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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ พ.ศ.2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2) ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2562 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กลุ่มตัวอย่างในการประเมินหลักสูตร ระยะที่ 1 คือนักศึกษา
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 จานวน 32 คน
และผู้ใช้บัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาระยะ
ที่ 2 คือ อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จานวน 6 คน ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 7 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบประเมินและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปคานวณสถิติ ผลการวิจัยระยะที1่ พบว่า 1) ด้านบริบทมีการ
จัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2) ด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า นักศึกษามีความ
พึงพอใจด้านอาจารย์ผู้สอนสูงสุด รองลงมาคือ การจัดหลักสูตรและสื่อ/เอกสาร อุปกรณ์และสถานที่
สาหรับจัดการเรียนการสอน 3) ด้านกระบวนการ พบว่า นักศึกษาพอใจด้านการจัดการเรียนการสอน
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดและประเมินผลเป็นไป
ตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่กาหนดไว้ล่วงหน้า และ 4) ด้านผลผลิต พบว่า ร้อยละของ
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตร ร้อยละ 96.87% ผลการการพัฒนาคุณลักษณะ
บั ณฑิต ที่พึงประสงค์ โดยการให้ นั กศึกษาประเมินตนเอง พบว่ า ด้ านความรู้ ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมากที่สุด ส่วนการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า
ผู้ใช้บั ณฑิตประเมิน ด้านความสามารถทั่ว ไปสู งสุ ด รองลงไป ได้แก่ ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและความสามารถเฉพาะวิชาชีพ ผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงสภาพของรายวิชา
พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่มีความเห็นสภาพของรายวิชาส่วนหนึ่งไม่ต้องปรับปรุงและบางรายวิชาควรมี
การปรับปรุง ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง พบว่า คุณลักษณะสาคัญที่จาเป็นต้องมีสาหรับ
บัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คือคุณลักษณะทางวิชาชีพ
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The objectives of this study were: 1) to evaluate the library and information
science curriculum, the year of 2013, the faculty of humanities and social science,
Suan Dusit University, and 2) to study the guideline of development and adjustment
of the library and information science curriculum, the year of 2019. The sample in
evaluation of the curriculum in the 1st period was students in the library and
information science curriculum in the 4th year, the academic year of 2017, the
number of 32 persons and users who were pundits in the library and information
science. Joiners who had given information for the study in the 2nd period were
instructors in the curriculum and instructors for number of 6 persons. Persons who
had given the important information for number of 7 persons. Tools that were used
in the research, were questionnaire, assessment form and in-depth interview that had
the structure, the analysis of information that had used the statistical package. The
research results in the 1st period were found that 1) the context had set the
environment in the studying and the teaching in Bachelor Degree level, 2) the
importing factor, this was found that the student had the satisfactory in the instructor
highest, the second was the setting of the curriculum and the media/the equipment
documentation and the place for setting the studying and the teaching, 3) the
process, this was found that the student was satisfied with the setting of the studying
and the teaching in using the information technology for the studying and the
teaching most. This has the measurement and the evaluation according to the rule
and the determined agreement in advance and 4) for the productivity, this was
found that the percentage of students that had graduated according to the time
period in the curriculum for 96.87%, the result of the development of the aspect of

the desirable pundit by this had set to let the student to evaluate himself. This was
found that in the knowledge, the wisdom skill, the relationship between the person
and the responsibility would be the most. For the evaluation of users who were
bundits, this was found that users who were bundits, had evaluated in the general
capacity at the highest level, the second was the capacity in the information
technology and the professional talent. The studied result of the guideline in the
adjustment of the condition of each subject, this was found that most of teachers
had opinions for the condition of each subject for one part. This had no need to
adjust and some subjects should have the adjustment. The in-depth interview that
had the structure, this had found that the important aspect that was needed, this
might have for pundits in the library and information science, that was the
professional aspect.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถเพียงพอสาหรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วยทักษะความสามารถในการผลิตผลงาน ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ความรู้
ความสามารถด้ า นดิ จิ ทั ล และความคิด ที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การปรั บตั ว และจั ด การความสลั บ ซั บ ซ้อ นของ
เหตุการณ์ การคิดขั้นสูงอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Levin, 2001) ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ คน
ในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น โดยมีการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ กาหนดให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) ทักษะ
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่สาคัญในการจัดการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีภารกิจหลายประการทั้งด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ
วิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงมีภารกิจสาคัญในการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Ornstein & Hunkins, 2013) ในทางปฏิบัติมักจะพบว่าทุก
หลักสูตรจะกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเมื่อใช้หลักสู ตรไปได้ระยะหนึ่ง
จะต้องมีการประเมินหลักสูตรเพื่อทบทวนถึงความครอบคลุม ความทันสมัยเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร
(พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ , 2549) ผู้ประเมินหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาอาจเป็นกลุ่มผู้ใช้หลักสูตรซึ่งจะ
ประเมิน เพื่ อพิ จ ารณา ตรวจสอบระบบการบริห ารจั ดการหลั กสู ตรเพื่ อปรั บปรุง คุณ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่กาหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีการพัฒนาให้ทันสมัย แสดงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น ระยะๆ อย่ า งน้ อ ยทุ ก 5 ปี และตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
การพัฒนาหลักสูตรให้ส อดคล้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะต้องเน้นการผลิ ต
บัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้ องการของสังคม โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพเฉพาะตาม
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วัฒนธรรมสวนดุสิต สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ก่อให้เกิดการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศในลักษณะการให้บริการวิชาการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืน เผยแพร่และส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งในวิชาชีพ โดยยึดหลักการด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชาญฉลาดเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการบริการสารสนเทศและความรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นาไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2556)
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเริ่มเปิดสอนระดับ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ใน ปี พ.ศ.2523 ต่อมาพัฒนาเป็นแขนงการจัดการสารสนเทศ
ของหลั ก สู ต รเทคโนโลยี ส ารสนเทศ พ.ศ. 2548 และมี การพั ฒ นาเปิด หลั ก สู ต รศิ ล ป ศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ขึ้นใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2556 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการบรรณารักษ์ยุคใหม่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถด้านการ
จัดการห้องสมุดและสารสนเทศ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ มีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องหรือสามารถเพิ่มพูนความรู้โดย
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , 2556) รวมทั้งมีสมรรถนะและทักษะที่
จาเป็นสาหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการแนะนาแหล่งและให้บริการสารสนเทศ การจัดเก็บ
สารสนเทศและความรู้อย่างเป็นระบบการจัดการสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการรู้
สารสนเทศ (ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ และเดชดนัย จุ้ยชุม , 2559) หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนครบกาหนด 5 ปี ซึ่ง เป็นกาหนดตามรอบ
การประเมิ น เพื่ อ น าผลมาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รโดยเน้ น ทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
คณะกรรมการหลั ก สู ตรจึ งเห็ น สมควรให้ มี การดาเนิน การประเมินหลั ก สู ตรบรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2556 เพื่อศึกษาข้อมูลและนาผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (Ornstein & Hunkins, 2013) จากการศึกษาแนวคิด เพื่อ
เป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตร และรูปแบบการประเมินหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบที่ยึดเป้าหมาย
เป็นฐาน (Provus, 1971) การประเมินที่ต้องตัดสินเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (Scriven, 1973; Stake,
1975) และรูปแบบการประเมินหลักสูตรซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 2008)
และมีการขยายผลโดยเพิ่ม IEST (Stufflebeam & Coryn, 2014)
รูปแบบสาคัญของการประเมินโดยใช้แบบซิป คือการประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ และผลผลิต เป็นรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ครอบคลุม ดังนั้นในการประเมินหลักสูตร
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บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2556 จึงนารูปแบบซิปมาใช้เป็นกรอบการประเมินในครั้ง
นี้เพื่อนาผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ.2561เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถในการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมี
จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมดังปรัชญาของหลักสูตรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2556 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอบเขตการวิจัย
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มี 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2556 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1. ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1.1 นักศึกษา หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา
2560 จานวน 32 คน
1.2 ผู้ใช้บัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จานวน 32 คน
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาตัวแปร ดังนี้
2.1 สภาพแวดล้อมของหลักสูตร
2.2 ปัจจัยนาเข้าของหลักสูตร
2.3 กระบวนการของหลักสูตร
2.4 ผลผลิตของหลักสูตร
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ระยะที่ 2 ความเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1. ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อการศึกษา 13 คน ประกอบด้วย
1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ จานวน 6 คน
1.2 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ประกอบด้วย ผู้อานวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้อานวยการ
หอสมุดแห่งชาติ หน่วยงานธุรกิจและเอกชน ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และผู้เชี่ยวชาญในสาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จานวน 7 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศึกษา
คุณลักษณะที่จาเป็นของบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คาจากัดความที่ใช้ในงานวิจัย
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หมายถึง โครงสร้างเกี่ยวกับหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน แผนการเรียนรู้ที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียนก่อให้เกิดความรู้ทักษะ คุณลักษณะพัฒนาการให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของหลักสูตร อัน
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ โครงสร้างเนื้ อหาวิชา การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และ
การบริหารจัดการหลักสูตร
การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการศึกษาผลของการใช้หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้การรวบรวมข้อมูล
เพื่อนามาใช้ตัดสินคุณค่า ความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของหลักสูตร การรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการอย่างเป็นระบบในกลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต แล้วนาไปวิเคราะห์ผลของ
การใช้หลักสูตรตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
รูปแบบการประเมิน ซิป (CIPPI Model) หมายถึง การประเมิน สภาพแวดล้อมของหลักสูตร
ปัจจัยนาเข้าของหลักสูตร ปัจจัยนาเข้าของหลักสูตรและผลผลิตของหลักสูตร ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของหลักสูตร หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น
ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรและแผนการดาเนินงานของหลักสูตร
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2. ปัจจัยนาเข้าของหลักสูตร หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น
ด้านการจัดหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน สื่อ/เอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่สาหรับจัดการเรียนการสอน
3. กระบวนการของหลักสูตร หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น
ด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการนารายวิชาไป
ใช้ประโยชน์
4. ผลผลิตของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาใน
หลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิต
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ผลการประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2556 เพื่อนาไป
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในปี พ.ศ.2561
2. ได้ ส ารสนเทศส าหรั บ คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย์ ใ นหลั ก สู ต ร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่จะใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ได้หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และตลาดแรงงาน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจั ย เรื่ อ ง การพัฒ นาและปรับ ปรุง หลั กสู ต รบรรณารั กษศาสตร์แ ละสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้นาเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตร
ตอนที่ 2 รูปแบบซิป
ตอนที่ 3 หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตรหรือแผน (Curriculum as a plan) เป็นกระบวนการจัดระบบให้กับบุคลากรและการ
ดาเนินการนาระบบไปใช้ ที่กาหนดกลวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เน้นความรู้ทางด้าน
ทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติและเน้นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ให้ผู้เรียนได้เรียน (Ornstein and Hunkins, 2004;
Sowell, 1996; ธารง บัวศรี, 2542) ในทานองเดียวกันว่า หลักสูตรยังหมายถึง โปรแกรมศึกษา กลุ่มวิชา
เนื้อหาวิชา และการจัดประสบการณ์ โครงการที่ทางสถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียนเพื่อเตรียมพร้อมในการ
เข้าสู่ตลาดงานที่มีประสิทธิภาพ (Good, 1973; ทิศนา แขมมณี, 2535; บุญชม ศรีสะอาด, 2546)
หลักสูตร คือมวลประสบการณ์ที่จัดให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และหลากหลาย โดยมี
องค์ประกอบหลัก คือ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลและวัสดุ
หลักสูตร มีกลวิธีการปฏิบัติที่ทาให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตรต้องการ
1. ความสาคัญของหลักสูตร
หลั ก สู ต รมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การจั ด การศึ ก ษา

เป็ น โครงร่ า งที่ ก าหนดให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ

ประสบการณ์ใด และเป็นแนวทางที่จะปรกอบอาชีพในอนาคต หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนหัวใจสาคัญของ
การศึกษา (สุนีย์ ภู่พันธุ์, 2546) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเป็นเครื่องมือที่ถ่ายทอดเจตนารมณ์
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หรือเป้าประสงค์ของการศึกษาของชาติลงสู่การปฏิบัติที่นาเอาความมุ่งหมายและนโยบายการศึกษาไป
แปลงเป็นการกระทาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ส่วนความสาคัญต่อการเรียนการสอนคือการนาหลักสูตร
ไปแปลงเป็น ภาคปฏิบั ติจ ริงๆ เหมือนกับการที่ช่างลงมือสร้างบ้านโดยการตอกเข็มทาฐานราก

