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หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

รหัสหลักสูตร 25471651102266 

อาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตรตาม มคอ. 2 อาจารยประจําหลักสูตรปจจุบัน หมายเหตุ 

1. รองศาสตราจารยวิภา ศุภจารีรักษ 1. ดร.ทิพวัลย  ขันธมะ ปรับปรุงใหมโดยผาน
ความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยั 
คร้ังที่ 8(29)/2557  
วันท่ี 29 ส.ค. 57 
และ 
ครั้งท่ี 11(32)/2557 
วันท่ี 31 ต.ค. 57 
และหนังสือนําสง 
สกอ. ตามหลักฐาน 
สมอ.08 
(หลักฐานหมายเลข 1.1) 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริศนา มัชฌิมา 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริศนา มัชฌิมา 

3. ผูชวยศาสตราจารยสายสุดา  
ปนตระกูล 

3. ผูชวยศาสตราจารยบุญญลักษม ตํานานจิตร 

4. อาจารยรัชฎาพร  ธิราวรรณ 4. อาจารยรัชฎาพร  ธิราวรรณ 

5. ผูชวยศาสตราจารยบรรพต   
พิจิตรกําเนิด 

5. ผูชวยศาสตราจารยบรรพต  พิจิตรกําเนิด 

อาจารยผูสอน (รวมอาจารยสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป) 
1. รองศาสตราจารยวิภา  ศุภจารีรักษ 
2. ดร.อาภาภรณ อังสาชน 
3. อาจารยจิตชิน จิตติสุขพงษ 
4. อาจารยพัชริยา จันทรกระจาง 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น 
6. อาจารยประภาส  ทองนิล 
7. อาจารยศิรินยา  พิพัฒนศรีสวัสดิ์ 
8. อาจารยกาหลง  กลิ่นจันทร 

ตารางสอน 1/57 และ 2/57 (หลักฐานหมายเลข 1.2)  
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (ในมหาวิทยาลัย) 
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การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน (สกอ. 1.1) 
 

เกณฑการประเมิน ขอ 1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

ลําดับ ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 
วัน/เดือน/ป เริ่มตนเปน
อาจารยประจําหลักสูตร 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริศนา 
มัชฌิมา 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
จัดการระบบสารสนเทศ)  
วท.บ. (วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม) 

ผูชวยศาสตราจารย 
 

18 ส.ค. 57 

2 ผูชวยศาสตราจารยบุญญลักษม 
ตํานานจิตร 

ศษ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 
ค.บ. (เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา) 

ผูชวยศาสตราจารย 29 ส.ค. 57 

3 ผูชวยศาสตราจารยบรรพต   
พิจิตรกําเนิด 

ศศ.ม. 
(บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)  
ศศ.บ. 
(บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)  

ผูชวยศาสตราจารย 18 ส.ค. 57 

4 ดร.ทิพวัลย  ขันธมะ ปร.ด. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา) 
อ.ม. 
(บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)   
กศ.บ. 
(บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)  

 31 ต.ค. 57 

5 อาจารยรัชฎาพร  ธิราวรรณ ศศ.ม. 

(บรรณารักษศาสตรและ

สารนิเทศศาสตร) 

ศศ.บ. 

(บรรณารักษศาสตร) 

 18 ส.ค. 57 
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เกณฑการประเมิน ขอ 2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร (ปริญญาตรี) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา  
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ 

กับสาขาท่ีเปดสอน 
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริศนา 

มัชฌิมา 
ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
จัดการระบบ
สารสนเทศ)  
วท.บ. (วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

 สาขาท่ีตรง 
 สาขาท่ีสัมพันธกับสาขาท่ีเปด

สอน 

2 ผูชวยศาสตราจารยบุญญลักษม 
ตํานานจิตร 

ศษ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 
ค.บ. (เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

 สาขาท่ีตรง 
 สาขาท่ีสัมพันธกับสาขาท่ีเปด

สอน 

3 ผูชวยศาสตราจารยบรรพต   
พิจิตรกําเนิด 

ศศ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)  
ศศ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)  

ผูชวย
ศาสตราจารย 

 สาขาท่ีตรง 
 สาขาท่ีสัมพันธกับสาขาท่ีเปด

สอน 

4 ดร.ทิพวัลย  ขันธมะ ปร.ด. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา) 
อ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)   
กศ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)  

  สาขาท่ีตรง 
 สาขาท่ีสัมพันธกับสาขาท่ีเปด

สอน 

5 อาจารยรัชฎาพร  ธิราวรรณ ศศ.ม. 

(บรรณารักษศาสตร

และสารนิเทศศาสตร) 

ศศ.บ. 

(บรรณารักษศาสตร) 

  สาขาท่ีตรง 
 สาขาท่ีสัมพันธกับสาขาท่ีเปด

สอน 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
11 การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ 
TQF เม่ือป พ.ศ.2556  และใชในการ
เรียนการสอนในปจจุบนั 
ซ่ึงปจจุบันยังไมถึงรอบการปรับปรุง
หลักสูตรท่ีกําหนด 

- มคอ.2  
(หลักฐานหมายเลข 1.3) 

- หนังสือนําสง สกอ.
(หลักฐานหมายเลข 1.4) 

12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐาน 

มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ตาม มคอ.2 
หมวดท่ี 7 ตัวบงชี้ท่ี 1-5 ครบทุกตัวบงชี้ 
 

รายละเอียดดังตาราง
ขางลาง 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน เกณฑการประเมิน ขอ 12  

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย
ร อยละ  80  มีส วนร วม ในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

หลักสูตรมีการประชุมเปนประจํา  
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินการของหลักสูตร โดยในแตละครั้ง
มีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรเขารวม
การประชุมอยางนอยรอยละ 80  

วางแผน: รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 4/2557 1 มิ.ย.57 
ครั้งท่ี 8/2557 1 ธ.ค. 57 
ติดตาม: รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 1/2558 28 ม.ค. 58 
ครั้งท่ี 4/2558 6 พ.ค. 58 
ทบทวน: รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 5/2558 30 มิ.ย. 58 
(หลักฐานหมายเลข 1.5) 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถามี) 

หลักสูตรมีรายละเอียดของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ โดยผานการ
รับรองจากสภามหาวิทยาลัยและอยู
ระหวางการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- มคอ.2  
(หลักฐานหมายเลข 1.3) 

- หนังสือนําสง สกอ. 
 (หลักฐานหมายเลข 1.4) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 

หลักสูตรมีการจัดทํา มคอ.3  ของทุก
รายวิชาท่ีจะเปดสอน โดยมีการปรับปรุง
ขอมูลกอนการเปดภาคเรียนทุกครั้ง 

- การสง มคอ.3  
(หลักฐานหมายเลข 1.6) 
- มคอ.3  
(http://dusithost.dusit.ac.th/
~info-science/tqf.html) 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดํ า เ นิ นกา รของประสบการณ

อาจารยผูสอนทุกรายวิชาสง มคอ.5 
พรอมกับการสงผลการเรียน ภายใน 30 
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

- การสง มคอ.5 
(หลักฐานหมายเลข 1.7) 
- มคอ.5 

http://dusithost.dusit.ac.th/%7Einfo-science/tqf.html
http://dusithost.dusit.ac.th/%7Einfo-science/tqf.html
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

(http://dusithost.dusit.ac.th/
~info-science/tqf.html) 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภ า ย ใ น  6 0 วั น  ห ลั ง สิ้ น สุ ด ป
การศึกษา 

หลักสูตรจัดทํา มคอ.7 รายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร ภายใน 60 วัน  
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

เลม มคอ.7 
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 57 
(สิ้นสุดปการศึกษา 2557 ใน
เดือนพฤษภาคม 2558 ) 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี  ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 
1.1 4 ขอ ผาน 

 

http://dusithost.dusit.ac.th/%7Einfo-science/tqf.html
http://dusithost.dusit.ac.th/%7Einfo-science/tqf.html
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หมวดท่ี 2 อาจารย 
 

อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีตอไปนี้ 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

การบริหารและพัฒนา
อาจารย (สกอ. 4.1)  
ประเด็นการประเมิน 
- การรับและแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตร  
- การบริหารอาจารย  
- การสงเสริมและ
พัฒนาอาจารย  
 

- การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  
๐ การรับอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
๐ การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณา

จากวุฒิการศึกษาและตําแหนงวิชาการท่ีตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร และไมเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรของหลักสูตรใด 

 
 
 
 

- การบริหารอาจารย  
๐ อาจารยประจําหลักสูตร แบงหนาท่ีออกเปน 

5 ดาน คือ ดานบริหารจัดการ ดานวิชาการ ดาน
กิจการนักศึกษา ดานประกันคุณภาพ และดาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารยทุกคนในหลักสูตรมี
สวนรวมในการวางแผน การติดตาม และทบทวน
หลักสูตรดวยการแสดงความคิดเห็นดานการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนและอ่ืนๆ มีการ
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอน ท้ังกอนและหลังเปดภาคการศึกษา   

- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย  
๐ อาจารยมีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน

การสอน โดยหลักสูตรสงเสริมใหอาจารยเขา
ฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา การใชระบบบริหารการศึกษา 
นอกจากนั้นยังสนับสนุนใหอาจารยเขารวม
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ มีการศึกษาดูงานตามหองสมุดตางๆ 
เพ่ือนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอหลักสูตรและตนเอง รวมท้ังจัดใหอาจารยมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) เพ่ือใหเกิดการ

-การบริหารและพัฒนาอาจารยเริ่ม  
ตั้งแตกระบวนการรับและแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตร แลวมีระบบ
การสงเสริมและพัฒนาอาจารยท้ัง
อาจารยปจจุบันและอาจารยใหมและมี
การประเมินความพึงพอใจ  ตาม 
Flow คูมือการปฏิบัติงาน (หลักฐาน
หมายเลข 2.1) 
- คําสั่งการแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร (หลักฐานหมายเลข 2.2) 
 
 
-รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งท่ี 
1/2557 – ครั้งท่ี 4/2558 (หลักฐาน
หมายเลข 2.3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
-คําสั่งอาจารยเขารวมสัมมนาของ
อาจารย (หลักฐานหมายเลข 2.4)  
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
ถายทอดประสบการณและเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
บริหารหลักสูตร  

๐ หลักสูตรสงเสริมใหอาจารยมีการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ โดยสนับสนุนใหอาจารย 
เขารวมโครงการทําผลงานวิชาการ ท่ีจัดโดย
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซ่ึงทําให
อาจารยมีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย เพ่ือ
การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

คุณภาพอาจารย  
(สกอ. 4.2) 

(1) รอยละอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก =  
รอยละ 40  
รายละเอียดดังนี้ 

จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิ
การศึกษา 

ผลดําเนินงาน 

อาจารยวุฒิปรญิญาตร ี 0 
อาจารยวุฒิปรญิญาโท 3 
อาจารยวุฒิปรญิญาเอก 2 
รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 5 
รอยละอาจารยประจาํท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

40 

 

-ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 2.5)  

(2) รอยละอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ =  
รอยละ 60  
รายละเอียดดังนี้ 

จํานวนอาจารยตามตําแหนง
วิชาการ 

ผลดําเนินงาน 

อาจารย 2 
ผูชวยศาสตราจารย 3 
รองศาสตราจารย 0 
ศาสตราจารย 0 
รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  5 
รวมอาจารยประจําท่ีมีตําแหนง
วิชาการ  

