกษา หลักสูตรได้ การจัดการ
ได้ผลการ
ทวนสอบ เรียนการสอน
เรียน A
และได้
วิชาดังกล่าว
จานวนมาก สอบถาม เป็นงานกลุ่ม
(15 คน
ข้อมูลจาก และนักศึกษา
จาก 36
อาจารย์
สามารถ
คน)
ผู้สอน
ทางานได้ตาม
ข้อกาหนด
นักศึกษา หลักสูตรได้ การจัดการ
ได้ผลการ
ทวนสอบ เรียนการสอน
เรียน A
และได้
วิชาดังกล่าว
และ B+
สอบถาม
เป็นการฝึก
จานวนมาก ข้อมูลจาก ปฏิบัติและ
อาจารย์
งานกลุ่ม
ผู้สอน
นักศึกษา
สามารถ
ทางานได้ตาม
ข้อกาหนด
นักศึกษา หลักสูตรได้ การจัดการ
ได้ผลการ
ทวนสอบ เรียนการสอน
เรียน B+
และได้
วิชาดังกล่าว
จานวนมาก สอบถาม เป็นงานกลุ่ม
32 คน จาก ข้อมูลจาก และนักศึกษา
58 คน
อาจารย์
สามารถ
ผู้สอน
ทางานได้ตาม
ข้อกาหนด

หลักฐำน
อ้ำงอิง
รายงานการ
ประชุม ครั้ง
ที่ 9/2560
วาระที่ 4
ข้อที่ 4.2
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4. รำยวิชำที่ไม่ได้เปิดสอนในปีกำรศึกษำ
รหัส
ชื่อวิชำ
-

ภำค
กำรศึกษำ
-

หัวข้อที่
ขำด
-

สำเหตุที่ไม่ได้
สอน
-

วิธีแก้ไข

หลักฐำนอ้ำงอิง

-

-

5. รำยวิชำที่สอนเนื้อหำไม่ครบในปีกำรศึกษำ
รหัส ชื่อ
วิชำ
-

ภำคกำรศึกษำ หัวข้อที่ขำด สำเหตุที่สอนไม่
ครบ
-

วิธีแก้ไข

หลักฐำนอ้ำงอิง

-

-
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6. คุณภำพของกำรสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
ผลกำรประเมิน
ภำค
โดยนักศึกษำ
รหัส ชื่อวิชำ
แผนกำรปรับปรุง
กำรศึกษำ
มี
ไม่มี
1500113
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
2500107
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2000106
ศิลปะการดารงชีวิต

1/60



-ปรับปรุงโครงงานให้มีความละเอียดยิ่งขึ้น

1/60



-

1/60



1500119
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
1631102
สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม

1/60



-พัฒนาสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
มากขึ้นและนามาใช้กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางหูใน
ภาคการศึกษานี้
-ไม่มีเนื่องจากเป็นรายวิชาใหม่

1/60



1631206 การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ

1/60



-พัฒนาเนื้อหารายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสารสนเทศและเทคโนโลยีทสี่ ่งผลต่อ
สารสนเทศห้องสมุดและสังคม
-ผู้สอนควรให้เวลาท้ายชั่วโมงในการทวนสอบความรู้อีกครั้ง
หนึ่งเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนควรมีการสอนทบทวนเนื้อหา
ทั้งหมดอีกครั้งหากเป็นไปได้

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
2. รายงานผลการ
ดาเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5)
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รหัส ชื่อวิชำ

ภำค
กำรศึกษำ

ผลกำรประเมิน
โดยนักศึกษำ
มี
ไม่มี

แผนกำรปรับปรุง

1631405
การจัดระบบสารสนเทศและความรู้

1/60



- สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีหนังสือ
เกี่ยวกับรายวิชาที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้
ค้นคว้าเรียนรู้เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่ให้ความสาคัญต่อทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้งแบบตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์
-เนื่องจากปีนี้เป็นการสอนในครั้งแรกจึงไม่มีแผน
ปรับปรุงจากภาคการศึกษาทีผ่ ่านมา

1631602
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ
1632309
การค้นคืนสารสนเทศ

1/60



1/60



-ควรจัดประชุมผูส้ อนทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษาระหว่างภาค
การศึกษาและหลังปิดภาคการศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน

1632206
การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ

1/60



1632207
การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ

1/60



-อาจารย์ควรหาวิธีการที่ทาให้นักศึกษาเรียนรู้และ
เข้าใจหลักการทารายการทรัพยากรสารสนเทศให้
ง่ายขึ้น
-นามาจาก มคอ.5 หมวดที่ 6 ข้อ 6.3ของภาคการศึกษาก่อน
หน้า

หลักฐำนอ้ำงอิง
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รหัส ชื่อวิชำ

ภำค
กำรศึกษำ

ผลกำรประเมิน
โดยนักศึกษำ
มี
ไม่มี

1632310
การศึกษาผู้ใช้
1632311
การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ

1/60



1/60



1633118
การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานสาหรับ
งานห้องสมุดและสารสนเทศ
1633120
โปรแกรมประยุกต์สาหรับงานห้องสมุด
และสารสนเทศ

1/60



1/60



1633122
การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ
1633207
การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์

1/60



1/60



แผนกำรปรับปรุง
-ควรเพิ่มการฝึกปฏิบตั ิในเรื่องการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ใน
การศึกษาผู้ใช้ตลอดจนการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน
- สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีหนังสือ
เกี่ยวกับรายวิชาที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้
ค้นคว้าเรียนรู้เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่ให้ความสาคัญต่อทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้งแบบตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์
-ควรมีตัวอย่างโจทย์การประยุกต์ใช้งานการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้นสาหรับงานบรรณารักษ์เพิม่ ขึ้น
- อาจารย์ควรให้นักศึกษาได้เห็นการท างานต่าง ๆ
ของห้องสมุดและให้นักศึกษาเล็งเห็นปัญหาและ
อุปสรรคของงาน แล้วจึงนาเสนอการใช้โปรแกรม
ประยุกต์แก้ปญ
ั หา
-ไม่มี
จะปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ใบงานกิจกรรมให้ลงมือ
ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น

หลักฐำนอ้ำงอิง
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รหัส ชื่อวิชำ

ภำค
กำรศึกษำ

ผลกำรประเมิน
โดยนักศึกษำ
มี
ไม่มี

1634104
เครือข่ายสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ
1634418
การจัดการความรู้และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

1/60



1/60



1634510
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

1/60



2500114
สังคมไทยร่วมสมัย
1500116
จริยศาสตร์
1500110ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2/60
2/60
2/60

แผนกำรปรับปรุง
นามาจาก มคอ.5 หมวดที่ 6 ข้อ 6.3 ของภาคการศึกษาก่อน
หน้า
-อาจารย์ควรหากิจกรรมที่หลากหลาย กรณีศึกษาและ
แบบฝึกหัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิมากขึ้น
-อาจารย์ควรแนะนาให้นักศึกษารักการอ่านและสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นและ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่ดีและมีประโยชน์
-ผู้สอนควรอธิบายรายละเอียดของงานที่มอบหมายให้ชัดเจน
โดยยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้นักศึกษาทางานได้ถูกต้องและ
เสร็จทันเวลาที่กาหนด
-ควรเพิ่มตัวอย่างประกอบการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลาย
-ควรเพิ่มการฝึกปฏิบตั ิในการสร้างสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดย
เน้นความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น

หลักฐำนอ้ำงอิง
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รหัส ชื่อวิชำ
1500114
ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์
1631601
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ
1631305
การบริการห้องสมุดและการจัดเผยแพร่
สารสนเทศ
1631406
การจัดการห้องสมุดและองค์การ
สารสนเทศ
1632312
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
1633121
การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและ
สารสนเทศ

ภำค
กำรศึกษำ
2/60
2/60

2/60

2/60

2/60

2/60

ผลกำรประเมิน
โดยนักศึกษำ
มี
ไม่มี

แผนกำรปรับปรุง

หลักฐำนอ้ำงอิง
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รหัส ชื่อวิชำ
1633206
การสร้างและการจัดการเนื้อหา
สารสนเทศ
1633414
ห้องสมุดดิจิทัล
1633415
การจัดการโครงการห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633416
การประชาสัมพันธ์และการตลาด
สารสนเทศ
1633119
การวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ
1633208
การจัดหมวดหมูร่ ะบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน
1633123

ภำค
กำรศึกษำ
2/60

2/60
2/60

2/60

2/60

2/60

2/60

ผลกำรประเมิน
โดยนักศึกษำ
มี
ไม่มี

แผนกำรปรับปรุง

หลักฐำนอ้ำงอิง
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รหัส ชื่อวิชำ
การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุด
และสารสนเทศ
1633902
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
1634411
การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น
1634414
การจัดการสารสนเทศสาหรับเด็ก
4124906
โครงการพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ภำค
กำรศึกษำ

