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ค าน า 
 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 นี้ รวบรวมและ
วิเคราะห์ผลจากความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่สะท้อนให้ทราบความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานหลักสูตรในด้านต่าง ๆ  
 ผลการประเมินที่ได้รับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะได้น าเสนอต่อคณะ และ
มหาวิทยาลัยต่อไปตามล าดับ นอกจากนี้ยังสามารถน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน ตลอด
จากการให้บริการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2559 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ปีการศึกษา 2558 

--------------------------------------------------------- 
 
 การด าเนินงานของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมามีหลายด้านที่มุ่ ง เน้นให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการรับบริการทั้งจากอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ซึ่งนอกจาก
การวางแผนการปฏิบัติงาน และการด าเนินงานตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้แล้วนั้น ทางหลักสูตรยังได้
ท าการประเมินผลการด าเนินงานโดยวัดจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมีกระบวนการใน
การด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานหลักสูตร อาทิ รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

2. ประชุมหารือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือก าหนดประเด็นการประเมิน 
3. ร่างแบบประเมินตามประเด็นต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้น 
4. ตรวจสอบแบบประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรับผิดชอบในการรวบรวม

ข้อมูลหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

5. ปรับปรุงแบบประเมินแล้วจัดท าเป็นแบบประเมินที่พร้อมใช้งาน 
6. น าแบบประเมินไปเก็บรวบรวมข้อมูลตามรอบเวลาที่ก าหนดไว้ 
7. เก็บรวบรวมแบบประเมิน แล้วน าวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
8. รายงานผลการประเมินในประเด็นต่าง ๆ  

 ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ 
ความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งมีข้อค าถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
(1) ข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ และชั้นปี (2) ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร ความพึงพอใจต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ความพึงพอใจต่อการบริการ
นักศึกษา ความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ทั้งนีเ้กณฑก์ารแปลค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแบ่งเป็นช่วงชั้น ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย    ระดับความพึงพอใจ 
  4.21 – 5.00    มากที่สุด 
  3.41 – 4.20    มาก 
  2.61 – 3.40    ปานกลาง 
  1.81 – 2.60    น้อย 
  1.00 – 1.80    น้อยที่สุด 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และS.D. 
 

ผลการประเมินของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
  
 ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ 
ของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ดังตารางต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 
 ความถี่ ร้อยละ 

เพศ 
      ชาย 1 20 
      หญิง 4 80 
ประสบการณ์สอนในหลักสูตร 
      ต่ ากว่า 5 ปี 0 0 
      ตั้งแต่ 5  ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี  1 20 
      ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 4 80 
วุฒิการศึกษา   
      ปริญญาตรี 0 0 
      ปริญญาโท 2 40 
      ปริญญาเอก 3 60 
ต าแหน่งทางวิชาการ   
      ศาสตราจารย์ 0 0 
      รองศาสตราจารย์ 0 0 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 60 
      อาจารย์ 2 40 

 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 5 คน 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินมีดังนี้ แบ่งเป็น อาจารย์หญิง  4  คน  (ร้อยละ 80)  อาจารย์ชาย  
1  คน (ร้อยละ 20) ซึ่งจ าแนกตามประสบการณ์สอนในหลักสูตรตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 4 คน  (ร้อยละ 
80)  ตั้งแต่ 5  ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 1 คน (ร้อยละ 20)  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก 3 คน 
(ร้อยละ 60)  ปริญญาโท 2 คน (ร้อยละ 40)  และจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3 คน (ร้อยละ 60)   อาจารย์ 2 คน (ร้อยละ 40) 
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร     
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านบุคลากร (Man)  
1. อัตราอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา 4.00 .707 มาก 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทียบกับงานใน
หลักสูตร 

3.20 .447 ปานกลาง 

3. แผนอัตราก าลังคน 3.80 .447 มาก 
รวม 3.67 .000 มาก 

ด้านงบประมาณ (Money) 
4. งบประมาณพัฒนาอาจารย์ 1.80 .837 น้อย 
5. ค่าตอบแทน 3.20 .837 ปานกลาง 
6. สวัสดิการ 3.00 .707 ปานกลาง 

รวม 2.95 .622 ปานกลาง 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม (Material & Environment) 
7. วัสดุอุปกรณ์ 3.80 .447 มาก 
8. สิ่งอ านายความสะดวก 3.80 .447 มาก 
9. ห้องพักอาจารย์ 4.20 .837 มากที่สุด 

รวม 3.93 .548 มาก 
ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
10. การมอบหมายภาระสอน 4.20 .837 มากที่สุด 
11. การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 4.00 .707 มาก 
12. การวางแผน 4.20 .447 มากที่สุด 
13. ผู้บริหาร 4.20 .447 มากที่สุด 
14. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 4.20 .447 มากที่สุด 

