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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

1. บทน า (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรฯ พอสังเขป) 
   ปรัชญา : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  มี
ความรู้และทักษะดิจิทัล และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
    1. มีความรู้ในด้านการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริ ง มี
ความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปรับตัวให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจโลก 
    2. มีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ 
ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
    3. มีใจรักบริการ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
    4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
   การประเมินตนเองตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
ประจ าปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน) มีผลการด าเนินงาน “ได้มาตรฐาน” ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.70 คะแนน)
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หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 
 

1. ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลส่วนนี้น ำไปรำยงำนเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ ข้อที่ 10) 
รหัสหลักสูตรฯ  25471651102266 
มคอ.1  มี มคอ.1 

 ไม่มี มคอ.1 
 

ระดับคุณวุฒิ  ปริญญาตรี 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 
 

วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรฯ  

20 กรกฎาคม 2561 
(หลักฐานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
7(27)/2561) 
 

ภาคการศึกษาที่เปิดสอนครั้งแรก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
วันที่ สกอ. รับทราบ วันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติ

หลักสูตรฯ -  
 

สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 

 ในมหาวิทยาลัย 
 วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง (โปรดระบุ) 
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2. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ - ระบุใน มคอ.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ - ปัจจุบัน หมาย
เหตุ ชื่อ- สกุล  วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
ชื่อ- สกุล  วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ปร.ด. 

(เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คุณภาพ) 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ปร.ด. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คุณภาพ) 

 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  ปร.ด. 
(นวัตกรรม
การเรียนรู้

และ 
เทคโนโลยี) 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ปร.ด. 
(นวัตกรรม
การเรียนรู้

และ
เทคโนโลยี) 

 

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์  ค.ด. 
(เทคโนโลยี
และสื่อสาร 
การศึกษา) 

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์  ค.ด. 
(เทคโนโลยี
และสื่อสาร 
การศึกษา) 

 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 
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2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ - ระบุใน มคอ.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ - ปัจจุบัน หมายเหตุ 

ชื่อ- สกุล  วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ชื่อ- สกุล  วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ปร.ด. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คุณภาพ) 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ปร.ด. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คุณภาพ) 

 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  ปร.ด. (นว
ตักรรมการ
เรียนรู้และ 
เทคโนโลยี) 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  ปร.ด. (นว
ตักรรมการ
เรียนรู้และ 
เทคโนโลยี) 

 

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์  ค.ด. 
(เทคโนโลยี
และสื่อสาร 
การศึกษา) 

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์  ค.ด. 
(เทคโนโลยี
และสื่อสาร 
การศึกษา) 

 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

 

หมายเหตุ : กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ /อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ลาออก/ลาศึกษา/เกษียณอายุราชการ ให้อธิบายไว้ในหมายเหตุเพิ่มเติม
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3. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. 2558 
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรฯ ที่ก าหนด โดย สกอ.) อธิบายผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้  (ข้อมูลปีการศึกษา 2561) อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

3.1 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ปัจจุบัน 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

ปัจจุบนั 
ระดับ
กศ.  
ที่จบ 

ปีที่จบ 
กศ. 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตรฯ  
ที่จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 
ที่จบตาม ISCED 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน 
ที่จบการศกึษา 

วัน/เดือน/ปี เร่ิมต้น
เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรฯ  
1. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ตร ี 2540 ศศ.บ. Library, 

information and 
archival studies 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

สถาบันราชภฏั
นครราชสมีา 

25 ตุลาคม 2556 

โท 2546 ศศ.ม. Library, 
information and 
archival studies 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

เอก 2559 ปร.ด. Information 
technology 

administration 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุร ี

2. ผศ.ดร.บญุญลักษม์ ต านานจิตร ตร ี 2535 ค.บ. Education 
science 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

วิทยาลัยครูนครปฐม 25 ตุลาคม 2556 

โท 2541 ศษ.ม.  Education 
science 

เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ปัจจุบนั 

ระดับ
กศ.  
ที่จบ 

ปีที่จบ 
กศ. 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตรฯ  
ที่จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 
ที่จบตาม ISCED 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน 
ที่จบการศกึษา 

วัน/เดือน/ปี เร่ิมต้น
เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรฯ  
เอก 2559 ปร.ด. Education 

science 
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

3. ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกลู ตร ี 2540 ศศ.บ. Library, 
information and 
archival studies 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

สถาบันราชภฏั
กาญจนบุร ี

26 มกราคม 2561 

โท 2544 ศศ.ม. Library, 
information and 
archival studies 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

เอก 2560 ปร.ด. Educational 
Management 

นวัตกรรมการเรียนรู้
และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

4. ผศ.ดร.ฐติิยา เนตรวงษ ์
 

ตร ี 2538 วศ.บ. Building 
engineering 

วิศวกรรมการก่อสรา้ง สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบัง 

29 มิถุนายน 2561 

โท 2544 ศษ.ม. Education 
science 

เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

โท 2546 วศ.ม. Water 
technology and 

engineering 

วิศวกรรมดินและน้ า มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ปัจจุบนั 

ระดับ
กศ.  
ที่จบ 

ปีที่จบ 
กศ. 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตรฯ  
ที่จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 
ที่จบตาม ISCED 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน 
ที่จบการศกึษา 

วัน/เดือน/ปี เร่ิมต้น
เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรฯ  
เอก 2553 ค.ด. Education 

science 
เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

5. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ตร ี 2537 ศศ.บ. Library, 
information and 
archival studies 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

สถาบันราชภฏัจันทร
เกษม 

29 เมษายน 2559 

โท 2544 ศศ.ม. Library, 
information and 
archival studies 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ 

โท 2551 บธ.ม. Marketing การตลาด มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
เอก 2559 ปร.ด. Teacher training 

– vocational 
subjects 

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 
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3.2 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขาท่ี

เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีท่ี
พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

ประสบการณ์ด้าน
การปฏิบัติการ 

(เฉพาะหลักสูตรฯ 
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 

1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(สารสนเทศ

ศาสตร์) 

ฐิติยา เนตรวงษ์ และบรรพต พิจิตร
ก าเนิด. (2562). ห้องสมุด 4.0 กับ
การจัดบริการสารสนเทศสนับสน
การเรียนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. 
วารสารพฒันาเทคนิคศึกษา, 
31(110), (เมษายน - มิถุนายน).  

-  

2 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(สารสนเทศ

ศาสตร์) 

บุญญลักษม์ ต านานจิตร. (2562). การ
พัฒนาสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต. 
วำรสำรพฒันำเทคนิคศึกษำ, 
31(109), (มกราคม - มีนาคม).  

-  

3 ผศ.ดร.สายสุดา ปัน้ตระกูล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(สารสนเทศ

ศาสตร์) 

สายสุดา ปัน้ตระกูล, บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร และบรรพต พิจิตร
ก าเนิด. (2562). การประเมิน
หลักสูตรฯ บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะ ที่จ าเป็นส าหรับ
บรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21. 
วำรสำรปญัญำภิวฒัน์, 11(1), 
(มกราคม- เมษายน).  

-  

4 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ฐิติยา เนตรวงษ์. (2562). การสอน
แบบเรียนร่วมด้วยโครงการเป็น
ฐานการเรียนรู้: โอกาสทางการ

-  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขาท่ี

เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีท่ี
พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

ประสบการณ์ด้าน
การปฏิบัติการ 

(เฉพาะหลักสูตรฯ 
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 

(สารสนเทศ
ศาสตร์) 

ศึกษาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ. วำรสำรวิชำกำรครุศำสตร์
อุตสำหกรรม พระเจอมเกล้ำพระ
นครเหนือ, 10(1), (มกราคม- 
มิถุนายน). 

5 ดร.จิตชิน จิตตสิุขพงษ ์ อาจารย ์ จิตชิน จตติิสุขพงษ์, รัชฎาพร 
ธริาวรรณ, ธนิก เทพกิจ และวรนิ
ยา ผาตินาวิน. (2560). การใช้
แบบฝึก เพื่อเสริมสมรรถนะการ
อ่านเร็วส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต. 
วำรสำรบณัฑติศึกษำ 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถัมภ์, 
11(2), (พฤษภาคม- สิงหาคม), 
หน้า 26- 36. 

-  

3.3 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

ในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขาท่ีเปิด

สอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีท่ีพิมพ์และ
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

ฐิติยา เนตรวงษ์ และบรรพต พิจิตรก าเนิด. 
(2562). ห้องสมุด 4.0 กับการจัดบริการ
สารสนเทศสนับสนการเรียนร่วมเพ่ือ
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
ในสาขาท่ีตรงหรือ

สัมพันธก์ับสาขาท่ีเปิด
สอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีท่ีพิมพ์และ
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. 
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, 31(110), 
(เมษายน - มิถุนายน).  

2 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

บุญญลักษม์ ต านานจิตร. (2562). การพัฒนา
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. วำรสำร
พัฒนำเทคนิคศึกษำ, 31(109), (มกราคม - 
มีนาคม).  

3 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

สายสุดา ปั้นตระกูล, บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
และบรรพต พิจิตรก าเนิด. (2562). การ
ประเมินหลักสูตรฯ บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะ ที่
จ าเป็นส าหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษท่ี 21. 
วำรสำรปัญญำภิวัฒน์, 11(1), (มกราคม- 
เมษายน).  

4 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

ฐิติยา เนตรวงษ์. (2562). การสอนแบบเรียน
ร่วมด้วยโครงการเป็นฐานการเรียนรู้: 
โอกาสทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ. วำรสำรวิชำกำรครุศำสตร์
อุตสำหกรรม พระเจอมเกล้ำพระนครเหนือ, 
10(1), (มกราคม- มิถุนายน). 

5 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ จิตชิน จติติสุขพงษ์, รัชฎาพร ธริาวรรณ, ธนิก 
เทพกิจ และวรินยา ผาตินาวิน. (2560). 
การใช้แบบฝึก เพ่ือเสริมสมรรถนะการอา่น
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
ในสาขาท่ีตรงหรือ

สัมพันธก์ับสาขาท่ีเปิด
สอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีท่ีพิมพ์และ
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

เร็วส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดสุิต. วำรสำรบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมรำชปูถัมภ์, 11(2), (พฤษภาคม- 
สิงหาคม). 

3.4 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
ล าดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการใน

สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาท่ีเปิดสอน 

วันเดือนปี 
ที่เข้าท างาน 

วันเดือน
ปี 

ที่ลาออก 

1 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม ปร.ด.  
(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

อาจารย์ 1 
กุมภาพันธ์ 

2555 

-  

2 ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป* วท.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

10 
มิถุนายน 
2542 

-  

3 อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง M.Sc.  
(Multimedia 
computing) 

อาจารย์ 3 
พฤษภาคม 

2539 

-  

 

                                                 
*
 เป็นอาจารย์ที่มวีุฒิการศึกษาไม่ตรง แต่มีประสบการณ์การสอน และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้สอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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3.5 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรฯ ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามกรอบ TQF เมื่อปี 
2556 และเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 (หลักฐานอ้างอิง 1 และ 2) 
ในระหว่างที่จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรฯ ดังกล่าว อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอน ได้น าเสนอการปรับปรุงรายวิชา
เป็นระยะ อาทิ การเพิ่มเติมเนื้อหารายวิชา  วิธีการจัดการเรียนการสอน โดย
ได้ระบุใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา 
 ทั้งนี้ในปี 2561 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรฯ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.
2561 (หลักฐานอ้างอิง 3) โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1) ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2561  
 2) น า (ร่าง) หลักสูตรฯ ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  เสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2561 วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 (หลักฐานอ้างอิง 4) 
 3) น า (ร่าง) หลักสูตรฯ ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ.2561 
เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1(1)/2561 วันอังคารที ่3 กรกฎาคม 2561 
 4) น า (ร่าง) หลักสูตรฯ ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการ เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 7(27)/2561 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (หลักฐานอ้างอิง 5) 
 5) น า (ร่าง) หลักสูตรฯ ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 
7(27)/2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งผลการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 
(หลักฐานอ้างอิง 6) 

1. หนังสืออนุมัตหิลักสูตรฯ 
จาก สกอ. (หลักฐานอ้างอิง 
1.4) 
2. รายละเอียดของหลักสูตรฯ 
(มคอ.2) ทีผ่่านการอนุมัติจาก 
สกอ. 
3. บันทึก คมส.173/2561 
เรื่องขออนุมัติปรับปรุง
หลักสูตรฯ ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
4. รายงานการประชุม คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 
วาระท่ี 4.2  
5. รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 7(27)/2561 วันที่ 13 
กรกฎาคม 2561 
6. รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
7(27)/2561 วันที่ 20 
กรกฎาคม 2561 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2558/1_0_SMO08_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2558/1_0_SMO08_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2558/1_0_SMO08_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-HusoMeeting561.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-HusoMeeting561.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-HusoMeeting561.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-HusoMeeting561.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-HusoMeeting561.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-AcademicMeeting727.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-AcademicMeeting727.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-AcademicMeeting727.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-AcademicMeeting727.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-SnmMeeting727.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-SnmMeeting727.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-SnmMeeting727.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-SnmMeeting727.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-SnmMeeting727.pdf
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 ทั้งนี้ในระหว่างจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนได้มีการปรับปรุง
เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย และมีการเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรฯ ก าหนดไว้ 

 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 1) 
ตัวบ่งชี้ ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

1.1 (5 ข้อ) ผ่าน (5 ข้อ) ผ่าน 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 

2.1 การบริหารอาจารย์ 
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 4 การบริหารอาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารอาจารย์) 

   เป้าหมายของการบริหารอาจารย์ เพ่ือให้มีอาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรฯ ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี
อัตราก าลังที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้ามาในหลักสูตรฯ โดยขอน าเสนอและอธิบายผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

การรับและ
แต่งตั้ง
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตรฯ  
 

 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไม่มีการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ชุดดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ครบตามคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรฯ ที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการปรับเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2559 และ 2560 ซึ่งมี
ความเสี่ยงที่จะหาบุคลากรเข้ามารับหน้าที่เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบให้ครบถ้วนและทันตามช่วงเวลาการด าเนินงาน 
ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงควรปรับกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ที่ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ. 
 ทั้งนีห้ลักสูตรฯ ได้เตรียมการส าหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ โดยได้
สนับสนุนและผลักดันให้ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม อาจารย์ผู้สอน
ของหลักสูตรฯ จัดท าเอกสารประกอบการสอนและเอกสาร
ประกอบการเรียนของรายวิชาในหลักสูตรฯ ทุกภาคเรียนอยู่
แล้ว และประสงค์ท างานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรฯ ซ่ึง
สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ได้ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในหลักสูตร
ฯ ช่วยเป็นพี่เลี้ยงและให้ค าปรึกษาในการท างานวิจัยต่าง ๆ 
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การบริหาร
อาจารย ์ 

 หลักสูตรฯ ได้มกีารจัดท าแผนอัตราก าลังของอาจารย์เพ่ือ
ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ อีก
ทั้งเพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสิ่งที่ติดตามได้แก่  
  ๐ วุฒิทางการศึกษา โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนแล้ว 
  ๐ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยขณะนี้มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรฯ มีต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 
คน ต าแหน่งอาจารย์ 1 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ดร.จิตชิน 
จิตติสุขพงษ์ ได้ยื่นขอรับการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  
  ๐ การต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย  
 ด้านงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรฯ ได้มี
ระบบสนับสนุนงบประมาณจ านวน 3,000 บาทต่อคน/ปี เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาตนเองในการอบรม/สัมมนาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ที่เพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจากการ
ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ พบว่า

อาจารย์มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 3.86) ดังนั้น
หลักสูตรฯ จึงมีแนวทางที่จะด าเนินการสนับสนุนงบประมาณ
ลักษณะนี้ต่อไป 
 ด้านบุคคล ที่มีความเสี่ยงกรณีอาจารย์มีภาระงานไม่สมดุล
กับภาระงาน เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ไม่
เปิดรับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ภาระ
งานของอาจารย์ลดลง ดังนั้นในเดือน พฤษภาคม 2561 
หลักสูตรฯ จึงไดเ้ร่งรัดการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคล 
โดยจัดประชุมเพ่ือจดัตารางสอนของปีการศึกษา 2562 ทั้งภาค
การศึกษาท่ี 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จ เพ่ือทราบถึงภาระงานสอน
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ แต่ละท่าน และหาทางแก้ไขการ
มีภาระงานไม่เพียงพอ โดยอาจารย์ที่มีภาระงานไม่เพียงพอได้
สนับสนุนและผลักดันให้เข้าร่วมการอบรมการสอนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2561 ทั้งนี้ในการ
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ด าเนินการดังกล่าวช่วยท าให้อาจารย์ทราบถึงภาระงานของ
ตนเอง และสามารถหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่าง
ทันท่วงที ซึ่งจะเห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการก าหนดภาระงาน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจ

ระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.86) 
 ด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ อย่างชัดเจน โดยนอกจากภาระงาน
สอนแล้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ยังได้รับมอบหมายให้ดูแล
งานด้านต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ ได้แก่ 
  ๐ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ดูแลงานบริหารทั่วไปของ
หลักสูตรฯ  
  ๐ ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ดูแลงานวิชาการ 
รวมถึงการประสานงานวิชาการกับคณะฯ  
  ๐ ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ดูแลงานกิจการพิเศษ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการบริการวิชาการ 
  ๐ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ดูแลงานกิจการนักศึกษา 
รวมถึงการประสานงานกิจการนักศึกษากับคณะฯ 
  ๐ ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ ดูแลงานประกันคุณภาพ  
  จากการก าหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด าเนินงานได้สะดวก 
และสามารถติดตามงาน ตลอดจนการน าส่งงานต่าง ๆ ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าได้รวดเร็ว ลดเวลาในการท างานของ
หลักสูตรฯ ไปได้อย่างมาก ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯ ได้มีการติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน จะน ามาพูดคุย บอกกล่าว
ข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้สมาชิก
ได้ทราบในการประชุมแต่ละครั้ง จากการด าเนินการที่ผ่านมา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

(�̅� = 4.64) และเห็นว่าการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ลักษณะนี้ดีอยู่แล้ว สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การส่งเสริม
และพัฒนา
อาจารย ์

 หลักสูตรฯ ไดส้นับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้
พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ อาทิ การแจ้ง
ข่าวสารในการอบรม/สัมมนาทางวิชาการให้ได้รับทราบผ่าน
ทางอีออฟฟิช แผ่นพับ และทางกลุ่มไลน์ ซึ่งหากอาจารย์ท่าน
ใดสนใจสามารถท าบันทึกขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมได้ แต่
หากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตในกรณีใด ๆ ก็ตาม แต่อาจารย์
ยังคงประสงค์ท่ีจะเข้ารับการอบรม/สัมมนาในหัวข้อนั้น ๆ หาก
จะเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฯ 
จะสนันบสนุนงบประมาณ จ านวน 3,000 บาท  
 ทั้งนีใ้นการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรฯ มีเป้าหมายให้นักศึกษาสามารถสร้างผลงานทาง
วิชาการได้ จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ โดยมุ่งให้อาจารย์น าความรู้ที่มีในด้านการวิจัย ถ่ายทอด
ให้แก่นักศึกษาผ่านกระบวนการที่ปรึกษางานวิจัย ตามมติในที่
ประชุม (หลักฐานอ้างอิง ) ซึ่งในปีการศึกษา 2/2561 ได้จัด
รายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาได้ท าการศึกษาวิจัยต่อเนื่องจาก
รายวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อสิ้นภาคการศึกษานักศึกษามี
ผลงานวิจัย จ านวน 12 เล่ม และอาจารย์ได้ร่วมกับนักศึกษา
เขียนบทความเผยแพร่ในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ บทความ
วิชาการ การน าเสนอในการประชุมวิชาการ (ได้รับเอกสารตอบ
รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว จ านวน 4 บทความ) จากการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินการดังกล่าวท าให้อาจารย์และ
นักศึกษามีผลงานทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึนอย่างชัดเจน 
 นอกจากนีห้ลักสูตรฯ มุ่งหมายให้อาจารย์มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของนักศึกษา จึงได้ด าเนินการประเมินการสอนของ
อาจารย์ในแต่ละภาคการศึกษาด้วยแบบสอบถาม (หลักฐาน
อ้างอิง ) หลังจากวิเคราะห์ผลและท ารายงานสรุปผลการ
ประเมินแล้ว ได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชารับทราบผล
การประเมินเพ่ือน าไปพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
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ให้ดีขึ้น อย่างไรก็ดีผลการประเมินการสอนของอาจารย์ทั้งภาค
การศึกษา 1 และ 2 อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด แต่อาจารย์ก็
ยังคงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้ขอเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมการ
ประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพ UKPSF ในประเทศไทย จัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 อีกท้ังในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
มีผลงานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
 - ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ได้รับการคัดเลือกจาก
มหาวิทยาลัย ให้เป็น 1 ใน 10 คน เข้าร่วมอบรมโครงการ 
“การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มือ
อาชีพด้านการสอน (UKPSF) รุ่นที่ 1”  