2/60

2/60
2/60
2/60

ผลกำรประเมิน
โดยนักศึกษำ
มี
ไม่มี

แผนกำรปรับปรุง

หลักฐำนอ้ำงอิง
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7. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรสอนโดยรวม
การพัฒนาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยมากขึ้น หรือการวางแผนการมอบหมาย
งานประจาแต่ละภาคการศึกษาให้เหมาะสมกับความพร้อมของผู้เรียนและเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตรฯ โดยควรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพื่อรับฟังความคิดเห็ น และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. การจัดประชุมผู้สอน
1.1 ควรจัดประชุมผู้สอนทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา และหลัง
ปิดภาคการศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป
1.2 หัวข้อการประชุมควรครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และนาผล
การประชุมจากการเรียนการสอนของภาคการศึกษาก่อนหน้านี้มาประเมินการปรับปรุงการเรียนการสอน
และรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละรายวิชา เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะ และร่วมวางแผนการ
สอนในภาคการศึกษาต่อไปให้สอดคล้องกัน เพื่อให้กิจกรรมและงานที่มอบหมายในชั้นเรียนไม่ซ้าซ้อน ลด
ภาระการทางานของนักศึกษา สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ และการหา
งานในอนาคต จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาที่พบเห็นในชั้นเรียน อาจารย์ทุกท่านมีส่วน
ร่วมในการพัฒนากิจกรรมและงานที่มอบหมายให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร
ฯ
1.3 ควรนาผลการประชุม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลจากการประเมินการ
สอนของอาจารย์แต่ละรายวิชาในภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ผ่านมาระดมสมอง เพื่อปรับปรุงเทคนิค
การเรียนการสอนให้มีลักษณะเป็นแบบ Active Learning และนากระบวนการเรียนการสอนมาคิดเป็น
หัวข้อการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
1.4 ควรกาหนดเกณฑ์และขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
และเข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนแปลงของนโยบายในระดับชาติ ควรมีการกาหนด
คุณสมบัติของผู้สมัครที่ชัดเจนสาหรับการเรียนในสาขาวิชานี้ เพื่อให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้ตรงตาม
หลักสูตรกาหนด โดยคานึงถึงภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตเป็นสาคัญ
1.5 ควรให้ความสาคัญต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ นาผลของการเรียนการสอน
และปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนหรือปัญหาด้านการดาเนินชีวิตในครอบครัวของนักศึกษา มา
ระดมสมองหาทางแก้ไขให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายในการเรียน และสาเร็จการศึกษา
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2. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1 ควรส่งเสริมและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา และการมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อน ๆ และต่ออาจารย์ทุกท่าน โดยให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาเข้มงวดในการ
เข้าชั้นเรียนของนักศึกษา และการส่งงานทันตามกาหนดเวลา ควรสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบให้กับ
นักศึกษาในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะมารยาท การรู้จักความควรไม่ควรในการใช้อาจารย์ และการใช้อารมณ์
ต่ออาจารย์อย่างไม่มีเหตุผลสมควร
3. การพัฒนาการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ
3.1 ควรเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในการศึกษาผู้ใช้ให้แก่นักศึกษา โดยเพิ่ม
การมอบหมายงานโดยบูรณาการศาสตร์ที่มีความคล้ายคลึงกันให้ นักศึกษาทารายงาน หรือโครงการใน
เรื่องเดียวกัน และฝึกให้ นักศึกษาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผู้ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
สรุปผลการศึกษาผู้ใช้ ตลอดจนแนวทางการนาผลที่ได้จากการประเมินไปใช้วางแผนและพัฒนาห้องสมุด
ต่อไป
3.2 อาจารย์ควรมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ปัญญา
และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วย เนื่องจากนักศึกษาปกติเรียนร่วมกับนักศึกษาที่เป็นเด็กพิเศษ
จาเป็นต้องมีกิจกรรมช่วยเสริมพัฒนาการทักษะทางปัญญาและทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุค คลให้
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
4. กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้
4.1 ผู้สอนควรนาข้อมูลและเงื่อนไขในการนาเสนองานให้นักศึกษาทราบ เนื่องจาก
นักศึกษาบางคนไม่กล้าซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ มีผลในทางลบโดยสังเกตจากผลงานที่เสนอต่อผู้สอน
ควรมีการสอบทวนผลการทางานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
4.2 อาจารย์ควรอธิบายขั้นตอนการทางานให้ละเอียด และควรมีการสอบทวนผล
การเรียนของนักศึกษาเมื่อเรียนจบทุกบทแล้ว เพื่อทบทวนเนื้อหา และทาให้นักศึกษาสามารถนาทักษะ
ไปใช้ในการทางานอย่ า งแท้จ ริ ง และพยายามให้ นั ก ศึ กษาปกติส ามารถเรี ยนร่ว มกันนั ก ศึก ษาที่ เ ป็ น
เด็กพิเศษได้
4.3 ผู้สอนควรจัดเพิ่มเวลาให้มีการสอบปากเปล่านอกเวลาเรียนให้กับนักศึกษาเพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการพูด และเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาไขว่หาความรู้เพิ่มขึ้น
4.4 ผู้ ส อนควรเรี ย นภาษามื อ และท าความเข้ า ใจกั บ ลั ก ษณะของเด็ ก ที่ มี ค วาม
บกพร่องทางการได้ยิน และควรทาความเข้าใจกับลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเห็น
และโรคเครียด รวมทั้งออทิสติสให้มากขึ้นและชี้แจงให้เพื่อนร่วมชั้นเข้าใจด้วย
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5. ปรับวิธีการสอน
5.1 วิธีการนาเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียน รวมถึงการเพิ่มตัวอย่างและกรณีศึกษา การหา
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมาให้นักศึกษาได้ศึกษา เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้มากขึ้น
5.2 การส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อยกระตุ้นให้เกิด
ความตั้งใจเรียน เพิ่มคะแนนจิตพิสัยด้านการมีจิตสาธารณะ และจิตใจรักการบริการ
5.3 เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย ให้ความรู้ประสบการณ์เสริม เพื่อให้นักศึกษา
เป็นผู้ให้บริการสารสนเทศที่ดี และเป็นผู้รู้เท่าทันการจัดระบบสารสนเทศและความรู้ที่ก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วในโลกปัจจุบัน
5.4 การใช้ เ ทคนิ ค การจั ด การความรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานจากงานวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา การทางานเป็นทีม การเรียนรู้
ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และศึกษารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมมาพัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ
6. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
6.1 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาพิ เศษที่ มี ค วามบกพร่ อ งด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ควรมี ก ารประเมิ น
ความสามารถและความพร้อมในการเรียนก่อนการรับเข้าเรียน เพื่อป้องกัน การประเมินผลการเรียนการ
สอนที่ผิดพลาดจากกรณีของปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่ นักศึกษาที่พิการทางการมองเห็น และนักศึกษา
พิการแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีผลการทางานที่เกินความรู้ ความสามารถของตนเอง ซึ่ง คาดว่าผู้ปกครอง
อาจเป็นผู้ทางานแทนในการส่งงานต่าง ๆ ที่เป็นงานมอบหมายให้ทานอกเวลาเรียน ที่อาจารย์ไม่สามารถ
เห็นความสามารถของผู้เรียนได้อย่างประจักษ์ ชัดเจนว่าสามารถทางานที่มอบหมายได้ด้วยตนเองจริง
6.2 ควรมีแผนการจัดการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน รวมทั้งแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของระดับอุดมศึกษา
6.3 นักศึกษาควรเรียน รายวิชาการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ ใน
ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการบริการห้องสมุดและเผยแพร่สารสนเทศ
เนื่องจากนักศึกษายังมีทักษะในการให้บริการแก่ผู้ใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์น้อยเกินไป อาจส่งผลให้ปฏิบัติงานด้านบริการได้ไม่ดีเท่าที่ควร
6.4 นักศึกษาควรได้ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในห้องสมุดดิจิทัล และ
ห้องสมุดเฉพาะ
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์กำรสอน
มำตรฐำนผล สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
กำรเรียนรู้
และข้อมูลป้อนกลับจำก
แหล่งต่ำง ๆ
คุณธรรม
1. นักศึกษาส่วนใหญ่ยัง
จริยธรรม
ขาดความรับผิดชอบในการ
เข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา
ไม่ค่อยมีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
ขาดเรียนบ่อย ส่งงานไม่
ตรงเวลา และคัดลอก
ผลงานโดยไม่อ้างอิงที่มา
ของข้อมูล

แนวทำงแก้ไขปรับปรุง

หลักฐำนอ้ำงอิง

1. ผู้สอนควรตักเตือน และ 1. รายงานผลการ
กระตุ้นผ่านการประเมินผล ดาเนินงานของ
ตามเกณฑ์ที่ตกลงกับผู้เรียน รายวิชา (มคอ.5)
ในคาบเรียนแรก ได้แก่ การ
ให้คะแนนเพิ่มสาหรับ
นักศึกษาที่มีวินัย และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง โดยการ
ให้ทากิจกรรมในชั้นเรียนทั้ง
รายบุคคลและงานกลุ่ม และ
หักคะแนนผู้ไม่ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ที่กาหนด โดยควร
กวดขันการส่งงานให้ตรงเวลา
และการอ้างอิงผลงานทาง
วิชาการอย่างถูกหลักวิชา
2. ผู้สอนสร้างความเข้าใจ
แนะนา อธิบายเหตุผลถึง
ความบกพร่องและความ
แตกต่างของบุคคล เพื่อปรับ
ทัศนคติและขอความร่วมมือ
กับนักศึกษาปกติในการ
เรียนรู้ร่วมกัน