รวม 4.16 .456 มากที่สุด 
ภาพรวมทั้งหมด 

 
3.69 .363 มาก 

 
 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .363 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
 ด้านการบริหารจัดการ (Management) ( X  = 4.16, S.D. = .456) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
สภาพแวดล้อม (Material & Environment)  ( X  = 3.93, S.D. = .548)  ด้านบุคลากร ( X  = 
3.67, S.D. = .000) และด้านงบประมาณ (Money)  ( X  = 2.95, S.D. = .622)  
 ด้านบุคลากร (Man) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ อัตราอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา ( X  = 4.00, S.D. = 
.447) แผนอัตราก าลังคน  ( X  = 3.80, S.D. = .447)  และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทียบกับงานใน
หลักสูตร ( X  = 3.20, S.D. = .447)   
 ด้านงบประมาณ (Money) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าตอบแทน ( X  = 3.20, S.D. = .837)  สวัสดิการ 
( X  = 3.00, S.D. = .707)  และงบประมาณพัฒนาอาจารย์ ( X  = 1.80, S.D. = .837)   
 ด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม (Material & Environment) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ    
ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ห้องพัก
อาจารย์ ( X  = 4.20, S.D. = .837)  วัสดุอุปกรณ์ ( X  = 3.80, S.D. = .447)  และสิ่งอ านายความ
สะดวก ( X  = 3.80, S.D. = .447)   
 ด้านการบริหารจัดการ (Management) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  การมอบหมายภาระสอน ( X  = 
4.20, S.D. = .837)  การวางแผน ( X  = 4.20, S.D. = .447)  ผู้บริหาร ( X  = 4.20, S.D. = .447)  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ( X  = 4.20, S.D. = .447)  และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ( X  = 4.00, 
S.D. = .707) 
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ผลการประเมินของนักศึกษา 
 
จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 นักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 98 คน 
ตอบแบบประเมิน 94 คน (ร้อยละ 95.92) จ าแนกเป็น นักศึกษาชาย 30 คน (ร้อยละ 31.91) 
นักศึกษาหญิง 64 คน (ร้อยละ 68.09) ซึ่งหากจ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1  62 
คน (ร้อยละ 65.95) และนักศึกษาชั้นปีที่ 2  32 คน (ร้อยละ 34.04) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 3 จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน 

 ความถี่ ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 30 31.91 
หญิง 64 68.09 

ช้ันป ี
ช้ันปีท่ี 1 62 65.96 
ช้ันปีท่ี 2 32 34.04 

 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ เนื้อหาที่เรียนในหลักสูตร
เป็นความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  (ร้อยละ 
4.170) เนื้อหาที่เรียนในหลักสูตรมีการจัดเนื้อหาก่อน-หลังในหลักสูตรเป็นไปตามความเหมาะสม 
(ร้อยละ 4.170) เนื้อหาที่เรียนในหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักศึกษา 
(ร้อยละ 4.053) การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (ร้อยละ 4.106) และการ
ให้บริการและอ านวยความสะดวกของหลักสูตร (ร้อยละ 4.074) ในระดับมาก ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร  

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

เนื้อหาท่ีเรียนในหลักสตูรเป็นความรู้ที่ทันสมยั ทันต่อ
สถานการณ์โลกปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี

4.170 .633 มาก 

เนื้อหาท่ีเรียนในหลักสตูรมีการจดัเนื้อหาก่อน-หลังในหลักสูตร
เป็นไปตามความเหมาะสม 

4.170 .682 มาก 

เนื้อหาท่ีเรียนในหลักสตูรสอดคลอ้งกับความต้องการและความ
สนใจของนักศึกษา 

4.053 .723 มาก 
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ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

การจัดการเรยีนการสอนมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 4.106 .796 มาก 
การให้บริการและอ านวยความสะดวกของหลักสูตร 4.074 .819 มาก 

 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ในประเด็นอาจารย์ในหลักสูตรมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคการสอนอย่างเหมาะสม และ
ประสบการณ์ตรงในเนื้อหาวิชาที่สอน (ร้อยละ 4.255) อาจารย์ในหลักสูตรมีความรอบรู้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ และสามารถบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา (ร้อยละ 4.212) และ
อาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นครู (ร้อยละ 4.244) ในระดับมากที่สุด 
ส่วนประเด็นอาจารย์ในหลักสูตรมีจ านวนเพียงพอกับรายวิชาในหลักสูตร (ร้อยละ 4.000) นักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดับมาก ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

อาจารย์ในหลักสูตรมีจ านวนเพียงพอกับรายวิชาในหลักสตูร 4.000 .803 มาก 
อาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคการสอนอย่างเหมาะสม และ
ประสบการณ์ตรงในเนื้อหาวิชาที่สอน 

4.255 .702 มากที่สุด 

อาจารย์ในหลักสูตรมีความรอบรู้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาการ และสามารถบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา 

4.212 .716 มากที่สุด 

อาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้มีคณุธรรมและจิตส านึกในความเป็น
คร ู

4.244 .682 มากที่สุด 

 
ความพีงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการนักศึกษา 
 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริการนักศึกษา ในประเด็นหลักสูตรมีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สนับสนุนการเรียนอย่างสม่ าเสมอ (ร้อยละ 
4.287) ในระดับมากที่สุด และพึงพอใจต่อจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของนักศึกษาอย่างเหมาสม (ร้อยละ 4.148) ในระดับมาก ดังตารางที่ 
4 
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ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการนักศึกษา 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

หลักสตูรจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และ
กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรูต้ามศักยภาพของนักศึกษาอย่าง
เหมาสม 

