
 

 

 

 

 

ผลการประเม นการจ ดการเร ยนการสอนของหล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต          ิ     ั      ี             ั  ู   ิ        ั  ิ  

สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร      ิ        ั                        

ภาคการศ กษา        ึ    2  ป การศ กษา      ึ    2561 



รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย  ผูสอน : ผศ.ดร.สายสุดา ปนตระกูล  

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา : 1631207  รายวชิา : การพัฒนาทรัพยากรหองสมุด 
รายการ (N=25) ഥ S.D. 

ทักษะในการสอนของอาจารยผูสอน 

1. มีการชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑการวัดผลตามแนวการสอนอยางชัดเจน 4.68 .627 

2. มีการแนะนําหนังสือและแหลงคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ใชอยู 4.56 .583 

3. กระบวนการสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.64 .700 

4. ผูสอนเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาที่สอนเปนไปตามแผนที่กําหนดให 4.64 .638 

5. ผูสอนมีความตั้งใจสอนและเขาสอนโดยสม่ําเสมอ 4.64 .569 

6. มีการใชสื่อและอุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.60 .577 

7. การบรรยายใชเสียงชัดเจน ถูกตองและใชภาษาเหมาะสมเขาใจงาย 4.56 .712 

8. บุคลิกภาพและการแตงกายของผูสอน 4.80 .500 

9. มีเทคนิคการสอนที่สรางแรงจูงใจทําใหนักศึกษาเขาใจงาย 4.40 .707 

10. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามและปญหาของนักศึกษาไดอยางชัดเจน 4.68 .557 

11. มีการสรุปและวิเคราะหผลใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้น 4.32 .690 

รวม 4.59 .483 

เนื้อหารายวิชา 

12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวการสอน และประยุกตเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม 4.52 .586 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 4.44 .712 

14. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 4.56 .768 

รวม 4.51 .602 

งานที่ไดรับมอบหมายและการวัดผล 

15. มีการกระตุนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแนวทางและแหลงคนควา 4.52 .714 

16. มีการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด การตั้งปญหา การวิเคราะหและการสังเคราะห 4.56 .712 

17. มีการตรวจงานและชี้แจงขอบทพรองของงานที่ทํา 4.64 .569 

18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.48 .653 

รวม 4.55 .568 

ทวนสอบผลการเรยีนรูตอการเรียนรายวิชานี้ 

19. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 4.36 .638 

20. นักศึกษาไดรับความรูจากรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น 4.40 .816 

21. นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   4.48 .586 

22. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.60 .645 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช IT เพ่ิมขึ้น 4.56 .651 

รวม 4.48 .554 

ผลการประเมินรวมทุกดาน 4.55 .508 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม : - 

ผลการประเมินการสอน - นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย (ภาพรวม) อยูในระดับ มากที่สดุ 



รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย  ผูสอน : ผศ.ดร.บรรพต  พิจติรกําเนิด  

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา : 1631208  รายวชิา : การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ  
รายการ (N=22) ഥ S.D. 

ทักษะในการสอนของอาจารยผูสอน 

1. มีการชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑการวัดผลตามแนวการสอนอยางชัดเจน 4.32 .716 

2. มีการแนะนําหนังสือและแหลงคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ใชอยู 4.09 .868 

3. กระบวนการสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.23 .685 

4. ผูสอนเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาที่สอนเปนไปตามแผนที่กําหนดให 4.68 .646 

5. ผูสอนมีความตั้งใจสอนและเขาสอนโดยสม่ําเสมอ 4.50 .673 

6. มีการใชสื่อและอุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.23 .922 

7. การบรรยายใชเสียงชัดเจน ถูกตองและใชภาษาเหมาะสมเขาใจงาย 4.41 .854 

8. บุคลิกภาพและการแตงกายของผูสอน 4.55 .739 

9. มีเทคนิคการสอนที่สรางแรงจูงใจทําใหนักศึกษาเขาใจงาย 4.27 .703 

10. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามและปญหาของนักศึกษาไดอยางชัดเจน 4.59 .734 

11. มีการสรุปและวิเคราะหผลใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้น 4.27 .703 

รวม 4.38 .558 

เนื้อหารายวิชา 

12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวการสอน และประยุกตเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม 4.27 .767 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 4.27 .767 

14. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 4.14 .834 

รวม 4.23 .708 

งานที่ไดรับมอบหมายและการวัดผล 

15. มีการกระตุนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแนวทางและแหลงคนควา 4.23 .612 

16. มีการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด การตั้งปญหา การวิเคราะหและการสังเคราะห 4.32 .780 

17. มีการตรวจงานและชี้แจงขอบทพรองของงานที่ทํา 4.55 .671 

18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.27 .703 

รวม 4.34 .543 

ทวนสอบผลการเรยีนรูตอการเรียนรายวิชานี้ 

19. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 4.27 .631 

20. นักศึกษาไดรับความรูจากรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น 4.32 .780 

21. นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   4.27 .703 

22. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.50 .740 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช IT เพ่ิมขึ้น 4.18 .733 

รวม 4.31 .568 

ผลการประเมินรวมทุกดาน 4.34 .550 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม : ควรมีเวลาเพิ่มมากขึ้น เพราะมีกิจกรรมมาก, อยากใหมีกิจกรรมอยางการไปดูงานเพิ่มมากขึ้น 

ผลการประเมินการสอน - นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย (ภาพรวม) อยูในระดับ มาก 



รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย  ผูสอน : ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ 

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา : 1631306  รายวชิา : การสงเสริมการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต 
รายการ (N=25) ഥ S.D. 