 
 - ผศ.ดร.บุญญลักษณ์ ต านานจิตร ได้รับรางวัลผลงานวิจัย
ดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะ ประจ าปี 2561 

 
 อย่างไรก็ตามจากการประเมินกระบวนการต่าง ๆ ทั้งการ
รับ/การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ การบริหารอาจารย์ 
และการส่งเสริม/พัฒนาอาจารย์ ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา 
หลักสูตรฯ ได้เตรียมการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจาก
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การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ไว้ก็จริง แต่ควร
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการผลักดันให้บุคลากรมี
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ที่ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีหากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 4 ตวับ่งชี้ 4.1) 
ตัวบ่งชี้ ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

4.1 (3 ข้อ) 3 คะแนน (3 ข้อ) 3 คะแนน 
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2.2 คุณภาพอาจารย์ 
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 4 การบริหารอาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้

2.2.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก = 100.00 
รายละเอียดดังนี ้

อาจารยต์ามคุณวุฒิการศึกษา จ านวน (คน) 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี 0 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท 0 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก 5 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 5 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 100 

 

2.2.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ = 80.00 
รายละเอียดดังนี ้

อาจารยต์ามต าแหน่งวิชาการ จ านวน (คน) 
อาจารย์ 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 
รองศาสตราจารย์ 0 
ศาสตราจารย์ 0 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  5 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  4 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  ร้อยละ 80.00 

 

2.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ = 208.00 
รายละเอียดดังตารางที่ ตารางที ่2.1- 1 และ 2.1- 2 
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ตารางที่ 2.2- 1 สรุปจ านวนผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
1.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20   
2.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

2.2 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  0.40   
3.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  0.60   
4.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

0.80 8 6.4 

5.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบี ยบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 2 2 

5.2 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
5.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  1.00   
5.4 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  1.00   
5.5 ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  1.00   
5.6 ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  1.00   
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ระดับคุณภาพ น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
5.7 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  1.00   
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  0.20   
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  0.40   
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  0.80   
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   
11. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการทั้งหมด 8.4 
12. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 0 
13. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทั้งหมด 5 
14. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  
    (ข้อ 11+ ข้อ 12) 

8.4 

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

208.00 

16. ค่าคะแนนท่ีได้ [(ข้อ 15*5)/ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักฯ ที่ก าหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 จ าแนกตามระดับการศึกษา]** 5 
 
**หมายเหตุ  การแปลงค่าคะแนน จ าแนกหลักสูตรฯ ตามระดับการศึกษา 
 หลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี 
 - ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
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 ตารางที่ 2.2- 2 ข้อมูลผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน วารสาร/ 
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

ปีท่ีพิมพ์/
วันที่

เผยแพร่ 

คะแนน
ถ่วง

น  าหนัก 
1 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน

จิตร 
บทความวิชาการเรื่อง “การใช้วิธีการสอนแบบ 4k โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน” 

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 30 
ฉบับที่ 107  
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI 
กลุ่ม 1) 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2561 

0.8 

2 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ บทความวิจัยเรื่อง “สเต็มในระดับอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 

วารสารวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ ปีที่ 9  ฉบับที่ 2 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI 
กลุ่ม 1) 

กรกฎาคม - 
ธันวาคม 
2561 

0.8 

3 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ บทความวิจัยเรื่อง “Development of Problem Solving 
Skills by Integration Learning Following STEM 
Education for Higher Education” 

วารสาร International Journal of 
Information and Education 
Technology ปีที่ 8  ฉบับที่ 9 
(วารสารเป็นที่ยอมรับระดับ
นานาชาติ) 

September 
2018 

1.00 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน วารสาร/ 
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

ปีท่ีพิมพ์/
วันที่

เผยแพร่ 

คะแนน
ถ่วง

น  าหนัก 

4 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ บทความวิจัยเรื่อง “ห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนร่วมและพัฒนา
ทักษะการอยู่รอดในยุคดิจิทัล” 

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 31  
ฉบับที่ 108 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI 
กลุ่ม 1) 

ตุลาคม - 
ธันวาคม 
2561 

0.8 

5 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 

บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” 

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 31  
ฉบับที่ 109 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI 
กลุ่ม 1) 

มกราคม - 
มีนาคม 
2562 

0.8 

6 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ บทความวิจัยเรื่อง “การสอนแบบเรียนร่วมด้วยโครงการเป็นฐาน
การเรียนรู้: โอกาสทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ” 

วารสารวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรม พระเจอมเกล้าพระ
นครเหนือ ปีที่ 10  ฉบับที่ 1 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI 
กลุ่ม 1) 

มกราคม - 
มิถุนายน 
2562 

0.8 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน วารสาร/ 
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

ปีท่ีพิมพ์/
วันที่

เผยแพร่ 

คะแนน
ถ่วง

น  าหนัก 

7 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล, 
ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร และ ผศ.ดร.บรรพต 
พิจิตรก าเนิด 

บทความวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตรฯ บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ ที่จ าเป็นส าหรับ
บรรณารักษ์ในศตวรรษท่ี 21” 

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 11  ฉบับ
ที่ 1 
หน่วยงาน : สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ (TCI กลุ่ม 1) 

มกราคม - 
เมษายน 
2562 

0.8 

8 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ และ 
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

บทความวิจัยเรื่อง “ห้องสมุด 4.0 กับการจัดบริการสารสนเทศ
สนับสนการเรียนร่วมเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21” 

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 31  
ฉบับที่ 110  
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI 
กลุ่ม 1) 

เมษายน - 
มิถุนายน 
2562 

0.8 

9 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์, อ.สุ
รัชนา ช่วยรอดหมด และ อ.
รัชฎาพร ธิราวรรณ 

บทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
ด้วยโครงการและชุมชนเป็นฐานการวิจัย” 

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 
6  ฉบับที่ 10  
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน (TCI กลุ่ม 1) 

มกราคม - 
มิถุนายน 
2562 

0.8 

10 Asst. Prof. Dr. Titiya 
Netwong 

บทความวิจัยเรื่อง “The School Library Roles in 
Information Services through Mainstreaming for 
Enhance 21st Century Learning Skills” 

วารสาร International Journal of 
Information and Education 
Technology ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  

February 
2019 

1.00 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน วารสาร/ 
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

ปีท่ีพิมพ์/
วันที่

เผยแพร่ 

คะแนน
ถ่วง

น  าหนัก 
(วารสารเป็นที่ยอมรับระดับ
นานาชาติ) 
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การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 4 ตวับ่งชี้ 4.2) 
ตัวบ่งชี้ ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 
4.2 (1) (ร้อยละ 100.00) 5 คะแนน 5 คะแนน 
4.2 (2) (ร้อยละ 80.00) 5 คะแนน 5 คะแนน 
4.2 (3) (ร้อยละ 208.00) 5 คะแนน 5 คะแนน 

ค่าเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ 4.2 5 คะแนน 5 คะแนน 
 

2.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ 
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 4 การบริหารอาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย)์ 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
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2.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์   
รายช่ืออาจารย์ 2558 2559 2560 2561 

คงอยู่ เกษียณ ลาออก อ่ืน ๆ คงอยู่ เกษียณ ลาออก อ่ืน ๆ คงอยู่ เกษียณ ลาออก อ่ืน ๆ คงอยู่ เกษียณ ลาออก อ่ืน ๆ 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ✓    ✓    ✓    ✓    
ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ✓    ✓    ✓    ✓    
ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์     ✓    ✓    ✓    
ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล         ✓    ✓    
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์         ✓    ✓    
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2.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์  
   แบบประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

ประเด็นการประเมิน (ภาพรวมในแต่ละด้าน) 
คะแนนประเมิน 

2558 2559 2560 2561 

1. ด้านการวางแผนบุคลากร 3.80 4.28 5.00 4.86 
2. ด้านงบประมาณ 3.00 3.23 4.40 3.86 
3. วัสดุและอุปกรณ์ / สภาพแวดล้อม 3.80 3.85 4.47 4.77 
4. ด้านการบริหารจัดการ 4.80 4.62 4.80 4.64 

คะแนนเฉลี่ย 3.85 3.99 4.66 4.53 
    

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 4 ตวับ่งชี้ 4.3) 
ตัวบ่งชี้ ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

4.3 (3 ข้อ) 3 คะแนน (3 ข้อ) 3 คะแนน 
 



รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | 29 
สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร      ิ         ั        ์                 ์  (SAR- มคอ.7- LIS ) ป  25   ี    61  

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

3.1 ข้อมูลนกัศึกษา 
ปีการศึกษา 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรฯ ) 
2จ านวน      
ผ  สม คร ู้  ั   

1ท  ประกาศร บ ี่       ั  3จ านวนผ  ม        ู้ ี
ส ทธ เข าศ กษา ิ  ิ  ้  ึ    

4จ านวนน กศ กษา       ั  ึ   
ร บเข าจร ง ั   ้   ิ  

รุ่นปีการศึกษา 2561 27 40 27 27 
รุ่นปีการศึกษา 2560 49 60 23 23 
รุ่นปีการศึกษา 2559 50 60 49 49 
รุ่นปีการศึกษา 2558 100 80 72 72 
รุ่นปีการศึกษา 2557 80 80 44 44 

 
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศกึษาทีเ่ริม่ใช้หลักสูตร
ฯ ) 

จ านวน 
นักศึกษา
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่แต่ละปีการศึกษา จ านวนที่
ลาออกและ
คัดชื่อออก* 

อัตราคงอยู่ 
(ร้อยละ) 2561 2560 2559 2558 2557 

รุ่นปีการศึกษา 2561 27 25     2 92.59 
รุ่นปีการศึกษา 2560 23 21 23    2 91.31 
รุ่นปีการศึกษา 2559 49 35 36 44   14 71.43 
รุ่นปีการศึกษา 2558 72 5 58 59 71  14 80.56 
รุ่นปีการศึกษา 2557 44 2 32 33 33 42 12 72.73 

 
* หมายเหตุ ไม่นับรวมกรณีการเสียชีวิต และการย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าตามแผน (ตาม มคอ.2 ของปีที่ประเมิน) : ……40…. คน 
 
ป จจ ยท  ม ผลกระทบต อจ านวนน กศ กษา: ั  ั  ี่ ี        ่        ั  ึ     
   นักศึกษามีปัญหาด้านการเงินครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนการศึกษาได้ ปัญหาการ
ปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และสาขาวิชาที่เรียนไม่ตรงกับความต้องการ 
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3.2 การรับนักศึกษา 
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
  

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การรับ
นักศึกษา 

 การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตร
ฯ ได้พิจารณาทบทวนจ านวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2558, 2559 และ 2560 พบว่ามีแนวโน้ม
ลดลงทุกปี เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในปี
การศึกษา 2561 จึงได้มีการปรับจ านวนที่ประกาศรับ
จาก 60 คน เป็นจ านวน 40 คน และได้ทบทวน
รูปแบบการรับนักศึกษาที่รับนักศึกษาเพียงรอบเดียว
ด้วยระบบแอดมิชชัน ในปีการศึกษา 2560 มาปรับ
รูปแบบการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร
ฯ จึงได้มีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้ง
ที่ 5/2561 วาระที่4 ข้อ 4.2 โดยที่ประชุมเห็นชอบว่า
ควรมีการเพ่ิมจ านวนรอบในการรับสมัครนักศึกษา
เพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น จากนั้นสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้ก าหนด
จ านวนรับนักศึกษาตาม มคอ.2 (หลักฐานอ้างอิง 1) 
โดยในปีการศึกษา 2561 ก าหนดจ านวนรับนักศึกษา 
40 คน และได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาโดย
ค านึงถึง ปรัชญาของหลักสูตรฯ  คือ "บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ มีความรู้และทักษะดิจิทัล และมีจิตสานึก
รับผิดชอบต่อสังคม" และมีการก าหนดวิธีคัดเลือกผู้
เข้าศึกษาแตกต่างจากปีการศึกษา 2560 ที่รับ
นักศึกษาด้วยระบบแอดมิชชันรอบเดียว โดยในปี
การศึกษา 2561 ได้มีการปรับปรุงวิธีการคัดเลือกผู้เข้า
ศึกษาด้วยระบบ TCAS ได้ก าหนดการรับนักศึกษา 2 
รอบ คือรอบรับตรงร่วมและรอบแอดมิชชัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ครั้งที่ 5/2561วาระที่ 4 ข้อ 4.2
และ 4.3 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้มีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2561 วาระ
ที่ 4 ข้อ 4.3 ได้พิจารณามอบหมายให้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา ปั้นตระกูล และอาจารย์ที่
ปรึกษานักศึกษารหัส 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
บุญญลักษม์ ต านานจิตร ท าหน้าที่กรรมการสอบ
สัมภาษณ์ และยังได้ก าหนดข้อค าถามที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาโดยเพ่ิมเติม
กระบวนการวัดความรู้ความสามารถของผู้สมัครเข้ามา
เรียนในหลักสูตรฯ  โดยใช้ช่วงการสัมภาษณ์ เช่น การ
ทดสอบภาษาอังกฤษ (หลักฐานอ้างอิง 1) โดย
หลักสูตรฯ ได้ส่งเกณฑ์การรับสมัครและจ านวนรับ
นักศึกษาให้กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ในการประกาศรับนักศึกษา รวมถึงได้มีการจัดท าคลิป
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2561 โดย
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซตค์ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เว็บไซตห์ลักสูตรฯ 
และบนเฟสบุ๊กของสาขาวิชาอีกด้วย (หลักฐานอ้างอิง 
2 ) 
 ทั้งนีใ้นปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษาท่ี
รายงานตัวเข้าศึกษา ลงทะเบียน และช าระเงิน 
จ านวนทั้งสิ้น 27 คน โดยทางหลักสูตรฯ ได้จัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาทุกคนได้ปรับตัว
และท าความคุ้นเคยกับสถานที่ศึกษา จากนั้นอาจารย์
ในหลักสูตรฯ ทุกท่านได้ร่วมกันประเมินกระบวนการ
รับนักศึกษาโดยพิจารณาเปรียบเทียบร้อยละจาก
จ านวนประกาศรับกับจ านวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของ
นักศึกษาปีการศึกษา 2560 กับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2561 พบว่า ในปีการศึกษา 2560 ร้อยละ
ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คือ ร้อยละ 38.33 (จ านวนผู้มี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.https://www.youtube.co
m/watch?v=52y8TNC4Gio 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
สิทธิ์เข้า 23 คน/จ านวนประกาศรับ 60 คน) ในขณะที่
ปีการศึกษา 2561 พบว่า ร้อยละของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
คือ ร้อยละ 67.50 (จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้า 27 คน/จ านวน
ประกาศรับ 40 คน) การที่จ านวนร้อยละของผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นเนื่องจากผล
ของการปรับปรุง มคอ.2 โดยลดจ านวนรับนักศึกษา 
และมีการปรับปรุงรูปแบบการรับสมัครนักศึกษาจาก
รอบเดียวเป็นการรับสมัคร 2 รอบ 

การเตรียม
ความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 

 หลักสูตรฯ ได้มีประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ครั้งที่ 6/2561 วาระท่ี 4 ข้อ 4.6 เรื่อง
กิจกรรมเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมกับสิ่งที่
นักศึกษาเข้าใหม่ขาดไป โดยใช้ข้อค าถามสัมภาษณ์ผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นแบบทดสอบ
ก าหนดประโยคภาษาอังกฤษสั้น ๆ จ านวน 4 ข้อความ 
ให้นักศึกษาแปลและแสดงความคิดเห็นดังนี้  
1."The only thing that you absolutely have to 

know is the location of the library." 

---Albert Einstein 

2. “Google can bring you back 100,000 

answers. A librarian can bring you back the right 

one.”  

―Neil Gaiman 

3. "When in doubt go to the library." 
---J.K. Rowling 
4. "Bad libraries build collections, good 
libraries build services, great libraries build 
communities.  
--- R. David Lankes 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
โดยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เลือกหมายเลขและแปลภาษา
อังกฤษเป็นภาษาไทย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อความ (หลักฐานอ้างอิงที่ 3) 
 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งพบ
ปัญหาจากสัมภาษณ์คือนักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานด้าน
ภาษาอังกฤษอ่อน จากการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
พบว่าประมาณร้อยละ 55 ไม่สามารถแปลข้อความได้
ถูกต้องแม้ได้รับค าแนะน าบางส่วนจากผู้สัมภาษณ์ส่วน
ที่เหลือก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มที่แปลแล้วเข้าใจ บาง
กลุ่มผู้สัมภาษณ์ให้ค าแนะน าก็สามารถแปลข้อความได้ 
จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้
โปรแกรม English Discovery เป็นเวลา 5 วันพบว่า
นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมได้ตามค าแนะน า โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดย
ใช้โปรแกรม English Discovery และมีการติดตาม
พัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาจากเกรด
วิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 หลักสูตรฯ ได้ประชุมครั้งที่ 7/2561 วาระที่ 1 ข้อ 
1.1  เรื่องแจ้งผลการด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซ่ึง
พบปัญหาจากสัมภาษณ์คือนักศึกษามีความรู้พื้นฐาน
ด้านภาษาอังกฤษอ่อนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discovery ซ่ึง
นักศึกษาสามารถเข้าใช้โปรแกรมได้ตามค าแนะน า 
และหลักสูตรฯ ได้ประชุมครั้งที่7/2561 วาระท่ี 4 ข้อ 
4.6 เรื่องการเพ่ิมกิจกรรมเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  เนื่องจากระหว่างการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English 

3. รายงานการประชุมครั้งที่ 
6/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.6 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
Discovery พบปัญหาว่านักศึกษาเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศของหลักสูตรฯ ก่อน
เปิดภาคเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาและทีมอาจารย์ที่
ปรึกษาจึงเพ่ิมการให้ค าแนะน าวิธีการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา และ ก าหนดเงื่อนไขเรื่องของการเข้า
ชั้นเรียนให้ทันเวลาตามตารางเรียน ได้แก่ จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศ โดยปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาเข้าเรียนตรง
เวลา ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษาหากมาสายเกิน 3 ครั้งหรือขาดเรียนเกิน 3 
ครั้ง ให้นักศึกษาท ากิจกรรมจิตอาสา เช่น พาไปวัดล้าง
ห้องน้ า กวาดลานวัด ฯลฯ หากท ากิจกรรมจิตอาสา
แล้วยังไม่ปรับปรุงพฤติกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาจะเชิญ
ผู้ปกครองมาร่วมกันแก้ปัญหา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
จะติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษาจากหัวหน้าห้อง 
   
(หลักฐานอ้างอิงที่ 4) 
  หลักสูตรฯ ไดป้ระเมินกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่า ข้อที่ 1 คือ นักศึกษาขาด
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่ดี หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English 
Discovery นักศึกษาสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษทุกคน 
(หลักฐานอ้างอิง 5) ปัญหาข้อที่ 2 คือ การปรับตัวจาก
การเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา 
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สามารถปรับตัวในการเข้าเรียนให้ทันเวลาตามตาราง
เรียน (หลักฐานอ้างอิง 6) ที่พฤติกรรมการเข้าเรียน
ของนักศึกษาดีขึ้น และเกรดในรายวิชาภาษาอังกฤษดี
ขึ้นเนื่องจากการปรับกระบวนการแก้ไขปัญหาของ
นักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษา 2561  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. รายงานการประชุมครั้งที่ 
7/2561 วาระที่ 1 ข้อ 1.1และ
วาระท่ี 4 ข้อ 4.6 
 
 
 
5. มคอ.5 รายวิชาการอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับนัก
สารสนเทศรหัสวชิา 1631603 
 
6. ใบเช็คเวลาเรียน รหัส 61 
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การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 3 ตวับ่งชี้ 3.1) 
ตัวบ่งชี้ ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

3.1 (3 ข้อ) 3 คะแนน (3 ข้อ) 3 คะแนน 
 

3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การควบคุม
การดูแลการ
ให้ค าปรึกษา
วิชาการและ
แนะแนวแก่
นักศึกษาใน
ระดับปริญญา
ตรี 

     ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได้รับค าแนะน า
จากคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรฯ โดยแนะน าให้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้
สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาใช้หลักเกณฑ์ FTES คือ 
สัดส่วนอาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 25 คน ดังนั้นในปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรฯ จึงได้ท าการทบทวน
พิจารณาสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับ
จ านวนนักศึกษา โดยนักศึกษารหัส 59 มีจ านวน 35 
คน นักศึกษารหัส 60 มีจ านวน 21 คน และนักศึกษา
รหัส 61 มีจ านวน 25 คน จากการพิจารณาพบว่ามี
นักศึกษารหัส 59 เท่านั้นที่มีจ านวนสัดส่วนอาจารย์ต่อ
จ านวนนักศึกษาเกินจ านวน 1:25 ทางหลักสูตรฯ จึง
ได้น าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ครั้งที่ 6/2561 วาระท่ี 4 ข้อ 4.4 เรื่องการ
พิจารณาสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อจ านวนนักศึกษา 
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดตั้งทีม
อาจารย์ที่ปรึกษานอกเหนือจากอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีให้
การดูแลแต่ละชั้นปี เพ่ือจะให้ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาเข้า
ไปช่วยดูแลนักศึกษา รหัส 59 ให้ทั่วถึง รวมถึงยัง
สามารถให้ค าปรึกษากับนักศึกษารหัส 60 และ 61 ได้
อีกด้วย โดยด าเนินการดังนี้ 
 แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลนักศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม       อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 58 
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 59 
ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 60 
ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร อาจารย์ที่ปรึกษา 
รหัส 61 (หลักฐานอ้างอิง 1) 
 หลักสูตรฯ ได้ก าหนดตารางเวลาพบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะแนวทางวิชาการและ
แผนการเรียนแก่นักศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 2) 
 หลักสูตรฯ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือ
แนะน าให้รู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 61 
และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ได้แก่ ผศ.ดร.บุญญ
ลักษม์ ต านานจิตร และแนะน าให้รู้จักกับทีมอาจารย์ที่
ปรึกษาของหลักสูตรฯ ด้วย โดยในกิจกรรมปฐมนิเทศ
ได้มีการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการท าความรู้จักนักศึกษา พ้ืนฐาน
ครอบครัวของนักศึกษา ผู้ปกครอง และช่องทางการ
ติดต่อระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาและ
ผู้ปกครองในกรณีจ าเป็น รวมทั้งให้นักศึกษาท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ที่เรียน และจัดเก็บผลการ
เรียนของนักศึกษาทุกภาคเรียน  (หลักฐานอ้างอิง 3)  
 ทั้งนีห้ลักสูตรฯ ยังได้ค านึงถึงแนวโน้มอัตราการคง
อยู่ของนักศึกษาทุกชั้นปี จึงได้มีการติดตามในเรื่องการ
ช าระค่าเล่าเรียน และการใช้ชีวิตและการปรับตัวของ
นักศึกษา ในเรื่องของการช าระค่าเล่าเรียน พบว่า 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ไม่มีปัญหาเรื่องค่าเล่าเรียน
เนื่องจากต้องช าระค่าเล่าเรียนแรกเข้าเต็มจ านวน จึง
ไม่มีปัญหาการค้างช าระค่าเล่าเรียน ส่วนนักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 รหัส 60 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 ไม่
สามารถช าระค่าเล่าเรียนเต็มจ านวนได้ ทางหลักสูตรฯ 
จึงได้รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการท าเรื่องผ่อน

 
 
 
 
1. รายงานการประชุม ครั้งที่
6/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.4 
 
2. http://info- 
science.dusit.ac.th/04- 
student.html#advisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. แฟ้มการจัดเก็บข้อมูล
นักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/04-student.html#advisor
http://info-science.dusit.ac.th/04-student.html#advisor
http://info-science.dusit.ac.th/04-student.html#advisor
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ผันค่าเล่าเรียนโดยให้นักศึกษาแจ้งความจ านงขอผ่อน
ผันค่าเล่าเรียนก่อนเปิดภาคเรียนทุกคน (หลักฐาน
อ้างอิง 4) ส่วนเรื่องการใช้ชีวิตและการปรับตัวของ
นักศึกษา พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 มีการ
ขอรับค าปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 รหัส 60 ขอรับค าปรึกษาเรื่องการจัดกิจกรรม
ระหว่างภาคเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 ขอรับ
ค าปรึกษาเรื่องการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC และการ
หาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 รหัส 58 ขอรับค าปรึกษาในเรื่องการปรับตัวในที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากนั้นหลักสูตรฯ ได้ท าการ
ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาในเรื่องการ
ควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

 
4. เอกสารผ่อนผันค่าเล่าเรียน 
 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 
2559 2560 2561 

�̅� ระดับ �̅� ระดับ �̅� ระดับ 
ให้ค าแนะน าที่เข้าถึงง่ายและสม่ าเสมอ 4.29 มาก 4.57 มากที่สุด 4.62 มากที่สุด 
มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ 

4.30 มาก 4.58 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 

ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผน
การศึกษา หรือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

4.26 มาก 4.50 มาก 4.60 มากที่สุด 

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อ
หรือแนวทางประกอบวิชาชีพ 

4.19 มาก 4.55 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 

การใช้ภาษาในการสื่อสารเพ่ือให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

4.26 มาก 4.54 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 

ผลประเมินภาพรวม 4.26 มาก 4.55 มากที่สุด 4.62 มากที่สุด  
การพัฒนา
ศักยภาพ

     ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได้รับค าแนะน า
จากคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
นักศึกษาและ
การเสริมสร้าง
ทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 

หลักสูตรฯ โดยแนะน าให้จัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อ
จัดกิจกรรมแล้วควรส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าประกวด 
แข่งขัน หรือการได้เกียรติบัตรเชิดชู เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ 
จึงได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 
6/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.5 เรื่องการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโดย
ส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าร่วมแข่งขัน ทดสอบ เผยแพร่
ผลงาน ไม่จ าเป็นต้องทุกกิจกรรม แต่ให้เน้นกิจกรรม
หลัก ๆ ทีห่ลักสูตรฯ สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาน า
ทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ได้จริงอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยหลักสูตรฯ ได้ส ารวจความต้องการ
และความคาดหวังของนักศึกษาก่อนการจัดกิจกรรม 
พบว่า นักศึกษาต้องการพัฒนาชิ้นงานและน าชิ้นงาน
ไปเผยแพร่ได้ นักศึกษาต้องการใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ และ Infographic และนักศึกษา
ต้องการได้ลงมือปฏิบัติจริงกับห้องสมุดภายนอก
มหาวิทยาลัยระหว่างภาคเรียน หลักสตูรฯ จึงได้
ก าหนดการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็น 3 กลุ่มท่ีสอดคล้อง
กับแผนพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
1. ความต้องการเรียนรู้และพัฒนาชิ้นงานของตนเอง
และน าเสนอสู่สังคม ถูกน ามาจัดในกลุ่มทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม  
2. ความต้องการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น การ
ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ และการจัดท า 
Infographic สังคม ถูกน ามาจัดในกลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
3. ความต้องการได้ลงมือปฏิบัติในการท างานใน
ห้องสมุดระหว่างภาคเรียน ถูกจัดในกลุ่มทักษะชีวิต
และอาชีพ  
 โดยหลักสูตรฯ ได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้  
1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม นักศึกษา
ต้องการเรียนรู้และพัฒนาชิ้นงานของตนเองและ
น าเสนอสู่สังคม หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมการ
เขียนงานวิจัย และจัดให้นักศึกษาเรียนในรายวิชาการ
ใช้สารสนเทศเพ่ือความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
เพ่ือให้นักศึกษาท าวิจัย และเมื่อท าวิจัยเสร็จแล้วให้
น าเสนอ เผยแพร่ด้วยการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 และ TCI 2 
หรือ น าเสนองานวิจัยผ่านการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
2. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี นักศึกษา
ต้องการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น การใช้
โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ และการจัดท า 
Infographic หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ และ
อบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic และสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันหากมีหน่วยงานใดจัดกิจกรรม
ที่เก่ียวข้อง 
3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ นักศึกษาต้องการได้ลง
มือในการท างานในห้องสมุดระหว่างภาคเรียน  
หลักสูตรฯ ไดจ้ัดกิจกรรมฝึกงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระหว่างภาคเรียน 
 นอกจากก าหนดกิจกรรมหลักให้กับทั้ง 3 กลุ่ม
ทักษะเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานจริงแล้ว หลักสูตรฯ ได้
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ก าหนดกิจกรรมเสริมทักษะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้ใน 3 
กลุ่มทักษะ และหากกิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ ที่จัดขึ้น
สามารถส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดการพัฒนาได้จริงเป็น
รูปธรรมทางหลักสูตรฯ ก็ไดด้ าเนินการให้เกิดผล
เช่นเดียวกับกิจกรรมหลัก (หลักฐานอ้างอิงที่ 5) 
 โดยหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง
กิจกรรมตามต้องการของนักศึกษา และกิจกรรมที่
หลักสูตรฯ จัดเสริมให้กับนักศึกษา ดังนี้  
1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
    - กิจกรรมอบรมการเขียนงานวิจัย ในวันที่ 29 
เมษายน 2562  
2. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
    - กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 
    - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic ใน
วันที่  18 มกราคม 2562 
3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ  
    - กิจกรรมเปิดโลกทัศน์การท างานในวิชาชีพ
บรรณารักษ์ฯ วันที่ 17 , 19  ตุลาคม และ 1 
พฤศจิกายน 2561 
    - กิจกรรมฝึกปฏิบัติงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ 
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 
    - กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Road to 
Cybrarian วันที่ 21 มีนาคม 2562 
    - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง วันที่ 3 เมษายน 2562 (หลักฐานอ้างอิงที่ 6) 
 จากนั้นหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการประเมิน
กระบวนการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
 
 
 
5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
6/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
บรรณารักษ์มืออาชีพปี 4 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
โดยนักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ ดังนี้ 
   - กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม นักศึกษา
สามารถส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับ
การประเมินคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 และ TCI 
2 หรือ น าเสนองานวิจัยผ่านการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (หลักฐานอ้างอิงที่ 7) 
 - กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
นักศึกษาสอบผ่านการรู้ดิจิทัล ได้ใบประกาศนียบัตร
จากกรมแรงงาน และได้แข่งขัน Infographic ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ที่จัดโดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลักฐานอ้างอิงที่ 7) 
 - กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ได้
ใบเกียรติบัตรจากส านักหอสมุดแห่งชาติ เป็นกรณี
พิเศษ โดยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ห้องสมุดได้กล่าวถึงนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ว่ามี
คุณลักษณะที่ดีในเรื่อง บุคลิกภาพและจิตบริการ 
ภาวะผู้น า สามารถท างานและเรียนรู้ระบบงานได้ และ
มีทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ซึ่งตรงกับ
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาของสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 จากการประเมินกระบวนการพบว่าหลักสูตรฯ 
สามารถด าเนินการได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ เป็นผล
จากการปรับปรุงกระบวนการก่อนเปิดภาคเรียนในปี
การศึกษา 2561 (หลักฐานอ้างอิงที่ 8) 

 
 
 
 
7. http://info- 
science.dusit.ac.th/04- 
student.html#reward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. https://de- 
de.facebook.com/pg/Libs
du/posts/ 

 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 3 ตวับ่งชี้ 3.2) 
ตัวบ่งชี้ ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

3.2 (3 ข้อ) 3 คะแนน (3 ข้อ) 3 คะแนน 
 

https://de-de.facebook.com/pg/Libsdu/posts/
https://de-de.facebook.com/pg/Libsdu/posts/
https://de-de.facebook.com/pg/Libsdu/posts/
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3.4 ผลที่เกดิกับนกัศึกษา 
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้

อัตราการคงอยู่   
  (ควรมีข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ) 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศกึษาทีเ่ริม่ใช้หลักสูตรฯ ) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
ลาออก/

คัดชื่อออก 
เสียชีวิตฯ/ 

ย้าย 
อัตรา 

การคงอยู่ 

2561 25     2  92.59 
2560 23 21    2  91.31 
2559 44 36 35   14  71.43 
2558 71 59 58 5  14  80.56 
2557 42 33 33 32 4 12  72.73 

* หมายเหตุ ไม่นับรวมกรณีการเสียชีวิต และการย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 
   1) การปรับตัวในการเรียนและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 
   2) ปัญหาการเงินของครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนการศึกษาได้ 
   3) เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   4) ความต้องการศึกษาในสาขาที่ตนเองถนัดของนักศึกษาที่พบภายหลังศึกษาไปแล้ว 1 ภาค
การศึกษาพบว่าการเรียนในหลักสูตรฯ ไม่ตรงกับต้องการและความถนัดของตน 
 

การส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร
ฯ ) 

ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 2561 2560 2559 2558 2557 

2561 
จ านวนรับเข้า -  -  -  -  -  
จ านวนจบในรุ่น -  -  -  -  -  
ร้อยละของจ านวนท่ีรับเข้าในรุ่น -  -  -  -  -  

2560 
จ านวนรับเข้า -  -  -  -  -  
จ านวนจบในรุ่น -  -  -  -  -  
รอ้ยละของจ านวนท่ีรับเข้าในรุ่น -  -  -  -  -  

2559 
จ านวนรับเข้า -  -  -  -  -  
จ านวนจบในรุ่น -  -  -  -  -  
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ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร

ฯ ) 

ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 2561 2560 2559 2558 2557 

ร้อยละของจ านวนท่ีรับเข้าในรุ่น -  -  -  -  -  

2558 
จ านวนรับเข้า 72 -  -  -  -  
จ านวนจบในรุ่น 51 -  -  -  -  
ร้อยละของจ านวนท่ีรับเข้าในรุ่น 70.83 -  -  -  -  

2557 
จ านวนรับเข้า 44 44 -  -  -  
จ านวนจบในรุ่น 1 31 -  -  -  
ร้อยละของจ านวนท่ีรับเข้าในรุ่น 2.27 70.45 -  -  -  

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตรฯ  

ความพึงพอใจ 
ประเด็นการประเมิน ผลด าเนินการ 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรฯ  4.08 4.48 4.52 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร
ฯ  

4.19 4.57 4.61 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการนักศึกษา 4.09 4.50 4.65 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 4.26 4.51 4.65 
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.93 4.38 4.41 
6. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์แต่
ละรายวิชา 

4.31 4.26 4.38 

7. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 129 115 86 
8. จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบส ารวจ 126 100 70 

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 4.14 4.45 4.54 
 

ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
   หลักสูตรฯ ได้รับเรื่องร้องเรียน ในปีการศึกษา 2561 ได้แก่ 1. ต้องการทราบก าหนดการรับ
พระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาได้สอบถามก าหนดการรับพระราชทานปริญญา
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บัตรจากกองพัฒนานักศึกษา เมื่อได้ก าหนดการที่แน่นอนจึงได้แจ้งให้นักศึกษาทราบทาง Line หลังจาก
จัดการข้อร้องเรียนแล้วนักศึกษาได้ตอบขอบคุณ และพึงพอใจกับผลการจัดการข้อร้องเรียน 2. นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 รหัส 60 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 ไม่สามารถช าระค่าเล่าเรียนเต็มจ านวนได้ ทางหลักสูตร
ฯ จึงได้รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการท าเรื่องผ่อนผันค่าเล่าเรียนโดยให้นักศึกษาแจ้งความจ านงขอ
ผ่อนผันค่าเล่าเรียนก่อนเปิดภาคเรียนทุกคน หลังจากจัดการข้อร้องเรียนแล้วนักศึกษาได้ตอบขอบคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาในชั้นเรียน 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
2559 2560 2561 

�̅� ระดับ �̅� ระดับ �̅� ระดับ 

การจัดการข้อร้องเรียน / ปัญหาตา่ง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา -  -  -  -  4.27 มาก 

 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 3 ตวับ่งชี้ 3.3) 
ตัวบ่งชี้ ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

3.3 (3 ข้อ) 3 คะแนน (4 ข้อ) 4 คะแนน 
 

3.5 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1) 
ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
บัณฑิตรุ่นจบปีการศึกษา        2560           วันที่ส ารวจ    25 เมษายน 2562    

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน หลักฐานอ้างอิง 
1. จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 31 แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 
2. จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 

13 

3. ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 

41.94 

4. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน (ข้อค าถาม 
24 ข้อ)  

1,286 
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5. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

4.12 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
   หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 4/2562 วาระท่ี 4 ข้อ 4.4 
เรื่องการปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษาตามผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าผลการประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิตไปปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษา ดังนี้  ในที่ประชุมพิจารณาว่าในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
ที่ยอมรับได้  
   ในด้านความรู้ พบว่า ต้องปรับปรุงนักศึกษาให้มีความรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง และความสามารถในการแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ ในส่วนนี้เนื่องจากนักศึกษาบางส่วน
ท างานไม่ตรงสาขาจึงท าให้นักศึกษาอาจมีความรู้ไม่ตรงกับงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน 
   ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า
นักศึกษาต้องปรับปรุงในเรื่องความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยหลักสูตรฯ มีแนวทาง
ด าเนินการในปีการศึกษา 2562 คือ ติดตามการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้แก่ English Discovery ของ
นักศึกษา และมีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ที่จัดโดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ส่วนความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ สถิติ การใช้ตัวเลข และแปลผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการท างาน โดยหลักสูตรฯ มีแนวทางด าเนินการในปีการศึกษา 2562 
จะด าเนินจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา 
   ในด้านคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต และด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เรื่องที่ต้องปรับปรุงหัวข้อเดียวกันคือ ภาวะผู้น า โดยหลักสูตรฯ มีแนวทางด าเนินการในปี
การศึกษา 2562 จะจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าให้กับนักศึกษา 
 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 2 ตวับ่งชี้ 2.1) 
ตัวบ่งชี้ ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

2.1 4.12 คะแนน 4.12 คะแนน 
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3.6 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2) 
ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาตรี) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
บัณฑิตรุ่นจบปีการศึกษา ......2560..................วันที่ส ารวจ …25 เมษายน 2562……  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย
วัด 

จ านวน หลักฐานอ้างอิง 

1. จ านวนบัณฑิตท้ังหมด คน 31 แบบสอบถามภาวะการ
หางานท าของบัณฑิต 2. จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ คน 

(รอ้ยละ) 
22 

 (70.96) 
3. จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

คน 
 
 
 

 
 
9 
12 

4. จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน 1 
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน -  
6. จ านวนบัณฑติที่ศึกษาต่อ คน -  
7. จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท คน -  
8. จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร คน -  
9. ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 100 

10 ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

บาท 15,009 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | 47 
สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร      ิ         ั        ์                 ์  (SAR- มคอ.7- LIS ) ป  25   ี    61  

 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
  

   ตารางวิเคราะห์อัตราเงินเดือนบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
ชื่อหน่วยงาน ประเภทต าแหน่ง เงินเดือน 

ส านักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ บรรณารักษ์ 15,000  
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กเพรส จ ากัด Checklist 9,200 
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ครูบรรณารักษ์ 12,000  
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอหนองเสือ บรรณารักษ์ 15,000 
กระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 15,000 
บริษัท พามาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จ ากัด Customer Service 17,000 
บ. กฎหมายธรรมศิริรัฐ จ ากัด ธุรการ 15,000 
บ. กฎหมายธรรมศิริรัฐ จ ากัด ธุรการ 15,000 
บมจ. มิตรแท้ประกันภัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดการข้อมูล 16,000  
โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง ครูบรรณารักษ์ 15,000 
บริษัท บลูพินอินเตอร์เทรด จ ากัด พนักงานขาย 14,500 
ร้านแบ็คแคนยอน  ครัวทั่วไป 14,000 
กรมยุทธศึกษาทหารบก พนักงานบริการข้อมูล 13,000 
ร้านกาแฟ Grinosize พนักงานชงกาแฟ 14,000 
San ta fe  Assistant Manager 18,000 
Withit Group Co., Ltd. Admin 15,000 
Withit Group Co., Ltd. Admin 15,000 
ห้องสมุดประชาชนซอยพระนาง บรรณารักษ์ 18,000 
บริษัท ไทยลีคอนส์ จ ากัด  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 15,000 
เพชราการค้า ผู้จัดการ 18,000 
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการจ ากัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการข้อมูลและ

สารสนเทศ 
16,000 

B2S Sale Magazine 15,500 
อัตราเงินเดือนเฉลี่ย 15,009 

 

   จากตารางวิเคราะห์อัตราเงินเดือนของบัณฑิตพบว่า อัตราเงินเดือนเฉลี่ยคือ 15,009 บาท 
เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนเฉลี่ยในตลาดแรงงานปัจจุบัน คือ 15,000 บาท พบว่าค่าเฉลี่ย
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เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
อยู่ในเกณฑ์เงินเดือนเฉลี่ยของภาวะตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
   แนวโน้มภาวะตลาดแรงงานและภาวะเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดอัตรา
เงินเดือนของพนักงานในหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่า หลักสูตรฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นที่
ยอมรับ และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ 
 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 2 ตวับ่งชี้ 2.2) 
ตัวบ่งชี้ ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

2.2 5 คะแนน 5 คะแนน 
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หมวดที่ 4 ขอ้มลูสรุปรายวิชาของหลักสูตรฯ และคุณภาพการสอนในหลักสูตรฯ  
 

4.1 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรฯ  
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
เปิดสอนทั้งหมด 38 รายวิชา (เทอม 1/61 จ านวน 20 วิชา เทอม 2/61 จ านวน 18 วิชา) ดังนี้ 
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รหัส / ชื่อวิชา ภาค/ปี 
กศ. 