2. นักศึกษาพิเศษที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินต้อง
ร่วมทากิจกรรมในห้องเรียน
จาเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากนักศึกษาปกติ
แต่จากการสังเกต นักศึกษา
พิเศษบางคนไม่เข้าร่วมกลุ่ม
กับเพื่อนปกติ
3. นักศึกษาบางคนขาด
3. ผู้สอนให้คาชี้แนะเกี่ยวกับ
มารยาทในการแสดงออกถึง ความมีมนุษยสัมพันธ์และ
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มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้

ควำมรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
แนวทำงแก้ไขปรับปรุง
หลักฐำนอ้ำงอิง
และข้อมูลป้อนกลับจำก
แหล่งต่ำง ๆ
ความเคารพผู้ใหญ่ และใช้ คุณธรรม การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
คาพูดไม่สุภาพกับเพื่อน
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
ความเข้าใจ และจริยธรรมใน
วิชาชีพ
4. นักศึกษาบางคนมีความ 4. ผู้สอนควรแบ่งช่วงเวลา
ตั้งใจเรียนน้อย เมื่อไม่
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาส
เข้าใจจะเงียบไม่กล้าซักถาม ซักถาม หรือเปลี่ยนจากการ
ให้ศึกษาซักถาม เป็นการทา
กิจกรรม ถามนาและให้
นักศึกษาฝึกตอบคาถามและ
ให้คะแนนเป็นสิ่งจูงใจ
5. นักศึกษาขาดความ
5. ผู้สอนแนะนาและ
รอบคอบในการพิจารณา ยกตัวอย่างเว็บไซต์ภาพที่ถูก
เลือกใช้ข้อมูล ภาพที่มี
ลิขสิทธิ์ และเน้นย้าให้
ลิขสิทธิ์และสารสนเทศที่
นักศึกษาคานึงถึงความ
เกี่ยวข้อง
ถูกต้อง จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
6. นักศึกษาใช้อุปกรณ์ใน 6. อาจารย์ชี้แจง แนะนาและ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บอกถึงเหตุผลให้นักศึกษา
อย่างไม่ระมัดระวัง
ทราบ เพื่อปรับทัศนคติ
1. นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ข าด 1. ผู้ ส อนแนะน าช่ อ งทางใน
ความใส่ ใ จในศึ ก ษาเรียนรู้ การเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์
เพิ่มเติมนอกห้องเรียนจาก และสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ง่ า ย
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ
การดูคลิ ปวิดีโ อที่ เกี่ยวข้องมี
สารสนเทศที่ ห ลากหลาย

รายงานผลการดาเนิ น งานของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต | 91
สาขาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร (SAR-มคอ.7-LIS) ปี 2560

มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจำก
แหล่งต่ำง ๆ

แนวทำงแก้ไขปรับปรุง

เกี่ยวกับการพัฒนาสมองให้มี
ความคิดสร้างสรรค์
2. นักศึกษาพิการทางการ
ได้ยิน มีปัญหาในการ
สื่อสารและการใช้ภาษา
การอ่านและการเขียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทาให้ไม่เข้าใจกิจกรรมและ
งานที่มอบหมายต่าง ๆ
รวมทั้งไม่สามารถทางาน
ร่วมกับนักศึกษาปกติได้
3. นักศึกษาขาดความมั่นใจ
ในการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาใน
ง า น ห้ อ ง ส มุ ด แ ล ะ
สารสนเทศ

2. ผู้สอนใช้เวลาในการ
อธิบายและฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม
นอกเวลาเรียนหรือท้ายชั่วโมง
เรียน

3. ผู้สอนแนะนาการวิเคราะห์
ปั ญ หาในงานห้ อ งสมุ ด และ
สารสนเทศ

4. นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง แ ก้ ไ ข 4. ผู้ ส อนแนะนาให้ นักศึกษา
ตนเองและให้ ค วามส าคัญ ฝึ ก ฝนการใช้ ค าศั พ ท์ ต่ า ง ๆ
ใ น ก า ร ท่ อ ง ค า ศั พ ท์ ที่ โดยการจับคู่
เกี่ยวข้อง
5. การเขี ย นรายงานของ
นั ก ศึ ก ษ า ยั ง เ ขี ย น เ ป็ น
ส่วน ๆ ไม่สามารถสื่อความ
ให้ผู้อ่านเข้าใจได้

5. ผู้สอนฝึกให้นักศึกษาเขียน
รายงาน แนะนาการใส่
คาเชื่อม เช่น กับ และ
เพราะฉะนั้น ฯลฯ

หลักฐำนอ้ำงอิง
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มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจำก
แหล่งต่ำง ๆ

แนวทำงแก้ไขปรับปรุง

ทักษะทำง
ปัญญำ

1. นั ก ศึ ก ษาขาดความคิ ด
เชื่ อ มโยงหรื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู้ ที่ แ ตกต่ า งจากสิ่ ง ที่
เรียน

1. ผู้สอนแนะนาให้นักศึกษาดู
ค ลิ ป วิ ดี โ อ ที่ ห ล า ก ห ล า ย
เกี่ยวกับการพัฒนาสมองให้มี
ความคิดสร้างสรรค์

2. นั ก ศึ ก ษาขาดการคิ ด 2. ผู้ ส อนมอบหมายงานให้
วิเคราะห์ลักษณะของข้อมูล นั ก ศึ ก ษาคิ ด จากกรณี ศึ ก ษา
การสรุ ป เนื้ อ หาส าคั ญ ใน แบบต่าง ๆ
การนาเสนอสารสนเทศผ่าน
เว็บไซต์
3. นักศึกษาขาดการ
ทบทวนความรู้เมื่อกลับ
บ้านไม่ได้ทาแบบฝึกหัดที่
ได้รับมอบหมาย

3. ผู้ ส อนแนะนาให้ นักศึกษา
ท าความเข้ า ใจกั บ เนื้ อ หาที่
เกี่ยวข้องในชั่วโมงเรียน
ฝึกทาแบบฝึกหัดร่วมกันในชั้น
เรียนและเฉลยพร้อมแนวทาง
ในการวิเคราะห์คาตอบ และ
การฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยตนเอง
นอกเหนือจากในชั้นเรียน

หลักฐำนอ้ำงอิง
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มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจำก
แหล่งต่ำง ๆ
4. นั ก ศึ ก ษาอ่ อ นตระกะ
ก า ร คิ ด เ ชื่ อ ม โ ย ง ค ว า ม
เหมือนหรือแตกต่างจากสิ่ง
ที่เรียน

แนวทำงแก้ไขปรับปรุง

4. ผู้สอนชี้แนะ อธิบาย
ยกตัวอย่างเชิงตรรกะที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน การพัฒนาการ
เรียนรู้ เช่น วิธีการสอนแบบ
4K : เทคนิคการพัฒนา
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาให้นักศึกษาคิด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้
หลาย ๆ หัวข้อ
5. นั ก ศึ ก ษาขาดการคิ ด 5. ผู้ ส อ น ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
วิเคราะห์และหาเหตุผ ลใน นักศึกษาคิดสิ่งใหม่ที่แตกต่าง
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ ไม่เหมือนจากทีเ่ คยเรียน
สอน
6. นักศึกษาไม่สามารถ
6. ผู้สอนแนะนามารยาท
แก้ไขงานที่ทาได้ในกรณีที่ กาลเทศะก่อนที่นักศึกษาจะ
ลักษณะงานไม่เป็นไปตามที่ เ ข้ า ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ร่ ว ม กั บ
พี่เลี้ยงสอนงาน
เจ้าหน้าที่สานักวิทยบริการฯ
ทักษะ
1. นั กศึกษาบางคนเข้ า กั บ 1. ผู้สอนมอบหมายให้
ควำมสัมพันธ์ เพื่อนไม่ได้
นักศึกษาทากิจกรรมกลุ่ม
ระหว่ำงบุคล
ด้วยกันบ่อย ๆ เพื่อสร้าง
และควำม
ความสัมพันธ์กับเพื่อนให้ดีขึ้น
รับผิดชอบ
2. นักศึกษาขาดการพัฒนา 2. ผู้สอนมอบหมายให้
ตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ขาด นักศึกษา รายงานถึงความ
ความอยากรู้อยากเห็นจึงไม่ รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม
ว่าใครรับผิดชอบงานใด

หลักฐำนอ้ำงอิง
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มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้

ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำรและ
กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
แนวทำงแก้ไขปรับปรุง
หลักฐำนอ้ำงอิง
และข้อมูลป้อนกลับจำก
แหล่งต่ำง ๆ
มี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม นอก
ตารา
3. นั ก ศึ ก ษ า บ า ง ค น ไ ม่ 3. ผู้สอนกระตุ้นให้ นักศึกษา
ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นใน ก า ร ค้ น คว้ า หาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม
ทางานกลุ่ม
อย่างต่อเนื่องด้วยการให้งาน
ที่นอกเหนือจากในตาราเรียน
4. นั ก ศึ ก ษ า ข า ด ค ว า ม 4. ผู้ ส อนว่ า กล่ า วตั ก เตื อ น
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและ มอบหมายงานเพื่ อ ฝึ ก ฝนให้
การทางานงานกลุ่ม ในการ นักศึกษารับผิดชอบต่อตนเอง
ส่ ง งานที่ ม อบหมายให้ ตรง ให้ ม ากขึ้ น และจั ด ทดสอบ
ต่อเวลา
ความรู้ด้วยการตอบปากเปล่า
ของสมาชิกในกลุ่ม
1. นั ก ศึ ก ษาขาดการเลื อ ก 1. ผู้ ส อ น แ น ะ น า ใ ห้ ล อ ง
รู ป แ บ บ ก า ร น า เ ส น อ ที่ เปลี่ ย นรู ป แบบใหม่ เพื่ อ ให้
น่าสนใจ
เกิดความน่าสนใจมากขึ้น
2. นั ก ศึ ก ษาไม่ ส า ม า ร ถ
เลือกใช้ภาษาในการสื่อสาร
แ ล ะ น า เ ส น อ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3. นั ก ศึ ก ษาขาดการคิ ด
วิเคราะห์สารสนเทศ

