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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

1. บทน า (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป) 
   ปรัชญา : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการหอ้งสมุดและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
มีความรู้และทักษะดิจิทลั และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 
    1. มีความรู้ในด้านการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง   
มีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปรับตัวให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจโลก 
    2. มีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 
ได้อย่างเหมาะสม 
    3. มีใจรักบริการ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
    4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
   การประเมินตนเองตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ประจ าปีการศึกษา 2561 (รอบ 9 เดือน) มีผลการด าเนินงาน “ได้มาตรฐาน” ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.51 คะแนน)
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลส่วนนี้น ำไปรำยงำนเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ข้อที่ 10) 
รหัสหลักสูตร 25471651102266 
มคอ.1  มี มคอ.1 

 ไม่มี มคอ.1 
 

ระดับคุณวุฒ ิ  ปริญญาตร ี
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 
 

วันที่สภามหาวทิยาลัยใหค้วาม
เห็นชอบหลักสูตร 

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

ภาคการศึกษาที่เปิดสอนครั้งแรก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
วันที่ สกอ. รับทราบ วันที่ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา อนมุัติ

หลักสูตร - 
 

สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 

 ในมหาวทิยาลัย 
 วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง (โปรด
ระบุ) 
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2. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน หมายเหตุ 
ช่ือ- สกุล  วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
ช่ือ- 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. 
(นวัตกรรมการ

เรียนรู้และ 
เทคโนโลยี) 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  ปร.ด. 
(นวัตกรรมการ

เรียนรู้และ
เทคโนโลยี) 

 

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

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

 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 
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2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ระบุใน มคอ.2 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

ช่ือ- สกุล  วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ช่ือ- 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. (นวตักร
รมการเรียนรู้

และ เทคโนโลยี) 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  ปร.ด. (นวตักร
รมการเรียนรู้

และ 
เทคโนโลยี) 

 

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

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์  ค.ด. 
(เทคโนโลยีและ

สื่อสาร 
การศึกษา) 

 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

 

หมายเหตุ : กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออก/ลาศึกษา/
เกษียณอายุราชการ ให้อธบิายไว้ในหมายเหตุเพิ่มเติม
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3. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ.) อธิบายผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตอ่ไปน้ี  (ข้อมูลปีการศึกษา 2561) อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตอ่ไปน้ี 

3.1 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบัน 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

ปัจจุบัน 
ระดับ
กศ.  
ที่จบ 

ปีท่ีจบ 
กศ. 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตร 
ที่จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 
ที่จบตาม ISCED 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน 
ที่จบการศึกษา 

วัน/เดือน/ป ีเริ่มต้น
เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
1. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ตรี 2540 ศศ.บ. Library, 

information and 
archival studies 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา 

25 ตุลาคม 2556 

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

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

เอก 2559 ปร.ด. Information 
technology 

administration 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี

2. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ตรี 2535 ค.บ. Education 
science 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

วิทยาลัยครูนครปฐม 25 ตุลาคม 2556 

โท 2541 ศษ.ม.  Education 
science 

เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปัจจุบัน 

ระดับ
กศ.  
ที่จบ 

ปีท่ีจบ 
กศ. 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตร 
ที่จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 
ที่จบตาม ISCED 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน 
ที่จบการศึกษา 

วัน/เดือน/ป ีเริ่มต้น
เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
เอก 2559 ปร.ด. Education 

science 
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

3. ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ตรี 2540 ศศ.บ. Library, 
information and 
archival studies 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏ
กาญจนบุร ี

26 มกราคม 2561 

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

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

เอก 2560 ปร.ด. Educational 
Management 

นวัตกรรมการเรียนรู้
และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

4. ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 
 

ตรี 2538 วศ.บ. Building 
engineering 

วิศวกรรมการก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

29 มิถุนายน 2561 

โท 2544 ศษ.ม. Education 
science 

เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โท 2546 วศ.ม. Water 
technology and 

engineering 

วิศวกรรมดินและน้ า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปัจจุบัน 

ระดับ
กศ.  
ที่จบ 

ปีท่ีจบ 
กศ. 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตร 
ที่จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 
ที่จบตาม ISCED 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน 
ที่จบการศึกษา 

วัน/เดือน/ป ีเริ่มต้น
เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
เอก 2553 ค.ด. Education 

science 
เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

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

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏจันทร
เกษม 

29 เมษายน 2559 

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

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

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

– vocational 
subjects 

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 
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3.2 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาท่ี

เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ป ี
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีท่ี
พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

ประสบการณ์ด้าน
การปฏิบัติการ 

(เฉพาะหลักสูตร
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 
1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สารสนเทศศาสตร์) 
บรรพต พิจิตรก าเนิด. (2560). การ

ยอมรับของนักศึกษาที่มีต่อระบบ
บันทึกผลการเรียนรู้ ตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. 
วารสารครุศาสตร์สาร, 11(1), 
(มกราคม - มิถุนายน). หน้า 21-32. 

- 

2 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

บุญญลักษม์ ต านานจิตร. (2561). 
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานบน
แนวคิดการจัดการความรู้. วารสาร 
พัฒนาเทคนิคศึกษา, 30(105), 
(มกราคม - มีนาคม). หน้า 13-18. 

- 

3 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

สายสุดา ปั้นตระกูล. (2560). แนว
ทางการพัฒนาทักษะ การสืบค้น
สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตของ 
ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านของเด็กปฐมวัย. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี, 6(2), (กรกฎาคม-
ธันวาคม). หน้า 4-12. 

- 

4 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

Netwong, T. and Thirawan, R. 
(2018). The Using of Ethical 
Resource-Based Learning to 
Develop Ethical Information 
Literacy and Moral Behavior. 
International Journal of 

- 
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ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาท่ี

เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ป ี
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีท่ี
พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

ประสบการณ์ด้าน
การปฏิบัติการ 

(เฉพาะหลักสูตร
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 
Information and Education 
Technology, 8(1), pp.73-76. 

5 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ อาจารย์ จิตชิน จติติสุขพงษ์, รัชฎาพร ธริาวรรณ, 
ธนิก เทพกิจ และวรินยา ผาตินาวิน. 
(2560). การใช้แบบฝึก เพื่อเสริม
สมรรถนะการอา่นเร็วส าหรับ
นักศึกษาชนั้ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต. วารสารบัณฑติศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชปูถัมภ์, 11(2), 
(พฤษภาคม-สิงหาคม), หน้า 26-36. 

- 
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3.3 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ป ี
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีท่ีพิมพ์และแหล่ง
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

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

บรรพต พิจิตรก าเนิด. (2560). การยอมรับของนักศึกษา
ที่มีต่อระบบบันทึกผลการเรียนรู้ ตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. วารสารครุ
ศาสตร์สาร, 11(1), (มกราคม - มิถุนายน). หน้า 21-
32. 

2 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

บุญญลักษม์ ต านานจิตร. (2561). กระบวนการใช้ปัญหา
เป็นฐานบนแนวคิดการจัดการความรู้. วารสาร 
พัฒนาเทคนิคศึกษา, 30(105), (มกราคม - 
มีนาคม). หน้า 13-18. 

3 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

สายสุดา ปั้นตระกูล. (2560). แนวทางการพัฒนาทักษะ 
การสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตของ 
ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็ก
ปฐมวัย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กาญจนบุร,ี 6(2), (กรกฎาคม-ธันวาคม). หน้า 4-12. 

4 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

Netwong, T. and Thirawan, R. (2018). The Using 
of Ethical Resource-Based Learning to 
Develop Ethical Information Literacy and 
Moral Behavior. International Journal of 
Information and Education Technology, 
8(1), pp.73-76. 

5 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ อาจารย์ จิตชิน จติติสุขพงษ,์ รัชฎาพร ธริาวรรณ, ธนิก เทพกิจ 
และวรินยา ผาตินาวิน. (2560). การใช้แบบฝึก เพื่อ
เสริมสมรรถนะการอา่นเร็วส าหรับนักศึกษาชนั้ปีที่ 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. วารสารบัณฑติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชปูถัมภ,์ 11(2), (พฤษภาคม-สิงหาคม), หน้า 
26-36. 



รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  | 10 
สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร      ิ         ั        ์                 ์  (SAR- มคอ.7 -  LIS) ป  25 ี    61 

 

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

สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

วันเดือนป ี
ที่เข้าท างาน 

วันเดือน
ปี 

ที่ลาออก 
1 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม ปร.ด.  

(เทคโนโลยีการศึกษา) 
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 

- 

 

3.5 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
 หลักสูตรฯ ไดด้ าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF เมื่อปี 2556 
และเปิดรับนักศึกษาในปีการศกึษา 2557 (หลักฐานอ้างอิง 1 และ 2) ใน
ระหว่างที่จดัการเรียนการสอนด้วยหลักสตูรดังกลา่ว อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้น าเสนอการปรับปรุงรายวิชาเป็นระยะ อาทิ 
การเพิ่มเติมเนื้อหารายวชิา  วิธกีารจัดการเรียนการสอน โดยไดร้ะบุใน มคอ.
3 ของแต่ละรายวชิา 
 ทั้งนี้ในปี 2561 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์พ.ศ.
2561 (หลักฐานอ้างอิง 3) โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1) ด าเนินการวิพากษ์หลกัสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2561  
 2) น า (ร่าง) หลักสตูรฯ ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  เสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ในการประชมุ
ครั้งที่ 5/2561 วันอังคาร ที ่26 มิถุนายน 2561 (หลักฐานอ้างอิง 4) 
 3) น า (ร่าง) หลักสตูรฯ ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

1. หนังสืออนุมัติหลักสูตรจาก 
สกอ. (หลักฐานอ้างอิง 1.4) 
2. รายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ที่ผ่านการอนุมตัิจาก 
สกอ. 
3. บันทึก คมส.173/2561 
เรื่องขออนุมัติปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์
4. รายงานการประชุม คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 
วาระที ่4.2  

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/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
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บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2561 เข้า
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1(1)/2561 วันอังคารที ่3 กรกฎาคม 2561 
 4) น า (ร่าง) หลักสตูรฯ ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวชิาการ เข้าพจิารณาในการประชุมครั้งที ่7(27)/2561 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (หลักฐานอ้างอิง 5) 
 5) น า (ร่าง) หลักสตูรฯ ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 
7(27)/2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งผลการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เปิดรับนักศึกษาในปีการศกึษา 2561 
(หลักฐานอ้างอิง 6) 

5. รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวชิาการ 
ครั้งที่ 7(27)/2561 วันที ่13 
กรกฎาคม 2561 
6. รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที ่
7(27)/2561 วันที่ 20 
กรกฎาคม 2561 

 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 1) 
ตัวบ่งช้ี ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

1.1 5 ข้อ (ผ่าน) 5 ข้อ (ผ่าน) 

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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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 

2.1 การบริหารอาจารย์ 
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 4 การบริหารอาจารย์ ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารอาจารย์) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้

2.1.3 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ระบบและกลไก 
 หลักสูตรฯ ไดด้ าเนินการอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ. โดยอาจารย ์ต ้องม ีคุณสมบัติ  ตามที่ระบุใน มคอ.2 หน้า 85 
และ 91 ดังนี้ (หลักฐานอ้างอิง 1) 
 1. หลักสูตรฯ มีเกณฑ์การพิจารณารับและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่
ดังนี้ 
  1) ว ุฒ ิการศ ึกษาระด ับปร ิญญาโทขึ ้นไปในสาขาว ิชา
บรรณาร ักษศาสตร ์และสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาท ี่เกี่ยวข้อง  
  2) มีความเข ้าใจถ ึงว ัตถ ุประสงค ์และเป ้าหมายของหล ักส ูตร รวมทั้ง 
ม ีความรู ้ทักษะในการจ ัดการเร ียนการสอนและการประเม ินผล
ส ัมฤทธ ิ์ของน ักศ ึกษา  
  3) มีประสบการณ ์ทำว ิจัยหร ือประสบการณ ์ประกอบวิชาชีพใน
สาขาว ิชาท ี่สอน 
 2. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่มรีายละเอียดด ังนี ้
  1) ปฐมน ิ เทศอาจารย ์ใหม่ เพื่อชี้แจงรายละ เอ ียด ของหล ัก
ส ูต ร แ นะ นำอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักส ูตร และมอบเอกสารท ี่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอน ได ้แก ่คู่มือหล ักส ูตร ค ู่ม ือนักศึกษา กฎระเบียบ 
ข ้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติการจ ัดการเรยีนการสอนของอาจารย์ 
  2) ส ่งเสร ิมให ้อาจารย ์ใหม ่เข ้าร ่วมการประช ุมของมหาว ิทยาล ัย
สวนด ุส ิตที่จ ัดขึน้ประจำปี เพื่อทราบถึง ปร ัชญา พ ันธกิจ และวิสัยท ัศน ์
ของผู้บร ิหารระดับสูงของมหาว ิทยาลัย 
  3) มอบหมายอาจารย ์อาว ุโสเป ็นพี่เลีย้งในการให ้คำปร ึกษาและ
แนะน าเทคน ิคการสอนท ั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิโดยการสอนคู่กับอาจารย ์
อาวุโส 

 
1. รายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  4) ชี้แจงแนวทางการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำค ัญ 
แนวทางการทำวิจ ัยเพือ่พัฒนาการเร ียนการสอน การจดัทำรายละเอยีด
รายวชิา (มคอ.3) และรายงานผลการสอนรายว ิชา (มคอ.5) 
 
การน าไปสู่การปฏิบัติ  
 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และไม่มีการรบัอาจารยใ์หม่เข้ามาในหลักสูตร จึงไม่ได้
ด าเนินการตามข้ันตอนทีร่ะบุไว้ใน มคอ.2  
 แต่สาขาวิชายังคงด าเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าวกับอาจารย์
ผู้สอนใหม่ที่สาขาวิชาเชิญมาสอนในรายวิชาที่จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มี
ความรูค้วามสามารถเฉพาะ อาท ิรายวิชาการอา่นภาษาอังกฤษส าหรับนัก
สารสนเทศ ได้เชิญ ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป อาจารย์ประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกจาก
ต่างประเทศ มีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน 
และการสื่อสารเป็นอย่างดี หลักสูตรจึงได้เชิญมาสอนในรายวิชาดังกล่าว 
และได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่ออธิบายจดุมุ่งหมายในการพัฒนา
นักศึกษาของหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์การเรียนรูท้ี่สาขาวิชาพึงประสงค ์
ให้อาจารย์ผู้สอนให้รับรูแ้ละปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
 
การประเมินกระบวนการ 
 ตามที่สาขาวิชาได้ด าเนินการสรรหาอาจารย์ผู้สอนตามระบบและกลไก 
ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 นั้น 
 ในด้านคุณภาพการจดัการเรียนการสอน อาจารยผ์ู้สอนใหม่สามารถ
ด าเนินการจดัการเรียนการสอนไดต้ามจดุมุ่งหมายของสาขาวิชาเป็นอย่าง
ดี ตั้งแตก่ารจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอน การรายงานผลการด าเนินงานรายวชิา (มคอ.5) และการน า
ส่งผลการเรียนผา่นระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้
อย่างครบถ้วน 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
 ในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน พบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจในอาจารยผ์ู้สอนที่สาขาวิชาสรรหามาในระดับมาก 
(หลักฐานอ้างอิง 2) 
 
การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 จากผลการประเมินกระบวนการสรรหาอาจารยผ์ู้สอนใหม่ในปี
การศกึษาที่ผา่นมานี้ เห็นได้ว่ามีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการ
บริหารจัดการในด้านอาจารย์ของสาขาวิชาได้ จึงได้เชิญ ผศ.ดร.ณัฐกฤตา 
สุวรรณทีป สอนต่อเน่ืองในรายวชิาการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนัก
สารสนเทศ ในภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

2. รายงานผลการประเมิน
การจดัการเรียนการสอนของ
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ภาค
การศึ กษาที ่1 ปึ การศึกษา 
2561 
 
 

2.1.2 การบริหารอาจารย ์
ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ระบบและกลไก  
 สาขาวิชาได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ที่ต้องการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้อาจารย์มีคุณสมบัติทั้งเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ. ด้วยวิธีการพูดคยุ 
ช่วยเหลือในการจดัสรรเวลา และภาระงาน เพื่ออ านวยความสะดวกให้
อาจารย์มีช่วงเวลาในการพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
การน าไปสู่การปฏิบัติ  
 ในเชิงปริมาณ อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสูตรได้มกีารจดัสรรภาระงาน
สอนให้มีความพอเหมาะ สอดคล้องกับความรูค้วามสามารถของแต่ละ
บุคคล ไม่มากไปหรือน้อยเกินไป เพื่อให้มีเวลาในการเพิ่มศกัยภาพในด้าน
อื่น ๆ เช่น การบริการวิชาการ การวิจัยสรา้งองคค์วามรูใ้หม่  
 ในเชิงคุณภาพ อาจารย์ประจ าหลักสตูรจะได้รับการสนับสนุนให้ไป
ปฏิบัติงาน บริการวิชาการให้กับหน่วยงานตา่ง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์แต่ละทา่น 
ตัวอย่างเช่น 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ไปช่วยงานสถาบันวจิัยและพัฒนาใน
การจดัท าคู่มือการอ้างองิและบรรณานุกรม 
  ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล และ ดร.จิตชิน จติตสิุขพงษ์ ไปช่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ในการตรวจทานการอ้างอิงและ
บรรณานุกรมเอกสารผลงานวิชาการ 
  ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ไปช่วยงานประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2561 ดร.จติชิน จิตติสขุพงษ์ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรฯ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ได้
ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการ
พิจารณาตามข้ันตอน 
 
การประเมินกระบวนการ 
 จากการด าเนินงานเช่นนี้ในปีการศึกษา 2561 ภาพรวมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีผลงานเพิ่มมากขึ้น โดยทีก่ารด าเนินงานทั่วไป
ยังคงมีคุณภาพทีด่ี อกีทัง้มกีารขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรมีประสิทธภิาพ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีภาระงานที่เหมาะสม จึงสามารถท างานหลักของหลักสูตรได้
อย่างครบถ้วน และยังสามารถพัฒนางานเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองได้
อีกด้วย 
 
การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 การด าเนินการตามระบบและกลไกในปีการศึกษา 2561 นี้ มี
ประสิทธิภาพพอสมควร ซึ่งสาขาวิชาจะด าเนินการบริหารอาจารย์ใน
ลักษณะนี้ต่อไป และหากมีโอกาสจะได้น าแนวทางการด าเนินงานใน
ลักษณะเช่นน้ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อเป็นการเรียนรู้และ
น ามาปรับใช้ในการพัฒนางานต่อไป 
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2.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ระบบและกลไก  
 สาขาวิชามรีะบบและกลไกการพ ัฒนาความรู้และทักษะให้แก่
คณาจารย์ประจ าหลักสตูร ตามที่ระบุใน มคอ.2 หน้า 85 มีดังนี ้(หลักฐาน
อ้างอิง 1) 
 1. การพ ัฒนาทักษะการจ ัดการเร ียนการสอน การวดัและการ
ประเมินผล มีการพัฒนาในด้านตา่ง ๆ ได้แก่ 
  1.1 ส ่งเสร ิมให ้อาจารย ์เข ้าฝ ึกอบรมส ัมมนาเช ิงปฏ ิบ ัต ิการในแนว
ทางการจ ัดการเร ียนการ สอน การท าว ิจ ัยเพ ื่อพ ัฒนาการเร ียนการสอน 
ว ิธ ีการประเม ินผลการเร ียนร ู้ของน ักศ ึกษา การใช้ ระบบอาจารย ์ที่
ปร ึกษา ที่จ ัดเป ็นประจำโดยสำน ักส ่งเสร ิมว ิชาการและงาน
ทะเบ ียน หร ือ หน่วยงานภายนอก 
  1.2 สน ับสน ุนให ้อาจารย ์ เข ้าร ่วมการประช ุมทางว ิชาการทั้ง
ในประเทศและ/หร ือต ่างประเทศหร ือศ ึกษาด ูงานที่เกี่ยวข ้อง เพือ่นำ
ความร ู้ที่ได ้มาประย ุกต ์ใช ้ให ้เก ิดประโยชน ์ต ่อหลักสูตรและตนเอง 
 2. การพ ัฒนาวิชาการและวิชาช ีพด้านอ ื่น ๆ ได้แก ่
  2.1 สนับสนุนการแสวงหาเคร ือข ่ายความร ่วมม ือในด ้านว ิชาการก ับ
หน ่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
  2.2 ส ่งเสร ิมพ ัฒนาองค ์ความร ู้ของอาจารย ์ให ้ม ีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ม ีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยเพื่อการขอต่ าแหน่งทาง
วิชาการ 
 
