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รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2558
(1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559)

ระดับหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25471651102266
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
พ.ศ.2556
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
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คานา
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต
ประจาปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้ ได้นาเสนอข้อมูลทั่วไป และการดาเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ การ
บริหารอาจารย์ การบริการนักศึกษาและบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร รวมถึงแผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดย
การรายงานผลการดาเนินงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ระยะ ๆ ทั้ ง ยั ง เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาอีกด้วย
ทั้งนี้เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางสาขาวิชาได้นาเสนอในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องสาขาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ ซึ่ ง สามารถดู ที่ :
http://dusithost.dusit.ac.th/~info-science/qa.html
อาจารย์ประจาหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
กรกฎาคม 2559
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25471651102266
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
มคอ. 2
1. รองศาสตราจารย์วิภา ศุภจารี
รักษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา
มัชฌิมา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุดา
ปั้นตระกูล
4. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ

อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน

หมายเหตุ

1. ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ

มีการเปลี่ยนแปลง
จานวน 3 ครั้ง จนถึง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา เดือนกรกฎาคม 2559
ตามหลักฐาน คือ
มัชฌิมา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์ สมอ.08 จานวน
3 ฉบับ
ตานานจิตร
4. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต
พิจิตรกาเนิด
พิจิตรกาเนิด
อาจารย์ผู้สอน (รวมอาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป) (หลักฐานหมายเลข 1.2 ตารางสอน 1/58 และ
2/58)
รศ.วิภา ศุภจารีรักษ์
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม
ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน
อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
รศ.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว
อ.เบญจวรรณ พงศ์สุวรรณ

อ.สุขเกษม จารุวิจิตร์
อ.รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล
อ.ฑีฆะ ฤทธิพันธ์
อ.จุฬาลักษณ์ ปาณะศรี
อ.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์
อ.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
อ.นลินรัตน์ พิพัฒน์รงั สรรค์

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงจานวน 3 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 เปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุดา ปั้นตระกูล เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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บุญญลักษม์ ตานานจิตร เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุดา ปั้นตระกูล ลาศึกษาต่อ โดยได้นาเสนอ
สภาวิชาการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 8(29)/2557 และได้ทาหนังสือ (สมอ.
08) ถึง สกอ. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 (หลักฐานหมายเลข 1.1)
ครั้งที่ 2 เปลี่ยนจาก รองศาสตราจารย์วิภา ศุภจารีรักษ์ เป็น ดร.ทิ พ วั ล ย์ ขั น ธมะ
เนื่องจาก รองศาสตราจารย์วิภา ศุภจารีรักษ์ โอนไปปฏิบัติราชการที่สถาบันอื่น โดยได้นาเสนอสภา
วิชาการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 11(32)/2557 และได้ทาหนังสือ (สมอ.08)
ถึง สกอ. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 (หลักฐานหมายเลข 1.2)
ครั้งที่ 3 เปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา มัชฌิมา เป็น อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา มัชฌิมา ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปลี่ยนจาก ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ เป็น ดร.อาภาภรณ์ อังสา
ชน เนื่องจาก ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ ลาออก โดยได้นาเสนอสภาวิชาการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ซึ่ง
เป็นการประชุมครั้งที่ 5(16)/2559 และได้ทาหนังสือ (สมอ.08) ถึง สกอ. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
(หลักฐานหมายเลข 1.3)
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ในมหาวิทยาลัย)

การกากับมาตรฐาน (สกอ. 1.1)
ประเด็นการประเมิน
- จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อ 1)
- คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อ 2)
- การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด (ข้อ 11)
- การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน (ข้อ 12)

1.1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อ 1)
ลา
ดับ
1

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปร.ด. (เทคโนโลยี
ปริศนา มัชฌิมา
สารสนเทศ)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วัน/เดือน/ปี
เริ่มต้นเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 ส.ค. 57
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ลา
ดับ

2

3

4

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วท.ม. (เทคโนโลยี
การจัดการระบบ
สารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศษ.ม. (เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุญญลักษม์ ตานาน
การศึกษา)
จิตร
ค.บ. (เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปร.ด.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
บรรพต พิจิตรกาเนิด (เทคโนโลยี
สารสนเทศคุณภาพ)
ศศ.ม.
(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ
ศาสตร์)
ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ
ศาสตร์)
ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ
ปร.ด. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา)
อ.ม.
(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ
ศาสตร์)