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

ชั้นปี 1 
1500119 
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้
รอบรู ้

2/61    18 3 3           24 24 

1500201 
ความเป็นสวนดุสติ 

1/61  8 9 7 1    1        26 25 

1631102  
สารสนเทศ ห้องสมดุและสังคม 

1/61 ผศ.ดร.สายสดุา ปั้นตระกูล 2 9 14  1   1        27 26 

1631104 
ทักษะการรูส้ารสนเทศ 

1/61 ผศ.ดร.สายสดุา ปั้นตระกูล 2 8 15  1   1        27 26 

1631105 
ทักษะจ าเป็นของนักสารสนเทศใน
ยุคดิจิทัล 

1/61 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 

6  6  13    1   1        27 26 

1631207 
การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 

2/61 ผศ.ดร.สายสดุา ปั้นตระกูล 3 8 9 3 2           25 25 

1631208 
การท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ 

2/61 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  2 8 4 6 2 3         25 25 

1631306 
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2/61 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 3 4 13 4 1           25 25 
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รหัส / ชื่อวิชา ภาค/ปี 
กศ. 

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

1631307 
การบริการสารสนเทศ 

1/61 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  4 17 4 1   1        27 26 

1631603 
การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนัก
สารสนเทศ 

1/61 ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป 
และ อ.HUBERT RUCH 

1  5  8  8  4   1        27 26 

1631308 
การค้นคืนสารสนเทศและบริการ
อ้างอิง 

2/61 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 

3 4 15 1 1 1          25 25 

1631604 
การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนัก
สารสนเทศ 

2/61 ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป  2 13 5 5           25 25 

ชั้นปี 2 

1500120 
ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน 

1/61  1 2 3  3 2 9     1    21 20 

1632206 
การท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ 

1/61 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  1 9 3 3 4 1 1        21 20 

1632207 
การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 

1/61 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 2 2 10 2 3  2         21 21 
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รหัส / ชื่อวิชา ภาค/ปี 
กศ. 

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

1632310 
การศึกษาผู้ใช้ 

1/61 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 4 3 9 2 2   1        21 20 

1632311 
การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 

1/61 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 

5 3 5 1 3 3 1         21 21 

1633121 
การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2/61 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  2 6 2 8 3 2         23 23 

1633206 
การสร้างและการจัดการเนื้อหา
สารสนเทศ 

2/61 ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 6 3 6 1 2 2          20 20 

1633414 
ห้องสมุดดจิิทัล 

2/61 ผศ.ดร.สายสดุา ปั้นตระกูล 1 7 4 1 7           20 20 

1633415 
การจัดการโครงการห้องสมดุและ
สารสนเทศ 

2/61 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 7 2 5 4 1 1          20 20 

1633416 
การประชาสัมพันธ์และการตลาด
สารสนเทศ 

2/61 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 7 2 9 2            20 20 

1634414 
การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 

2/61 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 

5 3 4 4 4           20 20 
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รหัส / ชื่อวิชา ภาค/ปี 
กศ. 

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

4000112 
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1/61   1 6 13        1    21 20 

ชั้นปี 3 
1633118 
การเขียนโปรแกรมขั้น 
พื้นฐานส าหรับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

1/61 อ.ชูติวรรณ บญุอาชาทอง 3 4 10 13 5           35 35 

1633120 
โปรแกรมประยุกตส์ าหรับงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

1/61 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 1 6 19 6 2  1         35 35 

1633122 
การพัฒนาเว็บห้องสมดุและ
สารสนเทศ 

1/61 ผศ.ดร.ปริศนา มัฌชิมา 8 5 9 5 5  3         35 35 

1633207 
การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์

1/61 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 9 6 14 4 2           35 35 

1634104 
เครือข่ายสังคมห้องสมดุและ
สารสนเทศ 

1/61 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 4 10 16 4 1           35 35 
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รหัส / ชื่อวิชา ภาค/ปี 
กศ. 

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

1634418 
การจัดการความรู้และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

1/61 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงศ ์ 6 13 16             35 35 

1634510 
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์

1/61 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 9 8 12 4 2           35 35 

1632208 
การจัดหมวดหมูร่ะบบ 
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

2/61 ผศ.ดร.สายสดุา ปั้นตระกูล  3 7 12 6 7  1         35 35 

1633119 
การวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบงานห้องสมดุและสารสนเทศ 

2/61 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 7 16 11 1            35 35 

1633123 
การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

2/61 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 9 9 15 2            35 35 

1633129 
การใช้สารสนเทศเพื่อความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ 

2/61 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 26  6      3       35 32 

1633902 
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

2/61 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 20 14 1             35 35 
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รหัส / ชื่อวิชา ภาค/ปี 
กศ. 

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

1634414 
การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 

2/61 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 

5 10 8 8 4           35 35 

ชั้นปี 4 
1634805  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์

1/61 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์            2 28 27  57 55 
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ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม

ใช้หลักสูตรฯ ) 

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้น 

ปีท่ี 1 
ชั้น 

ปีท่ี 2 
ชั้น 

ปีท่ี 3 
ชั้น 

ปีท่ี 4 
ชั้น 

ปีท่ี 5 
ชั้น 

ปีท่ี 6 
2561 3.06      
2560 2.73 2.82     
2559 2.45 2.84 3.16    
2558 2.64 2.64 3.01 -    
2557 2.69 2.79 3.20 -    

 

4.2 คุณภาพหลักสูตรฯ การเรียนการสอนและการประเมินผล  
   สาระของรายวิชาในหลักสูตรฯ (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตรฯ การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1- 5.4) อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

4.2.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตรฯ (ตัวบ่งชี้ 5.1) 
   พิจารณาใน 2 ประเด็นดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การออกแบบ
หลักสูตรฯ 
และสาระ
รายวิชาใน
หลักสูตรฯ  

 ในปี 2559 หลักสูตรฯ ได้มอบหมายตัวแทน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เข้าขอค าปรึกษาจาก
ท่านอธิการบดีเพ่ือเตรียมปรับปรุงหลักสูตรฯ โดย
อธิการบดีมีด าริให้ปรับปรุงสาขาวิชาบรรณารักษ 
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ให้มีความทันสมัยและ
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากข้ึน ซึ่งควร
มีหน่วยกิตอย่างน้อย 130 หน่วยกิตขึ้นไป พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีต้องการ คือ 
(หลักฐานอ้างอิง 1) 
  1) ต้องรักการอ่าน มีทักษะการอ่าน มีความ 
สามารถ ด้านการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ 
  2) ต้องเขียนเป็น จดบันทึกเป็น โดยเฉพาะการ
จับใจความ การสรุปความ การท าสาระสังเขป เป็นต้น 
  3) ต้องมีความรู้ด้านข่าวสาร รอบรู้ ทันข่าว 
ค้นคว้าอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. รายงานการประชุมครั้งที่ 
10/2559 วาระท่ี 3 ข้อ 3.2 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  4) ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะของวิชาชีพ
บรรณารักษ์ 
  5) ต้องเรียนรู้ ใช้งานเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
ห้องสมุดได้ และติดตามความก้าวหน้าได้ 
  6) มีความสามารถในการสื่อสาร รวมทั้ง
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ได้ 
 คณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้น าแนวทางจาก
อธิการบดีมาด าเนินการออกแบบหลักสูตรฯ และสาระ
รายวิชาในหลักสูตรฯ ให้ทันสมัยตามหลักมาตรฐาน
วิชาชีพบรรณารักษ์  โดยมีการก าหนดสาระวิชาทาง
ทฤษฎีและการปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธ
กิจของหลักสูตรฯ ที่สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะของ
ผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี 2560 หลักสูตรฯ ได้
ท าการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานของสาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักฐาน
อ้างอิง 2) เพ่ือน าผลการวิจัยมาประกอบการพัฒนา 
และปรับปรุงหลักสูตรฯ และสาระรายวิชาให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเพ่ือสร้างผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะของบรรณารักษ์ที่ดีและสามารถประยุกต์             
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
 กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในระยะ 4 ปี โดย
น า มคอ.5 และ มคอ.7 ของปีการศึกษา 2557 มา
ปรับปรุงเนื้อหาของแต่ละรายวิชาในปีการศึกษา 2561 
โดยให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาเสนอแนะ เพ่ิมเติม 
แก้ไขเนื้อหาสาระของรายวิชาให้มีความถูกต้องและ
ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือยกตัวอย่าง
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบันให้เหมาะสมกับ
บริบทและการเปลี่ยนแปลงในสังคม คณะกรรมการ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รายงานการวิจัย เรื่อง 
การประเมินเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ 
บรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
หลักสูตรฯ ได้ประชุมพิจารณากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ประกอบกับผลการ
ประเมินจากนักศึกษาทั้งหมด มาปรับปรุงกิจกรรม
หรือเพ่ิมเติมสาระวิชาให้มีความทันสมัย โดยสรุปเป็น
ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรฯ พ.ศ. 2561 ประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงรายวิชาให้มีเนื้อหาสาระ วิธีการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และได้ข้อสรุปให้มีการด าเนินการพัฒนา
รายวิชาบังคับและวิชาเลือกใหม่ โดยมีการพัฒนา
รายวิชาใหม่ 14 รายวิชา ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
14 วิชา เปลี่ยนชื่อรายวิชาและค าอธิบาย 4 วิชา และ
ยกเลิกรายวิชา 8 วิชา (หลักฐานอ้างอิง 3) ดังนี้ 
  1) รายวิชาที่พัฒนาใหม่ คือ วิชาทักษะการรู้
สารสนเทศ ทักษะจ าเป็นของนักสารสนเทศในยุค
ดิจิทัล การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 
การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการผู้ใช้ การค้นคืนสารสนเทศ
และบริการอ้างอิง เทคโนโลยีและสื่อใหม่ในห้องสมุด 
พ้ืนฐานการเริ่มต้นธุรกิจสารสนเทศ การจัดการความรู้
ในองค์กรสารสนเทศ ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ พื้นฐาน
การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์สื่อและเครือข่ายสังคม 
การใช้สารสนเทศเพ่ือความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ การจัดการข้อมูลสาธารณมติ 
  2) รายวิชาที่ปรับค าอธิบายรายวิชา คือ 
สารสนเทศ ห้องสมุดและสังคม การจัดการห้องสมุด
และองค์กรสารสนเทศ การท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ การศึกษาผู้ใช้ การส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การจัดการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา
ต่าง ๆ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ระหว่าง 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 
2556 กับหลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2561 ใน 
รายละเอียดของหลักสูตรฯ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ พศ.2561 
(มคอ.2) (ภาคผนวก ช) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
โครงการห้องสมุดและสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์
และการ ตลาดสารสนเทศ สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การ
วิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุด
และสารสนเทศ การพัฒนาเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก การจัด
หมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
  3) รายวิชาที่เปลี่ยนชื่อและปรับค าอธิบาย
รายวิชา คือ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การ
บริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ การจัด
หมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน แหล่ง
สารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  4) รายวิชาที่ยกเลิก คือ การจัดระบบสารสนเทศ
และความรู้ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ การค้นคืนสารสนเทศ การ
บริการอ้างอิงและสารสนเทศ ห้องสมุดดิจิทัล 
เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ การ
จัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 คณะกรรมการฯ ก ากับให้แต่ละรายวิชามีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญา
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
 พร้อมกันคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตรฯ (มคอ.2) และได้จัดวิพากษ์
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
หลักสูตรฯ และสาระรายวิชาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
วิชาชีพ 5 ท่าน คือ (หลักฐานอ้างอิง 4) 

1) รศ.ดร.น้ าทิพย์ วิภาวิน รองศาสตราจารย์
ประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย  
ธรรมาธิราช 
  2) รศ.ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ อาจารย์
ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน 
  3) อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 
  4) คุณรณิดา โรจน์สัจจะกุล Senior HR 
Officer Learning and Development, Human 
Resources Development บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 
  5) คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินข้ันพ้ืนฐาน ห้องสมุดมารวย 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 คณะกรรมการฯ น าผลการวิพากษ์หลักสูตรฯ ใน
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องจัดการความรู้ 
อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน  แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรฯ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 และ
ส่งเล่มหลักสูตรฯ ให้คณะกรรมการสภาวิชาการ ใน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และส่งเล่มหลักสูตรฯ เข้า
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 
กรกฎาคม 2561 เป็นล าดับต่อไป ผลการปรับปรุง

 
4. หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตรฯ  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
หลักสูตรฯ ตามคณะกรรมการต่าง ๆ ดังตาราง
เปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรฯ (หลักฐานอ้างอิง 
5) และไดห้ลักสูตรฯ ปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
(หลักฐานอ้างอิง 6) ด าเนินการเปิดรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2561 
 โดยคณะกรรมการหลักสูตรฯ มีการประชุมอาจารย์
ผู้สอนทุกท่าน เพ่ือก ากับให้แต่ละรายวิชามีกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้น
ปีติดตามผลการประเมินจากนักศึกษา และจัดประชุม
ผู้สอนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนแต่
ละรายวิชาในหลักสูตรฯ รวมถึงแลกเปลี่ยนข่าวสาร
เกี่ยวกับวิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและเพ่ิม
ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน (หลักฐานอ้างอิง 7) 

 
5. รายละเอียดของหลักสูตรฯ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ พศ.2561 
(มคอ.2) (ภาคผนวก ฉ) 
6. หลักสูตรฯ ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ พศ.2561  
 
 
 
 
 
7. รายงานการประชุมครั้งที่ 
7/2561 วาระที่ 3 ข้อที่ 3.1 

การปรับปรุง
หลักสูตรฯ ให้
ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้า
ในศาสตร์
สาขาวิชานั้น 
ๆ 

    หลักสูตรฯ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชา โดยก าหนดเป้าหมาย ดังนี้ 
   เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ ทุกรายวิชาที่มีการเรียน
การสอนในหลักสูตรฯ ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย  
   เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ เนื้อหารายวิชาต้อง
ทบทวน  ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับความ
เจริญก้าวหน้าในวงการวิชาการและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
   หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตามเป้าหมาย โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
    1) คณะกรรมการฯ ร่วมกันประชุมพิจารณาผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรฯ เมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยให้
อาจารย์ผู้สอนเสนอแนะข้อมูลปรับปรุงรายวิชาต่าง ๆ 
ที่รับผิดชอบ (หลักฐานอ้างอิง 1)  ในปีการศึกษา 
2561 หลักสูตรฯ ได้เปิดการเรียนการสอนจ านวน
ทั้งหมด 38 รายวิชา และมีการทบทวนปรับปรุงเนื้อหา
ให้ทันสมัยทุกรายวิชา โดยรายละเอียดการปรับปรุง
เนื้อหาและความความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม
แผนที่เสนอของแต่ละรายวิชาในรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรฯ (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 
2560 หมวดที่ 9 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนา
หลักสูตรฯ (หลักฐานอ้างอิง 2)  
    2) คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาผลการ
ประเมิน (มคอ.5) จากทุกวิชาที่มีการเปิดสอนในปี
การศึกษา 2561 ทบทวนการจัดการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมสาระเนื้อหาตามค าอธิบายรายวิชา 
ประกอบกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตรฯ 
และพิจารณาผลการประเมินจากนักศึกษาทุกรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน (หลักฐาน
อ้างอิง 3) 
     3) คณะกรรมการฯ และอาจารย์ผู้สอนร่วมกัน
สรุปข้อมูลทั้งหมดเพ่ือน าไปปรับปรุงเนื้อหาสาระให้
ทันสมัยและทันต่อการความก้าวหน้าทางวิชาการ ใน
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้สอนจึงขออนุญาต
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้านมาเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษเพ่ือให้ผู้เรียนได้องค์ความรู้และบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ดังนี้ 

 
 
 
1. รายงานการประชุมครั้งที่ 
10/2561 วาระท่ี 3 ข้อ 3.1 
 
 
 
 
 
 
2. รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรฯ (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
3.รายงานการประชุมครั้งที่ 
10/2561 วาระท่ี 4 ข้อ 4.1  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
       3.1) รายวิชาห้องสมุดดิจิทัล หัวข้อ “Open 
source software” เชิญวิทยากรจาก กสทช. 
(หลักฐานอ้างอิง 4)  
      3.2) รายวชิาการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
หัวข้อ “กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ” 
เชิญวิทยากรจาก บรรณารักษ์ช านาญการ 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ (หลักฐานอ้างอิง 5) 
    4) อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาการวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในภาค
เรียนที่ 1/2561 มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่
ให้ผู้เรียนได้เข้าใจกระบวนการวิจัย และสามารถ
พัฒนาหัวข้อภาคนิพนธ์ที่มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับสาขาวิชา โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรฯ 
เป็นที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ และเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนได้
น าเสนอผลการด าเนินงานในที่ประชุมของหลักสูตรฯ 
และข้อตกลงร่วมกันในการน าผลการจัดการเรียนรู้ไป
บูรณาการต่อยอดในภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาการ
ใช้สารสนเทศเพ่ือความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ มีความเข้าใจ
ในการน าความรู้จากวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาภาคนิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ และมีการน าไป
เผยแพร่ในเวทีการประชุมผลงานวิชาการระดับชาติ 
และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ (TCI กลุ่ม 1 
และ 2) (หลักฐานอ้างอิง 6)     

 
 
4. หนังสือเชิญวิทยากร ดร.ยุว
รัตน์ ศรีศุภวงษ์ (กสทช.) 
 
 
5. หนังสือเชิญวิทยากร คุณโสภี 
เฮงสุดผล (ส านักหอสมุด
แห่งชาติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ผลงานนักศึกษา (เว็บไซต์
หลักสูตรฯ ) 
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4.2.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 
 พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การก าหนด
ผู้สอน 

   หลักสูตรฯ ด าเนินการพิจารณาก าหนดผู้สอน ดังนี้ 
    1) คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่
ละรายวิชาที่ต้องเปิดการในปีการศึกษา 2561 ตาม
แผนการสอนที่ระบุไว้ในไว้ใน มคอ.2 ส าหรับนักศึกษา 
รหัส 58 รหัส 59 รหัส 60 และรหัส 61 รวม 38 
รายวิชา (หลักฐานอ้างอิง 1 ) 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 เปิดสอนทั้งหมด 20
รายวิชา แบ่งเป็น     
  ๐ หมวดการศึกษาท่ัวไป จ านวน 3 รายวิชา     
  ๐ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ จ านวน 16 
รายวิชา     
  ๐ หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 1 
รายวิชา    
 ภาคการศึกษาที่ 2/2561   เปิดสอนทั้งหมด 18 
รายวิชา แบ่งเป็น 
  ๐ หมวดการศึกษาท่ัวไป จ านวน 1 รายวิชา     
  ๐ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับและวิชาเลือกเสรี  
จ านวน 17 รายวิชา 
   2) ก าหนดผู้สอนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 และ
ภาค การศึกษา 2/2561 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาตาม มคอ.2 หมวดที่ 6 
การพัฒนาอาจารย์ ข้อที่ 1- 2 ดังนี้ (หลักฐานอ้างอิง 
2) 
  ๐ ความรู้และความสามารถซ่ึงจะพิจารณาจาก
คุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สอน    
  ๐ ประสบการณ์การสอนหรือความสนใจใน
รายวิชา   

 
 
 
 