การน าไปสู่การปฏิบัติ  
 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชายังคงนโยบายการใหเ้งินอุดหนุนอาจารย์ที่
ประสงค์พัฒนาตนเอง จ านวน 3,000 บาท/ปีการศึกษา  
 ทั้งนีอ้าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มกีารพัฒนาตนเอง โดยการเข้า
ร่วมกิจกรรมอบรม/สัมมนาทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกจัดขึ้น ดังนี ้
 1. ผศ.ดร.สายสดุาปั้นตระกูล และ ผศ.ดร.บรรพต พิจติรก าเนิด เข้า
ร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการประจ าปี เรื่อง Data Science, Data 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตรวรรษที่ 21 วันที่ 15 กุมภาพันธ ์
2562 ณ ห้องสมดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2. ผศ.ดร.บรรพต พิจติรก าเนิด, ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร, ผศ.
ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล, ดร.จติชิน จติติสุขพงษ ์และ ผศ.ดร.ฐิติยา เนตร
วงษ์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ UKPSF ในประเทศไทย จัดโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
 
การประเมินกระบวนการ 
 การด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าว ช่วยสนับสนุนการพัฒนา
อาจารย์ได้อยู่บ้าง โดยเฉพาะการอบรมสัมมนาทีอ่ยู่ภายในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล เน่ืองจากอาจารย์ประจ าหลักสตูรจะออกค่าใช้จ่ายสว่นเกิน
จากเงินสนับสนุน 3,000 บาท ได ้แต่หากเป็นการอบรมสัมมนาที่อยู่
ต่างจังหวดัที่ต้องมกีารพกัค้าง จะมีคา่ใชจ้่ายเรื่องที่พักและการเดินทาง ซึ่ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรจะรับภาระส่วนนี้ไม่ไหว จึงท าให้ไม่ได้ไปเข้าร่วม
อบรมสัมมนาในบางเรื่องที่น่าสนใจ 
 
การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 ส าหรับการแก้ไขผลการด าเนินงานตามกระบวนการทีก่ล่าวมานี้ ทาง
สาขาวิชา โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตรไดแ้ลกเปลี่ยนพูดคุยกันโดย
ได้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตวัที่มีเครือข่ายกับเพื่อนอาจารย์ตา่งสถาบัน ที่มี
โอกาสเข้าร่วมกจิกรรมอบรมสัมมนาต่าง ๆ เพื่อขอข้อมูล เอกสาร และ
ข้อมูลต่าง ๆ มาท าการศกึษา หรือแลกเปลี่ยนพูดคุย ซึ่งก็สามารถเพิ่มการ
รับรู้ และเรียนรู้ได้ในระดับหน่ึง 

 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ 4.1) 
ตัวบ่งช้ี ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

4.1 (3 ข้อ) 3 คะแนน 2 คะแนน 
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2.2 คุณภาพอาจารย์ 
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 4 การบริหารอาจารย์ ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้

2.2.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก = 100.00 
รายละเอียดดังนี้ 

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

 

2.2.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ = 80.00 
รายละเอียดดังนี้ 

อาจารย์ตามต 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 
รายละเอียดดังตารางท่ี ตารางท่ี 2.1-1 และ 2.1-2 
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ตารางที่ 2.2-1 สรุปจ านวนผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรคข์องอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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 
วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  

0.40   

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

0.80 8 6.4 

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

1.00 4 4 

5.2 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
5.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  1.00   
5.4 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  1.00   
5.5 ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  1.00   
5.6 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  1.00   
5.7 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  1.00   
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  0.20   
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ระดับคุณภาพ น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  0.40   
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  0.80   
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   
11. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท้ังหมด 10.4 
12. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 0 
13. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
14. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    (ข้อ 11+ ข้อ 12) 

10.4 

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

208.00 

16. ค่าคะแนนที่ได้ [(ข้อ 15*5)/ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักฯ ที่ก าหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 จ าแนกตามระดับการศึกษา]** 5 

 
**หมายเหตุ  การแปลงค่าคะแนน จ าแนกหลักสูตรตามระดับการศกึษา 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 - ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
 หลักสูตรระดับปริญญาโท  
 - ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป  
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 - ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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ตารางที่ 2.2-2 ข้อมูลผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรคข์องอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ช่ือ – สกุล ชื่อผลงาน วารสาร/ 

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีท่ีพิมพ์/

วันที่เผยแพร่ 
คะแนน

ถ่วง
น้ าหนัก 

1 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร บทความวิชาการเรื่อง “การใช้วิธีการสอนแบบ 4k โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน” 

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 30 ฉบับ
ที่ 107  
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI กลุ่ม 1) 

กรกฎาคม -
กันยายน 
2561 

0.8 

2 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ บทความวิจัยเรื่อง “สเต็มในระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21” 

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 9  ฉบับ
ที่ 2 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ (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 
(วารสารเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ) 

September 
2018 

1.00 

4 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ บทความวิจัยเรื่อง “ห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนร่วมและพัฒนาทักษะการ
อยู่รอดในยุคดิจิทัล” 

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 31  ฉบับ
ที่ 108 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI กลุ่ม 1) 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2561 

0.8 
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ล าดับ ช่ือ – สกุล ชื่อผลงาน วารสาร/ 
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

ปีท่ีพิมพ์/
วันที่เผยแพร่ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
5 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ บทความวิจัยเรื่อง “Instructional Creation Media Project Based for 

Mainstreaming of Undergraduate Students to Enhance 21st 
Century Learning” 

วารสาร International Journal of e-
Education, e-Business, e-
Management and e-Learning ปีที่ 8  
ฉบับที่ 4 
(วารสารเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ) 

December 
2018 

 

1.00 
 

6 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” 

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 31  ฉบับ
ที่ 109 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI กลุ่ม 1) 

มกราคม -
มีนาคม 
2562 

0.8 

7 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ บทความวิจัยเรื่อง “การสอนแบบเรียนร่วมด้วยโครงการเป็นฐานการเรียนรู้: 
โอกาสทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ” 

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
พระเจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 10  
ฉบับที่ 1 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI กลุ่ม 1) 

มกราคม -
มิถุนายน 
2562 

0.8 

8 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล, ผศ.
ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
และ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

บทความวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ ที่จ าเป็นส าหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21” 

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีท่ี 11  ฉบับที่ 1 
หน่วยงาน : สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ (TCI กลุ่ม 1) 

มกราคม -
เมษายน 
2562 

0.8 
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ล าดับ ช่ือ – สกุล ชื่อผลงาน วารสาร/ 
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

ปีท่ีพิมพ์/
วันที่เผยแพร่ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
9 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ และ 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
บทความวิจัยเรื่อง “ห้องสมุด 4.0 กับการจัดบริการสารสนเทศสนับสนการ
เรียนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 31  ฉบับ
ที่ 110  
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI กลุ่ม 1) 

เมษายน -
มิถุนายน 
2562 

0.8 

10 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์, อ.สุรัช
นา ช่วยรอดหมด และ อ.รัชฎา
พร ธิราวรรณ 

บทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ด้วย
โครงการและชุมชนเป็นฐานการวิจัย” 

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 6  ฉบับที่ 10  
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน (TCI กลุ่ม 1) 

มกราคม -
มิถุนายน 
2562 

0.8 

11 Assoc. Prof. Dr Sansern 
Intharat, Asst. Prof. Dr. 
Titiya Netwong and Dr. 
Suriya Jiamprachanarakorn 

บทความวิจัยเรื่อง “A Study of Knowledge, Belief and Practice in 
Religious Teachings for Living together with Peace at Individual 
and Communal Level of New Generations Venerating Buddhism, 
Islam and Christianity ” 

วารสาร International Journal of 
Management & Economics (IJME) ปี
ที่ 1  ฉบับที่ 1  
(วารสารเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ) 

February 
2019 

1.00 

12 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  
(วารสารเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ) 

February 
2019 

1.00 
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การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ 4.2) 
ตัวบ่งช้ี 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 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 4 การบริหารอาจารย์ ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
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2.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์   
รายชื่ออาจารย์ 2558 2559 2560 2561 

คงอยู่ เกษียณ ลาออก อื่น ๆ คงอยู่ เกษียณ ลาออก อื่น ๆ คงอยู่ เกษียณ ลาออก อื่น ๆ คงอยู่ เกษียณ ลาออก อื่น ๆ 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ✓    ✓    ✓    ✓    
ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ✓    ✓    ✓    ✓    
ดร.จติชิน จติติสุขพงษ ์     ✓    ✓    ✓    
ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล         ✓    ✓    
ผศ.ดร.ฐติิยา เนตรวงษ์         ✓    ✓    
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2.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็นการประเมิน 
คะแนนประเมิน 

2558 2559 2560 2561 

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

คะแนนเฉลี่ย 3.85 3.99 4.66  
 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ 4.3) 
ตัวบ่งช้ี ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

4.3 (3 ข้อ) 3 คะแนน 1 คะแนน 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

3.1 ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 
จ านวนผู้สมัคร จ านวนที่

ประกาศรับ 
จ านวนผู้มีสิทธิ

เข้าศึกษา 
จ านวนนักศึกษา

รับเข้าจริง 

รุ่นปีการศึกษา 2561 27 40 27 27 
รุ่นปีการศึกษา 2560 49 60 23 23 
รุ่นปีการศึกษา 2559 50 60 49 44 
รุ่นปีการศึกษา 2558 100 80 72 71 
รุ่นปีการศึกษา 2557 80 80 44 42 

 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 
จ านวน 
นักศึกษา
รับเข้า 

จ านวนนกัศึกษาคงอยู่แต่ละปีการศึกษา จ านวนที่
ลาออกและ
คัดชื่อออก* 

อัตราคงอยู่ 
(ร้อยละ) 2561 2560 2559 2558 2557 

รุ่นปีการศึกษา 2561 27 25     2 92.59 
รุ่นปีการศึกษา 2560 23 20 23    3 86.96 
รุ่นปีการศึกษา 2559 49 35 36 44   14 71.43 
รุ่นปีการศึกษา 2558 72 56 56 59 71  16 77.77 
รุ่นปีการศึกษา 2557 44 1 32 32 33 42 12 72.73 

 
* หมายเหตุ ไม่นับรวมกรณีการเสียชีวิต และการย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าตามแผน (ตาม มคอ. 2 ของปีท่ีประเมิน) : ……40…. คน 
 
ป จจ ยท  ม ผลกระทบต อจ านวนน กศ กษา: ั  ั  ี่ ี        ่        ั  ึ     
 นักศึกษามีปัญหาด้านการเงินครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนการศึกษาได้ ปัญหาการปรับตัวใน
การเรียนระดับอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ
สาขาวิชาที่เรียนไม่ตรงกับความต้องการ 
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3.2 การรับนักศึกษา 
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 3 นกัศึกษา ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้

3.2.1 การรับนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 วัตถุประสงค์ 
 หลักสูตรฯ รับนักศึกษาโดยค านึงถึงสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา ตามที ่สกอ. ก าหนด และก าหนดคุณสมบัติการรับสมัคร
นักศึกษาที่มีความโปร่งใส ชัดเจน สอดคล้องกับคณุสมบัติของนักศึกษาที่
จะเข้าเรียนในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 มีสัดส่วนจ านวนอาจารยต์่อนักศึกษาไม่เกิน 1 : 25 คน ตาม FTES 
ของกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ได้แก่ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหร ือเท ียบเท่าและผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการ
คัดเลือกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
ระบบและกลไก 
 1. ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2. จัดท าแผนจ านวนการรับนักศึกษา 
 3. ก าหนดรูปแบบและวิธีการรับนักศึกษา 
 4. ก าหนดจ านวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 
 5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
 6. การน าเสนอแต่งตั้งปฏิบัติงานโดยการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา 
 7. ประกาศผลการด าเนินการรับนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ด าเนินการ 
 8. รายงานผลการด าเนินการ ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการ 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 1. หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรฯ 
(หลักฐานอ้างอิง 1) 
 2. หลักสูตรจัดท าแผนการรับนักศึกษา 5 ปี ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 
เพื่อก าหนดจ านวนการรบันักศึกษา(หลักฐานอ้างอิง 1) 
 3. หลักสูตรก าหนดรูปแบบการรับนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
คือระบบกลาง TCAS 
 4. หลักสูตรมีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อก าหนดจ านวน
รับ และเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา ดังนี ้
  4.1 จ านวนนักศึกษาทีต่อ้งการรับตามแผนการรบัจ านวน 40 คน
ตามทีร่ะบุไว้ใน มคอ. 2 (หลักฐานอ้างอิง 1) 
  4.2 ส่งข้อมูลจ านวนรับนักศึกษาไปยังคณะเพื่อส่งข้อมูลต่อให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 5. หลักสูตรจัดท าคลิปวดิิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษา แนะแนวหลักสูตร โดยใชช้่องทางสื่อออนไลน์ด้วยวิดทีัศน์บน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บเพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์เวบ็
เพจหลักสูตร และทาง facebook หลักสูตร (หลักฐานอ้างอิง 2) 
 6. หลักสูตรจัดประชุม ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.2 เรื่องอาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้แก่กรรมการบริหารหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล และอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษารหัส 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
(หลักฐานอ้างอิง 3) 
 7. มหาวิทยาลัยประกาศผลผู้มีสิทธิ์รายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย และก าหนดวันรายงานตัวของนักศึกษา 
 8. หลักสูตรจัดประชุม ครั้งที่ 7/2561 วาระที ่3 ข้อ 3.2 เรื่องจ านวน
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปกีารศกึษา 2561 เพื่อสรปุผลการรับนักศึกษา ปี
การศกึษา 2561 พบว่ามผีู้สมัครผ่านการคดัเลือกจ านวน 27คน (หลักฐาน
อ้างอิง 4) 
 
 

 
 
1. รายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.https://www.youtube.c
om/watch?v=52y8TNC4
Gio 
 
3.รายงานการประชุมครัง้ที่ 
5/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.2  
 
 
 
 
 
4. รายงานการประชุมครั้งที่ 
7/2561 วาระที่ 3 ข้อ 3.2  
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การประเมินกระบวนการ 
 หลักสูตรได้ประเมินการด าเนินงานการรับสมัครนักศึกษาทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้  
 1. เชิงปริมาณ สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา 1 : 23 คน 
(อาจารย์ 6 คน ต่อนักศึกษา 138 คน) เป็นไปตามเป้าหมาย 
 2. เชิงคุณภาพ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามที่ก าหนดทุกคน
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรพบว่า สัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่อ
จ านวนอาจารย์เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากหลักสูตรสามารถ
รับนักศึกษาได้เต็มที่จ านวน 150 คน จึงมีมติให้รับสมัครนักศึกษาจ านวน 
40 คน ในปีการศึกษา 2562 ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2(หลักฐานอ้างอิง 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.3 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ให้องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อ
การเรียนในหลักสูตรฯ ตาม มคอ.2 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 จัดกิจกรรมจ านวน 3 กจิกรรม 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 จัดการกับปัญหาแรกเข้าของนักศึกษาในเรื่อง การปรับตัวจากการ
เรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศกึษาการใช้เทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อ
การเรียนในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี 
 
ระบบและกลไก 
 1. วางแผนและก าหนรูปแบบกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
 2. การด าเนินงานเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
 3. การประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรม 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 4. การรายงานผล ประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 
การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 1. หลักสูตรจัดประชุมครัง้ที่ 6/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.3 เรื่องวางแผน
ด าเนินการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา ปี
การศกึษา 2561 โดยประกอบด้วย กจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษา และกิจกรรมเสริมทกัษะภาษาองักฤษแนะน าให้ใช้
โปรแกรม English Discovery (หลักฐานอ้างอิง 5) 
 2. หลักสูตรด าเนินการจดักิจกรรม 
  2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  
  2.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการ
เรียนรู้ในระดับอุดมศกึษา 
  2.3 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแนะน าให้ใช้โปรแกรม 
English Discovery 
 3. สาขาวชิาไดต้ิดตามประเมินนักศึกษาด้วยวิธีการดังนี ้(หลักฐาน
อ้างอิง 6) 
  3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม ่
   - แบบสอบถาม 
  3.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการ
เรียนรู้ในระดับอุดมศกึษา 
   - แบบสอบถาม 
   - การสังเกตพุฤติกรรมการปรับตัวในชั้นเรียน 
  3.3 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแนะน าให้ใช้โปรแกรม 
English Discovery 
   - แบบสอบถาม 
 4. หลักสูตรจัดประชุมครัง้ที่ 8/2561 วาระที่ 3 ข้อ 3.1 เรื่องสรุปผล
การเตรียมความพร้อมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 พบว่า 
นักศึกษาให้ความรว่มมือในการเข้ารว่มกิจกรรม และมีความตั้งใจพรอ้ม
เปิดรับความรู้ไดท้ี่ทางสาขาวิชาจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา (หลักฐานอา้งอิง 7) 

 
 
5. รายงานการประชุมครั้งที่ 
6/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. รายงานสรุปโครงการ
บรรณารักษ์มืออาชพีปี 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. รายงานการประชุมครั้งที่ 
8/2561 วาระที่ 3 ข้อ 3.1 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 
การประเมินกระบวนการ  
 หลักสูตรได้ประเมินการด าเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้  
  1. เชิงปริมาณ สามารถจดักิจกรรมครบตามแผนที่วางไว ้3กิจกรรม 
 2. เชิงคุณภาพ ปัญหาแรกเข้าของนักศึกษาในเรื่องการปรับตัวในการ
เรียนระหว่างนักศึกษาไดจ้ัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดย
คณาจารย์ในหลักสูตรไดแ้นะน าวิธีการเรียน แนะน าหลักสูตร แนะน า
สถานที่ส าคัญ ๆ ต่างในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด ห้องพยาบาล ฯลฯ 
และได้เปิดโอกาสให้นักศกึษาได้ซักถามจนมีความเข้าใจว่าควรจะปรับตัว
อย่างไรในการเรียนระดบัอุดมศึกษา กจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา เพื่อปรับพื้นฐานการ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนในมหาวิทยาลัยกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
แนะน าให้ใช้โปรแกรม English Discovery โดยท าการทดสอบก่อนเรียน 
(Placement test) พบว่านักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ า 
 
การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 หลักสูตรจดัประชุมครั้งที ่8/2561 วาระที ่3 ข้อ 3.2 เรื่อง พิจารณา
การจดักิจกรรมเตรียมความพร้อม 3 กิจกรรม พบว่าในกิจกรรมที่ 3 ควรมี
การปรับกิจกรรมเสริมทกัษะภาษาอังกฤษ โดยยดึกิจกรรมการใช้
โปรแกรม English Discovery เพื่อพจิารณาแบ่งกลุ่มนักศึกษาตาม
คะแนนภาษาอังกฤษเป็นหลักและเพิ่มกิจกรรมจัดอบรมภาษาอังกฤษ
พัฒนานักศึกษากลุ่มอ่อนเพื่อให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกับ
นักศึกษาอื่น ๆ ก่อนเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2562 (หลักฐานอา้งอิง 
8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. รายงานการประชุมครั้งที่ 
8/2561 วาระที่ 3 ข้อ 3.2 

 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.1) 
ตัวบ่งช้ี ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

3.1 (3 ข้อ) 3 คะแนน 2 คะแนน 
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3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 3 นกัศึกษา ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้