3 

รอยละอาจารยประจําท่ีมีตําแหนง
วิชาการ  

60 

 

-ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 2.5)  

(3) ผลงานวิชาการของอาจารย =………4…….…. 
รายละเอียดดังตารางท่ี ตารางท่ี 2.1-1 และ 2.1-2 
 

 
- ขอมูลผลงานทางวิชาการ 
(หลักฐานหมายเลข 2.6) 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
(สกอ. 4.3) 

แสดงผลท่ีเกิด 
- อัตราการคงอยูของอาจารย    

รายชื่ออาจารย 
ในปการศึกษา 2557 

สถานะของอาจารย 
ปการศึกษา 2557 
คงอยู เกษียณ ลาออก 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริศนา 
มัชฌิมา 

   

2. ผูชวยศาสตราจารยบุญญลักษม 
ตํานานจิตร 

   

3. ผูชวยศาสตราจารยบรรพต   
พิจิตรกําเนิด 

   

4. ดร.ทิพวัลย  ขันธมะ    
5. อาจารยรัชฎาพร  ธิราวรรณ    

 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (หลักฐานหมายเลข 2.2) 

-ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 2.7) 
- สมอ. 08 
(หลักฐานหมายเลข 2.7.1) 
 
 

- ความพึงพอใจของอาจารย (คะแนนเต็ม 5) 
ประเด็นการประเมิน คะแนนประเมนิ  
1. อัตรากําลังตอนักศึกษา       5 (มากท่ีสุด)             
2. งบประมาณ       4 (มาก)             
3. วัสดุและอุปกรณ       4 (มาก)             
4. การบริหารจัดการ       5 (มากท่ีสุด)             
คะแนนเฉลี่ย      4.5 (มากท่ีสุด)             

จากรายงานการประชุมหลักสูตร  
ครั้งท่ี 4/2558 (หลักฐานหมายเลข 
2.8)  
 

 
ตารางท่ี 2.1-1 สรุปจํานวนผลงานวิชาการและผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 
1.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 -  

2.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต
วันท่ีออกประกาศ  

0.20 -  

2.2 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  0.40 -  
3.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 
2  

0.60 -  

4.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1  
 

0.80 3 2.4 
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ระดับคุณภาพ น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 
5.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 -  

5.2 ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร  1.00 -  
5.3 ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  1.00 -  
5.4 ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  1.00 1 1 
5.5 ผลงานคนพบพันธุพืชพันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  1.00 -  
5.6 ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  1.00 -  
5.7 ตาํราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมได
นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ  

1.00 -  

6. งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
online  

0.20 -  

7. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน  0.40 -  
8. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 -  

9. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  0.80 -  
10. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 -  
11. จํานวนผลงานวิชาการท้ังหมด 3.4 
12. จํานวนผลงานสรางสรรคท้ังหมด - 
13. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 
14. ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการและผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร  
    (ขอ 11+ ขอ 12) 

3.4 

15. รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร  
    [(ขอ 14/ ขอ13)*100] 

68 

16. คาคะแนนที่ได [(ขอ 15*5)/รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักฯ ที่กําหนดเปนคะแนนเต็ม 5 จําแนก
ตามระดับการศึกษา]** 

5 

**หมายเหตุ  การแปลงคาคะแนน จําแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 - คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 
20 ข้ึนไป  
 หลักสูตรระดับปริญญาโท  
 - คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 
40 ข้ึนไป  
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 - คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 
60 ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 



-10- 
 

ตารางท่ี 2.1-2 ขอมูลผลงานทางวิชาการและผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ผลงานท่ีตีพิมพ/เผยแพร 
วารสาร/แหลงตีพิมพ

เผยแพร 
ปท่ีพิมพ 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1 ปริศนา มัชฌิมา บทความวิจัยเรื่อง  
“รูปแบบการใชเครือขาย
สังคมออนไลนสําหรับงาน
บริการสารสนเทศของ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ” 

วารสารวิจัย  
สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทย 
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2  
กรกฎาคม-ธันวาคม 
2557 
(TCI กลุม 1) 
(หลักฐานหมายเลข 
2.9 ) 

2557 0.8 

2 ปริศนา มัชฌิมา บทความวิจัยเรื่อง  
“การศึกษาสภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนระดบั
อนุบาล ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร” 

วารสารสมาคมนักวิจัย 
ปท่ี 19 ฉบับท่ี 2  
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2557 
(TCI กลุม 1) 
(หลักฐานหมายเลข 
2.10 ) 

2557 0.8 

3 ปริศนา มัชฌิมา รายงานการวิจัยเรื่อง  
“การทําบาตรของชุมชน 
บานบาตร” 

กรมสงเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
(หลักฐานหมายเลข 
2.11 )  

2558 1 

4 รัชฎาพร ธิราวรรณ บทความวิจัยเรื่อง 
“ผลการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวคิดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงใน
รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดสุิต ” 

วารสารคณะ           
ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ปท่ี 13 
ฉบับท่ี 3           
กันยายน-ธันวาคม 
2557 
(TCI กลุม 1) 
(หลักฐานหมายเลข 
2.12 )  
 

2557 0.8 
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การประเมินตนเอง 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
4.1 1 คะแนน 1 คะแนน 

4.2 (1) รอยละ 40 5  คะแนน 

4.2 (2) รอยละ 60 5 คะแนน 

4.2 (3) รอยละ 68 5 คะแนน 

คาเฉลี่ย ตัวบงชี้ 4.2 5  คะแนน 5 คะแนน 
4.3 2 คะแนน 2 คะแนน 
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
การรับนักศึกษา 
(สกอ. 3.1)  
ประเด็นการประเมิน 
- การรับนักศึกษา  
- การเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษา   

- การรับนักศึกษา  
1. รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถ

ฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยไดเปนอยางดี 
2. แผนการรับนักศึกษาประจําป 2557  

⋅ แผนการรับนักศึกษา จํานวน 80 คน  
⋅ ผลการรับนักศึกษา   จํานวน 42 คน 

(เนื่องจากเปนปแรกท่ีรับนักศึกษาสําหรับ
หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหมนี้) 

 

 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา   

1. ปฐมนิเทศนักศึกษา 
2. พัฒนานักศึกษาแบบองครวม (ดานคุณธรรม

จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ) 
3. การใชภาษาอังกฤษ 
4. การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. การใชภาษาไทย 

 

 
- คูมือการปฏิบัติงาน
หลักสูตรบรรณารักษฯ 
(หลักฐานหมายเลข 3.1) 

- รายงานการประชุม
หลักสูตรฯคร้ังที่4/2557
และ คร้ังที5่/2557      
(หลักฐานหมายเลข 3.2) 
 
 
 
- รายงานการประชุม
หลักสูตรฯคร้ังที่5/2557       
(หลักฐานหมายเลข 3.2) 
- คูมือการปฏิบัติงาน
หลักสูตรบรรณารักษฯ 
(หลักฐานหมายเลข 3.1) 

- คําสั่งขอความที่
เก่ียวของกับโครงการ 
(หลักฐานหมายเลข 3.3) 

 - แบบบนัทึกสรุปการ
เขารวมโครงการของ
นักศึกษา 
(หลักฐานหมายเลข 3.4) 

การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา (สกอ. 3.2) 
ประเด็นการประเมิน 
- การควบคุมการดูแลการให
คําปรึกษาวชิาการและแนะ
แนวแกนักศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี  
- การควบคุมระบบการดูแล
การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
ในระดับบณัฑิตศึกษา   
- การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่
21 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแกนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี  
อาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนํานักศึกษาในเรื่องการ

ลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมรายวิชา แหลงสารสนเทศ สถานท่ี
ตางๆในมหาวิทยาลัย การดําเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
การปฐมนิเทศในเรื่องปรัชญา วิสัยทัศน ระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดกิจกรรมสราง
ความสัมพันธระหวางนักศึกษา อาจารย และจัดเวลาเพ่ือให
นักศึกษาเขาพบเพ่ือปรึกษาเปนการสวนตัว หรือพูดคุยผาน
ทาง Facebook และ Line 

 
 
 
 
 

 
 
- รายงานการประชุม
หลักสูตรฯคร้ังที่5/2557 
คร้ังที่7/2557 และ คร้ัง
ที่4/2558       
(หลักฐานหมายเลข 3.2) 

- คําสั่งแตงตัง้อาจารยที่
ปรึกษา  
(หลักฐานหมายเลข 3.5) 

- แฟมการจัดเก็บขอมูล
นักศึกษาใหม  
(หลักฐานหมายเลข 3.6) 
- แฟมการติดตาม
อาจารยที่ปรึกษา



-13- 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

1. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
โดยหลักสูตรไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ

สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร แบงกิจกรรมในโครงการเปน 5 กิจกรรม 
ประกอบดวย 
             1.1 อบรมภาษามือ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ
สื่อสารกับเพ่ือนท่ีพิการทางการไดยิน 
             1.2 ศึกษาดูงานดานการจัดการและบริการของ
ศูนยสรางสรรคงานออกแบบและอุทยานการเรียนรูตนแบบ
และบริการ เพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณแก
นักศึกษา 
             1.3 จิตไปอาสา พาใจไปอบรม เพ่ือฝกการ
บําเพ็ญประโยชนโดยการรวมกันเก็บขยะ กวาดลานวัด 
และฟงธรรมะ สรางความสัมพันธอันดีแกนักศึกษาทุกคน 
             1.4  กีฬาบรรณารักษสัมพันธตานยาเสพติด 
เพ่ือสงเสริมสุขภาพใหกับนักศึกษา ตานปญหายาเสพติด 
และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
             1.5 พัฒนาบุคลิกภาพบรรณารักษยุคใหมสูความ
เปนไทย  เพ่ือรณรงคใหนักศึกษาแตงกายใหถูกระเบียบ 
เหมาะสมกับวัย และมีความเปนไทย 
 

2. การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนใหนักศึกษาได
เรียนรูจากการคนควาดวยตนเอง มีอาจารยเปนผูคอยชวย
แนะนํา และออกแบบกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษาแตละ
คนสามารถเรียนรูและประเมินความกาวหนาของการ
เรียนรูไดดวยตนเอง เชน  

2.1 การเรียนรูโดยใชโครงงาน (Project-
based Learning) โดยผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ

(หลักฐานหมายเลข 3.7) 
- รายงานสรุปขอมูล
นักศึกษาและการติดตาม
นักศึกษา 
(หลักฐานหมายเลข 3.8) 

- แผนพัฒนานักศึกษาป 
2557             
(หลักฐานหมายเลข 3.9) 

 

 
- รายงานการประชุม
หลักสูตรฯคร้ังที่4/2557               
(หลักฐานหมายเลข 3.2) 
- บันทึกขอความที่
เก่ียวของกับงานพัฒนา
นักศึกษา         
(หลักฐานหมายเลข 3.10) 
- โครงการตามแผนการ
ดําเนินงานการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 
(หลักฐานหมายเลข 3.11) 

- รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ  
(หลักฐานหมายเลข 3.12) 
 

 
 
 
 
- รายงานสรุปผลการ
จัดการเรียนการสอน 
(มคอ. 5) 
(หลักฐานหมายเลข 3.13) 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
ดังนี ้
- เลือกประเด็นหรือหัวขอปญหาท่ีสนใจท่ีเก่ียวของกับ