4.148 .717 มาก 

หลักสตูรมีช่องทางการตดิต่อสื่อสารที่หลากหลาย มีการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลที่สนับสนุนการเรยีนอย่างสม่ าเสมอ 

4.287 .712 มากที่สุด 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในประเด็นให้ค าแนะน าที่เข้าถึงง่าย 
และสม่ าเสมอ (ร้อยละ 4.244) มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ (ร้อยละ 4.404)
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา หรือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 4.266) 
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อ หรือแนวทางประกอบวิชาชีพ (ร้อยละ 4.244) และการ
ใช้ภาษาในการสื่อสารเพ่ือให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา (ร้อยละ 4.234) ในระดับมากที่สุด ดัง
ตารางที่ 5 

ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ให้ค าแนะน าที่เข้าถึงง่าย และสม่ าเสมอ 4.244 .743 มากที่สุด 
มีการตดิตามผลการเรียนของนักศกึษาอย่างสม่ าเสมอ 4.404 .677 มากที่สุด 
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา หรือการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

4.266 .735 มากที่สุด 

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อ หรือแนวทาง
ประกอบวิชาชีพ 

4.244 .743 มากที่สุด 

การใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

4.234 .767 มากที่สุด 

 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในทุกประเด็นในระดับมาก ได้แก่ 
หลักสูตรมีการชี้แจงข้อปฏิบัติในการขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้รับทราบ (ร้อย
ละ 4.138) ห้องสมุดจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงกับเนื้อหาวิชาอย่างเพียงพอ (ร้อยละ 4.095) 
ห้องเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือ อยู่ในสภาพดีพร้อมให้บริการ (ร้อยละ 3.978) ระบบเครือข่ายการ
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สื่อสารใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 4.095) และห้องพยาบาล ห้องอาหาร ศูนย์สุขภาพพร้อม
ให้บริการ (ร้อยละ 4.053) ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 8 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

หลักสตูรมีการชี้แจงข้อปฏิบัติในการขอรับบริการจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้นักศึกษาไดร้ับทราบ 

4.138 .824 มาก 

ห้องสมุดจดัให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงกับเนื้อหาวิชาอย่าง
เพียงพอ 

4.095 .776 มาก 

ห้องเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือ อยู่ในสภาพดีพร้อมให้บริการ 3.978 .802 มาก 
ระบบเครือข่ายการสื่อสารใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ 4.095 .830 มาก 
ห้องพยาบาล ห้องอาหาร ศูนยส์ุขภาพพร้อมให้บริการ 4.053 .859 มาก 

 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา 
  
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา สรุปได้ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 9 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอน รหัสวิชา ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
รศ.วิภา ศุภจารรีักษ ์ 1631102    
อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 1631206    
ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 1631405    
ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด 1632206    
อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 1632207    
อ.ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 1632209    
อ.ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 1632310    
ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 1632311    
อ.ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ 1634413    
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
อ.ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ 1631305    
ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 1631406    
อ.ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 1631601    
อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 1632312    
ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด 1633121    
ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 1633206    
อ.ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ 1633414    
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อาจารย์ผู้สอน รหัสวิชา ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

อ.ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 1633415    
อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 1633416    

หมายเหตุ  รายละเอียดของการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน น าเสนอใน
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ 
โดยนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
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รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์ : รศ.วิภา ศุภจรีรักษ์  
รายวิชา : สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม  ตอนเรียน : A1 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ทักษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 3.89 .592 
1. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผลตาม
แนวการสอนอย่างชัดเจน 

4.02 .764 

2. มีการแนะน าหนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่ 

3.80 .853 

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 3.79 .819 
4. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาที่สอนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดให้ 3.75 .850 
5. ผู้สอนมีความตั้งใจสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ 4.21 .819 
6. มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 3.95 .921 
7. การบรรยายใช้เสียงชัดเจน ถูกต้องและใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 3.98 .846 
8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน 3.80 .963 
9. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 4.18 .904 
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในและนอกห้องเรียน 
สามารถตอบข้อซักถามหรือปัญหาของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

3.69 .867 

11. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 3.64 .857 
เนื้อหารายวิชา 3.87 .744 
12. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวการสอนและประยุกต์เข้า
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3.90 .851 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 3.87 .939 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชาน้ี 3.84 .840 
งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล 3.86 .697 
15. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมแนวทางและแหล่งค้นคว้า 3.98 .827 
16. มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ 

3.79 .859 

17. มีการตรวจงานและช้ีแจงข้อบกพร่องของงานท่ีท า 3.79 .777 
18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 3.87 .939 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ 3.88 .681 
19. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 3.92 .823 
20. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 3.80 .891 
21. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 3.87 .846 
22. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 3.87 .741 
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รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์ : อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์  
รายวิชา : การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ  ตอนเรียน : A1 
 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพิ่มขึ้น 3.95 .865 
รวมทั้งหมด 3.88 .577 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ทักษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 4.73 .425 
1. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผลตาม
แนวการสอนอย่างชัดเจน 