ทักษะในการสอนของอาจารยผูสอน 

1. มีการชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑการวัดผลตามแนวการสอนอยางชัดเจน 4.32 .627 

2. มีการแนะนําหนังสือและแหลงคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ใชอยู 4.16 .624 

3. กระบวนการสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.16 .688 

4. ผูสอนเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาที่สอนเปนไปตามแผนที่กําหนดให 4.28 .843 

5. ผูสอนมีความตั้งใจสอนและเขาสอนโดยสม่ําเสมอ 4.48 .653 

6. มีการใชสื่อและอุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.20 .764 

7. การบรรยายใชเสียงชัดเจน ถูกตองและใชภาษาเหมาะสมเขาใจงาย 4.20 .866 

8. บุคลิกภาพและการแตงกายของผูสอน 4.60 .577 

9. มีเทคนิคการสอนที่สรางแรงจูงใจทําใหนักศึกษาเขาใจงาย 4.08 .812 

10. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามและปญหาของนักศึกษาไดอยางชัดเจน 4.32 .690 

11. มีการสรุปและวิเคราะหผลใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้น 4.28 .614 

รวม 4.28 .531 

เนื้อหารายวิชา 

12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวการสอน และประยุกตเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม 4.20 .577 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 4.28 .737 

14. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 4.28 .678 

รวม 4.25 .547 

งานที่ไดรับมอบหมายและการวัดผล 

15. มีการกระตุนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแนวทางและแหลงคนควา 4.20 .707 

16. มีการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด การตั้งปญหา การวิเคราะหและการสังเคราะห 4.24 .663 

17. มีการตรวจงานและชี้แจงขอบทพรองของงานที่ทํา 4.32 .748 

18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.36 .638 

รวม 4.28 .588 

ทวนสอบผลการเรยีนรูตอการเรียนรายวิชานี้ 

19. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 4.40 .707 

20. นักศึกษาไดรับความรูจากรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น 4.20 .645 

21. นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   4.32 .627 

22. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.48 .714 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช IT เพ่ิมขึ้น 4.40 .764 

รวม 4.36 .572 

ผลการประเมินรวมทุกดาน 4.29 .505 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม : - 

ผลการประเมินการสอน - นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย (ภาพรวม) อยูในระดับ มาก 



รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย  ผูสอน : ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สวุรรณทีป  

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา : 1631308  รายวชิา : การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักสารสนเทศ  
รายการ (N=25) ഥ S.D. 

ทักษะในการสอนของอาจารยผูสอน 

1. มีการชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑการวัดผลตามแนวการสอนอยางชัดเจน 4.72 .458 

2. มีการแนะนําหนังสือและแหลงคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ใชอยู 4.48 .586 

3. กระบวนการสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.48 .653 

4. ผูสอนเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาที่สอนเปนไปตามแผนที่กําหนดให 4.68 .557 

5. ผูสอนมีความตั้งใจสอนและเขาสอนโดยสม่ําเสมอ 4.76 .523 

6. มีการใชสื่อและอุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.60 .707 

7. การบรรยายใชเสียงชัดเจน ถูกตองและใชภาษาเหมาะสมเขาใจงาย 4.68 .748 

8. บุคลิกภาพและการแตงกายของผูสอน 4.76 .523 

9. มีเทคนิคการสอนที่สรางแรงจูงใจทําใหนักศึกษาเขาใจงาย 4.48 .586 

10. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามและปญหาของนักศึกษาไดอยางชัดเจน 4.52 .653 

11. มีการสรุปและวิเคราะหผลใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้น 4.52 .653 

รวม 4.61 .419 

เนื้อหารายวิชา 

12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวการสอน และประยุกตเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม 4.48 .586 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 4.40 .645 

14. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 4.52 .586 

รวม 4.47 .509 

งานที่ไดรับมอบหมายและการวัดผล 

15. มีการกระตุนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแนวทางและแหลงคนควา 4.48 .653 

16. มีการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด การตั้งปญหา การวิเคราะหและการสังเคราะห 4.44 .768 

17. มีการตรวจงานและชี้แจงขอบทพรองของงานที่ทํา 4.80 .408 

18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.56 .651 

รวม 4.57 .538 

ทวนสอบผลการเรยีนรูตอการเรียนรายวิชานี้ 

19. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 4.48 .586 

20. นักศึกษาไดรับความรูจากรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น 4.44 .712 

21. นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   4.52 .510 

22. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.68 .557 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช IT เพ่ิมขึ้น 4.48 .823 

รวม 4.52 .486 

ผลการประเมินรวมทุกดาน 4.56 .427 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม : - 

ผลการประเมินการสอน - นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย (ภาพรวม) อยูในระดับ มากที่สดุ 



รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย  ผูสอน : ผศ.ดร.บุญญลักษม ตํานานจิตร 

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา : 1631604  รายวชิา : การคนคนืสารสนเทศและบริการอางอิง 
รายการ (N=25) ഥ S.D. 