 
1. รายงานการประชุมครั้ง 
7/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รายละเอียดหลักสูตรฯ 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ พศ.
2561 (มคอ.2) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  ๐ ความเชี่ยวชาญในรายวิชาหรือมีผลงาน
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องในรายวิชา   
  ๐ พิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนกับผลการ
ประเมิน การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ปี
การศึกษา 2560  
  3) จัดเฉลี่ยคาบการสอนของผู้สอนให้เท่าเทียมกัน
และเพียงพอกับเกณฑ์ข้ันต่ าของผู้สอนแต่ละท่าน โดย
มอบหมายให้ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 ของรายวิชาที่
รับผิดชอบในภาคการศึกษานั้น ๆ 
 4) คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือประเมิน
กระบวนการด าเนินงานของระบบและกลไกของการ
พิจารณาก าหนดผู้สอนในปีการศึกษา 2561 และมีมติ
ให้การก าหนดผู้สอน ปรับเปลี่ยนตามความช านาญ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของผู้สอนแต่ละท่านเพ่ือ
เป็นการน าความรู้ความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอน และสามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และประสบการณ์
ให้นักศึกษาเกิดมุมมอง ความคิดท่ีหลากหลายเพ่ิมขึ้น 
 5) คณะกรรมการฯ ประชุมติดตามการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือประเมินผู้สอน ประกอบกับการสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา และให้ความช่วยเหลือ
ผู้สอน ในภาคเรียนที่ 1/2561 วิชาการวิจัยเบื้องต้น
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มี
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาภาค
นิพนธ์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาจึงขอความช่วยเหลือจาก
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความร่วมมือจากอาจารย์ท่าน
อ่ืนเข้าร่วมเป็นทีมงานหรืออาจารย์ที่ปรึกษาภาค
นิพนธ์เพื่อให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา และได้ผลงานเป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ ในภาคเรียนที่ 2/2561 วิชาการ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ใช้สารสนเทศเพ่ือความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
(หลักฐานอ้างอิง 3) และในวิชาสัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มอบหมายให้นักศึกษาจัดท า
โครงการ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายและก ากับให้
ผู้สอนท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนักศึกษา
และช่วยคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมา
บรรยายพิเศษ เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างานให้แก่
นักศึกษา ในโครงการ “บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 4” 
และเชิญวิทยากรจากห้องสมุดทรูและห้องสมุด 
TKpark อุทยานการเรียนรู้ (หลักฐานอ้างอิง 4) มาให้
ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็น
บรรณารักษ์มืออาชีพให้กับนักศึกษา ในกระบวนการ
จัดท าโครงการ ช่วยให้นักศึกษาสามารถวางแผนงาน
ได้อย่างเป็นระบบ การท างานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม   
 6) คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในปีการศึกษาต่อไป โดยพิจารณาคุณสมบัติ ทัศนคติ
ต่อหลักสูตรฯ และการท างานร่วมกัน โดยอาจารย์ ดร.              
นันทวัน เรืองอร่าม เป็นอาจารย์ผู้สอนแต่มีวุฒิ
การศึกษาไม่ตรง แต่เมื่อพิจารณาพบว่ามีความ
เกี่ยวข้องซึ่งสามารถพัฒนาให้ผู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้
ในอนาคต และอาจารย์ได้มีผลงานทางวิชาการและ
เตรียมยื่นของต าแหน่งทางวิชาการในอนาคต 
    7) หลักสูตรฯ แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บรรพต 
พิจิตรก าเนิด ประธานหลักสูตรฯ บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ได้รับการคัดเลือก 1 คน ต่อ 1 
คณะ เป็นตัวแทนของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ UKPSF ในประเทศไทย 
การพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ (หลักฐานอ้างอิง 5) และ

 
3. มคอ.3 วิชาการใช้
สารสนเทศเพ่ือความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ 
 
 
 
 
 
 
4. โครงการบรรณารักษ์มือ
อาชีพ ปี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 
4955/2561 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
มีผลงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาระบบบันทึกผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(หลักฐานอ้างอิง 6) และเปน็วิทยากรถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ได้ส่งเสริมเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้สอนคนอ่ืน ๆ 

 
 
6. ระบบบันทึกผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

การก ากับ 
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
จัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) 
และการ
จัดการเรียน
การสอน 

    คณะกรรมการฯ มีการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ (หลักฐาน
อ้างอิง 1) 
 1) คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือวางแผนจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอน และก าหนดเงื่อนไขการจัดท า มคอ.3 
และ มคอ.4 ของหลักสูตรฯ (หลักฐานอ้างอิง 1) 
 2) เชิญผู้สอนทุกท่านเข้าร่วมประชุมให้ความรู้ 
ก ากับ การจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ 4 ให้
สอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.2  กิจกรรมการเรียนการสอนต้องเน้นพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในกรณีที่มีผู้สอน
หลายคน ให้มีการวางแผนร่วมกัน โดยแบ่งหัวข้อการ
สอนตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ละท่าน และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเข้าปรึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน 
(หลักฐานอ้างอิง 2) 
 3) คณะกรรมการฯ ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบใน
การติดตาม การจัดท า มคอ.3 และ 4 ของแต่ละ
รายวิชา และรวบรวมเพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริการหลักสูตรฯ พิจารณา “ตรวจสอบ” การท า 
มคอ.3 และ 4 ให้สอดคล้องตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ Curriculum Mapping  ที่ก าหนดใน มคอ.2 
และกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเน้นพัฒนาทักษะ

 
 
 
 
 
 
 
1. รายงานการประชุมครั้ง 
6/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.6 
 
 
 
 
 
 
 
2. รายงานการประชุมครั้ง 
5/2561 วาระที่ 3 ข้อ 3.2 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยน า มคอ.5 ของการ
เรียนการสอนในการเรียนการสอนที่ผ่านมา มา
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนของ มคอ.3 ในปัจจุบัน 
และน า มคอ.6 ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา มาปรับปรุง
กระบวนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของ มคอ.4 
ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียน
การสอน 
 4) คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ มคอ.3 และ 4 
ของรายวิชา นั้น ๆ “ผ่านการพิจารณา” ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบในการรวบรวม มคอ.3 และ 4 ของทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นส่งให้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามปฏิทินวิชาการซึ่ง
ฝ่ายวิชาการของคณะเป็นผู้ก าหนด โดยส่งให้ คณะ 1 
ชุด หลักสูตรฯ  1 ชุด และอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด 
(หลักฐานอ้างอิง 3) 
  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
  1. ก าหนดส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
และจัดอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 1/2561 และ 
2/2561 เพ่ือพิจารณาทวนสอบความถูกต้องของ มคอ.
3 ก่อนน าไปใช้จัดการเรียนการสอน (หลักฐานอ้างอิง 
4) 
  2. พิจารณาทวนสอบรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3- 4) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในการประชุม
หลักสูตรฯ ครั้งที่ 6/2561 วาระท่ี 4 ข้อ 4.1 โดยมี
ข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่อาจารย์
ผู้สอนควรน าไปปรับปรุงแก้ไข แล้วน าส่งไฟล์ มคอ.3 
กลับมายังหลักสูตรฯ เพ่ือน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหลักสูตรฯ ต่อไป (หลักฐานอ้างอิง 5) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. รายงานการประชุมครั้ง 
6/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
 
 
 
4. รายงานการประชุมครั้ง 
4/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
 
 
 
5. รายงานการประชุมครั้ง 
6/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  ภาคการศึกษา 2/2561  
  ๐ จัดอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 2/2561 
(หลักฐานอ้างอิงที่ 6) คณะฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พิจารณาทวนสอบ มคอ.3 - 4 ก่อนเปิดเรียนไม่น้อย
กว่า 1 เดือน ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จึงได้
แจ้งอาจารย์ผู้สอนให้จัดท าและน าส่ง มคอ.3 ภายใน
วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ พิจารณาทวนสอบ มคอ.3- 4 ภาค
การศึกษา 2/2561 ก่อนที่จะน าส่งคณะฯ เพื่อ
ด าเนินการทวนสอบระดับคณะฯ ต่อไป (หลักฐาน
อ้างอิง 7) 
  ๐ อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ พิจารณาทวนสอบ 
มคอ.3 ทุกรายวิชา ในการประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 
6/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 แล้วท าสรุปน าเสนอต่อ
คณะฯ  
  ๐ คณะฯ ได้แจ้งผลการทวนสอบ มคอ.3- 4 
(ระดับคณะ) กลับมายังหลักสูตรฯ  
  ๐ อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ น าผลการทวนสอบ 
มคอ.3- 4 (ระดับคณะ) แจ้งต่อที่ประชุมหลักสูตรฯ 
(หลักฐานอ้างอิง 8) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาน ากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน า แล้ว
น าส่งไฟล์ มคอ.3 กลับมายังหลักสูตรฯ เพ่ือน าขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ ต่อไป  
 5) คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาประเมิน
การด าเนินงานของระบบและกลไกของการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบจัดท า แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ในปี
การศึกษา 2561 พบว่าการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
ครบถ้วน ยกเว้นวิชาการศึกษาทั่วไปซึ่งคณะกรรมการ
ฯ ได้หาวิธีการปรับปรุง โดยท าการติดต่อกับส านัก

6. รายงานการประชุมครั้ง 
7/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.3 
 
 
 
 
 
7. รายงานการประชุมครั้ง 
10/2561 วาระท่ี 4 ข้อ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. รายงานการประชุมครั้ง 
10/2561 วาระท่ี 4 ข้อ 4.1 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
วิชาการและส่งเสริมงานทะเบียนเพื่อขอรายละเอียด
วิชาและตอนเรียนที่เปิดสอน และมอบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามว่านักศึกษาลงทะเบียนใน
ตอนเรียนใด เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้ประสานงาน
ขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหมวด
การศึกษาท่ัวไป โดยขอความอนุเคราะห์ให้ส่ง มคอ.5 
ให้กับทางหลักสูตรฯ 1 ชุดในภาคเรียนถัดไป   
และหลักสูตรฯ ได้เพ่ิมกระบวนการจัดเก็บรวบรวม
เอกสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ รวมถึง มคอ.
3 และ มคอ.4 ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้สอนทุกท่านสามารถตรวจสอบ
เอกสารได้อย่างสะดวก  
 6) หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน หลักสูตรฯ จัด
ประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเพ่ือประเมิน
กระบวนการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยน 
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงกระบวนการจัดท า มคอ.3- 6 (หลักฐาน
อ้างอิง 9) รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ เทคนิค และ
วิธีการ เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการสอน การจัดการเรียน
การสอนที่มีภาคปฏิบัติการต้องมีการส ารวจเครื่องมือ 
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติการให้พร้อมก่อนมีการเรียนการสอน
เสมอ โดยต้องมีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ
ในห้องปฏิบัติการเป็นประจ า และมีแนวทางส ารองใน
การจัดการเรียนการสอนในกรณีที่เครื่องมือช ารุด
กระทันหัน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาต้องการมีการ
ส ารวจประสิทธิภาพของการฝึกปฏิบัติการและความ
เสียหายของเครื่องมือ เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. รายงานการประชุมครั้ง 
10/2561 วาระท่ี 4 ข้อ 4.1 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การจัดการ
เรียนการสอน
ในระดับ
ปริญญาตรีที่มี
การ 
บูรณาการกับ
การวิจัย การ
บริการ
วิชาการทาง
สังคม และ
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 คณะกรรมการฯ วางแผน น าเสนอโครงการบูรณา
การงานวิจัย การบริการวิชาการและกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม หรือพันธกิจอ่ืน ที่เก่ียวข้องเข้ากับการ
เรียนการสอน ๆ ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการฯ ประชุม พิจารณาคัดเลือก
รายวิชาที่เหมาะสม โดยรายวิชาที่ถูกเลือกต้องมีส่วน
เกี่ยวข้องการบูรณาการนั้นและอนุมัติโครงการโดยไม่
ใช้งบประมาณ หรือใช้งบประมาณน้อยที่สุด (หลักฐาน
อ้างอิง 1) 
 2) การน าไปสู่การปฏิบัติในการบูรณาการพันธกิจ
ต่าง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี พบว่า 
ในปีการศึกษา 2561 มีการบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ 
เข้ากับการเรียนการสอน ดังนี้ 
  ๐ การบูรณาการด้านการวิจัยในรายวิชาทักษะ
จ าเป็นของนักสารสนเทศในยุคดิจิทัล โดย ผศ.ดร.
บุญญลักษม์ ต านานจิตร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้
ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง “ผลของการจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคนิคการสอนแบบ LT ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนและความสามารถการท างาน
เป็นทีมของนักศึกษาหลักสูตรฯ บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2561 (หลักฐานอ้างอิง 2) และน า
ผลการวิจัยมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
ใช้เพื่อให้นักศึกษามีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน
และสามารถท างานเป็นทีมได้ดีขึ้น และรายวิชาการ
จัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.ฐิติยา 
เนตรวงษ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ เรื่อง “การใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะและ
สร้างสรรค์เป็นฐานที่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทัลของนักศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
1. รายงานการประชุมครั้ง 
7/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มคอ.3 รายวิชาทักษะ
จ าเป็นของนักสารสนเทศใน
ยุคดิจิทัล ภาคการศึกษา 
1/2561 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
เรียนร่วมหลักสูตรฯ บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์” (หลักฐานอ้างอิง 3)  
  ๐ การบูรณาการกับการบริการวิชาการทาง
สังคม ในกิจกรรม “การสืบเสาะและชุมชนการเรียน
แนวดิจิทัล เสวนาแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์ม 
ชุมชน แนวทางการพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัล เป็น
กิจกรรมส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3” รับผิดชอบโดย 
ผศ.ดร. ฐิติยา เนตรวงษ์ ได้น านักศึกษาลงชุมชนเพ่ือ
สืบเสาะเก็บข้อมูล หาจุดเด่นและความต้องการของ
ชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
คลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกส่งกลับไปให้ชุมชน ผลลัพธ์
ที่ได้รับคือนักศึกษาได้ความรู้ เข้าใจกระบวนการ
ท างานและชุมชนได้ผลงานวิจัยในรูปแบบของสื่อไปใช้
ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ชุมชน (หลักฐานอ้างอิง 
4) 
 3) คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือวิพากษ์ วิจารณ์ 
กระบวนการการบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
โครงการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ผลลัพธ์ที่
ได้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้การด าเนินกระบวนการ มีความ
เรียบร้อยและเพ่ือให้ผลของการบูรณาการเห็นภาพ
ชัดเจนขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนและองค์
ความรู้แก่นักศึกษาเพ่ิมขึ้น โดยขอให้เพ่ิมแบบส ารวจ
ความพึงพอใจของนิสิตในหัวข้อประโยชน์ที่ได้รับจาก
การบูรณาการโครงการต่าง ๆ เข้ากับการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชา หรือท าแบบทดสอบก่อนและ
หลังเข้าร่วมโครงการ และวางแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรฯ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตรฯ (หลักฐานอ้างอิง 5) 

 
 
3. มคอ.3 รายวิชาการจัดการ
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาคการศึกษา 1/2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ผลงานการสร้างคลิปวิดีโอ
และอินโฟกราฟิกของ
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. รายงานการประชุมครั้งที ่
9/2561 วาระที่ 1 ข้อ 1.6 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
 4) ผู้สอนน าประสบการณ์ที่ได้จากงานวิจัยและการ
บริการวิชาการมาบูรณาการในการส่งเสริมการเรียน
การสอน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ 
จากประสบการณ์โดยตรง การจัดท ากิจกรรมพิเศษ
เสริมหลักสูตรฯ ต่าง ๆ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดผล
ประโยชน์สูงสุดทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรม
จริยธรรม และให้โอกาสนักศึกษาแสดงข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการจัดท าหัวข้องานวิจัย การบริการ
วิชาการ และกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ที่ตนเอง
ต้องการและคาดว่าจะได้ประโยชน์จากกิจกรรม
เหล่านั้น 

และรายงานการประชุมครั้งที่ 
1/1562 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
 
 

 

4.2.3 การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 
 พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การประเมินผล
การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษ
าแห่งชาติ 

 หลักสูตรฯ มีการด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือพิจารณา ก าหนด
เกณฑ์รายวิชาของหลักสูตรฯ  ตรวจสอบ มคอ.3 ของ
ทุกรายวิชา (หลักฐานอ้างอิง 1) วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน Curriculum Mapping ใน มคอ.2 โดย
พิจารณาเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและสะท้อน
ถึงทักษะการเรียนรู้ (หลักฐานอ้างอิง 2)  ถ้า
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วว่า มคอ.3 ของรายวิชา
ใดควรแก้ไขให้น ากลับไปปรับปรุงและน าเข้าที่ประชุม
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง และ มคอ.3 ของรายวิชาใดผ่าน

 
 
 
 
 
1. รายงานการประชุมครั้งที่ 
6/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
 
 
 
2. แบบตรวจสอบรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3/4)  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ให้ด าเนินการเรียนการสอนได้ โดยใช้วิธีการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ดังกล่าว 
 2) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการฯ และ
ผู้สอนทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (หลักฐานอ้างอิง 3)  
และการก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วน
ร่วม มีการก ากับให้นักศึกษาทุกคนได้รับการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ด้วย
เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ 
Curriculum Mapping ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ร่วมกัน
พิจารณาความถูกต้องของการออกข้อสอบ (การทวน
ข้อสอบ) มีการประเมินตามสภาพจริง และใช้เครื่องมือ
ที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบอัตนัย ปรนัย แบบฝึกหัด 
การน าเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการ
ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการเรียนการสอนทั้งรายวิชา
ที่ต้องอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม การก ากับให้มีการพัฒนา
และตรวจสอบเครื่องมือประเมินผลนักศึกษาท่ี
เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ ร่วมกัน
พิจารณาให้วิธีการประเมินสะท้อนมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 อาจารย์ประจ ารายวิชา 
ด าเนินการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
  ๐ ผู้สอนระบุเกณฑ์ประเมิน วิธีการประเมิน การ
วัดผล และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน อาทิ ข้อสอบ เกณฑ์
การให้คะแนนในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ทุก
รายวิชา  
  ๐ ผู้สอนบันทึกคะแนนโดยจ าแนกผลการเรียนรู้
ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ในระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตาม

 
 
 
 
 
3. รายงานการประชุมครั้งที่ 
7/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.3 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (หลักฐาน
อ้างอิง 4) เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ดัง
ตารางผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 
2561 (หลักฐานอ้างอิง 5) 
  ๐ นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของตัวเอง 
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยแบบฟอร์มที่หลักสูตรฯ 
จัดท าขึ้น (หลักฐานอ้างอิง 6) 
  ๐ อาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) โดยระบุผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาแต่ละด้าน (หลักฐานอ้างอิง 7) กลับมายัง
หลักสูตรฯ  
 3) คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือพิจารณา ประเมิน
กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีมติ
ว่าการด าเนินกระบวนการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ทุกรายวิชามีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลายดังที่ระบุใน มคอ.2 กระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องเป็นไปตามที่ระยะเวลาก าหนด และ
เพ่ือให้การประเมินผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพ่ิม
สูงขึ้น คณะกรรมการฯ ร่วมกันก ากับตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ การวิพากษ์และการทวนข้อสอบเพ่ือพิจารณา
ความยาก/ง่าย โดยข้อสอบต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
แผนการสอนและค าอธิบายรายวิชา (หลักฐานอ้างอิง 
8) 
 4) การก ากับ/ควบคุมกระบวนการเรียนการสอน
และการประเมินผลการตัดเกรด ประกอบกับผลของ
การประเมินตนเองของนักศึกษา และน าข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสิตนักศึกษาโดยเพิ่มเติมหัวข้อการประยุกต์ใช้ความรู้
ในห้องเรียนกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ให้นักศึกษา

4. รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) 
 
5. ตารางผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ของนักศึกษา ปีการศึกษา 
2561 
6. แบบประเมินการจัดการ
เรียนการสอน ภาคการศึกษา
ที่ 1/2561 และ 2/2561 
7. รายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.5) ภาค
การศึกษาท่ี 1/2561 และ 
2/2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. รายงานการประชุมครั้งทื 
8/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่พบในการจัดการสารสนเทศใน
องค์กรสารสนเทศ เป็นต้น อีกท้ังมีการประยุกต์ใช้
ระบบบริหารจัดการผลการศึกษาที่ประธานหลักสูตรฯ 
สร้างข้ึน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรวมถึงการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

การตรวจสอบ
การประเมินผล
การเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

 หลักสูตรฯ มีการด าเนินการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือพิจารณา 
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
จัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาโดยใช้วิธีการทวนสอบ
จากแบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษา เพ่ือ
วิเคราะห์ว่าผู้สอนได้ปฏิบัติตามมาตรฐานผลการเรียน
รู้อยู่ในระดับใด (หลักฐานอ้างอิง 1) 
 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายงาน
สรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณา
ความถูกต้องในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
สะท้อนทักษะการเรียนรู้ตาม Curriculum Mapping 
ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ที่แสดงให้เห็นว่านิสิตนักศึกษา
ประเมินตนเองว่าได้รับทักษะการเรียนรู้ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบหลัก ในระดับใด และทักษะการเรียนรู้ที่อยู่
ในความรับผิดชอบรองในระดับใด 
 3) คณะกรรมการฯ ประชุม พิจารณาความถูกต้อง 
ความสอดคล้อง และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
รายวิชาที่สรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
ที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. รายงานการประชุมครั้งที่ 
3/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
และความรับผิดชอบรอง ดังระบุไว้ใน Curriculum 
Mapping (มคอ.2) และมอบหมายให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ ไปปรับปรุงรายวิชา โดยระบุแผนการ
ปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.5 เพ่ือน าไปปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนครั้งถัดไป และพิจารณาข้อสอบปลายภาค 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (หลักฐานอ้างอิง 
2) 
 4) คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือด าเนินการรวบรวม
เอกสาร รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ผลการ
เรียนที่ประมวลผลจากระบบบริหารการศึกษา 
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และ 
เอกสารบันทึกคะแนนเก็บ เพ่ือน าส่งไปยังคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือทวนสอบอีกครั้ง  
 5) คณะกรรมการฯ แจ้งผลการทวนสอบของ
คณะฯ ให้ผู้สอนแต่ละท่านทราบ และน าไปปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วส่งกลับมายังหลักสูตรฯ 
เพ่ือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ ต่อไป 
 6) การปรับปรุงผลการประเมินกระบวนการเพ่ือ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในปี
การศึกษา 2561 พบว่ากระบวนการประเมินผล
ดังกล่าวเป็นระบบระเบียบ และมีมติให้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจสอบวิธีการประเมินซึ่งรวมอยู่ใน
กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 
โดยคณะกรรมการฯ และผู้สอบทุกท่านได้ท าข้อตกลง
วิธีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่ 
  ๐ นักศึกษาประเมินตนเองว่าจากการเรียนการ
สอนในระดับรายวิชา ตนเองได้รับทักษะการเรียนรู้

 
 
 
 
 
 
 
2. รายงานการประชุมครั้งที่ 
10/2561 วาระท่ี 4 ข้อ 4.1 
 



รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  | 78 
สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร      ิ         ั        ์                 ์  (SAR- มคอ.7- LIS) ป  25 ี    61  

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
อะไรบ้าง ในระดับใด ดังแสดงในแบบรายงานสรุปผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2561  
  ๐ คณะกรรมการฯ ประเมินภาพรวมของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี ว่าได้รับทักษะการเรียนรู้
อะไรบ้าง ในระดับใด ดังแสดงในรายงานสรุปผลการ
ประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ภาพรวมของนักศึกษา ปี
การศึกษา 2561 
  ๐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจสอบความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน โดย
ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหมายถึง อาจารย์ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นและไม่ได้เป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่จะทวนสอบ ดังแสดงในรายงาน
สรุปผลการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 ผลจากการน า
ระบบบันทึกผลการเรียนรู้มาใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ท าให้สามารถทราบได้ว่าแต่ละ
รายวิชามีผลการเรียนรู้แต่ละด้านเป็นอย่างไร (ดูเพ่ิม
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ปี
การศึกษา 2561) 
 7) คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณากระบวนการ
ประเมินผลทั้งหมด สรุป วิเคราะห์ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ประกอบกับผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาที่สะท้อนความสามารถที่
แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา เพื่อ
น าไปการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาต่อไป 

การก ากับการ
ประเมินการ
จัดการเรียนการ

 คณะกรรมการฯ มีการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรฯ (มคอ.5 
มคอ.6และ มคอ.7) ดังนี้   
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
สอนและประเมิน
หลักสูตรฯ  
(มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7) 

 1) คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือวางแผนการก ากับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และ 
มคอ.6) ของทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2561 
(หลักฐานอ้างอิง 1) 
 2) คณะกรรมการฯ ประสานงานกบัผู้สอนในท ุก
รายว ิชาในปีการศึกษา 2561 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 เพ่ือขอข ้อม ูลได ้แก่ รายละเอ ียดของ
รายว ิชา (มคอ.3) แบบทดสอบ เกณฑ ์การให ้
คะแนน และผลคะแนน ทั้งคะแนนเก็บและคะแนน
สอบ เพื่อใช้ประกอบการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้ข้อมูลครบ
ทุกรายวิชา 
 3) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณา ประเมิน
แบบทดสอบของทุกรายวิชา การครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของรายวิชา และ
พิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาครบทุกวิชาในปี
การศึกษา 2561 (หลักฐานอ้างอิง 2) 
 4) คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบ มคอ.5 
และ 6 ของรายวิชา การกระจายตัวของเกรดมีความ
ผิดปกติหรือไม่ ถ้ามีความผิดปกติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ต้องแจกแจงเหตุผล เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ 
ร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินการของรายวิชาหรือ 
มคอ.5 ของแต่ละรายวิชาเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน มคอ.
3 หรือไม่ โดยต้องเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552   

 
 
 
1. รายงานการประชุมครั้งที่ 
6/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รายงานการประชุมครั้งที่ 
10/2561 วาระท่ี 4 ข้อ 4.1 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
 5) คณะกรรมการฯ รวบรวม มคอ.5 และ 6 ที่ผ่าน
การพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขของทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในภาคการศึกษานั้นส่งให้คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพ่ือเข้าสู่กระบวนการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน โดยกรรมการที่มาจากหลักสูตรฯ ต่าง ๆ 
 6) คณะกรรมการฯ เชิญอาจารย์ผูสอนเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือแจ้งผลการทวนสอบ มอค.5 และ มคอ.6 
ของระดับคณะ ให้อาจารย์ผู้สอนได้รับทราบและน า
ข้อแนะน ากลับไปปรับปรุงแก้ไข (หลักฐานอ้างอิง 3) 
ก่อนน าส่งไฟล์ มคอ.5 กลับมายังหลักสูตรฯ เพ่ือน าขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ ต่อไป  
 7) คณะกรรมการฯ ได้ประชุมด าเนินการ
มอบหมายหน้าที่ในการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรฯ ประจ าปี (มคอ.7) รอบ 9 
เดือนและ 12 เดือน โดยได้ด าเนินการตามกรอบเวลา
ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
  ๐ การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ 
(มคอ.7) รอบ 9 เดือน โดยได้รับการตรวจประเมินแล้ว  
  ๐ การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ 
(มคอ.7) รอบ 9 เดือน โดยได้รับการตรวจประเมิน ใน
วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 (หลักฐานอ้างอิง 4) 
 8) การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าป ีตามต ัว
บ ่งชี้ผลการดำเน ินงานที่ระบ ุในหมวดที ่7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินท ี่ได ้รับการแต ่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัยอย ่างน ้อย 3 ท่าน และผู ้ทรงคุณว ุฒิใน
หลักสูตรฯ อย่างน้อย 1 ท่าน ในปีการศึกษา 2561 ได้
เชิญกรรมการดังนี้  
  - ผศ.รุ่งฤดี อภิวัฒนศร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. รายงานการประชุมครั้งที่ 
1/2562 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรฯ รอบ 9 เดือน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  - ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งด าเนินสวัสดิ์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  - ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี หลักสูตรฯ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
       - ผศ.สฤทธิ์ ศรีโยธิน หลักสูตรฯ จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 9) คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันเพื่อประเมิน
กระบวนการการก ากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตรฯ (มคอ.5, 6 และ 7) 
ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการฯ จึงมีมติ
เห็นชอบในการจัดท าปฏิทินวิชาการเพ่ือก าหนดการส่ง
เอกสาร มคอ.3- 7 รวมถึงรายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ  โดยให้
สอดคล้องกับปฏิทินวิชาการของคณะและ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการช่วยเตือนและวางแผนการ
ท างานให้กับอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน รวมถึงการจัดเก็บ
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของ
หลักสูตรฯ อย่างเป็นระบบระเบียบ ช่วยให้อาจารย์ทุก
ท่านสามารถค้นหาหลักฐานเพ่ือการเขียน มคอ.5, 6 
และ 7 ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น   

 
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 

 
รหัส / ชื่อวิชา ภาค 

กศ. 
ค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ 

ในแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2561 
ด้าน

คุณธรรม/ 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

ด้านทกัษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และไอท ี

ชั้นปีที่ 1 
1500119 
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 

2/61      
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1500201 
ความเป็นสวนดุสติ 

1/61      

1631102  
สารสนเทศ ห้องสมดุและสังคม 

1/61 96.30  96.30  96.30 96.30 96.30 

1631104 
ทักษะการรูส้ารสนเทศ 

1/61 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30 

1631105 
ทักษะจ าเป็นของนักสารสนเทศในยุคดิจิทัล 

1/61 100.00 92.59 96.30 96.30 96.30 

1631207 
การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 

2/61 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 

1631208 
การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

2/61 100.00 64.00 84.00 88.00 88.00 

1631306 
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2/61 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1631307 
การบริการสารสนเทศ 

1/61 96.30 81.48 92.59 96.30 96.30 

1631308 
การค้นคืนสารสนเทศและบริการอา้งอิง 

2/61 100.00 96.00 100.00 100.00 96.00 

1631603 
การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 

1/61      

1631604 
การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 

2/61      

ชั้นปีที่ 2 
1500120 
ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน 

1/61      

1632206 
การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

1/61 95.24 57.14 95.24 95.24 95.24 

1632207 
การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 

1/61 100.00 19.04 100.00 100.00 100.00 

1632310 
การศึกษาผู้ใช้ 

1/61 95.24 71.43 95.24 95.24 90.48 

1632311 
การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 

1/61 85.71 66.67 76.19 100.00 95.24 

1633121 
การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 

2/61 100.00 47.83 82.61 100.00 91.30 
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1633206 
การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 

2/61 100.00 90.00 85.00 95.00 100.00 

1633414 
ห้องสมุดดจิิทัล 

2/61 100.00 100.00 90.00 100.00 100.00 

1633415 
การจัดการโครงการห้องสมดุและสารสนเทศ 

2/61 95.00 80.00 100.00 100.00 90.00 

1633416 
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 

2/61 100.00 60.00 100.00 100.00 100.00 

1634414 
การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 

2/61 100.00 85.00 95.00 100.00 100.00 

4000112 
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

1/61      

ชั้นปีที่ 3 
1633118 
การเขียนโปรแกรมขั้น 
พื้นฐานส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

1/61 94.29 94.29 94.29 94.29 94.29 

1633120 
โปรแกรมประยุกตส์ าหรับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

1/61 100.00 100.00 94.29 94.29 94.29 

1633122 
การพัฒนาเว็บห้องสมดุและสารสนเทศ 

1/61 100.00 91.43 85.71 91.43 85.71 

1633207 
การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร ์

1/61 100.00 54.29 100.00 100.00 100.00 

1634104 
เครือข่ายสังคมห้องสมดุและสารสนเทศ 

1/61 100.00 77.14 100.00 100.00 100.00 

1634418 
การจัดการความรู้และภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

1/61 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1634510 
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์

1/61 97.14 85.71 100.00 100.00 97.14 

1632208 
การจัดหมวดหมูร่ะบบหอสมดุรัฐสภาอเมริกัน 

2/61 94.44 86.11 86.11 94.44 94.44 

1633119 
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

2/61 100.00 62.86 100.00 100.00 100.00 
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1633123 
การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2/61 100.00 60.00 100.00 100.00 100.00 

1633129 
การใช้สารสนเทศเพื่อความคิดสรา้งสรรค์และ
จินตนาการ 

2/61 91.43 100.00 100.00 100.00 100.00 

1633902 
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ- 
ศาสตร ์

2/61 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1634414 
การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 

2/61 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ชั้นปี 4 
1634805  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์

1/61      
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4.2.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรฯ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัว
บ่งชี้  5.4) 

(ตามตัวบ่งชี้ มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7) 
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1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ อย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตรฯ  

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
หลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ โดยในแต่ละครั้งมีจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 และได้จัดท าสรุป
รายงานการประชุม และน าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ อย่าง
ต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 
1.1) การประชุมครั้งที่ 7/2561 ในวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

- แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2561   

- จ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561  
- การติดตามข้อมูลนักศึกษาที่พ้นสภาพและลาออก 
- การจัดท าแผนปรับปรุงหลักสูตรฯ (Improvement Plan) ปี

การศึกษา 2561 
- การจัดอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2561 

1.2) การประชุมครั้งที่ 8/2561 ในวันพุธ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
- ผลการพิจารณาข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 
- ปัญหานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 

 1. รายงานการประชุมหลักสูตรฯ 
ครั้งที่ 7/2561- 4/2562 ที่
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ  
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1.3) การประชุมครั้งที่ 9/2561 ในวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561 

- การงดรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 
- การเทียบเคียงสาขาวิชาของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สายวิชาการ 
รอบท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

- โครงการพัฒนานักศึกษาที่สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ มีส่วนร่วม 
1.4) การประชุมครั้งที่ 10/2561 ในวันศุกรที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

- การติดตามแผนการปรับปรุงหลักสูตรฯ (IP) ปการศึกษา 2561 
(ดร.จิตชิน – การวางแผนการวิจัยของ นศ. ป 4) 
    - การทวนสอบผลการเรียนรู ภาคการศึกษา 1/2561 

- การจัดกิจกรรมปจฉิม นักศึกษาชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2561 
1.5) การประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 

- การติดตามแผนการปรับปรุงหลักสูตรฯ (IP) ปีการศึกษา 2561 
(ดร.จิตชิน – การวางแผนการวิจัยของ นศ. ปี 4) 

- การทวนสอบผลการเรียนรู้ ภาคการศึกษา 1/2561 
- การจัดกิจกรรมปัจฉิม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 
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- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคการศึกษา 1/2562 
- กิจกรรมการสัมมนาในภาคการศึกษา 2/2561 

1.6) การประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 
- นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 1 คน และลาออก 1 คน 
- การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 

3 
- การสร้างรายวิชาทางการจัดการสารสนเทศ 
- การประชุมครั้งที่ 3/2562 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  
- การพิจารณาข้อสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2561 

1.7) การประชุมครั้งที่ 4/2562 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 
2562  

- การจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2562 
- การวางแผนการจัดเก็บข้อมูลการมีงานท าของนักศึกษา ปี

การศึกษา 2562 (รหัส 58) 
- การเตรียมความพร้อมตรวจประกันคุณภาพ (ภายใน) รอบ 9 

เดือน 
2 มีรายละเอียดของหลักสูตรฯ ตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรฯ มีรายละเอียดของหลักสูตรฯ ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ โดยผ่านการรับรองจากสภา

 
 

 2. รายละเอียดของหลักสูตรฯ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มหาวิทยาลัยและอยู่ระหว่างการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (มคอ.2) 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรฯ มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) 
ของทุกรายวิชาที่จะเปิดสอน (หลักฐานอ้างอิง 3) โดยมีการปรับปรุง
ข้อมูลก่อนการเปิดภาคการศึกษาทุกครั้ง โดย มคอ.3 ของภาค
การศึกษา 2/2561 (เปิดภาคการศึกษา 15 ส.ค. 61) และมีเอกสาร
ประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาค
การศึกษาท่ี 1/2561 และจะน าขึ้นเผยแพร่ให้นักศึกษาได้ศึกษาท า
ความเข้าใจผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ  

 
 

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

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาส่ง มคอ.5 พร้อมกับการส่งผลการเรียน 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดย  
ภาคการศึกษา 1/2561  
หลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนน าส่ง มคอ.5 ภายในวันที่ 15 
พฤษภาคม 2561 (วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนคือ วันศุกร์
ที่ 27 เมษายน 2561)  
ภาคการศึกษา 2/2561  
หลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนน าส่ง มคอ.5 ภายในวันจันทร์ ที่ 
20 พฤษภาคม 2562 (รอการด าเนินการ) 

 
 

 5. รายงานผลการ 
ด าเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5) 
6. เอกสารรายงานการ 
นาส่งรายงานผลการ 
ด าเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5) ของอาจารย์ผู้สอน 
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5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรฯ ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ขณะนี้หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฯ (รอบ 12 เดือน) 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะน าผลการด าเนินงานน าเสนอต่อคณะฯ 
และส านักบริหารกลยุทธิ์ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามล าดับ 

 
 

 7. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรฯ (SAR- มคอ.7)  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
รอบ 12 เดือน 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
 
 

หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชาต่าง 
ๆ โดยที่ 
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการทวนสอบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 วาระ
ที่ 4 ข้อ 4.1 ในทุกรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา 
(หลักฐานอ้างอิง 8) 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 
หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการทวนสอบ ในวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 
(รอหลักฐานอ้างอิง 9) 

 
 

 8. รายงานการประชุม ครั้ง 
ที่ 10/2561 วาระท่ี 4 ข้อ 
4.1 
9. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
5/2562 วาระที่ 4 ข้อ 4.1   
 
 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนกลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้จัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
(Improvement Plan) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2560 แนะน า
ไว้ (หลักฐานอ้างอิง 10) และได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงในประเด็น
ต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดช่วงเวลาไว้อย่างครบถ้วน 

 
 

 10. แผนปรับปรุงการ 
ด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2561  
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8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไม่มีอาจารย์ใหม่ N/A   

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคนได้เข้ารับการ
พัฒนาทางวิชาการ ทั้งการอบรม การประชุม และการสัมมนา จาก
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
 - ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด เข้าร่วมอบรมสัมมนา 2 กิจกรรม 
 - ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล เข้าร่วมอบรมสัมมนา 4 กิจกรรม 
 - ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ เข้าร่วมอบรมสัมมนา 1 กิจกรรม 
 - ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร เข้าร่วมอบรมสัมมนา 1 กิจกรรม 
 - ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ เข้าร่วมอบรมสัมมนา 1 กิจกรรม 

 
 

 รายงานในหัวข้อ 4.9 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

ปีการศึกษา 2561 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (นางสาวสุ
กัญญา พวงแก้ว) ได้เข้ารับการอบรม 4 กิจกรรม ประกอบด้วย  
 - โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักผูกพันเราชาวสวนดุสิต 
 - การอบรม “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย” 
 - การเขียนงานเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ รุ่นที่ 2 
 - อบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 

 รายงานในหัวข้อ 4.9 
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ล า 
ดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ  
* 

 
** 

หลักฐานอ้างอิง 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรฯ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ปีการศึกษา 2561 นักศึกษารหัส 58 นักศึกษาปีสุดท้าย ที่เรียนครบ
หลักสูตรฯ ในภาคการศึกษา 1/2561 ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้สอบถามความ
พึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรฯ ผล

การสอบถาม พบว่า มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก (�̅� = 4.25) 
(หลักฐานการอ้างอิง 11) 

  รายงานผลการประเมินการ
ด าเนินงานหลักสูตรฯ ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ 
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
ปีการศึกษา 2561 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดด้ าเนินการรวบรวมข้อมูลความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ โดยการใช้แบบสอบถาม ซึ่งผล
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12  
(มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา 31 คน เก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต 13 คน 
(ร้อยละ 41.94) 

 
 

 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2561 

รวมจ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11  
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 11  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100.00  
หมายเหตุ :   *  แทนค่า  = เป็นไปตามเกณฑ์ และ  

   ** แทนค่า  = ไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ 
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4.3 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข หลักฐานอ้างอิง 

1634418 
การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1/61 นักศึกษาทั้งห้องได้
เกรด A  B+ และ B ไม่
มีเกรดอ่ืน ๆ  

หลักสูตรฯ ได้ทวน
สอบ และได้
สอบถามข้อมูลจาก
อาจารย์ผู้สอน 

การจัดการเรียนการ
สอนวิชาการจัดการ
ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นงานกลุ่ม 
และนักศึกษา
สามารถท างานได้
ตามข้อก าหนด 

-   

1633902 
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

2/61 นักศึกษาทั้งห้องได้
เกรด A - 20 คน  
เกรด B+ - 14 คน และ 
เกรด B - 1 คน 

หลักสูตรฯ ได้ทวน
สอบ และได้
สอบถามข้อมูลจาก
อาจารย์ผู้สอน 

ผู้สอนได้ชี้แจงว่า
รายวิชาสัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์เป็นงานกลุ่ม 
นักศึกษาทุกคนมีส่วน
ร่วมในการ
กระบวนการจัด
กิจกรรมและสามารถ
ด าเนินการจัดสัมมนา

-   
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข หลักฐานอ้างอิง 

จนส าเร็จได้เป็นอย่าง
ดี 

1633129 
การใช้สารสนเทศเพ่ือความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ 

2/61 นักศึกษาทั้งห้องได้
เกรด A - 26 คน 
เกรด B – 6 คน 
เกรด I – 3 คน  
 

หลักสูตรฯ ได้ทวน
สอบ และเห็นว่า
นักศึกษาได้เกรด A 
และ B จ านวนมาก 
ซึ่งดูไม่ปกติ จึงได้
สอบถามไปยังผู้สอน 

ผู้สอนได้แจงแจก
เหตุผลการจัดการ
เรียนการสอน
วิชาการใช้
สารสนเทศเพ่ือ
ความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการเป็น
งานกลุ่ม นักศึกษา
ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานและ
สามารถบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้
ออกมาเป็นผลงาน
เชิงประจักษ์ที่
สมบูรณ์ 

-   
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4.4 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐานอ้างอิง 

-  -  -  -  -  
 
4.5 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข หลักฐานอ้างอิง 
-  -  -  -  -  -  
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4.6 คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (น ามาจาก มคอ5 
ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1631103 
สารสนเทศห้องสมุด 
และสังคม 

1/61 ✓  - ผู้สอนควรมอบหมายให้
ผู้เรียนได้ไปศึกษาดูงาน
ห้องสมุดและ 
พิพิธภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้ความรู้เกี่ยวกับงาน
ห้องสมุดเพ่ิมเติมและเป็นการ
เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ให้กับผู้เรียน 

รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) 

1631104  
ทักษะการรู้
สารสนเทศ 

1/61 ✓  - ผู้สอนควรมอบหมายให้
ผู้เรียนได้ไปศึกษาดูงาน
สถาบันบริการสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ และ
เกิดการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

 

1631105  
ทักษะจ าเป็นของ
นักสารสนเทศใน
ยุคดิจิทัล  

1/61 ✓  - ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศควร
เพ่ิมจ านวนหนังสืออ่าน
เพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องใน
รายวิชาให้มากขึ้น 
- ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนควรเพ่ิมจ านวน
ห้องเรียนแบบสมาร์ทคลาส
รูม ให้มากขึ้น 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1631307 
การบริการ
สารสนเทศ 