ก่อ

โครงสร้าง และส่วนอื่นๆ จนเป็นบ้านขึ้นมาในที่สุด ช่างต้องอาศัยแบบแปลนช่วยในการก่อสร้างฉันใด
ผู้เรียนผู้สอนก็จาเป็นต้องอาศัยหลักสูตรเพื่อช่วยในการเรียนการสอนฉันนั้น หลักสูตรจึงมีความสาคัญต่อ
การเรียนการสอนอย่างยิ่ง และเป็นความจาเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องศึกษาหลัก สูตรให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
พร้อมทั้งช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจด้วย (ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, 2539)
2. การประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตร (Evaluation) เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศตลอดจน
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนามาตัดสินค่าหรือคุณภาพของหลักสูตรนั้น การประเมินผลเป็น
ขั้นตอนหนึ่งที่สาคัญของการทางาน ตรวจสอบผลตามความมุ่งหมายที่กาหนดไว้มีปัญหา หรืออุปสรรค
ใดบ้าง เพื่อหาทางแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ในการพัฒนาหลักสูตรก็เช่นกันเมื่อมีการพัฒนา
หลักสูตรและนาไปใช้ก็จะต้องมีการประเมินเพื่อนาผลเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรต่อไป
Stufflebeam et al. (1971) ได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ว่า เป็น
กระบวนการรวบรวมเก็บข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอนภายในขอบข่ายของการสอน ซึ่งนาไปสู่การ
ตัดสิ นใจการวางแผนการจั ดโครงการและกิจกรรมต่างๆให้ ดีขึ้นและเป็นประโยชน์ในการตัดสิ นใจหา
ทางเลือกที่ดีกว่าเดิม วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542) กล่าวว่าการประเมินหลักสูตร เป็นการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลนาผลมาใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างผลการใช้หลักสูตรที่วัดได้กับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรเพื่อหาข้อบกพร่องหรือปัญหาและพิจารณาคุณค่าของหลักสูตร เช่นเดียวกับ มาเรียม นิลพันธุ์
(2554) เห็นว่า การประเมินหลักสูตรเป็นกิจกรรมารเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนามา
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงถึง ระดับความสาเร็จตามวัตถุประสงค์หลักสูตรเกี่ยวกับผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ทักษะความสามารถ สมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรม เจตคติ รวมทั้งความสามารถในการนาความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ สมรรถนะ จากการเรียนการสอนในหลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติจริง ความผิดพลาด ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบต่อหลักสูตร ในอันที่จะนาไปหาแนวทางเพื่อ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน การปรับปรุงการดาเนินหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป หรือยกเลิก
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หลักสูตร การประเมินหลักสูตร เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ การจัดทาทดลองใช้และผล
ของการใช้หลักสูตร ตลอดจนการตัดสินคุณค่า และคุณภาพ ประสิทธิภาพของหลักสูตร
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นการประเมินหลักสูตร คือ กระบวนการหาข้อมูล เก็บรวบรวม
ข้อมูล เพื่อพิจารณาให้คุณค่าของหลักสูตรและนามาสรุปตัดสินว่าหลักสูตรที่สร้างขึ้นมานั้นมีคุณค่า
ประการใด มีคุณภาพดีหรือไม่ หรือได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่ มีส่วนใดต้องปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาอย่างไร
3. จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรจะต้องครอบคลุมขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้นการประเมิน
หลักสูตรจึงมีขอบเขตของการประเมินที่กว้าง แต่ละขั้นตอนมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่แล้ว
จะมีจุดมุ่งหมายของการประเมินใกล้เคียงกัน
สุนีย์ ภู่พันธุ์ (2546) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ดังนี้
3.1 เพื่อหาคุณค่าของหลักสูตรนั้นโดยดูว่าหลักสูตรนั้นสามารถสนองวัตถุประสงค์ที่หลักสู ตร
นั้นต้องการหรือไม่ สนองความต้องการของผู้เรียน และสังคมอย่างไร
3.2 เพื่ออธิบายและพิจารณาลักษณะของส่วนประกอบต่างๆ ของหลักสูตรในแง่ต่างๆ เช่น
หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนและการ
วัดผลว่าสอดคล้องกันหรือไม่
3.3 เพื่อตัดสินว่าหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับการนาไปใช้
3.4 เพื่อตัดสินว่า การบริหารงานด้านวิชาการและการบริหารด้านหลักสูตรเป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้องหรือไม่
3.5 เพื่อติดตามผลผลิตจากหลักสูตร คือ ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากการผ่าน
กระบวนการทางการศึกษามาแล้วตามหลักสูตรว่าเป็นไปตามความมุ่งหวังหรือไม่
3.6 เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องที่พบในองค์ประกอบต่างๆในหลักสูตร
3.7 เพื่อช่วยในการตัดสินว่าควรใช้หลักสูตรต่อไปหรือไม่ หรือควรปรับปรุงพัฒนาในสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง หรือเพื่อยกเลิกการใช้หลักสูตรนั้นทั้งหมด
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จุดมุ่งหมายสาคัญของการประเมินหลักสูตร เพื่อปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆที่พบในองค์ประกอบ
ของหลักสูตร หาคุณค่าของหลักสูตรดูว่าหลักสูตรที่จัดทาขึ้นนั้นสนองวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรนั้นต้องการ
หรือไม่ และติดตามผลผลิตจากหลักสูตร คือ ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากการผ่าน
กระบวนการทางการศึกษามาแล้วตามหลักสูตรว่าเป็นไปตามความมุ่งหวังหรือไม่
4. เกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร
การประเมิ น ผลหลั ก สู ต รต้ อ งยึ ด หลั ก การที่ ส าคั ญ ในการประเมิ น ผลเพื่ อ ที่ จ ะท าให้ ก าร
ประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลจากการประเมินหลักสูตรที่มีคุณค่าเพียงพอที่จะนาไปเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรได้จริง เป็นข้อมูลหรือหลักฐานที่เชื่อถือได้สูง มีความเที่ยงตรง
มาเรียม นิลพันธุ์ (2554) สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546) รุจิร์ ภู่สาระ (2546) กาหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินหลักสูตรไว้ดังนี้
4.1 ความเที่ยงตรงภายใน (Internal validity) หมายถึง การออกแบการประเมินเพื่อการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทาให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ประเมินผลของการประเมินตรงตามปรากฏการณ์เป็น
ตัวแทนภายในขอบข่ายของการพิจารณาอย่างถูกต้องและเป็นจริง
4.2 ความเที่ยงตรงภายนอก (External validity) หมายถึง ผลการประเมินหลักสูตรที่ได้
สามารถนาไปอ้างอิงสรุปได้กว้างขวางเพียงใดเกี่ยวกับเรื่องเวลา สิ่งแวดล้อม ภูมิภาค และบุคคลที่มีสภาพ
ความคล้ายคลึงกับกลุ่มที่ประเมิน
4.3 ความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง ความคงที่ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการใช้
เครื่องมือวัดหลายอย่าง ผู้ประเมินหลักสูตรควรคานึงถึงความเพียงพอของการเก็บหรือวัด หรืออาจจะทา
การวัดหลายๆครั้ง หรือวัดครั้งเดียวด้วยเทคนิคการวัดแบบต่างๆ เพื่อตรวจสอบความคงที่ของคาตอบเรื่อง
นี้ ผู้ประเมินหลักสูตรต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการวัดค่อนข้างมาก มีความละเอียดรอบคอบ และมีความ
รับผิดชอบ
4.4 ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจข้อมูลที่ได้จากการวัด
ตรงกันมากน้อยเพียงไร ผู้ประเมินรวบรวมข้อมูล รายละเอียดและตัดสินใจ แปลผลตรงกับบุคคลที่ร่วม
ประเมินด้วย ความเป็นปรนัยของการประเมินจึงจะเกิดขึ้น
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4.5 ความสอดคล้องสัมพันธ์ (Relevance) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการประเมินเพียงไร การกาหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินไว้ชัดเจนจะ
ช่วยให้ผู้ประเมินมีความระมัดระวังในการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบตนเองเสมอได้ทากิจกรรมการ
ประเมินสอดคล้องกับประเด็นที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย
4.6 ความสาคัญ (Importance) หมายถึง การจัดลาดับความสาคัญขององค์ประกอบหลักสูตรที่
จะประเมิน การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลว่าข้อมูล ส่วนใดมีประโยชน์มากกว่ากันเพราะการประเมิน
หลักสูตรบางครั้งต้องทาการประเมินที่มีลักษณะกว้างและลึก การเก็บรวบรวมข้อมูล ถ้าไม่มีการจัดลาดับ
ความสาคัญขององค์ประกอบหลักสูตรที่จะประเมินจะทาให้การเก็บข้อมูลในเรื่องเดียวกันจานวนมาก ผู้
ประเมินหลักสูตรจะต้องถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องจัดลาดับความสาคัญให้กับข้อมูลที่จะไปเก็บ
รวบรวม
4.7 ขอบข่ายของการประเมิน (Scope) หมายถึง ระบบและแบบแผนของการประเมินที่จะ
เอื้ออานวยให้ทาการศึกษาได้กว้างและลึก ผู้ประเมินจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และไม่ควรหยิบยก
วิธีการประเมินเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ในการประเมินหลักสูตร
4.8 ความเชื่อถือและการยอมรับ (Credibility) หมายถึง ผู้ที่ต้องการใช้ผลการประเมินมีความ
เชื่อถือในผู้ประเมิน และยอมรับข้อมูลจากผลการประเมินได้มากน้อยเพียงใด เพราะความสัมพันธ์ของผู้
ประเมินหลักสูตรกับผู้ใช้ผลการประเมินหลักสูตรจะมีอิทธิพลต่อการประเมินหลักสูตรมาก
4.9 เวลา (Timeliness) หมายถึง การรายงานผลการประเมินจะทันใช้ในเวลาที่ต้องการหรือไม่
การใช้เวลาสาหรับกิจกรรมการประเมิน การเขียนรายงานการประเมินเป็นรายละเอียดที่จะต้องใช้เวลา
อาจทาให้พลาดโอกาสที่จะใช้ผลการประเมินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการใช้หลักสูตร
4.10 ขอบเขตของการใช้ผลการประเมิน (Pervasiveness) หมายถึง การนาผลการประเมิน
หลักสูตรไปใช้อย่างกว้างขวางและมีการเผยแพร่อย่างไร การเขียนรายงานการประเมินหลักสูตรจะต้อง
กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะนาเสนอให้ถูกต้อง และใช้ผลการประเมินกว้างและลึกในลักษณะที่แตกต่างกัน
4.11 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การพิจารณาทางเลือกในการปฏิบัติเมื่อการประเมิน
เสร็จเรียบร้อย ทางเลือกนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงาน ค่าใช้จ่าย ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมิน
หลักสูตรครั้งนี้
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การดาเนินการประเมินส่วนมากจะพบข้อจากัดต่างๆ ผู้ประเมินหลักสูตรต้องมีความตระหนัก
และรับผิดชอบต่อจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรให้มากจากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปเกณฑ์การ
ประเมินหลักสูตรได้คือ ต้องมีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้ มีความเป็นปรนัย และมีประสิทธิภาพ
5. ประโยชน์ของการประเมินหลักสูตร
การประเมินผลหลักสูตรเป็นสิ่งสาคัญและสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะทาให้เราทราบถึงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของหลักสูตร การประเมินผลมีประโยชน์ในการจัดการศึกษาการจัดทาหรือพัฒนาหลักสูตร
ต้องอาศัยผลจากการประเมินผลเป็นสาคัญ ประโยชน์ของการประเมินผลหลักสูตรมีดังนี้
5.1 ทาให้ทราบว่าหลักสูตรที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นนั้นมีจุดดีหรือจุดเสียตรงไหน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงได้ถูกจุด ส่งผลให้หลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
5.2 สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และค่านิยมที่มีต่อโรงเรียนให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน
5.3 ช่วยในการบริหารทางด้านวิชาการ ผู้บริหารจะได้รู้ว่าควรจะตัดสินใจและสนับสนุน
ช่วยเหลือหรือบริการทางใดบ้าง
5.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในความสาคัญของการศึกษา
5.5 ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการ
สอนนักเรียนได้ผลดี ด้วยความร่วมมือกันทั้งทางโรงเรียนและทางบ้าน
5.6 ให้ผู้ปกครองทราบความเป็นไปอย่างสม่าเสมอ เพื่อหาทางส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไข
ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน
5.7 ช่วยให้การประเมินผลเป็นระบบระเบียบ เพราะมีเครื่องมือและหลักเกณฑ์ทาให้เป็นเหตุผล
ในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
5.8 ช่วยชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของหลักสูตรช่วยให้สามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได้ข้อมูลของ
การประเมินผลหลักสูตรทาให้ทราบเป้าหมายแนวทาง และขอบเขตในการดาเนินการจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา
การประเมินหลักสูตรทาให้ทราบว่าหลักสูตรที่สร้างขึ้นนั้นมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร สามารถนา
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป
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รูปแบบซิป
รูปแบบ หรือ แบบจาลอง ภาษาอังกฤษใช้คาว่า Model ซึ่งหมายถึง วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏโดย
ใช้การสื่อสารในลักษณะต่างๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผัง ฯลฯ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และ
สามารถนาเสนอเรื่องราวได้อย่างมีระบบ
รูปแบบซิป (CIPP Model) ของ Danie L. Stufflebeam ได้อธิบายความหมายของการ
ประเมินผลทางการศึกษาเอาไว้ว่าเป็นกระบวนการบรรยายการหาข้อมูล และการให้ข้อมูล เพื่อการ
ตัดสินใจหาทางเลือก ฉะนั้นรูปแบบการประเมินผลหลักสูตรตามแนวคิดของ Stufflebeam จึงเป็น
รูปแบบที่เหมาะสมแก่การช่วยตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด (Stufflebeam & Coryn, 2014)
1. องค์ประกอบของ CIPP Model
การประเมินผลหลักสูตรนั้นมีสิ่งสาคัญที่ต้องประเมินอยู่ 4 ด้าน คือ การประเมิน
สภาพแวดล้อม การประเมินตัวป้อน การประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลิต (มาเรียม นิลพันธ์,
2554; ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล และคนอื่นๆ, 2560 )
1.1 การประเมินบริบท (context evaluation: C) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้
หลักการและเหตุผลมากาหนดจุดมุ่งหมาย การประเมินสภาพแวดล้อมจะช่วยให้ผู้พัฒนาหลักสูตรรู้ว่า
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีอะไรบ้าง มีความต้องการหรือปัญหาอะไรที่ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองหรือแก้ไข มีโอกาสและสรรพกาลังที่จาเป็นอะไรที่ยังไม่ได้ถูกนามาใช้ในการศึกษา และสืบ
เนื่องมาจากปัญหาอะไร ประเด็นการประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ จุดหมาย โครงสร้างหลักสูตร
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และความต้องการนั้น ๆ มีวิธีการประเมิน 2 วิธี คือ (Panakul, 2010)
1.1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกของหลักสูตร (Contingency mode) เพื่อหา
โอกาสและแรงผลักดันจากภายนอกระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้พัฒนา ส่งเสริมโครงการหรือหลักสูตรให้ดี
ขึ้น โดยมีการสารวจปัญหาภายในขอบเขตอย่างกว้างขวาง เช่น การประเมินเอกสาร ปรัชญา นโยบาย
และแนวโน้มของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ค่านิยมของชุมชน สถิติประชากร อาคาร
สถานที่ ซึ่งการสารวจปัญหาเหล่านี้ทาให้สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตและสามารถใช้ในการวางแผน
ต่อไป
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1.1.2 การประเมินโดยการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติได้จริง (Congruence mode)
กับ วัตถุป ระสงค์ที่วางไว้ เป็ นการประเมินสภาวะแวดล้อมภายในของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้ว ย การ
ประเมินวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร เกณฑ์การวัดแล ะ
การประเมินผล การประเมินแบบนี้ทาให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ใดบ้างที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
1.2 การประเมินปัจจัยนาเข้า (inputs evaluation: I) เป็นการประเมินสิ่งที่นาเข้ามาใช้ใน
การดาเนินการหลักสูตร เพื่อทราบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนามากาหนดวิธีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะทา
ให้ บ รรลุ วัตถุป ระสงค์ตามที่กาหนดไว้และมีประโยชน์ในการตัดสิ นใจว่า ระบบโครงสร้างต่างๆ ของ
หลักสูตรรวมทั้งวิธีการและระบบการบริหารของหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรใช้วิธีการใดที่
เหมาะสมกว่า ประเด็นการประเมินครอบคลุมได้หลายอย่าง เช่น ตัวแปรที่เกี่ยวกับสิ่งที่นาเข้าสู่ระบบ
การศึกษา คุณลักษณะ/คุณวุฒิ/คุณสมบัติ/ประสบการณ์ของผู้บ ริหารและผู้สอน คุณภาพของผู้เรียน พื้น
ฐานความรู้ผู้เรียน วิธีการจัดการศึกษา การสนับสนุนส่งเสริมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปัจจัยที่
เอื้อต่อการจัดการศึกษา เช่น สื่อวัสดุอุปกรณ์ หนังสือตารา เอกสารหลักสูตร เกี่ยวกับงบประมาณ อาคาร
สถานที่ เป็นต้น ซึ่งการประเมินปัจจัยนาเข้าจะช่วยให้ได้รับข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการที่ จะดา
เนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีคุณภาพ
1.3 การประเมินกระบวนการ (process evaluation: P) เป็นการประเมินด้านการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งปัญหาและอุ ปสรรคต่างๆ เพื่อค้นหาข้อบกพร่ อง ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
สาหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งการประเมินกระบวนการจะเป็นประโยชน์ในการตัด สินใจในการ
ปฏิบัติตามวิธีการที่กาหนดไว้ ประเด็นการประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับการบริ หารจัดการหลักสูตรการ
นิเทศ การกากับ ติดตาม การจั ดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพ
การศึกษา
1.4 การประเมินผลผลิต (products evaluation: P) เป็นการประเมินผลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดและติดตามของผลที่เกิดขึ้นเมื่อใช้หลักสูตรเสร็จสิ้ น และผลที่เกิดขึ้น
ระหว่างการดาเนินการใช้หลักสูตร ทั้งนี้เพื่อตัดสินใจว่าจะยุติ ดาเนินการหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางจุด
เพื่อให้ได้วิธีปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ประเด็นการประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะความสามารถในการปฏิบัติ
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ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลกับการตัดสินใจตามแนวคิด CIPP Model ของ
Stufflebeam ดังภาพที่ 2.1 (Stufflebeam & Shinkfield, 2007)

ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลกับการตัดสินใจตามแนวคิด CIPP Model
จากภาพแสดงวงกลม 3 วง วงในสุดเป็นส่วนที่แสดงถึงคุณค่าร่วมกัน (core values) ของการ
ประเมินเพื่อนาไปใช้กาหนดส่วนต่างๆ วงกลมที่สองซึ่งเป็นส่วนประกอบของหลักสูตร ได้แก่ เป้าหมาย
(goals) แผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงาน (plans) การปฏิบัติหรือการกระทาตามแผนงาน (actions)
และผลลัพธ์ที่ได้ (outcomes) โดยส่วนประกอบทั้ง 4 ส่วน ของหลักสูตรจะสัมพันธ์กับมิติการประเมินทั้ง
4 ด้านของรูปแบบการประเมิน CIPP ซึ่งเป็นวงกลมวงนอกสุดนั้น คือ การประเมินเพื่อนามาใช้กาหนด
เป้าหมายของหลักสูตร โดยการประเมินบริบทและการประเมินปัจจัยนาเข้าใช้สาหรับจัดทาแผนปฏิบัติ
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งาน ซึ่งการปฏิบัติงานหรือการกระทาตามแผนต้องอาศัยการประเมินกระบวนการและท้ายที่สุดหากจะ
ประเมินผลลัพธ์ทั้งหมดของหลักสูตรจะต้องทาการประเมินผลผลิต
2. ประเภทของการตัดสินใจ
Stufflebeam & Shinkfield (2007) ได้นาเสนอประเภทของการตัดสินใจที่เกิดจากการ
ประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต (Patphol, 2015)
2.1 การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนดาเนินการ (planning decisions) เป็นการตัดสินใจ
เกี่ยวกับ การวางแผนการพัฒนาหลักสู ตร ซึ่งเป็นการตัดสิ นใจโดยใช้ผ ลการประเมินบริบทเป็นข้อมูล
สารสนเทศ เช่น การกาหนดเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.2 การตัดสินใจเกี่ยวกับการกาหนดโครงสร้าง (structuring decisions) เป็นการตัดสินใจ
โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินปัจจัยนาเข้ามากาหนดโครงสร้างของหลักสูตร หรือการออกแบบหลักสูตร
เช่น โครงสร้างเนื้อหาสาระของหลักสูตร เวลาเรียน
2.3 การตัดสินใจเพื่อนาหลักสูตรไปปฏิบัติ (implementation decisions) เป็นการตัดสินใจ
โดยใช้ผลการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาดาเนินการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
โครงสร้างที่กาหนด การตัดสินใจในขั้นนี้ให้ความสาคัญในการปรับปรุงและพัฒนามากกว่า การตัดสิน
2.4 การตัดสินใจเพื่อทบทวนหลักสูตร (recycling decisions) เป็นการตัดสินใจโดยใช้ ผล
การประเมินผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตรเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขขยายโครงการหรือ
หลักสูตรต่อไป หรือยกเลิกการใช้หลักสูตร
3. การขยายรูปแบบการประเมิน CIPP
ในปี ค.ศ. 2007 Stufflebeam & Shink- field (2007) มีการปรับขยายรูปแบบการประเมิน
CIPP โดยขยายผลผลิตเพิ่มเติม 4 ด้าน คือ การประเมินผลกระทบ (impact evaluation: I) การประเมิน
ประสิทธิผล (effectiveness evaluation: E) การประเมินความยั่งยืน (sustainability evaluation: S)
และการประเมินการถ่ายโยงความรู้ (transportability evaluation: T) สิ่งที่ได้รับจากการประเมิน ได้แก่
หลักสูตร แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงต่าง ๆ โดยที่ส่วนขยายของมิติการประเมินที่เพิ่มขึ้นนี้มีความหมาย
ครอบคลุมรวมถึงการประเมินผลผลิตเดิมและการประเมินผลลัพธ์ (Stufflebeam, 2008; Stufflebeam
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& Coryn, 2014) ทั้งนี้ความหมายของมิติการประเมินที่เ พิ่มขึ้น พิจารณาได้จาก การตั้งคาถามการ
ประเมิน (evaluation questions) แต่ละมิติ (Nillapuni et al, 2011) ดังนี้
3.1 การประเมินผลกระทบ (impact evaluation: I) เป็นการประเมินผลงานหรือผลที่เกิดจาก
การเรียน และนาความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในการทางานได้ เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือ ผู้ร่วมวิจัย มี
ผลงานทางวิชาการและได้รับยอมรับจากสังคมหรือชุมชน
3.2 การประเมินประสิทธิผล (effectiveness evaluation: E) เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับ
ตัวผู้เรียนหลังจากจบหลักสูตรว่ามีคุณภาพและความสาเร็จในระดับสูงหรือตรวจสอบความก้าวหน้าด้าน
ความรู้ ความสามารถหลังปฏิบัติงานไปแล้ว 6-12 เดือน เช่น ความเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้น มีความมั่นใจใน
องค์ความรู้ ที่มีอยู่ มีการพัฒ นางานด้านวิชาการและการวิจัยจนสามารถตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้สู่
สาธารณชนได้
3.3 การประเมินความยั่ งยืน (sustainability evaluation: S) เป็นการประเมินความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตรว่า สามารถนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนางานหรือ สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ได้อย่างต่ อเนี่อง โดยมีการติดตามผลของผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตรไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งใช้
ระยะเวลานานมากกว่า 1 ปี
3.4 การประเมินการถ่ายโยงความรู้ (transportability evaluation: T) เป็นการประเมินผลที่
เกิดกับผู้เรียนในการนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปขยายองค์ความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
โดยการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาใหม่ๆ ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาได้ หรือนาส่วนหนึ่งของ
ความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรไปใช้ในการสอนแบบบูรณาการในสถานที่ต่าง ๆ
สรุปการประเมินหลักสูตรในแต่ละด้านตามแนวคิดของ CIPP Model (มาเรียม นิลพันธ์,
2554 ) มีรายละเอียดดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 การประเมินหลักสูตร ตามแนวคิดของ CIPP
การประเมินบริบท
1. เพื่อกาหนดบริบท/
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อหากลุ่มเป้าหมาย
และความต้องการของ
กลุ่ม
3. เพื่อหาเวลาและโอกาส
ที่ต้องการสนองความ
ต้องการ
4. เพื่อวินิจฉัยปัญหา
ภายใต้ความต้องการนัน้ ๆ
เพื่อตัดสินใจว่า
วัตถุประสงค์ที่เหมาะสม
ของหลักสูตรควรเป็น
อะไร
โดยใช้วิธีวิเคราะห์ ระบบ
การสารวจ การวิจัย/
วิเคราะห์/ ตรวจเอกสาร
การสัมภาษณ์
การจัดลาดับคุณภาพ
การสอบถาม การสนทนา
กลุ่มและวิธี Delphi
Technique
ความสอดคล้อง
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความเป็นไปได้

การประเมินปัจจัย
1. เพื่อกาหนดและ
ประเมินสมรรถนะ
2. เพื่อหาทางเลือก
ยุทธวิธีในการดาเนินตาม
หลักสูตร
3. เพื่อกาหนดการ
ออกแบบการดาเนินการ
ตามยุทธวิธี
4. เพื่อกาหนดงบ
ประมาณ
5. เพื่อการกาหนดเวลา
6. เพื่อการกาหนด
กิจกรรมต่างๆ ตาม
หลักสูตร
โดยการจัดลาดับคุณภาพ
การวิเคราะห์ทรัพยากร
การวิจัย/ วิเคราะห์/
ตรวจเอกสาร การ
สัมภาษณ์ การสอบถาม
ความเหมาะสม ความ
คิดเห็น ความเพียงพอ
ความสะดวกในการใช้
ความพึงพอใจ

การประเมินกระบวนการ
เพื่อหาและคาดคะเน
เกี่ยวกับผลจากการ
ดาเนินตามหลักสูตรใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
2. ผลจากการดาเนินงาน
ตามการออกแบบ
เพื่อที่จะหาข้อมูลและ
สารสนเทศในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับแผนงาน
และกิจกรรมต่างๆ

การประเมินผลผลิต
1. เพื่อตัดสินผลผลิต
2. เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างผลผลิตกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. หาความสัมพันธ์
ระหว่างผลผลิตกับบริบท
ปัจจัย และกระบวนการ
4. เพื่อแปลความหมายใน
แง่คุณค่าของข้อ 1 – 3

1.เพื่อตัดสินใจ
กระบวนการ
2. เพื่อตัดสินกิจกรรม
ภายในกระบวนการ
โดยการกากับและติดตาม
เกี่ยวกับศักยภาพ
การเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมต่างๆ และโดย
การอธิบายกระบวนการที่
กระทา ระดับการปฏิบัติ
ความคิดเห็น ความ
เหมาะสม ความเพียงพอ
ความพึงพอใจ
ความสัมพันธ์

1. ระบุการปฏิบัติการ/
วัดผลสัมฤทธิต์ ามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
2. เปรียบเทียบผลของ
โครงการกับเกณฑ์/
มาตรฐาน/ ความคาดหวัง
3. ผลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ระดับการปฏิบัติ
ความคิดเห็น
ความเหมาะสม
ความพึงพอใจ
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หลักสูตรบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Library and Information Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Library and Information Science)
ชื่อย่อ : B.A. (Library and Information Science)
ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา “บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม”
ความสาคัญ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็น
หลักสูตรบูรณาการที่สามารถตอบสนองความต้องการบรรณารักษ์ยุคใหม่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยเน้นความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอมีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
หรือสามารถเพิ่มพูนความรู้โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยในทุก
ช่วงวัย ให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิ ต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่
รอบรู้และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและ
สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็ง
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และเอื้อต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คน
ในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ในด้านการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
2. มีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปรับตัวให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
การเมืองและเศรษฐกิจโลก
3. มีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
4. มีใจรักบริการ มีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
5. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักสูตร
1. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 59 หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
3. รายวิชา
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
1500117

Thai for Communication
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1500110

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

English for Communication
1500113

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

3(3-0-6)

English for Study Skills
1500114

ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์

3(3-0-6)

English in Various Situation
1500115

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(3-0-6)

English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จริยศาสตร์

3(3-0-6)

บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
1500116
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Ethics
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
2000105

สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต

3(3-0-6)

Aesthetic for Quality of Life
2000106

ศิลปะการดารงชีวิต

3(3-0-6)

The Art of Living
2500113

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน

3(3-0-6)

Psychology for Self-Development
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
2500107

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

Man and Environment
2500114

สังคมไทยร่วมสมัย

3(3-0-6)

Contemporary Thai Society
2500115

เหตุการณ์โลกร่วมสมัย

3(3-0-6)

Contemporary World Affairs
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-5)

บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
4000111

Information Technology
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
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4000109

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

Science for Daily Life
4000110

การคิดและการตัดสินใจ

3(3-0-6)

Thinking and Decision Making
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
แบ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้
วิชาบังคับ 59 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1631102

สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม

3(3-0-6)

Information, Library and Society
1631206

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

3(2-2-5)

Information Resources Development
1631305

การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ

3(2-2-5)

Library Services and Information Dissemination
1631405

การจัดระบบสารสนเทศและความรู้

3(3-0-6)

Information and Knowledge Systems Organization
1631406

การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ

3(2-2-5)

Library and Information Organization Management
1631601

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ

3(3-0-6)

Thai for Communication in Library and Information
Work
1631602

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ
English for Communication in Library and Information
Work

