
รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ (SAR- มคอ.7)  
ประจำปีการศึกษา 2563 

 รอบ 6 เดือน (1 สงิหาคม 2563 – 31 มกราคม 2564) 
(ระดับปรญิญาตรี) 

 
 
 
 
 

ระดับหลักสตูรฯ  
รหัสหลักสูตรฯ 25471651102266 
ชื่อหลักสูตรฯ ศิลปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ.2561 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัสวนดุสติ 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564



บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 
 

1. บทนำ (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรฯ พอสังเขป) 
   ปรัชญา : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  มี
ความรู้และทักษะดิจิทัล และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 
   วัตถุประสงคข์องหลักสูตรฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
    1. มีความรู้ในด้านการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  มี
ความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปรับตัวให้ก้าวทันความเปล่ียนแปลงของสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจโลก 
    2. มีทักษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ 
ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
    3. มีใจรักบริการ มีความเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
    4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
   การประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 6 เดือน) องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน



สารบญั 
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ก 

สารบัญ ข 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

1. ข้อมูลท่ัวไป (ข้อมูลส่วนนี้นำไปรายงานเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ข้อท่ี 10) 1 

2. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 2 

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 2 

2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 3 

3. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. 2558 4 

3.1 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 
ปัจจุบัน 4 

3.2 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 7 

3.3 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 8 

3.4 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 10 

3.5 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 11 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบท่ี 1) 12 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 13 

ภาคผนวก Error! Bookmark not defined. 
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หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป (ข้อมูลส่วนนี้นำไปรายงานเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ข้อท่ี 10) 
รหัสหลักสูตรฯ  25471651102266 
มคอ.1  มี มคอ.1 

 ไม่มี มคอ.1 
 

ระดับคุณวุฒิ  ปริญญาตรี 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 
 

วันท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรฯ  

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

ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนครั้งแรก ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
วันท่ี สกอ. รับทราบ วันท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติ

หลักสูตรฯ เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2562 
 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 

 ในมหาวิทยาลัย 
 วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกสถานท่ีต้ัง (โปรดระบุ) 
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2. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ  
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  

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

สูงสุด 
ชื่อ- สกุล  วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ปร.ด. 

(เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คุณภาพ) 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ปร.ด. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คุณภาพ) 

 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

 

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

และ 
เทคโนโลยี) 

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

และ
เทคโนโลยี) 

 

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

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

 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 
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2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ  
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ - ระบุใน มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ - ปัจจุบัน หมายเหตุ 

ช่ือ- สกุล  วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ช่ือ- สกุล  วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ปร.ด. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คุณภาพ) 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ปร.ด. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คุณภาพ) 

 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

 

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

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

 

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

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

 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

 

หมายเหตุ : กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ /อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 
ลาออก/ลาศึกษา/เกษียณอายุราชการ ให้อธิบายไว้ในหมายเหตุเพิ่มเติม
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3. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. 2558 
(ความเช่ือมโยง : องค์ประกอบท่ี1 การกำกับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรฯ ท่ีกำหนด โดย สกอ.) อธิบายผลการ
ดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้  (ข้อมูลปีการศึกษา 2561) อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

3.1 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ปัจจุบัน 
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 

ปัจจุบัน 
ระดับ
กศ.  
ที่จบ 

ปีที่จบ 
กศ. 

(พ.ศ.) 

ช่ือหลักสูตรฯ  
ที่จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 
ที่จบตาม ISCED 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน 
ที่จบการศึกษา 

วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น
เป็นอาจารย์ประจำ

หลักสูตรฯ 
1. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด เอก 2559 ปร.ด. Information 

technology 
administration 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี

20 กรกฎาคม 2561 
 

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

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์

ตรี 2540 ศศ.บ. Library, 
information and 
archival studies 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

สถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา 

2. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร เอก 2559 ปร.ด. Education 
science 

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 

20 กรกฎาคม 2561 
 

โท 2541 ศษ.ม.  Education 
science 

เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 
ปัจจุบัน 

ระดับ
กศ.  
ที่จบ 

ปีที่จบ 
กศ. 

(พ.ศ.) 