บทเรียน  
- วางแผนการดําเนินงานเพ่ือศึกษาประเด็นหรือหัวขอ

ปญหา  
- ลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีไดวางแผนไว 
- สรุปและรายงานผล  

2.2 การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance-
based Learning) โดยจัดกิจกรรมท่ีนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ 
อาทิ ฝกการใชเครื่องมือในการสืบคนสารสนเทศ  ฝก
จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ  
        ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกลาวขางตน
จะชวยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหเกิดแกนักศึกษาไดเปนอยางด ี

 

 

ผลที่เกิดกบันักศึกษา (สกอ. 3.3) 
ประเด็นการประเมิน หลักฐานอางอิง 

แสดงผลที่เกิด 
- อัตราการคงอยู  

ปการศึกษาท่ีรับเขา
(ต้ังแตปการศึกษาท่ี

เร่ิมใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 ชั้นปท่ี 5 ชั้นปท่ี 6 ตกคาง 

2557 42 34      
2558        
2559        
2560        
2561        

 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนกัศึกษา ในระหวางปการศึกษา 2557 นักศึกษาช้ันปท่ี 1 
จํานวน 8 คน ลาออกเพ่ือไปศึกษาตอท่ีสถาบันอ่ืน เน่ืองจากเมื่อนักศึกษาผานการศึกษาแลว  
1 ภาคเรียน พบวาการศึกษาในหลักสูตรไมตรงกับความตองการของตนเองจึงขอลาออกเพ่ือ
เปลี่ยนสาขาท่ีศึกษา 

-บันทึกรายงานการคงอยูของ
นักศึกษา  ปการศึกษา 2557 
(หลักฐานหมายเลข 3.14) 

- รายงานการประชุมหลักสูตรฯ
คร้ังที่3/2558               
(หลักฐานหมายเลข 3.2) 
 

- การสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษาท่ีรับเขา 
(ตั้งแตปการศึกษาท่ี

เริ่มใชหลักสูตร) 
ปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 56 55 54 53 คาเฉล่ีย 

 
จํานวนจบในรุน N/A     
รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน N/A     

 
จํานวนรับเขาในรุน N/A     
รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน N/A     

 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา………………………………N/A………………………….. 
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ประเด็นการประเมิน หลักฐานอางอิง 
- ความพึงพอใจ และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
 

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ ผลดาํเนินการ 
1. ทักษะในการสอนของอาจารยผูสอน มากท่ีสุด (4.55) 
2. เน้ือหารายวิชา มากท่ีสุด (4.53) 
3. งานท่ีไดรับมอบหมายและการวัดผล มากท่ีสุด (4.53) 
4.ความสัมพันธระหวางผูสอนกับนักศึกษาในกระบวนการ

เรียนการสอน 
มากท่ีสุด (4.66) 

  
6. จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 42 
7. จํานวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสํารวจ 39 

คาเฉลี่ยผลประเมิน 4.57 

ขอรองเรียนในปการศึกษา 2557 ไมมี 

- รายงานการประชุมหลักสูตรฯ  
คร้ังที่ 4/2558 
(หลักฐานหมายเลข 3.2) 

 

 
การประเมินตนเอง 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
3.1 1 คะแนน 1 คะแนน 
3.2 1 คะแนน 1 คะแนน 
3.3 2 คะแนน 2 คะแนน 
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ. 2.1) 
บัณฑิตรุนจบปการศึกษา ........N/A......... 
วันท่ีสํารวจ ……………N/A…………    

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน หลักฐานอางอิง 
1. จํานวนบัณฑิตทั้งหมด N/A  
2. จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

N/A 

3. รอยละของบัณฑิตที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

N/A 

4. ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต N/A 
5. คาคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF (คะแนนเต็ม 5) 

N/A 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 
 
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป (สกอ. 2.2 ปริญญาตรี) 
บัณฑิตรุนจบปการศึกษา ....... N/A.......... 
วันท่ีสํารวจ ………… N/A ……………    

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด จํานวน หลักฐานอางอิง 
1. จํานวนบัณฑิตทั้งหมด คน N/A  
2. จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสาํรวจ คน N/A 
3. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลงัสําเร็จการศึกษา (ไมนบั
รวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 

- ไมตรงสาขาที่เรียน 

คน 
 
 
 

N/A 

4. จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน N/A 
5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มงีานทาํกอนเขาศึกษา คน N/A 
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ คน N/A 
7. จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท คน N/A 
8. จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร คน N/A 
9. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

รอยละ N/A 

10 คาเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

บาท N/A 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



-17- 
 

การวิเคราะหผลท่ีได 
วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา โดยใชขอมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และการ

เปรียบเทียบกับขอมูลท่ีผานมาและสถาบันอ่ืนท่ีเปดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
2.1 N/A คะแนน N/A คะแนน 
2.2 รอยละ N/A N/A คะแนน 
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หมวดท่ี 4 ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 
การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

  A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผาน 

1500117 
ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 

1/2557   3 9 10 8 2  1 3    36 32 

4000111  
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1/2557  3 8 10 3     2    26 24 

1631102  
สารสนเทศ 
หองสมุด และ
สังคม 

1/2557   4 6 11 8 5  6     42 34 

1631206 การ
พัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

1/2557 4 16 12 7      3    42 39 

1631405  
การจดัระบบ
สารสนเทศ
และความรู 

1/2557 18 9 8 3 1     3    42 39 

1631602 
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร
ในงาน
หองสมุดและ
สารสนเทศ 

1/2557 1  2 6 25 4 1   3    42 39 

1632309 การ
คนคืน
สารสนเทศ 

1/2557 17 5 13  5     2    42 40 

1500110 
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

2/2557  1 2 2 9 5 11 1 2 5    38 30 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 
การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

  A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผาน 

1500116 จริย
ศาสตร 

2/2557   4 10 24 2    5    46 40 

2500114 
สังคมไทยรวม
สมัย 

2/2557  5 15 12 4     5    41 36 

1631406 การ
จัดการ
หองสมุดและ
องคการ
สารสนเทศ 

2/2557   6 8 11 6 2  1 5    39 33 

1631305 การ
บริการ
หองสมุดและ
การจัดเผยแพร
สารสนเทศ 

2/2557 6 10 16  2    1 4    39 34 

1632312  
การสงเสริม
การอานและ
การเรียนรู
ตลอดชีวิต 

2/2557 8 13 10 4     1 3    39 35 

1631601 
ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสารใน
งานหองสมุด
และ
สารสนเทศ 

2/2557  8 15 7 3    1 4    38 33 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(สกอ. 5.1)  
ประเด็นการประเมิน 
- หลักคิดในการออกแบบ
หลักสูตร ขอมูลท่ีใชในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลกัสตูรให
ทันสมัยตามความกาวหนาใน
ศาสตรสาขาวิชานั้นๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวขอ
วิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลท่ีใชในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 
หลักสูตรไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามข้ันตอนการ

ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต และสอดคลองกับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) เพ่ือเตรียมความพรอมใหผูเรียนเปน
พลเมืองอาเซียนไดอยางสมบูรณ และเปนการพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยระดับ World Class University สงเสริมการ
เปนผูประกอบวิชาชีพอยางท่ีตองการในสหัสวรรษใหม ดวย
เนื้อหาท่ีครอบคลุมท้ังการใชทักษะดานการสื่อสาร การแกไข
ปญหา และการคิดเชิงวิพากษ การแสวงหาความรู การพัฒนา
ความคิดสรางสรรค การจัดเตรียมสารสนเทศท่ีสอดคลองกับ
ความตองการในการใชงาน การพัฒนาบุคลากรท่ีทํางาน
บริการดานสารสนเทศ สามารถใหบริการผูใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถสงเสริมและพัฒนาสารสนเทศ 
โดยยึดหลักการจัดการหองสมุดและสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ และเนนทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการอยางชาญฉลาด ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการบริการสารสนเทศและความรู กาวทัน การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ีอันนําไปสูเศรษฐกิจสรางสรรค
อยางมีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ โดยหลักสูตรไดยึด
แนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ.2555-2559) ท่ีกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคนสู
สังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มุงเตรียมคนให
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสราง
ศักยภาพของคนในทุกมิติใหมีความพรอม ท้ังดานรางกายท่ี
สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาท่ีรอบรู และมีจิตใจท่ีสานึกใน
คุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรูคุณคาความเปนไทย มี
โอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต  
-  การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน
ศาสตรสาขาวิชานั้นๆ 

อาจารยประจําหลักสูตร มีการประสานงานดานวิชาการ
กับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในสวนท่ีเก่ียวของในการจัดการ
เรียนการสอน รวมท้ังมีการบริหารและจัดการหลักสูตร โดย
จัดทําแผนปฏิบัติ ดําเนินการตามแผน ติดตามตรวจสอบ มีการ
นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาวิเคราะหเพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง ซ่ึงการ
ดําเนินงานดังกลาวอยูภายใตระเบียบขอบังคับของ

- โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.1) 
- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.2) 
- หนังสือเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ
หลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.3) 
- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.4) 
- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
จัดทํารายงานผล
การดําเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) 
(หลักฐานหมายเลข 
4.5) 
- รายงานวิจัย
ประกอบการพัฒนา
หลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.6) 
- รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 1/57 
(หลักฐานหมายเลข 
4.7) 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - มคอ.2 

(หลักฐานหมายเลข 
4.8) 
- มคอ.3 
(หลักฐานหมายเลข 
4.9) 
- มคอ.4 
(หลักฐานหมายเลข 
4.10) 
- รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 5/57
วางแผนจัดทํา
โครงการนักศึกษา
ท้ัง 5 ดาน  
(หลักฐานหมายเลข 
4.9) 

การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน (สกอ. 5.2)  
ประเด็นการประเมิน 
- การพิจารณากําหนดผูสอน 
- การกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และ
มคอ.4   
- การแตงตั้งอาจารย ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
-การกํากับกระบวนการเรียนการ
สอน 
- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการ
ฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
-  การบูรณาการพันธกิจตางๆ  กับ
การเรี ยนการสอนในระดั บ
ปริญญาตรี 

- การพิจารณากําหนดผูสอน 
อาจารยประจําหลักสูตร รวมกันพิจารณาผูสอนในแตละ

รายวิชา โดยใชเกณฑพิจารณาจากลักษณะรายวิชา รวมกับ
คุณวุฒิทางการศึกษาของผูสอน เชน รายวิชาบังคับ  จะ
พิจารณาผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาดาน
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรกอน สวนรายวิชา
เลือกจะพิจารณาผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ
หรือมีประสบการณ 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 
และ มคอ.4  
ผูสอนในแตละภาคการศึกษาตองสง มคอ.3 หรือ มคอ.4 

กอนเปดภาคเรียน หลังจากนั้นอาจารยประจําหลักสูตรจะทํา
การตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมของรายวิชานั้นๆ 
ท้ังนี้หากอาจารยประจําหลักสูตรมีขอสงสัย จะแจงไปยังผูสอน
เพ่ือขอคําชี้แจงหรือปรับปรุงแกไขตามลําดับ 

- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน  
คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดทําการประชุมผูสอนใน

แตละรายวิชากอนเปดภาคเรียน เพ่ือชี้แจงและทบทวนแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ท่ีไดจัดทําไว ใหมี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัย 

 

- รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 4/57 
(หลักฐานหมายเลข 
4.14) 
- ตารางสอนและ
รายชื่ออาจารย
ผูสอน 
(หลักฐานหมายเลข 
4.16) 
- มคอ.3  
(หลักฐานหมายเลข 
4.9) 
- มคอ.4 
(หลักฐานหมายเลข 
4.10) 
- มคอ.5 
(หลักฐานหมายเลข 
4.11) 
- รายงานการ
ประชุมการจัดการ
เรียนการสอนตาม 
มคอ.3 ครั้งท่ี 1/58 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติ ในระดับ
ปริญญาตร ี  
รายวิชาท่ีมีการฝกปฏิบัติอาจารยประจําหลักสูตรและ

อาจารยผูสอนไดประสานความรวมมือกับสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขอความอนุเคราะหใหนักศึกษา
ไดทําการฝกปฏิบัติในหนวยงานบริการสารสนเทศ หรือสวน
งานท่ีเก่ียวของภายในมหาวิทยาลัย 
- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตร ี 
อาจารยประจําหลักสูตรไดขอความรวมมือกับอาจารย

ผูสอนในแตละรายวิชา ใหบูรณาการเนื้อหาการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับพันธกิจท้ังดานวิชาการและดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

(หลักฐานหมายเลข 
4.12) 
- รายงานการ
ประชุม 
(หลักฐานหมายเลข 
4.14) 
- รายงานการทวน
สอบของหลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.15) 
- สรุปประเมินผล
การเรียนการสอน 
(หลักฐานหมายเลข 
4.17) 
- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร 
และเอกสารทาง
วิชาการ (เพ่ิมเติม) 
(หลักฐานหมายเลข 
4.18) 
- รายงานสรุปผล
การจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญในการ
ประชุม ครั้งท่ี 2/58 
(หลักฐานหมายเลข 
4.19) 
- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินโครงการดาน
การบริการวิชาการ
ทางสังคม การทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
(หลักฐานหมายเลข 
4.20) 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
การประเมินผูเรียน 
(สกอ. 5.3) 
ประเด็นการประเมิน 
- การประเมินผลการเรยีนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา  
- การกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร(มคอ. 5 
มคอ.6 และมคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ผูสอนแตละรายวิชาจะดําเนินการประเมินผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ท้ัง 5 ดาน โดยนําเสนอใน มคอ.5 
เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา 

 
 
 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
อาจารยประจําหลักสูตร รวบรวมผลการประเมิน 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาผูเรียน ดวยวิธีการทวนสอบ ท้ังนี้
หากอาจารยประจําหลักสูตรมีขอสงสัย จะแจงไปยังผูสอนเพ่ือ
ขอคําชี้แจงหรือปรับปรุงแกไขตามลําดับ 

 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
อาจารยประจําหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือดําเนินการทวน

สอบผลการเรียนจาก มคอ.5 เพ่ือตรวจทานความเรียบรอยใน
การจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- รายงานการ
ประชุม 
(หลักฐานหมายเลข 
4.14) 
- มคอ.3 
(หลักฐานหมายเลข 
4.9) 
- มคอ.5 
(หลักฐานหมายเลข 
4.11) 
- มคอ.6 
(หลักฐานหมายเลข 
4.12) 
- รายงานสรุปผล
การดําเนินงานของ
หลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.13) 
- รายงานการทวน
สอบของหลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.15) 
- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
จัดทํารายงานผล
การดําเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) 
(หลักฐานหมายเลข 
4.5) 
- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ ระบบรับ
ตรงนักศึกษา  
(หลักฐานหมายเลข 
4.21) 
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สกอ. 5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตามตัวบงช้ี มคอ. 2 หมวด 7 ขอ 7) 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลดําเนินการ 
* ** หลักฐานอางอิง 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย
ร อยละ  80  มีส วนร วม ในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

หลักสูตรมีการประชุมเปนประจําทุก
เดือน เพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร 
โดยในแตละครั้งมีจํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตรเขารวมการประชุม
อยางนอยรอยละ 80  

  - รายงานการประชุม 
(หลักฐานหมายเลข 
4.14) 
- รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของ
หลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.13) 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถามี) 

หลักสูตรมีรายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ โดยผานการ
รับรองจากสภามหาวิทยาลัยและอยู
ระหวางการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  - มคอ.3  
(หลักฐานหมายเลข 
4.9) 
- มคอ.5 
(หลักฐานหมายเลข 
4.11) 
- รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของ
หลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.13) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 

หลักสูตรมีการจัดทํา มคอ.3  ของทุก
รายวิชาท่ีจะเปดสอน โดยมีการ
ปรับปรุงขอมูลกอนการเปดภาคเรียน
ทุกครั้ง 

  - รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของ
หลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.13)  

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดํ า เ นิ นกา รของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

อาจารยผูสอนทุกรายวิชาสง มคอ.5 
พรอมกับการสงผลการเรียน ภายใน 
30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

  - รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของ
หลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.13) 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภ า ย ใ น  6 0 วั น  ห ลั ง สิ้ น สุ ด ป

หลักสูตรจัดทํา มคอ.7 รายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร ภายใน 60 วัน  
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

  - รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของ
หลักสูตร 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลดําเนินการ 
* ** หลักฐานอางอิง 

การศึกษา (หลักฐานหมายเลข 
4.13) 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู  ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ในทุก
รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556 

  - มคอ.3 
(หลักฐานหมายเลข 
4.9) 
- มคอ.5 
(หลักฐานหมายเลข 
4.11) 
- รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของ
หลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.13) 
- รายงานการทวน
สอบของหลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.15) 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนกลยุทธการสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประ เ มินการดํ า เนินงาน ท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

-    

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับ
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน 

มีการใหคําแนะนําและประเมินผลการ
ทดลองสอนกอนมอบหมายรายวิชาให
อาจารยใหมดําเนินการสอน 

  - รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของ
หลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.13) 
- รายงานการประชุม 
(หลักฐานหมายเลข 
4.14) 

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน
ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง 

- อาจารยประจําหลักสูตรท่ีพัฒนา
ศักยภาพจนไดรับตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยเพ่ิมเติมในป 2557 คือ 
ผศ.บรรพต พิจิตรกําเนิด 
- อาจารยประจําหลักสูตรท่ีกําลัง
ศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของในระดับ
ปริญญาเอก ไดแก  

  - รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของ
หลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.13) 
- สรุปผลการพัฒนา
ตนเองของอาจารย
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลดําเนินการ 
* ** หลักฐานอางอิง 

ผศ.บุญญลักษม ตํานานจิตร และ ผศ.
บรรพต พิจิตรกําเนิด 
- อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนเขารับ
การอบรมภาษาอังกฤษจากโครงการ
พัฒนาบุคลากรของหลักสูตร ในป
การศึกษา1/2558 

ประจําหลักสูตร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.22) 
- บันทึกรายงานผล
การศึกษาตอของ
อาจารย 
(หลักฐานหมายเลข 
4.23) 
- คําสั่งการเขา
ประชุมวิชาการ 
อบรม สัมมนา และ
ผลท่ีไดรับจากการ
เขารวมกิจกรรมของ
อาจารย 
(หลักฐานหมายเลข 
4.24) 
- คําสั่ง/บันทึกขอ
อนุญาตไปเปน
วิทยากร 
(หลักฐานหมายเลข 
4.25) 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(นางสุกัญญา พวงแกว)  
เขารับการอบรมภาษาอังกฤษจาก
โครงการพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร 
ในปการศึกษา1/2558 

  - คําสั่งการเขา
ประชุมวิชาการ 
อบรม สัมมนา และ
ผลท่ีไดรับจากการ
เขารวมกิจกรรมของ
บุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน 
(หลักฐานหมายเลข 
4.26) 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

-    

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-    
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลดําเนินการ 
* ** หลักฐานอางอิง 

13) (ถามี)     
14) (ถามี)     
15) (ถามี)     

รวมจํานวนตัวบงช้ีในปนี้ 9  9 
จํานวนตัวบงช้ีในปนี้ท่ีดําเนินการผาน 9  - 

รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปนี ้ 100  100 
หมายเหต ุ:  *  แทนคา  = เปนไปตามเกณฑ และ  

  ** แทนคา  = ไมเปนไปตามเกณฑ 

 
การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทําให

ผิดปกต ิ
มาตรการแกไข หลักฐาน

อางอิง 

- - - มีการทวนสอบ
กอนการสง
เกรดจาก
หลักสูตรฯ จึง
ไมมีรายวิชาใด
มีผลการเรียน
ไมปกติ 

- - - 

 

รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนในปการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลทีไ่มเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

- - - - - 
 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีแกไข หลักฐานอางอิง 

- - - - - - 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 

รหัส 
ช่ือวิชา 

ภาค
การศึ
กษา 

ผล
การ
ประเ
มิน
โดย

นักศึก
ษา 

แผนการปรับปรุง 

หลัก
ฐาน
อาง
อิง 

มี ไ
ม
มี 

15001
17 
ภาษาไ
ทยเพ่ือ
การ
สื่อสาร 

1/25
57 

  - - 
มคอ.
3 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.9) 
- 
มคอ.
5 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.11) 

40001
11 
เทคโนโ
ลยี
สารสน
เทศ 

1/25
57 

  ควรจัดการเรียนการสอนโดยการนําคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) ระดับอุดมศึกษามากําหนดเปนรายดานในการทําแผนการเรียน
การสอน โดยใหความสําคัญในทุกดานใหเทียบเทากับดานการใหเนื้อหาความรู 
โดยลดการสอนดวยการบรรยายใหนอยลง หรือเลือกเนื้อหาสําคัญๆ มาใสไวใน
ตาราเรียน จัดใหนักศึกษาคนควาและคิดวิเคราะหเองใหมากข้ึน สนับสนุนการให
นักศึกษาเปนศูนยกลาง สนับสนุนใหเรียนรูโดยการทํากิจกรรมท้ังในหองเรียน
และนอกหองเรียน 

- 
มคอ.
3 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.9) 
- 
มคอ.
5 
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รหัส 
ช่ือวิชา 

ภาค
การศึ
กษา 

ผล
การ
ประเ
มิน
โดย

นักศึก
ษา 

แผนการปรับปรุง 

หลัก
ฐาน
อาง
อิง 

(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.11) 

16311
02  
สารสน
เทศ 
หองสมุ
ด และ
สังคม 

1/25
57 

  ปรับการนําเสนอการรายงานกลุมใหเหมาะสมกับชวงเวลา - 
มคอ.
3 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.9) 
- 
มคอ.
5 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.11) 

16312
06  
การ
พัฒนา
ทรัพยา
กร
สารสน
เทศ 

1/25
57 

  ควรจัดทําเอกสารประกอบการสอน - 
มคอ.
3 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.9) 
- 
มคอ.
5 
(หลัก
ฐาน
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รหัส 
ช่ือวิชา 

ภาค
การศึ
กษา 

ผล
การ
ประเ
มิน
โดย

นักศึก
ษา 

แผนการปรับปรุง 

หลัก
ฐาน
อาง
อิง 

หมา
ยเลข 
4.11) 

16314
05   
การ
จัดระบ
บ
สารสน
เทศ
และ
ความรู 

1/25
57 

  - อาจารยควรใหเวลาทายชั่วโมงในการทวนสอบความรูอีกครั้งหนึ่ง  

- เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนควรมีการสอนทบทวนเนื้อหาท้ังหมดอีกครั้ง หาก
เปนไปได 