4.69 .535 

2. มีการแนะน าหนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่ 

4.75 .672 

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.78 .420 
4. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาที่สอนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดให้ 4.63 .492 
5. ผู้สอนมีความตั้งใจสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ 4.88 .421 
6. มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.91 .390 
7. การบรรยายใช้เสียงชัดเจน ถูกต้องและใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 4.63 .609 
8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน 4.72 .581 
9. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 4.84 .515 
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในและนอกห้อง เรียน 
สามารถตอบข้อซักถามหรือปัญหาของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

4.59 .665 

11. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 4.59 .560 
เนื้อหารายวิชา 4.77 .452 
12. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวการสอนและประยุกต์เข้า
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.78 .491 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 4.81 .471 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชาน้ี 4.72 .581 
งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล 4.70 .378 
15. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมแนวทางและแหล่งค้นคว้า 4.78 .420 
16. มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ 

4.59 .560 

17. มีการตรวจงานและช้ีแจงข้อบกพร่องของงานท่ีท า 4.66 .483 
18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.78 .420 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ 4.75 .373 
19. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 4.69 .471 
20. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 4.69 .535 
21. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.75 .508 
22. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.78 .420 
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รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์ : อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์  
รายวิชา : การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ตอนเรียน : A1 
 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพิ่มขึ้น 4.84 .448 
รวมท้ังหมด 4.73 .376 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ทักษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 4.22 .560 
1. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผลตาม
แนวการสอนอย่างชัดเจน 

4.35 .623 

2. มีการแนะน าหนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่ 

4.11 .710 

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.11 .773 
4. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาที่สอนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดให้ 4.15 .795 
5. ผู้สอนมีความตั้งใจสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ 4.23 .806 
6. มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.23 .806 
7. การบรรยายใช้เสียงชัดเจน ถูกต้องและใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 4.15 .755 
8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน 4.25 .771 
9. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 4.28 .761 
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในและนอกห้องเรียน 
สามารถตอบข้อซักถามหรือปัญหาของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

4.29 .744 

11. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 4.26 .796 
เนื้อหารายวิชา 4.29 .615 
12. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวการสอนและประยุกต์เข้า
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.26 .735 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 4.35 .694 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชาน้ี 4.25 .751 
งานที่ได้รับมอบหมายและการวดัผล 4.15 .601 
15. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมแนวทางและแหล่งค้นคว้า 4.23 .632 
16. มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ 

4.09 .723 

17. มีการตรวจงานและช้ีแจงข้อบกพร่องของงานท่ีท า 4.15 .734 
18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.14 .788 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ 4.19 .590 
19. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 4.23 .724 
20. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 4.11 .731 
21. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.05 .837 
22. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.22 .673 
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รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์ : ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร  
รายวิชา : การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ  ตอนเรียน : A1 
 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพิ่มขึ้น 4.37 .762 
รวมท้ังหมด 4.21 .537 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ทักษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 4.74 .246 
1. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผลตาม
แนวการสอนอย่างชัดเจน 

4.63 .490 

2. มีการแนะน าหนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่ 

4.63 .490 

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.73 .450 
4. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาที่สอนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดให้ 4.70 .466 
5. ผู้สอนมีความตั้งใจสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ 4.77 .430 
6. มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.77 .430 
7. การบรรยายใช้เสียงชัดเจน ถูกต้องและใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 4.73 .450 
8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน 4.87 .346 
9. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 4.83 .379 
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในและนอกห้องเรียน 
สามารถตอบข้อซักถามหรือปัญหาของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

4.73 .450 

11. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 4.73 .450 
เนื้อหารายวิชา 4.77 .341 
12. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวการสอนและประยุกต์เข้า
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.77 .430 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 4.87 .346 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี ้ 4.66 .484 
งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล 4.68 .394 
15. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมแนวทางและแหล่งค้นคว้า 4.67 .547 
16. มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ 

4.63 .490 

17. มีการตรวจงานและช้ีแจงข้อบกพร่องของงานท่ีท า 4.70 .535 
18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.73 .450 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ 4.73 .338 
19. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 4.67 .480 
20. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 4.70 .466 
21. นักศกึษาได้รับความรู้จากรายวิชาน้ีเพิ่มมากข้ึน 4.67 .480 
22. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.80 .407 
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รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์ : ผศ. บุญญลักษม์ ต านานจิตร  
รายวิชา : การจัดระบบสารสนเทศและความรู้  ตอนเรียน : A1 
 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพิ่มขึ้น 4.80 .407 
รวมท้ังหมด 4.73 .264 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ทักษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 4.32 .516 
1. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผลตาม
แนวการสอนอย่างชัดเจน 

4.51 .590 

2. มีการแนะน าหนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่ 

4.15 .712 

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.26 .668 
4. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาที่สอนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดให้ 4.32 .731 
5. ผู้สอนมีความตั้งใจสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ 4.42 .705 
6. มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.39 .744 
7. การบรรยายใช้เสียงชัดเจน ถูกต้องและใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 4.32 .710 
8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน 4.32 .731 
9. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 4.39 .654 
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในและนอกห้องเรียน 
สามารถตอบข้อซักถามหรือปัญหาของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