ทักษะในการสอนของอาจารยผูสอน 

1. มีการชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑการวัดผลตามแนวการสอนอยางชัดเจน 3.84 .800 

2. มีการแนะนําหนังสือและแหลงคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ใชอยู 4.00 .866 

3. กระบวนการสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 3.80 .957 

4. ผูสอนเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาที่สอนเปนไปตามแผนที่กําหนดให 3.80 1.000 

5. ผูสอนมีความตั้งใจสอนและเขาสอนโดยสม่ําเสมอ 4.12 .833 

6. มีการใชสื่อและอุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 3.80 .764 

7. การบรรยายใชเสียงชัดเจน ถูกตองและใชภาษาเหมาะสมเขาใจงาย 3.88 .833 

8. บุคลิกภาพและการแตงกายของผูสอน 4.40 .816 

9. มีเทคนิคการสอนที่สรางแรงจูงใจทําใหนักศึกษาเขาใจงาย 3.56 1.083 

10. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามและปญหาของนักศึกษาไดอยางชัดเจน 4.00 .913 

11. มีการสรุปและวิเคราะหผลใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้น 3.76 .970 

รวม 3.91 .632 

เนื้อหารายวิชา 

12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวการสอน และประยุกตเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม 3.68 .802 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 3.80 .913 

14. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 3.84 .898 

รวม 3.77 .750 

งานที่ไดรับมอบหมายและการวัดผล 

15. มีการกระตุนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแนวทางและแหลงคนควา 3.92 .862 

16. มีการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด การตั้งปญหา การวิเคราะหและการสังเคราะห 3.80 .816 

17. มีการตรวจงานและชี้แจงขอบทพรองของงานที่ทํา 3.88 .881 

18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.04 .790 

รวม 3.91 .692 

ทวนสอบผลการเรยีนรูตอการเรียนรายวิชานี้ 

19. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 4.16 .746 

20. นักศึกษาไดรับความรูจากรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น 3.88 .781 

21. นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   3.96 .790 

22. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.24 .879 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช IT เพ่ิมขึ้น 4.12 .726 

รวม 4.07 .675 

ผลการประเมินรวมทุกดาน 3.93 .607 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม : - 

ผลการประเมินการสอน - นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย (ภาพรวม) อยูในระดับ มาก 



รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย  ผูสอน : ผศ.ดร.สายสุดา ปนตระกูล  

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา : 1632208  รายวชิา : การจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
รายการ (N=35) ഥ S.D. 

ทักษะในการสอนของอาจารยผูสอน 

1. มีการชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑการวัดผลตามแนวการสอนอยางชัดเจน 4.57 .502 

2. มีการแนะนําหนังสือและแหลงคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ใชอยู 4.57 .502 

3. กระบวนการสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.51 .507 

4. ผูสอนเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาที่สอนเปนไปตามแผนที่กําหนดให 4.63 .598 

5. ผูสอนมีความตั้งใจสอนและเขาสอนโดยสม่ําเสมอ 4.63 .547 

6. มีการใชสื่อและอุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.51 .562 

7. การบรรยายใชเสียงชัดเจน ถูกตองและใชภาษาเหมาะสมเขาใจงาย 4.57 .558 

8. บุคลิกภาพและการแตงกายของผูสอน 4.69 .530 

9. มีเทคนิคการสอนที่สรางแรงจูงใจทําใหนักศึกษาเขาใจงาย 4.31 .583 

10. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามและปญหาของนักศึกษาไดอยางชัดเจน 4.69 .583 

11. มีการสรุปและวิเคราะหผลใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้น 4.40 .604 

รวม 4.55 .357 

เนื้อหารายวิชา 

12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวการสอน และประยุกตเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม 4.31 .796 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 4.09 .818 

14. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 4.43 .655 

รวม 4.28 .602 

งานที่ไดรับมอบหมายและการวัดผล 

15. มีการกระตุนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแนวทางและแหลงคนควา 4.63 .490 

16. มีการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด การตั้งปญหา การวิเคราะหและการสังเคราะห 4.60 .604 

17. มีการตรวจงานและชี้แจงขอบทพรองของงานที่ทํา 4.46 .611 

18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.51 .562 

รวม 4.55 .457 

ทวนสอบผลการเรยีนรูตอการเรียนรายวิชานี้ 

19. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 4.43 .815 

20. นักศึกษาไดรับความรูจากรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น 4.63 .547 

21. นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   4.49 .562 

22. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.57 .502 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช IT เพ่ิมขึ้น 4.46 .561 

รวม 4.51 .386 

ผลการประเมินรวมทุกดาน 4.51 .351 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม : กิจกรรมของทางสาขาวิชาตรงกับวันที่เรียนวิชานี้พอดี จนทําใหตองหยุดเรียน 

ผลการประเมินการสอน - นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย (ภาพรวม) อยูในระดับ มากที่สดุ 



รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย  ผูสอน : ดร.จติชิน จิตติสขุพงษ  

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา : 1633119  รายวชิา : การวิเคราะหและการออกแบบระบบงานหองสมุดและสารสนเทศ  
รายการ (N=35) ഥ S.D. 