2. ผู้ ส อนยกตั ว อย่ า งภาษาที่
ใ ช้ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ใ ห้
นั ก ศึ ก ษาฝึ ก สื่ อ สารอย่ า ง
ทั่วถึงทุกคน
3. ผู้ ส อนมอบหมายให้ ท า
กิจกรรมกรณีศึกษา อ่านและ
สรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ เพื่ อ ฝึ ก
ความคิ ด วิ เ คราะห์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง
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มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจำก
แหล่งต่ำง ๆ
4. นักศึกษาขาดการฝึ กฝน
ความสามารถในการอธิบาย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากสถิติ
หรือตัวเลขและตีความจาก
เนื้อหาต่าง ๆ ได้
5. นักศึกษาบางคนไม่ได้ลง
มือทางานกลุ่มจริง ๆ
6. นั ก ศึ ก ษาลื ม การใช้ โ ค้ ด
คาสั่งต่าง ๆ และการเขียน
ผังงานแก้ปัญหาโจทย์ผิด ๆ
7. การสื่อสารผ่านการเขียน
ของนักศึกษาบางคนยังไม่ดี
นัก โดยเฉพาะนักศึกษาที่
บกพร่องทางการได้ยิน

แนวทำงแก้ไขปรับปรุง

4. ผู้สอนดาเนินการให้ฝึกฝน
ใ น ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ ก า ร ท า
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

5. ผู้สอนจัดทดสอบความรู้
ด้ ว ยการตอบปากเปล่ า ของ
สมาชิกในกลุ่ม
6. ผู้สอนทาการสอนตัวต่อตัว
และให้ทาโจทย์เพิ่มเติม
ผู้สอนประเมินการทางานจาก
การสอบปฏิบัติเป็นรายบุคคล
7. ผู้ ส อ น ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
เรี ย นรู้ จ ากการออกข้ อ สอบ
กลางภาคและปลายบางเป็น
แบบปรนัย

8. กำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ 2 คน
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 2 คน
(หลักฐานดูได้จากรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 วาระที่ 3 ข้อ 3.2)

หลักฐำนอ้ำงอิง
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9. กิจกรรมกำรพัฒนำวิชำชีพของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ให้ความสาคัญต่อการอบรมพัฒนา และการวิจัยของบุคลากร ดังปรากฏตามรายงาน
การประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 (หลักฐานหมายเลข 4.9.1) ซึ่งมีรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรของหลักสูตร
ดังนี้
กิจกรรมที่จัดหรือเข้ำร่วม
จำนวน
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม หลักฐำนอ้ำงอิง
อำจำรย์ บุคลำกร
ได้รับ
สำยสนับ
สนุน

อบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 วัน อังคาร ที่ 1 สิงหาคม
2560 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสานักมหาวิทยาลัย

1

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขอตาแหน่งทาง
วิชาการ หัวข้อบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนบทความ
ทางวิจัยและบทความทางวิชาการ
วัน อังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560
การประสานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการพัฒนา
เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลในประเทศไทย
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560

4

1

ได้รับความรู้และเทคนิคการสอนวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป
รายวิชาความเป็นสวนดุสิต และลักษณะของศูนย์การศึกษา
แต่ละแห่ง เพื่อสอนนักศึกษาให้ทราบถึงความเป็นมา
วัฒนธรรมสวนดุสติ การแต่งกาย การเดิน การยืน นั่ง ที่
เหมาะสม มารยาทระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
ได้แนวทางในการเขียนบทความทางวิจัยและบทความทาง
วิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ดีขึ้น

นาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้แทรกความรู้ในการเรียนการสอน
เรื่องการประสานความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด
ดิจิทัลในประเทศไทย สร้างมาตรฐานการจัดเก็บทรัพยาการ
สารสนเทศดิจิทัลให้สามารถแบ่งปันและเชื่อมโยงเครือข่าย
การให้บริการร่วมกันได้

การพัฒนาวิชาชีพ
ของอาจารย์และ
บุคลากร
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้ำร่วม

จำนวน
อำจำรย์

ณ ห้องจัดแสดงดนตรี ชั้น 2 หอสมุดดนตรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ
สานักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ
การอบรม “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในสภาพแวดบ้อมห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom)”
โครงการประชุมวิชาการประจาปี 2560 National
Library of Thailand Conference 2017 “ยุคแห่งการ
พัฒนานวัตกรรมห้องสมุดเพื่อยกระดับการให้บริการ”
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ สานักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคประจาปี
2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 11
กันยายน 2560 ณ หอประชุมแห่งชาติสิริกติ ิ์
กรุงเทพมหานคร
โครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

1

1

บุคลำกร
สำยสนับ
สนุน

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ได้รับ

นาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่มาใช้ในการ
เรียนการสอนนักศึกษา หากสามารถใช้ห้อง Smart Board
ซึ่งต้องจองห้องตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา
นามาเป็นตัวอย่างในชั้นเรียนมานักศึกษา ซึ่งเป็นตัวอย่างทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้า
ด้านศาสตร์ของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ-ศาสตร์

1

สามารถแทรกความรู้ในการเรียนการสอน เรื่องขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0

1

นาความรูไ้ ปการจัดการเรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม

หลักฐำนอ้ำงอิง
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้ำร่วม

จำนวน
อำจำรย์

เทคโนโลยีแห่งชาติ การสัมมนาวิชาการ “การจัดการ
เรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม”
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม
Convention Hall A,B ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
มหกรรมดิจิทลั เทคโนโลยีระดับนานาชาติ วันที่ 21-24
กันยายน 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี
ประชุม Bitcoin สกุลเงินในอนาคตของโลก จริงหรือ ?
วั น ที่ 28 กั น ยายน 2560 ณ หอประชุ ม ศาสตราจารย์
สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กรุงเทพฯ
การประชุมคณะทางานพิจารณาข้อเสนอโครงการจัดการ
ความรู้การวิจัยองค์ความรูเ้ พื่อสาธารณะประโยชน์ เชิง
นโยบายสาธารณ (Public Policy) วันอังคารที่ 3 ตุลาคม
2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สัญญา ธรรมศักดิ์

บุคลำกร
สำยสนับ
สนุน

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ได้รับ

1

สามารถแทรกความรู้ในการเรียนการสอน เรื่องการความรู้พื้
ฐานดิจิทัลและกระแสเทคโนโลยีอนั ทันสมัยให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ในเรื่องนี้เพิม่ ขึ้น

1

สามารถแทรกความรู้ในการเรียนการสอนเรื่องการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเงินไทย การใช้สารสนเทศ
ในทางธุรกิจซึ่เป็นทิศทางในอนาคตของรูปแบบนวัตกรรม
บริการสารสนเทศของประเทศให้นักศึกษาได้รบั ความรู้ใน
เรื่องนี้เพิ่มขึ้น
นาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการจัดการ
ความรู้การวิจัยองค์ความรูเ้ พื่อสาธารณะประโยชน์ เชิง
นโยบายสาธารณ

1

หลักฐำนอ้ำงอิง
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้ำร่วม

จำนวน
อำจำรย์

บุคลำกร
สำยสนับ
สนุน

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ได้รับ

ชั้น 2 อาคาร วช. 2 สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการ
สืบค้นข้อมูลวิจัย และการหา Citations จาก
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

1

ในทักษะดังกล่าวมาปรับใช้ในการเผยแพร่ และสืบค้น
งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The
International Forum on Data, Information,
and Knowledge for Digital Lives
วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

1

สามารถแทรกความรู้ในการเรียนการสอนเรื่องความรู้
ที่สาคัญต่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลให้นักศึกษาได้
ทราบ

ประชุมวิชการเรื่อง ห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทย
แลนด์ 4.0 ได้อย่างไร
วันที่ 24 พศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สานัก

1

สามารถแทรกความรู้ในการเรียนการสอน เรื่องการ
บริการห้องสมุดและสารสเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยุคดิจิทัล ให้
นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มขึ้น

หลักฐำนอ้ำงอิง
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้ำร่วม

จำนวน
อำจำรย์

บุคลำกร
สำยสนับ
สนุน

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ได้รับ

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรียครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลกระทบ
การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
(Research to Impact Pathway) วันพฤหัสบดีที่
4 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3
อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนเสมือนจริง Audmented Reality
(AR)

1

ได้แนวทางในการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนได้ดีขึ้น

หลักฐำนอ้ำงอิง
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กำรประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ 5)
ตัวบ่งชี้
5.1
5.2
5.3
5.4

ผลกำรดำเนินงำน
4 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
ร้อยละ 75

ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน
4 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
4.75 คะแนน

รายงานผลการดาเนิ น งานของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต | 102
สาขาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร (SAR-มคอ.7-LIS) ปี 2560