4.23 .766 

11. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 4.19 .727 
เนื้อหารายวิชา 4.28 .600 
12. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวการสอนและประยุกต์เข้า
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.31 .660 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 4.26 .713 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชาน้ี 4.26 .735 
งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล 4.28 .644 
15. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมแนวทางและแหล่งค้นคว้า 4.34 .691 
16. มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ 

4.22 .760 

17. มีการตรวจงานและช้ีแจงข้อบกพร่องของงานท่ีท า 4.25 .791 
18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.32 .731 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ 4.30 .576 
19. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 4.23 .724 
20. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 4.12 .761 
21. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 4.35 .672 
22. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.32 .687 
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รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์ : ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
รายวิชา : การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ  ตอนเรียน : A1 
 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพิ่มขึ้น 4.45 .730 
รวมทั้งหมด 4.30 .508 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ทักษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 4.61 .449 
1. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผลตาม
แนวการสอนอย่างชัดเจน 

4.67 .547 

2. มีการแนะน าหนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่ 

4.60 .563 

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.53 .629 
4. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาที่สอนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดให้ 4.53 .571 
5. ผู้สอนมีความตั้งใจสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ 4.63 .556 
6. มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.70 .596 
7. การบรรยายใช้เสียงชัดเจน ถูกต้องและใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 4.70 .535 
8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน 4.70 .596 
9. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 4.63 .669 
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในและนอกห้องเรียน 
สามารถตอบข้อซักถามหรือปัญหาของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

4.50 .630 

11. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 4.47 .571 
เนื้อหารายวิชา 4.59 .551 
12. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวการสอนและประยุกต์เข้า
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.67 .661 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 4.60 .563 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชาน้ี 4.50 .682 
งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล 4.53 .596 
15. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมแนวทางและแหล่งค้นคว้า 4.67 .607 
16. มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ 

4.50 .683 

17. มีการตรวจงานและช้ีแจงข้อบกพร่องของงานท่ีท า 4.43 .728 
18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.50 .731 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ 4.54 .561 
19. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 4.57 .626 
20. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 4.53 .629 
21. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.60 .622 
22. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.57 .679 
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รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์ : ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 
รายวิชา : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานห้องสมุด   ตอนเรียน : A1 
  

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพิ่มขึ้น 4.43 .679 
รวมท้ังหมด 4.58 .466 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ทักษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 3.71 .741 
1. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผลตาม
แนวการสอนอย่างชัดเจน 

3.84 .739 

2. มีการแนะน าหนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่ 

3.66 .912 

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 3.67 .892 
4. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาที่สอนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดให้ 3.52 1.04 
5. ผู้สอนมีความตั้งใจสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ 3.92 .948 
6. มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.08 .914 
7. การบรรยายใช้เสียงชัดเจน ถูกต้องและใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 3.59 1.04 
8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน 3.50 1.08 
9. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 4.22 .845 
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในและนอกห้องเรียน 
สามารถตอบข้อซักถามหรือปัญหาของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

3.34 1.07 

11. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 3.47 1.04 
เนื้อหารายวิชา 3.75 .806 
12. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวการสอนและประยุกต์เข้า
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3.80 .876 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 3.80 .894 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชาน้ี 3.66 .979 
งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล 3.68 .847 
15. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมแนวทางและแหล่งค้นคว้า 3.77 .831 
16. มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ 

3.77 1.00 

17. มีการตรวจงานและช้ีแจงข้อบกพร่องของงานท่ีท า 3.59 1.07 
18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 3.58 .989 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ 3.72 .846 
19. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 3.72 1.03 
20. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 3.66 .996 
21. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 3.73 1.01 
22. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 3.64 1.06 
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รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์ : ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 
รายวิชา : วิชาการค้นคืนสารสนเทศ  ตอนเรียน : A1 
 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพิ่มขึ้น 3.86 1.04 
รวมท้ังหมด 3.71 .740 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ทักษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 3.92 .672 
1. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผลตาม
แนวการสอนอย่างชัดเจน 

3.84 .865 

2. มีการแนะน าหนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่ 

3.79 .936 

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 3.79 .883 
4. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาที่สอนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดให้ 3.71 .958 
5. ผู้สอนมีความตั้งใจสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ 4.06 .840 
6. มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.16 .827 
7. การบรรยายใช้เสียงชัดเจน ถูกต้องและใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 4.06 .840 
8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน 4.08 .903 
9. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 4.20 .826 
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในและนอกห้องเรียน 
สามารถตอบข้อซักถามหรือปัญหาของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

3.59 .978 

11. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 3.76 .875 
เนื้อหารายวิชา 4.05 .735 
12. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวการสอนและประยุกต์เข้า
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.22 .750 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 4.03 .933 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี ้ 3.89 .918 
งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล 3.89 .724 
15. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมแนวทางและแหล่งค้นคว้า 3.94 .821 
16. มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ 

3.75 .898 

17. มีการตรวจงานและช้ีแจงข้อบกพร่องของงานท่ีท า 3.81 .780 
18. มีการวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.05 .812 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ 4.14 .726 
19. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 4.21 .786 
20. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 4.00 .933 
21. นักศกึษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.22 .924 
22. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.06 .801 
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รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์ : ดร.นันทวัน เรืองอร่าม  
รายวิชา : การศึกษาผู้ใช้  ตอนเรียน : A1 
 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพิ่มขึ้น 4.22 .870 
รวมท้ังหมด 3.98 .655 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ทักษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 4.66 .302 
1. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผลตาม
แนวการสอนอย่างชัดเจน 