วัน/เดือน/ปี
เริ่มต้นเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร

29 ส.ค. 57

18 ส.ค. 57

31 ต.ค. 57
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ลา
ดับ

5

ชื่อ – สกุล

อาจารย์รัชฎาพร
ธิราวรรณ

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

กศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ
ศาสตร์)
ศศ.ม.
(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ
ศาสตร์)
ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์)

วัน/เดือน/ปี
เริ่มต้นเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร

18 ส.ค. 57

1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อ 2)
ลา
ดับ
1

2

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

สาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปร.ด. (เทคโนโลยี
ปริศนา มัชฌิมา
สารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยี
การจัดการระบบ
สารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศษ.ม. (เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาที่ตรง
บุญญลักษม์ ตานาน
การศึกษา)
 สาขาที่สัมพันธ์
จิตร
ค.บ. (เทคโนโลยี
กับสาขาที่เปิดสอน
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา)
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ลา
ดับ

ชื่อ – สกุล

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บรรพต พิจิตรกาเนิด

4

ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ

5

อาจารย์รัชฎาพร
ธิราวรรณ

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

สาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน
ศศ.ม.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาที่ตรง
(บรรณารักษศาสตร์
 สาขาที่สัมพันธ์
และสารนิเทศ
กับสาขาที่เปิดสอน
ศาสตร์)
ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ
ศาสตร์)
ปร.ด. (เทคโนโลยี
 สาขาที่ตรง
เทคนิคศึกษา)
 สาขาที่สัมพันธ์
อ.ม.
กับสาขาที่เปิดสอน
(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ
ศาสตร์)
กศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ
ศาสตร์)
ศศ.ม.
 สาขาที่ตรง
(บรรณารักษศาสตร์
 สาขาที่สัมพันธ์
และสารนิเทศ
กับสาขาที่เปิดสอน
ศาสตร์)
ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์)
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1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด (ข้อ 11)
ผลการดาเนินงาน
ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF เมื่อปี พ.ศ.2556
และใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบัน
ซึ่งปัจจุบันยังไม่ถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตรที่กาหนด
(หลักฐานอ้างอิง 1 และ 2)

หลักฐานอ้างอิง
1. มคอ.2
(หลักฐานหมายเลข 1.3)
2. หนังสือนาส่ง สกอ.
(หลักฐานหมายเลข 1.4)

1.4 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน (ข้อ 12)
ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ ตาม มคอ.2 หมวดที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่
1-5 ครบทุกตัวบ่งชี้

หลักฐานอ้างอิง
รายละเอียดดังตารางหลักฐาน
ประกอบการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน ข้อ 12 (หน้า 6)

หลักฐานประกอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ข้อ 12
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ผลดาเนินการ

หลักฐานอ้างอิง

(Key Performance Indicators)

1

อาจารย์ประจาหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุม
ตามแผนการดาเนินงานของหลักสูตร
(Action plan) อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร โดยในแต่ละ
ครั้งมีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้า
ร่วมการประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80
(หลักฐานอ้างอิง 3)

3. รายงานการ
ประชุม
ประกอบด้วย
วางแผน: รายงาน
การประชุม
ครั้งที่ 6/2558
วันที่ 4 ส.ค. 58
ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 3 ก.พ. 59
ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 3 ก.พ. 59
ติดตาม: รายงาน
การประชุม
ครั้งที่ 7/2558
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ผลดาเนินการ

หลักฐานอ้างอิง

(Key Performance Indicators)

2

3

วันที่ 7 ก.ย. 58
ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 24 มี.ค. 59
ทบทวน: รายงาน
การประชุม
ครั้งที่ 6/2558
วันที่ 4 ส.ค. 58
ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 10 พ.ค. 59
(หลักฐานหมายเลข
1.5)
มีรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรมีรายละเอียดของหลักสูตรตาม 4. มคอ.2
ตามแบบ มคอ.2 ที่
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
(หลักฐานหมายเลข
สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ โดยผ่านการ 1.3)
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ รับรองจากสภามหาวิทยาลัยและอยู่
5. หนังสือนาส่ง
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระหว่างการรับรองจากสานักงาน
สกอ. (หลักฐาน
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมายเลข 1.4)
(หลักฐานอ้างอิง 4 และ 5)
มีรายละเอียดของรายวิชา หลักสูตรมีการจัดทา มคอ.3 ของทุก
6. การนาส่ง
และรายละเอียดของ
รายวิชาที่จะเปิดสอน โดยมีการปรับปรุง รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ข้อมูลก่อนการเปิดภาคเรียนทุกครั้ง
รายวิชา (มคอ.3)
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
(หลักฐานอ้างอิง 6 และ 7)
(หลักฐานหมายเลข
และ มคอ.4 อย่างน้อย
1.6)
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
7. รายละเอียดของ
ภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา (มคอ.3)
รายวิชา
(หลักฐานหมายเลข
1.7)
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ผลดาเนินการ