3.3.1 การควบคุมการดแูลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือและหาทางแก้ปัญหา
แก่นักศึกษาในดา้นต่าง ๆ 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับมาก 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 หลักสูตรฯ ด าเนินงานควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอยา่งเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
ระบบและกลไก 
 หลักสูตรฯ ด าเนินการสนับสนุนและให้ค าแนะน านักศึกษาตามทีร่ะบุ
ในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) (หลักฐานอ้างองิ 1) ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 
 2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลด้านวิชาการของหลักสูตรฯ 
 3. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะน าให้รู้จักกับอาจารยท์ี่ปรึกษา
และอาจารยว์ิชาการ รวมทั้งท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียน 
 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคมุ ก ากับ ดูแล 
สนับสนุน เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาอาจารย์ทีป่รึกษา และก ากับดูแล
การท างานของอาจารยท์ีป่รึกษา 
 5. ก าหนดตารางเวลาของอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้ค าปรึกษาแนะ
แนวทางวิชาการและแผนการเรียนแก่นักศึกษา (Office Hours) เพื่อให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได ้
 6. จัดกิจกรรม/โครงการวิชาการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. รายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 7. จัดอบรม/สัมมนา/การศึกษาต่อเพื่อเป็นทางเลือกและเป็นการ
วางแผนส าหรับการประกอบอาชีพตามวชิาชพีบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์และสาขาที่เกี่ยวข้อง แก่นักศึกษาก่อนจบการศึกษา 
 8.จัดระบบการสอนเสริมด้านวิชาการแก่นักศึกษาในด้านตา่ง ๆ เช่น 
โปรแกรมคอมพวิเตอรต์า่ง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป และ
ภาษาตา่งประเทศแก่นักศึกษาที่สนใจ (หลักฐานอ้างอิง 1) 
 
การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจดัประชุม 4/2561 วาระที ่4 
ข้อ 4.8 ซึ่งมติที่ประชุมเสนอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจติร เป็นอาจารยท์ี่ปรึกษานักศึกษารหัส 61 (หลักฐานอ้างอิง 2) 
 2. หลักสูตรได้แต่งตั้ง ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ดูแลด้าน
วิชาการของหลักสูตร 
 3. หลักสูตรได้จดัปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะน าให้รู้จักกับ
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 61และอาจารยท์ี่ปรึกษาดา้นวิชาการ 
ได้แก่ ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตรโดยมีการจดัเก็บข้อมูลนักศึกษาใหม่ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท าความรูจ้ักนักศกึษา พื้นฐานครอบครวั
ของนักศึกษา ผู้ปกครอง และช่องทางการตดิต่อระหว่างอาจารย์ที่ปรกึษา
กับนักศึกษาและผู้ปกครองในกรณีจ าเป็น รวมทั้งให้นักศึกษาท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรทีเ่รียน(หลักฐานอ้างอิง 3) 
 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุม ก ากับ ดูแล สนับสนุน 
เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาอาจารย์ที่ปรกึษา และก ากับดูแลการท างาน
ของอาจารย์ที่ปรกึษาโดยจัดประชุมครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 5 ข้อ 5.2 การ
ติดตามผลการเรียนและการคงอยู่ของนักศึกษาจากอาจารยท์ี่ปรึกษา
(หลักฐานอ้างอิง 4) 
5.ตารางเวลาของอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้ค าปรึกษาแนะแนวทาง
วิชาการและแผนการเรียนแก่นักศึกษา (Office Hours) (หลักฐานอ้างอิง 
5) 
 6. หลักสูตรจัดโครงการบรรณารักษ์มืออาชพีปี 4เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (หลักฐานอ้างองิ 6) 

 
 
 
 
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
4/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.8 
 
 
 
3. แฟ้มการจดัเก็บข้อมูล
นักศึกษา  
 
 
 
 
 
4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
1/2561 วาระที่ 5 ข้อ 5.2 
 
 
 
5. ตารางช่วงเวลาให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา  
6. รายงานสรุปโครงการ
บรรณารักษ์มืออาชพีปี 4 
 
 
 
 

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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 7. หลักสูตรมีการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อ
เป็นทางเลือกและเป็นการวางแผนส าหรับการประกอบอาชีพตามวิชาชพี
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์และสาขาที่เกี่ยวข้อง แก่
นักศึกษาก่อนจบการศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 6) 
 8. มหาวิทยาลัยมีการจดัระบบการสอนเสริมด้านวิชาการแก่นักศกึษา
ในด้านตา่ง ๆ เช่น โปรแกรม English Discoveries online และคณะจัด
อบรม TOEIC ให้กับนักศึกษา (หลักฐานอา้งอิง 6) 
 
การประเมินกระบวนการ 
 เชิงปริมาณ : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการประเมินผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรกึษาพร้อมจัดท ารายงาน
การประเมินผลการด าเนินงาน ด้านระบบที่ปรึกษาโดยมีผลการประเมิน 
ดังนี้ 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
2559 2560 2561 

�̅� ระดับ �̅� ระดับ �̅� ระดับ 

ให้ค าแนะน าที่เข้าถึงง่ายและสม่ าเสมอ 4.29 มาก 4.57 มากท่ีสุด 4.24 มาก 
มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 4.30 มาก 4.58 มากท่ีสุด 4.42 มาก 
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา 
หรือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

4.26 มาก 4.50 มาก 4.28 มาก 

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อหรือ
แนวทางประกอบวิชาชีพ 

4.19 มาก 4.55 มากท่ีสุด 4.35 มาก 

การใช้ภาษาในการส่ือสารเพื่อให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

4.26 มาก 4.54 มากท่ีสุด 4.45 มาก 

การจัดการข้อร้องเรียน / ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา 

- - - - 4.27 มาก 

ผลประเมินภาพรวม 4.26 มาก 4.55 มากที่สุด 4.33 มาก 
 

 เชิงคุณภาพ :  
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินงานควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพโดยพิจารณา จัดประชุม 9/2561 
วาระที่ 5 ข้อ 5.2ควบคุม ก ากับ ดูแล สนับสนุน เสนอแนะ และให้ค าปรึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา และก ากับดูแลการท างานของอาจารย์ท่ีปรึกษา เรื่องท่ี

 
9.รายงานการประชุม คร้ังท่ี 
9/2561 วาระท่ี 5 ข้อ 5.2 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
นักศึกษากังวลและมาขอรับการปรึกษาคือ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ส าเร็จการศึกษา โดยทางหลักสูตรได้แจ้งวันท่ีอบรม และรวบรวมรายชื่อ
นักศึกษาส่งให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อเข้ารับการอบรม TOEIC 
ส าหรับเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง 
(หลักฐานอ้างอิง 9) 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามช่องทางการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา พบว่านักศึกษาใช้ช่องทางเข้าพบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาตามเวลานัดหมายน้อยท่ีสุด  
 
การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงได้ปรับตารางเวลาของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ในการให้ค าปรึกษาแนะแนวทางวิชาการและแผนการเรียนแก่นักศึกษา 
(Office Hours) โดยน าตารางสอนมาพิจารณาช่วงเวลาว่างในวันท่ีนักศึกษา
และอาจารย์ท่ีปรึกษามีการเรียนการสอนตลอดจนจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ ตามแผนพัฒนานักศึกษา ท าให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถติดตามให้ค าปรึกษาและจัดการข้อร้องเรียนให้กับ
นักศึกษาได้อย่างทันท่วงที 

 

3.3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสร้างทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักศึกษาไดร้ับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ใน 3 กลุ่ม
ทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศ
และเทคโนโลยี และกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักศึกษาที่ไดร้ับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที ่21 สามารถน า
ความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวันได ้
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 
ระบบและกลไก 
 หลักสูตรฯ ด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี ้
 1. ส ารวจความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาในการจดั
กิจกรรม 
 2. จัดท าแผนการส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษาโดยการมีสว่นร่วมของ
นักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (หลักฐานอ้างอิง 10) 
 3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 4. ติดตามการจัดกจิกรรมให้เป็นไปตามแผนการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
 5. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
 6. ปรับปรุงแผนจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 
การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 หลักสูตรฯ ด าเนินงาน ดงันี้ 
 1.ส ารวจความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาในการจดั
กิจกรรม ดังนี้ 
   1.1 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมต้องการเรียนรู้และพัฒนา
ชิ้นงานของตนเองและน าเสนอสู่สังคม 
   1.2 กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตอ้งการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี เชน่ การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ และการ
จัดท า Infographic  
   1.3 กลุ่มทักษะชวีิตและอาชีพ ต้องการศกึษาดูงาน ได้ลงมือปฏิบัติ
ในการท างานในห้องสมดุ 
 2. จัดท าแผนการส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษาโดยการมีสว่นร่วมของ
นักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 3. ได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนการส่งเสริมและพฒันานักศึกษา ดังนี้
(หลักฐานอ้างอิง 6) 

 
 
 
 
10. แผนส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
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   3.1 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
   - กิจกรรมอบรมการเขียนงานวิจัย ในวันที่ 29 เมษายน 
2562 
   3.2 กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
   - กิจกรรมพัฒนานักศกึษาทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 
    - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการInfographic ในวันที่18 
มกราคม 2562 
  3.3 กลุ่มทักษะชวีิตและอาชีพ  
   - กิจกรรมเปิดโลกทัศน์การท างานในวิชาชพีบรรณารักษฯ์ 
วันที่ 17 , 19ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2561 
   - กิจกรรมฝึกปฏิบัติงาน ณ หอสมุดแห่งชาต ิระหว่างวันที ่1 
มีนาคม – 5 เมษายน 2562 
   - กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Road to Cybrarian 
วันที่ 21 มีนาคม 2562 
   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
วันที่ 3 เมษายน 2562 
 4. ติดตามการจัดกจิกรรมให้เป็นไปตามแผนการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาพบวา่มีการด าเนินงานครบทุกกิจกรรม 
 5. ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปทุกกิจกรรม 
 6.ปรับปรุงแผนจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะ นักศึกษาต้องการ
ให้มีการฝึกปฏิบัติงานจรงิเพิ่มข้ึน 
 
การประเมินกระบวนการ 
 เชิงปริมาณ : นักศกึษาได้รับการพัฒนาทกัษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 
ครบทั้ง 3 กลุ่มทักษะ ไดแ้ก่ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่ม
ทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยี และกลุ่มทักษะชีวิตและอาชพี 
 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนาทกัษะทีส่ าคัญในศตวรรษที่ 
21 สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวติประจ าวันได ้
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  - กลุ่มทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้ให้นักศกึษาส่งบทความ
วิจัยไปตีพิมพ์ หรือน าเสนองานวิจัย  
  - กลุ่มทกัษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี นักศกึษาสอบผ่านการรู้
ดิจิทัล ได้ใบประกาศนียบัตรจากกรมแรงงาน และได้แข่งขัน Infographic 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
  - กลุ่มทกัษะชีวิตและอาชีพ นักศกึษา ชั้นปีที่ 2 ได้ใบเกียรติบัตร
จากส านักหอสมดุแห่งชาติ เป็นกรณีพิเศษ โดยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัย
และพัฒนาห้องสมุดได้กล่าวถึงนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ว่ามีคณุลักษณะที่ดใีน
เรื่อง บุคลิกภาพและจติบริการ ภาวะผู้น า สามารถท างานและเรียนรู้
ระบบงานได้ และมีทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ซึ่งตรงกับ
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์
 
การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยมี
การส ารวจความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาในการจดั
กิจกรรม ใน 3 กลุ่มทักษะ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และได้ส่งเสริมให้นักศึกษาน าทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปใช้จริง โดยกลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้ให้นักศึกษา
ส่งบทความวิจัยไปตพีิมพ์ หรือน าเสนองานวจิัย กลุ่มทักษะสารสนเทศ สือ่ 
และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้นักศึกษาสอบวัดความรู้จนได้รับใบ
ประกาศนียบัตร และส่งเสริมให้เข้าประกวด แข่งขัน จนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มทกัษะชีวิตและอาชพีส่งเสริมให้นักศึกษาไปฝึก
ปฏิบัติจริง ณ ส านักหอสมุดแห่งชาติ จนได้รับเกียรติบัตรเป็นกรณพีิเศษ 

 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.2) 
ตัวบ่งช้ี ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

3.2 (3 ข้อ) 3 คะแนน 2 คะแนน 
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3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 3 นกัศึกษา ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้

3.4.1 อัตราการคงอยู่  
 แสดงผลที่เกิด 
 (ควรมีข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี เพื่อแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
ลาออก/

คัดชื่อออก 
เสียชีวิตฯ/ 

ย้าย 
อัตรา 

การคงอยู่ 

2561 25     2  92.59 
2560 23 20    3  86.96 
2559 44 36 35   14  71.43 
2558 71 59 56 56 5 16  77.77 
2557 42 33 32 32 1 12  72.73 

* หมายเหตุ ไม่นับรวมกรณีการเสียชีวิต และการย้ายสถานที่ท างานของนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 
   1) การปรับตวัในการเรียนและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 
   2) ปัญหาการเงินของครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนการศึกษาได้ 
   3) เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด 
   4) ความต้องการศึกษาในสาขาที่ตนเองถนัดของนักศึกษาที่พบภายหลังศกึษาไปแล้ว 1 ภาค
การศกึษาพบวา่การเรียนในหลักสูตรไม่ตรงกับตอ้งการและความถนัดของตน 
 

3.4.2 การส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลกัสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 2561 2560 2559 2558 2557 

2561 
จ านวนรับเข้า 27 - - - - 
จ านวนจบในรุ่น - - - - - 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - 

2560 จ านวนรับเข้า - 23 - - - 
จ านวนจบในรุ่น - - - - - 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - 

2559 จ านวนรับเข้า - - 49 - - 
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จ านวนจบในรุ่น - - - - - 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - 

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

2557 จ านวนรับเข้า - - - 44 44 
จ านวนจบในรุ่น - - - 1 31 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - 2.27 70.45 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 

3.4.3 ความพึงพอใจ 
ประเด็นการประเมิน ผลด าเนินการ 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสตูร 4.08 4.48  
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

4.19 4.57 
 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบรกิารนักศกึษา 4.09 4.50  
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารยท์ีป่รึกษา 4.26 4.51  
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.93 4.38  
6. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์
แต่ละรายวชิา 

4.31 4.26 
 

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

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 4.14 4.45  
 

3.4.4 ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
   หลักสูตรไดร้ับเรื่องร้องเรียน ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ หลอดโปรเจ็กเตอร์
เสื่อมคุณภาพ เครื่องปรบัอากาศในห้องเรียนไม่เย็นต้องการทราบก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับด าเนินการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนักศึกษาประกอบการพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
โดยหลอดโปรเจ็กเตอร์เสื่อมคุณภาพได้ท าการตดิต่อฝ่ายเครื่องช่วยสอนมาเปลี่ยนหลอดโปรเจ็กเตอร์ใหม่ 
เครื่องปรับอากาศไม่เย็นติดต่อฝา่ยอาคารสถานทีม่าด าเนินการล้างแอร์และตรวจสอบน้ ายาแอร์ และ
ก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรไดต้ิดต่อกองพัฒนานักศึกษา เมื่อได้ก าหนดการที่แน่นอนได้ท าการ
แจ้งให้นักศึกษาทราบทาง Line หลังจากจดัการข้อร้องเรียนแล้วนักศึกษาได้ตอบขอบคุณ และพึงพอใจกับ
ผลการจัดการข้อร้องเรียน 
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การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.3) 
ตัวบ่งช้ี ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

3.3 (3 ข้อ) 3 คะแนน 1 คะแนน 
 

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

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน หลักฐานอ้างอิง 
1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 31 แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 
2. จ านวนบัณฑิตที่ไดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 

13 

3. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 

41.94 

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

53.56 

5. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ5 ดา้น (คะแนนเต็ม 5) 

4.12 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 2ตัวบ่งชี้ 2.1) 
ตัวบ่งช้ี ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

2.1 4.12 คะแนน 4.12 คะแนน 
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3.6 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา(ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2) 
ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาตรี) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
บัณฑิตรุ่นจบปีการศึกษา ......2560..................วันท่ีส ารวจ …25 เมษายน 2562……  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย
วัด 

จ านวน หลักฐานอ้างอิง 

1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด คน 31 แบบสอบถามภาวะการ
หางานท าของบัณฑิต 2. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ คน 

(ร้อยละ) 
22 

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

- ตรงสาขาที่เรียน 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

คน 
 
 
 

 
 
9 
12 

4. จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 1 
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน - 
6. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน - 
7. จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท คน - 
8. จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร คน - 
9. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 95.45 

10 ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายไดต้่อเดือน ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

บาท 15,167.73 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 



รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | 45 
สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร      ิ         ั        ์                 ์  (SAR- มคอ.7- LIS ) ป  25   ี    61 

 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
  

 

 
 
   จากตารางวิเคราะห์อัตราเงินเดือนต าแหน่งบรรณารักษ์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - 
เมษายน 2562 แยกตามประเภทห้องสมุดพบว่า อัตราเงินเดือนเฉลี่ยทุกประเภทห้องสมุดคือ 15,151 บาท 
เมื่อจ าแนกอัตราเงินเดือนเฉลี่ยตามประเภทห้องสมุด พบว่า อันดับที่ 1 หอสมุดแห่งชาติมีอัตราเงินเดือน
เฉลี่ยมากที่สุด คือ 18,000 บาท อันดับที่ 2 ห้องสมุดเฉพาะมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ย คือ 16,125 บาท อันดับ
ที่ 3 ห้องสมุดประชาชนมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ย คือ 15,500 บาท อันดับที่ 4 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามี
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อัตราเงินเดือนเฉลี่ย คือ 14,430 บาท และอันดับสุดท้ายห้องสมุดโรงเรียนมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ย คือ 
13,465 บาท  
   จากตารางการได้งานท า พบว่า ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คือ 15,167.73 บาท เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับอัตรา
เงินเดือนเฉลี่ยทุกประเภทห้องสมุด คือ 15,151 บาท พบว่าค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระสูงกว่าอัตราเงินเดือนเฉลี่ยทุก
ประเภทห้องสมุด คือ 16.73 บาท 
   แนวโน้มภาวะตลาดแรงงานและภาวะเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดอัตรา
เงินเดือนของพนักงานในหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นที่
ยอมรับ และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ 
 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.2) 
ตัวบ่งช้ี ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

2.2 4.77 คะแนน 5 คะแนน 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลกัสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

4.1 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
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 านวนนกัศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F I M I,M W P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

ชั้นปี 1 
1500119 
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้
รอบรู้ 

2/61                   

1500201 
ความเป็นสวนดุสิต 

1/61                   

1631102  
สารสนเทศ ห้องสมุดและสังคม 

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

1631104 
ทักษะการรู้สารสนเทศ 

1/61 ผศ.ดร.สายสุดา 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.สายสุดา ปั้นตระกูล                  

1631208 
การท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ 

2/61 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด                  

1631306 
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2/61 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์                  
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รหัส / ชื่อวิชา ภาค/ปี 
กศ. 

อาจารย์ผู้สอน การกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 
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 

1631604 
การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนัก
สารสนเทศ 

2/61 ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป                  

1631308 
การค้นคืนสารสนเทศและบริการ
อ้างอิง 

2/61 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 

                 

ชั้นปี 2 

1500120 
ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน 

1/61                   

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 านวนนกัศึกษา 
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 4 1 3 3 1  1       21 20 

1633121 
การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2/61 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด                  

1633206 
การสร้างและการจัดการเนื้อหา
สารสนเทศ 

2/61 ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา                  

1633414 
ห้องสมุดดิจิทัล 

2/61 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล                  

1633415 
การจัดการโครงการห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2/61 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม                  

1634414 
การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 

2/61 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 

                 

1633416 
การประชาสัมพันธ์และการตลาด
สารสนเทศ 

2/61 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์                  
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รหัส / ชื่อวิชา ภาค/ปี 
กศ. 

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

4000112 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1/61                   

ชั้นปี 3 
1633118 
การเขียนโปรแกรมขั้น 
พื้นฐานส าหรับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

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

1633120 
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

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

1633122 
การพัฒนาเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

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

1633207 
การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

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

1634104 
เครือข่ายสังคมห้องสมุดและ
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 านวนนกัศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F I M I,M W P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

1634418 
การจัดการความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

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

1634510 
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

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

1632208 
การจัดหมวดหมู่ระบบ 
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

2/61 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล                   

1633119 
การวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

2/61 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์                  

1633123 
การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

2/61 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์                  

1633129 
การใช้สารสนเทศเพื่อความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ 

2/61 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด                  

1633902 
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศ- ศาสตร์ 

2/61 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม                  
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รหัส / ชื่อวิชา ภาค/ปี 
กศ. 