4.71 .461 

2. มีการแนะน าหนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่ 

4.48 .570 

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.71 .461 
4. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาที่สอนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดให้ 4.45 .624 
5. ผู้สอนมีความตั้งใจสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ 4.71 .529 
6. มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.90 .301 
7. การบรรยายใช้เสียงชัดเจน ถูกต้องและใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 4.65 .486 
8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน 4.71 .461 
9. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 4.81 .402 
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในและนอกห้องเรียน 
สามารถตอบข้อซักถามหรือปัญหาของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

4.65 .551 

11. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 4.52 .570 
เนื้อหารายวิชา 4.60 .467 
12. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวการสอนและประยุกต์เข้า
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.71 .529 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 4.55 .624 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชาน้ี 4.55 .506 
งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล 4.55 .379 
15. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมแนวทางและแหล่งค้นคว้า 4.52 .508 
16. มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ 

4.58 .502 

17. มีการตรวจงานและช้ีแจงข้อบกพร่องของงานท่ีท า 4.48 .508 
18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.61 .495 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ 4.67 .316 
19. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 4.61 .495 
20. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 4.65 .486 
21. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.81 .402 
22. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.58 .564 
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ภาคผนวก ข 
 

ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ 
โดยนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพิ่มขึ้น 4.71 .461 
รวมท้ังหมด 4.64 .299 
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รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์ : อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์  
รายวิชา : การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ  ตอนเรียน : A1 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ทักษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 4.64 .368 
1. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผลตาม
แนวการสอนอย่างชัดเจน 

4.72 .523 

2. มีการแนะน าหนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่ 

4.47 .621 

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.59 .560 
4. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาที่สอนเป็นไปตามแผนที่ก าหนดให ้ 4.47 .671 
5. ผู้สอนมีความตั้งใจสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ 4.66 .545 
6. มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.81 .397 
7. การบรรยายใช้เสียงชัดเจน ถูกต้องและใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 4.66 .545 
8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน 4.69 .470 
9. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 4.84 .448 
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในและนอกห้องเรียน 
สามารถตอบข้อซักถามหรือปัญหาของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

4.53 .671 

11. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 4.63 .554 
เนื้อหารายวิชา 4.74 .430 
12. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวการสอนและประยุกต์เข้ากบั
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.78 .491 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 4.78 .420 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 4.66 .545 
งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล 4.52 .466 
15. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมแนวทางและแหล่งค้นคว้า 4.47 .507 
16. มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ 

4.56 .564 

17. มีการตรวจงานและช้ีแจงข้อบกพร่องของงานท่ีท า 4.53 .567 
18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.50 .568 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ 4.67 .375 
19. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 4.66 .483 
20. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 4.66 .483 
21. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.53 .621 
22. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.72 .457 
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ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพิ่มขึ้น 4.78 .420 

รวมท้ังหมด 4.64 .348 
 
 
 
รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย ์ : ดร. ทิพวัลย์ ขันธมะ  
รายวิชา : การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ   ตอนเรียน : A1 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ทักษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 4.06 .502 
1. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผลตาม
แนวการสอนอย่างชัดเจน 

4.14 .634 

2. มีการแนะน าหนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่ 

3.85 .755 

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.05 .717 
4. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาที่สอนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดให้ 4.00 .707 
5. ผู้สอนมีความตั้งใจสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ 4.02 .718 
6. มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.09 .843 
7. การบรรยายใช้เสียงชัดเจน ถูกต้องและใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 4.06 .704 
8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน 4.11 .710 
9. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 4.40 .725 
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในและนอกห้องเรียน 
สามารถตอบข้อซักถามหรือปัญหาของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

4.06 .747 

11. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 3.89 .773 
เนื้อหารายวิชา 4.08 .592 
12. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวการสอนและประยุกต์เข้ากบั
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.08 .777 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 4.08 .692 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชาน้ี 4.08 .645 
งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล 4.05 .620 
15. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมแนวทางและแหล่งค้นคว้า 4.11 .773 
16. มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ 

4.00 .750 

17. มีการตรวจงานและช้ีแจงข้อบกพร่องของงานท่ีท า 4.08 .692 
18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.03 .684 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ 4.16 .540 
19. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 4.15 .734 
20. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 4.11 .710 
21. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.14 .768 
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ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
22. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.12 .650 
23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพิ่มขึ้น 4.29 .701 

รวมท้ังหมด 4.08 .482 
 

 

 

รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์ : ดร. ทิพวัลย์ ขันธมะ  
รายวิชา : ห้องสมุดดิจิทัล     ตอนเรียน : A1 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ทักษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 3.94 .546 
1. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผลตาม
แนวการสอนอย่างชัดเจน 