หลักฐานอ้างอิง
8. การนาส่ง
รายงานผลการ
ดาเนินของรายวิชา
(มคอ.5)
(หลักฐานหมายเลข
1.8)
9. รายงานผลการ
ดาเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5)
(หลักฐานหมายเลข
1.9)
10. รายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ
(มคอ.7)
ลงวันที่ 17
มิถุนายน 2559
(สิ้นสุดปีการศึกษา
2558 ในเดือน
พฤษภาคม 2559)
(หลักฐานหมายเลข
1.10)

(Key Performance Indicators)

4

จัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการ
ดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา

อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาส่ง มคอ.5
พร้อมกับการส่งผลการเรียน ภายใน 30
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
(หลักฐานอ้างอิง 8 และ 9)

5

จัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา

หลักสูตรจัดทา มคอ.7 รายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตร ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(หลักฐานอ้างอิง 10)

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 1)
ตัวบ่งชี้ที่
1.1

ผลการดาเนินงาน
4 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผ่าน
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หมวดที่ 2 อาจารย์
2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (สกอ. 4.1)
ประเด็นการประเมิน
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
หลักฐานอ้างอิง
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1. คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตร
ได้กาหนดขั้นตอนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ไว้ใน
บรรณารักษศาสตร์ฯ
คู่มือการปฏิบัติงานของหลักสูตรฯ (หลักฐานอ้างอิง 1) (หลักฐานหมายเลข 2.1.1)
ดังนี้
1. การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร จะ
กระทาเมื่ออัตรากาลังคนไม่เพียงพอตามที่กาหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สาหรับปีการศึกษา
2558 ไม่มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพิ่มจากเดิม
การบริหารอาจารย์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มี
การบริหารอาจารย์ ดังนี้
1. การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 10(18)/2558 วาระที่ 1
ข้อ 1.12 ประธานหลักสูตรแจ้งนโยบายการบริหาร
หลักสูตร ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรผลิตหรือสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ชิ้น
(หลักฐานอ้างอิง 2)
2. สาหรับแผนระยะยาว ประธานหลักสูตรได้แจ้งในที่
ประชุม ครั้งที่ 5(13)/2558 วาระที่ 1 ข้อ 1.9 จะ
สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการ

2. รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่
10(18)/2558 (หลักฐานหมายเลข
2.1.2)

3. รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่
5(13)/2558 (หลักฐานหมายเลข
2.1.2)
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ผลการดาเนินงาน
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้ครบทุกคน (หลักฐานอ้างอิง
3)

หลักฐานอ้างอิง

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4. รายการข้อมูลการพัฒนาวิชาชีพของ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ของสาขาวิชา
อาจารย์และบุคลากร (หลักฐาน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่ได้
หมายเลข 2.1.3)
ดาเนินการคือ การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม
อบรม สัมมนาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
บรรณารักษ์โดยตรง หรือศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยง ทั้งจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งความรู้ที่ได้สามารถนามาใช้ใน
การดาเนินงาน หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา
(หลักฐานอ้างอิง 4)

2.2 คุณภาพอาจารย์ (สกอ. 4.2)
ประเด็นการประเมิน
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก = ร้อยละ 40
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ = ร้อยละ 60
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ = 5
ผลการดาเนินงาน
หลักฐานอ้างอิง
ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก = ร้อยละ 60
1. ข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร
รายละเอียดดังนี้ (หลักฐานอ้างอิง 1)
(หลักฐานหมายเลข 2.2.1)
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิ
ผลดาเนินงาน
การศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
0
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
2
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
3
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
5
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิ
60
ปริญญาเอก
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ผลการดาเนินงาน
หลักฐานอ้างอิง
ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ = ร้อยละ 60 2. ข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร
รายละเอียดดังนี้ (หลักฐานอ้างอิง 2)
(หลักฐานหมายเลข 2.2.1)
จานวนอาจารย์ตาม
ผลการ
ตาแหน่งวิชาการ
ดาเนินงาน
อาจารย์
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3
รองศาสตราจารย์
0
ศาสตราจารย์
0
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
5
รวมอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่ง
3
วิชาการ
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่ง
60
วิชาการ
ผลงานวิชาการของอาจารย์ =………5…….….
รายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ 2.1-1 และ 2.1-2