หมวดที่ 5 กำรบริหำรหลักสูตร
1. โครงสร้ำงและองค์ประกอบกำรบริหำรหลักสูตร (สอดคล้องตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้จัด
โครงสร้างการบริหารหลักสูตร โดยกาหนดบุคลากรในตาแหน่งต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการดาเนินงานในทุก
ด้านที่จะสนับสนุนการดาเนินงานให้มีคุณภาพ ดังนี้

ประธานหลักสูตร

ที่ปรึกษาหลักสูตร

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายประกันคุณภาพ

2. กำรบริหำรหลักสูตร
ปัญหำที่พบในกำรบริหำรหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560
ปัญหำในกำรบริหำร
ผลกระทบของปัญหำต่อ
แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข
หลักสูตร
สัมฤทธิผลตำมวัตถุประสงค์
ปัญหำในอนำคต
ของหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบมีการ
ขาดความต่อเนื่องในการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย
ดาเนินงาน และต้องมีการ
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ปัญหำในกำรบริหำร
หลักสูตร

ผลกระทบของปัญหำต่อ
สัมฤทธิผลตำมวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
เตรียมความพร้อมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบชอบหลักสูตรคน
ใหม่
หลักสูตรได้รับงบประมาณ
กระทบต่อการพัฒนาทักษะ
จากัด ทาให้การบริหาร
ความรู้ของนักศึกษาที่จะนาไป
หลักสูตรในกิจกรรมต่าง ๆ ทา ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
ได้ไม่มากนัก รวมถึงการ
(วัตถุประสงค์ข้อที่ 3)
พัฒนานักศึกษาก็ทาได้อย่าง
ไม่เต็มประสิทธิภาพ

แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำในอนำคต

อาจารย์ประจาหลักสูตรได้
ประชุมหารือ โดยปรับการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
แผนฯ ให้มีความสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง

ปัญหำที่พบในกำรบริหำรหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ปัญหำในกำรบริหำร
ผลกระทบของปัญหำต่อ
แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข
หลักสูตร
สัมฤทธิผลตำมวัตถุประสงค์
ปัญหำในอนำคต
ของหลักสูตร
ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ คู่มือ กระทบต่อการเรียนรู้และการ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้
ต่าง ๆ ที่จาเป็นในการเพิ่มพูน ปฏิบัติไม่เพียงพอต่อการ
ประชุมหารือ โดยมีนโยบายใน
ทักษะ ความสามารถของ
จัดการห้องสมุดและ
การหาทุนสนับสนุนด้วยช่องทาง
ผู้เรียนไว้ประจาหลักสูตร
สารสนเทศ ที่สามารถ
ต่าง ๆ อาทิ เงินสนับสนุนจาก
ปฏิบัติงานได้จริง
ศิษย์เก่า การแบ่งเงินจาก
(วัตถุประสงค์ข้อที่ 1)
โครงการต่าง ๆ เพื่อนามาจัดหา
อุปกรณ์ เครื่องมือ คู่มือต่าง ๆ
ที่จาเป็น
หลักสูตรได้รับงบประมาณ
กระทบต่อการพัฒนาทักษะ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้
จากัด ทาให้การบริหาร
ความรู้ของนักศึกษาที่จะนาไป ประชุมหารือปรับเปลี่ยนวิธีการ
หลักสูตรในกิจกรรมต่าง ๆ ทา ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
พัฒนาทักษะความรู้ของ
ได้ไม่มากนัก รวมถึงการ
(วัตถุประสงค์ข้อที่ 3)
นักศึกษา โดยพยายามจัด
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ปัญหำในกำรบริหำร
หลักสูตร

ผลกระทบของปัญหำต่อ
สัมฤทธิผลตำมวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

พัฒนานักศึกษาก็ทาได้อย่าง
ไม่เต็มประสิทธิภาพ

แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำในอนำคต
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณให้น้อย
ที่สุดเท่าที่จะทาได้

กำรดำเนินงำนและผลที่ได้รับจำกกำรแก้ปัญหำในปีกำรศึกษำ 2558
ปัญหำในกำรบริหำร
กำรแก้ปัญหำ
ผลที่ได้รับ
หลักสูตร
ที่ได้ดำเนินกำรแล้ว
ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ คู่มือ อาจารย์ในหลักสูตรช่วยกัน 1. มีทรัพยาการสารสนเทศ มา
ต่าง ๆ ที่จาเป็นในการเพิ่มพูน รวบรวมหนังสือที่มีมาไว้ที่
จัดให้บริการแก่อาจารย์และ
ทักษะ ความสามารถของ
ห้องพักอาจารย์ เพื่อเป็นการ นักศึกษา
ผู้เรียนไว้ประจาหลักสูตร
แลกเปลี่ยนกันอ่าน โดย
หมำยเหตุ นักศึกษาไม่ค่อยมา
นักศึกษาสามารถมาขอใช้ได้ ใช้บริการ
ด้วย
หลักสูตรได้รับงบประมาณ
หลักสูตรพยายามใช้
1. อาจารย์ได้รับความรู้และ
จากัด ทาให้การบริหาร
งบประมาณที่ได้ตามกิจกรรม ประสบการณ์สอน/การเผยแพร่
หลักสูตรในกิจกรรมต่าง ๆ ทา ที่ได้อนุมัติจากทาง
ความรู้ จากวิทยากร
ได้ไม่มากนัก รวมถึงการ
มหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรม 2. นักศึกษาได้รับความรู้และ
พัฒนานักศึกษาก็ทาได้อย่าง ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ โดย ประสบการณ์ในวิชาชีพ จาก
ไม่เต็มประสิทธิภาพ
การเชิญวิทยากรจาก
วิทยากรที่มาจากหน่วยงานที่
หน่วยงานที่ให้บริการสังคม ให้บริการสังคม

3. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ (สกอ.6.1)
ประเด็นการประเมิน
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
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- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนอ้ำงอิง
ระบบกำรดำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/สถำบันโดยมีส่วนร่วม
ของอำจำรย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีประสิทธิภาพที่ดี และนักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาจารย์
ประจาหลักสูตร ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. นาข้อมูลสิ่งสนับสนุน ข้อมูลความพึงพอใจของอาจารย์
ประจาหลักสูตร และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2559
มาประชุมหารือ ในประเด็น การปรับปรุงการบริหารจัดการสิ่ง
1. คู่มือการดาเนินงาน บริหาร
สนับสนุนการเรียนรู้ การวางแผน การประเมินความพึงพอใจ ซึ่ง หลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2560)
ต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือการดาเนินงานของ
หลักสูตรฯ (ฉบับปรุงปรุง 2560) (หลักฐานอ้างอิง 1) โดยในปี
การศึกษา 2559 อาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษามีความพึง 2. รายงานการประเมินผลการ
พอใจในสิ่งสนับสนุนในระดับมำก ดังนั้นการดาเนินงานในปี
ดาเนินงาน สาขาวิชา
การศึกษา 2560 จึงยังคงวิธีการบริหารงานตามขั้นตอนเดิม ได้แก่ บรรณารักษศาสตร์ฯ 2559 (หน้า
(หลักฐานอ้างอิง 2)
9)
1) ด้านกายภาพ (อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
3. แบบฟอร์มแจ้งขอใช้
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้กรอกแบบฟอร์ม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่นา
ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประสานงานไปยังสานักส่งเสริม ส่งไปยังสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเพื่อให้จัดหาห้องเรียนที่มีความพร้อมสาหรับ
และงานทะเบียน
นักศึกษาที่มีความพิการทางร่างกาย และประสานงานกับสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้จัดหาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ สาหรับรายวิชาที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักฐานหมายเลข 3)
2) ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ในระหว่างการจัดการเรียน
การสอน อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับทราบข้อมูลจากนักศึกษา
ถึงปัญหาและข้อบกพร่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนหรือ
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ผลกำรดำเนินงำน
การใช้งานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ก็ได้ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ทราบและเร่งดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
3) ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับหลักสูตร คือ
แหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และอาจารย์ประจา
หลักสูตรได้ประสานงานกับสานักวิทยบริการฯ ในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และการขอความ
ร่วมมือในการใช้บริเวณพื้นที่ และทรัพยากรในส่วนของห้องสมุด
เพื่อเป็นแหล่งให้นักศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ เช่น
รายวิชาการทารายการทรัพยากรสารสนเทศ รายวิชาการจัดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น (หลักฐานอ้างอิง 4)
2. การดาเนินการเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ว่ามหาวิทยาลัยได้
จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อะไรไว้ให้บริการบ้าง
ประกอบด้วย การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับคณะ) และการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับหลักสูตร) โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตรได้ชี้แจงให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบว่ามีบริการอะไรบ้างที่
นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรุ่นพี่พาน้อง
ไปรู้จักกับสถานที่ต่าง ๆ รอบมหาวิทยาลัยด้วย (หลักฐานอ้างอิง
5)
3. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ดาเนินการประเมินผลความพึงพอใจ
ของอาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี (หลักฐานอ้างอิง 6) ดังนี้
(รอผลการดาเนินงาน)
จำนวนสิ่งสนับสนุนที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีประสิทธิภาพที่ดี และนักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาจารย์
ประจาหลักสูตร ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้

หลักฐำนอ้ำงอิง

4. บันทึกข้อความ คมส.
2463/2560 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าเรียนรู้
ส่วนงานทารายการ