4.09 .689 

2. มีการแนะน าหนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่ 

3.75 .672 

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 3.75 .762 
4. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาที่สอนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดให้ 3.94 .801 
5. ผู้สอนมีความตั้งใจสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ 4.09 .734 
6. มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.03 .822 
7. การบรรยายใช้เสียงชัดเจน ถูกต้องและใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 3.91 .734 
8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน 3.94 .759 
9. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 4.34 .653 
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในและนอกห้องเรียน 
สามารถตอบข้อซักถามหรือปัญหาของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

3.78 .751 

11. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 3.69 .738 
เนื้อหารายวิชา 4.02 .650 
12. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวการสอนและประยุกต์เข้ากบั
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.16 .628 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 3.91 .818 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชาน้ี 4.00 .803 
งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล 3.96 .593 
15. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมแนวทางและแหล่งค้นคว้า 4.00 .762 
16. มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ 

3.97 .740 

17. มีการตรวจงานและช้ีแจงข้อบกพร่องของงานท่ีท า 3.97 .740 
18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 3.91 .734 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ 4.14 .552 
19. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากข้ึน 4.13 .660 
20. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 4.06 .670 
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21. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.44 .759 
22. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 3.91 .640 
23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพิ่มขึ้น 4.19 .821 
รวมทั้งหมด 4.00 .521 

 
 
 
รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์ : ดร.นันทวัน เรืองอร่าม  

รายวิชา : การจัดโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ  ตอนเรียน : A1 

 
ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 

ทักษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 4.53 .558 
1. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผลตาม
แนวการสอนอย่างชัดเจน 

4.66 .601 

2. มีการแนะน าหนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่ 

4.41 .665 

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.63 .660 
4. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาที่สอนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดให้ 4.47 .671 
5. ผู้สอนมีความตั้งใจสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ 4.69 .693 
6. มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.63 .707 
7. การบรรยายใช้เสียงชัดเจน ถูกต้องและใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 4.59 .665 
8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน 4.63 .707 
9. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 4.56 .759 
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในและนอกห้องเรียน 
สามารถตอบข้อซักถามหรือปัญหาของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

4.56 .669 

11. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 4.34 .745 
เนื้อหารายวิชา 4.56 .541 
12. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวการสอนและประยุกต์เข้ากบั
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.56 .759 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 4.63 .751 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชาน้ี 4.38 .793 
งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล 4.52 .713 
15. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมแนวทางและแหล่งค้นคว้า 4.50 .718 
16. มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ 

4.44 .619 

17. มีการตรวจงานและช้ีแจงข้อบกพร่องของงานท่ีท า 4.31 .780 
18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.53 .718 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ 4.45 .621 
19. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 4.41 .712 
20. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 4.63 .707 
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21. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.66 .745 
22. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.41 .798 
23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพิ่มขึ้น 4.63 .554 

รวมท้ังหมด 4.53 .558 
 

 

 

รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์ : ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  
รายวิชา : การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ   ตอนเรียน : A1 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ทักษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 4.59 .464 
1. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผลตาม
แนวการสอนอย่างชัดเจน 

4.64 .489 

2. มีการแนะน าหนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่ 

4.55 .617 

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.55 .617 
4. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาที่สอนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดให้ 4.55 .617 
5. ผู้สอนมีความตั้งใจสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ 4.61 .659 
6. มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.76 .435 
7. การบรรยายใช้เสียงชัดเจน ถูกต้องและใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 4.61 .609 
8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน 4.73 .517 
9. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 4.64 .549 
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในและนอกห้องเรียน 
สามารถตอบข้อซักถามหรือปัญหาของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

4.48 .712 

11. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 4.42 .663 
เนื้อหารายวิชา 4.71 .431 
12. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวการสอนและประยุกต์เข้ากบั
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.73 .574 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 4.70 .467 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชาน้ี 4.70 .467 
งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล 4.58 .408 
15. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมแนวทางและแหล่งค้นคว้า 4.67 .479 
16. มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ 

4.46 .564 

17. มีการตรวจงานและช้ีแจงข้อบกพร่องของงานท่ีท า 4.58 .502 
18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.64 .489 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ 4.69 .381 
19. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 4.67 .479 
20. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 4.67 .479 
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21. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.70 .586 
22. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.76 .435 
23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพิ่มขึ้น 4.67 .479 

รวมท้ังหมด 4.63 .397 

 

 

รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์ : ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร  
รายวิชา : การจัดการสารสนเทศในองค์การ    ตอนเรียน : A1 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ทักษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 4.36 .464 
1. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผลตาม
แนวการสอนอย่างชัดเจน 

4.46 .605 

2. มีการแนะน าหนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่ 

4.28 .656 

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.33 .644 
4. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาที่สอนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดให้ 4.24 .642 
5. ผู้สอนมีความตั้งใจสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ 4.41 .687 
6. มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.43 .633 
7. การบรรยายใช้เสียงชัดเจน ถูกต้องและใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 4.33 .614 
8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน 4.43 .633 
9. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 4.43 .716 
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในและนอกห้องเรียน 
สามารถตอบข้อซักถามหรือปัญหาของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

4.28 .787 

11. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 4.32 .609 
เนื้อหารายวิชา 4.38 .526 
12. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวการสอนและประยุกต์เข้ากบั
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.44 .572 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 4.37 .681 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชาน้ี 4.32 .609 
งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล 4.34 .537 
15. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมแนวทางและแหล่งค้นคว้า 4.37 .681 
16. มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ 