ช่ือหลักสูตรฯ  
ที่จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 
ที่จบตาม ISCED 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน 
ที่จบการศึกษา 

วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น
เป็นอาจารย์ประจำ

หลักสูตรฯ 
ตรี 2535 ค.บ. Education 

science 
เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษา 
วิทยาลัยครูนครปฐม 

3. ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล เอก 2560 ปร.ด. Educational 
Management 

นวัตกรรมการเรียนรู้
และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

20 กรกฎาคม 2561 
 

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

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ตรี 2540 ศศ.บ. Library, 
information and 
archival studies 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

สถาบันราชภัฏ
กาญจนบุรี 

4. ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 
 

เอก 2553 ค.ด. Education 
science 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

20 กรกฎาคม 2561 
 

โท 2546 วศ.ม. Water 
technology and 

engineering 

วิศวกรรมดินและน้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โท 2544 ศษ.ม. Education 
science 

เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตรี 2538 วศ.บ. Building 
engineering 

วิศวกรรมการก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
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รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 
ปัจจุบัน 

ระดับ
กศ.  
ที่จบ 

ปีที่จบ 
กศ. 

(พ.ศ.) 

ช่ือหลักสูตรฯ  
ที่จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 
ที่จบตาม ISCED 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน 
ที่จบการศึกษา 

วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น
เป็นอาจารย์ประจำ

หลักสูตรฯ 
5. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ เอก 2559 ปร.ด. Teacher training 

– vocational 
subjects 

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 

20 กรกฎาคม 2561 
 

โท 2551 บธ.ม. Marketing การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
โท 2544 ศศ.ม. Library, 

information and 
archival studies 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ 

ตรี 2537 ศศ.บ. Library, 
information and 
archival studies 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

สถาบันราชภัฏจันทร
เกษม 
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3.2 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ป ี
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชือ่ผลงาน ปีที่
พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

ประสบการณ์ด้าน
การปฏิบัติการ 

(เฉพาะหลักสูตรฯ 
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 
1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สารสนเทศศาสตร์) 
บรรพต พิจิตรกำเนิด. (2564). ห้องเรียน

ออนไลน์สำหรับผู้เรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินเรียนรวมใน
รายวิชาปฏิบัติการ ทางคอมพิวเตอร์
เป็นฐาน. วารสารเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา, 4(10), (มกราคม - 
เมษายน). (TCI กลุ่ม 2) 

-  

2 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

Boonyalak Tumnachit and Saisuda 
Pantrakool. (2019). Guidelines 
for Development of 
Information Management 
Systems for Lab School 
Libraries in Thailand. 
Humanities, Arts and Social 
Sciences Studies, 19(1), 
(January-April). pp. 221-241. 

-  

3 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

สายสุดา ปั้นตระกูล. (2562). การพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ด้วย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสาร
ร่มพฤกษ์, 37(3), (กันยายน- 
ธันวาคม). หน้า 123-132.  

-  

4 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

ฐิติยา เนตรวงษ์. (2563). แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินกับการจัดการความรู้
ด้วยไอซีที: จากห้องเรียนสู่ชุมชน. 
วารสารวิชาการครุศาสตร์

-  
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ป ี
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชือ่ผลงาน ปีที่
พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

ประสบการณ์ด้าน
การปฏิบัติการ 

(เฉพาะหลักสูตรฯ 
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 
อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 11(2), (พฤษภาคม - 
สิงหาคม). หน้า 221-229. (TCI 
กลุ่ม 2) 

5 ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

ฉัตรแก้ว ใจงาม, จิตชิน จิตติสุขพงษ์, สุดา
รัตน์ เจตน์ปัญจภัค และ กนกวรรณ 
กุลสุทธ์ิ. (2563). การพัฒนาเทคนิค
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ยกระดับผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร. วารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน์ มจร., 8(5), 
(กันยายน - ตุลาคม). (TCI กลุ่ม 1) 

-  

3.3 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ป ี
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชือ่ผลงาน ปีที่พิมพแ์ละแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน) 

1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

บรรพต พิจิตรกำเนิด. (2564). ห้องเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเรียนรวมในรายวิชา
ปฏิบัติการ ทางคอมพิวเตอร์เป็นฐาน. วารสารเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา, 4(10), (มกราคม - เมษายน). (TCI 
กลุ่ม 2) 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ป ี
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชือ่ผลงาน ปีที่พิมพแ์ละแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน) 

2 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

Boonyalak Tumnachit and Saisuda Pantrakool. (2019). 
Guidelines for Development of Information 
Management Systems for Lab School Libraries in 
Thailand. Humanities, Arts and Social Sciences 
Studies, 19(1), (January-April). pp. 221-241. 

3 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

สายสุดา ปั้นตระกูล. (2562). การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี. วารสารร่มพฤกษ์, 37(3), (กันยายน- 
ธันวาคม). หน้า 123-132.  