ทักษะในการสอนของอาจารยผูสอน 

1. มีการชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑการวัดผลตามแนวการสอนอยางชัดเจน 4.34 .684 

2. มีการแนะนําหนังสือและแหลงคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ใชอยู 4.34 .639 

3. กระบวนการสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.43 .608 

4. ผูสอนเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาที่สอนเปนไปตามแผนที่กําหนดให 4.66 .591 

5. ผูสอนมีความตั้งใจสอนและเขาสอนโดยสม่ําเสมอ 4.77 .426 

6. มีการใชสื่อและอุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.66 .539 

7. การบรรยายใชเสียงชัดเจน ถูกตองและใชภาษาเหมาะสมเขาใจงาย 4.40 .553 

8. บุคลิกภาพและการแตงกายของผูสอน 4.69 .530 

9. มีเทคนิคการสอนที่สรางแรงจูงใจทําใหนักศึกษาเขาใจงาย 4.49 .612 

10. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามและปญหาของนักศึกษาไดอยางชัดเจน 4.69 .530 

11. มีการสรุปและวิเคราะหผลใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้น 4.49 .562 

รวม 4.54 .361 

เนื้อหารายวิชา 

12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวการสอน และประยุกตเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม 4.34 .765 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 4.26 .657 

14. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 4.34 .684 

รวม 4.31 .566 

งานที่ไดรับมอบหมายและการวัดผล 

15. มีการกระตุนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแนวทางและแหลงคนควา 4.34 .539 

16. มีการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด การตั้งปญหา การวิเคราะหและการสังเคราะห 4.43 .608 

17. มีการตรวจงานและชี้แจงขอบทพรองของงานที่ทํา 4.43 .558 

18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.46 .657 

รวม 4.41 .507 

ทวนสอบผลการเรยีนรูตอการเรียนรายวิชานี้ 

19. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 4.46 .561 

20. นักศึกษาไดรับความรูจากรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น 4.17 .707 

21. นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   4.29 .710 

22. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.23 .646 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช IT เพ่ิมขึ้น 4.31 .718 

รวม 4.29 .547 

ผลการประเมินรวมทุกดาน 4.43 .388 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม : - 

ผลการประเมินการสอน - นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย (ภาพรวม) อยูในระดับ มาก 



รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย  ผูสอน : ผศ.ดร.บรรพต  พิจติรกําเนิด  

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา : 1633121  รายวชิา : การจัดการฐานขอมูลหองสมุดและสารสนเทศ 
รายการ (N=20) ഥ S.D. 

ทักษะในการสอนของอาจารยผูสอน 

1. มีการชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑการวัดผลตามแนวการสอนอยางชัดเจน 4.45 .605 

2. มีการแนะนําหนังสือและแหลงคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ใชอยู 4.35 .671 

3. กระบวนการสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.40 .598 

4. ผูสอนเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาที่สอนเปนไปตามแผนที่กําหนดให 4.70 .571 

5. ผูสอนมีความตั้งใจสอนและเขาสอนโดยสม่ําเสมอ 4.65 .489 

6. มีการใชสื่อและอุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.50 .513 

7. การบรรยายใชเสียงชัดเจน ถูกตองและใชภาษาเหมาะสมเขาใจงาย 4.35 .587 

8. บุคลิกภาพและการแตงกายของผูสอน 4.60 .598 

9. มีเทคนิคการสอนที่สรางแรงจูงใจทําใหนักศึกษาเขาใจงาย 4.20 .616 

10. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามและปญหาของนักศึกษาไดอยางชัดเจน 4.75 .444 

11. มีการสรุปและวิเคราะหผลใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้น 4.40 .681 

รวม 4.49 .357 

เนื้อหารายวิชา 

12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวการสอน และประยุกตเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม 4.30 .801 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 4.05 .887 

14. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 4.50 .688 

รวม 4.28 .703 

งานที่ไดรับมอบหมายและการวัดผล 

15. มีการกระตุนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแนวทางและแหลงคนควา 4.40 .681 

16. มีการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด การตั้งปญหา การวิเคราะหและการสังเคราะห 4.40 .598 

17. มีการตรวจงานและชี้แจงขอบทพรองของงานที่ทํา 4.35 .671 

18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.20 .768 

รวม 4.34 .508 

ทวนสอบผลการเรยีนรูตอการเรียนรายวิชานี้ 

19. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 3.90 .912 

20. นักศึกษาไดรับความรูจากรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น 4.35 .745 

21. นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   4.35 .671 

22. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.35 .813 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช IT เพ่ิมขึ้น 4.60 .681 

รวม 4.31 .631 

ผลการประเมินรวมทุกดาน 4.40 .425 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม : การฝกประสบการณทําใหมีโอกาสดี ๆ, การสอนโปรแกรมไมโครซอฟทแอ็คเซส 2016 ใหละเอียดมาก ๆ   

ผลการประเมินการสอน - นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย (ภาพรวม) อยูในระดับ มาก 



รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย  ผูสอน : ดร.จติชิน จิตติสขุพงษ  

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา : 1633123  รายวชิา : การพัฒนาฐานขอมูลบนเว็บหองสมุดและสารสนเทศ 
รายการ (N=34) ഥ S.D. 

ทักษะในการสอนของอาจารยผูสอน 

1. มีการชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑการวัดผลตามแนวการสอนอยางชัดเจน 4.47 .563 

2. มีการแนะนําหนังสือและแหลงคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ใชอยู 4.32 .638 

3. กระบวนการสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.41 .557 

4. ผูสอนเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาที่สอนเปนไปตามแผนที่กําหนดให 4.44 .613 

5. ผูสอนมีความตั้งใจสอนและเขาสอนโดยสม่ําเสมอ 4.50 .663 

6. มีการใชสื่อและอุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.59 .557 

7. การบรรยายใชเสียงชัดเจน ถูกตองและใชภาษาเหมาะสมเขาใจงาย 4.35 .691 

8. บุคลิกภาพและการแตงกายของผูสอน 4.71 .524 

9. มีเทคนิคการสอนที่สรางแรงจูงใจทําใหนักศึกษาเขาใจงาย 4.35 .691 

10. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามและปญหาของนักศึกษาไดอยางชัดเจน 4.59 .500 

11. มีการสรุปและวิเคราะหผลใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้น 4.24 .741 

รวม 4.45 .407 

เนื้อหารายวิชา 

12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวการสอน และประยุกตเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม 4.35 .544 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 4.35 .597 

14. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 4.47 .615 

รวม 4.39 .528 

งานที่ไดรับมอบหมายและการวัดผล 

15. มีการกระตุนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแนวทางและแหลงคนควา 4.44 .660 

16. มีการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด การตั้งปญหา การวิเคราะหและการสังเคราะห 4.38 .652 

17. มีการตรวจงานและชี้แจงขอบทพรองของงานที่ทํา 4.62 .604 

18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.41 .609 

รวม 4.46 .547 

ทวนสอบผลการเรยีนรูตอการเรียนรายวิชานี้ 

19. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 4.38 .604 

20. นักศึกษาไดรับความรูจากรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น 4.44 .561 

21. นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   4.44 .660 

22. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.38 .652 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช IT เพ่ิมขึ้น 4.44 .561 

รวม 4.42 .505 

ผลการประเมินรวมทุกดาน 4.44 .429 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม : - 

ผลการประเมินการสอน - นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย (ภาพรวม) อยูในระดับ มาก 



รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย  ผูสอน : คณะอาจารย 

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา : 1633129  รายวชิา : การใชสารสนเทศเพื่อความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
รายการ (N=31) ഥ S.D. 

ทักษะในการสอนของอาจารยผูสอน 

1. มีการชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑการวัดผลตามแนวการสอนอยางชัดเจน 4.84 .374 

2. มีการแนะนําหนังสือและแหลงคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ใชอยู 4.71 .461 

3. กระบวนการสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.84 .374 

4. ผูสอนเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาที่สอนเปนไปตามแผนที่กําหนดให 4.84 .374 

5. ผูสอนมีความตั้งใจสอนและเขาสอนโดยสม่ําเสมอ 4.84 .374 

6. มีการใชสื่อและอุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.84 .374 

7. การบรรยายใชเสียงชัดเจน ถูกตองและใชภาษาเหมาะสมเขาใจงาย 4.71 .461 

8. บุคลิกภาพและการแตงกายของผูสอน 4.84 .374 

9. มีเทคนิคการสอนที่สรางแรงจูงใจทําใหนักศึกษาเขาใจงาย 4.84 .374 

10. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามและปญหาของนักศึกษาไดอยางชัดเจน 4.84 .374 

11. มีการสรุปและวิเคราะหผลใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้น 4.84 .374 

รวม 4.82 .369 

เนื้อหารายวิชา 

12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวการสอน และประยุกตเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม 4.84 .374 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 4.42 .502 

14. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 4.55 .506 

รวม 4.60 .389 

งานที่ไดรับมอบหมายและการวัดผล 

15. มีการกระตุนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแนวทางและแหลงคนควา 4.58 .502 

16. มีการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด การตั้งปญหา การวิเคราะหและการสังเคราะห 4.55 .506 

17. มีการตรวจงานและชี้แจงขอบทพรองของงานที่ทํา 4.55 .506 

18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.42 .502 

รวม 4.52 .439 

ทวนสอบผลการเรยีนรูตอการเรียนรายวิชานี้ 

19. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 4.16 .374 

20. นักศึกษาไดรับความรูจากรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น 4.16 .374 

21. นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   4.29 .461 

22. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.13 .341 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช IT เพ่ิมขึ้น 4.29 .461 

รวม 4.21 .333 

ผลการประเมินรวมทุกดาน 4.60 .298 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม : - 

ผลการประเมินการสอน - นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย (ภาพรวม) อยูในระดับ มากที่สดุ 



รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย  ผูสอน : ผศ.ดร.ปรศินา มัชฌิมา  

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา : 1633206  รายวชิา : การสรางและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 
รายการ (N=21) ഥ S.D. 

ทักษะในการสอนของอาจารยผูสอน 

1. มีการชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑการวัดผลตามแนวการสอนอยางชัดเจน 3.95 .805 

2. มีการแนะนําหนังสือและแหลงคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ใชอยู 3.43 1.076 

3. กระบวนการสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 3.57 1.121 

4. ผูสอนเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาที่สอนเปนไปตามแผนที่กําหนดให 4.48 .602 

5. ผูสอนมีความตั้งใจสอนและเขาสอนโดยสม่ําเสมอ 4.10 .831 

6. มีการใชสื่อและอุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.19 .680 

7. การบรรยายใชเสียงชัดเจน ถูกตองและใชภาษาเหมาะสมเขาใจงาย 4.24 .768 

8. บุคลิกภาพและการแตงกายของผูสอน 4.52 .602 

9. มีเทคนิคการสอนที่สรางแรงจูงใจทําใหนักศึกษาเขาใจงาย 3.67 .856 

10. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามและปญหาของนักศึกษาไดอยางชัดเจน 4.00 .894 

11. มีการสรุปและวิเคราะหผลใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้น 3.71 1.056 

รวม 3.99 .599 

เนื้อหารายวิชา 

12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวการสอน และประยุกตเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม 3.62 1.024 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 3.38 1.117 

14. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 3.62 .973 

รวม 3.54 .946 

งานที่ไดรับมอบหมายและการวัดผล 

15. มีการกระตุนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแนวทางและแหลงคนควา 3.33 1.065 

16. มีการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด การตั้งปญหา การวิเคราะหและการสังเคราะห 3.43 .870 

17. มีการตรวจงานและชี้แจงขอบทพรองของงานที่ทํา 3.52 .981 

18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 3.57 1.028 

รวม 3.46 .895 

ทวนสอบผลการเรยีนรูตอการเรียนรายวิชานี้ 

19. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 3.67 .856 

20. นักศึกษาไดรับความรูจากรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น 3.67 1.065 

21. นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   3.95 .865 

22. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 3.81 1.030 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช IT เพ่ิมขึ้น 4.10 .944 

รวม 3.84 .826 

ผลการประเมินรวมทุกดาน 3.81 .700 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม : - 

ผลการประเมินการสอน - นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย (ภาพรวม) อยูในระดับ มาก 



รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย  ผูสอน : ผศ.ดร.สายสุดา ปนตระกูล  

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา : 1633414  รายวชิา : หองสมุดดิจิทัล 
รายการ (N=20) ഥ S.D. 

ทักษะในการสอนของอาจารยผูสอน 

1. มีการชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑการวัดผลตามแนวการสอนอยางชัดเจน 4.50 .607 

2. มีการแนะนําหนังสือและแหลงคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ใชอยู 4.45 .686 

3. กระบวนการสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.45 .686 

4. ผูสอนเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาที่สอนเปนไปตามแผนที่กําหนดให 4.70 .470 

5. ผูสอนมีความตั้งใจสอนและเขาสอนโดยสม่ําเสมอ 4.75 .444 

6. มีการใชสื่อและอุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.45 .605 

7. การบรรยายใชเสียงชัดเจน ถูกตองและใชภาษาเหมาะสมเขาใจงาย 4.40 .681 

8. บุคลิกภาพและการแตงกายของผูสอน 4.60 .681 

9. มีเทคนิคการสอนที่สรางแรงจูงใจทําใหนักศึกษาเขาใจงาย 4.10 .718 

10. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามและปญหาของนักศึกษาไดอยางชัดเจน 4.40 .754 

11. มีการสรุปและวิเคราะหผลใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้น 4.20 .834 

รวม 4.45 .477 

เนื้อหารายวิชา 

12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวการสอน และประยุกตเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม 4.25 .786 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 4.00 .918 

14. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 4.25 .716 

รวม 4.17 .721 

งานที่ไดรับมอบหมายและการวัดผล 

15. มีการกระตุนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแนวทางและแหลงคนควา 4.60 .598 

16. มีการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด การตั้งปญหา การวิเคราะหและการสังเคราะห 4.30 .733 

17. มีการตรวจงานและชี้แจงขอบทพรองของงานที่ทํา 4.40 .754 

18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.30 .801 

รวม 4.40 .540 

ทวนสอบผลการเรยีนรูตอการเรียนรายวิชานี้ 

19. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 4.05 .759 

20. นักศึกษาไดรับความรูจากรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น 4.25 .639 

21. นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   4.25 .716 

22. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.30 .733 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช IT เพ่ิมขึ้น 4.40 .598 

รวม 4.25 .558 

ผลการประเมินรวมทุกดาน 4.36 .491 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม : ฝกประสบการณดีมาก ๆ, ไดเรียนรูประสบการณไดโอกาสดี ๆ  

ผลการประเมินการสอน - นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย (ภาพรวม) อยูในระดับ มาก 



รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย  ผูสอน : ดร.นนัทวัน เรืองอราม  

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา : 1633415  รายวชิา : การจัดการโครงการหองสมุดและสารสนเทศ 
รายการ (N=19) ഥ S.D. 

ทักษะในการสอนของอาจารยผูสอน 

1. มีการชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑการวัดผลตามแนวการสอนอยางชัดเจน 4.26 .933 

2. มีการแนะนําหนังสือและแหลงคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ใชอยู 3.79 .918 

3. กระบวนการสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.05 .970 

4. ผูสอนเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาที่สอนเปนไปตามแผนที่กําหนดให 4.37 .597 

5. ผูสอนมีความตั้งใจสอนและเขาสอนโดยสม่ําเสมอ 4.37 .761 

6. มีการใชสื่อและอุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.05 .705 

7. การบรรยายใชเสียงชัดเจน ถูกตองและใชภาษาเหมาะสมเขาใจงาย 4.21 .918 

8. บุคลิกภาพและการแตงกายของผูสอน 4.26 .872 

9. มีเทคนิคการสอนที่สรางแรงจูงใจทําใหนักศึกษาเขาใจงาย 3.58 1.216 

10. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามและปญหาของนักศึกษาไดอยางชัดเจน 3.79 1.134 

11. มีการสรุปและวิเคราะหผลใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้น 3.74 1.147 

รวม 4.04 .767 

เนื้อหารายวิชา 

12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวการสอน และประยุกตเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม 4.11 .875 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 3.95 .911 

14. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 4.05 .911 

รวม 4.04 .777 

งานที่ไดรับมอบหมายและการวัดผล 

15. มีการกระตุนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแนวทางและแหลงคนควา 4.16 .688 

16. มีการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด การตั้งปญหา การวิเคราะหและการสังเคราะห 4.00 .745 

17. มีการตรวจงานและชี้แจงขอบทพรองของงานที่ทํา 4.05 .780 

18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 3.95 .780 

รวม 4.04 .573 

ทวนสอบผลการเรยีนรูตอการเรียนรายวิชานี้ 

19. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 3.89 .737 

20. นักศึกษาไดรับความรูจากรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น 4.00 .745 

21. นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   4.00 .882 

22. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.00 .882 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช IT เพ่ิมขึ้น 4.11 .809 

รวม 4.00 .712 

ผลการประเมินรวมทุกดาน 4.03 .674 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม : - 

ผลการประเมินการสอน - นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย (ภาพรวม) อยูในระดับ มาก 



รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย  ผูสอน : ดร.จติชิน จิตติสขุพงษ  

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา : 1633416  รายวชิา : การประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ 
รายการ (N=20) ഥ S.D. 

ทักษะในการสอนของอาจารยผูสอน 

1. มีการชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑการวัดผลตามแนวการสอนอยางชัดเจน 4.40 .598 

2. มีการแนะนําหนังสือและแหลงคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ใชอยู 4.00 .858 

3. กระบวนการสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.20 .523 

4. ผูสอนเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาที่สอนเปนไปตามแผนที่กําหนดให 4.55 .510 

5. ผูสอนมีความตั้งใจสอนและเขาสอนโดยสม่ําเสมอ 4.70 .571 

6. มีการใชสื่อและอุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.25 .639 

7. การบรรยายใชเสียงชัดเจน ถูกตองและใชภาษาเหมาะสมเขาใจงาย 4.15 .745 

8. บุคลิกภาพและการแตงกายของผูสอน 4.60 .754 

9. มีเทคนิคการสอนที่สรางแรงจูงใจทําใหนักศึกษาเขาใจงาย 4.10 .788 

10. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามและปญหาของนักศึกษาไดอยางชัดเจน 4.15 .745 

11. มีการสรุปและวิเคราะหผลใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้น 4.20 .696 

รวม 4.30 .453 

เนื้อหารายวิชา 

12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวการสอน และประยุกตเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม 4.30 .801 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 4.10 .852 

14. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 4.25 .851 

รวม 4.22 .759 

งานที่ไดรับมอบหมายและการวัดผล 

15. มีการกระตุนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแนวทางและแหลงคนควา 4.05 .826 

16. มีการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด การตั้งปญหา การวิเคราะหและการสังเคราะห 4.35 .671 

17. มีการตรวจงานและชี้แจงขอบทพรองของงานที่ทํา 4.00 .795 

18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.15 .745 

รวม 4.14 .666 

ทวนสอบผลการเรยีนรูตอการเรียนรายวิชานี้ 

19. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 4.05 .826 

20. นักศึกษาไดรับความรูจากรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น 4.35 .813 

21. นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   4.15 .875 

22. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.00 .858 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช IT เพ่ิมขึ้น 4.05 .887 

รวม 4.12 .700 

ผลการประเมินรวมทุกดาน 4.22 .531 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม : ทําใหเราไดมีทักษะความรูสิ่งใหม 

ผลการประเมินการสอน - นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย (ภาพรวม) อยูในระดับ มาก 



รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย  ผูสอน : ดร.นนัทวัน เรืองอราม  

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา : 1633902  รายวชิา : สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
รายการ (N=35) ഥ S.D. 

ทักษะในการสอนของอาจารยผูสอน 

1. มีการชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑการวัดผลตามแนวการสอนอยางชัดเจน 4.54 .611 

2. มีการแนะนําหนังสือและแหลงคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ใชอยู 4.20 .759 

3. กระบวนการสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.40 .736 

4. ผูสอนเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาที่สอนเปนไปตามแผนที่กําหนดให 4.49 .562 

5. ผูสอนมีความตั้งใจสอนและเขาสอนโดยสม่ําเสมอ 4.60 .651 

6. มีการใชสื่อและอุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.54 .561 

7. การบรรยายใชเสียงชัดเจน ถูกตองและใชภาษาเหมาะสมเขาใจงาย 4.51 .658 

8. บุคลิกภาพและการแตงกายของผูสอน 4.60 .651 

9. มีเทคนิคการสอนที่สรางแรงจูงใจทําใหนักศึกษาเขาใจงาย 4.43 .655 

10. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามและปญหาของนักศึกษาไดอยางชัดเจน 4.40 .651 

11. มีการสรุปและวิเคราะหผลใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้น 4.34 .725 

รวม 4.46 .493 

เนื้อหารายวิชา 

12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวการสอน และประยุกตเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม 4.20 .797 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 4.29 .825 

14. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 4.37 .547 

รวม 4.29 .616 

งานที่ไดรับมอบหมายและการวัดผล 

15. มีการกระตุนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแนวทางและแหลงคนควา 4.31 .676 

16. มีการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด การตั้งปญหา การวิเคราะหและการสังเคราะห 4.40 .651 

17. มีการตรวจงานและชี้แจงขอบทพรองของงานที่ทํา 4.49 .612 

18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.34 .639 

รวม 4.39 .533 

ทวนสอบผลการเรยีนรูตอการเรียนรายวิชานี้ 

19. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 4.09 .658 

20. นักศึกษาไดรับความรูจากรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น 4.31 .631 

21. นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   4.54 .611 

22. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.49 .612 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช IT เพ่ิมขึ้น 4.26 .611 

รวม 4.34 .508 

ผลการประเมินรวมทุกดาน 4.40 .457 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม : - 

ผลการประเมินการสอน - นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย (ภาพรวม) อยูในระดับ มาก 



รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย  ผูสอน : ผศ.ดร.บุญญลักษม ตํานานจิตร 

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา : 1634414  รายวชิา : การจัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก (ป 2) 
รายการ (N=20) ഥ S.D. 

ทักษะในการสอนของอาจารยผูสอน 

1. มีการชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑการวัดผลตามแนวการสอนอยางชัดเจน 4.65 .489 

2. มีการแนะนําหนังสือและแหลงคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ใชอยู 4.35 .671 

3. กระบวนการสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.60 .503 

4. ผูสอนเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาที่สอนเปนไปตามแผนที่กําหนดให 4.60 .598 

5. ผูสอนมีความตั้งใจสอนและเขาสอนโดยสม่ําเสมอ 4.65 .587 

6. มีการใชสื่อและอุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.45 .605 

7. การบรรยายใชเสียงชัดเจน ถูกตองและใชภาษาเหมาะสมเขาใจงาย 4.60 .681 

8. บุคลิกภาพและการแตงกายของผูสอน 4.65 .671 

9. มีเทคนิคการสอนที่สรางแรงจูงใจทําใหนักศึกษาเขาใจงาย 4.40 .598 

10. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามและปญหาของนักศึกษาไดอยางชัดเจน 4.35 .671 

11. มีการสรุปและวิเคราะหผลใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้น 4.30 .733 

รวม 4.51 .379 

เนื้อหารายวิชา 

12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวการสอน และประยุกตเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม 4.30 .657 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 4.10 .788 

14. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 4.35 .745 

รวม 4.25 .601 

งานที่ไดรับมอบหมายและการวัดผล 

15. มีการกระตุนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแนวทางและแหลงคนควา 4.35 .671 

16. มีการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด การตั้งปญหา การวิเคราะหและการสังเคราะห 4.10 .852 

17. มีการตรวจงานและชี้แจงขอบทพรองของงานที่ทํา 3.95 .826 

18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.25 .716 

รวม 4.16 .665 

ทวนสอบผลการเรยีนรูตอการเรียนรายวิชานี้ 

19. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 4.05 .759 

20. นักศึกษาไดรับความรูจากรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น 4.35 .671 

21. นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   4.10 .788 

22. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.35 .671 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช IT เพ่ิมขึ้น 4.20 .696 

รวม 4.21 .575 

ผลการประเมินรวมทุกดาน 4.35 .440 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม : - 

ผลการประเมินการสอน - นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย (ภาพรวม) อยูในระดับ มาก 



รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย  ผูสอน : ผศ.ดร.บุญญลักษม ตํานานจิตร 

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา 2562 

รหัสวิชา : 1634414  รายวชิา : การจัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก (ป 3) 
รายการ (N=35) ഥ S.D. 

ทักษะในการสอนของอาจารยผูสอน 

1. มีการชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตการเรียนวิชานี้ตลอดจนหลักเกณฑการวัดผลตามแนวการสอนอยางชัดเจน 4.66 .482 

2. มีการแนะนําหนังสือและแหลงคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ใชอยู 4.43 .608 

3. กระบวนการสอนเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและแนวการสอน 4.51 .562 

4. ผูสอนเขาสอนตรงเวลาและใชเวลาที่สอนเปนไปตามแผนที่กําหนดให 4.69 .471 

5. ผูสอนมีความตั้งใจสอนและเขาสอนโดยสม่ําเสมอ 4.66 .539 

6. มีการใชสื่อและอุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.51 .562 

7. การบรรยายใชเสียงชัดเจน ถูกตองและใชภาษาเหมาะสมเขาใจงาย 4.71 .458 

8. บุคลิกภาพและการแตงกายของผูสอน 4.83 .382 

9. มีเทคนิคการสอนที่สรางแรงจูงใจทําใหนักศึกษาเขาใจงาย 4.49 .658 

10. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามและปญหาของนักศึกษาไดอยางชัดเจน 4.57 .558 

11. มีการสรุปและวิเคราะหผลใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมากขึ้น 4.54 .561 

รวม 4.60 .352 

เนื้อหารายวิชา 

12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวการสอน และประยุกตเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม 4.37 .598 

13. เนื้อหาวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 4.34 .591 

14. ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากการเรียนรายวิชานี้ 4.63 .547 

รวม 4.45 .464 

งานที่ไดรับมอบหมายและการวัดผล 

15. มีการกระตุนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแนวทางและแหลงคนควา 4.51 .562 

16. มีการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด การตั้งปญหา การวิเคราะหและการสังเคราะห 4.49 .612 

17. มีการตรวจงานและชี้แจงขอบทพรองของงานที่ทํา 4.51 .612 

18. การวัดผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.57 .558 

รวม 4.52 .475 

ทวนสอบผลการเรยีนรูตอการเรียนรายวิชานี้ 

19. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 4.37 .690 

20. นักศึกษาไดรับความรูจากรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น 4.57 .558 

21. นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   4.69 .471 

22. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.74 .443 

23. นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช IT เพ่ิมขึ้น 4.51 .507 

รวม 4.58 .387 

ผลการประเมินรวมทุกดาน 4.56 .350 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม : - 

ผลการประเมินการสอน - นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย (ภาพรวม) อยูในระดับ มากที่สดุ 