4.26 .678 

17. มีการตรวจงานและช้ีแจงข้อบกพร่องของงานท่ีท า 4.35 .677 
18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.39 .596 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ 4.38 .504 
19. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 4.39 .627 
20. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 4.28 .656 
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รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์ : ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา  
รายวิชา : การสร้างและการจัดการเนื้อหา  ตอนเรียน : A1 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ทักษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 4.51 .479 
1. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผลตาม
แนวการสอนอย่างชัดเจน 

4.39 .748 

2. มีการแนะน าหนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่ 

4.61 .556 

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.39 .704 
4. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาที่สอนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดให ้ 4.18 .727 
5. ผู้สอนมีความตั้งใจสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ 4.46 .617 
6. มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.55 .666 
7. การบรรยายใช้เสียงชัดเจน ถูกต้องและใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 4.70 .529 
8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน 4.67 .540 
9. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 4.64 .653 
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในและนอกห้องเรียน 
สามารถตอบข้อซักถามหรือปัญหาของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

4.55 .617 

11. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากขึ้น 4.49 .619 
เนื้อหารายวิชา 4.48 .565 
12. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวการสอนและประยุกต์เข้ากบั
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.49 .667 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 4.55 .617 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 4.39 .609 
งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล 4.46 .482 
15. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมแนวทางและแหล่งค้นคว้า 4.46 .617 
16. มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ 

4.46 .666 

17. มีการตรวจงานและชี้แจงข้อบกพร่องของงานท่ีท า 4.42 .561 
18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.49 .619 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ 4.47 .519 
19. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 4.58 .561 
20. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 4.33 .692 

21. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.37 .681 
22. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.44 .604 
23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพิ่มขึ้น 4.43 .602 

รวมท้ังหมด 4.36 .454 
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21. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.49 .619 
22. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.39 .704 
23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพิ่มขึ้น 4.58 .614 

รวมท้ังหมด 4.49 .457 
 

 
 
รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์ : อาจารย์รัชฏาพร ธิราวรรณ  

รายวิชา : การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ตอนเรียน : A1 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ทักษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 4.24 .484 
1. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผลตาม
แนวการสอนอย่างชัดเจน 

4.30 .683 

2. มีการแนะน าหนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่ 

4.14 .614 

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.22 .654 
4. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาที่สอนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดให้ 4.11 .670 
5. ผู้สอนมีความตั้งใจสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ 4.39 .726 
6. มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.45 .665 
7. การบรรยายใช้เสียงชัดเจน ถูกต้องและใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 4.22 .766 
8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน 4.19 .732 
9. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 4.47 .642 
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในและนอกห้องเรียน 
สามารถตอบข้อซักถามหรือปัญหาของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

4.17 .747 

11. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 4.03 .796 
เนื้อหารายวิชา 4.22 .691 
12. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวการสอนและประยุกต์เข้ากบั
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.22 .766 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 4.22 .863 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชาน้ี 4.22 .786 
งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล 4.23 .633 
15. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมแนวทางและแหล่งค้นคว้า 4.33 .757 
16. มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ 

4.25 .735 

17. มีการตรวจงานและช้ีแจงข้อบกพร่องของงานท่ีท า 4.16 .877 
18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.20 .760 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ 4.28 .487 
19. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 4.19 .639 
20. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 4.16 .672 
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21. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.25 .713 
22. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.22 .766 
23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพิ่มขึ้น 4.56 .639 

รวมท้ังหมด 4.25 .472 
 

 
 
รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์ : ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน  
รายวิชา : ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานห้องสมุด   ตอนเรียน : A1 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ทักษะในการสอนของอาจารย์ผู้สอน 4.20 .537 
1. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดผลตาม
แนวการสอนอย่างชัดเจน 

4.23 .656 

2. มีการแนะน าหนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่ 

4.19 .705 

3. กระบวนการสอนเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.08 .714 
4. ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาที่สอนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดให้ 4.14 .682 
5. ผู้สอนมีความตั้งใจสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ 4.23 .702 
6. มีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.46 .709 
7. การบรรยายใช้เสียงชัดเจน ถูกต้องและใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย 4.31 .809 
8. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน 4.22 .696 
9. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 4.29 .701 
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในและนอกห้องเรียน 
สามารถตอบข้อซักถามหรือปัญหาของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

4.06 .899 

11. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 4.02 .800 
เนื้อหารายวิชา 4.22 .700 
12. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวการสอนและประยุกต์เข้ากับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.25 .791 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 4.25 .848 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชาน้ี 4.17 .802 
งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล 4.10 .648 
15. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมแนวทางและแหล่งค้นคว้า 4.12 .781 
16. มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ 

4.06 .768 

17. มีการตรวจงานและช้ีแจงข้อบกพร่องของงานท่ีท า 4.09 .785 
18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.14 .747 
ทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้ 4.23 .606 
19. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 4.25 .751 
20. นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น 4.17 .821 
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21. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.28 .678 
22. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.15 .775 
23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพิ่มขึ้น 4.31 .769 

รวมท้ังหมด 4.19 .524 