- 
มคอ.
3 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.9) 
- 
มคอ.
5 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.11) 

16316
02 
ภาษาอั
งกฤษ
เพ่ือ
การ
สื่อสาร
ในงาน
หองสมุ
ดและ
สารสน
เทศ 

1/25
57 

  ผูสอนควรอธิบายการทํางานในแตละข้ันตอนอยางละเอียด จะชวยใหนักศึกษา
ทํางานไดถูกตองตามวัตถุประสงคมากข้ึน 

- 
มคอ.
3 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.9) 
- 
มคอ.
5 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
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รหัส 
ช่ือวิชา 

ภาค
การศึ
กษา 

ผล
การ
ประเ
มิน
โดย

นักศึก
ษา 

แผนการปรับปรุง 

หลัก
ฐาน
อาง
อิง 

4.11) 

16323
09  
การคน
คืน
สารสน
เทศ 

1/25
57 

  ควรฝกใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดท่ีหลากหลาย - 
มคอ.
3 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.9) 
- 
มคอ.
5 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.11) 

15001
10 
ภาษาอั
งกฤษ
เพ่ือ
การ
สื่อสาร 

2/25
57 

  ควรเนนการปฏิบัติการดานทักษะการฟง Speaking test ใหมากข้ึน - 
มคอ.
3 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.9) 
- 
มคอ.
5 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.11) 

15001 2/25   - - 
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รหัส 
ช่ือวิชา 

ภาค
การศึ
กษา 

ผล
การ
ประเ
มิน
โดย

นักศึก
ษา 

แผนการปรับปรุง 

หลัก
ฐาน
อาง
อิง 

16  
จริย
ศาสตร 

57 มคอ.
3 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.9) 
- 
มคอ.
5 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.11) 

25001
14 
สังคมไ
ทยรวม
สมัย 

2/25
57 

  ขอมูลการปรับปรุงใน มคอ.5 ไมสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาในตอนเรียนนี้ 
เชน ในหัวขอ “ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน” ระบุวาจํานวน
นักศึกษามากเกินประมาณ 80 คน ทําใหจัดการเรียนการสอนยาก แตตอนเรียน
นี้มีนักศึกษาเพียง 41 คน และขอความท่ีเขียนมาก็ไมใชขอเสนอการดําเนินการ
เพ่ือปรับปรุงวิธีสอน แตเปนประเด็นปญหา 

- 
มคอ.
3 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.9) 
- 
มคอ.
5 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.11) 

16313
05  
การ

2/25
57 

  อาจารยควรอธิบายการทํางานในแตละข้ันตอนอยางละเอียด จะชวยใหนักศึกษา
ทํางานไดถูกตองตามวัตถุประสงคมากข้ึน 

- 
มคอ.
3 
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รหัส 
ช่ือวิชา 

ภาค
การศึ
กษา 

ผล
การ
ประเ
มิน
โดย

นักศึก
ษา 

แผนการปรับปรุง 

หลัก
ฐาน
อาง
อิง 

บริการ
หองสมุ
ดและ
การจัด
เผยแพ
ร
สารสน
เทศ 

(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.9) 
- 
มคอ.
5 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.11) 

16314
06  
การ
จัดการ
หองสมุ
ดและ
องคกา
ร
สารสน
เทศ 

2/25
57 

  - อาจารยควรหาวิธีการชักชวนใหนักศึกษาแสดงความเห็นและมีปฏิสัมพันธ
ระหวางกันในชั้นเรียน 
- อาจารยควรแนะนําวิธีการใชโปรแกรม  
MS-Word  
- อาจารยควรแนะนําการอางอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

- 
มคอ.
3 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.9) 
- 
มคอ.
5 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.11) 

16316
01 
ภาษาไ
ทยเพ่ือ
การ

2/25
57 

  ควรจัดประชุมผูสอนท้ังกอนเปดภาคเรียน ระหวางภาคเรียน และหลังปดภาค
เรียน เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

- 
มคอ.
3 
(หลัก
ฐาน
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รหัส 
ช่ือวิชา 

ภาค
การศึ
กษา 

ผล
การ
ประเ
มิน
โดย

นักศึก
ษา 

แผนการปรับปรุง 

หลัก
ฐาน
อาง
อิง 

สื่อสาร
ในงาน
หองสมุ
ดและ
สารสน
เทศ 

หมา
ยเลข 
4.9) 
- 
มคอ.
5 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.11) 

16323
12   
การ
สงเสริม
การ
อาน
และ
การ
เรียนรู
ตลอด
ชีวิต 

2/25
57 

  - - 
มคอ.
3 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.9) 
- 
มคอ.
5 
(หลัก
ฐาน
หมา
ยเลข 
4.11) 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

ควรจัดประชุมผูสอนท้ังกอนเปดภาคเรียน ระหวางภาคเรียน และหลังปดภาคเรียน เพ่ือรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยเสนอแนะอาจารยในดานตางๆ ดังนี้ 

1. แนะนําใหนักศึกษามีการทํา KM แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยและเพ่ือนนักศึกษาและสอบถาม
ประเด็นท่ีไมเขาใจ 

2. ควรมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือนําผลท่ีไดมาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอน และเพ่ือ
ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน 

3. อาจารยควรชี้แจงอธิบายเนื้อหาอยางละเอียด และชัดเจนในแตละรายวิชา ไดแก ประเด็นตางๆ ดังนี้ 
- อาจารยควรอธิบายข้ันตอนการทํางานใหละเอียด และควรมีการสอบทวนผลการเรียนของนักศึกษา

เม่ือเรียนจบทุกบทแลว เพ่ือทบทวนเนื้อหา และทําใหนักศึกษาสามารถนําทักษะไปใชในการทํางานอยางแทจริง 
- อาจารยควรนําขอมูลและเง่ือนไขในการนําเสนองานใหนักศึกษาทราบ เนื่องจากนักศึกษาไมซักถาม

เพ่ือใหเกิดความเขาใจ มีผลในทางลบโดยสังเกตจากผลงานท่ีเสนอตอผูสอน ควรมีการสอบทวนผลการทํางานของ
นักศึกษาเปนรายบุคคล 

- อาจารยควรจัดเพ่ิมเวลาใหมีการสอบปากเปลานอกเวลาเรียนใหกับนักศึกษาเพ่ือเปนการสงเสริมให
นักศึกษาไดฝกฝนการพูด และเปนการกระตุนใหนักศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมข้ึน 

- อาจารยควรเรียนภาษามือและทําความเขาใจกับลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
- การเรียนการสอนควรเนนท่ีแบบฝกปฏิบัติและการศึกษาดวยตนเอง เพ่ือใหนักศึกษาไดทําความเขาใจ

ในบทเรียนดวยตนเองมากยิ่งข้ึน 
- อาจารยควรมีกิจกรรมท่ีชักนําใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธในหองเรียนดวยเทคนิคการสอนแบบใหม โดย

ใชสื่อการสอน ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในรูปแบบตางๆ ใหมากข้ึน เนื่องจากนักศึกษาจะไมตอบ
คําถาม ไมแสดงความคิดเห็นใดๆ ในการสอนแบบบรรยาย 

- ควรมีการประชุมอาจารยผูสอนท้ังหมดเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณและปญหาท่ีพบเห็นในชั้นเรียน 
และควรรวมกันพัฒนากิจกรรมและงานท่ีมอบหมายใหสอดคลองกันกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 

4. ควรมีการจัดประชุมโดยเชิญผูมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน 
ไดแก อาจารยท่ีเก่ียวของการการสอนทุกรายวิชา ผูใชบัณฑิต และในอนาคตควรใหนักศึกษาชั้นปท่ี 3-4 และบัณฑิตท่ี
ไดงานทําแลวรวมการประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ เพ่ือนําผลท่ีไดมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเกิด
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และเปนการพัฒนาผูสอนใหกาวทันการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
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ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  
มาตรฐานผล
การเรียนรู 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง หลักฐานอางอิง 

คุณธรรม
จริยธรรม 

- ปญหาท่ีพบในวิธีการสอนแบบ
รวมมือรวมใจ คือ การตรงตอ
เวลาในการเขาชั้นเรียน และการ
แตงกายของนักศึกษา เนื่องจาก
เม่ือนักศึกษามาสายทําใหการ
เรียนรูแบบรวมมือรวมใจไม
สามารถดําเนินการไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ  
- เนื่องจากหองเรียนมีนักศึกษา
พิเศษ (พิการทางหู ตา และออทิ
สติก) การทํากิจกรรมจําเปนตอง
ไดรับความรวมมือจากนักศึกษา
ปกติ แตจากการสังเกต นักศึกษา
พิเศษจะไดเขาไปรวมกลุม โดย
อาจารยตองเปนผูกําหนดให 
- นักศึกษาบางคนใสเสื้อกีฬา
มหาวิทยาลัยเขาเรียน  
- สรางความเขาใจในการแบงงาน
ดานท่ีนักศึกษาพิเศษสามารถทํา
ได เชน การคนขอมูล เปนตน 
- มีนักศึกษาไมใหความรวมมือใน
การนําเสนองาน และขาดการ
อางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลในการ
นําเสนอรายงาน และสืบคน
ขอมูลจากแหลงทรัพยากร
สารสนเทศจํานวนนอย 
- การกระตุนใหนักศึกษาเขาชั้น
เรียนและแตงกายใหถูกตองตาม
ระเบียบ ควบคูกับการใชระบบ
การใหคะแนนการเขาชั้นเรียน 
 

- อาจารยผูสอนทุกคนในหลักสูตรตอง
รวมกันเขมงวดและใชกติกาการเขาชั้น
เรียนสายอยางจริงจัง และรวมกันเขมงวด
ตักเตือนเรื่องการแตงกายเขาเรียนของ
นักศึกษาทุกครั้งท่ีเขาสอน  
- ควรใหคะแนนการชวยเหลือเก้ือกูลเพ่ือน
นักศึกษาพิเศษ แทนการหักคะแนนคนท่ี
ไมรวมแสดงตนในการนําเสนองานของ
กลุม โดยอาจารยจําเปนตองทําความ
เขาใจถึงความบกพรองและความแตกตาง
ของบุคคลท่ีอยูรวมกันในสังคม และให
ความรูในการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
- อาจารยควรอธิบายใหนักศึกษาเห็น
ความสําคัญของการอางอิงแหลงท่ีมาของ
ขอมูล เพ่ือใหเกิดจริยธรรมในวิชาชีพ
บรรณารักษและวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 
- ควรใชวิธีการสอนแบบอภิปราย เพ่ือให
นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นตอการเขา
ชั้นเรียน ไดขอสรุปวาหากเขาเรียนสาย
เกินกวาเวลา 15 นาที ถือวาสาย หากเกิน 
30 นาที ถือวาขาด เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจ
ความสําคัญของการตรงตอเวลา และทํา
ขอตกลงกันและเห็นดวย เพ่ือใหนักศึกษา
มีความกระตือรือรนในการเขาชั้นเรียน
มากข้ึน มีอัตราการมาสายนอยลง สวน
เรื่องการแตงกายใหยึดกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาไมปฏิบัติตาม
ใหตักเตือน 3 ครั้ง จากนั้นจึงตัดคะแนน
ความประพฤติ เพ่ือใหนักศึกษาตระหนัก
ถึงความเปนสวนดุสิต 
- มอบหมายงานใหนักศึกษาไปหาขอมูล
นอกสถานท่ี โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาเปน
หลัก 
- ใหนักศึกษาหาขาวท่ีเก่ียวของกับ