4 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

ฐิติยา เนตรวงษ์. (2563). แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการ
จัดการความรู้ด้วยไอซีที: จากห้องเรียนสู่ชุมชน. 
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 11(2), (พฤษภาคม - สิงหาคม). หน้า 221-
229. (TCI กลุ่ม 2) 

5 ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

ฉัตรแก้ว ใจงาม, จิตชิน จิตติสุขพงษ์, สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค 
และ กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ. (2563). การพัฒนาเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) รายวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรงุเทพมหานคร. วารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน์ มจร., 8(5), (กันยายน - ตุลาคม). (TCI 
กลุ่ม 1) 
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3.4 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
ลำดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการใน

สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

วันเดือนปี 
ที่เข้าทำงาน 

วันเดือนปี 
ที่ลาออก 

1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คุณภาพ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

1  
ตุลาคม 
2546 

- 

2 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนาน
จิตร 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

24  
ธันวาคม 
2544 

- 

3 ผศ.ดร.สายสุดา ป้ันตระกูล ปร.ด. (นวตักรรม
การเรียนรู้และ 

เทคโนโลยี) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

2  
มิถุนายน 

2546 

- 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

2  
มิถุนายน 

2546 

- 

5 ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ ปร.ด. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

2  
ตุลาคม 
2549 

- 

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

อาจารย์ 1 กุมภาพันธ์ 
2555 

31 ธันวาคม 
2563 

7 ผศ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง M.Sc.  
(Multimedia 
computing) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

3 พฤษภาคม 
2539 

-  
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3.5 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

ผลการดำเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
 หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามกรอบ TQF เมื่อปี 
2556 และเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 (หลักฐานอ้างอิง 1 และ 2) 
ในระหว่างท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรฯ ดังกล่าว อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอน ได้นำเสนอการปรับปรุงรายวิชา
เป็นระยะ อาทิ การเพิ่มเติมเนื้อหารายวิชา  วิธีการจัดการเรียนการสอน โดย
ได้ระบุใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา 
 ท้ังนี้ในปี 2561 หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรฯ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.
2561 (หลักฐานอ้างอิง 3) โดยได้ดำเนินการดังนี ้
 1) ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ.2561 เมื่อวันท่ี 20 
มิถุนายน 2561  
 2) นำ (ร่าง) หลักสูตรฯ ท่ีผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  เสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งท่ี 5/2561 วันอังคาร ท่ี 26 มิถุนายน 2561 (หลักฐานอ้างอิง 4) 
 3) นำ (ร่าง) หลักสูตรฯ ท่ีผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ.2561 
เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 1(1)/2561 วันอังคารท่ี 3 กรกฎาคม 2561 
 4) นำ (ร่าง) หลักสูตรฯ ท่ีผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการ เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 7(27)/2561 
เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 (หลักฐานอ้างอิง 5) 
 5) นำ (ร่าง) หลักสูตรฯ ท่ีผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 
7(27)/2561 เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งผลการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 
(หลักฐานอ้างอิง 6) 
 6) วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน ก.พ. ออกหนังสือแจ้งการ
รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1. หนังสืออนุมัติหลักสูตรฯ 
จาก สกอ. (หลักฐานอ้างอิง 
1.4) 
2. รายละเอียดของหลักสูตรฯ 
(มคอ.2) ท่ีผ่านการอนุมัติจาก 
สกอ. 
3. บันทึก คมส.173/2561 
เรื่องขออนุมัติปรับปรุง
หลักสูตรฯ ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
4. รายงานการประชุม คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 5/2561 
วันท่ี 26 มิถุนายน 2561 
วาระท่ี 4.2  
5. รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 7(27)/2561 วันท่ี 13 
กรกฎาคม 2561 
6. รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
7(27)/2561 วันท่ี 20 
กรกฎาคม 2561 
 
7. หนังสือรับรองคุณวุฒิ จาก 
สำนักงาน ก.พ. (นร
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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
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http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-HusoMeeting561.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-AcademicMeeting727.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-AcademicMeeting727.pdf
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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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 ท้ังนี้ในระหว่างจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนได้มีการปรับปรุง
เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย และมีการเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรฯ กำหนดไว้ 

1004.3/297) ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2562 

 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบท่ี 1) 
ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน  

(ตนเองประเมิน) 
ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(กรรมการประเมิน) 
1.1 (5 ข้อ)  ผ่าน  

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2562/1-2562-kp297.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2562/1-2562-kp297.pdf
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2564 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2564 
 
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : ____________________ 