1/61 ✓  - ผู้สอนควรให้ผู้เรียน
พัฒนาการค้นคว้าหาความรู้ 
และฝึกฝนการ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้
ให้เกิดข้ึนได้อย่างมีระสิทธิ
ภาพ 

 

1631603 
การอ่านภาษา 
อังกฤษส าหรับ               
นักสารสนเทศ 

1/61 ✓  - ผู้สอนจัดสอบย่อยเก็บ
คะแนน Dictation 

 

1632206 
การท ารายการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

1/61 ✓  - ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติให้มากขึ้น 

 

1632207 
การจัดหมู่
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

1/61 ✓  - หลังการเรียนการสอนแบ่ง
นักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย 
เพ่ือให้มี 
การซักถามและการปรึกษา
เนื้อหาที่ไม่เข้าใจทันที 

 

1632310 
การศึกษาผู้ใช้ 

1/61 ✓  - เพ่ิมการศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้ห้องสมุด
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และ
การใช้แบบสอบถาม 

 

1632311 
การบริการอ้างอิง
และสารสนเทศ 

1/61 ✓  - ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศควร
เพ่ิมจ านวนหนังสืออ่าน
เพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องใน
รายวิชาให้มากขึ้น 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างอิง 

มี ไม่มี 
- ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียนควรเพ่ิม
จ านวนห้องเรียนแบบสมาร์ท
คลาสรูมใหม้ากข้ึน 

1633118 
การเขียนโปรแกรม
ขั้นพ้ืนฐานส าหรับ
งานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

1/61 ✓  - ผู้สอนปรับแก้เอกสาร
ประกอบการสอน 
ให้มีความทนัสมยั เพราะโค้ด
โปรแกรม ภาษาไพธอนใน               
ปัจจบุันเป็นเวอร์ชั่น 3 

 

1633120 
โปรแกรมประยุกต์
ส าหรับงาน                     
หอ้งสมุดและ
สารสนเทศ 

1/61 ✓  - ผู้สอนอาจก าหนดประเด็น
ปัญหาเพื่อให้ ผู้เรียนแก้ไข
ปัญหา โดยที่ไม่ต้องให้
ผู้เรียนก าหนดปัญหาเอง 

 

1633122 
การพัฒนาเว็บ
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

1/61 ✓  - ผู้สอนควรแนะน าแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มเติม ส าหรับ
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝน
การท าเว็บให้เกิดความ
ช านาญมากขึ้น 

 

1633207 
การวิจัยเบื้องต้น
ทางบรรณารักษ 
ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

1/61 ✓  - หลังการเรียนการสอนแบ่ง
นักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย 
เพ่ือให้มีการซักถาม และการ
ปรึกษาเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ
ทันที 

 

1634104 
เครือข่ายทาง
สังคมห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

1/61 ✓  - หลังการเรียนการสอนแบ่ง
นักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือให้
มีการซักถาม และการ
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างอิง 

มี ไม่มี 
ปรึกษาเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ
ทันที 

1634418 
การจัดการความรู้
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1/61 ✓  - พัฒนาแพลตฟอร์ม            
ไมโครเลิร์นนิ่งเพ่ือการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการ
บริการวิชาการแก่สังคมและ
ชุมชน ควบคู่กับการพัฒนา 
การรู้ดิจิทัลแก่ผู้เรียน 

 

1634510 
สิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

1/61 ✓  - เพ่ิมประสบการณ์ตรงโดย
ใช้วิธีการศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์
อิเล็คทรอนิกส์ 

 

1634805 
การฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

1/61 ✓  - อาจารย์นิเทศควรมีการ
ติดตามนักศึกษาเป็นทุก
เดือน เพ่ือจะได้รับทราบ
ปัญหา และแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาได้ทันท่วงที
และท าให้นักศึกษาได้ปรึกษา
และพัฒนาการท างานของ
ตนเองได้ดีขึ้น 

 

1631207 
การพัฒนา                    
ทรัพยากรห้องสมุด 

2/61 ✓  - ผู้สอนควรมอบหมายให้
ผู้เรียนไปศึกษางานฝ่าย
พัฒนาทรัพยากร ห้องสมุด
จากสถาบันบริการ
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ 
เพ่ือให้ เห็นการปฏิบัติงาน
จริง 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1631208 
การท ารายการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

2/61 ✓  - ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติให้มากขึ้น 

 

1631306 
การส่งเสริมการ
อ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2/61 ✓  - การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการอ่านดิจิทัลตาม
ความก้าวหน้าของ 
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

1631308 
การค้นคืน
สารสนเทศและ
บริการอ้างอิง 

2/61 ✓  - เสนอให้ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี สารสนเทศให้
เพ่ิมจ านวนหนังสืออ่าน
เพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องในรายวิชา
ให้มากขึ้น 
- เสนอให้ส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน
เพ่ิมจ านวนห้องเรียนแบบ
สมาร์ทคลาสรูมให้มากขึ้น 

 

1631604 
การเขียนภาษา 
อังกฤษส าหรับนัก
สารสนเทศ 

2/61 ✓  - การทดสอบก่อนและหลัง
เรียน 

 

1632208 
การจัดหมวดหมู่
ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน 

2/61 ✓  - ผู้สอนควรมอบหมายให้
ผู้เรียนไปศึกษางานฝ่าย
วิเคราะห์และท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้
เห็นการปฏิบัติงานจริง 

 

1633119 2/61 ✓  - ผู้สอนเน้นการสอนให้
นักศึกษาท าแบบฝึกหัด หลัง
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างอิง 

มี ไม่มี 
การวิเคราะห์และ
การออกแบบ
ระบบงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

เรียน เพ่ือทดสอบความเข้าใจ
ของนักศึกษา 

1633121 
การจัดการ
ฐานข้อมูล
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2/61 ✓  - ส านักวิทยบริการฯ ควร
ปรับปรุงห้องปฏิบัติ การ
คอมพิวเตอร์ให้มีระบบ
เครือข่ายที่ใช้งานได้ดีกว่านี้ 

 

1633129 
การใช้สารสนเทศ
เพ่ือความคิด
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ 

2/61 ✓  - ผสูอนควรใหผูเรียนไดฝก 
ปฏิบัติใหมากขึ้น 

 

1633206 
การสร้างและการ
จัดการเนื้อหา
สารสนเทศ 

2/61 ✓  - ผู้สอนควรปรับเปลี่ยน
รูปแบบวิธีการสอนโดยการ
น าเกมมาใช้สอดแทรกใน
การเรียนการสอนเพื่อดึงดูด 
ความสนใจของนักศึกษาให้มา
สนใจเนื้อหาวิชามากขึ้น และ
เป็นการลดการใช้งาน social 
network ด้วย 

 

1633414 
ห้องสมุดดจิิทัล 

2/61 ✓  - ผู้สอนควรมอบหมายให้
ผู้เรียนท าโครงการศึกษา
ระบบห้องสมุดดิจิทัลที่
หลากหลายมากขึ้น 

 

1633415 2/61 ✓  - เพ่ิมการฝึกเขียนโครงการ
และเอกสารที่เกี่ยวข้องใน
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างอิง 

มี ไม่มี 
การจัดการ
โครงการห้องสมุด
และสารสนเทศ 

การด าเนินงานโครงการ เช่น 
หนังสือเชิญต่าง ๆ หนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ในด้าน
ต่าง ๆ 

1633416 
การประชาสัมพันธ์
และการตลาด
สารสนเทศ 

2/61 ✓  - เน้นการตอบค าถามโดย
การสุ่มให้นักศึกษาอธิบาย
ทฤษฎีทางการตลาด 

 

1633902 
สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

2/61 ✓  - มอบหมายนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการสัมมนาที่จัดขึ้น
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยเน้นให้
สังเกตกระบวนการจัด
สัมมนา จุดเด่น จุดด้อยของ
การจัดการสัมมนา 

 

1634414 
การจัดการ
สารสนเทศส าหรับ
เด็ก 

2/61 ✓  - ส านักวิทยบริการฯ  ควรมี
หนังสือเกี่ยวกับการจัดการ
สารสนเทศส าหรับเด็กมากข้ึน 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ค้นคว้า
เรียนรู้เพิ่มเติมจากการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 
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4.7 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม 1. ผู้เรียนส่วนใหญ่แต่งกาย
ไม่ถูกระเบียบ 
2. ผู้เรียนบางส่วนส่งงานช้า
เกินก าหนดเวลาและไม่มี
ความรับผิดชอบงานที่เป็น
การบ้าน 
3. ผู้เรียนบางส่วนไม่กล้า
แสดงความคิดเห็นในประเด็น
ที่ก าหนดขึ้น 
4. ผู้เรียนบางคนไม่อยาก 
ร่วมงานกับนักศึกษาที่
บกพร่องทางการได้ยิน 
5. ผู้เรียนบางคนใช้วาจาไม่
สุภาพและพูดจายั่วโมโห
เพ่ือนที่เป็นนักศึกษาพิเศษ 
 

1. ผู้สอนใช้วิธีการ
หักคะแนนและ
พูดคุยกับนักศึกษา
ถึงข้อดีของการแต่ง
กายถูกระเบียบ 
2. ผู้สอนตักเตือน 
หักคะแนนและท า
ความเข้าใจว่า
ผู้เรียนควรปฏิบัติ
ตนอย่างไร 
3. ผู้สอนสร้างความ
ตระหนักในการ
ท างานให้ตรงต่อ
เวลา ที่ส่งผลต่อการ
ท างานประกอบ
อาชีพในอนาคต 
4. ผู้สอนพูดน าและ
ให้ผู้เรียนตอบหรือ
แสดงความคิดเห็น
สั้น ๆ ก่อนเพื่อเป็น
การฝึก 
5. ผู้สอนต้อง
แนะน าและบอกถึง
เหตุผลความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลให้ผู้เรียน

รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง 

ทราบ เพื่อปรับ
ทัศนคติ 
6. ผู้สอนมอบหมาย
ให้ผู้เรียนท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ใน
ลักษณะเรียนร่วม 

ความรู้ 1. ผู้เรียนบางส่วนขาดความ
ใส่ใจในการเรียนรู้เพ่ิมเติม
และ ทบทวนบทเรียนนอก
ห้องเรียน 
2. ผู้เรียนบางส่วนขาดความ
เข้าใจในเชื่อมโยงความรู้ที่ได้
จากการเรียนเพ่ือน าไป
ประยุกต์ในการท ารายการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เรียนขาดการศึกษา
ค้นคว้าความรู้จากแหล่ง              
ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย
เพ่ือประเมินค่าแหล่งเรียนรู้ที่
น่าเชื่อถือ 
4. ผู้เรียนบางคนอ่อนการ
ค านวณ 
5. ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้เป็นขั้นตอน
และทบทวนทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน เช่น
การก าหนดเลขหมู่หนังสือ 
เป็นต้น 

1. ผู้สอนแนะน าวิธี   
การเรียนรู้ ช่องทาง    
ในการเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ ถูกต้องและ 
สามารถเรียนรู้ได้
ง่าย 
2. ผู้สอนต้อง
สะท้อนปัญหาและ
สอนความเชื่อมโยง
การประยุกต์ ใช้
ความรู้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
3. ผู้สอนแนะน า
แหล่งศึกษาคว้า 
ที่เป็นประโยชน์ มี
หลักการพิจารณา
แหล่งเรียนรู้ที่
น่าเชื่อถือ 
4. ผู้สอนแนะน า
วิชาคณิตศาสตร์
เบื้องต้นให้ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง 

5. ผู้สอนจัดรูปแบบ
การสอนโดยการ
ถามตอบในลักษณะ 
Active learning 
6. ผู้สอนให้ค าแนะน า
กระบวนการท างาน 
เช่น การก าหนด  
เลขหมู่หนังสือ ทั้ง
ระบบทศนิยมดิวอี้ 
และระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน 

ทักษะทางปัญญา 1. ผู้เรียนบางคนขาดความ
รอบคอบในการวิเคราะห์
ค าถามหรือการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
2. ผู้เรียนบางส่วนยังขาด
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
และหาเหตุผลในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอน 
3. ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดการ
คิดเชื่อมโยง การบูรณาการ
ศาสตร์และความแตกต่าง
จากสิ่งที่เรียน 
4. ผู้เรียนขาดความตั้งใจ 
ความรับผิดชอบในการท า
แบบฝึกหัด หรือการท างาน
บางโอกาสที่ได้รับมอบหมาย 

1. ผู้สอนแนะน า
และยกตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ 
เพ่ิมเติมได้เองนอก
ชั้นเรียน 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียน
ท าแบบฝึกหัดในชั้น
เรียน สอนเสริม 
โดยเริ่มจากโจทย์
ง่าย ๆ ก่อน และ
ถามตอบ ใน
ลักษณะ Active 
learning 
3. ผู้สอนแนะน า
ผู้เรียนเมื่อน าเสนอ
ผลงาน และคอย
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง 

5. ผู้เรียนบางคนคิดค านวณ
ช้า 
 

ติดตามงานให้
สามารถสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือการ
น าไปใช้ประโยชน์
แก่ชุมชน 
4. ผู้สอนมอบหมาย
ให้ผู้เรียนคิดสิ่งใหม่
ทีแ่ตกต่างจากสิ่งที่
ได้เรียนรู้ไปแล้ว 
5. ผู้สอนท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
เรื่อง ผลของการ
จัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคนิคการ
สอนแบบ LT ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอนและ
ความสามารถ 
การท างานเป็นทีม
ของนักศึกษา
หลักสูตรฯ บรรณา 
รักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์ 
6. ผู้เรียนเตรียม
สมุดโน้ตจดค าสั่งที่
ได้รับมอบหมาย 
และข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง 

ตามกระบวนการ
ขององค์กรนั้น ๆ 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

1. ผู้เรียนบางคนยังไม่ค่อย
กล้าแสดงออกเท่าท่ีควร จึง
ควรจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีโอกาสได้ท างานเป็น
ทีมท่ีหลากหลายและร่วมกัน
ท างานเป็นทีมมากข้ึน เช่น 
ให้เรียนแบบ Active 
Learning หรือ การใช้เกมใน
การศึกษา 
2. ผู้เรียนบางคนขาดความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม เช่น การเซ็นชื่อ
แทนกัน  
3. ผู้เรียนบางคนใช้วาจาไม่
สุภาพในขณะที่เข้าไปฝึกท า
รายการในสถานที่ท างานจริง 
4. ผู้เรียนขาดการวางแผน 
การจัดการเวลายังไม่ชัดเจน 
และดความกระตือรือร้นใน
การท างาน 
5. ผู้เรียนบางคนควรลด
อัตตาของตนเอง 
 

1. ผู้สอนแนะน า
และอธิบายเหตุผล 
ให้ผู้เรียนทราบเพื่อ
ปรับปรุง 
2. ผู้สอนตักเตือน 
และถ้าพบฤติกรรม
ซ้ าจะใช้วิธีการตัด 
คะแนน 
3. ผู้สอนก าหนดให้
ผู้เรียนรายงานถึง
ความรับผิดชอบ
ของสมาชิกในกลุ่ม
ว่าใครรับผิดชอบ 
งานใดเพ่ือฝึกการ
ท างานเป็นทีม 
4. ผู้เรียนควร
จัดเตรียมสมุดโน้ต
จัดท าเป็นลักษณะ 
Time line เพ่ือ
ก าหนดงานที่
รับผิดชอบที่ต้องท า
ให้เสร็จให้สอดคล้อง 
กับระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน และมี
การติดตามงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง 

เป็นระยะตลอด
ช่วงเวลาด าเนินงาน 
5. ผู้สอนให้ค าแนะน า  
ตักเตือน ลักษณะ
การท างานให้
รับผิดชอบในการ 
ด าเนินชีวิตส่วนตัว 
ไม่นอนดึกเพราะจะ
ท าให้ตอนเช้ามี
อาการซึมและง่วง
นอนตลอดเวลา 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็นแบบลาง
เลือนและความบกพร่อง
ทางการได้ยิน มีการสื่อสาร
ผ่านการเขียนยังไม่ดีนัก 
2. ผู้เรียนบางคนไม่ได้มีส่วน
ร่วมในการท างานกลุ่ม 
3. ผู้เรียนขาดทักษะการ 
วิเคราะห์ข้อมูลจากใบงานที่ 
มอบหมาย 
4. ผู้เรียนบางคนไม่สามารถ
เลือกใช้ภาษาในการสื่อสาร
และน าเสนออย่างเหมาะสม 
5. ผู้เรียนบางคนลืมโค้ด 
ค าสั่งต่าง ๆ และการเขียนผัง
งานแก้ปัญหาโจทย์ผิด ๆ 

1. ผู้สอนประเมิน 
ผลการเรียนรู้จาก
การ ออกข้อสอบ
กลางภาคแบบ
อัตนัยและสอบ
ปลายภาคแบบ
ปรนัยและแบบ
อัตนัย 
2. ผู้สอนประเมิน
การท างานจากการ
สอบปฏิบัติเป็น
รายบุคคล 
3. ผู้สอนอธิบายซ้ า 
ทวนถามนักศึกษา
ถึงความเข้าใจ และ
พาท าการวิเคราะห์
ข้อมูลจากใบงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง 

6. การเรียนการสอนยังขาด
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ที่มอบหมาย 
4. ผู้สอนยกตัวอย่าง 
ภาษาท่ีใช้ในการ
สื่อสารและให้ผู้เรียน
ฝึกสื่อสารอย่างทั่วถึง
ทุกคน 
5. ผู้สอนใช้วิธีการ
สอนตัวต่อตัวและ 
ให้ท าโจทย์ 
แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 
6. ผู้สอนก าหนดให้
ผู้เรียนทุกคนจะต้อง
มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอผลงานแต่
ละครั้ง 
7. อาจารย์นิเทศ
ควรแนะน าให้ใช้ 
โปรแกรมต่าง ๆ ที่
เป็นเทคโนโลยี 
ดิจิทัล ในการจัด
กิจกรรมในห้องสมุด 
ท าให้พี่เลี้ยงมีความ
พึงพอใจมากขึ้นจาก
การได้สัมภาษณ์ 
สถานประกอบการ 
และพบว่านักศึกษา
มีศักยภาพที่ดี 
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4.8 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตรฯ มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่       -     คน  จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ     -   คน 

 
4.9 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัด
หรอืเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

หลักฐานอ้างอิง 
อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ฯ  

1 คน 
(ผศ.ดร.
ณัฐกฤตา 
สุวรรณ
ทีป) 

- อาจารย์ผู้สอนใหม่ที่เชิญมา
ช่วยสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แจ้งแนว
ทางการพัฒนานักศึกษาตาม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และ
การจัดเก็บข้อมูลของ
หลักสูตรฯ  

รายงานการประชุม ครั้ง
ที่ 4/2561 วาระที่ 4.1 

สัมมนาทาง
วิชาการประจ าป 
เรื่อง "Data 
Science: Data 
Analytics ใน
การบริหารหอง
สมุดในศตวรรษ
ที่ 21 

2 คน  ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ความส าคัญในการวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือการบริหารหอง
สมุดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแนวทางการใช
ประโยชน์จากขอมูลส าหรับ
การบริหารจัดการ 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ที่ 134/2562  

การ
ประชุมสัมมนา
แนวทางการ
พัฒนาอาจารย์
ตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
UKPSF ใน
ประเทศไทย 

5 คน  ความรู้ ความเข้าใจ ข้อ
ปฏิบัติแนวทางการพัฒนาตน
เพ่ือเข้าสู่อาจารย์มืออาชีพ
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 
UKPSF 
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กิจกรรมที่จัด
หรอืเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

หลักฐานอ้างอิง 
อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

โครงการส่งเสริม
จรรยาบรรณ
และความรัก
ผูกพันเรา
ชาวสวนดุสิต 

 1 คน รับรู้จรรยาบรรณและความ
รักผูกพันของชาวสวนดุสิต 

 

การอบรม “การ
พัฒนางาน
ประจ าสู่
งานวิจัย” 

 1 คน ได้รับความรู้ในการท าวิจัย
จากงานประจ า 

 

การเขียนงานเชิง
วิเคราะห์
สังเคราะห์ รุ่นที่ 
2 

 1 คน ได้ความรู้ในงานเชิงวิเคราะห์
สังเคราะห์ 

 

อบรมดับเพลิง
ขั้นต้น ประจ าปี
งบประมาณ 
2562 

 1 คน   

การพิชิต
งบประมาณ
แผ่นดินด้านการ
วิจัย
ปีงบประมาณ 
2564  

5 คน  ได้รับความเกี่ยวกับการ  
บูรณาการแผนงานวิจัยและ
การเขียนงบประมาณ
แผ่นดินด้านการวิจัย 

 

โครงการส่งเสริม
การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
ประจ าปี
งบประมาณ 

5 คน  ได้รับความรู้และแนวทาง
เกี่ยวกับการจัดท าและ
พัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 
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กิจกรรมที่จัด
หรอืเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

หลักฐานอ้างอิง 
อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

2562 “กิจกรรม
ที่ 1 คลินิกวิจัย
เพ่ือการเรียนรู้” 
โครงการสอน
อย่างไรให้ 
WOW!”  
 