- มคอ.5 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.11) 
- รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
ของหลักสูตร 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.13) 
- รายงานการ
ทวนสอบ 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.15) 
- รายงานการ
ประชุม 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.9) 
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มาตรฐานผล
การเรียนรู 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง หลักฐานอางอิง 

คุณธรรมและจริยธรรมท้ังในดานดีและ
ดานลบ เพ่ือจัดทํากฤตภาคและวิเคราะห
ขอมูลเนื้อหาขาวเพ่ืออานเปนความรูใน
ดานจริยธรรม 
- อาจารยตักเตือนใหแบงเวลาใหถูกตอง 
และผลจากการตรวจใหคะแนนผลงานท่ี
นักศึกษาทําสงทุกครั้ง 

ความรู - นักศึกษาขาดการอานเนื้อหา
ของแตละบทเรียนในบทเรียน
ออนไลนกอนทําแบบทดสอบหลัง
เรียน  
- นักศึกษายังนําเสนอดวยการยืน
อาน ขาดการเตรียมเนื้อหากอน
นําเสนอ และไมมีการสรุป
ประเด็นสําคัญของเรื่องท่ีนําเสนอ  
- นักศึกษาเขียนอางอิงไมถูกตอง  
ปญหาท่ีพบในวิธีการสอนแบบ 
แบงกลุมทํางาน คือนักศึกษาทุก
กลุมขาดความเขาใจการประยุกต
ความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
ขอเสนอแนะ ตองมอบหมาย
กิจกรรมการปฏิบัติใหนักศึกษา
ทํา 3 – 5 กิจกรรมฝกทักษะการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให
นักศึกษา และอาจารยตองคอย
เปนผูใหคําแนะนํานักศึกษาทุก
กลุมอยางใกลชิดทําใหนักศึกษา
เกิดความเขาใจการปฏิบัติงานได
ดีข้ึน 
- นักศึกษาปกติ มีปญหาใน
สื่อสารกับอาจารย กลาวคือ เวลา
ไมเขาใจในการทํางาน ไมมีการ
ซักถามใหเกิดความกระจาง สวน
นักศึกษาพิเศษ มีผลการทํางานท่ี
เกินความรู ความสามารถของ
ตนเอง ซ่ึงคาดวาผูปกครองอาจ
ทําการบานแทน ดังนั้นความรูท่ี

- ตองใหนักศึกษาทําซํ้าในกรณีท่ีทํา
คะแนนไมถึงเกณฑท่ีกําหนดของแตละ
บทเรียน  
- สอนวิธีการเขียนอางอิงจากแหลงหลักๆ 
เชน จากหนังสือ อินเทอรเน็ต เปนตน 
เนื่องจากเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาใน
ทุกสาขาวิชา และเปนประโยชนตอ
การศึกษาคนควาเพ่ิมเติมในอนาคต 
- ผูสอนย้ําประเด็นท่ีนักศึกษาตองปฏิบัติ
ใหชัดเจนและใหตรงตามขอตกลงในชั้น
เรียน 
- ผูสอนย้ําประเด็นท่ีนักศึกษาตองปฏิบัติ
ใหชัดเจนและใหตรงตามขอตกลงในชั้น
เรียน 
- ผูสอนแนะนําวิธีการแบงเวลา เทคนิค
การเรียน การแสวงหาความรู และวิธีการ
นําเสนอหนาชั้นเรียนใหกับนักศึกษาเพ่ือ
นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
- อาจารยใชการแนะนําและบอกแนวทาง
ในการเรียน การบันทึก และการเขียน
ใหกับนักศึกษาเปนระยะ ผานผลงานท่ีทํา
สงทุกครั้ง 
- อาจารยควรประสานความรวมมือในการ
จัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยดาน
การศึกษาพิเศษสําหรับการสอนเด็กพิเศษ 

- มคอ.5 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.11) 
- รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
ของหลักสูตร 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.13) 
- รายงานการ
ทวนสอบ 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.15) 
- รายงานการ
ประชุม 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.9) 
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มาตรฐานผล
การเรียนรู 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง หลักฐานอางอิง 

นักศึกษาไดรับจากการทํางาน
อาจไมสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย  
- นักศึกษาพิเศษมักมีปญหาใน
สื่อสารกับผูสอน กลาวคือ เวลา
ไมเขาใจในการทํางาน ไมสามารถ
ซักถามใหเกิดความกระจาง 
ดังนั้นความรูท่ีนักศึกษาไดรับจาก
การทํางานอาจไมสัมฤทธิ์ผลตาม
เปาหมาย  
- นักศึกษายังไมสามารถถายทอด
ความรูออกมาผานการสอบ
ประมวลความรูไดเทาท่ีควร 
- นักศึกษาไมคอยใหความรวมมือ
ในการสื่อสารในชั้นเรียน 
เนื่องจากการปฏิสัมพันธระหวาง
การเรียนการสอนยังมีนอย ควร
สงเสริมดวยกิจกรรมท่ีเนนการ
ปฏิสัมพันธ 

ทักษะทาง
ปญญา 

- ปญหาท่ีพบในวิธีการสอนแบบ 
อภิปราย พบวานักศึกษายังขาด 
ความเขาใจ ในการปฏิบัติงาน
ดานการ 
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจริง 
ในขณะท่ีนักศึกษาบางคนให
ความสําคัญและจัดลําดับ
กระบวนการทํางานไดจนเกิด
ทักษะทางปญญา แตบางคนยัง
จับกลุมกับเพ่ือนจนไมคอยเห็น
พัฒนาการทางปญญาเทาท่ีควร  
- นักศึกษาจะไมคอยแสดงความ
คิดเห็นในขณะท่ีอยูในชั้นเรียน 
ผลงานท่ีมอบหมายยังไมเปนท่ีพึง
พอใจ ควรมีการกํากับและให
คําแนะนําตลอดเวลาของการ
ทํางานท่ีมอบหมาย เพ่ือให
ผลงานท่ีออกมาตรงกับ
จุดมุงหมายของรายวิชา 

- อาจารยผูสอนมีการพานักศึกษาศึกษาดู
งานภายใน มหาวิทยาลัยฯ ไดแกท่ีสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และศึกษาดูงานภายนอก ไดแก TK Park 
และ TCDC ทําใหนักศึกษาไดเห็นสภาพ
จริง และกลับมาอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นไดสอดคลองกับสภาพความเปน
จริง ทําใหเห็นพัฒนาการทางปญญาอยาง
เห็นไดชัด 
- เม่ืองานออกมาไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของรายวิชา เชน การจัด 
play role เปนตน ผูสอนควรใหโอกาส
นักศึกษาจัดทําใหม พรอมท้ังแนะนําจุดท่ี
ควรปรับปรุงและนําเสนอ  
- อาจารยใหคะแนนเพ่ิมสําหรับนักศึกษาท่ี
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เพ่ือสงเสริม
พฤติกรรมท่ีดี 

- มคอ.5 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.11) 
- รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
ของหลักสูตร 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.13) 
- รายงานการ
ทวนสอบ 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.15) 
- รายงานการ
ประชุม 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.9) 
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มาตรฐานผล
การเรียนรู 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง หลักฐานอางอิง 

 
ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคล
และความ
รับผิดชอบ 

- นักศึกษาขาดการทํากิจกรรม
ตามท่ีกําหนด ขาดความเอาใจใส
ตอการทํารายงานตามหัวขอท่ี
กําหนด บางคนขาดความรวมมือ
ในการทํางานกลุมเพราะไมเขา
รวมนําเสนองานในชั้นเรียน 
นักศึกษาบางคนมีมนุษยสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมหองนอย ทําใหการ
ทํางานเปนทีมบกพรอง 
- นักศึกษาในชั้นยังกระจายขอมูล
ขาวสารตางๆ ใหเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางตาไดไมดีเทาท่ีควร 
และนักศึกษาผูมีความบกพรอง
เองยังขาดปฏิสัมพันธกับเพ่ือน
และผูสอนในดานการเรียนและ
การใหขอมูลความรู  
- นักศึกษาบางคน ไมสามารถ
ทํางานรวมกับเพ่ือนรวมกลุมได 
- นักศึกษาไมมีกระบวนการแบง
ความรับผิดชอบท่ีสามารถแสดง
ถึงการทํางานรวมกัน ควรให
นักศึกษาทําแผนการทํางาน
ประกอบข้ันตอนการทํารายงาน 

- แกไขดวยการหักคะแนนหรือไมให
คะแนนการนําเสนอ และผูสอนอบรมและ
แนะนําแนวทางใหนักศึกษาใชความมี
มนุษยสัมพันธใหเกิดประโยชนในการ
ทํางานเปนทีม 
- ผูสอนอบรมและแนะนําแนวทางให
นักศึกษาใชความสัมพันธสวนบุคคลและ
มนุษยสัมพันธใหเกิดประโยชนในการ
ทํางานเปนทีม 
- ผูสอนใหคําแนะนําการปฏิบัติตนใหกับ
นักศึกษาท่ีมีความบกพรองทางตาและ
เพ่ือนท่ีคอยดูแลใหปรับปรุงพฤติกรรมใน
การรับสงขอมูลขาวสาร 
- อาจารยใหคําแนะนํา และพยายามให
นักศึกษาเห็นประโยชนของการทํางานเปน
กลุม การแบงงานเพ่ือรับผิดชอบงานท่ี
ไดรับมอบหมาย และชวยเหลือเพ่ือนท่ี
พิการ  
 
 

- มคอ.5 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.11) 
- รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
ของหลักสูตร 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.13) 
- รายงานการ
ทวนสอบ 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.15) 
- รายงานการ
ประชุม 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.9) 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- นักศึกษายังขาดการคนควา
ขอมูลเพ่ิมเติม ไมคอยมีทักษะ
การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล  
- นักศึกษาไดรับมอบหมายงาน
แตอาจเปนเพราะไมกลาซักถาม
เวลานําเสนองานในบางกลุม จึง
นําเสนอไดไมดีเทาท่ีควรเนื่องจาก
เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไม
ตรงตามวัตถุประสงคของงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 
- นักศึกษายังขาดทักษะในการ
วิเคราะห สังเคราะห และนํา
ความรูมาแกปญหาอยางเปน

- อบรมสงเสริมการคนควาจากแหลงตางๆ 
เพ่ิมเติม  
- อธิบายกระบวนการในการนําเสนอครั้ง
แรกใหขอคิดและจัดใหมีการนําเสนอครั้งท่ี
สองมีการปรับปรงุ เพ่ือดูพัฒนาการของ
นักศึกษา 
- ฝกใหนักศึกษาทําโครงงานเพ่ือฝกทักษะ
การสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
รายวิชาท่ีเก่ียวของ  
- อาจารยใหขอคิดและแนะนํา
กระบวนการคิดอยางเปนระบบ การ
วิเคราะหขอมูลกอนดําเนินงานท่ีนักศึกษา
ไดรับมอบหมาย 

- มคอ.5 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.11) 
- รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
ของหลักสูตร 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.13) 
- รายงานการ
ทวนสอบ 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.15) 
- รายงานการ
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มาตรฐานผล
การเรียนรู 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง หลักฐานอางอิง 

