
แผนปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ปีการศึกษา 2561 

  
 การด าเนินงานของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในปีการศึกษา 2560 หลังจากได้มีการตรวจสอบผ่านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ไปแล้วนั้น ยังคงมีบางกระบวนการที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อให้การด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไปมีปร ะสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีแผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับหลักสูตร) ดังต่อไปน้ี 
 

องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
ประเด็น สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพฒันา วิธีการปรับปรุงหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 2 : 
บัณฑิต 
ผู้รับผิดชอบ : 
ดร.จติชิน จติติสุขพงษ ์

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 

๐ ส ารวจคุณภาพบัณฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิต้อง
จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตและ
บัณฑิต ปีการศึกษา 2561 
เน่ืองจากมีบัณฑิตจบรุ่นแรก 

1. น าแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียม
ไว้มาพจิารณาทบทวนอกีครั้ง 
2. จัดเก็บข้อมูลจากผูใ้ชบ้ัณฑิตไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 

ภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 

๐ ส ารวจภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตภายในเวลา 1 ป ี

1. น าแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียม
ไว้มาพจิารณาทบทวนอกีครั้ง 

ปีการศึกษา 2561 



องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
ประเด็น สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพฒันา วิธีการปรับปรุงหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

2. จัดเก็บข้อมูลจากบัณฑิตไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3 :
นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  
ดร.นันทวัน เรอืงอร่าม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรยีมความพร้อม
ก่อนเข้าศกึษา 

๐ ปรับวิธีการวดัความรู้
ความสามารถของผู้สมัครเข้ามา
เรียนในสาขาวิชา เพื่อจดักิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ให้ตรงประเด็นมากขึ้น 
๐ ปรับวิธีการเตรียมความพร้อม
ให้สอดคล้องกับสิ่งที่นักศึกษาเข้า
ใหม่ขาดไป 
๐ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา โดยด าเนินการใหส้อดคล้อง
ตาม มคอ.2 และนโยบาย
มหาวิทยาลัยทีก่ าหนดใหน้ักศึกษา
เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 
เป็นต้นไปก่อนจบต้องสอบได้
คะแนน TOEIC ไมต่่ ากวา่ 500 
คะแนน  

1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อเพิ่มเติมกระบวนการ
วัดความรู้ความสามารถของ
ผู้สมัครเข้ามาเรียนในสาขาวิชา 
โดยใช้ชว่งการสัมภาษณ ์เช่น การ
ทดสอบภาษาอังกฤษ 
2. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสุตร เพื่อพิจารณากจิกรรม
เตรียมความพร้อมที่เหมาะสมกับ
สิ่งที่นักศึกษาเข้าใหม่ขาดไป 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา ก่อนเปิดภาค
การศกึษา 1/2561 

ก่อนเปิดภาคเรียน และ
ด าเนินการต่อเน่ือง

ตลอดปีการศึกษา 2561 

   



องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
ประเด็น สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพฒันา วิธีการปรับปรุงหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

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

การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและ
การเสรมิสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

๐ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 นักศกึษาให้ได้ผล
งานเป็นรูปธรรม 

1. อบรมกระบวนการเรยีนรู้ด้วย 
Research Base Learning (RBL) 
เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 น าไปใช้
ในการเรียนในรายวชิาทีใ่ช้วิธีการ
สอนแบบ RBL โดยผลิตงานวิจัย
และเผยแพร่ผลงานด้วยการตีพิมพ์
บทความหรือน าเสนองานวิจัยใน
การประชุมวิจัยระดับชาติ 

ปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบที่ 5 : 
การบริหารหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบ :  
ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจติร 
ผศ.ดร.สายสุดา ปั้น
ตระกูล 
ผศ.ดร.ฐติิยา เนตรวงษ์ 

- ๐ การจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับการวจิยั การ
บริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้
ครบทุกด้าน 

1. จัดท าโครงการวิจัยเรือ่ง ชุมชน
แห่งการสืบเสาะและชุมชนการ
เรียนแนวดิจิทัลสู่การพฒันาคลัง
ภูมิปัญญาดิจิทัล: ร่วมเรยีนรู้ รว่ม
แบ่งปัน การจดัการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น
โครงการที่เกิดจากการบรูณาการ 
การจดัการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรรี่วมกับงานวจิัย งาน
บริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เข้าด้วยกัน 

 



องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
ประเด็น สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพฒันา วิธีการปรับปรุงหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

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

- 1. การจัดท าแหล่งสารสนเทศที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรูค้วามสามารถในดา้นต่างๆ 
อาทิ แหล่งข้อมูลทางวิชาชีพ 
แหล่งเรียนรู้ทางภาษา แหล่ง
เรียนรู้ทางเทคโนโลนีสารสนเทศ 
และแหล่งอาชีพ เพื่อสนบัสนุนให้
นักศึกษาเข้าถึงช่องทางต่างๆ ใน
การพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ประสานงานกับอาจารยผ์ู้สอน 
เพื่อแจ้งแหล่งสารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ตที่เห็นควรให้นักศึกษา
ศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละรายวิชา 
2. จัดท าเว็บไซต์เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนที่หลักสูตรสามารถ
จัดเตรียมให้กับนักศึกษา 
3. ประเมินผลกระบวนการที่
ปรับเปลี่ยน และปรับแก้ไขให้ตรง
ตามความต้องการของนักศึกษา 

ก่อนเปิดภาคการศกึษา 
แต่ละภาคการศึกษา 

 