5. ภาพกิจกรรม “ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2560”
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ผลกำรดำเนินงำน
1. นาข้อมูลสิ่งสนับสนุน ข้อมูลความพึงพอใจของอาจารย์
ประจาหลักสูตร และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2559
มาประชุมหารือ ในประเด็น สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา
2560 ที่มีความต้องการใช้ และการมีอยู่ของทรัพยากรต่าง ๆ
ประกอบด้วย (หลักฐานหมายเลข 1)
1) ด้านกายภาพ
- ต้องการใช้ห้องเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 - 22 ห้อง
และภาคการศึกษาที่ 2 - 23 ห้อง
- ต้องการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่
1 - 6 ห้อง และภาคการศึกษาที่ 2 - 6 ห้อง
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ทาบันทึกขอใช้
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แจ้งไปยังสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้จัดเตรียมให้พร้อมก่อนเปิดภาค
การศึกษา (หลักฐานหมายเลข 2)
2) ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ต้องการห้องเรียนที่มี
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องโปรเจ็คเตอร์ เครื่องวิชวลไลเซอร์
ไมโครโฟนและลาโพง สัญญาณไวไฟ ฯลฯ
3) ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีให้บริการ
- ฐานข้อมูลออนไลน์ 15 ฐาน
- ฐานข้อมูลอีบุ๊ค 2 ฐาน
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 1 ฐาน
- ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ 1 ฐาน
- หนังสือ (ไทย) 2,057 เล่ม
- หนังสือ (อังกฤษ) 289 เล่ม
- วารสาร (ไทย) 9 ชื่อ
- วารสาร (อังกฤษ) ไม่มี
- หนังสือพิมพ์ (ไทย) 19 ชื่อ
- หนังสือพิมพิ์ (อังกฤษ) 6 ชื่อ

หลักฐำนอ้ำงอิง
1. รายงานการประชุมหลักสูตร
ครั้งที่ 2/2560 (หลักฐาน
หมายเลข 5.3.1)

2. แบบฟอร์มแจ้งขอใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่นา
ส่งไปยังสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
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ผลกำรดำเนินงำน
- งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 126 รายการ
โดยในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได้ทาบันทึก
คมส.1950/2560 เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 เสนอต่อสานักวิทยบริการฯ
(หลักฐานหมายเลข 3)
2. การดาเนินการเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ว่ามหาวิทยาลัยได้
จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อะไรไว้ให้บริการบ้าง
ประกอบด้วย การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับคณะ) และการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับหลักสูตร) โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตรได้ชี้แจงให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบว่ามีบริการอะไรบ้างที่
นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรุ่นพี่พาน้อง
ไปรู้จักกับสถานที่ต่าง ๆ รอบมหาวิทยาลัยด้วย (หลักฐานอ้างอิง
4)
หมายเหตุ ดูข้อมูลจานวนสิ่งอานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เพิ่มเติมจากตาราง 5.3-1
กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ในปีการศึกษา 2560 ยังไม่ได้ดาเนินการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หลักฐำนอ้ำงอิง
3. บันทึก คมส.1950/2560 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ปี
การศึกษา 2560
4. ภาพกิจกรรม “ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2560”

ตำรำง 5.3-1 จำนวนสิ่งอำนวยควำมสะดวกและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
รำยกำร
1.
2.
3.
4.
5.

ห้องเรียน
ห้องทางานอาจารย์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

หน่วย
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ระบบ

จำนวนสิ่งสนับสนุน
2557 2558 2559 2560
13
37
45
45
1
1
1
1
1
6
6
6
1
1
1
1
มี
มี
มี
มี
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6. ทรัพยากรในสาขาวิชาที่เปิดสอน
ท
อ
ท
ชื่อ
อ
ชื่อ

หนังสือ (หมวด Z)

เล่ม

หนังสือพิมพ์
วารสาร
7. รายชื่อฐานข้อมูลในสาขาวิชาที่เปิดสอน (บัณฑิตศึกษา)
8. ที่พักผ่อน
9. ลานกิจกรรม
10. ศูนย์อาหาร
11. ศูนย์สุขภาพ
12. ห้องปฐมพยาบาล

ฐาน
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

593

2,812 2,057
368

289

ไม่มี
ข้อมูล

19

19

19

6

6

6

ไม่มี
ข้อมูล

9

9

9

15
มี
มี
3
มี
มี

15
มี
มี
3
มี
มี

15
มี
มี
3
มี
มี

15
มี
มี
3
มี
มี

4. ระบบกำรตรวจสอบกำรเงินที่โปร่งใสและเป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์มีการบริหารการเงินที่โปร่งใสและ
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมีการดาเนินการเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เสนอโครงการผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
3. ตรวจรับพัสดุ
4. ขออนุมัติเบิกจ่าย

กำรประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ 6)
ตัวบ่งชี้
6.1

ผลกำรดำเนินงำน
3 คะแนน

ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน
3 คะแนน
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภำพหลักสูตร
จำกผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสำระจำกผู้
ควำมเห็นของอำจำรย์
ประเมิน*
ประจำหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
หมำยเหตุ : ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผลประเมินปีที่ผ่านมา

กำรนำไปดำเนินกำรวำงแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร

สรุปตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
องค์ประกอบ
ปีกำรศึกษำ
2557
2558
2559
1. การกากับมาตรฐาน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
2. บัณฑิต
N/A
N/A
N/A
3. นักศึกษา
1.33
3.00
3.67
4. อาจารย์
3.83
3.67
3.81
5. หลักสูตร การเรียนการ
2.00
3.50
4.00
สอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.00
3.00
3.00
รวม
2.04
3.36
3.77

2560
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สรุปกำรประเมินหลักสูตร
กำรประเมินจำกผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำ (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ .............N/A................
ข้อวิพำกษ์ที่สำคัญจำกผลกำรประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อผลกำรประเมิน
N/A
N/A
ข้อกสนอณำากรลีงนแรลาในลลกณสูราจำณผลณำาราะกมินข
ไม่มี
กำรประเมินจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนกำรประเมิน ……………………N/A………………………………………………..
ข้อวิพำกษ์ที่สำคัญจำกผลกำรประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อผลกำรประเมิน
N/A
N/A
ข้อกสนอณำากรลีงนแรลาในลลกณสูราจำณผลณำาราะกมิน
ไม่มี
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หมวดที่ 7 กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
1. กำรเปลี่ยนแปลงภำยใน/ภำยนอกสถำบัน (ถ้ำมี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
รำยกำร
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบั น 1. ปีการศึกษา 2560 มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจาก
(ถ้ามี)
การย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่นภายในมหาวิทยาลัย และมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจากข้าราชการการขอโอนย้าย
ไปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ส่ ง ผลกระทบกั บ การสรรหาอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรคนใหม่ การส่งมอบงาน และการเรียนรู้งาน
2. ปีการศึกษาร 2559 มีการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ กระทบต่อ
แผนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 และอาจ
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษารหัสอื่น ๆ ด้วย
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน 1. คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ในสั ง กั ด สกอ. ออกประกาศเรื่ อง
(ถ้ามี)
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนั กศึ กษา
และอาจส่งผลต่อจานวนนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา
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หมวดที่ 8 แผนกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำหลักสูตร
1. ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมแผนที่เสนอในรำยงำนของปีที่ผ่ำนมำ
แผนดำเนินกำร

กำหนดเวลำ
ที่แล้วเสร็จ

1. ปรับปรุง
31
รายละเอียดของ
กรกฎาคม
รายวิชา (มคอ.3)
2560
และรายงานผล
การดาเนินงาน
ของรายวิชา
(มคอ.5) ให้มี
ความถูกต้อง และ
สอดคล้องกับการ
ใช้ประโยชน์มาก
ยิ่งขึ้น
2. ปรับปรุงคู่มือ 31 สิงหาคม
การดาเนินงาน
2560
สาขาวิชา
บรรณารักษ์ฯ ใน
ส่วนการบริหาร
จัดการด้าน
อาจารย์ ควรเพิ่ม
การบริหารจัดการ
อาจารย์ประจา
หลักสูตรด้วย
กรณีที่มีการ

ผู้รับผิดชอบ

อาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

อาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

ควำมสำเร็จของแผน/เหตุผล
ที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
สำเร็จ
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ได้ใช้
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) และรายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.
5) ที่มีการปรับปรุงใหม่ตาม
แผนงานที่กาหนด

ปีการศึกษา 2560 การบริหาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
ดาเนินการตามคู่มือการ
ดาเนินงาน บริหารหลักสูตรฯ
(ฉบับปรับปรุง 2560) ที่มีการ
ปรับปรุงใหม่ตามแผนงานที่
กาหนด
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แผนดำเนินกำร

กำหนดเวลำ
ที่แล้วเสร็จ

เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม
3. รายงานผลการ 30 มิถุนายน
ดาเนินงาน
2561
หลักสูตร (มคอ.7)
ควรนาข้อมูลการ
ปรับรายวิชาเข้า
มาแสดงให้เห็นถึง
ความทันสมัยของ
หลักสูตร
4. รวบรวมช้อมูล 30 มิถุนายน
ศิษย์เก่า และ
2561
นามาจัดทา
ทาเนียบศิษย์เก่า
เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของ
หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ

ควำมสำเร็จของแผน/เหตุผล
ที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
สำเร็จ

อาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกาเนิด

2. ข้อเสนอในกำรพัฒนำหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
……………………………………………………………-………………………………………………………………
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลรายวิชาฯ)
ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ดาเนินงานที่จะนาไปสู่การ
พัฒนาหลักสูตร ดังนี้
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2.1 การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา
1) จัดทาตารางแสดงความเชื่อมโยงของรายวิชาต่าง ๆ ที่นาไปสู่การประกอบอาชีพ
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมการสอน ที่มุ่งถ่ายทอดวิชาการอันจะนาไปสู่การ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้จริงตามที่แจ้งไว้ใน มคอ.2
2) จัดทาตารางปรับปรุงรายวิชา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ เพื่อให้เนื้อหารายวิชาทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และรองรับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
2.2 การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลรายวิชา
1) ปรับวิธีการสอนให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมหรือชิ้นงานในการสอนแต่ละวิชา
เพื่อให้นักศึกษาทางานน้อยลง แต่มีความรู้ครบถ้วนในทุกวิชา
2) ผู้สอนใช้ระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา

3. แผนปฏิบัตกิ ำรใหม่สำหรับปีกำรศึกษำ 2561
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติกำร
วันที่คำดว่ำ
ผู้รับผิดชอบ
จะสิ้นสุดแผน
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แบบรับรองควำมถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินการจริง
 1. เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจาหลักสูตรอื่น ๆ อีก
 2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย
(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)
อำจำรย์ประจำหลักสูตรคนที่ 1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
1) บรรพต พิจิตรกาเนิด. (2553). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการ
เข้าถึงห้องสมุดเฉพาะ, วำาสำาโดมีกศนม. 31(1) (มกราคม-มิถุนายน 2553).
2) บรรพต พิจิตรกาเนิด. (2555). การใช้วารสารที่จัดให้บริการโดยสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกลุ่มรัตนโกสินทร์, วำาสำาวิจกงสวนดุสริ . 8(1)
(มกราคม -เมษายน 2555).
3) บรรพต พิจิตรกาเนิด. (2556). วารสารหลักสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ในประเทศไทย, วำาสำาวิจกงสวนดุสิร (สำขำมนุษงศำสรามฯ .ข9(9) (กรกฎาคม - กันยายน 2556).
4) บรรพต พิจิตรกาเนิด. (2560). การยอมรับของนักศึกษาที่มีต่อระบบบันทึกผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา, วำาสำาคาุศำสรามสำา. 11(1) (มกราคม - มิถุนายน 2560).
ยังไม่เห็นตัวเล่ม
อำจำรย์คนประจำหลักสูตรที่ 2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญญลักษม์ ตำนำนจิตร
1) บุญญลักษม์ ตานานจิตร. จากงานวิจัยสวนดุสิตสู่ Digital Education. จดลมำงข่ำวาำง
กดือนขSDU Timeline มลำวิีงำลกงสวนดุสิร, (พฤษภาคม 2558).
2) บุญญลักษม์ ตานานจิตร. บทความในจุลสารการใช้ไอทีเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอนครูปฐมวัยตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ระยะที่ 2 (รมป.2) 2560.
3) บุญญลักษม์ ตานานจิตร. (2552). การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต . วำาสำาวิจกงวิจกงขมสด.ขสำขำสกาคมศำสรามและ
มนุษงศำสราม, 5(2), พฤษภาคม - สิงหาคม, 2552).
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4) พิทักษ์ จั น ทร์ เจริ ญ, นุช ฤดี รุ่ยใหม่, บุญญลั กษม์ ตานานจิตร และณัฐ วุฒิ สั งข์ทอง.
(2554). การศึกษาความภักดีต่อการบริการของลูกค้าของสานักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต. วำาสำากซนรมจอลมน, 15(14), (มกราคม – มิถุนายน, 2554).
5) พิทักษ์ จั น ทร์ เจริ ญ , นุช ฤดี รุ่ยใหม่, บุญญลั กษม์ ตานานจิตร และณัฐ วุฒิ สั งข์ทอง.
(2554). การรั บ รู้ คุณภาพชีวิตงานและความผู ก พัน องค์ก ร: กรณีศึกษาพนั ก งานส านั กกิจ การพิ เ ศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต”. วำาสำาวิชำณำา, 14(15), (มกราคม – มิถุนายน, 2554).
6) บุ ญ ญลั ก ษม์ ต านานจิ ต ร และณั ฐ วุ ฒิ สั ง ข์ ท อง. (2555). แนวทางการพั ฒ นาการใช้
สารสนเทศเพื่อประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของประเทศ
ไทย. วำาสำาวิจกงขมสด.ขสำขำสกาคมศำสรามและมนุษงศำสราม, 8(1), (มกราคม – เมษายน, 2555).
7) บุญญลักษม์ ตานานจิตร และณัฐวุฒิ สังข์ทอง. (2555). ผลการดาเนินงานในการจัด
การศึ ก ษาของผู้ ดู แ ลเด็ ก ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ของประเทศไทย. ร่ ว มน าเสนอในงานการน าเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012) วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์
ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ.
8) บุญญลักษม์ ตานานจิตร และณัฐวุฒิ สัง ข์ทอง. (2555). ผลการดาเนินงานในการจัด
การศึกษาของ ผู้ดูแลเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ กของประเทศไทย. นาเสนอในการประชุมวิช าการการ
บริหารและการจัดการ ครั้งที่ 8. ณำาบาิลำาจกดณำาแล่าโลณพลวกร. วันที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์.
9) บุญญลักษม์ ตานานจิต ร และณัฐวุฒิ สังข์ทอง. (2556). มาตรฐานการบริการหอพักใน
โครงการที่พักศูน ย์ หั ว หิน ส านั กกิ จการพิเศษ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนดุสิต . นาเสนอในการประชุม
วิชาการ ปัญญาภิวัฒน์. ครั้งที่ 3 ีิศีำากศาษาณิจไปีงในงุคบูาพำภิวกรนม . วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556
ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี.
10) บุญญลักษม์ ตานานจิตร และสายสุดา ปั้นตระกูล. (2557). แนวทางการพัฒนาการ
จัดการระบบสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย. นาเสนอในการประชุมวิชาการ
ปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4 ณำาสกมมนำกาือาขอนำครขอาราะกีศไปีงณกบงุีธศำสรามพืชกศาษาณิจ. 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.
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12) บุญญลักษม์ ตานานจิตร และสายสุดา ปั้นตระกูล. (2558). “แนวทางการพัฒนาระดับ
การรู้สารสนเทศของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย”.
วำาสำาขขขวิจกงขสมำคมล้อาสมุดแล่าราะกีศไปีงฯ, 8(2), (กรกฎาคม-ธันวาคม, 2558).
13) บุญญลักษม์ ตานาจิตร. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหา
เป็นฐานโดยวิธีการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี. วำาสำาพกฒนำกีคนิคศึณษำ, 29(100).
14) บุญญลักษม์ ตานานจิตร และสายสุดา ปั้นตระกูล. (2559). การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยของครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณำาพกฒนำาำนวิจกงขากบ
ใช้สกาคม วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
15) บุญญลักษม์ ตานานจิตร. งานวิจัยเพื่อครูปฐมวัยศตวรรษที่ 21. จุลสำาณำาใช้ไปอีีกพือ
ณำาขกบกคลือนณำาจกดณำากาีงนณำาสอนคาูรามวกงรำมโคาาณำาควำมา่วมมือาะลว่ำาณามส่ากสาิม ณำา
รณคาอาขขขี้อาถินณกบมลำวิีงำลกงาำชภกฏสวนดุสิรขาะงะีีข2ข(ามร.2), มิถุนายน, 2560.
16) บุญญลักษม์ ตานานจิตร. (2560). กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานบนแนวคิดการจัดการ
ความรู้. วำาสำาพกฒนำกีคนิคศึณษำ, 30(105), (มกราคม-มีนาคม, 2561).
อำจำรย์ประจำหลักสูตรคนที่ 3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สำยสุดำ ปั้นตระกูล
1) สายสุดา ปั้นตระกูล. (2560). แนวทางการพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศจาก
อินเทอร์เน็ตของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็กปฐมวัย. วำาสำาวิชำณำามลำวิีงำลกงาำช
ภกฏณำญจนบุาี, 6(2), 1-10.
2) สายสุดา ปั้นตระกูล. (2557). การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานของห้องสมุด ศูนย์
การศึกษาพิเศษระดับเขตการศึกษา. วำาสำาวิจกงสมำคมล้อาสมุดแล่าราะกีศไปีงฯ, 7(2), 64-78.
3) สายสุดา ปั้นตระกูล. (2554). พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตชั้น1. วำาสำารัญญำภิวกฒนม, 3(1), 47-59.
4) สายสุดา ปั้นตระกูล. (2552). พฤติกรรมของบุคลากรในการใช้บริการบนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. วำาสำาวิจกงขมสดขสำขำสกาคมศำสรามและมนุษงศำสราม, 5(1), 26-37.
5) สายสุดา ปั้นตระกูล. (2547). เทคนิคและขั้นตอนการฝึกอบรม. วำาสำาสำาสนกีศ, 5(2),
63-74.
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6) สายสุดา ปั้นตระกูล, ปริศนา มัชฌิมา และ กาญจนา เผือกคง. (2557). การศึกษาสภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.
วำาสำาสมำคมนกณวิจกง, 19, (2), 81-91.
7) กาญจนา เผือกคง และ สายสุดา ปั้นตระกูล. (2555). การประยุกต์ความรู้จากวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสื่อเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมด้านความกตัญญูผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. วำาสำารัญญำภิวฒ
ก นม, 4(1), 5567.
8) ณัฏฐา ผิวมา, ปริศนา มัชฌิมา และ สายสุดา ปั้นตระกูล. (2559). แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วำาสำารัญญำภิวกฒนม, 8,
(ฉบับพิเศษ), 234-247.
9) บุญญลักษม์ ตานานจิตร และ สายสุดา ปั้นตระกูล. (2558). แนวทางการพัฒนาระดับการ
รู้สารสนเทศของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย.
วำาสำาวิจกงสมำคมล้อาสมุดแล่าราะกีศไปีงฯ, 8, (2), 92-106.
10) ปริศนา มัชฌิมา และ สายสุดา ปั้นตระกูล. (2555). การศึกษาพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์แบบพกพาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. วำาสำาวิจกงขมสดข
สำขำมนุษงศำสรามและสกาคมศำสราม, 8, (1), 87-96.
11) ปริศนา มัชฌิมา, สายสุดา ปั้นตระกูล และ กาญจนา เผือกคง. (2554). รูปแบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกมออนไลน์ที่มีผลต่อเยาวชนไทย : กรณีศึกษาชุมชนสี
คามกรุงเทพมหานคร. วำาสำาวิจกงขมสดขสำขำสกาคมศำสรามและมนุษงศำสราม, 7,(2), 77-90.
12) อาภาภรณ์ อังสาชน, กาญจนา เผือกคง, ปริศนา มัชฌิมา, ไพโรจน์ แก้วเขียว และ สาย
สุดา ปั้นตระกูล. (2552). การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของศูนย์กลางความรู้สาหรับประชาชน. วำาสำา
วิจกงสมำคมล้อาสมุดแล่าราะกีศไปีงฯ, 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.
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15) Saisuda Pantrakool & Sumalee Chanchalor. (2016). Study on the Use of
Assistive Technology and the Emotional Quotient of Students with Hearing Impairment.
ABACขJournal, 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 ofขEducation, 2(1), 33-49.
17) บุญญลักษม์ ตานานจิตร และ สายสุดา ปั้นตระกูล. (2559). ณำาใช้ีากพงำณา
สำาสนกีศภำษำอกาณฤษในณำาจกดราะสบณำาฑมณำากาีงนาู้สำลากบกด็ณรามวกงขอาผู้ดูแลกด็ณขอาศูนงม
พกฒนำกด็ณกล็ณขสกาณกดอาคมณารณคาอาส่วนี้อาถิน, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกาญจนบุรีวันที่ 27 พฤษภาคม 2559.
18) บุญญลักษม์ ตานานจิตร และ สายสุดา ปั้นตระกูล. (2557). แนวีำาณำาพกฒนำณำา
จกดณำาาะบบสำาสนกีศราะกภีล้อาสมุดโาากาีงนในฝันขอาราะกีศไปีง, การประชุมวิชาการปัญญา
ภิวัฒน์ครั้งที่ 4 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 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
Subject. International Conference on Social Science and Management (ICSSAM), Kyoto:
Japan.
อำจำรย์ประจำหลักสูตรคนที่ 4 อำจำรย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
1) จิตชิน จิตติสุขพงษ์. (มกราคม - เมษายน 2555). ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลัก
ด้าน การใช้สารสนเทศกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต. วำาสำาวิจกงขมสดขสำขำมนุษงศำสรามและสกาคมศำสราม. 8(1), หน้า 35 - 47.
2) กาญจนา เผื อกคง, ภูริพจน์ แก้ว ย่อง และจิต ชิน จิตติสุ ขพงษ์ . (มกราคม - เมษายน
2555). ผลของการสอนในรายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้การสอนแบบแผนที่ความคิด (Mind
Mapping). วำาสำาวิจกงขมสดขสำขำมนุษงศำสรามและสกาคมศำสราม, 8 (1), หน้า 109 - 117.
3) จิ ต ชิ น จิ ต ติ สุ ข พงษ์ . (2556). คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ไทยสู่ อ าเซี ย น. วำาสำาสก า คมมนุ ษ งม
มลำวิีงำลกงาำชภกฏสวนดุสิร. 31(1), หน้า 59 - 76.
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4) วิภ า ศุภ จารี รั กษ์ และจิตชิน จิตติสุ ขพงษ์ . )พฤษภาคม-สิ งหาคม 2557). การพัฒ นา
ตัวชี้วัด คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย .วำาสำาวำาสำาบกฑ์ิรศึณษำ
มลำวิีงำลกงาำชภกฏวไปลงอลาณาฑม ในพาะบามาำชูรถกมภม. 8(2), หน้า 217 - 234.
5) จิตชิน จิตติสุขพงษ์, รัชฎาพร ธิราวรรณ, ธนิก เทพกิจ และวรินยา ผาตินาวิน. (พฤษภาคม
- สิงหาคม 2560). การใช้แบบฝึกเพื่อเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วสาหรับนักศึกษาชั้น 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต. วำาสำาบกฑ์ิรศึณ ษำขมลำวิีงำลกงาำชภกฏวไปลงอลาณาฑม ในพาะบามาำชูรถกมภม , 11(2),
หน้า 26 - 36.
อำจำรย์ประจำหลักสูตรคนที่ 5 อำจำรย์รัชฎำพร ธิรำวรรณ
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).
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล
อำจำรย์ประจำหลักสูตร :
ลายเซ็น :