ระบบ  
- นักศึกษายังใชโปรแกรม  
MS-Word ในการสรางผลงานไม
ดีเทาท่ีควร 

 
- อาจารยแนะนําและสอนวิธีการใช  
MS-Word เพ่ิมเติม 

ประชุม 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.9) 

  
การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  
จํานวนอาจารยใหม …………1……………. จํานวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ ………1………… 
 

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวน  
สรุปขอคิดเห็น และประโยชน

ที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
หลักฐานอางอิง 

อาจารย 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. การอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
อาจารยทุกคนในหลักสูตร ณ หอง
หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดสุิต 

10 1 ไดนําความรูท่ีไดรับไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
และใชพัฒนาตนเอง
ประกอบการเรียนการสอน
ไดเพ่ิมข้ึน 

- รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
ของหลักสูตร 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.13) 
- คําสั่งการเขา
ประชุมวิชาการ 
อบรม สัมมนา 
และผลท่ีไดรับ
จากการเขารวม
กิจกรรมของ
อาจารย 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.24) 

2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิค
การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยให
ไดรับการพิจารณาและอนุมัติ
ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก” ณ อาคารเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ศูนยวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ไดแก ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา และ 
ผศ.บุญญลักษม ตํานานจิตร 

2  ไดแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินการวิจัยใหไดรับการ
พิจารณาในกรอบของ
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
และประยุกตใชในการขอ
อุดหนุนเงินวิจัยไดในทุก
แหลงทุนวิจัย 

- รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
ของหลักสูตร 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.13) 
- คําสั่งการเขา
ประชุมวิชาการ 
อบรม สัมมนา 
และผลท่ีไดรับ
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จํานวน  
 

 

หลักฐานอางอิง 

จากการเขารวม
กิจกรรมของ
อาจารย 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.24) 

3. ประชุมวิชาการ เรื่อง “Online 
Information and Education 
Conference 2015” ณ หองประชุม
รักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ไดแก ผศ.ดร.ปริศนา 
มัชฌิมา ผศ.บุญญลักษม ตํานานจิตร 
และ ดร.ทิพวัลย ขันธมะ 

3  ไดรับขอมูลแนวโนมทางดาน
เทคโนโลยีและการจัดการ
หองสมุดท่ีทันสมัยและนํา
ความรูท่ีไดไปประยุกตใชกับ
การเรียนการสอนได 

- รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
ของหลักสูตร 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.13) 
- คําสั่งการเขา
ประชุมวิชาการ 
อบรม สัมมนา 
และผลท่ีไดรับ
จากการเขารวม
กิจกรรมของ
อาจารย 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.24) 

4. ประชุมอาจารยเรื่อง  
“การจัดทํา EdPEx 200” อาจารย
ทุกคน ณ หอง 11702 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดสุิต 

10  ไดรับทราบขอมูลในการ
จัดทํา EdPEX 200 ท่ีนําไป
เปนแนวทางในการเขียน
ประจําหมวดท่ีไดรับ
มอบหมายและเขาใจข้ันตอน
ในการเขียนแตละหมวด
เพ่ิมข้ึน 

- รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
ของหลักสูตร 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.13) 
- คําสั่งการเขา
ประชุมวิชาการ 
อบรม สัมมนา 
และผลท่ีไดรับ
จากการเขารวม
กิจกรรมของ
อาจารย 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.24) 

5. สัมมนา เรื่อง “ดีโอไอ-ไทยแลนด 
(DOI-Thailand)” ณ หองประชุม
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ชั้น 2 
อาคาร วช.1 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดแก 

2  ไดรับทราบขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในเรื่องลิขสิทธิ์และ
การใหบารโคดเลขประจําสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเปนสื่อท่ีมี

- รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
ของหลักสูตร 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.13) 
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จํานวน  
 

 

หลักฐานอางอิง 

ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา และ  
ดร.ทิพวัลย ขันธมะ 

ความจําเปนในการอางอิง
มากข้ึน ทําใหทราบถึง
กระบวนการและท่ีมาของ
การไดเลขประจําสื่อ 

- คําสั่งการเขา
ประชุมวิชาการ 
อบรม สัมมนา 
และผลท่ีไดรับ
จากการเขารวม
กิจกรรมของ
อาจารย 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.24) 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“ทิศทางการวิจัยเพ่ือพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทย” ณ หองแมนดารินเอ
และบี โรงแรมแมนดาริน กรงุเทพฯ 
ไดแก ผศ.บุญญลักษม  ตํานานจิตร 

1  ไดแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินการวิจัยใหไดรับการ
พิจารณาในกรอบของ
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ดานการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทย นํามาพัฒนาตอ
ยอดงานวิจัยดานอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต 

- รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
ของหลักสูตร 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.13) 
- คําสั่งการเขา
ประชุมวิชาการ 
อบรม สัมมนา 
และผลท่ีไดรับ
จากการเขารวม
กิจกรรมของ
อาจารย 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.24) 

7. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูและสนับสนุนการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร  
ณ หองประชุมศรีตรัง 3 โรงแรมตรัง 
กรุงเทพฯ ไดแก          
ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา และ  
ผศ.บรรพต พิจิตรกําเนิด 

2  ไดแนวทางการดําเนินงาน
ดานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
และสนับสนุนการประกัน
คุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร และสามารถ
ถายทอดใหแกอาจารยใน
หลักสูตรทุกคนทราบและ
ปฏิบตัิไดอยางถูกตอง 

- รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
ของหลักสูตร 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.13) 
- คําสั่งการเขา
ประชุมวิชาการ 
อบรม สัมมนา 
และผลท่ีไดรับ
จากการเขารวม
กิจกรรมของ
อาจารย 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.24) 

8. อบรมเรื่อง “ระบบการสรางสือ่ 1  ไดแนวคิดในเรื่องการจัดทํา - รายงานสรุปผล
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จํานวน  
 

 

หลักฐานอางอิง 

การสอนอัจฉริยะ” ในงานวันนัก
ประดิษฐ ประจําป 2558 ณ หอง 
Sapphire 202 ศูนยแสดงสินคาและ
การประชุมอิมแพ็ค (Hall 9) เมือง
ทองธานี ไดแก ดร.ทิพวัลย ขันธมะ 

สื่อประกอบการเรียนการ
สอน และนําไปประยุกตใชใน
รายวิชาท่ีตนเองสอนได 

การดําเนินงาน
ของหลักสูตร 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.13) 
- คําสั่งการเขา
ประชุมวิชาการ 
อบรม สัมมนา 
และผลท่ีไดรับ
จากการเขารวม
กิจกรรมของ
อาจารย 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.24) 

9. การประชุมเชิงปฏิบัติการและฟง
บรรยาย เรือ่ง “วิธีออกแบบหองสมุด
หองสมุดดิจิทัล: สิ่งท่ี (อาจ) ไมได
เรียนจากโรงเรียน
บรรณารักษศาสตร” ณ หองประชุม 
3 ชั้น 3 สํานักวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 
ไดแก ดร.ทิพวัลย ขันธมะ 

1  ไดรับทราบแนวคิดในการ
ออกแบบหองสมุดดิจิทัลใน
ยุคนี้วาตองคํานึงถึงการจัด
อาคารสถานท่ีใหมีความ
พรอม ตองจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศท่ีใหผูใชไดตรง
ความตองการ ซ่ึงการเขารวม
ฟงครั้งนี้ทําใหไดแนวคิดมา
ปรับใชในรายวิชาท่ีสอนได 

- รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
ของหลักสูตร 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.13) 
- คําสั่งการเขา
ประชุมวิชาการ 
อบรม สัมมนา 
และผลท่ีไดรับ
จากการเขารวม
กิจกรรมของ
อาจารย 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.24) 

10. สัมมนา เรื่อง “พัฒนาและ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
การศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต” ณ โรงแรมภูวนาล ีเขา
ใหญ จ.นครราชสีมา ไดแก  
ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา และ  
ผศ.บรรพต พิจิตรกําเนิด 

2  มีความเขาใจเก่ียวกับการ
เขียน มคอ.3 ท่ีมีการ
เชื่อมโยงกับ มคอ.2 ทําให
การจัดการเรียนการสอนมี
ระบบมากข้ึน 

- รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
ของหลักสูตร 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.13) 
- คําสั่งการเขา
ประชุมวิชาการ 
อบรม สัมมนา 
และผลท่ีไดรับ
จากการเขารวม
กิจกรรมของ
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จํานวน  
 

 

หลักฐานอางอิง 

อาจารย 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.24) 

11. อบรม เรื่อง “การจัดทํา 
อีเลินรนิ่ง ดวย โปรแกรม Moodle”  
ณ สํานักวิทยบริการฯ ไดแก                  
ผศ.บรรพต พิจิตรกําเนิด 

1  มีความรูในการจัดทํา         
อีเลิรนนิ่ง ดวยโปรแกรม 
Moodle ซ่ึงจะเปนชองทาง
และเครื่องมือท่ีใชในการ
จัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาตาง ๆ ตอไป 

- รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
ของหลักสูตร 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.13) 
- คําสั่งการเขา
ประชุมวิชาการ 
อบรม สัมมนา 
และผลท่ีไดรับ
จากการเขารวม
กิจกรรมของ
อาจารย 
(หลักฐาน
หมายเลข 4.24) 

 

 
 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
5.1 1 คะแนน 1 คะแนน 
5.2 1 คะแนน 1 คะแนน 
5.3 1 คะแนน 1 คะแนน 
5.4 รอยละ 100 5 คะแนน 
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หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 
ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
แนวทางการปองกันและแกไขปญหา

ในอนาคต 
ขาดอุปกรณ เครื่องมือ คูมือ
ตางๆ ท่ีจําเปนในการเพ่ิมพูน
ทักษะ ความสามารถของผูเรียน
ไวประจําหลักสูตร  

กระทบตอการเรียนรูและการปฏิบัติ
ไมเพียงพอตอการจัดการหองสมุด
และสารสนเทศ ท่ีสามารถปฏิบัติงาน
ไดจริง (วัตถุประสงคขอท่ี 1) 

หลักสูตรไดประชุมหารือ โดยมีนโยบาย
ในการหาทุนสนับสนุนดวยชองทาง
ตางๆ อาทิ เงินสนับสนุนจากศิษยเกา 
การแบงเงินจากโครงการตางๆ เพ่ือ
นํามาจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ คูมือ
ตางๆ ท่ีจําเปน 

ปการศึกษา 2557 นักศึกษามี
เพียงชั้นปท่ี 1 สงผลใหนักศึกษา
ขาดการฝกความเปนผูนํา ผูตาม 
และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

กระทบตอการพัฒนาความเปนผูนํา 
ผูตามท่ีดี และสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได (วัตถุประสงคขอท่ี 4) 

ปการศึกษา 2558 เปนตนไป จะมี
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 และ 2 ซ่ึงทาง
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยมี
กิจกรรมใหนักศึกษาตองทํากิจกรรม
รวมกัน 

 
 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (สกอ. 6.1) 
ประเด็นการประเมิน 
- ระบบการดาํเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมสีวน
รวมของอาจารยประจําหลักสตูร
เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
- จํานวนสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูที่
เพียงพอและเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอน  
-  กระบวนการปรับปรุงตามผล
การประเมินความพงึพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู  
 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

๐ อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการตามคูมือการ
ดําเนินงานของหลักสูตร โดยการมีสวนรวมเพ่ือใหมี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 