3(3-0-6)
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1632206

การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ

3(2-2-5)

Information Resources Cataloging
1632207

การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ

3(2-2-5)

Information Resources Classification
1632309

การค้นคืนสารสนเทศ

3(2-2-5)

Information Retrieval
1632310

การศึกษาผู้ใช้

3(2-2-5)

User Studies
1632311

การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ

3(2-2-5)

Reference and Information Services
1632312

การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3(2-2-5)

Promotion of Reading and Lifelong Learning
1633121

การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ

3(2-2-5)

Library Database Management and Information
1633206

การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ

3(2-2-5)

Information Content Creation and Management
1633207

การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
Introduction to Research in Library and Information
Science

1633414

ห้องสมุดดิจิทัล

3(2-2-5)

Digital Libraries
1633415

การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ

3(2-2-5)

Library and Information Project Management
1633416

การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ
Public Relations and Information Marketing

3(2-2-5)
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1633902

สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

2(1-2-3)

Seminar in Library and Information Science
วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1632208

การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

3(2-2-5)

Library of Congress Classification
1633118

การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานสาหรับงานห้องสมุดและ

3(2-2-5)

สารสนเทศ
Basic Programming for Library and Information Work
1633119

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและ

3(2-2-5)

สารสนเทศ
Systems Analysis and Design for Library and
Information Work
1633120

โปรแกรมประยุกต์สาหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ

3(2-2-5)

Application Software for Library and Information
Work
1633122

การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ

3(2-2-5)

Library and Information Web Development
1633123

การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ

3(2-2-5)

Library and Information Web Database Development
1634103

แหล่งสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Information Sources and Services in Science,
Humanities, and Social Sciences

3(2-2-5)
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1634104

เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ

3(2-2-5)

Library and Information Social Networking
1634414

การจัดการสารสนเทศสาหรับเด็ก

3(2-2-5)

Information Management for Children
1634415

การจัดการสารสนเทศสาหรับเยาวชน

3(2-2-5)

Information Management for Youth
1634416

การจัดการสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุ

3(2-2-5)

Information Management for Elderly People
1634417

การจัดการสารสนเทศสาหรับผู้ด้อยโอกาส

3(2-2-5)

Information Management for the Disadvantaged
1634418

การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3(2-2-5)

Knowledge and Local Wisdom Management
1634510

สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

Electronic Publications
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1634805

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 5(0-40-0)
ศาสตร์
Field Experience in Library and Information Science
3.3 หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย

ไม่ซ้ากับวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล และคณะ (2560) การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการในการ
จัดเตรียมสารสนเทศสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงการบริหาร
หลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การประเมินหลักสูตรจึงเป็นกระบวนการที่สาคัญและจาเป็นอย่าง
ยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ CIPPIEST เป็นทางเลือกหนึ่งที่
ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน เพราะเป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ ทาให้ประเมิน
ครอบคลุมองค์ประกอบทุกด้านของหลักสูตรอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ ไม่เน้นการวิเคราะห์จุดใดจุด
หนึ่ง แต่เป็น รูป แบบการประเมิน ที่มีความต่อเนื่องทาให้ได้ข้อมูลครบถ้ว น จึงสามารถนาไปใช้ในการ
ประเมินหลักสูตรทางการพยาบาลได้ด้วย ซึ่งรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST ประกอบด้วย 8 ด้าน
คือ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยนาเข้า 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิต 5) ด้านผลกระทบ 6) ด้าน
ประสิทธิผล 7) ด้านความยั่งยืน และ 8) ด้าน การถ่ายโยงความรู้
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2558) การประเมินหลักสูตร : แนวคิด กระบวนการและการใช้ผลการประเมิน
บการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และสังคม ในการประเมินหลักสูตรทาได้หลายลักษณะ ถ้ าต้องการ
ประเมินตามช่วงเวลาของการดาเนินการหลักสูตร 1)การประเมินก่อนพัฒนาหลักสูตร โดยศึกษาความ
เหมาะสมของหลั กสูตรที่จ ะพัฒ นา พิจารณาสภาพปัญหาและความจาเป็นในการพัฒ นาหลั กสู ตรว่า
หลักสูตรที่จะพัฒนานั้นมีความสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือไม่ 2) การประเมินร่างหลักสูตรหรือการวิเคราะห์
หลักสูตร โดยตรวจสอบความเหมาะสม ความชัดเจนและความสมบูรณ์ของตัว หลั กสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตร รวมทั้งตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตร 3) การประเมิน
ก่อนการใช้หลักสูตร โดยมุ่งเน้นประเมินความพร้อมและความพอเพียงด้านปัจจัยหรือทรัพยากรในการใช้
หลักสูตร 4) การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร โดยมุ่งศึกษาความก้าวหน้าของการใช้หลักสูตรเป็นช่วงๆ
ว่าการดาเนินการใช้หลักสูตรเป็นไปตามแผนดาเนินงานที่กาหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร
ในแต่ละช่วงของการดาเนินงาน และ 5) การประเมินหลังการใช้หลักสูตรครบวงจร โดยมุ่งตรวจสอบผลที่
เกิดขึ้น และผลกระทบของหลักสูตร และเป็นการประเมินผลสรุปรวมของหลักสูตรทั้งหมด ขั้นตอนสาคัญ
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ในการประเมินหลักสูตรประกอบด้วย 1)การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรที่มุ่งประเมิน2)การศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน 3)การกาหนดวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ การประเมิน 4)การออกแบบการ
ประเมิน 5)การจัดทาโครงการประเมินหลักสูตร 6)การพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 7) การเก็บ
รวบรวมข้อมูล 8) การวิเคราะห์ข้อมูล และ(9)การรายงานผลการประเมินหลักสูตร แล้วผู้บริหารควรนาผล
การประเมินไปใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรตามช่วงระยะเวลาของการดาเนินการหลักสูตรซึ่ง
จะทาให้ผลการประเมินหลักสูตรมีคุณค่า เกิดประโยชน์ต่อหลักสูตรและมีความคุ้มค่ากับการลงทุนที่ได้มี
การประเมินหลักสูตร
จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ และคณะ (2555) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์และสารสนเทศ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้
วิธีการวิจัยแบบประเมิน โดยใช้ตัวแบบซิป (CIPP Model) เป็นกรอบในการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ บริบท
หลักสูตร ปัจจัยเบื้องต้นในการผลิต กระบวนการใช้หลักสูตร และผลผลิต ประชากรวิจัยประกอบด้วย
อาจารย์ นิ สิ ต ปั จ จุ บั น มหาบั ณฑิ ต และนายจ้า งของมหาบั ณฑิ ต รวม 77 คน เครื่ องมื อ วิจั ย ได้ แ ก่
แบบสอบถาม เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2554 ถึ ง เดื อ นมกราคม พ.ศ. 2 555
แบบสอบถามที่ได้รับคืนจานวนร้อยละ 93.51 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าบริบทของหลักสูตรปัจจัยเบื้องต้นในการผลิต กระบวนการ
ใช้ ห ลั ก สู ต ร และผลผลิ ต มี ค วามเหมาะสมระดั บ มาก การเปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะที่ มี คุ ณ ภาพและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่าคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจริงและที่ผู้ใช้มหาบัณฑิตคาดหวังมีความ
แตกต่างกัน โดยคุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ใช้มหาบัณฑิตคาดหวังสูงกว่าคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจริง
ข้อเสนอแนะงานวิจัยหลักสูตรควรปรับปรุงด้านรายวิชา สถานที่เ รียน สื่อการสอน และการจัดแผนการ
เรียน
มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ (2555) การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบทหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสม และโครงสร้างหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ส่วนรายวิชาต่างๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การจัดโครงสร้างของหลักสูตร และ
โครงสร้างรายวิชามีความเหมาะสมและสอดคล้อง และควรมีการปรับปรุงรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาบังคับ
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และรายวิชาเลือก รายวิชาที่มีความเหมาะสมมาก คือรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ควรเปิดวิชาเลือก
เพิ่มเกี่ยวกับหลักสูตร การสอน หรือการนิเทศที่ระบุเฉพาะระดับชั้นเรียน ด้านปัจจัยนาเข้า พบว่าโดย
ภาพรวมและรายข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ พบว่าการจัดการเรียนรู้โดย
ภาพรวมและรายข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีบรรยากาศเรียนรู้แบบร่วมมือกัน มีการปฏิบัติการ
วิจัยทางด้านหลักสูตรและการนิเทศนักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ด้านผลผลิต โดยภาพรวมและรายข้อ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผลกระทบ พบว่าโดย
ภาพรวมและรายข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน และวิชาชีพของตนเอง สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางด้านหลักสูตรและการนิเทศ
ไปพัฒนางาน มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ภาวะความเป็นผู้นาทางด้านวิชาการ ทักษะการสื่อสาร
และเป็นผู้นาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลให้ผู้อื่นได้
มัทนา วังถนอมศักดิ์ (2553) ศึกษาเรื่องการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการประเมินหลักสูตรพบว่า ด้านบริบทใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ประกอบ ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับปณิธาน
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความ
ต้องการของประเทศ โครงสร้างและเนื้อหาสาระหลักสูตร ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตรและรายวิชา ด้านปัจจัยนาเข้า
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งประกอบด้วย ด้านโครงสร้างและเนื้อหาพบว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก
ด้านอาจารย์ด้านบุคลากรของภาควิชาและด้านนักศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านวัสดุ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง และด้านอาคารสถานที่มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีประกอบด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน กระบวนการวัดและประเมินผล และกระบวนการจัดกิจกรรมของหลักสูตร ด้านผลลัพธ์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดั บมาก ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการพบว่าดุษฎีบัณฑิตมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผลสัมฤทธิ์
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นอกเหนื อ ด้า นวิ ช าการพบว่ าผู้ เ รี ยนมี ค วามเหมาะสมในระดั บมาก

และด้ า นความพึง พอใจของ

ผู้บังคับบัญชาที่มีต่อดุษฎีบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
Kamba (2011) ความสามารถด้าน ICT สาหรับโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศาสตร์
ในประเทศไนจีเรีย: ความต้องการสาหรับรูปแบบหลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ในประเทศไนจีเรีย มีเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน การปรับเปลี่ยนรูปแบบหลักสูตร ความรู้และ
ฝึกอบรมข้อมูลในงานห้องสมุดโดยใช้สมรรถนะด้าน ICT การพัฒนาหลักสูตร LIS ในไนจีเรียแสดงให้เห็น
ถึงความก้าวหน้าในการผสมผสานความสามารถด้าน ICT กับหลักสูตรดั้งเดิม กรอบสมรรถนะของรูปแบบ
หลักสูตรและพัฒนาให้ทันสมัยโรงเรียน LIS ส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนสอนหลักสูตร ICT ตามหลักวิชา
ปัญหาคือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตล่าช้า
Guan (n.d.) แนวโน้มในการศึกษาของ LIS ในประเทศสิงคโปร์ พบว่า ภายในระยะเวลา 10 ปี
กองการศึกษาข้อมูลของ NTU ได้พัฒนาหลักสูตรบรรณารักษ์ให้เป็นนวัตกรรม การบูรณาการความรู้และ
ได้รับความนิยมจากผู้เรียนเป็นอย่างมาก ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถเข้าทางานในองค์กรที่หลากหลาย
ได้รับการยอมรับในวิชาชีพ โดยเฉพาะความสามารถด้านระบบข้อมูลและความรู้ การพัฒนาหลักการของ
LIS การพัฒนาความเป็นผู้นาในการนวัตกรรมห้องสมุดและการบริการข้อมูล ระบบจัดการและเก็บข้อมูล
อย่างเชี่ยวชาญ การฝึกปฏิบัติร่วมกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติของสิงคโปร์เพื่อพัฒนาความชานาญด้านสื่อ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆและการฝึกอบรมระยะสั้นสาหรับสมาคมห้องสมุ ด หอสมุดแห่งชาติ
และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในระดับภูมิภาค
Schilling & Applegate (2007) การประเมินการศึกษาบรรณารักษ์: การประเมินคุณภาพ
การศึกษาและผลกระทบ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการรู้สารสนเทศ พิจารณาการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ
การให้ความรู้สอดแทรกทางวิชาการในระยะเริ่มต้นและต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้เรียน
ต่อการค้นหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาความรู้ด้านข้อมูลโดยรวม ในฐานะที่เป็น
ห้องสมุดเป็นแหล่งสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู้ การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบว่าการใช้ห้องสมุด มีส่วนสนับสนุนด้านใดที่ชัดเจน ส่ง ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้เรียนที่
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เพิ่มขึ้น สามารถวัดได้หรือไม่ การใช้เครื่องมือการประเมินผลที่หลากหลายกันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การวัดตัวแปรการเรียนรู้ เช่น ทักษะของผู้เรียน ทัศนคติและการใช้ข้อมูลในห้องสมุด
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ส่วนใหญ่มีการประเมินหลักสูตรโดยใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบซิป (CIPP Model ) ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้าน
ปัจจัยนาเข้า (Input) ด้านกระบวนการ(Process) และด้านผลผลิต (Product) ซึ่งในการประเมินหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งนี้ ได้ใช้แนวคิดการประเมินหลักสูตรตามรูปแบบ CIPP
Model ของ Stufflebeam ผลจากการประเมินหลักสูตร จะเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสู่การ
ปฏิบัติที่พึงประสงค์ อันเนื่องมาจากหลักสูตรเป็นหัวใจสาคัญของการจัดการศึกษาและเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
สภาพแวดล้อม

ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต

- วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
- โครงสร้างของ
หลักสูตร
- แผนการดาเนิน
งานของหลักสูตร

- การจัดหลักสูตร
- อาจารย์ผู้สอน
- ผู้เรียน
- สื่อ/เอกสาร อุปกรณ์
และสถานที่สาหรับ
จัดการเรียนการสอน

- การจัดการเรียน
การสอน
- การวัดและประเมินผล
- การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
- การนารายวิชาไปใช้
ประโยชน์

-ร้อยละของนักศึกษา
ที่สาเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาใน
หลักสูตร
-คุณลักษณะของ
บัณฑิต