อาจารย์ผู้สอน การกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 
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 

                 

ชั้นปี 4 
1634805  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

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

ใช้หลักสูตร) 

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้น 

ปีที่ 1 
ชั้น 

ปีที่ 2 
ชั้น 

ปีที่ 3 
ชั้น 

ปีที่ 4 
ชั้น 

ปีที่ 5 
ชั้น 

ปีที่ 6 
2561 รอข้อมูล      
2560 2.59 2.72     
2559 2.45 2.88 2.75    
2558 2.64 2.64 3.01    
2557 2.69 2.79 3.20    

 

4.2 คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล  
   สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 5  หลักสตูร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที ่5.1-5.4) อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

4.2.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี ้5.1) 
   พิจารณาใน 2 ประเด็นดงัต่อไปนี้ 
 (1) การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  

ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ระบบและกลไก  
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจุบัน โดยผ่านการศึกษา
ข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อน ารายละเอียด
ประกอบการพจิารณาจดัท าหลักสตูรตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 
 
การน าไปสู่การปฏิบัติ  
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมเพื่อออกแบบหลักสูตร ศึกษา
กระบวนการจัดท าหลักสตูร โดยมี “หลักคดิในการออกแบบหลักสูตร” 
ดังนี้ 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร และมีการจัดสรร
อาจารย์ประจ าหลักสตูรตามมาตรฐานการศึกษาของ สกอ. 
  - เน้ือหารายวิชาสอดคลอ้งกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ปัจจุบัน 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  - กระบวนการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
  - รายวิชาในหลักสูตรทั้งทฤษฎแีละปฏิบัติมีความทันสมัย สอดคล้อง
กับปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเนื้อหาของแต่ละวิชาต้องไม่มีความ
ซ้ าซ้อนกัน 
 
การประเมินกระบวนการ  
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมเพื่อปรกึษาหารือถึงแนวทางใน
การจดัสรร “แหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาหลกัสูตร” ดังนี ้
 1. ก่อนเปิดสอนหลักสูตรในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งอธิการบดีมีด าริให้ปรับปรุงสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อีกครั้ง จึงได้ แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
(หลักฐานอ้างอิง 1)  
 2. อาจารย์ประจ าหลักสตูร ได้ด าเนินการศึกษาความต้องการบัณฑติ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อศกึษาความต้องการของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง (หลักฐานอ้างอิง 2) 
 3. อาจารย์ประจ าหลักสตูรไดจ้ัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
และได้จัดวพิากษ์หลักสตูรโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ (หลักฐาน
อ้างอิง 3)  
 4. อาจารย์ประจ าหลักสตูรน าเสนอรา่งรายละเอยีดของหลักสูตร 
(มคอ.2) เสนอต่อคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
คณะกรรมการสภาวชิาการ และคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ 
 
การปรับปรุงตามผลการประเมิน  
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนด “วตัถุประสงค์และปรัชญาของ
หลักสูตร” ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสวนดุสติที่มุ่งเน้น
กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการการจดัการคุณภาพดา้นหลักสูตร โดย

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

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-human2600.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-human2600.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-human2600.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-human2600.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-human2600.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-human2600.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-human2600.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-LisResearch.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-LisResearch.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-human2600.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-human2600.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2555-57/2555-human2600.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
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การวิเคราะห์หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
ซึ่งหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์จดัอยู่ในกลุ่ม
หลักสูตรที่ก าลังสรา้งความโดดเด่นตามความตอ้งการในอนาคตของ
ตลาดแรงงานที่มีความช านาญและความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ทีต่้อง
พัฒนาให้ทันสมัย เป็นหลักสูตรทีพ่ัฒนาตอ่เน่ืองมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
รายวชิาตา่ง ๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นใหม่ให้ทันการเปลี่ยนแปลงและให้
ความส าคัญกับภาษาอังกฤษ พัฒนารายวิชาใหม ่ๆ เพื่อตอบสนองทักษะที่
จะต้องให้ปฏิบัติงานในอนาคต ด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดการคณุภาพ
ด้านนักศึกษา ที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะ
ที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อความส าเรจ็ของผู้เรียน ทั้งด้านการท างานและการ
ด าเนินชีวิตตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะของคนในศตวรรษที ่21  

 
 (2) การปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ ทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในหลักสตูร
ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย 
     เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ เนื้อหารายวชิาต้องทบทวนให้มีเน้ือหาที่
ทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับความ
เจริญก้าวหน้าในวงการวชิาการ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
 
ระบบและกลไก 
 การปรับปรุงหลักสูตรใหท้ันสมัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ  
  ระยะ 1 ปี คือน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) 
มาปรับปรุงด าเนินงานของหลักสูตรในปีถัดไป กล่าวคือเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนทุกท่านจะต้องท า
รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ.5) เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาความถูกตอ้ง และแนวทางในการ
ปรับปรุงเนื้อหาในทันสมัยของรายวิชานั้น ๆ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะประชุมเพือ่พิจารณาและรวบรวมการ
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ปรับปรุงเนื้อหาของแต่ละรายวิชาที่มีการเรียนการสอน ตดิตามผลการ
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาของปีการศึกษาที่ผ่านมา และจัดท า มคอ.7 เพื่อ
น าผลการประชุมที่ได้ไปปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาในปีการศึกษาถัดไป 
  ระยะ 5 ปี คือการน า มคอ.7 ต่อเน่ืองกัน 5 ปี มาท าการปรับปรุง
หลักสูตรรอบใหญ่ โดยจดัท าร่างมคอ.2 และวิพากษ์หลักสูตรอีกครั้งโดยมี
กระบวนการดังนี ้
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมเพื่อส ารวจข้อคิดเห็นของการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา (มคอ.7) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฉบับล่าสุด (พ.ศ. 2558) โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินข้ันต่อไป 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุง
หลักสูตรประชุมเพื่อสร้างความเข้าร่วมกันในเรื่องแนวทางการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอน curriculum mapping 
ค าอธิบายรายวชิา โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน ให้สอดคล้องกับ        
บริบทของอาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน  
 คณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรแบ่งหน้าที่รับผิดชอบใน
การจดัท าร่าง มคอ.2 และน าไปวิพากษ์หลักสตูรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 คณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
เน้ือหาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
คณะ สภาวชิาการ สภามหาวิทยาลัย และ สกอ. เป็นล าดับต่อไป 
 
การน าไปสู่การปฏิบัต ิ
 ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
พบว่า ทกุรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในปีการศกึษา 2561 มีเน้ือหา
ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้ติดตามผลการปรับปรงุเนื้อหารายวิชาของปีการศึกษาที่ผา่นมา และ
พิจารณาความถูกต้องการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาดังกล่าว ดังรายงาน
การประชุมครั้งที่ 10 วาระที่ 3 ข้อ 3.1 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้
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เปิดการเรียนการสอนจ านวนทั้งหมด 38 รายวิชา และมีการทบทวน
ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยทุกรายวิชา โดยรายละเอียดการปรับปรุงเนื้อหา
และความความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอของแต่ละ
รายวชิาสามารถดูได้ที่รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศกึษา 2560 หมวดที ่9 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนา
หลักสูตร และในปีการศกึษา 2561 มีแผนการปรบัปรุงจากผลการ
ประเมิน (มคอ.5) ทุกรายวิชา จากวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 38 รายวิชา ที่มี
การเปิดสอนในปีการศกึษา 2561 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในการเรียนการ
สอนให้ยังคงทันสมัยและทันต่อการความก้าวหน้าทางวิชาการในปัจจุบัน 
รายละเอียดดังตารางปรบัปรุงรายวิชา หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวน
ดุสิต หลักสตูรฯ ส่งตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ผศ.ดร.บรรพต 
พิจิตรก าเนิด, ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร และ ดร.อาภาภรณ์ อังสา
ชน) เข้าพบอธิการบด ีวนัที่ 14 ตลุาคม 2559 เพื่อเรียนถามแนวคิดใน
การปรับปรุงหลักสูตรใหท้ันสมัย ซึ่งอธิการบดีมีด าริให้พัฒนานกัศึกษาให้มี
คุณสมบัติของบัณฑิตตามที่สังคมต้องการ (หลักฐานอ้างอิง 4) ได้แก ่
   - ต้องรักการอา่น มีทักษะการอา่น มีความสามารถด้านการ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และมีความคดิสรา้งสรรค์ 
   - ต้องเขียนเป็น จดบันทึกเป็น โดยเฉพาะการจับใจความ การสรุป
ความ การท าสาระสังเขป เป็นต้น 
  - ต้องมีความรู้ดา้นข่าวสาร รอบรู้ ทันข่าว ค้นควา้อยู่เสมอ 
   - ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะของวิชาชพีบรรณารักษ์ 
   - ต้องเรียนรู้ ใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดได้ และ
ติดตามความก้าวหน้าได ้
   - มีความสามารถในการสื่อสาร รวมทั้งภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาตา่งประเทศอื่น ๆ ได้ 
 พร้อมทั้งให้ค าแนะน าด้านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนักศึกษา   
นอกจากนี้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาสาขาวิชาอยูใ่นระหว่างด าเนินการจดัท า
หลักสูตรศิปลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสารสนเทศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
10/2559 วาระที ่3 ข้อ 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS59_10.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS59_10.pdf
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ศาสตร์ได้จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2558 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุง
หลักสูตรด าเนินการร่างมคอ.2 เพื่อให้สอดคล้องกบัคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของนายจา้ง/ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต โดยปรับปรุงรายวิชาศึกษาทัว่ไปตามมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีวชิา
ศึกษาทั่วไปบังคับ 33 หน่วยกิต  
 ปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวชิา โครงสรา้งหลักสูตร 
แผนการเรียน ให้สอดคลอ้งกับก าหนดของสภาวิชาชีพ ดังแสดงในตาราง
เปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสตูร พ.ศ 2556 
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยด าเนินการจดัท า
ตารางปรับปรุงรายวิชา หลักสูตรบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงเนื้อหารายวชิาให้มีความสอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวชิา และเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาทีท่ันสมัยเพิ่มเติมเข้าไปจากเดิมใน
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ของภาคการศึกษาถัดไป และได้เร่งรัดให้
อาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละรายวิชาพัฒนาข้อมูลเพือ่ให้เกิดความทันสมัย 
และมี Out come เพื่อรองรับการมีงานท าของบัณฑิตในอนาคต 
(หลักฐานอ้างอิง 5) (หลักฐานอ้างอิง 5) 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมกีาร
พัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรของหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง (หลักฐานอ้างอิง 6) 
 นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสตูรคณะกรรมการด าเนินงาน
ปรับปรุงหลักสูตร น าผลการด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) 
ของปีการศึกษา 2556 – 2560 มาปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให้
ทันสมัย  ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้น า มคอ.7 ของปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ตารางปรับปรุงรายวิชา 
หลักสูตรบรรณารกัษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
6. รายการข้อมูลการพัฒนา
วิชาชพีของอาจารย์และ
บุคลากร 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/4_1_5.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/4_1_5.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/4_1_5.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/4_1_5.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/4_1_5.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2559/4_1_5.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/staff/staff-development.html
http://info-science.dusit.ac.th/staff/staff-development.html
http://info-science.dusit.ac.th/staff/staff-development.html
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2556 และ 2557 มารว่มพิจารณาเน่ืองจากหลักสูตรมีการจดัท า มคอ.7 
ครั้งแรกในปีการศึกษา 2556  
 เมื่อการจัดท าร่าง มคอ.2 เสร็จสิ้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรจัดท าโครงการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ (หลักฐานอ้างอิง 7-9)  
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุง
หลักสูตรน าผลการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ 
ห้องจัดการความรู ้อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน แล้วน าเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 และส่งเล่ม
หลักสูตรให้คณะกรรมการสภาวชิาการ ในวันที ่13 กรกฎาคม 2561 และ
ส่งเล่มหลักสูตรเข้าคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย ในวันที่ 20 
กรกฎาคม 2561 เป็นล าดับต่อไป ผลการปรับปรุงหลักสูตรตาม
คณะกรรมการต่างๆ ดังตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
(หลักฐานอ้างอิง 10) 
 
การประเมินกระบวนการ  
 เมื่อสิ้นสุดปกีารศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม
เพื่อประเมินกระบวนการ “การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความกา้วหน้าทางวิชาการบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” 
โดยน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้รายวิชา และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์รว่มกับรายงานผลการ
ด าเนินการของแต่ละรายวิชา (มคอ.5) เพื่อจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) แล้วด าเนินการต่อไปน้ี 
  - ท าวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง (หลักฐานอ้างอิง 11) 
  - จดัท าร่างหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร ์พ.ศ.2561  

7. บันทึก คมส.173/2561 
เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 
(ปรับปรุง พ.ศ.2561) 
8. บันทึก คมส.115/2561 
เรื่อง ขออนุมัติโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์และ
บันทึก คมส.173/2561 เรื่อง
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์(ปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) 
9. สมอ.08 (ลงวันที ่9 
มีนาคม 2561) 
10. รายงานการะประชมุ 
ครั้งที่ 1/2561 วาระที ่3 ข้อ 
3.3  
11. บทความวิจัย เรือ่ง การ
ประเมินหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์เพื่อพฒันา
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
บรรณารักษ์ศตวรรษที่ 21 
วารสารปัญญาภวิัฒน์ ปีที่ 

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/2560/4-2560-human115.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/4-2560-human115.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/4-2560-human115.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/4-2560-human115.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/4-2560-human115.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/4-2560-human115.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1_2561_SMO08-2.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1_2561_SMO08-2.pdf
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  - ด าเนินการวพิากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสายวิชาการ 
และผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
  - น าเสนอผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการคณะ สภาวชิาการ 
สภามหาวิทยาลัย และ สกอ. ตามล าดับ 
 ผลการประเมินพบว่ากระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ในการ
ปรับปรุงระยะ 4 ปี กล่าวคือการน า มคอ.5 และ มคอ.7 ของปีการศึกษา 
2557 มาปรับปรุงเนื้อหาของแต่ละรายวิชาในปีการศึกษา 2561 มี
ความถูกต้องและทันสมยัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ แต่ยังคงมีบาง
รายวชิาที่ไม่ได้ปรับปรุง ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว แจกแจงเหตุผลที่ไม่มีการปรับปรุงในทันสมัย 
และเห็นสมควรให้ปรับทัศนคติของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งอย่างน้อยควร
ปรับปรุงข้อมูลหรือยกตัวอย่างสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
 ในการปรับปรุงระยะ 4 ปี กล่าวคือการพัฒนาหลกัสูตรศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 กระบวนการปรับปรุงชื่อรายวิชา เน้ือหารายวชิา 
และกระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัย แต่มกีารทบทวนเน้ือหาซ้ าซ้อน
กันหลายครั้ง เนื่องจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชามีความเข้าใจไม่ตรงกัน ดังนัน้จึงเห็นสมควรให้การ
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและจ านวนหน่วยกิตมีทศิทางเดียวกันคือ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เท่านั้น จึงท าให้การน าผล
จากการวิพากษ์หลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรได้ไม่ครบทุกข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจ านวน 5 ท่าน (หลักฐานอ้างอิง 12) ได้แก่ 
  1. รศ.ดร.น้ าทิพย ์วิภาวนิ รองศาสตราจารย์ประจ า 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  2. รศ.ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศ
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

11 ฉบับที ่1 (มกราคม-
เมษายน 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. หนังสือเชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒวิิพากษ์หลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  3. อาจารย์บุญเลิศ อรณุพิบูลย์ ผู้อ านวยการฝา่ยบริการความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 
  4. คุณรณดิา โรจน์สัจจะกุล Senior HR Officer Learning and 
Development, Human Resources Development บริษัท ทร ูคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
  5. คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาความรู้
การเงินข้ันพื้นฐาน ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 
การปรับปรุงตามผลการประเมิน  
 จากรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (มคอ.7) ประจ าปี
การศกึษา 2560 พบว่าข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ การน า
ความรูท้ี่อาจารย์ได้รับจากการสัมมนา เข้าอบรม และประชุม มาปรับปรุง
เน้ือหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติสภาวิชาชพีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยผลส าเร็จของการปรับปรุง
หลักสูตรในปีที่ผ่านมาไดร้ะบุในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) ประจ าปีการศกึษา 2560 หมวดที ่9 แผนการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร (หลักฐานอ้างอิง 13) 
 จากรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (มคอ.7) ประจ าปี
การศกึษา 2561 หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพ
หลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ ได้แสดงว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรควร
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน มีความเข้าใจเรื่อง
แหล่งที่มาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง และปลูกฝังให้นักศึกษามีจริยธรรม
คุณธรรมควบคู่ดว้ย ดังนัน้ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาจึงปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ดังแสดงในตาราง
เปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 4/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.2 
และ 4.3 , รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5/2561 วาระ
ที่ 4 ข้อ 4.1 , รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 6/2561 วาระ
ที่ 3 ข้อ 3.1, 3.2, 3.3 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (หลักฐานอ้างอิง 
10) 
 
แนวทางปฏิบตัิที่ดี 
 การออกแบบหลักสูตรอยู่บนพื้นฐานของการก าหนดให้เนื้อหาสาระ
ของทุกรายวชิาที่เปิดสอน ทั้งทางทฤษฏีและทางปฏิบัติ ช่วยสร้างโอกาส
ในการพัฒนาความรู้และทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ ผ่านการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
รายละเอียดของแต่ละรายวิชาในหลักสตูร รวมถึงแลกเปลี่ยนข่าวสาร
เกี่ยวกับวิชาชพีดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาเน้ือหาให้ทันสมัยและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน (หลักฐานอ้างอิง 
14) 

 
 
 
 
 
14. รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 7/2561 วาระที่ 3 ข้อ 3.1 
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4.2.2 การก าหนดผู้สอนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 
5.2) 
 พิจารณาประเด็นตา่ง ๆ ต่อไปนี้ 
 (1) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรยีนการ
สอน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ ทุกรายวิชาอาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับวิชาที่สอน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ คอื อาจารย์ผู้สอนมีคุณวฒุิ ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับวิชาที่สอน 
 
ระบบและกลไก 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมเพื่อ “ก ากับ” การจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ 4 โดย
พิจารณาท าข้อตกลงร่วมกันในหัวข้อต่อไปนี้ (หลักฐานอ้างอิง 1) 
มคอ.3 และ 4 สอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.2 
กิจกรรมการเรียนกรสอนต้องเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ในกรณีที่มีผู้สอนหลายคน ให้มีการวางแผนรว่มกนั โดยแบ่งหัวข้อการ
สอนตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ละทา่น และเปิดโอกาสให้นิสิตเข้า
ปรึกษาได้อยา่งเท่าเทียมกัน 
 การน ารายงานผลการเรยีนการสอน (มคอ.5) รายงานผลการฝกึ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และแบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อการสอนของอาจารย์ ต่อการเรียนการสอนครั้งที่ผ่านมา มาปรับปรุง
การจดัการเรียนการสอนในครั้งปัจจุบัน (หลักฐานอ้างอิง 2) 
ในกรณีทีร่ายวชิานั้น ๆ มีภาคปฏิบัติการ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละ
ท่านส ารวจตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใน
ห้องปฏิบัติการ จดัสรรให้พร้อมส าหรับการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ 
หากเครื่องมือมีการช ารุดให้แจ้งกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยอยูใ่นวาระเสนอเพื่อพิจารณา เมื่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
1/2561 วาระที่ 3 ข้อ 3.1 
และรายงานการประชุม ครั้ง
ที่  6/2561 วาระที ่4 ขอ้ 
4.1 
 
 
 
2. รายงานการประชุมครั้งที่ 
5/2561 วาระที่ 3 ข้อ 3.2 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_04.pdf
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
แผนการสอน เครื่องมือ และอุปกรณ์พร้อม ให้เริม่จัดการเรียนการสอน
ตามที่ก าหนดไว้ในตารางสอน  
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดอาจารย์ผู้รบัผิดชอบในการ 
“ติดตาม” การจดัท า มคอ.3 และ 4 ของแต่ละรายวิชา และรวบรวมเพื่อ
น าเสนอให้คณะกรรมการบริการหลักสูตรพิจารณา “ตรวจสอบ” การท า 
มคอ.3 และ 4 ให้สอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.
2 และกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยน า มคอ.5 ของการเรียนการสอนในการเรียนการสอน
ที่ผ่านมา มาปรับปรุงวิธกีารเรียนการสอนของ มคอ.3 ในปัจจุบัน และน า 
มคอ.6 ของปีการศึกษาทีผ่่านมา มาปรับปรุงกระบวนการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามของ มคอ.4 ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
เรียนการสอน 
 เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้ มคอ.3 และ 4 ของ
รายวชิา นั้น ๆ “ผ่านการพิจารณา” ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบในการ
รวบรวม มคอ.3 และ 4 ของทุกรายวชิาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นส่ง
ให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามปฏิทนิวิชาการซึ่งฝ่ายวชิาการ
ของคณะเป็นผู้ก าหนด โดยส่งให้ คณะ 1 ชดุ เกบ็ที่สาขาวิชา 1 ชดุ และ
เก็บที่อาจารย์ผู้สอน 1 ชดุ (หลักฐานอ้างอิง 3) 
 
การน าไปสู่การปฏิบัต ิ
 ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก “การก ากบั ติดตาม และ
ตรวจสอบจัดท า แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจดัการ
เรียนการสอน” พบว่าทกุรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศกึษา 2561 ม ีมคอ.
3 และ มคอ.4 ที่ผ่านการพิจารณาความถูกต้องของแผนการสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน วิธกีารประเมินผลการเรียนรู้ และ
เกณฑ์การประเมิน ทีร่ะบุใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน และ 
มคอ.4 ให้สอดคลอ้งกับ Curriculum Mapping ดังระบุใน มคอ.2 รวมถึง
ตรวจสอบการน าผล มคอ.5 มคอ.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. รายงานการประชุมครั้งที่ 
6/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การเรียนรูร้ายวิชา และผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการ
เรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน ของปีการศึกษา 2560 มาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 
 อาจารย์ประจ าหลักสตูร ด าเนินการก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจดัการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
  ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561 
  1. ก าหนดส่งรายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) และจัดอาจารย์
ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 1/2561 และ 2/2561 เพือ่พิจารณาทวนสอบ
ความถูกต้องของ มคอ.3 ก่อนน าไปใช้จัดการเรียนการสอน (หลักฐาน
อ้างอิง 4) 
  2. พิจารณาทวนสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3- 4) ภาค
การศกึษาที ่1/2561 ในการประชุมหลักสตูร ครัง้ที่ 6/2561 วาระที่ 4 ข้อ 
4.1 โดยมีข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนควร
ในไปปรับปรุงแก้ไข แล้วน าส่งไฟล์ มคอ.3 กลับมายังหลักสูตรเพื่อน าขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ ต่อไป (หลักฐานอ้างอิง 5) 
  ภำคกำรศึกษำ 2/2561  
  1. จัดอาจารย์ผู้สอนภาคการศกึษาที ่2/2561 (หลักฐานอ้างอิงที ่6) 
คณะฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาทวนสอบ มคอ.3 - 4 กอ่นเปิด
เรียนไม่น้อยกว่า 1 เดือน ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงได้แจ้ง
อาจารย์ผู้สอนให้จัดท าและน าส่ง มคอ.3 ภายในวันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 
2561 เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาทวนสอบ มคอ.3- 4 ภาค
การศกึษา 2/2561 ก่อนที่จะน าส่งคณะฯ เพื่อด าเนินการทวนสอบระดับ
คณะฯ ตอ่ไป (หลักฐานอ้างอิง 7) 
  2. อาจารย์ประจ าหลักสตูร พิจารณาทวนสอบ มคอ.3 ทุกรายวิชา 
ในการประชุมหลักสตูร ครั้งที่ 6/2561 วาระที ่4 ข้อ 4.1 แล้วท าสรุป
น าเสนอต่อคณะฯ  
  3. คณะฯ ได้แจ้งผลการทวนสอบ มคอ.3- 4 (ระดับคณะ) กลับมา
ยังหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
4/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.1  
 
 
5. รายงานการประชุมครั้งที่ 
6/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
 
 
 
 
6. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
7/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.3 
 
 
 
7. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
10/2561 วาระที ่4 ข้อ 4.1 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_04.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS60_05.pdf
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  4. อาจารย์ประจ าหลักสตูร น าผลการทวนสอบ มคอ.3- 4 (ระดับ
คณะ) แจ้งต่อที่ประชุมหลักสูตร ครั้งที ่10/2561 วาระที ่4 ข้อ 4.1 
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนแตล่ะรายวิชาน ากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน า 
แล้วน าส่งไฟล์ มคอ.3 กลับมายังหลักสูตรเพื่อน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหลักสูตรฯ ต่อไป  
 
การประเมินกระบวนการ 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมเพื่อพิจารณาประเมินการ
ด าเนินงานของระบบและกลไกของ “การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
จัดท า แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจดัการเรียนการ
สอน” ในปีการศึกษา 2561 พบว่าการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ยังคงมี
ความล่าช้า ดังนั้นประธานหลักสูตรจัดท าปฏิทินก าหนดการส่งเอกสาร 
มคอ.ต่าง ๆ ของสาขาวิชา เพื่อเป็นการชว่ยเตือนและวางแผนการท างาน
ให้กับอาจารย์ผูส้อนทุกทา่น อีกทั้งยังงา่ยต่อการก ากับ ตดิตาม และ
ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4  
 
การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 จากผลการประเมินระบบและกลไกของ “การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบจัดท า แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจดัการ
เรียนการสอน” ในปีการศึกษา 2560 พบวา่ กระบวนการเก็บรวมรวม
เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 ยังไม่เป็นระบบ แล้วมีความสับสนท าให้
เอกสารบางส่วนสูญหาย ในปีการศกึษา 2561 จงึได้เพิ่มกระบวนการ
จัดเกบ็รวบรวมเอกสารตา่ง ๆ ในเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ รวมถึง มคอ.3 
และ มคอ.4 ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหมวดหมู่ อาจารย์
ทุกท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบเอกสารได้อยา่งสะดวก  
 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 แต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่ก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบ การจัดท า 
มคอ.3 และ 4 ให้เสร็จสิน้ก่อนเปิดภาคการศกึษาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
โดยการสรา้งระบบช่วยเตือนเป็นระยะ ฝ่ายวิชาการของคณะจัดท าปฏิทิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  | 68 
สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร      ิ         ั        ์                 ์  (SAR- มคอ.7 -  LIS) ป  25 ี    61 

 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
วิชาการ และประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเพื่อเน้นย้ าการจัดท า มคอ.3 
และ 4 โดยรายละเอียดของรายวิชาต้องมีคุณภาพ ครอบคลุมเนื้อหาตาม
ค าอธิบายรายวชิาและทกัษะการเรียนรูท้ี่ระบุใน มคอ.2 
 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนต้องมีประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเพื่อ
วิพากษ์วิจารณ์กระบวนการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปปรับปรุงกระบวนการจัดท า มคอ.3-6 
(หลักฐานอ้างอิง 8) รวมถึงแบ่งบันประสบการณ์ เทคนิค และวิธีการ เพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสอน การจัดการเรียนการสอนที่มีภาคปฏิบัติการต้อง
มีการส ารวจเครื่องมือ อปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติการใหพ้ร้อมก่อนมีการเรียนการสอนเสมอ โดยต้องมีการ
ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเป็นประจ า และมี
แนวทางส ารองในการจัดการเรียนการสอนในกรณีที่เครื่องมือช ารุด
กระทันหัน เมื่อสิ้นสุดภาคการศกึษาตอ้งการมีการส ารวจประสิทธิภาพ
ของการฝึกปฏิบัติการและความเสียหายของเครื่องมือ เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของภาคการศกึษาถัดไป 

 
 
 
 
 
8. รายงานการประชุมครั้งที่ 
10/2561 วาระที ่4 ข้อ 4.1 
 
 
 

 
 (2) การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการ 
บูรณาการกับการวิจัย การบรกิารวิชาการทางสังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ มีโครงการบูรณาการพันธกิจตา่ง ๆ กับการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี อยา่งน้อย 1 โครงการ/ปีการศกึษา 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ คอื นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการ
ได้รับความรู้และประสบการณด์้านบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์เพิ่มเติมจากการศกึษาในชั้นเรียน 
 
ระบบและกลไก 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวางแผน น าเสนอโครงการบูรณการ
งานวิจัย การบรกิารวิชาการ และกิจกรรมศิลปวฒันธรรม หรือพันธกิจอืน่ 
ที่เกี่ยวข้องเข้ากับการเรียนการสอน โดยรายวิชาที่ถูกเลือกต้องมีส่วน
เกี่ยวข้องการบูรณาการนั้น ๆ 
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 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรน าเข้าที่ประชุม พจิารณา และอนุมัติ
โครงการโดยไมใ่ช้งบประมาณ หรือใช้งบประมาณน้อยที่สุด เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติงบประมาณในทุกดา้น 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินโครงการบูรณาการ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการน าเสนอผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิพากษ์ วิจารณ์ ผลการด าเนินงาน
โครงการ และแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงโครงการใน
การด าเนินงานครั้งต่อไป โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มุ่งเน้นการ
พิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการบูรณาโครงการดังกล่าวกับ
การเรียนการสอน เพือ่ให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ารว่ม
โครงการ 
 
การน าไปสู่การปฏิบัต ิ
 ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก “การบูรณาการพันธกิจตา่ง ๆ 
กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี” พบว่าในปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีการบูรณาการพันธ
กิจต่าง ๆ เข้ากับการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ดังต่อไปนี้ 
 กำรบูรณำกำรพันธกิจด้ำนกำรวจิัย 
 1. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้ทุน
สนับสนุนการวิจัยภายใตโ้ครงการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง “ผลของ
การจดัการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนแบบ LT ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนและความสามารถการท างานเป็นทีมของนักศึกษา
หลักสูตรบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” รายวชิาทกัษะ
จ าเป็นของนักสารสนเทศในยุคดิจิทัล ในภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศกึษา 
2561 (หลักฐานอ้างอิง 1) และน าผลการวิจัยดังกล่าวมาใช้กับการเรียน
การสอนรายวชิาการบรกิารอา้งอิงและสารสนเทศ ในภาคเรียนที ่
1/2561) (หลักฐานอ้างองิ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มคอ.3 รายวิชาทักษะ
จ าเป็นของนักสารสนเทศใน
ยุคดิจิทัล ภาคการศกึษา 
1/2561 
2. มคอ.3 รายวิชาการ
บริการอา้งอิงและสารสนเทศ 
ภาคการศึกษา 1/2561 
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 2. ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ เป็นหัวหน้าโครงการวจิัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ การใชก้ารเรียนรูแ้บบสืบเสาะและสร้างสรรค์เป็นฐานที่ส่งผลต่อ
การรู้ดิจทิัลของนักศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์ในรายวิชาการจดัการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(หลักฐานอ้างอิง 3) 
 กำรบริกำรวิชำกำร 
 ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสตูรด าเนินการจดัการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาดา้นการบริการวชิาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี ้
 - ประชุมหารือ ครั้งที่ 7/2561 วาระที ่4 ข้อ 4.1 เรื่องการจดัท า
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หลักฐานอ้างอิง 4) ตามที่
หลักสูตรฯ ได้จดัท าโครงการบรรณารักษ์มืออาชพี ปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษา
มีทักษะ ส าหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมุง่ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะพื้นฐาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ทักษะการเรียนรู้/ นวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะชวีติ/อาชีพ เสร็จสิ้นไปแล้ว
นั้น ผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อกจิกรรมตา่ง ๆ ที่นักศกึษาได้เข้า
ร่วมนั้นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และนักศึกษายังได้ให้ ความเห็นว่า 
กิจกรรมตา่ง ๆ มีประโยชน์และอยากให้มีกิจกรรมเช่นน้ีต่อไป  ดังนั้น 
หลักสูตรจึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2561 โดย
ด าเนินงาน ต่อเน่ืองจากโครงการปีที่ผ่านมา และใช้ชื่อโครงการ 
บรรณารักษ์มืออาชพี ปทีี่ 4 โดยจะมีกิจกรรมพฒันา นักศึกษาหลัก 2 
กิจกรรม ได้แก่  
1. สัมมนาวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์เป็นกิจกรรม
ส าหรับ นักศึกษา ชั้นปีที ่1, 2, 3 และ 4 รับผิดชอบโดย ดร.นันทวัน เรือง
อร่าม และนางสาวสุกัญญา พวงแก้ว โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่
สนใจเข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย    
2. กิจกรรม “การสืบเสาะและชุมชนการเรียนแนวดิจิทัล เสวนาแนวทาง
การพัฒนาแพลตฟอร์ม ชุมชน แนวทางการพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัล 
เป็นกิจกรรมส าหรับนักศกึษา ชั้นปีที่ 3” รับผิดชอบโดย ผศ.ดร. ฐติิยา 
เนตรวงษ์ ได้น านักศึกษาลงชุมชนต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วใช้

3. มคอ.3 รายวิชาการการ
จัดการความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาคการศกึษา 
1/2561 
 
 
 
 
 
4. รายงานการประชุมครั้งที่ 
7/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.1  
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องค์ความรู้จากรายวิชาการจดัการความรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่น ไปจัดท า
สื่อประชาสัมพันธใ์นรูปแบบคลิปวิดีโอ และอินโฟกราฟิก เพื่อให้คนรู้จัก
ชุมชนมากขึ้น  
 
การประเมินกระบวนการ 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมเพื่อวิพากษ ์วิจารณ ์
กระบวนการ “การบูรณาการพันธกิจตา่ง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี” โดยมีมติเหน็ชอบให้การด าเนินกระบวนการ มีความ
เรียบร้อยและเพื่อให้ผลของการบูรณาการเห็นภาพชัดเจนข้ึน 
 คณะกรรมการเห็นสมควรให้เพิ่มแบบส ารวจความพึงพอใจของนิสิตใน
หัวข้อประโยชน์ที่ได้รับจากการบูรณาการโครงการต่าง ๆ เข้ากับการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา หรือท าแบบทดสอบก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการ และวางแผนการวจิัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที ่
4 ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (หลักฐานอา้งองิ 5) 
 
การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 ในปีการศึกษา 2561 ไดน้ าผลการประเมินกระบวนการ “การบูรณา
การพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี” ในภาค
การศกึษาที ่1/2561 มาทวนสอบ และน าไปปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชา
บูรณาการให้สอดคล้องกบัการเรียนการสอนมากข้ึน ผลการปรับปรุง
พบว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น และ
เห็นถึงความส าคัญของการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามคีวาม
เข้าใจ และมีทักษะต่อรายวิชาไดร้วดเร็วขึ้น (หลักฐานอ้างอิง 6) 
 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 อาจารย์ผู้สอนน าประสบการณ์ที่ได้จากงานวจิัยและการบริการ
วิชาการมาส่งเสริมการเรยีนการสอน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมดังกลา่วเพื่อให้เกิดการเรียนรู ้พัฒนาทกัษะด้านต่าง ๆ จาก
ประสบการณ์โดยตรง การจดัท ากิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตรต่าง ๆ 
มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดผลประโยชน์สูงสุดทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. รายงานการประชุมครั้งที่ 
9/2561 วาระที่ 1 ข้อ 1.6 
 
 
 
 
 
 
 
6. รายงานการประชุมครั้งที่ 
1/2562 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
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จริยธรรม และให้โอกาสนักศึกษาแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
จัดท าหัวข้องานวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมเสริมทักษะการ
เรียนรู้ที่ตนเองต้องการและคาดวา่จะได้ประโยชนจ์ากกิจกรรมเหล่านั้น 

 

4.2.3 การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 
 พิจารณาประเด็นตา่ง ๆ ต่อไปนี้ 

(1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาตb 
ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ นิสิตนักศึกษาทุกคนไดร้บัการประเมินผล
การเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ด้วยเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ คอื การประเมินต้องสอดคล้องกับ Curriculum 
Mapping  
 
ระบบและกลไก 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมเพื่อพิจารณา มคอ.3 ของทุก
รายวชิาวา่มี วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรตูามกรอบมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน Curriculum Mapping ใน มคอ.2 หรือไม่ โดย
พิจารณาเกณฑก์ารประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีความ
เหมาะสม สมเหตุสมผล และสะท้อนถึงทักษะการเรียนรู ้
 ถ้าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพจิารณาแล้วว่า มคอ.3 ของรายวิชา
ใด “ไม่ผ่าน” ให้น ากลับไปปรับปรุงและน าเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอกี
ครั้ง 
 ถ้าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพจิารณาแล้วว่า มคอ.3 ของรายวิชา
ใด “ผ่าน” ให้ด าเนินการเรียนการสอนได ้โดยใช้วธิีการประเมินผลการ
เรียนรู้ดังกล่าว 
 
การน าไปสู่การปฏิบัต ิ
 ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก “การประเมินผลการเรียนรูต้าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ” พบว่า นิสิตนักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินผล
การเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ด้วยเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ 
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ซึ่งสอดคล้องกับ Curriculum Mapping ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 โดยกอ่นเปิด
ภาคการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกทา่น
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวิธกีารประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวชิา พิจารณาความถูกต้องของการออกข้อสอบ (การทวนข้อสอบ) มี
การประเมินตามสภาพจริง และใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบ
อัตนัย ปรนัย แบบฝึกหัด การน าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นใน
การก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการเรียนการสอน ทัง้นี้พิจารณาให้วธิีการ
ประเมินสะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ทีร่ะบุใน มคอ.3 อาจารย์ประจ า
รายวชิา ด าเนินการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิดังนี ้
  1. อาจารย์ผู้สอนระบุเกณฑ์ประเมิน วิธีการประเมิน การวัดผล และ
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน อาทิ ข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน ในรายละเอียด
รายวชิา (มคอ.3) (หลักฐานอ้างอิง 1) 
   2. บันทึกคะแนนโดยจ าแนกผลการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 5 ดา้น ตาราง
แสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศกึษา 2561 (หลักฐาน
อ้างอิง 2 
  3. นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของตวัเอง เมื่อสิ้นสุดภาค
การศกึษา โดยแบบฟอรม์ที่หลักสูตรจดัท าขึ้น (หลักฐานอ้างอิง 3) 
  4. อาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
โดยระบุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละดา้น (หลักฐานอ้างอิง 4) กลับมา
ยังหลักสูตร 
 
การประเมินกระบวนการ 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมเพื่อประเมนิกระบวนการ “การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ” ประจ าปีการศึกษา 
2560 โดยมีมติวา่การด าเนินกระบวนการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุก
รายวชิามีวธิีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและสะท้อน 
Curriculum Mapping ที่ระบุใน มคอ.2 กระบวนการตรวจสอบความ
ถูกต้องเป็นไปตามที่ระยะเวลาก าหนด และเพื่อให้การประเมินผลการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพเพิม่สูงข้ึน คณะกรรมการมมีติให้มีการทวนข้อสอบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. รายละเอียดของรายวชิา 
(มคอ.3)  
2. ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของนักศึกษา ปี
การศกึษา 2561 (จ าแนก
ตามรายวิชา) 
3. แบบประเมินการจัดการ
เรียนการสอนภาคการศกึษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
4. รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) ภาค
การศกึษาที ่1 ปีการศึกษา 
2561 
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เพื่อพิจารณาความยาก/ง่าย โดยข้อสอบต้องมีเน้ือหาสอดคล้องกับ
แผนการสอนและค าอธิบายรายวิชานั้น ๆ มีการตรวจสอบความคิดเห็น
โดยระบุให้หัวข้อ การก ากับ/ควบคุมกระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินนักศึกษา ในการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการ
บริหารหลักสูตร โดยพบว่าความพึงพอใจของอาจารย์อยูใ่นระดับมาก 
 
การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 จากการประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิในปีการศึกษา 2560 พบว่าการด าเนินงานตาม
กระบวนการเป็นระเบียบเรียบร้อยตามระยะเวลาที่ก าหนด หากตอ้งการ
ปรับปรุงให้ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ประเมิน  
 ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 จึงน าข้อเสนอแนะเหล่านี้มาปรับปรุง
กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศกึษาโดยเพิ่มเติมหัวข้อ
การประยุกต์ใช้ความรู้ในห้องเรียนกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ให้
นักศึกษายกตวัอย่างกรณีศึกษาทีพ่บในการจัดการสารสนเทศในองค์กร
สารสนเทศ  เป็นต้น อีกทั้งมีการประยุกต์ใชร้ะบบบริหารจัดการผล
การศกึษาที่ประธานหลักสูตรสรา้งขึ้น เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนรวมถึง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน 
 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดผู้รับผิดชอบในรายวิชาที่เปิดสอน 
อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 โดยระบุวิธีการประเมินและเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ใน มคอ.2 น า มคอ.3 
ของแต่ละรายวิชาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ เพือ่พิจารณา แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น และเสนอแนะวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่
เหมาะสม เพื่อประสิทธภิาพสูตรสุดในการประเมินทักษะการเรียนรู้ 
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ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 
 

รหัส / ชื่อวิชา ภาค 
กศ. 

ค่าร้อยละผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ ์
ในแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2561 

ด้าน
คุณธรรม/ 
จริยธรรม 

ด้านความรู ้ ด้านทักษะ 
ทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และไอ
ที 

ชั้นปีที่ 1 
1500119 
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 

2/61      

1500201 
ความเป็นสวนดุสิต 

1/61      

1631102  
สารสนเทศ ห้องสมุดและสังคม 

1/61 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30 

1631104 
ทักษะการรู้สารสนเทศ 

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      

1631208 
การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

2/61      

1631306 
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2/61      

1631307 
การบริการสารสนเทศ 

1/61 96.30 81.48 92.59 96.30 96.30 

1631603 
การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 

1/61      

1631604 
การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 

2/61      

1631308 
การค้นคืนสารสนเทศและบริการอ้างอิง 

2/61      

ชั้นปีที่ 2 
1500120 
ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน 

1/61      
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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      

1633206 
การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 

2/61      

1633414 
ห้องสมุดดิจิทัล 

2/61      

1633415 
การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 

2/61      

1634414 
การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 

2/61      

1633416 
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 

2/61      

4000112 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

1/61      

ชั้นปีที่ 3 
1633118 
การเขียนโปรแกรมขั้น 
พื้นฐานส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

1/61 94.29 94.29 94.29 94.29 94.29 

1633120 
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

1/61 100.00 100.00 94.29 94.29 94.29 

1633122 
การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 

1/61 100.00 91.43 85.71 91.43 85.71 

1633207 
การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

1/61 100.00 54.29 100.00 100.00 100.00 
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1634104 
เครือข่ายสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ 

1/61 100.00 77.14 100.00 100.00 100.00 

1634418 
การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1/61 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1634510 
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

1/61 97.14 85.71 100.00 100.00 97.14 

1632208 
การจัดหมวดหมู่ระบบ 
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

2/61      

1633119 
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

2/61      

1633123 
การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2/61      

1633129 
การใช้สารสนเทศเพื่อความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ 

2/61      

1633902 
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ- 
ศาสตร์ 

2/61      

1634414 
การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 

2/61      

ชั้นปี 4 
1634805  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

1/61      
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(2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่มี
การเรียนการสอนตอ้งไดร้ับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสิตนักศึกษา 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ คอื การประเมินผลการเรยีนรู้ของนิสิตนักศึกษา
สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
 
ระบบและกลไก 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศกึษา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยจัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้รายวิชาโดยใช้วิธกีารทวนสอบจากแบบประเมินตนเองของ
นิสิตนักศึกษา เพือ่วิเคราะห์ว่าผู้สอนได้ปฏิบัติตามมาตรฐานผลการเรียน
รู้อยู่ในระดับใด  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจดัท ารายงานสรุปผลการประเมินทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่
ตนเองรับผิดชอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรพิจารณา
ความถูกต้องในหัวข้อตอ่ไปนี้ 
 การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาสะทอ้นทักษะการเรียนรู้ที่
นักศึกษาต้องได้ตาม Curriculum Mapping ที่ระบุไว้ใน มคอ.2  
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละรายวิชา ต้องแสดงให้
เห็นว่านิสิตนักศึกษาประเมินตนเองว่าได้รับทักษะการเรียนรูท้ี่อยู่ในความ
รับผิดชอบหลัก ในระดับใด และทักษะการเรียนรูท้ี่อยู่ในความรับผิดชอบ
รอง ในระดับใด 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงรายวิชาที่สรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาไม่สอดคล้องกับความรับผิดชอบ
หลัก และความรับผิดชอบรอง ดังระบุไว้ใน Curriculum Mapping 
(มคอ.2) 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไปปรับปรุงรายวิชา โดยระบุแผนการปรบัปรุงรายวิชาใน มคอ.5 
เพื่อน าไปปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนครั้งถัดไป และพิจารณาข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศกึษา 2561 (หลักฐานอ้างอิง 1)  
 
การน าไปสู่การปฏิบัต ิ
 อาจารย์ประจ าหลักสตูร ด าเนินการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ในปกีารศกึษา 2561 ดังนี้ 
 1. รวบรวมรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  
 2. อาจารย์ประจ าหลักสตูรจดัประชุม เพื่อด าเนินการทวนสอบ        
ภาคการศึกษา 1/2561 เพื่อด าเนินการทวนสอบ โดยพจิารณาความ
ถูกต้อง ความสอดคล้อง และความเป็นไปได้จริงของเอกสารตา่ง ๆ แล้ว
ส่งไปยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์เพื่อทวนสอบอีกครั้ง ได้แก่  
  1) รายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3)  
  2) ผลการเรียนที่ประมวลผลจากระบบบริหารการศึกษา  
  3) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และ  
  4) เอกสารบันทึกคะแนนเก็บ 
 3. อาจารย์ประจ าหลักสตูร แจ้งผลการทวนสอบให้อาจารย์ผู้สอนแต่
ละท่านทราบ และน าไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ แล้วส่งกลับมายัง
หลักสูตร เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตรตอ่ไป 
 
  
การประเมินกระบวนการ 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประเมินกระบวนการ “การตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา” โดยการจดัสัมมนาวิชาการ
ของหลักสูตรบรรณารักษ์ ชั้นปีที่ 4 ประเด็น Road to Cybrarian ในวัน
พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 301 ศูนย์
พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ (หลักฐานอ้างอิง 2) จากการ
ประเมินสิ่งที่ได้จากการสมัมนาของนักศึกษา พบวา่กระบวนการดังกล่าว

 
 
 
1. รายงานการประชุมครั้งที่ 
3/2562 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รายงานการประชุมครั้งที่ 
2/2562 วาระที่ 1 ข้อ 1.1 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ส่งผลให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางการประกอบอาชีพในสาขาวิชามาก
ยิ่งข้ึน และให้ความสนใจต่อการจัดสัมมนาอย่างเป็นระบบระเบียบ 
ผู้ทรงคุณวุฒิสามารถตอบข้อซักถามของนักศึกษาได้เป็นอย่างด ี
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอนติดตาม
ความกา้วหน้าการด าเนินการวจิัยของนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 พบว่าแต่ละ
งานวิจัยมีความคืบหน้าจากการเอาใจใส่ของคณาจารย์ของหลักสูตร 
(หลักฐานอ้างอิง 3) 
 
การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 จากการประเมินกระบวนการ “การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา” ในปีการศึกษา 2560 พบว่ากระบวนการดังกลา่ว
เป็นระบบระเบียบ และเสนอแนะให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจสอบวิธีการ
ประเมินซ่ึงรวมอยู่ในกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
สอน โดยในปีการศึกษา 2561 ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุง
กระบวนการดังนี ้
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอบทุกท่านได้ท า
ข้อตกลงวิธีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งมี
ทั้งหมด 3 วิธี ได้แก ่
  1. นักศึกษาประเมินตนเองว่าจากการเรียนการสอนในระดับ
รายวชิา ตนเองได้รับทักษะการเรียนรู้อะไรบ้าง ในระดับใด ดังแสดงใน
แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ประจ าปีภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
  2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินภาพรวมของนิสิต
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี วา่ได้รับทักษะการเรียนรู้อะไรบ้าง ในระดับใด ดัง
แสดงในรายงานสรุปผลการประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ภาพรวมของนักศึกษา ภาคการศกึษาที ่1 ปี
การศกึษา 2561 
  3. ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกตรวจสอบความเหมาะสมของข้อสอบให้
เป็นไปตามแผนการสอน โดยก าหนดให้ผู้ทรงคุณวฒิภายนอกหมายถึง 
อาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นและไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบ

 
 
 
 
3. รายงานการประชุมครั้งที่ 
2/2562 วาระที่ 3 ข้อ 3.2  
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
รายวชิาที่จะทวนสอบ ดงัแสดงในรายงานสรุปผลการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 (ผลจากการน า
ระบบบันทึกผลการเรียนรู้มาใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ท าให้สามารถทราบได้ว่าแต่ละรายวชิามีผลการเรยีนรู้แต่ละด้านเป็น
อย่างไร (ดูเพิ่มตารางแสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนรูข้องนักศึกษา ปีการศึกษา 
2561 (จ าแนกตามรายวชิา) 
 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการ “การตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา” เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการ
รวบรวมและก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับปฏิทิน
วิชาการของมหาวิทยาลยั และมีการเผยแพรว่ิธีการประเมินผลการเรียนรู้
สู่สาธารณะ 

 
 (3) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.
7)  

ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ ทุกรายวิชามีการประเมินการจดัการเรียน
การสอน (มคอ.5 และ มคอ.6) และทุกปีการศกึษามีการประเมินหลักสูตร 
(มคอ.7) 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ คอื การประเมินการจดัการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) มกีระบวนการประเมิน
และเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับ Curriculum Mapping ดังระบุใน 
มคอ.2 
 
ระบบและกลไก 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมเพื่อพิจารณาก ากับการประเมิน
การจดัการเรียนการสอน (มคอ.5 และ มคอ.6) ของทุกรายวิชาที่มีการ
เรียนการสอน ในหัวข้อตอ่ไปน้ี 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  - การจดัท า มคอ.1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 มีเน้ือหาสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  - การกระจายตัวของเกรดมีความผดิปกติหรือไม ่ถ้ามีความผิดปกติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบต้องแจกแจงเหตุผล เพื่อหาแนวทางแก้ไข และ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ 
  - ผลการด าเนินการของรายวิชาหรือ มคอ.5 ของแต่ละรายวชิา 
เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 หรือไม่ โดยต้องเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
  - การน าผลรายงานใน มคอ.5 และผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มา
ปรับปรุงผลการด าเนินงานของแต่ละรายวิชา โดยวิเคราะห์จุดเด่นและจุด
ด้อยของผู้เรียนเพื่อก าหนดเกณฑ์ประเมินและวิธีการประเมินผลการเรียน
ที่เหมาะสม รวมถึงพัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้ส่งเสริมผลการเรียนรู้
หลักและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานในการเรียนการสอนครั้งถัดไป 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
ก ากับและติดตามการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และ 
มคอ.6) ของทุกรายวิชาที่เปิดสอน โดยผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ในการรวบรวม
เอกสารเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายวิชาการของคณะตามวันและเวลาที่ก าหนดใน
ปฏิทินวิชาการ ในสว่นของรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร หรือ 
มคอ.7 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและรับผิดชอบโดยแบ่งตาม
หมวดที่มีในรายงาน รวมถึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักเพื่อรวบรวมเป็น
รูปเล่มรายงานและส่งให้แก่ฝ่ายวิชาการของคณะ และมหาวิทยาลัยเป็น
ล าดับต่อไป 
  
การน าไปสู่การปฏิบัต ิ
 1. คณะกรรมการบร ิหารหล ักสูตรประสานงานกับอาจารย ์ผู้สอนท ุก
รายว ิชาในปีการศึกษา 2560 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เพือ่ขอ
ข ้อม ูลได ้แก ่รายละเอ ียดของรายว ิชา (มคอ.3) แบบทดสอบ เกณฑ ์
การให ้คะแนน และผลคะแนน ทั้งคะแนนเก็บและคะแนนสอบ เพื่อใช้
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ประกอบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งทาง
หลักสูตรได้ข้อมูลครบทุกรายวิชา 

 2. คณะกรรมการบร ิหารหล ักสูตรประเม ินแบบทดสอบของ
รายว ิชาว ่าครอบคล ุมผลการเร ียนร ู้ตามที่กำหนดในรายละเอียดของ
รายวิชาครบทุกวิชาในปีการศึกษา 2561 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียน
ที่ 2 
 3. คณะกรรมการบร ิหารหล ักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของการให้
คะแนนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาครบทุกวิชาในปี
การศกึษา 2561 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรายงานผลการทวนสอบในที่
ประช ุมเพื่อพ ิจารณาร ่วมก ัน และจ ัดท ารายงานผล การทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท ุกรายว ิชา 
 จากนั้นหลักสูตรได้ส่งผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนไปยัง
คณะกรรมการที่คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์แต่งตั้งข้ึน ตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
  4.1 หลักสูตรฯ รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่ผา่นการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว น าส่งไปยังคณะ เพื่อเข้าสู่
กระบวนการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยกรรมการที่มาจาก
หลักสูตรตา่ง ๆ  
  4.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาความถูกต้อง ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงระหว่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของ
รายวชิา (มคอ.3-4) และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5-6) 
และแจ้งผลการทวนสอบ มอค.5 มายังหลักสูตร  
  4.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้น าเข้าที่ประชุมครั้งที่ 1/2561 
วาระที ่3 ข้อ 3.1 เพื่อแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนไดร้ับทราบและน าข้อแนะน า
กลับไปปรับปรุงแก้ไข (หลักฐานอ้างอิง 4) ก่อนน าส่งไฟล์ มคอ.5 กลับมา
ยังหลักสูตร เพื่อน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ ต่อไป  
 5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มกีารแบ่งหน้าที่ในการจดัท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 
1/2561 วาระที่ 3 ข้อ 3.1 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_01.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/Meeting/MTLIS61_01.pdf
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
 - หมวดที่ 1 ผศ.ดร.บรรพต พิจติรก าเนิด ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ และ
นางสาวสุกัญญา พวงแกว้ 
 - หมวดที่ 2 ผศ.ดร.บรรพต พิจติรก าเนิด ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ และ
นางสาวสุกัญญา พวงแกว้ 
  - หมวดที่ 3  ดร.จติชิน จิตติสุขพงษ ์และดร.นันทวัน เรืองอรา่ม  
  - หมวดที่ 4 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร และ ผศ.ดร.สายสดุา ปั้น
ตระกูล  
 - หมวดที่ 5 ผศ.ดร.บรรพต พิจติรก าเนิด ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ และ
นางสาวสุกัญญา พวงแกว้ 
 - หมวดที่ 6 ผศ.ดร.บรรพต พิจติรก าเนิด ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ และ
นางสาวสุกัญญา พวงแกว้ 
 - หมวดที่ 7 ผศ.ดร.บรรพต พิจติรก าเนิด ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ และ
นางสาวสุกัญญา พวงแกว้ 
 - หมวดที่ 8 ผศ.ดร.บรรพต พิจติรก าเนิด ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ และ
นางสาวสุกัญญา พวงแกว้ 
 
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) โดยได้
ด าเนินการตามกรอบเวลาของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดเ้ปลี่ยนแปลงในปี
การศกึษา 2561 ดังนี้ 
  5.1 การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) รอบ 9 
เดือน โดยไดร้ับการตรวจประเมิน ในวันจันทร์ ที ่13 พฤษภาคม 2562 
(หลักฐานอ้างอิง 5) 
 6. การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าป ีตามต ัวบ ่งชี้ผลการ
ดำเน ินงานที่ระบ ุในหมวดที ่7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินท ี่ได ้รับ
การแต ่งตั้งจากมหาวิทยาลยัอย ่างน ้อย 3 ท่าน และผู ้ทรงคุณว ุฒิใน
สาขาวิชาอยา่งน้อย 1 ทา่น ในปีการศึกษา 2561 ได้เชิญกรรมการดังนี ้ 
  - ผศ.รุ่งฤดี อภิวัฒนศร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
  - ผศ.ดร.สุภาภรณ ์ตั้งด าเนินสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย มสด. 
  - ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ์มสด. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) รอบ 
9 เดือน 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
       - ผศ.ดร.สฤษดิ ์ศรโียธิน หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
มสด.  
 
การประเมินกระบวนการ 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมเพื่อประเมนิกระบวนการ “การ
ก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, 
6 และ 7)” ในปีการศกึษา 2561 พบว่าการจัดท า มคอ.5, 6 และ 7 ยังคง
มีความล่าช้าเช่นเดียวกับการจดัท า มคอ.3 และ 4 ดังนั้นคณะกรรมการจึง
มีมติเห็นชอบให้จัดท าปฏิทินวิชาการ เพื่อก าหนดการส่งเอกสาร มคอ.3-7 
รวมถึงรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของสาขาวิชา 
โดยให้สอดคล้องกับปฏิทนิวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
การชว่ยเตือนและวางแผนการท างานให้กับอาจารย์ผู้สอนทุกทา่น 
 
การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 จากการประเมินกระบวนการ “กระบวนการการก ากับการประเมิน
การจดัการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, 6 และ 7)” ในปี
การศกึษา 2561 พบว่าการจดัเก็บเอกสารและการหาหลักฐานในการ
จัดท า มคอ.5, 6 และ 7 มีความสับสน ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 
ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 จึงน าข้อมูลจัดเก็บไวท้ี่เว็บไซต์ของหลักสูตร 
โดยผลการด าเนินการปรบัปรุงพบว่า การจดัเก็บเอกสารเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเพิ่มยิ่งขึ้น อาจารย์ทุกท่านสามารถค้นหาหลักฐานเพื่อการเขียน 
มคอ.5, 6 และ 7 ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบในการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) โดยก ากับให้เน้ือหาถูกต้อง 
สอดคล้องกัน และก ากับให้ส่งรายงาน มคอ.ตา่ง ๆ ตามปฏิทินวชิาการ
ของมหาวิทยาลัย ผู้ก ากบัท าหน้าที่ในการติดตามความกา้วหน้าในการ
ด าเนินงานและกระตุ้นเตอืนให้อาจารย์ทุกทา่นส่งรายงานตามก าหนด 
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4.2.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้  
5.4) 

(ตามตัวบ่งชี้ มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7) 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ  
* 
 
** 

หลักฐานอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 หลักสูตรฯ มีการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ โดยในแต่ละ
ครั้งมีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 
และได้จัดท าสรุปรายงานการประชุม และน าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

 1. รายงานการประชุม 
หลักสูตร ที่เผยแพร่บน 
เว็บไซต์ของหลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรฯ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ โดยผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยและอยู่
ระหว่างการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 

 2. รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ (มคอ.2) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรฯ มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ของทุก
รายวิชาท่ีจะเปิดสอน (หลักฐานอ้างอิง 3) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลก่อนการเปิด
ภาคการศึกษาทุกครั้ง โดย มคอ.3 ของภาคการศึกษา 2/2561 (เปิดภาค
การศึกษา 15 ส.ค. 61) และมีเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 และจะน าขึ้นเผยแพร่ให้นักศึกษาได้
ศึกษาท าความเข้าใจผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตร 

 
 

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

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาส่ง มคอ.5 พร้อมกับการส่งผลการเรียน ภายใน 30 วัน
หลังส้ินสุดภาคการศึกษา โดย  
ภาคการศึกษา 1/2561  
หลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนน าส่ง มคอ.5 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 
2561 (วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนคือ วันศุกร์ที ่27 เมษายน 2561)  
 

 
 

 5. รายงานผลการ 
ด าเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5) 
6. เอกสารรายงานการ 
นาส่งรายงานผลการ 
ด าเนินงานของรายวิชา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ  
* 
 
** 

หลักฐานอ้างอิง 

ภาคการศึกษา 2/2561  
หลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนน าส่ง มคอ.5 ภายในวันจันทร์ ที่ 20 
พฤษภาคม 2562 (รอการด าเนินการ) 

(มคอ.5) ของอาจารย์ผู้สอน 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

ขณะนี้หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) วันที่ 13 พฤษภาคม 
2562 ซึ่งจะน าผลการด าเนินงานน าเสนอต่อคณะฯ และส านักบริหารกลยุทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยต่อไปตามล าดับ 

  7. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (SAR-มคอ.7)  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
รอบ 9 เดือน 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 
 

หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชาต่าง ๆ โดยที่ 
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการทวนสอบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 วาระที่ 4 ข้อ 
4.1 ในทุกรายวิชาท่ีเปิดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 8) 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 
หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการทวนสอบ ในวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 (รอการ
ด าเนินการ) (รอหลักฐานอ้างอิง 9) 

 
 

 8. รายงานการประชุม ครั้ง 
ที่ 10/2561 วาระที่ 4 ข้อ 
4.1 
9.  
 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้จัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
(Improvement Plan) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 แนะน าไว้ (หลักฐานอ้างอิง 
10) และได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดช่วงเวลาไว้
อย่างครบถ้วน 

 
 

 10. แผนปรับปรุงการ 
ด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2561  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษา 1/2561 หลักสูตรฯ ได้เชิญอาจารย์ผู้สอนจากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 1 คน มาช่วยสอนในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ

 
 

 11. รายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 6/2561 วาระที่ 4 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ  
* 
 
** 

หลักฐานอ้างอิง 

ส าหรับนักสารสนเทศ และรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 
โดยที่ประชุมมมีติให้เชิญอาจารย์ผู้สอนใหม่มารับฟังนโยบายการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร การเขียน มคอ.3 การจัดท ารายละเอียดคะแนนเก็บ และ 
มคอ. 5 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร
ก าหนด ในการประชุมหลักสูตร ครั้งท่ี 6/2561 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 (หลักฐาน
อ้างองิ 11) 

ข้อ 4.1 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้เข้ารับการพัฒนาทาง
วิชาการ ท้ังการอบรม การประชุม และการสัมมนา จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก 
 - ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด เข้ามร่วมอบรมสัมมนา 2 กิจกรรม 
 - ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล เข้าร่วมอบรมสัมมนา 2 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 านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ปีการศึกษา 2561 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (นางสาวสุกัญญา พวง
แก้ว) ได้เข้ารับการอบรม 4 กิจกรรม ประกอบด้วย  
 - โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักผูกพันเราชาวสวนดุสิต 
 - การอบรม “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย” 
 - การเขียนงานเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ รุ่นที่ 2 
 - อบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 

 รายงานในหัวข้อ 4.9 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ  
* 
 
** 

หลักฐานอ้างอิง 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ปีการศึกษา 2561 นักศึกษารหัส 58 นักศึกษาปีสุดท้าย ทีเ่รียนครบหลักสูตร ใน
ภาคการศึกษา 1/2561 ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้ายที่มีต่อคุณภาพการพัฒนาหลักสูตร ผลการสอบถาม พบว่า มีความพึง
พอใจภาพรวมในระดับมาก (�̅� = 4.25) (หลักฐานการอ้างอิง ….) 

  รายงานผลการประเมินการ
ด าเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์ 
ปีการศึกษา 2561 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ โดยการใช้แบบสอบถาม ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12  
(มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา 31 คน เก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต 13 คน (ร้อยละ 
41.94) 

 
 

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2561 

รวมจ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 12  
จ านวนตัวบ่งชีใ้นปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 11  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 91.66  

หมายเหตุ :   *  แทนคา่  = เป็นไปตามเกณฑ์ และ  
   ** แทนค่า  = ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
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4.3 การวิเคราะห์รายวชิาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข หลักฐานอ้างอิง 

1634418 
การจดัการความรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

1/61 นักศึกษาทั้งห้องได้
เกรด A  B+ และ B ไม่
มีเกรดอื่นๆ  

หลักสูตรไดท้วน
สอบ และได้
สอบถามข้อมูลจาก
อาจารย์ผู้สอน 

การจดัการเรียนการ
สอนวิชาการจดัการ
ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นงานกลุ่ม 
และนักศึกษา
สามารถท างานได้
ตามข้อก าหนด 

-  

 
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 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มกีารประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (น ามาจาก มคอ5 
ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างอิง 

ม ี ไม่มี 
1631103 
สารสนเทศห้องสมุด 
และสังคม 

1/61 ✓  -ผู้สอนควรมอบหมาย
ให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาดู
งานห้องสมุดและ 
พิพิธภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ เพือ่ให้ได้ความรู้
เกี่ยวกับงานห้องสมุด
เพิ่มเติมและเป็นการ
เปิดประสบการณ์
ใหม่ๆ ให้กับผู้เรียน 

รายงานผลการ
ด าเนินงานของ

รายวชิา (มคอ.5) 

1631104  
ทักษะการรู้
สารสนเทศ 

1/61 ✓  -ผู้สอนควรมอบหมาย
ให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาดู
งานสถาบันบริการ 
สารสนเทศประเภท
ต่างๆ เพือ่ให้ผู้เรียนได้
ประสบการณ์ใหม่ๆ 
และเกิดการเรียนรู้
เพิ่มเติม 

 

1631105  
ทักษะจ าเป็นของ
นักสารสนเทศใน
ยุคดิจิทัล  

1/61 ✓  -ส านักวทิยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรเพิ่มจ านวน
หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ 
เกี่ยวข้องในรายวิชาให้
มากขึ้น 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างอิง 

ม ี ไม่มี 
-ส านักส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียนควร
เพิ่มจ านวนห้องเรียน
แบบสมาร์ทคลาสรูม 
ให้มากขึ้น 

1631307 
การบริการ
สารสนเทศ 

1/61 ✓  -ผู้สอนควรให้ผู้เรียน
พัฒนาการค้นควา้หา
ความรู ้และฝึกฝนการ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรูใ้ห้เกิดขึ้นได้
อย่างมีระสิทธิภาพ 

 

1631603 
การอา่นภาษา 
อังกฤษส าหรับ               
นักสารสนเทศ 

1/61 ✓  -ผู้สอนจัดสอบย่อย
เก็บคะแนน 
Dictation 

 

1632206 
การท ารายการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

1/61 ✓  -ผูส้อนควรให้ผู้เรียน
ได้ฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น 

 

1632207 
การจดัหมู่
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

1/61 ✓  -หลังการเรียนการ
สอนแบ่งนักศึกษาเป็น
กลุ่มย่อย เพื่อให้ม ี
การซักถามและการ
ปรึกษาเน้ือหาที่ไม่
เข้าใจทันที 

 

1632310 
การศกึษาผู้ใช ้

1/61 ✓  -เพิ่มการศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้
ห้องสมุดด้วยวธิีการ
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างอิง 

ม ี ไม่มี 
สัมภาษณ์และการใช้
แบบสอบถาม 

1632311 
การบริการอา้งอิง
และสารสนเทศ 

1/61 ✓  -ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรเพิ่มจ านวน
หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่
เกี่ยวข้องในรายวิชาให้
มากขึ้น 
-ส านักส่งเสริมวชิาการ 
และงานทะเบียนควร
เพิ่มจ านวนห้องเรียน
แบบสมาร์ทคลาสรูม 
ให้มากขึ้น 

 

1633118 
การเขียนโปรแกรม
ขั้นพื้นฐานส าหรับ
งานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

1/61 ✓  -ผู้สอนปรับแก้เอกสาร
ประกอบการสอน 
ใหม้ีความทันสมยั 
เพราะโค้ดโปรแกรม 
ภาษาไพทอนใน               
ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 3 

 

1633120 
โปรแกรมประยุกต์
ส าหรับงาน                     
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

1/61 ✓  -ผู้สอนอาจก าหนด
ประเด็นปัญหาเพื่อให้ 
ผู้เรียนแก้ไขปัญหา 
โดยที่ไม่ต้องให้ผู้เรียน
ก าหนดปัญหาเอง 

 

1633122 
การพัฒนาเว็บ
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

1/61 ✓  -ผู้สอนควรแนะน า
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
ส าหรับเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถฝึกฝนการท า
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างอิง 

ม ี ไม่มี 
เว็บให้เกิดความ
ช านาญมากข้ึน 

1633207 
การวิจัยเบื้องต้น
ทางบรรณารักษ 
ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

1/61 ✓  -หลังการเรียนการ
สอนแบ่งนักศึกษาเป็น
กลุ่มย่อย เพื่อให้ม ี
การซักถาม และการ
ปรึกษาเน้ือหาที่ไม่
เข้าใจทันที 

 

1634104 
เครือข่ายทาง
สังคมห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

1/61 ✓  -หลังการเรียนการ
สอนแบ่งนักศึกษาเป็น
กลุ่มย่อย เพื่อให้ม ี
การซักถาม และการ
ปรึกษาเน้ือหาที่ไม่
เข้าใจทันที 

 

1634418 
การจดัการความรู้
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1/61 ✓  -พัฒนาแพลตฟอร์ม            
ไมโครเลิร์นนิง 
เพื่อการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นการ
บริการวิชาการแก่
สังคมและชุมชน 
ควบคู่กับการพัฒนา 
การรู้ดิจทิัลแก่ผู้เรียน 

 

1634510 
สิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส ์

1/61 ✓  -เพิ่มประสบการณต์รง
โดยใช้วธิีการศึกษาดู
งานหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องกับการผลิต
สิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์
อิเล็คทรอนิกส ์

 



รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  | 96 
สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร      ิ         ั        ์                 ์  (SAR- มคอ.7 -  LIS) ป  25 ี    61 

 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างอิง 

ม ี ไม่มี 
1634805 
การฝึกประสบ 
การณว์ิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร ์

1/61 ✓  -อาจารย์นิเทศควรมี
การติดตามนักศึกษา
เป็นทุกเดือน เพื่อจะ
ได้รับทราบปัญหา 
และแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาได้
ทันท่วงทีและท าให้
นักศึกษาได้ปรึกษา
และพัฒนาการท างาน
ของตนเองได้ดีขึ้น 

 

1631207 
การพัฒนา                    
ทรัพยากรห้องสมดุ 

2/61     

1631208 
การท ารายการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

2/61     

1631306 
การส่งเสริมการ
อ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชวีิต 

2/61     

1631308 
การค้นคืน
สารสนเทศและ
บริการอา้งอิง 

2/61     

1631604 
การเขียน
ภาษาอังกฤษ

2/61     
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างอิง 

ม ี ไม่มี 
ส าหรับนัก
สารสนเทศ 
1632208 
การจดัหมวดหมู่
ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน 

2/61     

1633119 
การวิเคราะห์และ
การออกแบบ
ระบบงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

2/61     

1633121 
การจดัการ
ฐานข้อมูล
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2/61     

1633129 
การใช้สารสนเทศ
เพื่อความคดิ
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ 

2/61     

1633206 
การสร้างและการ
จัดการเน้ือหา
สารสนเทศ 

2/61     

1633414 
ห้องสมุดดิจิทัล 

2/61     

1633415 2/61     
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างอิง 

ม ี ไม่มี 
การจดัการ
โครงการห้องสมุด
และสารสนเทศ 
1633416 
การประชาสัมพันธ์
และการตลาด
สารสนเทศ 

2/61     

1633902 
สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร ์

2/61     

1634414 
การจดัการ
สารสนเทศส าหรับ
เด็ก 

2/61     
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4.7 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม 1. ผู้เรียนส่วนใหญ่แต่งกาย
ไม่ถูกระเบียบ 
2. ผู้เรียนบางส่วนส่งงานช้า
เกินก าหนดเวลาและไม่มี
ความรับผิดชอบงานที่เป็น
การบ้าน 
3. ผู้เรียนบางส่วนไม่กล้า
แสดงความคดิเห็นในประเด็น
ที่ก าหนดขึ้น 
4. ผู้เรียนบางคนไม่อยาก 
ร่วมงานกับนักศึกษาที่
บกพร่องทางการได้ยิน 
5. ผู้เรียนบางคนใช้วาจาไม่
สุภาพและพูดจายัว่โมโห
เพื่อนที่เป็นนักศึกษาพิเศษ 
 

1. ผู้สอนใช้วธิีการ
หักคะแนนและ
พูดคุยกับนักศึกษา
ถึงข้อดี 
ของการแต่งกายถูก
ระเบียบ 
2. ผู้สอนตักเตือน 
หักคะแนนและท า
ความเข้าใจวา่
ผู้เรียนควรปฏิบัติ
ตนอย่างไร 
3. ผู้สอนสรา้งความ
ตระหนักในการ
ท างานให้ตรงต่อ
เวลา ที่ส่งผลต่อการ
ท างานประกอบ
อาชีพใน 
อนาคต 
4. ผู้สอนพูดน าและ
ใหผู้้เรียนตอบหรือ
แสดงความคดิเห็น
สั้นๆ ก่อนเพื่อเป็น
การฝึก 
5. ผู้สอนต้อง
แนะน าและบอกถึง
เหตุผลความ

รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
รายวชิา (มคอ.5) 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง 

แตกต่างระหว่าง
บุคคลให้ผู้เรียน
ทราบ เพื่อปรับ
ทัศนคต ิ
6. ผู้สอนมอบหมาย
ใหผู้้เรียนท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ใน
ลักษณะเรียนร่วม 
 

ความรู ้ 1. ผู้เรียนบางส่วนขาดความ
ใส่ใจในการเรียนรู้เพิ่มเตมิ
และ ทบทวนบทเรียนนอก
ห้องเรียน 
2. ผูเ้รียนบางส่วนขาดความ
เข้าใจในเชื่อมโยงความรูท้ี่ได้
จากการเรียนเพื่อน าไป
ประยุกต์ในการท ารายการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เรียนขาดการศึกษา
ค้นคว้าความรูจ้ากแหล่ง              
ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย
เพื่อประเมินค่าแหล่งเรียนรู้ที่
น่าเชื่อถือ 
4. ผู้เรียนบางคนอ่อนการ
ค านวณ 
5. ผู้สอนกระตุ้นใหผู้้เรียนเกิด
การเรียนรู้เป็นข้ันตอนและ
ทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

1. ผู้สอนแนะน าวิธี   
การเรียนรู ้ช่องทาง    
ในการเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ ถูกต้องและ 
สามารถเรียนรู้ได้
ง่าย 
2. ผู้สอนต้อง
สะท้อนปัญหาและ
สอนความเชื่อมโยง
การประยุกต์ ใช้
ความรูใ้น
สถานการณต์่าง ๆ 
3. ผู้สอนแนะน า
แหล่งศึกษาคว้า 
ที่เป็นประโยชน์ มี
หลักการพิจารณา
แหล่งเรียนรู้ที่
น่าเชื่อถือ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง 

การท างาน เช่นการก าหนด
เลขหมู่หนังสือ เป็นต้น 

4. ผู้สอนแนะน า
วิชาคณติศาสตร์
เบ้ืองต้นให้ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
5. ผู้สอนจัดรูปแบบ
การสอนโดยการ
ถามตอบในลักษณะ 
Active learning 
6. ผู้สอนใหค้ าแนะน า
กระบวนการท างาน 
เช่น การก าหนด  
เลขหมู่หนังสือ ทั้ง
ระบบทศนิยมดิวอี้ 
และระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน 
 

ทักษะทางปัญญา 1. ผู้เรียนบางคนขาดความ
รอบคอบในการวิเคราะห์
ค าถามหรือการแก้ปัญหาใน
สถานการณต์่างๆ 
2. ผู้เรียนบางส่วนยังขาด
ทักษะด้านการคดิวิเคราะห์ 
และหาเหตุผลในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับเน้ือหาที่สอน 
3. ผู้เรียนส่วนใหญข่าดการ
คิดเชื่อมโยง การบูรณาการ
ศาสตร์และความแตกต่าง
จากสิ่งที่เรียน 

1. ผู้สอนแนะน า
และยกตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ 
เพิ่มเติมได้เองนอก
ชั้นเรียน 
2. ผู้สอนใหผู้้เรียน
ท าแบบฝึกหัดในชั้น
เรียน สอนเสริม 
โดยเริ่มจากโจทย์
ง่ายๆ ก่อน และ
ถามตอบ ใน
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง 

4. ผู้เรียนขาดความตั้งใจ 
ความรับผิดชอบในการท า
แบบฝึกหัด หรือการท างาน
บางโอกาสที่ไดร้ับมอบหมาย 
5. ผู้เรียนบางคนคิดค านวณ
ช้า 
 

ลักษณะ Active 
learning 
3. ผู้สอนแนะน า
ผู้เรียนเมื่อน าเสนอ
ผลงาน และคอย
ติดตามงานให้
สามารถสรา้งสรรค์
ผลงานเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์
แก่ชุมชน 
4. ผู้สอนมอบหมาย
ให้ผู้เรียนคิดสิ่งใหม่
ที่แตกต่างจากสิ่งที่
ได้เรียนรู้ไปแล้ว 
5. ผู้สอนท าวิจัย
เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ เรื่อง ผลของ
การจดัการเรียนการ
สอนด้วยเทคนิคการ
สอน 
แบบLTต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอนและ
วามสามารถ 
การท างานเป็นทีม
ของนักศึกษา
หลักสูตรบรรณา 
รักษศาสตร์และ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง 

สารสนเทศศาสตร ์
6. ผู้เรียนเตรียม
สมุดโน้ตจดค าสั่งที่
ได้รับมอบหมาย 
และ 
ขั้นตอนการฏิบัติ
งานที่ถูกต้องตาม
กระบวนการของ
องค์กรนั้น ๆ 
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

1. ผู้เรียนบางคนยังไม่ค่อย
กล้าแสดงออกเท่าที่ควร จึง
ควรจดัการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีโอกาสได้ท างานเป็น
ทีมที่หลากหลายและร่วมกัน
ท างานเป็นทีมมากขึ้น เช่น 
ให้เรียนแบบ Active 
Learning หรือ การใช้เกมใน
การศกึษา 
2. ผู้เรียนบางคนขาดความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม เช่น การเซ็นต์ชื่อ
แทนกัน  
3. ผู้เรียนบางคนใช้วาจาไม่
สุภาพในขณะที่เข้าไปฝึกท า
รายการในสถานที่ท างานจริง 
4. ผู้เรียนขาดการวางแผน 
การจดัการเวลายังไมช่ัดเจน 

1. ผู้สอนแนะน า
และอธิบายเหตุผล 
ใหผู้้เรียนทราบเพื่อ
ปรับปรุง 
2. ผู้สอนตักเตือน 
และถ้าพบฤติกรรม
ซ้ าจะใช้วิธกีารตัด 
คะแนน 
 
3. ผู้สอนก าหนดให้
ผู้เรียนรายงานถึง
ความรับผิดชอบ
ของสมาชิกในกลุ่ม
ว่าใครรับผิดชอบ 
งานใดเพื่อฝึกการ
ท างานเป็นทีม 
4. ผู้เรียนควร
จัดเตรียมสมดุโน้ต
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง 

และดความกระตือรือร้นใน
การท างาน 
5. ผู้เรียนบางคนควรลด
อัตตาของตนเอง 
 

จัดท าเป็นลักษณะ 
Time line เพื่อ
ก าหนดงานที่
รับผิดชอบที่ต้องท า
ให้เสร็จให้สอดคล้อง 
กับระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน และมี
การติดตามงาน 
เป็นระยะตลอด
ช่วงเวลาด าเนินงาน 
5.ผู้สอนให้ค าแนะน า  
ตักเตือน ลักษณะ
การท างานให้
รับผิดชอบในการ 
ด าเนินชีวิตส่วนตัว 
ไม่นอนดึกเพราะจะ
ท าให้ตอนเช้ามี
อาการซึมและง่วง
นอนตลอดเวลา 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผู้เรียนที่มีความบกพรอ่ง
ทางการมองเห็นแบบลาง
เลือนและความบกพร่อง
ทางการได้ยิน มกีารสื่อสาร
ผ่านการเขียนยังไม่ดีนัก 
2. ผู้เรียนบางคนไม่ได้มีสว่น
ร่วมในการท างานกลุ่ม 
3. ผู้เรียนขาดทักษะการ 
วิเคราะห์ข้อมูลจากใบงานที่ 

1. ผู้สอนประเมิน 
ผลการเรียนรู้จาก
การ ออกข้อสอบ
กลางภาคแบบ
อัตนัยและสอบ
ปลายภาคแบบ
ปรนัยและแบบ
อัตนัย 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง 

มอบหมาย 
4. ผู้เรียนบางคนไม่สามารถ
เลือกใช้ภาษาในการสือ่สาร
และน าเสนออย่างเหมาะสม 
5. ผู้เรียนบางคนลืมโค้ด 
ค าสั่งต่างๆ และการเขียนผัง
งานแก้ปัญหาโจทย์ผิดๆ 
6. การเรียนการสอนยังขาด
การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2. ผู้สอนประเมิน
การท างานจากการ
สอบปฏิบัติเป็น
รายบุคคล 
3. ผู้สอนอธิบายซ้ า 
ทวนถามนักศึกษา
ถึงความเข้าใจ และ
พาท าการวิเคราะห์
ข้อมูลจากใบงาน 
ที่มอบหมาย 
4. ผู้สอนยกตวัอย่าง 
ภาษาที่ใชใ้นการ
สื่อสารและให้ผู้เรียน
ฝึกสื่อสารอยา่งทั่วถึง
ทุกคน 
5. ผู้สอนใช้วธิีการ
สอนตัวต่อตัวและ 
ให้ท าโจทย ์
แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 
6. ผู้สอนก าหนดให้
ผู้เรียนทุกคนจะต้อง
มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอผลงานแต่
ละครั้ง 
7. อาจารย์นิเทศ
ควรแนะน าให้ใช ้
โปรแกรมต่าง ๆ ที่
เป็นเทคโนโลยี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง 

ดิจิทัล ในการจัด
กิจกรรมในห้องสมุด 
ท าให้พี่เลี้ยงมีความ
พึงพอใจมากขึ้นจาก
การได้สัมภาษณ ์
สถานประกอบการ 
และพบว่านักศึกษา
มีศักยภาพทีด่ี 
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4.8 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร ม ี ไม่มี  
จ านวนอาจารยใ์หม่       -     คน  จ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมปฐมนิเทศ     -  คน 

 
4.9 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และ
ประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไดร้ับ 

หลักฐานอ้างอิง 
อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

1 คน 
(ผศ.ดร.
ณัฐกฤตา 
สุวรรณ
ทีป) 

- อาจารย์ผู้สอนใหม่ที่เชิญมา
ช่วยสอนในรายวิชา

ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แจ้งแนว
ทางการพัฒนานักศึกษาตาม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และ

การจดัเก็บข้อมูลของ
หลักสูตร 

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 เพื่อการบริหารหอง
สมุดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแนวทางการใช
ประโยชน์จากขอมูลส าหรับ
การบริหารจัดการ 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ที่ 134/2562  

การ
ประชุมสัมมนา
แนวทางการ
พัฒนาอาจารย์
ตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
UKPSF ใน
ประเทศไทย 

5 คน  ความรู ้ความเข้าใจ ข้อ
ปฏิบัติแนวทางการพัฒนาตน
เพื่อเข้าสู่อาจารย์มืออาชพี
ตามกรอบมาตรฐานวชิาชีพ 
UKPSF 
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กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และ
ประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไดร้ับ 

หลักฐานอ้างอิง 
อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

โครงการส่งเสริม
จรรยาบรรณ
และความรัก
ผูกพันเรา
ชาวสวนดุสิต 

 1 คน รับรู้จรรยาบรรณและความ
รักผูกพันของชาวสวนดุสติ 

 

การอบรม “การ
พัฒนางาน
ประจ าสู่
งานวิจัย” 

 1 คน ได้รับความรู้ในการท าวิจยั
จากงานประจ า 

 

การเขียนงานเชิง
วิเคราะห์
สังเคราะห์ รุ่นที่ 
2 

 1 คน ได้ความรู้ในงานเชิงวิเคราะห์
สังเคราะห์ 

 

อบรมดับเพลิง
ขั้นต้น ประจ าปี
งบประมาณ 
2562 

 1 คน   

 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 5) 
ตัวบ่งช้ี ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

5.1 (3 ข้อ) 3 คะแนน 2 คะแนน 
5.2 (3 ข้อ) 3 คะแนน 2 คะแนน 
5.3 (3 ข้อ) 3 คะแนน 2 คะแนน 
5.4 ร้อยละ 91.66 5 คะแนน 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 

5.1 โครงสร้างและองค์ประกอบการบริหารหลกัสูตร (สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ไดจ้ัดโครงสรา้งการ
บริหารหลักสูตร โดยก าหนดบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการด าเนินงานในทุกด้านที่จะ
สนับสนุนการด าเนินงานให้มีคุณภาพ ดังนี ้
 
 
 

 
 
  

 
 
            
 
 
 
 
 

5.2 การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิ์ผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ท่ี
ไม่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2562 และปีต่อ ๆ ไป 

ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน ต้องปรับเปลี่ยนแผนการ
จัดการเรียนการสอน การก าหนดภาระ
งานสอนของอาจารย์ 

 

การได้รับงบประมาณลดลง 
เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาน้อยลง 

ท าให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง
วิชาชีพ และกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ 
ด าเนินการได้ล าบากมากขึ้น แต่

พยายามปรับเปลี่ยนกิจกรรมท่ี
ยังคงเสริมทักษะให้นักศึกษาได้
อยา่งครบถ้วนตามแผนพัฒนา

 
ประธานหลักสูตร 

 

 
ที่ปรึกษาหลักสูตร 

 
ฝ่ายวิชาการ 

 
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

หลักสูตรยังคงต้องท าให้เป็นไปตาม
แผนการพัฒนานักศึกษา 4 ปีท่ีได้
ก าหนดไว้ 

นักศึกษา 4 ปี แต่ปรับเปลี่ยน
จากการพึ่งพางบประมาณ มา
เป็นการขอความร่วมมือจาก
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่ีมี
ความรู้ความสามารถท่ี
เกี่ยวข้องมากขึ้น 

 

 

5.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 
ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

5.3.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนรว่มของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ระบบและกลไก 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้มีสว่นร่วมในการเตรียมความพร้อม
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรรว่มประชุมพจิารณาอาจารย์ผู้สอนใน
รายวชิาทีต่้องใช้อาจารยท์ี่มีความรู้ความสามารถจากสาขาวิชาอื่น ๆ 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสตูรรว่มประชุมพจิารณาเตรียมสิ่งสนับสนุนที่
ส่งเสริมการเรียนรูใ้ห้แก่นักศึกษาผ่านกจิกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ  
 
การน าไปสู่การปฏิบัต ิ
 1. ผลจาการประชุมพิจารณาเตรียมสิ่งสนับสนุนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชพีแก่นักศึกษา  หลักสูตรได้
รวบรวมข้อมูลและจัดท าเป็นโครงการ “บรรณารกัษ์มืออาชีพ ปี 4” ทีจ่ัด
กิจกรรมลักษณะตา่ง ๆ ให้แก่นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี โดยสิ่งสนับสนุนที่
จัดเตรียมนั้น ประกอบดว้ย วิทยากร สถานที่ท ากจิกรรม อาหารและ
อาหารว่าง พาหนะที่ใชใ้นการเดินทาง เป็นต้น 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 
การประเมินกระบวนการ 
 การประเมินกระบวนการต่าง ๆ หลักสตูรได้ใชว้ิธกีารสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษา ด้วย
แบบสอบถามความคิดเห็น โดยผลการประเมินพบว่า 
 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชพี 
 
การปรับปรุงผลตามการประเมิน 
 ผลที่ได้จากการประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้แจ้งต่อ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา เพือ่ให้รับทราบและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 ส่วนผลการประเมินเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการเรียนการ
สอน ยังต้องรอผลการประเมิน 
 และส าหรับผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริม
ทักษะวิชาชพี ยังต้องรอผลการประเมิน 

 

5.3.2 จ านวนห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน  

ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ระบบและกลไก 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้มีสว่นร่วมในการเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับจ านวนห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ที่เพียงพอและ
พอเหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สอบถามความต้องการสิง่สนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนในการ
ประชุมจัดการตารางเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
 
การน าไปสู่การปฏิบัต ิ
 ผลจากการประชุมสอบถามความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
อาจารย์ผู้สอน ท าให้ทราบว่าอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวชิามีความต้องการ
ใช้ห้องเรียน อุปกรณ์ หรอืสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไร โดยทางหลักสตูร
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ได้รวบรวมแล้วเสนอผ่านคณะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาท ิส านัก
ส่งเสริมวิชาการ ส านักวทิยบริการฯ  เป็นต้น 
 
การประเมินกระบวนการ 
 หลักสูตรไดใ้ช้วธิีการสอบถามผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และนักศึกษา ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น โดยผลการ
ประเมินพบว่า 
 อาจารย์มีความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการเรียน
การสอน รอผลการประเมิน 
 นักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการเรียน
การสอน รอผลการประเมิน 
 
การปรับปรุงผลตามการประเมิน 
 ผลที่ได้จากการประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้น าเข้าสู่การ
ประชุมเพื่อแจ้งต่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาให้รับทราบและเตรียมการ
ในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

 
ตารางแสดงความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการจัดการสิ่งสนับสนุนของหลักสูตรฯ  

ประเด็นความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับความพอใจ 

2558 2559 2560 2561 
วัสดุอุปกรณ ์ 3.80 3.57 4.40 4.66 
สิ่งอ านายความสะดวก 3.80 3.57 4.20 4.66 
ห้องพักอาจารย ์ 4.20 4.42 4.80 5.00 

ผลประเมินภาพรวม 3.93 3.85 4.47 4.77 
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ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ  

ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษา 
ระดับความพอใจ 

2558 2559 2560 2561 
หลักสูตรมีการชี้แจงข้อปฏิบัติในการขอรับบริการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ให้นักศกึษาได้รับทราบ 

4.13 4.11 4.47 4.19 

ห้องพยาบาล ห้องอาหาร ศูนย์สุขภาพพร้อมให้บริการ 4.05 3.88 4.34 4.10 
ห้องสมุดจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงกับเนื้อหาวิชาอยา่ง
เพียงพอ 

4.09 3.86 4.32 4.01 

ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ
ต่อนักศึกษา 

3.98 3.82 4.30 4.11 

ระบบเครือข่ายการสื่อสารใช้งานได้ด ีมีประสิทธภิาพ 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 

 

5.3.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิง่
สนับสนุนการเรียนรู ้

ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ระบบและกลไก 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้มีสว่นร่วมในการปรับปรุงและจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามผลการประเมินความพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ โดยอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตรน าผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้เสนอในการ
ประชุมหลกัสูตร  
 
การน าไปสู่การปฏิบัต ิ
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยร์ับทราบผลการประเมิน ซึ่ง
พบว่านักศึกษาส่วนใหญพ่ึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรจัด
ให้บริการอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาข้อเสนอแนะ พบว่า นักศึกษามี
ความต้องการให้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อไดร้บัประสบการณ์ตรง และ
ได้เห็นการท างานจริงที่ไม่สามารถเห็นได้ในห้องเรียน 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 
การประเมินกระบวนการ 
 ตามที่หลักสตูรไดท้ าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษา ซึ่งสะท้อนความ
ต้องการของนักศึกษาไดอ้ย่างชัดเจน และสิ่งที่นักศึกษาเสนอแนะ 
หลักสูตรก็สามารถจัดใหไ้ด้ในภาคการศกึษาต่อไป 
 
การปรับปรุงผลตามการประเมิน 
 ข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่ต้องการออกไปท ากิจกรรมนอกห้องเรียน 
อาทิ การไปศึกษาดูงานที่ต่าง ๆ ที่มรีูปแบบหลากหลายนั้น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นด้วย และจะได้น าไปสอบถามนักศึกษาว่ามีความ
ต้องการอยากเรียนรู้จากหน่วยงานหรือองค์การใด เพื่อจะได้น ามา
วางแผน จัดท าโครงการ และประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ 
ในปีการศึกษาถัดไป 

 

5.4 จ านวนสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

รายการ หน่วย รายละเอียด/จ านวน 
2557 2558 2559 2560 2561 

1. ห้องเรียน ห้อง 13 37 45 45  

2. ห้องท างานอาจารย์ ห้อง 1 1 1 1  

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องปฏิบัติการ ห้อง 1 6 6 6  

4. ห้องสมุด ห้อง 1 1 1 1  

5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ ม ี ม ี ม ี ม ี  

6. หนังสือ ต ารา วารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอน 

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

     หนังสือพิมพ์   
ท. ไม่มี

ข้อมูล 
19 19 19  

อ. 6 6 6  

วารสาร 
ชื่อ 

ไม่มี
ข้อมูล 

9 9 9  
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รายการ หน่วย รายละเอียด/จ านวน 
2557 2558 2559 2560 2561 

6. รายชื่อฐานข้อมูลในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
(บัณฑิตศึกษา) 

ฐาน 15 15 15 15  

7. ท่ีพักผ่อน แห่ง ม ี ม ี ม ี ม ี  

8. ลานกิจกรรม แห่ง ม ี ม ี ม ี ม ี  

9. ศูนย์อาหาร แห่ง 3 3 3 3  

10. ศูนย์สุขภาพ แห่ง ม ี ม ี ม ี ม ี  

11. ห้องปฐมพยาบาล แห่ง ม ี ม ี ม ี ม ี  

* ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมม่ีข้อมูลให้ในส่วนนี้ 
 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 6) 
ตัวบ่งช้ี ประเมินตนเอง ผลการประเมินของกรรมการ 

6.1 (3 ข้อ) 3 คะแนน 2 คะแนน 
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือ 
สาระจากผู้ประเมิน* 

ความเห็นของ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 3 เสนอแนะให้
การได้รับวุฒิบัตรของนักศึกษา
จากหอสมุดแห่งชาติ หลกัสูตรควร
สรุปว่าเพราะเหตุใดหน่วยงานจึง
มอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา เพื่อ
หลักสูตรจะไดพ้ัฒนานักศึกษาให้
ตรงตามคุณลักษณะที่หอสมุด
แห่งชาติต้องการ 

หอสมุดแห่งชาติมอบวุฒบิัตรให้
นักศึกษา ด้วยเพราะนักศึกษามี
ทักษะการท างานในวิชาชีพ และ
มีจิตอาสา แต่หลักสตูรฯ 
ต้องการให้นักศึกษามี
ประสบการณ์และได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ในด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาชพี และความรู้อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรฯ พยายามหา
ช่องทางและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เข้ารว่มอบรม
พัฒนาและแข่งขันทักษะ
วิชาชพีที่หน่วยงานตา่ง ๆ ได้
จัดขึ้น 

หมายเหตุ : * ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผลประเมนิปีที่ผ่านมา 

 
สรุปตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

องค์ประกอบ ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 (9 เดือน) 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต N/A N/A 4.56 
3. นักศึกษา 3.67 3.00 1.67 
4. อาจารย ์ 3.81 4.00 2.67 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน      
การประเมินผู้เรียน 

4.00 3.75 2.75 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 3.00 2.00 
รวม 3.77 3.55 2.70 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

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

  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
  

 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
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หมวดที่ 7  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 

7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี 
ประเด็น รายการ 

การเปลี่ยนแปลงภายใน
สถาบัน (ถ้ามี) 

1. สภามหาวิทยาลัยมีมติให้หยุดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 

การเปลี่ยนแปลงภายนอก
สถาบัน (ถ้ามี) 

- 
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หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

8.1 ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่        

ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
จัดเก็บข้อมูลการมีงานท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ รอผลการด าเนินงาน 

จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์  

ส่งเสริมการเรียน
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ  

ปีการศึกษา 2561  ดร.นันทวัน เรืองอร่าม  

การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา มุ่งพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและ 
การเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 
นักศึกษาให้ได้ผลงานเป็น
รูปธรรม 

ปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

นักศึกษาก าลังด าเนินการวิจัย
ต่อเนื่องจากการเรียนรายวิชา
การวิจัยเบ้ืองต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ซึ่งยังไม่แล้ว
เสร็จ 

การจัดการเรียนการสอน
ท่ีมีการบูรณาการกับการ
วิจัย การ บริการวิชาการ
ทางสังคม และการ ท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ให้ครบทุกด้าน 

ปีการศกึษา 2561 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ มีการจัดท าโครงการวิจัยเร่ือง 
แห่งการสืบเสาะและชุมชนการ 
เรียนแนวดิจิทัลสู่การพัฒนาคลัง 
ภูมิปัญญาดิจิทลั: ร่วมเรียนรู้ 
ร่วม แบ่งปัน การจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่ง
เป็น โครงการที่เกิดจากการบูร
ณาการ การจัดการเรียนการ
สอนในระดับ ปริญญาตรีร่วมกับ
งานวิจัย งานบริการวิชาการทาง
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สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ซึ่ง
แล้วเสร็จแล้ว 

 

8.2 ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 1.  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
 ไม่มี 
 2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
  (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมิน
สัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
 ไม่มี 
 3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
 ไม่มี 
 

8.3 แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2562 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดวา่จะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่า 
จะสิ้นสุดแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

การจดัการความรู้เพื่อเพิม่พูนศักยภาพการวิจัย
ของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
กิจกรรม  
 1. เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา 
 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ร่วมท าวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชพี 
เป้าประสงค์ 
 1. ภายในปีการศึกษา 2563 มีวิจัยพัฒนา
วิชาชพี อยา่งน้อย 2 เรื่อง 

31 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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ภาคผนวก 
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. บรรพต พิจิตรก าเนิด 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ____________________ 
 
ประธานหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. บรรพต พิจติรก าเนิด 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ____________________ 
 
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : _____________________ 
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สรุปผลการประเมนิตนเองหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน ผลคะแนน
จากการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ✓  บรรล ุ
ตัวหาร    ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 1 
(หมวดที่ 1) 

ตัวบ่งชี้ 1.1 5 ข้อ  ผ่าน ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 
(หมวดที่ 3) 

ตัวบ่งชี้ 2.1 
53.56 

คะแนน 4.12 คะแนน 4.12  
13 

ตัวบ่งชี้ 2.2 
21 

ร้อยละ 95.45 4.77 คะแนน 5 
22 

องค์ประกอบที่ 3 
(หมวดที่ 3) 

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

องค์ประกอบที่ 4 
(หมวดที่ 2) 

ตัวบ่งชี้ 4.1 3 ข้อ  3 คะแนน 2 

ตัวบ่งชี้ 4.2 (1) 
5 ร้อยละ 

100.00 
5 คะแนน 5 

5 

ตัวบ่งชี้ 4.2 (2) 
4 ร้อยละ  

80.00 
5 คะแนน 5 

5 

ตัวบ่งชี้ 4.2 (3) 
10.4 ร้อยละ 

208.00 
5 คะแนน 5 

5 

ตัวบ่งชี้ 4.2 (เฉลี่ย) 
15 

5 คะแนน 5 
3 

ตัวบ่งชี้ 4.3 3 ข้อ 3 คะแนน 1 
องค์ประกอบที่ 5 
(หมวดที่ 4) 

ตัวบ่งชี้ 5.1 3 ข้อ 3 คะแนน 2 
ตัวบ่งชี้ 5.2 3 ข้อ 3 คะแนน 2 
ตัวบ่งชี้ 5.3 3 ข้อ 3 คะแนน 2 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน ผลคะแนน
จากการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ✓  บรรล ุ
ตัวหาร    ไม่บรรล ุ

ตัวบ่งชี้ 5.4 
11 

ร้อยละ 91.66 4.50 คะแนน 5 
12 

องค์ประกอบที่ 6 
(หมวดที่ 5) 

ตัวบ่งชี้ 6.1 3 ข้อ 3 คะแนน 2 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ 13 ตัวบ่งช้ี คะแนนเฉลี่ย 3.51 2.70 
 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายองค์ประกอบ 
องค์ 

ประกอบท ี่ 
คะแนน 
ผ่าน 

จำนวน 
ต ัวบ่งช ี้ 

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 - - 1.67  
4 3 4.1, 4.2, 4.3 - - 2.67  
5 4 5.1 5.2, 5.3, 5.4 - 2.75  
6 1 - 6.1 - 2.00  

เฉลี่ยรวม 13 7 4 2 2.70  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