2 คน  ได้รับความรู้และเทคนิค
วิธีการสอนที่น ามาประยุกต์
ในการจัดการเรียนการสอน
ให้มีความหลากหลายมาก
ขึ้น 

 

โครงการประชุม
วิชาการประจ าปี 
2562 เรื่อง 
Innovations 
Start@Library: 
ห้องสมุด
จุดเริ่มต้นแห่ง
นวัตกรรม 

1 คน  ได้รับความรู้และแนว
ทางการพัฒนานวัตกรรม
ห้องสมุดยุคใหม่ที่สามารถ
น ามาถ่ายทอดองค์ความรู้
ใหม่ให้กับนักศึกษา 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ที่ 2477/2562 

โครงการอบรม
พัฒนาอาจารย์
ผู้สอนหลักสูตรฯ 
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปฉบับใหม่  
พ.ศ.2559 
ประจ าปี
การศึกษา  2562 

5 คน  ได้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ
หลักสูตรฯ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปฉบับใหม่ พ.ศ.2559  
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การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 5) 
ตัวบ่งชี้ ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

5.1 (4 ข้อ) 4 คะแนน (4 ข้อ) 4 คะแนน 
5.2 (3 ข้อ) 3 คะแนน (3 ข้อ) 3 คะแนน 
5.3 (3 ข้อ) 3 คะแนน (3 ข้อ) 3 คะแนน 
5.4 (ร้อยละ 100.00) 5 คะแนน (ร้อยละ 100.00) 5 คะแนน 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตรฯ  
 

5.1 โครงสร้างและองค์ประกอบการบริหารหลักสูตรฯ (สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
 หลักสูตรฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงสร้างการ
บริหารหลักสูตรฯ โดยก าหนดบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการด าเนินงานในทุกด้านที่จะ
สนับสนุนการด าเนินงานให้มีคุณภาพ ดังนี้ 
 
 
 

 
 
  

 
 
            
 
 
 
 
 

5.2 การบริหารหลักสูตรฯ  
ปัญหาในการบริหารหลักสูตรฯ  ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิ์ผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ  
แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ที่ไม่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2562 และปีต่อ ๆ ไป 

ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน ต้องปรับเปลี่ยนแผนการ
จัดการเรียนการสอน การก าหนด
ภาระงานสอนของอาจารย์ 

 

การได้รับงบประมาณลดลง 
เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาน้อยลง 

ท าให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาชีพ และกิจกรรมเสริมทักษะ

พยายามปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ที่ยังคงเสริมทักษะให้

 
ประธานหลกัสูตร 

 

 
ที่ปรึกษาหลกัสูตร 

 
ฝ่ายวิชาการ 

 
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

 
ฝ่ายกิจการนักศกึษา 

 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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ปัญหาในการบริหารหลักสูตรฯ  ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ  

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

ต่าง ๆ ด าเนินการได้ล าบากมากข้ึน 
แตห่ลักสูตรฯ ยังคงต้องท าให้เป็นไป
ตามแผนการพัฒนานักศึกษา 4 ปีที่
ได้ก าหนดไว้ 

นักศึกษาได้อย่างครบถ้วน
ตามแผนพัฒนานักศึกษา 4 
ปี แต่ปรับเปลี่ยนจากการ
พ่ึงพางบประมาณ มาเป็น
การขอความร่วมมือจาก
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มี
ความรู้ความสามารถท่ี
เกี่ยวข้องมากขึ้น 

 

 

5.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิง่สนบัสนุนการเรียนรู้) 
ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อธิบายผลการด าเนนิงานตามตวับ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ระบบการ
ด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรฯ 
เพื่อใหมี้สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้

 หลังจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ไดก้าร
ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 อันได้แก่ เสนอ
จัดซื้อหนังสือใหม่ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ  การ
ร้องขอใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่รองรับการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนการแจ้งข้อบกพร่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือให้นักศึกษาได้รับบริการสิ่งสนับสนุนที่ดี
และพร้อมใช้งานเสมอ ซึ่งผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก  
 ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้
ประชุมเพ่ือจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษา ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  ๐ ครั้งที่ 4/2561 วาระ 4.1 การจัดอาจารย์
ผู้สอน ภาคการศึกษา 1/2561 และ 2/2561 เพ่ือ
ก าหนดความต้องการห้องเรียนและอุปกรณ์การ
เรียน เสนอต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  
  ๐ ครั้งที่ 4/2561 วาระ 4.10 ขออนุมัติใช้
เงินบริหารหลักสูตรฯ จัดซื้อโปรแกรม Filmora 
ส าหรับตัดต่อคลิปวิดีโอที่ถูกลิขสิทธิ์ 
  ๐ ครั้งที่ 5/2561 วาระ 4.5 แจ้งความ
ต้องการทรัพยากรสารสนเทศที่จะใช้ในปี
การศึกษา 2561 โดยรวบรวมและเสนอต่อไปยัง
ส านักวิทยบริการ 
  ๐ ครั้งที่ 7/2561 วาระ 4.2 การท าแผน
ปรับปรุงหลักสูตรฯ (Improvement Plan) โดย
องค์ประกอบที่ 6 ได้วางแผนการจัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในลักษณะแหล่งสารสนเทศที่
จ าเป็นส าหรับนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ  
 ทั้งนี้จากการติดตามการด าเนินการดังที่กล่าว
มาข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  ๐ หลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรห้องเรียน 
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตามการร้องขอ
อย่างครบถ้วน 
  ๐ การจัดซื้อโปรแกรม Filmora ด าเนินการ
แล้วเสร็จสามารถน ามาใช้งานได้จริง และมีผลงาน
น าเผยแพร่ผ่าน LIS Channel  
  ๐ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยส านัก
วิทยบริการฯ ได้รับแจ้งว่าสามารถจัดหาได้เพียง
บางรายการ แต่จะพยายามจัดหาในปีงบประมาณ
ถัดไป 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  ๐ การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ลักษณะแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ
และให้บริการแก่นักศึกษาแล้ว (http://info- 
science.dusit.ac.th/04- 
student_support.html) 
 ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ในการแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบ
ถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรฯ ได้
จัดเตรียมไว้ให้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่ม 
Line, Facebook ของหลักสูตรฯ และการบอก
ด้วยวาจาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน 

จ านวนห้องเรียน
และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการ
สอน  

 จากการด าเนินงานตามที่รายงานข้างต้น 
หลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรห้องเรียน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ร้องขอไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง แต่ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการด าเนินการจัดการเรียนการสอน มัก
เกิดข้ึนในชั้นเรียนที่มีการใช้ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 
 ทังนี้จากการติดตามและประเมินผลความพึง
พอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ และนักศึกษา
พบว่า  
 ๐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.77) สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 
2560 
 ๐ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.19) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ต่ ากว่าปีการศึกษา 2560 ซึ่งเมื่อพิจารณาในราย
ด้านก็พบว่า ปัญหาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีผล
ต่อความพึงพอใจของนักศึกษาเป็นอย่างมาก  

กระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  

 ในปีการศึกษา 2561 ปัญหาที่เกิดข้ึนหลักสูตร
ฯ ได้ด าเนินการเพื่อปรับปรุง และหาทางแก้ไขมา
โดยตลอด เช่น 
 ๐ ปัญหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักสูตร
ฯ ได้รับข้อมูลอาจารย์ผู้สอน และได้ประสานงาน
แจ้งไปยังส านักวิทยบริการฯ ให้รับทราบและ
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งได้รับการแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง 
ทั้งนี้หลังจากผลการประเมินความพึงพอใจแสดง
ออกมาให้เห็นในเชิงสถิติตัวเลข และแนวโน้มที่
ลดลง หลักสูตรฯ ได้แจ้งไปยังส านักวิทยบริการฯ 
เพ่ือให้รับทราบและหาแนวทางการปรับปรุงต่อไป 
 ๐ แหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับนักศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ หลังจากได้สอบถามถึง
ประโยชน์จากการใช้งานของนักศึกษา นักศึกษา
จ านวนหนึ่งบอกว่า “ใช้งานยาก เพราะมีหลาย
เรื่องปะปนกัน ใช้เวลาพิจารณาเยอะมาก” ดังนั้น
หลักสูตรฯ จึงได้มีการปรับแก้ไขโดยจัดจ าแนก
ออกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกแก่การใช้งาน ได้แก่ 
แหล่งสารสนเทศน่าใช้ ภาษาอังกฤษน่ารู้ ไอทีใกล้
ตัว และช่องทางอาชีพ 
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ตารางแสดงความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ที่มีต่อการจัดการสิ่งสนับสนุนของหลักสูตรฯ  

ประเด็นความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  
ระดับความพอใจ 

2558 2559 2560 2561 
วัสดุอุปกรณ์ 3.80 3.57 4.40 4.66 
สิ่งอ านายความสะดวก 3.80 3.57 4.20 4.66 
ห้องพักอาจารย์ 4.20 4.42 4.80 5.00 

ผลประเมินภาพรวม 3.93 3.85 4.47 4.77 
 
ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ  

ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษา 
ระดับความพอใจ 

2558 2559 2560 2561 
หลักสูตรฯ มีการชี้แจงข้อปฏิบัติในการขอรับบริการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้รับทราบ 

4.13 4.11 4.47 4.19 

ห้องพยาบาล ห้องอาหาร ศูนย์สุขภาพพร้อมให้บริการ 4.05 3.88 4.34 4.10 
ห้องสมุดจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงกับเนื้อหาวิชาอย่าง
เพียงพอ 

4.09 3.86 4.32 4.01 

ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ
ต่อนักศึกษา 

3.98 3.82 4.30 4.11 

ระบบเครือข่ายการสื่อสารใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ 4.05 3.97 4.50 3.96 
ผลประเมินภาพรวม 4.06 3.92 4.38 4.19 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 98 129 115 83 
จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบส ารวจ 94 126 100 77 

 

5.4 จ านวนสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 
 

รายการ หน่วย รายละเอียด/จ านวน 
2557 2558 2559 2560 2561 

1. ห้องเรียน ห้อง 13 37 45 45 45 
2. ห้องท างานอาจารย์ ห้อง 1 1 1 1 1 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องปฏิบัติการ ห้อง 1 6 6 6 6 
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รายการ หน่วย รายละเอียด/จ านวน 
2557 2558 2559 2560 2561 

4. ห้องสมุด ห้อง 1 1 1 1 1 
5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ มี มี มี มี มี 
6. หนังสือ ต ารา วารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอน 

     หนังสือ (หมวด Z) 
ท. 593 2,812 2,057 * * 
อ. 368 289 * * 

     หนังสือพิมพ์   
ท. ไม่มี

ข้อมูล 
19 19 19 19 

อ. 6 6 6 6 
วารสาร 

ชื่อ 
ไม่มี

ข้อมูล 
9 9 9 9 

6. รายชื่อฐานข้อมูลในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
(บัณฑิตศึกษา) 

ฐาน 15 15 15 15 15 

7. ที่พักผ่อน แห่ง มี มี มี มี มี 
8. ลานกิจกรรม แห่ง มี มี มี มี มี 
9. ศูนย์อาหาร แห่ง 3 3 3 3 3 
10. ศูนย์สุขภาพ แห่ง มี มี มี มี มี 
11. ห้องปฐมพยาบาล แห่ง มี มี มี มี มี 

* ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีข้อมูลให้ในส่วนนี้ 
 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 6) 
ตัวบ่งชี้ ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

6.1 (3 ข้อ) 3 คะแนน (3 ข้อ) 3 คะแนน 
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หมวดที่ 6 ขอ้คิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรฯ จากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือ 
สาระจากผู้ประเมิน* 

ความเห็นของ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  

การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตรฯ  

องค์ประกอบที่ 3 เสนอแนะให้
การได้รับวุฒิบัตรของนักศึกษา
จากหอสมุดแห่งชาติ หลักสูตรฯ 
ควรสรุปว่าเพราะเหตุใดหน่วยงาน
จึงมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา 
เพ่ือหลักสูตรฯ จะได้พัฒนา
นกัศึกษาให้ตรงตามคุณลักษณะที่
หอสมุดแห่งชาติต้องการ 

หอสมุดแห่งชาติมอบวุฒิบัตรให้
นักศึกษา ด้วยเพราะนักศึกษามี
ทักษะการท างานในวิชาชีพ และ
มีจิตอาสา แต่หลักสูตรฯ 
ต้องการให้นักศึกษามี
ประสบการณ์และได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ในด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพ และความรู้อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรฯ พยายามหา
ช่องทางและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรม
พัฒนาและแข่งขันทักษะ
วิชาชีพที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้
จัดขึ้น 

หมายเหตุ : * ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผลประเมินปีที่ผ่านมา 

 
สรุปตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

องค์ประกอบ ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต N/A N/A 4.56 
3. นักศึกษา 3.67 3.00 3.00 
4. อาจารย์ 3.81 4.00 3.67 
5. หลักสูตรฯ การเรียนการสอน      
การประเมินผู้เรียน 

4.00 3.75 3.75 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 3.00 3.00 
รวม 3.77 3.55 3.62 
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สรุปการประเมินหลักสตูรฯ  
 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ ปีการศึกษา 2561 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

- บัณฑิตมีข้อเสนอให้หลักสูตรฯ เพ่ิมเตมิเนื้อหา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น และควร
ฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาเกิดความช านาญให้มาก 

- หลักสูตรฯ จะน ามาบอกเล่าให้นักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่รับทราบข้อมูลของรุ่นพี่ ๆ ที่ส าเร็จ
การศึกษา และได้เข้าไปสัมผัสเนื้องานจริง เพ่ือให้
รุ่นน้องรับทราบ  
- หลักสูตรฯ ควรจัดกิจกรรมให้รุ่นพ่ีมาเล่า
ประสบการณ์การท างานให้รุ่นน้องรับทราบ
ข้อเท็จจริงที่ต้องออกไปเผชิญภายหลังส าเร็จ
การศึกษา 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรฯ จากผลการประเมิน  
-  

 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- นักศึกษามีความตั้งใจ ขยัน แต่ขาดทักษะการ
ประยุกต์ใช้ความรู้  
- ควรเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 

- หลักสูตรฯ ควรน ามาพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดทักษะการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพในงานต่าง ๆ อาทิ การ
ให้นักศึกษาออกไปช่วยเหลือหรือฝึกงานตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยก่อนออกไป
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรฯ จากผลการประเมิน  
-  
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หมวดที่ 7  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรฯ  
 

7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ทีม่ีผลกระทบต่อหลักสูตรฯ ในช่วง 2 
ป ี

ประเด็น รายการ 
การเปลี่ยนแปลงภายใน
สถาบัน (ถ้ามี) 

1. สภามหาวิทยาลัยมีมติให้หยุดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 

การเปลี่ยนแปลงภายนอก
สถาบัน (ถ้ามี) 

-  
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หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ  
 

8.1 ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผล

ที ่       ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

จัดเก็บข้อมูลการมีงาน
ท า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของบัณฑิตทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ที่วางไว้ 

จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ที่วางไว้ 

ส่งเสริมการเรียน
ภาษาอังกฤษผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ  

ปีการศึกษา 2561  ดร.นันทวัน เรืองอร่าม ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ที่วางไว้ และจะยังคงด าเนิน
ต่อในปีการศึกษาต่อไป 

การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา มุ่งพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและ 
การเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 
นักศึกษาให้ได้ผลงาน
เป็นรูปธรรม 

ปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

นักศึกษาก าลังด าเนินการวิจัย
ต่อเนื่องจากการเรียนรายวิชา
การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ซึ่งยังไม่
แล้วเสร็จ 

การจัดการเรียนการสอน
ที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การ บริการ
วิชาการทางสังคม และ
การ ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ให้ครบ
ทุกด้าน 

ปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ มีการจัดท าโครงการวิจัยเรื่อง 
แห่งการสืบเสาะและชุมชน
การ เรียนแนวดิจิทัลสู่การ
พัฒนาคลัง ภูมิปัญญาดิจิทัล: 
ร่วมเรียนรู้ ร่วม แบ่งปัน การ
จัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น 
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โครงการที่เกิดจากการบูรณา
การ การจัดการเรียนการสอน
ในระดับ ปริญญาตรีร่วมกับ
งานวิจัย งานบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเข้า
ด้วยกัน ซึ่งแล้วเสร็จแล้ว 

 

8.2 ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตรฯ  
 1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตรฯ (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
   - 
 2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
  (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมิน
สัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
   - 
 3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
   - 
 

8.3 แผนปฏิบตัิการใหม่ส าหรับปี 2562 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่า 
จะสิ้นสุดแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

การจัดการความรู้เพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพการวิจัย
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  
กิจกรรม  
 1. เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา 
 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ร่วมท าวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ 
 1. ภายในปีการศึกษา 2563 มีวิจัยพัฒนา
วิชาชีพ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

31 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ  
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ภาคผนวก 
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. บรรพต พิจิตรก าเนิด 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ____________________ 
 
ประธานหลักสูตรฯ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรพต พิจิตรก าเนิด 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ____________________ 
 
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : _____________________ 
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สรุปผลการประเมินตนเองหลักสตูรฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ผลการ
ประเมิน 

รอบ 9 
เดือน 

ผลการ
ประเมิน 

รอบ 12
เดือน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ✓  บรรลุ 
ตัวหาร    ไม่

บรรลุ 
องค์ประกอบที่ 1 
(หมวดที่ 1) 

ตัวบ่งชี้ 1.1 5 ข้อ  ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 
(หมวดที่ 3) 

ตัวบ่งชี้ 2.1 
53.56 

คะแนน 
4.12 

คะแนน 
4.12  4.12 

13 

ตัวบ่งชี้ 2.2 
22 

ร้อยละ 100 5 คะแนน 5 5 
22 

องค์ประกอบที่ 3 
(หมวดที่ 3) 

ตัวบ่งชี้ 3.1 3 ข้อ 3 คะแนน 2 3 
ตัวบ่งชี้ 3.2 3 ข้อ 3 คะแนน 2 3 
ตัวบ่งชี้ 3.3 3 ข้อ 3 คะแนน 1 4 

องค์ประกอบที่ 4 
(หมวดที่ 2) 

ตัวบ่งชี้ 4.1 3 ข้อ 3 คะแนน 2 3 
ตัวบ่งชี้ 4.2 

(1) 
5 ร้อยละ 

100.00 
5 คะแนน 5 5 

5 
ตัวบ่งชี้ 4.2 

(2) 
4 ร้อยละ  

80.00 
5 คะแนน 5 5 

5 
ตัวบ่งชี้ 4.2 

(3) 
8.4 ร้อยละ 

168.00 
5 คะแนน 5 5 

5 
ตัวบ่งชี้ 4.2 

(เฉลี่ย) 
15 

5 คะแนน 5 5 
3 

ตัวบ่งชี้ 4.3 3 ข้อ 3 คะแนน 1 3 
ตัวบ่งชี้ 5.1 4 ข้อ 4 คะแนน 2 4 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ผลการ
ประเมิน 

รอบ 9 
เดือน 

ผลการ
ประเมิน 

รอบ 12
เดือน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ✓  บรรลุ 
ตัวหาร    ไม่

บรรลุ 
องค์ประกอบที่ 
5 (หมวดที่ 4) 

ตัวบ่งชี้ 5.2 3 ข้อ 3 คะแนน 2 3 
ตัวบ่งชี้ 5.3 3 ข้อ 3 คะแนน 2 3 

ตัวบ่งชี้ 5.4 
11 

ร้อยละ 100 5 คะแนน 5 5 
11 

องค์ประกอบที่ 
6 
(หมวดที่ 5) 

ตัวบ่งชี้ 6.1 3 ข้อ 3 คะแนน 2 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ 13 ตัวบ่งชี้ 
คะแนน
เฉลี่ย 

3.62 2.70 3.70 

 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายองค์ประกอบ 
องค ์

ประกอบท ี่ 
คะแนน 
ผา่น 

จำนวน 
ต ัวบง่ช ี้ 

I P O คะแนน 
เฉล ี่ย 

ผลการประเม ิน 
0.01–2.00  ระด ับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00  ระด ับค ุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00  ระด ับคุณภาพด ี 
4.01–5.00  ระด ับค ุณภาพด ีมาก 

1 ผลการประเมิน ผ่าน  หล ักสต ู รได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

 ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ช ี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี ่2
 - 

6 

2 -  -  2.1, 2.2 4.56 
 

 
3 3 3.1, 3.2, 3.3 -  -  3.33  
4 3 4.1, 4.2, 4.3 -  -  3.67  
5 4 5.1 5.2, 5.3, 5.4 -  3.75  
6 1 -  6.1 -  3.00  

เฉลี่ยรวม 13 7 4 2 3.70  
 