1) ดานทรัพยากรการเรียนการสอน อาจารย
ประจําหลักสูตรไดมีขอเสนอแนะในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคลองกับการเรียนการ
สอนในแตละภาคเรียนไปยังสํานักวิทยบริการฯ  

2) ดานการสื่อสารและระบบเครือขาย อาจารย
ประจําหลักสูตรรวมกันตรวจสอบประสิทธิภาพ โดย
หากเกิดปญหาในการใชงาน จะทําการแจงไปยัง
หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหดําเนินการปรับปรุงแกไข 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

3) ดานอาคารสถานท่ี อาจารยประจําหลักสูตร 
และอาจารยผูสอน เม่ือพบขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนกับ
หองเรียน อุปกรณการเรียน จะทําการแจง
เจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ใหดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

- คูมือการดําเนินงาน 
หลักสูตรบรรณารักษฯ 
(หลักฐานหมายเลข 5.1) 
 
 
- รายการเสนอเพ่ือ
จัดซ้ือหนังสือ 
(หลักฐานหมายเลข 5.2) 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

- จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  

๐ หลักสูตรมีความพรอมในดานตาง ๆ ไดแก 
1) ดานทรัพยากรการเรียนการสอน โดยใชแหลง

การเรียนรูภายในสํานักวิทยบริการฯ ซ่ึงมีทรัพยากร
สารสนเทศท้ังท่ีเปนหนังสือ ฐานขอมูลออนไลน 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

2) ดานการสื่อสารและระบบเครือขาย 
มหาวิทยาลัยไดติดตั้งระบบเครือขายไรสาย (Wi-Fi)  
ท่ีครอบคลุมการใหบริการท่ัวบริเวณมหาวิทยาลัย  

 
3) ดานอาคารสถานท่ี มหาวิทยาลัยจัดใหมี

บุคลากรและหนวยงานดูแลความเรียบรอย อํานวย
ความสะดวกใหอยางเรียบรอย อาทิ หองเรียนและ
อุปกรณการเรียน หองอาหาร ศูนยสุขภาพ หอง
พยาบาล เปนตน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

๐ จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 
พบวา การใชสื่ออุปกรณมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา ( X  = 4.64) การบรรยายใชเสียง
ชัดเจน ( X = 4.64)  ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้จาก
การนําผลการประเมินดังกลาวเขาสูการประชุม
อาจารยประจําหลักสูตร เห็นควรวาควรปรับปรุง
แบบประเมิน เพ่ือใหสามารถสะทอนความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมากข้ึน 

 
- มคอ.2 
(หลักฐานหมายเลข 5.3) 

 
- ภาพถายสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู  
(หลักฐานหมายเลข 5.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียน 
(หลักฐานหมายเลข 5.5) 

 

 
 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
6.1 1 คะแนน 1 คะแนน 
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หมวดท่ี 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 
 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน* ความเห็นของผูรับผิดชอบหลกัสูตร 
การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลกัสูตร 
N/A N/A N/A 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรเปดสอนป 2557 เปนปแรกจึงไมมีขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู
ประเมินในปท่ีแลว 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

 

การประเมินจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปท่ีสํารวจ) วันท่ีสํารวจ .............N/A................  
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

N/A N/A 
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน …………………N/A……………………................................................... 
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 

 
การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน ……………………N/A……………………………………………….. 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

N/A N/A 
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน …………………N/A……………………....................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
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หมวดท่ี 7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม

สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 
N/A N/A N/A N/A 

 
ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ………………………………………-……………………………………………………………… 
2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปล่ียนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลรายวิชาฯ) 

- ปรับวิธีการสอนใหเกิดการบูรณาการกิจกรรมหรือชิ้นงานในการสอนแตละวิชา เพ่ือใหนักศึกษา
ทํางานนอยลง แตมีความรูครบถวนในทุกวิชา 

3.  กิจกรรมการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

- ศึกษาดูงาน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาตางประเทศ 

- การจัดการความรูสูการปฏิบัติ และการสื่อสารในองคกร 
 
แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา 2558 
ระบุแผนการปฏิบัติการแตละแผน วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดวาจะส้ินสุดแผน ผูรับผิดชอบ 
โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจรและ
ประชาสัมพันธหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

18 ธ.ค.59 ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 

โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร สูบรรณารักษยุคใหม 

13 ม.ค. 59 รศ.วิภา ศุภจารีรักษ 
ผศ.บรรพต พิจิตรกําเนิด 
ผศ.บุญญลักษม ตํานานจิตร 
ดร.นันทวัน เรืองอราม   
ดร.ทิพวัลย ขันธมะ 
อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ 
อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ   

โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

6 ม.ค. 59 ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 
ดร.นันทวัน เรืองอราม   
ดร.ทิพวัลย ขันธมะ 
ดร.อาภาภรณ อังสาชน 
อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ 
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แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล 
 

ขอรับรองวาขอมูลท่ีนําเสนอในรายงานฉบับนี้ไดมีการดําเนินการจริง 
  1. เปนอาจารยประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมไดประจําหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก  
  2. มีประสบการณผลงานวิจัย  
        (ระบุชื่อเจาของผลงาน  ชื่อผลงาน  ปท่ีพิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน) 
 อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 1 (ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา) 

1. บทความวิจัยเรื่อง “รูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนสําหรับงานบริการสารสนเทศของ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” (วารสารวิจัย สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ปท่ี 7 
ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557) 

2. บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับ
อนุบาล ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” (วารสารสมาคมนักวิจัย ปท่ี 19 ฉบับท่ี 2 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557) 

3. รายงานการวิจัยเรื่อง “การทําบาตรของชุมชนบานบาตร” (กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม) 

 อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 5 (อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ) 
1. บทความวิจัยเรื่อง “ผลการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต” (วารสารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ปท่ี 13 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2557) 

  3. เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  
          โดยมีนักศึกษาอยูในความดูแลปการศึกษานี้จํานวนท้ังสิ้น........คน  
         (ระบุชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ) 

อาจารยท่ีปรึกษา ช่ือวิทยานิพนธ / คนควาอิสระ ช่ือนักศึกษา 
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อาจารยประจาํหลักสูตร: 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรศินา มัชฌิมา 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : _____________________ 
2. ผูชวยศาสตราจารยบุญญลักษม ตํานานจิตร 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : _____________________ 
3. ผูชวยศาสตราจารยบรรพต  พิจิตรกําเนิด 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : _____________________ 
4. ดร.ทิพวัลย  ขันธมะ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : _____________________ 
5. อาจารยรัชฎาพร  ธิราวรรณ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : _____________________ 
 
ประธานหลักสูตร: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริศนา มัชฌิมา 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : _____________________ 
 
เห็นชอบโดย: ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉัตรแกว เภาวิเศษ (คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : _____________________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีใชในการประเมิน 
3. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปท่ีประเมิน 
4. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงช้ี  

 

 

องคประกอบ ตัวบงชี ้
ผลการดําเนินงาน 

ผลคะแนนประเมิน ตัวตั้ง 
ผลลัพธ 

  บรรลุ 
ตัวหาร   ไมบรรล ุ

องคประกอบที่ 1 
(หมวดที่ 1) 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 4 ขอ  ผาน 

องคประกอบที่ 2 
(หมวดที่ 3) 

ตัวบงชีท้ี่ 2.1 N/A คะแนน   
N/A 

ตัวบงชีท้ี่ 2.2 N/A รอยละ ...   
N/A 

องคประกอบที่ 3 
(หมวดที่ 3) 

ตัวบงชี้ 3.1 1 คะแนน  1 
ตัวบงชี้ 3.2 1 คะแนน  1 
ตัวบงชี้ 3.3 2 คะแนน  2 

องคประกอบที่ 4 
(หมวดที่ 2) 

ตัวบงชี้ 4.1 1 คะแนน  1 
ตัวบงชี้ 4.2 (1) 2 รอยละ 40  5 

5 
ตัวบงชี้ 4.2 (2) 3 รอยละ 60  5 

5 
ตัวบงชี้ 4.2 (3) 3.4 รอยละ 68  5 

5 
ตัวบงชี้ 4.2 (4) 
(เฉพาะ ป.เอก) 

- อัตราสวน 
 = ... 

  
- 

เฉลี่ย ตัวบงชี้ 4.2 
15 

5 คะแนน 
 5 

3 
ตัวบงชี้ 4.3 2 คะแนน  2 

องคประกอบที่ 5 
(หมวดที่ 4) 

ตัวบงชีท้ี่ 5.1 1 คะแนน  1 
ตัวบงชีท้ี่ 5.2 1 คะแนน  1 
ตัวบงชีท้ี่ 5.3 1 คะแนน  1 
ตัวบงชีท้ี่ 5.4 9 รอยละ 100  5 

9 
องคประกอบที่ 6 
(หมวดที่ 5) 

ตัวบงชีท้ี่ 6.1 1 คะแนน  1 

10 ตัวบงชี ้ คะแนนเฉลี่ย 2.04 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายองคประกอบ 

องคประกอบ
ท ี ่

คะแนน 
ผาน 

จ ํานวน 
ต ัวบงช ี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉล ี่ย 

ผลการประเม ิน 
0.01 – 2.00  ระด ับคุณภาพนอย 
2.01 – 3.00  ระด ับค ุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระด ับคุณภาพด  ี
4.01 – 5.00  ระด ับค ุณภาพด ีมาก 

1 ผลการประเมิน ผาน  หล ักสต ู รไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

 ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ช ี้ใ

น 
 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 - 
6 

2 - - - N/A  

3 3 3.1, 3.2, 3.3 - - 1.33  

4 3 4.1, 4.2 - - 3.83  

5 4 5.1 5.2, 5.3, 5.4 - 2  

6 1 - 6.1 - 1  

เฉลี่ยรวม 10 6 4 0   

ผลการประเม ิน    2.04  

 

2.2 การวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 – องคประกอบท่ี 6 
องคประกอบ จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

2 - - 
3 หลักสูตรไดสรางระบบและกลไกในการพัฒนา

นักศึกษาครบทุกข้ันตอน 
ในปการศึกษาถัดไปหลักสูตรควรมีการ
ประเมินระบบเก่ียวกับการพัฒนานักศึกษา 
เพ่ือทบทวนและปรับปรุงระบบใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

4 1. หลักสูตรไดสรางระบบและกลไกในการ
บริหารและพัฒนาอาจารย  
2. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ
ท่ีเพียงพอ 

1. หลักสูตรควรสงเสริมและพัฒนาใหอาจารย
ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษา ตําแหนง
ทางวิชาการ และผลงานวิชาการใหครบทุกคน 

5 หลักสูตรไดสรางระบบและกลไกในการ
บริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผูเรียนครบทุกข้ันตอน 

ในปการศึกษาถัดไปหลักสูตรควรมีการ
ประเมินระบบเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 
การจดัการเรียนการสอน และการประเมิน
ผูเรียนครบทุกข้ันตอน เพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงระบบใหมีประสทิธภิาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

6 หลักสูตรไดสรางระบบและกลไกในการเตรียม
สิง่สนับสนุนการเรียนรูครบทุกข้ันตอน 

ในปการศึกษาถัดไปหลักสูตรควรมีการ
ประเมินระบบเก่ียวกับการเตรียมสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู เพ่ือทบทวนและปรับปรุงระบบให
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

 


	ส่วนหน้า
	TQF7_2557_Content10