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัยตามลาดับ ดังนี้
ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ
มีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. นักศึกษา หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา
2560 จานวน 32 คน
2. ผู้ใช้บัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จานวน 32 คน
เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบ ด้วย แบบสอบถาม แบบประเมินการนารายวิชาของ
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2556 ไปใช้ประโยชน์ สาหรับนักศึกษาและ
แบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้
ชุดที่1 สาหรับนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4
1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะผู้วิจัยดาเนินการสร้างขึ้น จานวน 3 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ ดูแลเด็กเล็ ก ประกอบด้ว ย เพศ และเป้าหมายหลั ง
สาเร็จการศึกษา ลักษณะคาถามเป็นแบบเลือกตอบและปลายเปิด
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร จานวน 6 ด้าน คือ ด้านการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน จานวน 8 ข้อ ด้านอาจารย์ผู้สอน จานวน 9 ข้อ ด้านสื่อ/เอกสาร อุปกรณ์
และสถานที่สาหรับจัดการเรียนการสอน จานวน 8 ด้านการจัดการเรียนการสอน 9 ข้อ ด้านการวัด
และประเมิน 3 ข้อ และด้านพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นแบบ
มาตราส่วน 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเกี่ย วกับ ความต้ องการให้ ห ลั กสู ตรทาการปรับปรุ งและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน คาถามมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด
1.2 แบบประเมินการนารายวิชาของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ พ.ศ.2556 ไปใช้ประโยชน์ จานวน 31 ข้อ ลักษณะข้อคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ
ชุดที่ 2

ส าหรั บ ผู้ ใช้บัณฑิต คือ แบบประเมินความพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตในการฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 21 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ
2. การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเมินหลักสูตร
2.2

กาหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถามและสร้างข้อคาถามจากข้อมูล ที่ได้

ทาการศึกษามาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.3 นาแบบสอบถามและแบบประเมินที่สร้างเสนอให้ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจพิจารณาความถูกต้องและความชัดเจนของข้อคาถาม ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยคาและความ
ตรงทางเนื้อหา (Evidence based on instrument content) เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข โดยนา
แบบสอบถามมาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความถูกต้อง ความ
ตรงทางเนื้อหาและความตรงทางโครงสร้าง (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวก ก) หาค่า IOC
2.4 นาแบบสอบถามและแบบประเมินมาแก้ไขปรับปรุงตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
ปรับปรุงและนาเสนอที่ปรึกษางานวิจัยอีกครั้งหนึ่งและนาไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .962
และแบบแบบประเมินความพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เท่ากับ .964
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2.5 นาแบบสอบถามและแบบประเมินที่ผ่านการตรวจคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาและความเชื่อมั่นไปใช้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่กาหนดไว้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. คณะผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามชุดที่
1 และแบบประเมินการนารายวิชาไปใช้ประโยชน์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ใน เดือนมกราคม 2561
2. แบบประเมิน ความพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตในการฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ คณะผู้ วิจัย
ดาเนินการส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ใช้บัณฑิตพร้อมจดหมายขอความร่วมมือโดยแนบซองติดแสตมป์ไป
ด้วยเพื่อการส่งกลับทางไปรษณีย์
3. ข้อมูล ที่เก็บ รวบรวมมาได้ทั้งหมด

คณะผู้ วิจัยนามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม โดยคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามและแบบประเมินชุดที่สมบูรณ์ จานวน 31 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปคานวณค่าสถิติของข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม โดยวิธีการดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป คาถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและปลายเปิด ใช้วิธีการคานวณหาค่า
ร้อยละ (Percentage)
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 แบบประเมินการนารายวิชาไปใช้ประโยชน์ และแบบประเมิน
ความพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คาถามมีลักษณะเป็นแบบแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ ใช้วิธีการคานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)
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โดยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ ย โดยแบ่งช่ว งชั้นที่ เท่า กัน ดัง นี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2546)
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
สาหรับเกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตตามเกณฑ์
จุดกลาง (Midpoint) ของช่วงระดับคะแนน (Class interval) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 0.51 - 1.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
คาถามมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิดคาถาม นามาสรุปประเด็นและคานวณเป็นค่าความถี่
ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้เพื่อศึกษาประเมินหลักสูตรด้านบริบทและคุณลักษณะที่จาเป็นของบัณฑิต โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ จานวน 6 คน
2. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ประกอบด้วย ผู้อานวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้อานวยการ
หอสมุดแห่งชาติ หน่วยงานธุรกิจและเอกชน ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และผู้เชี่ยวชาญในสาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จานวน 7 คน

35

เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบมีโครงสร้าง (Indepth Interview)
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1.1 แบบปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นการ
เปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาเก่าและการปรับปรุงใหม่
1.2 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ตอนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับผู้ให้
สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ และชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ
ตอนที่ 2 คุณลักษณะที่จาเป็นต้องมีสาหรับบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 สรุปประเด็นหลักเกี่ยวกับ การประเมินหลักสูตรและข้อเสนอแนะที่ได้มาจากขั้นตอน
ของการใช้แบบสอบถาม เพื่อกาหนดกรอบข้อคาถามการสัมภาษณ์
2.2 ศึกษาข้อมูลหลักการ ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างข้อคาถามสาหรับ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่มีความรู้ความสามารถและเกี่ยวข้องกับ การพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2.3 ศึกษาหลักการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแล้วกาหนดประเด็นและขอบเขต
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ความครอบคลุมของข้อคาถาม ความถูกต้องในการใช้ภาษา
2.4 ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่มีข้อ
คาถามที่เข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจัย ก่อนนาไปสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล
จริงเพื่อให้ได้คาตอบของข้อมูลอันเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยมีวิธีการ ดังนี้
1. จัดทาหนังสือภายนอกถึงผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เพื่อขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์
2. ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2561
3. นาแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ วิเคราะห์หา
ความถี่และร้อยละของการปรับปรุงรายวิชา
2. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้โปรแกรม NVivo วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ แล้วนาเสนอเป็น
ความเรียงในแต่ประเด็นตามที่ได้จากสัมภาษณ์เชิงลึก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการประเมินเพื่อพัฒ นาและปรับปรุงหลั กสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research) รวบรวม
ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามกับ นั ก ศึกษาหลั กสู ตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4
จานวนทั้งสิ้น 31 คน และผู้ใช้บัณฑิต จานวน 31 คน ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน
7 คน ซึ่งผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2
ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2556 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระยะที่ 2 การศึกษาความเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ระยะที่ 1 การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2556 คณะมนุษย
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.1 สถานภาพส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย
จานวนและร้อยละของสถานภาพส่วนตัวของผู้ร่วมวิจัย รายละเอียด ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของสถานภาพส่วนตัวของผู้ร่วมวิจัย
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน

ร้อยละ

(n=31)
1. เพศ
ชาย

5

16.13

หญิง

26

83.87

ทางานตรงสาย

7

22.58

ทางานที่มั่นคง

24

77.42

ธุรกิจที่บ้าน

-

-

อาชีพอิสระ

-

-

2. เป้าหมายหลังสาเร็จการศึกษา

จากตารางที่ 4.1 พบว่า นักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
ส่วนใหญ่เป็นหญิง จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 83.87 เป็นชาย จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13
เป้าหมายหลังสาเร็จการศึกษาต้องการทางานที่มั่นคง จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 77.42 และทางาน
ตรงสาย จานวน 7 คิดเป็นร้อยละ 22.58
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1.2 การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ สภาพแวดล้อม ปัจจัยนาเข้า กระบวนการและผลผลิต ดังนี้
1.2.1 ด้านสภาพแวดล้อม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มี การ
ดาเนินการด้านสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.1) มีความรู้ในด้านการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
1.2) มีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปรับตัวให้ก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การเมืองและเศรษฐกิจโลก
1.3) มีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
1.4) มีใจรักบริการ มีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.5) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกต่อวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2) โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี ดังนี้
2.1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
(1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต และ
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
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2.2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต แบ่งเป็น
(1) วิชาบังคับ 59 หน่วยกิต
(2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(3) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต
2.3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
3) แผนการดาเนินงานของหลักสูตร
การดาเนินการหลักสูตร มีดังนี้
3.1) วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน วัน – เวลาราชการปกติเฉพาะ
แบบนักศึกษาเต็มเวลา การเปิด-ปิดภาคการศึกษาเป็นตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3.2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คือ
(1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/
หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(3) มีคะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ GAT ค่าน้าหนัก 25%
3.3) ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า คือ
(1) การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี
3.4) กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 มี
ดังนี้
(1) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยคณะกรรมการสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษา
(2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและพัฒนาการด้านการรับรู้ของ
ผู้เรียนระหว่างภาคการศึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
(3) จัดการทดสอบ และฝึกอบรมเสริมความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษก่อน
เปิดภาคเรียน และระหว่างการศึกษาตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
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1.2.2 ด้านปัจจัยนาเข้า
ปัจจัยนาเข้าของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้วย การ
จัดหลักสูตร สื่อ/เอกสาร อุปกรณ์และสถานที่สาหรับจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน
โดยรวมและรายด้าน รายละเอียดดังตารางที่ 4.2-4.5
ตารางที่ 4.2 ภาพรวมของปัจจัยนาเข้า
รายการ

Mean

S.D.

ความ ลาดับที่
พึงพอใจ

1. การจัดหลักสูตร

4.37

0.59

มาก

2

2. สื่อ/เอกสาร อุปกรณ์และสถานที่สาหรับจัดการเรียนการ

4.27

0.65

มาก

3

4.66

0.32

มากที่สุด

1

4.43

0.45

มาก

สอน
3. อาจารย์ผู้สอน
รวม

จากตารางที่ 4.2 ภาพรวมของปัจจัยนาเข้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.43, SD.=0.45) เมื่อ
จาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.66, SD. =0.32) รองลงมาคือ
การจัดหลักสูตร ( x =4.37, SD. =0.59) และสื่อ/เอกสาร อุปกรณ์และสถานที่สาหรับจัดการเรียนการ
สอน ( x =4.27, SD. =0.65)
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ตารางที่ 4.3 ปัจจัยนาเข้าด้านการจัดหลักสูตร
รายการ

Mean

S.D.

ความ ลาดับที่
พึงพอใจ

1. หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะสังคมใน

4.32

0.70

มาก

7

2. เปิดสอนรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตร

4.45

0.72

มาก

2

3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

4.42

0.89

มาก

3

4. กระบวนการการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหา

4.39

0.62

มาก

4

4.23

0.76

มาก

8

4.32

0.79

มาก

6

7. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน

4.48

0.63

มาก

1

8. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ

4.35

0.71

มาก

5

4.37

0.59

มาก

ปัจจุบัน

ความรู้เพิ่มเติม
5. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น
ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น
6. จัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

ตลาดแรงงาน
รวม

จากตารางที่ 4.3 ปัจจัยนาเข้าด้านการจัดหลักสูตร ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.48 ถึง
4.23, SD. ระหว่าง 0.63 ถึง 0.76 นักศึกษาพอใจการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจนเป็น
อันดับแรกในระดับมาก รองลงมาคือ เปิดสอนรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตร เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน กระบวนการการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะสังคมในปัจจุบัน ความ
พอใจอันดับสุดท้ายคือ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่อดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย
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ตารางที่ 4.4 ปัจจัยนาเข้าด้านสื่อ/เอกสาร อุปกรณ์และสถานที่สาหรับจัดการเรียนการสอน
รายการ

Mean

S.D.

ความ ลาดับที่
พึงพอใจ
มาก
5

1. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
เพียงพอต่อนักศึกษา
2. ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
เพียงพอต่อนักศึกษา
3. ระบบสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอ
ต่อนักศึกษา
4. ห้องสมุดมีความเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอ
ต่อนักศึกษา
5. การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า
6. สถานที่ทากิจกรรม ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสมเอื้อต่อการ
เรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
7. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความ
สะอาด การถ่ายเทอากาศ แสง เป็นต้น)
8. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความ
สะอาด ความสงบร่มรื่น จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น)
รวม

4.23

0.80

4.23

0.62

มาก

6

4.23

0.92

มาก

4

4.42

0.81

มาก

1

4.26
4.23

0.73
0.62

มาก
มาก

3
6

4.39

0.80

มาก

2

4.16

0.82

มาก

7

4.27

0.65

มาก

จากตารางที่ 4.4 ปัจจัยนาเข้าด้านสื่อ/เอกสาร อุปกรณ์และสถานที่สาหรับจัดการเรียนการสอน
ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.42 ถึง 4.16, SD. ระหว่าง 0.81 ถึง 0.82 ความพอใจของนักศึกษา
อัน ดั บ แรกคือ ห้ องสมุ ดมีค วามเหมาะสม เอื้อ ต่อ การเรียนรู้แ ละเพีย งพอต่ อนัก ศึก ษาเป็น อัน ดับ แรก
รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด การถ่ายเทอากาศ แสง เป็นต้น
การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า ระบบสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อ
นักศึกษา ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา ห้องปฏิบัติการมี
อุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา สถานที่ทากิจกรรม ที่นั่งอ่านหนังสือ
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เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา ความพอใจอันดับสุดท้ายคือ สภาพแวดล้อมภาย
นอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น)
ตารางที่ 4.5 ปัจจัยนาเข้าด้านอาจารย์ผู้สอน
รายการ
1. มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
2. มีการวางแผนและการเตรียมการสอน
3. มีความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้
4. ดาเนินการสอนตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุม
เนื้อหาวิชา
5. มีการวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และ
ครอบคลุมเนื้อหาวิชา
6. มีคุณธรรม และจริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน
7. การยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน
8. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู อาจารย์
9. อาจารย์สอนโดยวิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
รวม

Mean

S.D.

ความ ลาดับที่
พึงพอใจ
มากที่สุด 4
มากที่สุด 6
มาก
8
มากที่สุด 5

4.65
4.61
4.48
4.65

0.61
0.62
0.51
0.49

4.68

0.48 มากที่สุด

3

4.65
4.84
4.81
4.55

0.49 มากที่สุด
0.37 มากทีส่ ุด
0.40 มากที่สดุ
0.51 มากที่สดุ

5
1
2
7

4.66

0.32 มากที่สุด

จากตารางที่ 4.5 ปัจจัยนาเข้าด้านอาจารย์ผู้สอน ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.84 ถึง
4.48, SD. ระหว่าง 0.37 ถึง 0.51 ความพอใจของนักศึกษาอันดับแรกคือ นักศึกษาพอใจการยอมรับฟัง
ความคิดเห็ นและข้อวิจ ารณ์ของผู้ เรียนมากที่สุด รองลงมาคือ มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู
อาจารย์ มีการวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา มีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ย วชาญในสาขาวิช า ดาเนิ นการสอนตรงตามวั ตถุประสงค์และครอบคลุ มเนื้อหาวิช า มี
คุณธรรม และจริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน มีการวางแผนและการเตรียมการสอน อาจารย์สอนโดยวิธีการ
ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อันดับสุดท้ายคือ มีความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอด
ความรู้
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1.2.3 ด้านกระบวนการ
กระบวนการของหลั กสู ตรบรรณารั กษศาสตร์แ ละสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้ว ย
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและการนารายวิชาไปใช้ประโยชน์ โดยรวมและรายด้าน
รายละเอียดดังตารางที่ 4.6-4.8
ตารางที่ 4.6 ภาพรวมของกระบวนการของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
รายการ

Mean

S.D.

ความ ลาดับที่
พึงพอใจ

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

4.45

0.42

2. ด้านการวัดและประเมินผล

4.56

0.37 มากที่สุด

4.51

0.38

รวม

มาก

2
1

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.6 ภาพรวมของด้ า นกระบวนการของหลั ก สู ต รบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละ
สารสนเทศศาสตร์ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.56 ถึง 4.45, SD. ระหว่าง 0.37 ถึง 0.42 ความ
พอใจของนักศึกษาอันดับแรกคือ ด้านการวัดและประเมินผล รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน
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ตารางที่ 4.7 กระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอน
รายการ
1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม
3. วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์
ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการ
เรียนรู้
4. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน
5. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล
6. มีการจัดสอนซ่อมเสริมสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการ
เรียน
7. กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
8. วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา
9. การจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาในทักษะต่างๆ อย่าง
ครบถ้วน
รวม

Mean

S.D.

4.52

ความ ลาดับที่
พึงพอใจ
0.51 มากที่สุด 3

4.35
4.45

0.61
0.62

มาก
มาก

8
5

4.65
4.35
4.32

0.49
0.66
0.60

มากที่สุด
มาก
มาก

1
7
9

4.48

0.63

มาก

4

4.52
4.42

0.63 มากที่สุด
0.62
มาก

4.45

0.42

2
6

มาก

จากตารางที่ 4.7 กระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยระหว่าง
4.65 ถึง 4.32, SD. ระหว่าง 0.49 ถึง 0.60 ความพอใจของนักศึกษาอันดับแรกคือ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบการเรีย นการสอน รองลงมาคือ วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา วิธีการสอน
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชี พและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาในทักษะต่างๆ อย่างครบถ้วน มีการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม อันดับสุดท้ายคือ มีการจัดสอน
ซ่อมเสริมสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน
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ตารางที่ 4.8 กระบวนการด้านการวัดและประเมินผล
รายการ

Mean

S.D.

ความ ลาดับที่
พึงพอใจ

1. วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม

4.52

0.63

มากที่สุด

2

4.58

0.50

มากที่สุด

1

4.58

0.50 มากที่สุด

1

4.56

0.37

การเรียนการสอน
2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และ
ข้อตกลงที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
3. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม
รวม

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.8 กระบวนการด้านการวัดและประเมินผล ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.58
ถึง 4.52, SD. ระหว่าง 0.50 ถึง 0.63 ความพอใจของนักศึกษาอันดับแรกคือ การวัดและประเมินผล
เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่กาหนดไว้ล่วงหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับการวัดและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพและยุติธรรม รองลงมาคือ วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการ
เรียนการสอน
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ตารางที่ 4.9 กระบวนการด้านการนารายวิชาไปใช้ประโยชน์
รายการ

Mean

S.D.

ความ ลาดับที่
คิดเห็น

1. การค้นคืนสารสนเทศ

4.45

0.60

มาก

9

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุด

4.20

1.06

มาก

21

3. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุด

4.40

0.50

มาก

13

4. การจัดระบบสารสนเทศและความรู้

4.65

0.49

มากที่สุด

2

5. สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม

4.55

0.60 มากที่สุด

5

6. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

4.45

0.69

มาก

8

7. การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ

4.30

0.66

มาก

17

8. การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ

4.40

0.68

มาก

12

9. การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

4.30

0.66

มาก

17

10. การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ

4.20

0.77

มาก

11

11. การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ

4.60

0.60 มากที่สุด

3

12. การศึกษาผู้ใช้

4.50

0.61 มากที่สุด

7

13. การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ

4.45

0.69

8

14. การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ

4.50

0.76 มากที่สุด

6

15. การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ

4.30

0.86

มาก

15

16. การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ

4.25

0.91

มาก

18

17. การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ

4.25

0.85

มาก

19

18. การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ

4.25

0.91

มาก

18

19. ห้องสมุดดิจิทัล

4.15

0.81

มาก

23

20. โปรแกรมประยุกต์สาหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ

4.30

0.80

มาก

16

21. การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ

4.40

0.82

มาก

11

มาก
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
รายการ

Mean

S.D.

ความ ลาดับที่
คิดเห็น

22. การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์ฯ

4.45

0.69

มาก

8

23. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

4.60

0.60 มากที่สุด

3

24. เครือข่ายทางสังคม ห้องสมุดและสารสนเทศ

4.75

0.44 มากที่สุด

1

25. การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานสาหรับงานห้องสมุดและ

4.45

0.60

มาก

9

26. การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.25

0.72

มาก

20

27. การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและ

4.35

0.67

มาก

14

28. การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ

4.40

0.88

มาก

10

29. สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

4.50

0.76 มากที่สุด

6

30. การจัดการสารสนเทศสาหรับเด็ก

4.05

1.00

24

31. การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

4.55

0.69 มากที่สุด

4.39

0.52

สารสนเทศ

สารสนเทศ

รวม

มาก

4

มาก

จากตารางที่ 4.9 กระบวนการด้านการนารายวิช าไปใช้ประโยชน์ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ ย
ระหว่าง 4.75 ถึง 4.05, SD. ระหว่าง 0.44 ถึง 1.00 รายวิชาที่นักศึกษามีความพอใจของอันดับแรกคือ
วิชาเครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ รองลงมา คือ การจัดระบบสารสนเทศและความรู้ การ
จั ด หมู่ ทรั พ ยากรสารสนเทศ สิ่ ง พิม พ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การจัด หมวดหมู่ ร ะบบหอสมุ ด รั ฐ สภาอเมริ กั น
สารสนเทศ ห้ อ งสมุ ด และสั ง คม การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการตลาดสารสนเทศ สั ม มนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาผู้ใช้ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การทารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์ฯ การค้นคืนสารสนเทศ การเขียนโปรแกรม
ขั้นพื้นฐานสาหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ การ
พัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุด การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ การจัดการ
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โครงการห้องสมุดและสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์สาหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ การจัดการ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและ
สารสนเทศ การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ การ
จัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุด การบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ ห้องสมุดดิจิทัล อันดับสุดท้ายคือ การจัดการสารสนเทศสาหรับเด็ก
1.2.4 ด้านผลผลิต
1) ผลผลิตของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา
2560 สาเร็จการศึกษา จานวน 31 คน คิดเป็น 96.87%
2) การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข องหลั ก สู ต รบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละ
สารสนเทศศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ มิตินักศึกษาประเมินตนเองและมิติของผู้ใช้บัณฑิต
2.1) มิติของนักศึกษาประเมินตนเอง
ตารางที่ 4.10 การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในมิติของนักศึกษาประเมินตนเอง
รายการ
Mean S.D. ความ ลาดับที่
พึงพอใจ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
4.42 0.50
มาก
4
2. ด้านความรู้
4.68 0.48 มากที่สุด
1
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4.68 0.48 มากที่สุด
1
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.68 0.48 มากที่สุด
1
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ 4.48 0.51
มาก
3
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
4.58 0.50 มากที่สุด
2
รวม
4.59 0.39 มากที่สุด

51

จากตารางที่ 4.10 การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในมิติของนักศึกษาประเมินตนเอง
ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.68 ถึง 4.42, SD. ระหว่าง 0.48 ถึง 0.50 ความคิดเห็นของนักศึกษา
อันดับแรกคือ ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มี
ความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับสุดท้ายคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2) มิติของผู้ใช้บัณฑิต
การประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ โ ดยผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต จากการประเมิ น
นักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ปีสุดท้ายที่ไปฝึกงานในสถานประกอบการ ดัง
แสดงในตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในมิติของผู้ใช้บัณฑิต
รายการ
Mean S.D.
1. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
2. การตรงต่อเวลาสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน
3. การปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและความ
ซื่อสัตย์สุจริต
4. ความอดทนและขยันหมั่นเพียร
5. มีความรู้และทักษะในวิชาชีพ
6. มีความรู้เรื่องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในสถานประกอบการ
7. มีความสามารถในการพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเอง
8. ทางานถูกต้องตามขั้นตอน
9. มีความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงการ
ทางาน
10. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทางาน
11. ความสามารถวิเคราะห์งานและประยุกต์ความรู้มาใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสม

ความ ลาดับที่
คิดเห็น
มาก
5
มาก
17
มาก
2

4.37
4.03
4.43

0.61
1.00
0.63

4.37
4.20
4.30
4.17
4.30
4.17

0.72
0.66
0.53
0.53
0.47
0.59

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
12
8
15
9
14

4.00
4.03

0.64
0.61

มาก
มาก

19
18
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
รายการ

Mean

S.D.

ความ ลาดับที่
คิดเห็น
มาก
7
มาก
3
มาก
1
มาก
13

12. ความเข้าใจในการเรียนรู้จากงานที่ได้รับมอบหมาย
13. ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
14. ความมีน้าใจให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้อื่น
15. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้อื่น
16. ปฏิบัติงานสาเร็จเรียบร้อยในเวลาที่กาหนด
17. การแสดงกิริยามารยาทและวาจาสุภาพและการแสดง
ความเคารพต่อบุคคลในสถานประกอบการ ตลอดจนการมี
น้าใจต่อผู้ร่วมงาน
18. มีความรู้ เรื่องการใช้ภาษาในการพูด/อ่าน/เขียน และ
การคิดคานวณ
19. มีทักษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
20. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างถูกวิธี มีความระมัดระวัง มี
ความปลอดภัย
21. การรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน
และเครื่องมืออุปกรณ์
รวม

4.33
4.40
4.47
4.20

0.55
0.67
0.63
0.61

4.33
4.33

0.55
0.66

มาก
มาก

7
6

4.10

0.48

มาก

16

4.27
4.27

0.58
0.58

มาก
มาก

10
10

4.23

0.63

มาก

11

4.25

0.48

มาก

จากตารางที่ 4.11 การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในมิติของผู้ใช้บัณฑิต ผลการ
ประเมินมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.47 ถึง 4.43, SD. ระหว่าง 0.63 ถึง 0.64 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตอันดับ
แรกคือ ความมีน้าใจให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้อื่น รองลงมาคือ การปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและความซื่อสัตย์สุจริต ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ความอดทน
และขยันหมั่นเพียร การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ ตลอดจนการมีน้าใจต่อผู้ร่วมงาน
ปฏิบัติงานสาเร็จเรียบร้อยในเวลาที่กาหนด ความเข้าใจในการเรียนรู้จากงานที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้
เรื่องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในสถานประกอบการ ทางานถูกต้องตามขั้นตอน การแสดงกิริยามารยาท
และวาจาสุ ภ าพและการแสดงความเคารพต่อบุคคลในสถานประกอบการ มีทักษาการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศในการปฏิบัติงาน ใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างถูกวิธี มีความระมัดระวัง มีความปลอดภัย การ
รักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางานและเครื่องมืออุปกรณ์ มีความรู้และทักษะในวิชาชีพ
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงาน
และการปรับปรุงการทางาน มีความสามารถในการพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรู้ เรื่องการใช้ภาษาใน
การพูด/อ่าน/เขีย น และการคิดคานวณ การตรงต่อเวลาสม่าเสมอในการปฏิบัติงาน ความสามารถ
วิเคราะห์งานและประยุกต์ความรู้มาใช้งานได้อย่างเหมาะสม อันดับสุดท้าย คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าในการทางาน
ระยะที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2562 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2.1 การปรับปรุงสถานภาพของรายวิชา
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้ศึกษาสภาพการปรับปรุงรายวิชา โดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ และแนวทางการพัฒนาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป ดังตารางที่ 4.12 (การเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา ในภาคผนวก ค)
ตารางที่ 4.12 การปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
รายวิชา
1631102 สารสนเทศ ห้องสมุด
และสังคม
1631206 การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
xxxxxxx การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศในสังคม
ดิจิทัล
1631305 การบริการห้องสมุด

สถานภาพของรายวิชา
ยกเลิก คงเดิม ปรับปรุง สร้างใหม่

แนวคิดที่ปรับปรุง







ขยายขอบเขตการเรียนรู้
ครอบคลุมทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล
ขยายขอบเขตเนื้อหาให้
ครอบคลุมสารสนเทศ
ดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ
สร้างรายวิชาใหม่ที่
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
รายวิชา

xxxxxxx
1631405

xxxxxxx
1631406

1631601

1631602

1632206

1632207
1632309

และการเผยแพร่
สารสนเทศ
ห้องสมุดและการ
บริการ
การจัดระบบ
สารสนเทศและ
ความรู้
การจัดการข้อมูล
และสารสนเทศ
การจัดการห้องสมุด
และองค์กร
สารสนเทศ
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ
การทารายการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ
การค้นคืน
สารสนเทศ

สถานภาพของรายวิชา
ยกเลิก คงเดิม ปรับปรุง สร้างใหม่

แนวคิดที่ปรับปรุง
เพิ่มเติมการมีจิตบริการ
ความฉลาดทางอารมณ์


ควรให้นักศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับข้อมูลก่อนที่จะ
เป็นระบบสารสนเทศ














นาไปบูรณาการกับวิชา
อื่นให้กระชับมากขึ้น
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
รายวิชา

สถานภาพของรายวิชา
ยกเลิก คงเดิม ปรับปรุง สร้างใหม่

xxxxxxx การค้นคืน
สารสนเทศและ
บริการอ้างอิง
1632310 การศึกษาผู้ใช้
1632311 การบริการอ้างอิง

และสารสนเทศ
1632312 การส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
1633121 การจัดการฐานข้อมูล
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633206 การสร้างและการ
จัดการเนื้อหา
สารสนเทศ
1633207 การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
1633414 ห้องสมุดดิจิทัล
1633415 การจัดการโครงการ
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633416 การประชาสัมพันธ์
และการตลาด

สารสนเทศ
xxxxxxx พื้นฐานการเริ่มต้น

แนวคิดที่ปรับปรุง



นาไปบูรณาการกับวิชา
อื่นให้กระชับมากขึ้น









สร้างรายวิชาใหม่



เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
รายวิชา

สถานภาพของรายวิชา
ยกเลิก คงเดิม ปรับปรุง สร้างใหม่

ธุรกิจสารสนเทศและ
การรู้ดิจิทัล
1633902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
xxxxxxx พื้นฐานวิทยาการ
ข้อมูล
1632208 การจัดหมวดหมู่
ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน
1633118 การเขียนโปรแกรม
ขั้นพื้นฐานสาหรับ
งานห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633119 การวิเคราะห์และ
การออกแบบ
ระบบงานห้องสมุด
และสารสนเทศ
1633120 โปรแกรมประยุกต์
สาหรับงานห้องสมุด
และสารสนเทศ
1633122 การพัฒนาเว็บห้อง
สมุดและสารสนเทศ
1633123 การพัฒนาฐานข้อมูล
บนเว็บห้องสมุดและ

แนวคิดที่ปรับปรุง
เกี่ยวกับการเริ่มต้นทา
ธุรกิจและการรู้ดิจิทัล














เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้
แนวโน้มของการใช้ข้อมูล
ในการบริหารองค์การ
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
รายวิชา

สถานภาพของรายวิชา
ยกเลิก คงเดิม ปรับปรุง สร้างใหม่

แนวคิดที่ปรับปรุง

สารสนเทศ
1634103 แหล่งสารสนเทศ
และการบริการ
สารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1634104 เครือข่ายทางสังคม
ห้องสมุดและ

สารสนเทศ
xxxxxxx การวิเคราะห์สื่อและ
เครือข่ายสังคม
1634414 การจัดการสารสนเทศ

สาหรับเด็ก
xxxxxxx วรรณกรรมและ
ทรัพยากร
สารสนเทศสาหรับ
เด็ก
1634415 การจัดการ
สารสนเทศสาหรับ
เยาวชน
1634416 การจัดการสารสนเทศ
สาหรับผู้สูงอายุ
1634417 การจัดการสารสนเทศ
สาหรับผู้ด้อยโอกาส



สร้างรายวิชาใหม่
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
รายวิชา
1634418 การจัดการความรู้
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
1634510 สิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
xxxxxxx การจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่

สถานภาพของรายวิชา
ยกเลิก คงเดิม ปรับปรุง สร้างใหม่

แนวคิดที่ปรับปรุง





xxxxxxx ทักษะจาเป็นในการ
ทางานยุคดิจิทัล


เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้
แนวโน้มของการใช้ข้อมูล
ในการบริหารองค์การ
เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้
การอยู่รอดเมื่อเข้าสู่การ
ทางานในศตวรรษ 21
โดยมี 10 ทักษะพื้นฐานที่
ควรฝึกฝน

จากตารางที่ 4.12 การปรับปรุงสถานภาพของรายวิชา โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ จานวน 44 รายวิชาเป็นวิชาที่ยกเลิกไป 9 วิชา คิดเป็น 20.45% ไม่
เปลี่ยนแปลง 13 วิชา คิดเป็น 29.55% ปรับปรุง 12 วิชา คิดเป็น 27.28% และสร้างใหม่ 10 วิชา คิด
เป็น 22.72%
รายวิช าต่างๆ ที่อยู่ ในหลักสู ตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ แม้ว่าจะมีวิช าที่
ยกเลิ กด้ว ยเหตุผ ลหลายประการ เช่น นาไปบูรณาการกับวิช าอื่นหรือนาไปสร้างรายวิช าใหม่ ขยาย
ขอบเขตการเรียนรู้ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลรูปแบบต่างๆ สร้างรายวิชาใหม่ที่เพิ่มเติม การมี
จิตบริการ ความฉลาดทางอารมณ์ เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลก่อนที่จะเป็นระบบสารสนเทศ นาไปบูรณาการ
กับวิชาอื่นให้กระชับมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นทาธุรกิจและการรู้ดิจิทัล เรียนรู้
แนวโน้มของการใช้ข้อมูลในการบริหารองค์การ การอยู่รอดเมื่อเข้าสู่การทางานในศตวรรษ 21 โดยมี 10
ทักษะพื้นฐานที่ควรฝึกฝน
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2.2 ผลการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
การวิ เคราะห์ ผ ลการสั มภาษณ์เ ชิง ลึ ก ด้า นคุณ ลั ก ษณะที่ จาเป็ นของบัณ ฑิต ต าแหน่ งงาน
คุณสมบัติของบุคลากร โครงการหรือกิจกรรม ความรู้ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้ คณะผู้วิจัยใช้
โปรแกรม NVivo v.11 สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหา ความถี่และความสัมพันธ์ของข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึ กเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จาเป็นต้องมีสาหรับบัณฑิตสาขาวิช าบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์
2.1 ความถี่และความสัมพันธ์ของข้อมูล

X1=คุณลักษณะที่จาเป็นของบัณฑิต
X2=ตาแหน่งงาน
X3=คุณสมบัติของบุคลากร

X4=โครงการหรือกิจกรรม
X5=ความรู้ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้

ภาพที่ 4.1 ความถี่และความสัมพันธ์ของข้อมูล
จากภาพที่ 4.1 พบว่า คุณลักษณะที่จาเป็นของบัณฑิตมีความถี่สูงสุด รองลงมาคือ คุณสมบัติ
ของบุคลกรที่ต้องการ อันดับสุดท้าย คือ ตาแหน่งงาน
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2.2 ความต้องการบุคลากรทางด้านสารสนเทศ
2.2.1

คุ ณลั ก ษณะที่ จ าเป็ นต้ องมี ส าหรั บ บัณ ฑิต สาขาวิช าบรรณารั ก ษศาสตร์แ ละ

สารสนเทศศาสตร์
1) คุณลักษณะทางวิชาชีพ
1.1) การวิเคราะห์หมวดหมู่ และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
1.2) ทักษะการทางานกับ Big Data และการสืบค้นข้อมูลผ่าน Big Data
1.3) การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล
1.4) สามารถสืบค้นข้อมูลที่ไม่มีในฐานข้อมูลได้
1.5) ฝึกการเขียน การสื่อสาร การจับใจความ การจดบันทึก
1.6) นาความรู้ที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับงานอื่น ๆ ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7)

น าความรู้ ท างทฤษฎี ใ นวิ ช าชี พ เป็ น กรอบแนวคิ ด ในการท างานและมี

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ประยุกต์กับการใช้งานจริง
1.8) มีทักษะด้านดิจิทัล การประยุกต์ใช้สารสนเทศภาครัฐ
1.9) การวิเคราะห์ใช้ข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.10) การใช้สารสนเทศในการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
1.11) สามารถคิดเองได้นารายวิชามาต่อยอด คิดเพิ่ม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2) คุณลักษณะทั่วไป
2.1) ขยัน อดทน มีวินัย มีสัมมาคารวะ มีใจบริการ
2.2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
2.3) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
2.4) สามารถเรียนรู้เองได้
2.5) มีความไฝ่รู้ ไฝ่เรียน อดทน ควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
2.6) สามารถเรียนรู้ได้ วิเคราะห์ได้ สังเคราะห์ได้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่
เรียนนามาประยุกต์ใช้กับงานที่ทาได้
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2.7) เรียนรู้ ติดตามข้อมูลใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอทั้งในสาขาวิชาชีพ เทคโนโลยีและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.8) มีจิตอาสา การรู้เท่าทันสถานการณ์โลก
2.9) มีการปรับตัว การยืดหยุ่น บุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นมิตรในการเข้าสังคม
2.2.2 ตาแหน่งงานที่สามารถใช้บัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษ์
1) บรรณารักษ์
2) เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
3) อาสาสมัคร
4) เลขานุการ
5) เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
6) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
7) ตาแหน่งงานใกล้เคียง เช่น งานฝ่ายขาย Admin ดูแลข้อมูล หรืออยู่ในศูนย์ข้อมูล
ในไลน์บริษัท เป็นต้น
2.2.3 คุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องการ
1) เรียนจบสาขาบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2) สามารถวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ จัดหมวดหมู่
บริหารจัดการห้องสมุดและทาบัญชี
3) สามารถสื่อสารได้หลายภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่สามารถใช้งานเพื่อสื่อสาร
ได้ดี
4) สามารถนาข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) รักงานบริการ ตั้งใจทางาน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ เรียนรู้งานใหม่ ๆ ได้ และ
พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
6) มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล เป็นอย่างดี
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7) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี เช่น VDO Conference ข้ามแผนกได้, Live
สด ผ่าน Internet และ Live สดผ่าน YouTube ได้
8) มีความเอาใจใส่งาน รับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบถูกต้อง
9) มีมนษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจบริการที่ดี
10) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดเนื้องานใหม่และประยุกต์ใช้งานกับองค์กรได้
11) รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12) สามารถแก้ปัญหาเฉพะหน้าได้
2.2.4 การจัดโครงการหรือกิจกรรมใดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
1) การจัดการข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การลงรายการ การจัดการฐานข้อมูล ebook หนังสือของกรุงเทพมหานคร ซึ่งหอสมุดมีโครงการจ้างบริษัทจากข้างนอกมารับจัดการข้อมูล
สารสนเทศของหอสมุด ซึ่งจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
2) การจัดการข้อมูลระบบ EPR (Enterprise Resource Planning) เป็นโปรแกรมการ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสู งสุดของทรัพยากรทาง
ธุรกิจขององค์กร เช่น การจัดซื้อ การเงิน บัญชี แผนก MIT และแผนกคอมพิวเตอร์ เป็นการจัดการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศขององค์กร
3) การจัดการข้อมูลสารสนเทศมีจานวนมากเป็นปกติทุกวัน
การบอกรับฐานข้อมูล วิชาการออนไลน์ การศึกษาเรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล การ
ให้บริการ การประยุกต์ใช้ในงานขององค์การ
4) โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ
5) การจัดการความรู้ขององค์กร (KM)
2.2.5 การจัดโครงการหรือกิจกรรม ต้องการบุคลากรที่มีความรู้/การใช้อุปกรณ์/การใช้
ซอฟต์แวร์
1) ความรู้ที่ต้องมี
1.1) การลงรายการ
1.2) การจัดการข้อมูล
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1.3) การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์การ
1.4) การเขียนโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้น หรือการใช้โปรแกรมเบื้องต้น เช่น Word
Excel
1.5) ใช้หนังสือ วารสารวิชาการในรูปฐานข้อมูลออนไลน์ได้
1.6) รู้จักค้นหาสารสนเทศวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.7) สามารถจัดการและประยุกต์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์การ
2) อุปกรณ์ที่ต้องใช้ได้
2.1) คอมพิวเตอร์
2.2) อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน
3) ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ได้
3.1) โปรแกรมในการใช้งานทั่วไป
3.2) โปรแกรม Word Excel เป็นต้น
3.3) โปรแกรม PMB
3.4) โปรแกรม SAP
นาข้อสรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้โปรแกรม NVivo ปรับความสอดคล้องของข้อมูล
ดังรูปที่ 4.2
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ภาพที่ 4.2 ความสอดคล้องของข้อสรุปคุณลักษณะของบัณฑิต
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจั ยครั้งนี้มุ่ง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ 1) ประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2) การพัฒนา
และปรั บ ปรุงหลั กสู ตรบรรณารั กษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2562 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เข้าร่วมการวิจัยระยะที่ 1เป็นนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 4 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ านวน 32 คน และผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต สาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาระยะที่ 2 คือ อาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ จานวน 6 คน ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบประเมินและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปคานวณสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ระยะที่ 1 การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2556 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ส่วนใหญ่เป็นหญิง จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 83.87 มีเป้าหมายหลัง
สาเร็จการศึกษาต้องการทางานที่มั่นคง จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 77.42
1.2 การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.2.1 สภาพแวดล้อม
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ บริ บ ทสภาพแวดล้ อ มของหลั ก สู ต ร โดยได้
ดาเนินการดังนี้
1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ มีความรู้ในด้านการ
จัดการห้องสมุดและสารสนเทศได้จริง มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีใจรักบริการและมีคุณธรรม จริยธรรม
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2) โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วย
กิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต แบ่งเป็น (1) วิชา
บังคับ 59 หน่วยกิต (2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และ (3) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วย
กิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ตามเกณฑ์ของ สกอ.เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี
3) แผนการดาเนินงานของหลักสูตร มีการดาเนินการ วัน-เวลาที่จะเปิดการเรียนการ
สอนตามระเบี ย บข้อบั งคับ ของมหาวิทยาลั ยสวนดุ สิ ต มีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษา มีการ
ประเมินนักศึกษาแรกเข้า ซึ่งพบปัญหาการปรับตัวจากการเรียนและขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี มีกล
ยุทธ์ในการดาเนินการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดการทดสอบและฝึกอบรมเสริมความรู้และทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
1.2.2 ปัจจัยนาเข้า พบว่า นักศึกษาพอใจด้านอาจารย์ผู้สอนสูงสุด รองลงมาคือ การจัด
หลักสูตรและสื่อ/เอกสาร อุปกรณ์และสถานที่สาหรับจัดการเรียนการสอน
ด้านการจัดหลักสูตร พบว่า นักศึกษาพอใจการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่าง
ชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือ เปิดสอนรายวิชาที่สอดคล้ องกับหลักสูตร และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน อันดับสุดท้ายคือ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน
เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย
ด้านสื่อ/เอกสาร อุปกรณ์และสถานที่สาหรับจัดการเรียนการสอน พบว่า ห้องสมุด มี
ความเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ สภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด การถ่ายเทอากาศ แสง เป็นต้น) และการใช้อุปกรณ์การเรียน
การสอนอย่ างคุ้มค่า อันดับสุ ดท้ายคือ สภาพแวดล้ อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด
ความสงบร่มรื่น จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น
ด้านอาจารย์ผู้สอน พบว่า นักศึกษาพอใจการยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์
ของผู้ เ รี ย นมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ มี บุ ค ลิ ก ภาพเหมาะสมกั บ ความเป็ น ครู อาจารย์ มี ก ารวั ด และ
ประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุ มเนื้อหาวิชา อันดับสุ ดท้ายคือ มีความสามารถในการ
อธิบายและถ่ายทอดความรู้
ด้านผู้ เรี ย น พบว่า คุณสมบั ติของผู้ เข้าศึ กษา ประกอบด้ว ยส าเร็จการศึกษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมีคะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ GAT
ค่าน้าหนัก 25%
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1.2.3 กระบวนการ
ด้านกระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาพอใจการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์
และการแก้ปัญหา การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ อันดับ
สุดท้ายคือ มีการจัดสอนซ่อมเสริมสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน
ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า นักศึกษาพอใจการวัดและประเมินผลเป็นไปตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่กาหนดไว้ล่วงหน้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับการวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
และยุติธรรม วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านการนารายวิชาไปใช้ประโยชน์ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมในระดับมาก
รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ ยในระดับมากที่สุ ด คือ วิชาเครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและ รองลงมา คือ การ
จัดระบบสารสนเทศและความรู้ การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ อันดับสุดท้ายคือ การจัดการสารสนเทศ
สาหรับเด็ก
1.2.4 ผลผลิต
ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตร พบว่า นักศึกษา
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 สาเร็จการศึกษา จานวน
31 คน คิดเป็น 96.87 % การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จาแนกออกเป็น 2 มิติ คือ มิติ
นักศึกษาประเมินตนเองและมิติของผู้ใช้บัณฑิต
มิ ติ ข องนั ก ศึ ก ษาประเมิ น ตนเอง พบว่ า ด้ า นความรู้ ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา ด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อันดับสุดท้ายคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มิติของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ความมีน้าใจให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้อื่นมีระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ การปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและความซื่อสัตย์สุจริต
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม อันดับสุดท้าย คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการ
ทางาน
ระยะที่ 2 การศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละ
สารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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2.1 การปรับปรุงสถานภาพของรายวิชา พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่มีความเห็นรายวิชาไม่
ปรับปรุง 13 วิชา คิดเป็น 29.55% รองลงมาคือ ปรับปรุง 12 วิชา คิดเป็น 27.28% และสร้างใหม่ 10
วิชา คิดเป็น 22.72% อันดับวุดท้าย คือ ยกเลิกรายวิชา 9 วิชา คิดเป็น 20.45%
2.2 ผลการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
2.2.1 คุ ณลั ก ษณะที่ จ าเป็ นต้ องมี ส าหรั บ บัณ ฑิต สาขาวิช าบรรณารั ก ษศาสตร์แ ละ
สารสนเทศศาสตร์
คุณลั กษณะทางวิช าชีพ บัณฑิตสามารถวิเคราะห์ ห มวดหมู่

และการลงรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศ ทักษะการทางานกับ Big Data และการสืบค้นข้อมูลผ่าน Big Data การวิเคราะห์
และการสังเคราะห์ข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลที่ไม่มีในฐานข้อมูลได้ ฝึกการเขีย น การสื่อสาร การจับ
ใจความ การจดบันทึก นาความรู้ที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับงานอื่น ๆ ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นา
ความรู้ทางทฤษฎีในวิช าชีพเป็น กรอบแนวคิดในการทางานและมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
ประยุกต์กับการใช้งานจริง มีทักษะด้านดิจิทัล การประยุกต์ใช้สารสนเทศภาครัฐ การวิเคราะห์ใช้ข้อมูล
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สารสนเทศในการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 และสามารถคิดเองได้นารายวิชา
มาต่อยอด คิดเพิ่ม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
คุณลักษณะทั่วไป บัณฑิตควรมีความขยัน อดทน มีวินัย มีสัมมาคารวะ มีใจบริการ มี
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถเรียนรู้เองได้ มีความ
ไฝ่รู้ ไฝ่ เรี ยน อดทน ควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ สั งเคราะห์และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนนามาประยุกต์ใช้กับงานที่ทาได้ ติดตามข้อมูลใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอทั้งในสาขา
วิชาชีพ เทคโนโลยีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจิตอาสา การรู้เท่าทันสถานการณ์โลกและมีการปรับตัว การ
ยืดหยุ่น บุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นมิตรในการเข้าสังคม
2.2.2 ตาแหน่ งงานที่ส ามารถใช้บัณฑิตสาขาวิช าบรรณารักษ์ ประกอบด้ว ย ตาแหน่ง
บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด อาสาสมัคร เลขานุการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายขาย และตาแหน่งงานใกล้เคียง เช่น งานฝ่ายขาย Admin ดูแลข้อมูล หรืออยู่ในศูนย์ข้อมูลในไลน์
บริษัท เป็นต้น
2.2.3 คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค ลากรที่ ต้ อ งการ ได้ แ ก่ เรี ย นจบสาขาบรรณารั ก ษศาสตร์
บรรณารั กษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากร
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สารสนเทศ จัดหมวดหมู่ บริหารจัดการห้องสมุดและทาบัญชี สามารถสื่อสารได้หลายภาษา นาข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักงานบริการ ตั้งใจทางาน สามารถควบคุมอารมณ์ได้
เรี ย นรู้ ง านใหม่ ๆ ได้ และพั ฒ นาตนเองอย่ า งสม่ าเสมอ มี ค วามรู้ ความสามารถในการใช้ ง านด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ เป็นอย่างดี มีความเอาใจใส่งาน รับผิดชอบ
ความละเอียดรอบคอบถูกต้อง มีมนษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจบริการที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิด
เนื้องานใหม่และประยุกต์ใช้งานกับองค์กรได้ รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและสามารถแก้ปัญหาเฉพะหน้าได้
2.2.4 การจัดโครงการหรือกิจกรรมใดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสารสนเทศ หน่วยงานมี
การจัดการข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การลงรายการ การจัดการฐานข้อมูล การจัด การข้อมูลระบบ
EPR (Enterprise Resource Planning) เป็นโปรแกรมการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
โดยรวม การจัดการข้อมูลสารสนเทศ การบอกรับฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ การศึกษาเรียนรู้การใช้งาน
ฐานข้อมูล การให้บริการ การประยุกต์ใช้ในงานขององค์การ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการ
เรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติและการจัดการความรู้ขององค์กร
2.2.5 การจัดโครงการหรือกิจกรรม ต้องการบุคลากรที่มีความรู้/การใช้อุปกรณ์/การใช้
ซอฟต์แวร์
ความรู้ที่ต้องมี ได้แก่ การลงรายการ การจัดการข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ขององค์การ การเขียนโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้น ใช้หนังสือ วารสารวิชาการในรูปฐานข้อมูลออนไลน์
ได้รู้จักค้นหาสารสนเทศวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถจัดการและประยุกต์ฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ขององค์การ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ได้ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับงาน
ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ได้ เช่น โปรแกรมในการใช้งานทั่วไป โปรแกรม Word
โปรแกรม PMB และโปรแกรม SAP

Excel
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
บริ บ ทด้ า นสภาพแวดล้ อ ม หลั ก สู ต รบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ มี ก ารจั ด
สภาพแวดล้ อ มการจั ด การเรี ย นการสอนโดยก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รเพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุณลักษณะความรู้ในด้านการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ ใฝ่รู้ สามารถพัฒนาและปรับตัวให้ก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีใจรักบริการ มีความเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกต่อวิช าชีพและมีความรับผิ ดชอบต่อสั งคมซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ซึ่งภารกิจสาคัญของสถาบัน อุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพมีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อหาคุณค่าของหลักสูตรนั้นโดยดูว่าหลักสูตรที่จัดขึ้น
สามารถสนองตามวัตถุป ระสงค์ที่ต้องการและเพื่อตัดสิ นว่าการวางเค้าโครงและระบบของหลั กสู ตร
ตลอดจนการบริหารงานและการเรียนการสอนตามหลั กสูตรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง (สุนีย์ ภู่พันธ์ ,
2546) เช่ น เดี ย วกั บ ผลการวิ จั ย ของ Prasertsuk
et
al. (2008) ประเมิ น หลั ก สู ต รศิ ล ป
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า การประเมินสภาวะแวดล้อม
ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก
ด้านปัจจัยนาเข้า ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับผล
การวิจัยของ มาเรียม นิลพันธุ์ (2555) พบว่า ปัจจัยนาเข้าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ คุณวุฒิ ความรู้
ประสบการณ์ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์มีศักยภาพที่เหมาะสม
เช่นเดียวกับ
จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ และคณะ (2555) ประเมินด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวม ผู้ตอบทุกกลุ่มเห็นว่ามี
ความเหมาะสมในระดับมากเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ เรียน ผู้สอนมีการ
เตรียมการสอนเป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อผู้เรียนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัย ของ สุทธิลักษณ์
คณานันท์ (2548) ที่ทาการประเมินความเพียงพอในด้านอาจารย์ ผู้สอน นักศึกษา สถานที่ เครื่องมือ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ มีความเพียงพอจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้มีความพร้อมในการใช้
หลักสูตร
ด้ า นกระบวนการ พบว่ า ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ประกอบการเรี ย นการสอนมี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด ผลการวิ จัยปรากฏดังนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ในปัจจุบั น
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เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการศึกษาในทุกระดับเมื่อมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่กว้างไกลสามารถนา
โลกภายนอกมาสู่ชั้นเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลมากมาย สัมพันธ์กับแนวคิดของ Falloon
(2013) การนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเป็นการนาเสนอแนวทางใหม่เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ของผู้เรียนโดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงถ่าย
โอนและเชื่อมโยงทั่วถึงกันอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงปลายนิ้ว สัมผัส (Panich, 2011)
สอดคล้องกับแนวคิดของ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ และเดชดนัย จุ้ยชุม (2559) ที่เห็นว่าการจัดการเรียน
การสอนทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้แก่นักศึกษาให้มี
ทักษะสาคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่ง
ทักษะดังกล่าวจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาให้เป็นบรรณารักษ์รุ่นใหม่
ส่วนด้านการวัดและประเมินผล พบว่า หลักสูตรมีการวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์
และข้อตกลงที่กาหนดไว้ล่วงหน้า สอดคล้องกับแนวคิด ของ Beauchamp (1975) ที่เห็ นว่าการนา
หลักสูตรไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้เป็นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่งของหลักสูตร
ด้านผลผลิ ต พบว่า ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตร สาเร็จ
การศึกษา 96.87 % การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในมิตินักศึกษาประเมินตนเอง พบว่า
นั ก ศึ ก ษาประเมิ น ตนเองด้ า นความรู้ ทั ก ษะทางปั ญ ญาและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบมากที่สุด ส่วนมิติของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตประเมินด้านความสามารถทั่วไปสูงสุด
รองลงมาคือ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถเฉพาะวิชาชีพ อันดับสุ ดท้าย คือ
ความสามารถด้านภาษา สอดคล้องกับแนวคิดของ พันพันธ์ ปิลกศิริ และพิมพ์ราไพ เปรมสมิทธิ์ (2556)
เห็นว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลของตาแหน่งงานบรรณารักษ์ที่ผู้บริหารคาดหวังคือ การมีจิตบริการ อาจเป็น
เพราะเป้ า หมายส าคั ญ ของวิ ช าชี พ บรรณารั ก ษ์ คื อ การให้ บ ริ ก ารผู้ ใ ช้ เช่ น เดี ย วกั บ ผลการวิ จั ย ของ
Piyasuda Tanloet and Kulthida Tuamsuk (2011) ที่ระบุว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลเรื่องจิตบริการ
เป็นสมรรถนะที่สาคัญสาหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยในทศวรรษหน้า ส่วนจุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์
และคณะ (2555) เห็นว่าคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจริงและที่ผู้ใช้มหาบัณฑิตคาดหวังมีความแตกต่าง
กัน โดยคุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ใช้มหาบัณฑิตคาดหวังสูงกว่าคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจริง
แนวทางการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ส าหรั บ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทั้งคุณลักษณะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะทั่ วไป ผู้พัฒนา
หลักสูตรต้องคานึงถึงความต้องการของตลาดแรงงานหรือผู้ใช้บัณฑิตเป็นสาคัญ ดัง แนวคิดของ จุมพจน์
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วนิชกุล (2557) ระบุว่าในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม ความรู้ของผู้เรียนที่
สามารถเรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจแนวโน้ ม ของสารสนเทศที่ น่ า สนใจ ทั้ ง ในด้ า นสาระเกี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า การ
ติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษาข้อมูล การสงวนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล การให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สาระเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ อุปกรณ์มือถือ การมี ส่วนร่วมในการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สาระเกี่ยวกับบุคลากรสารสนเทศและพฤติกรรมผู้ใช้สารสนเทศและการคาดหวัง ส่วน รวีวรรณ ขาพล
(2559) เห็นว่าการส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะสากลตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติด้วยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ บริการแนะนาการตีพิมพ์บทความในวารสารต่างประเทศ การจัดทาเอกสารภาษาอังกฤษ
สาหรับบรรณารักษ์เพื่อให้นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ใช้เป็นคู่มือในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
ชาวต่างประเทศ และดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ และเดชดนัย จุ้ยชุม (2559) คุณลักษณะส่วนบุคคลด้าน
การบริหารโครงการ การถ่ายทอดเปลี่ยนแปลงบริการของห้องสมุดแบบดั้งเดิมไปสู่บริการแบบออนไลน์
ให้กับผู้ใช้ ความสามารถในการนาเสนอความคิดใหม่ๆ ในการบริการผู้ใช้ ภาวะการเป็นผู้นาห้องสมุด การ
จัดการทั่วไป การวิจัย
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย พบว่า ควรมีการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร เนื่องจากมีบางรายวิชาที่มีเนื้อหา
ใกล้เคียงกัน และรายละเอียดของเนื้อหามีความทับซ้อนกันบ้าง
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