สาขาวิชา
วันที่รายงาน :

ประธำนหลักสูตร : _______________________________________
ลายเซ็น :
วันที่รายงาน :
เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น :
วันที่รายงาน :
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เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น :
วันที่รายงาน :
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เอกสำรประกอบรำยงำน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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สรุปผลกำรประเมินตนเอง
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์
ตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จำแนกรำยตัวบ่งชี้ที่
องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1 (หมวดที่ 1)
องค์ประกอบที่ 2 (หมวดที่ 3)

องค์ประกอบที่ 3 (หมวดที่ 3)

องค์ประกอบที่ 4 (หมวดที่ 2)

องค์ประกอบที่ 5 (หมวดที่ 4)

องค์ประกอบที่ 6 (หมวดที่ 5)
11

ตัวบ่งชี้ที่

ผลกำรดำเนินงำน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
 บรรลุ
ตัวหำร
 ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
4 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
N/A
คะแนน
N/A
N/A
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
N/A
ร้อยละ ...
N/A
N/A
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (1)
4
ร้อยละ 80

5
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (2)
2
ร้อยละ 40

5
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (3)
4.0
ร้อยละ 20

5
เฉลี่ ย ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 9.57

5 คะแนน
4.2
3
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
10
ร้อยละ 100

10
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่
คะแนนเฉลี่ย

ผลคะแนน
ประเมิน
ผ่ำน

4
3
3
4
5
5
5
5
3
4
3
3
4.50
3
3.59
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ตำรำงที่ 2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จำแนกรำยองค์ประกอบ
องค์ คะแนน จำนวน
I
P
O คะแนน
ผลกำรประเมิน
ประกอบ ผ่ำน ตัวบ่งชี้
เฉลี่ย 0.01 – 2.00 ระดับน้อย
2.01 – 3.00 ระดับปานกลาง
ที่
1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ที่
ในองค์ประกอบที่ 2 - 6

3.01 – 4.00 ระดับดี
4.01 – 5.00 ระดับดีมาก

0
3
3
4
1
11

คะแนนเฉลี่ย
ผลกำรประเมินตนเอง

ผลกำรประเมิน “ผ่ำน”
0.00
3.33
4.00
4.00
3.50
3.00
7
4
0
3.71
3.38
N/A
ดี
ดี
N/A

หลักสูตรได้มำตรฐำน
N/A
3.33
4.00
3.63
3.00
3.59
ดี

2.2 กำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบ
จุดเด่น
โอกำสในกำรพัฒนำ
1
1. หลักสูตรฯ มีการบริหารจัดการ
อย่างมีขั้นตอน ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ทุกประการ
2
N/A
3
1. หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษา หลักสูตรฯ อาจพัฒนาเครื่องมือ หรืองานวิจัย
ที่มีความบกพร่องเข้าศึกษา
จากกลุ่มนักศึกษาที่มีความบกพร่องกลุ่มนี้
2. หลักสูตรจัดเตรียม ปรับปรุง
และพัฒนาบริการต่าง ๆ ที่จาเป็น
สาหรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4
อาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องผลิตผลงาน
วิชาการเพิ่มขึ้นในแต่ละปีการศึกษา
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องค์ประกอบ
จุดเด่น
5
1. หลักสูตรฯ มีกระบวนการ
ดาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน และ
มีการนาผลการดาเนินงานของปี
การศึกษาที่ผ่านมา มาปรับปรุง
การดาเนินงานในปีถัดไปอย่างเป็น
รูปธรรม
6
1. หลักสูตรฯ มีกระบวนการ
ดาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน และ
มีการนาผลการดาเนินงานของปี
การศึกษาที่ผ่านมา มาปรับปรุง
การดาเนินงานในปีถัดไปอย่างเป็น
รูปธรรม

โอกำสในกำรพัฒนำ

อาจารย์ประจาหลักสูตร ควรติดต่อ
ประสานงานกับสานักวิทยบริการ รวมถึง
หน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน ในการ
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพร้อม
ทันสมัยตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน

