
แผนปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
ปีการศึกษา 2562 

  
 การดำเนินงานของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในปีการศึกษา 2561 หลังจากได้มีการตรวจสอบผ่านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ไปแล้วนั้น ยังคงมีบางกระบวนการที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อให้การดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไปมีปร ะสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีแผนการปรับปรุงการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับหลักสูตร) ดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่ดำเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 : 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกำกับให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรฯ 

 
การติดตามผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 
การติดตามผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 
- 

 

องค์ประกอบที่ 2 : 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 

 
1. นำแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้
มาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง  
2. จัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตไม่
น ้อยกว่าร ้อยละ 20 ของจำนวน 
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 

 
1. เพิ่มจำนวนรอบการจัดเก็บขอ้มูล
จากผู้ใช้บณัฑิต และภาวะการมงีาน
ทำของบัณฑิตให้ถี่ข้ึน เพื่อเพิ่มจำนวน
ร้อยละอัตราการตอบแบบสอบถาม

 
การจัดเก็บแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำของบัณฑติ 
ดำเนินการ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมเพื่อพิจารณาและ

 
 
ปีการศึกษา 2562  
- รอบ 3 เดือน 
(ประมาณเดือนตลุาคม 
2562) 
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ผลการดำเนนิงานพบว่า ผู้ใชบ้ณัฑิต
ตอบกลับมาร้อยละ 41.94 ผลการ
ดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้  

ของผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการมงีาน
ทำของบัณฑิตให้สูงขึน้ 

ปรับปรุงแบบสอบถามภาวะการมี
งานทำของบัณฑิตในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งบัณฑิต
ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งช่วง
การติดตามเป็น 3 รอบ ได้แก่ 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 
9 เดือน  
3. รวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์
และประเมินผล  
4. พิจารณาค่าร้อยละเปรียบเทยีบ
ระหว่างปีการศึกษา 2561 และ ปี
การศึกษา 2562   
 
การจัดเก็บแบบสอบถามผู้ใช้
บัณฑิต ดำเนินการ ดังนี ้
1. หลังจากได้ข้อมูลที่อยู่บริษัท
ของบัณฑิตจากแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำของบัณฑติใน
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และ
รอบ 9 เดือน สาขาวิชาจะส่ง
แบบสอบถามให้กับผู้ใช้บัณฑิต

- รอบ 6 เดือน 
(ประมาณเดือน
มกราคม 2563) 
- รอบ 9 เดือน 
(ประมาณเดือน
เมษายน 2563) 
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ทางไปรษณีย์หลังจากเก็บข้อมูลได้
ในแต่ละรอบโดยทันที  
2. รวบรวมแบบสอบถามนำมา
วิเคราะห์และประเมินผล 
3. พิจารณาค่าร้อยละเปรียบเทยีบ
ระหว่างปีการศึกษา 2561 และ ปี
การศึกษา 2562   

องค์ประกอบที่ 2 : 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานทำ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

องค์ประกอบที่ 3 : 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับ
นักศึกษา 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

N/A 

องค์ประกอบที่ 3 : 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริม
และพฒนัานักศึกษา 

 
1. อบรมกระบวนการเรียนรู ้ด ้วย 
Research Base Learning ( RBL) 
เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นำไปใช้ใน
การเรียนในรายวิชาที่ใช้วิธีการสอน
แบบ RBL โดยผล ิตงานว ิจ ัยและ
เผยแพร ่ผลงานด ้วยการต ีพ ิมพ์
บทความหรือนำเสนองานวิจัยใน

 
สาขาวชิาได้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คร้ังที่ 
4/2562 วาระที่ 4 ข้อ 4.4 เร่ืองการ
ปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษา
ตามผลการประเมินของผู้ใชบ้ัณฑิต 
เพื่อนำผลการประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑิต

 
จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้  
1. ส่งเสริมการใช้โปรแกรม 
English Discovery และส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ TOEIC กับ

 
ปีการศึกษา 2562 
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การประชุมวิจัยระดับชาติ ผลการ
ดำเนินงานพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 
บางส่วนสามารถส่งบทความวิจัยไป
ตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 และ 
TCI 2 และบางส่วนสามารถนำเสนอ
งานวิจัยผ่านการประชุมวิชาการ
ระดับชาติได้ การดำเนินการในเรื่อง
นี้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใชใ้น
ชีวิตประจำวันได้จริงสาขาวิชาจึง
กำหนดแนวทางนี ้เป็นแนวปฏิบัติ
สำหรับสาขาวิชาต่อไป 

ไปปรบัปรุงคุณลักษณะของนักศึกษา 
ดังนี ้  
 ๐ ด้านความรู้ พบว่า ต้อง
ปรับปรุงนักศึกษาให้มีความรู้หลักการ
และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
และความสามารถในการแก้ไขปญัหา
และต่อยอดองค์ความรู้ ในส่วนนี้
เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนทำงานไม่
ตรงสาขาจงึทำให้นักศึกษาอาจมี
ความรู้ไม่ตรงกับงานที่ปฏิบตัิใน
ปัจจุบนั 
 ๐ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่นักศึกษา
ต้องปรับปรุงในเรื่องความรู้และทักษะ
การใช้ภาษาตา่งประเทศ โดย
สาขาวชิามีแนวทางดำเนนิการในปี
การศึกษา 2562 คือ ติดตามการใช้
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
English Discovery ของนักศึกษา 
และมีการส่งนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อน

นักศึกษา รหัส 60 เนื่องจาก
นักศึกษารหัส 60 ต้องสอบ 
TOEIC ได้ไม่ตำ่กว่า 500 คะแนน 
ก่อนสำเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยักำหนด 
2. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ความคิดและทักษะทาง
คณิตศาสตร ์
3. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ความเป็นผูน้ำให้กับนักศึกษา 
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สอบ TOEIC ที่จัดโดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
 ๐ ด้านการใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้ตัวเลข และ
แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการทำงาน โดยสาขาวิชา
มีแนวทางดำเนนิการในปีการศึกษา 
2562 จะดำเนินจัดกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา 
 ๐ ด้านคุณลักษณะ
พิเศษของบัณฑิต และดา้น
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต เร่ืองที่ตอ้ง
ปรับปรุงหัวข้อเดียวกันคือ ภาวะผู้นำ 
โดยสาขาวิชามีแนวทางดำเนนิการใน
ปีการศึกษา 2562 จะจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับ
นักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3 : 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

 
- 

 
1. รักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม การ
ลงทะเบียนเรียน การชำระค่า

 
ปีการศึกษา 2562  
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2. ติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4  
3. ความพึงพอใจของนักศึกษา  

เทอม และผลการเรียนของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล หาก
พบว่านักศึกษารายใดมีผลการ
เรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงตำ่กว่า
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้
อาจารย๋ที่ปรึกษาติดตาม
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด  
2. ติดตามการเรียนของนักศึกษา
ชั้นปทีี่ 4 แบ่งเปน็ 2 กลุ่ม ได้แก ่
2.1 กลุ่มที่เก็บหน่วยกิตครบตาม
โครงสร้างหลักสูตร ได้ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาจารย์
นิเทศติดตามและให้คำปรึกษา 
ร่วมถึงการแก้ไขปัญหาให้
นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการได้
ครบ 600 ชั่วโมง 
2.2 กลุ่มที่เก็บหน่วยกิตไม่ครบ
ตามโครงสร้างหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาติดตามการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาให้ลงเรียนให้
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ครบตามโครงสรา้งของหลักสูตร 
และผลักดนัให้นักศึกษาเรียน
สำเร็จการศึกษาให้ทันเพื่อน 
3. หลักสูตรสำรวจข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา โดยนำปัญหาที่
ได้รับเร่ืองร้องเรียนมาปรับปรุง 
แก้ไข และแจ้งกลับไปยงันักศึกษา 
และมีการติดตามเก็บ
แบบสอบถามสำรวจความพึง
พอใจของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาค
เรียน 

องค์ประกอบที่ 4 : 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหาร
อาจารย ์

 
การจัดทำแผนอัตรากำลงัของ
อาจารย ์

 
การติดตามข้อมูลของอาจารย์ในด้าน
ต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น 

 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมเพื่อรับทราบกิจกรรม  
2. จัดเตรียมระบบและกลไกการ
รวบรวมและติดตามข้อมูลของ
อาจารย์และบุคลากรดา้นตา่ง ๆ 
3. ประเมินผลการดำเนินการ 
4. รายงานสรปุผลการดำเนนิงาน 

 

องค์ประกอบที่ 4 : 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพ
อาจารย ์

 
- 

 
สนับสนนุและส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสร้างสรรค์

 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมเพื่อรับทราบกิจกรรม  
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ผลงานทางวชิาการ ที่มีคุณภาพอัน
นำไปสู่การขอพิจารณาตำแหนง่ทาง
วิชาการได ้

2. จัดเตรียมระบบและกลไกการ
สนับสนนุและส่งเสริมคุณภาพ
ผลงานวชิาการ เชน่ การจัดเวลา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกๆ เดือน 
เป็นต้น 
3. ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการ 
4. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 4 : 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย ์

 
ประเมินผลความพึงพอใจ ด้วย
แบบสอบถาม 

 
การประเมินผลความพึงพอใจเปน็
ระยะ ๆ โดยใช้การสื่อสารพูดคยุ เพื่อ
เข้าถึงปัญหาและแก้ไขได้ในทนัที 

 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมเพื่อชี้แจงขัน้ตอนการ
ดำเนินงาน  
2. จัดเตรียมระบบและกลไกการ
สื่อสารพูดคุย เช่น การจัดเวลา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกๆ เดือน 
เป็นต้น 
3. ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการ 
4. รายงานสรปุผลการดำเนนิงาน 

 

องค์ประกอบที่ 5 :     
ปีการศึกษา 2562 



องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  
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สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

มีการกำหนดสาระของรายวิชาใน
หลักสูตรฯ ให้ทันสมัยตามหลัก
มาตรฐานวิชาชีพ ปรัชญา วิสัยทัศน์
และพันธกิจของหลักสูตร ที่สามารถ
พัฒนาความรู้ ทักษะของผู้เรียนผ่าน
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรฯ มีการกำหนดให้ทุก
รายวิชาในปีการศึกษา 2562ปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความก้าวหนา้ทาง
วิชาชีพ และพฒันาทักษะการเรียนรู้
ของผู้เรียนเพิ่มเติมให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมเพื่อชี้แจงให้อาจารย์
ผู้สอนทราบขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 
2. อาจารย์ผู้สอนทุกรายวชิาให้
ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเนื้อหาสาระ
ของรายวิชาให้มีความถูกต้องและ
ทันสมัยต่อความกา้วหน้าทาง
วิชาการ 
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมพิจารณา ทบทวน
ข้อเสนอแนะของรายวิชาเพื่อ
ปรับปรุงสาระของรายวชิาให้มี
ความเหมาะสมกับบริบทและการ
เปลี่ยนแปลงในวชิาชีพ 
4. สรุปผล จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน และแจ้งอาจารย์
ผู้สอนทราบ 

องค์ประกอบที่ 5 : 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวาง
ระบบผูส้อนและ

 
การวางระบบผูส้อนในปีการศึกษา 
2561 ใช้เกณฑ์การพิจารณาตาม 
มคอ.2 หมวดที่ 6 การพัฒนา

 
การวางระบบผูส้อนในปี 2562 
ปรับเปลี่ยนผูส้อน โดยพจิารณา
คุณสมบัติ ทัศนคติ ความร่วมมอืใน

 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมเพื่อวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

 
ปีการศึกษา 2562 
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กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

อาจารย์ ความรู้และความสามารถ 
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญใน
รายวิชาและพิจารณาจากผลการ
ประเมิน 

การทำงาน ความชำนาญและผลงาน
วิชาการและบางรายวชิาสามารถเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นมาถ่ายทอด
องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับผู้เรียนเพื่อให้
เกิดประสบการณ์หรือมุมมองที่
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น 

โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอน
ในทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน
ในปีการศึกษา 2562  
2. ประชุมผู้สอนก่อนเปดิภาค
เรียนเพื่อทำความเข้าใจ กำกับ
การจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 
และ มคอ.4 ให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
3. ติดตามการดำเนนิงานการ
จัดการเรียนสอนทุกรายวชิาเมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียน 
4. ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
5. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 5 : 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

 
มีการดำเนินการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิที่
กำหนดใน curriculum mapping 
ใน มคอ.2 วิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของทุกรายวิชา และ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้

 
หลักสูตรกำกับให้ทุกรายวิชามีการ
พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือการ
ประเมินผลตามสภาพจริงและใช้
เครื่องมือที่หลากหลาย ทั้งข้อสอบ
อัตนัย ปรนัย แบบฝึกหัด การ
นำเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนความ

 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมเพื่อพิจารณา
กระบวนการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ   

 
ปีการศึกษา 2562 
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ของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนในทุกภาคเรียน 

คิดเห็นในการกำหนดเกณฑ์
ประเมินผลการเรียนการสอนทั้ง
รายวิชาที่อิงเกณฑ์และอิงกลุ่มให้มี
ความเหมาะสมกับลักษณะรายวิชา
และผลลัพธ์การเรียนรู้ ประกอบกับ
ผลการประเมินตนเองของนักศึกษา
ทุกชั้นป ี

2. ตรวจสอบ วิพากษ์และทวน
สอบเพื่อพิจารณาความยากงา่ย
ข้อสอบและความสอดคล้องกับ
แผนการสอนและคำอธิบาย
รายวิชา 
3. สรุปผล จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน และแจ้งอาจารย์
ผู้สอนทราบ เพื่อเรียนรู้และปรบั
วิธีการให้เหมาะสมในคร้ังต่อไป 

องค์ประกอบที่ 5 : 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 
หลักสูตรมีการดำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ มีการประชุม วางแผน 
ติดตามและทบทวนการดำเนินงาน
ของหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

 
ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนนิงาน
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
แนะนำ 

 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมเพื่อวางแผน และแจ้งให้
ทราบถึงขั้นตอนการทำงาน 
2. ติดตามทบทวนและแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นในการการดำเนนิงาน
ของหลักสูตรทุกเดือน ตลอดปี
การศึกษา 2562 
3. ปรับกระบวนการกรณีเกิด
ปัญหาในการดำเนินงานส่วนต่าง 
ๆ 

 
ปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบที่ 6 :     
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ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู ้

การจัดทำแหล่งสารสนเทศที่จำเป็น
และเก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ อาท ิ
แหล่งข้อมูลทางวิชาชพี แหล่งเรียนรู้
ทางภาษา แหล่งเรียนรู้ทางเทค
โนโลนีสารสนเทศ และแหล่งอาชีพ 
เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าถึง
ช่องทางตา่งๆ ในการพัฒนาตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง 

การจัดทำแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนนุด้าน
การใช้ชีวิต ให้กับนักศึกษาปัจจบุัน 
และศิษย์เก่า เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมใน
ทุกๆ ด้าน 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมวางแผนเพื่อแจ้งให้
ทราบกิจกรรมที่จะดำเนินการ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หาแหล่งเรียนรู้ เสนอ และ
เผยแพร่ผ่านเครือข่ายออนไลน์ 
และเว็บไซต์ของหลักสูตร 
3. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
4. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ช่วงเดือน กันยายน 
2562 - กรกฎาคม 

2563 

 
 