2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ (สกอ. 4.3)
ประเด็นการประเมิน
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ = ร้อยละ 60
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ = 5
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ผลการดาเนินงาน
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
(หลักฐานอ้างอิง 1, 2, 3)
รายชื่ออาจารย์
สถานะของ
ในปีการศึกษา 2558
อาจารย์
ปีการศึกษา 2558
คง เกษียณ ลา
อยู่
ออก

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปริศนา มัชฌิมา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุญญลักษม์ ตานานจิตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บรรพต พิจิตรกาเนิด
4. ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ
5. อาจารย์รัชฎาพร
ธิราวรรณ

หลักฐานอ้างอิง
1. คาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (หลักฐานหมายเลข 2.3.1)
2. คาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สมอ.08
(หลักฐานหมายเลข 2.3.2)
3. ข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร
(หลักฐานหมายเลข 2.3.3)







ความพึงพอใจของอาจารย์ (คะแนนเต็ม 5)
(หลักฐานอ้างอิง 4)
ประเด็นการประเมิน
ค่าระดับ
คะแนน
ประเมิน
ประเมิน
1. ด้านบุคลากร
4 (มาก)
4
2. ด้านงบประมาณ
3 (ปานกลาง)
3
3. วัสดุและอุปกรณ์
4 (มาก)
4
สภาพแวดล้อม
4. ด้านการบริหาร
5 (มากที่สุด)
5
จัดการ
คะแนนเฉลี่ย
3.69 (มาก)
4

4. รายงานผลประเมินความพึง พอใจ
(หลักฐานหมายเลข 2.3.4)

ตารางที่ 2.1-1 สรุปจานวนผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลงานวิชาการ
1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
2.2 วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภา
สถาบันอนุมัติ และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
หรือ
2.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
4. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1
5.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

น้า จา ผลรวมถ่วง
หนัก นวน น้าหนัก
0.20

2

0.40

-

0.60

-

0.80

3

1.00

-

0.40

2.40
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น้า จา ผลรวมถ่วง
หนัก นวน น้าหนัก

5.2 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
5.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.4 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ
5.5 ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน
5.6 ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.7 ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานสร้างสรรค์
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ 0.20
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง 0.80
ประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / 1.00
นานาชาติ
11. จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
12. จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
13. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
14. ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ข้อ 11+ ข้อ 12)
15. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการผลงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร

5
5
2.80

56
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น้า จา ผลรวมถ่วง
หนัก นวน น้าหนัก

[(ข้อ 14/ ข้อ13)*100]
16. ค่าคะแนนที่ได้ [(ข้อ 15*5)/ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักฯ ที่กาหนด
5
เป็นคะแนนเต็ม 5 จาแนกตามระดับการศึกษา]**
**หมายเหตุ การแปลงค่าคะแนน จาแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
- ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่กาหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
- ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่กาหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
- ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่กาหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ตารางที่ 2.1-2 ข้อมูลผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลา
ผลงานที่ตีพิมพ์/
วารสาร/แหล่ง
ปีที่
คะแนน
ชื่อ – สกุล
ดับ
เผยแพร่
ตีพิมพ์เผยแพร่ พิมพ์ ถ่วงน้าหนัก
1 รัชฎาพร ธิราวรรณ บทความวิชาการเรื่อง วารสารคณะ
2558
0.8
“การสอนโดยใช้แหล่ง ครุศาสตร์
เรียนรู้เชิงคุณธรรมเป็น อุตสาหกรรม
ฐานการเรียนรู้สาหรับ สถาบันเทคโนโลยี
ผู้เรียนในศตวรรษที่
พระจอมเกล้าเจ้า
21”
คุณทหารลาดกระบัง
(หลักฐานอ้างอิง 5)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม
2558
(TCI กลุ่ม 1)
(หลักฐานหมายเลข
2.3.5)
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ลา
ผลงานที่ตีพิมพ์/
ชื่อ – สกุล
ดับ
เผยแพร่
2 รัชฎาพร ธิราวรรณ บทความวิจัยเรื่อง
“ผลการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณา
การคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
หมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปสาหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ”
(หลักฐานอ้างอิง 6)
บทความวิจัยเรื่อง
3
ผศ.บุญลักษณ์
“แนวทางการพัฒนา
ตานานจิตร
ระดับการรู้สารสนเทศ
ของผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นใน
ประเทศไทย”
(หลักฐานอ้างอิง 7)
4 ผศ.บุญลักษณ์
บทความวิจัยเรื่อง
ตานานจิตร
“การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ
ภาษาอังกฤษในการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัยของครูผู้ดูแล
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา

วารสาร/แหล่ง
ปีที่
คะแนน
ตีพิมพ์เผยแพร่ พิมพ์ ถ่วงน้าหนัก
วารสารวิชาการ
2558
0.8
ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ ปีที่ 6
ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม
2558
(TCI กลุ่ม 1)
(หลักฐานหมายเลข
2.3.6)
2558
0.8
วารสารวิจัยสมาคม
ห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ ปีที่ 8
ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคม 2558
(TCI กลุ่ม 1)
(หลักฐานหมายเลข
2.3.7 )
การประชุมวิชาการ 2558
ระดับชาติ ครั้งที่ 1
"การพัฒนางานวิจัย
รับใช้สังคม" อาคาร
บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

0.20
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ลา
ดับ

5

ชื่อ – สกุล

ผศ.ดร.ปริศนา
มัชฌิมา

ผลงานที่ตีพิมพ์/
วารสาร/แหล่ง
ปีที่
คะแนน
เผยแพร่
ตีพิมพ์เผยแพร่ พิมพ์ ถ่วงน้าหนัก
เด็กเล็ก สังกัดองค์กร (27 พฤษภาคม
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 2559)
(หลักฐานอ้างอิง 18) (หลักฐานหมายเลข
2.3.8 )
บทความวิจัยเรื่อง
การประชุมวิชาการ 2558
0.20
“การจัดการเรียนรู้โดย ระดับชาติ “การวิจัย
ใช้โครงการเป็นฐานใน เพื่อพัฒนาการ
รายวิชาการค้นคืน
เรียนรู้: การเรียนรู้
สารสนเทศ สาหรับ
ในศตวรรษที่ 21”
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
สาขาวิชา
และเทคโนโลยี
บรรณารักษศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวน
และสารสนเทศศาสตร์ ดุสิต (7 มิถุนายน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2559)
สวนดุสิต”
(หลักฐานหมายเลข
(หลักฐานอ้างอิง 19) 2.3.9)

การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ที่ 4)
ตัวบ่งชี้ที่
4.1
4.2 (1)
4.2 (2)
4.2 (3)
ค่าเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
4.3

ผลการดาเนินงาน
3 คะแนน
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 56
5 คะแนน
3 คะแนน

ผลคะแนนประเมินตนเอง
3 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
3 คะแนน
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
3.1 การรับนักศึกษา (สกอ. 3.1)
ประเด็นการประเมิน
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ผลการดาเนินงาน
การรับนักศึกษา
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้
ดาเนินการรับนักศึกษา ตามคู่มือการปฏิบัติงานหลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ (หลักฐานอ้างอิง 1) ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 7/2557 วาระ
ที่ 1 ข้อ 1.10 โดยกาหนดแผนการรับนักศึกษา กาหนด
ไว้ จานวน 80 คน ภายหลังการรับนักศึกษา หลักสูตรได้
ประชุม 5/2558 วาระที่ 1 ข้อ 1.10 ประธานหลักสูตร
ได้แจ้งจานวนนักศึกษาที่รับเข้ามาในปีการศึกษา 2558
จานวน 72 คน (หลักฐานอ้างอิง 2)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 6/2558 วาระ
ที่ 4 ข้อ 4.3 ร่วมพิจารณาแผนและกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 และได้
ประชุมครั้งที่ 7/2558 เกี่ยวกับการทาโปสเตอร์และ
วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และประชุม ครั้งที่
9/2558 การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ fackbook
(หลักฐานอ้างอิง 3)
2.1 ประมาณการรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2559 จานวน 60 คน
2.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559 ทาง Website ,facebook
และจัดทาโปสเตอร์แจกโรงเรียนต่าง ๆ ประมาณ 100
โรงเรียน และขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักฐานอ้างอิง
1. คู่มือการปฏิบัติงานหลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ
(หลักฐานหมายเลข 3.1.1)
2. รายงานการประชุมหลักสูตรฯครั้งที่
ครั้งที่ 7/2557,5/2558
(หลักฐานหมายเลข 3.1.2)

3. รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่
6/2558 ,7/2558 และ 9/2558
(หลักฐานหมายเลข 3.1.2)
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ผลการดาเนินงาน
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 7/2558 วาระ
ที่ 3 ข้อ 3.3 ได้หารือเกี่ยวกับการวางแผนการจัด
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ (หลักฐานอ้างอิง
4)
2. จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่การ
เรียนร่วมระดับอุดมศึกษา 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมสู่การเรียน
ระดับอุดมศึกษา และการเรียนร่วมกับนักศึกษาที่มีความ
บกพร่อง
กิจกรรมที่ 2 อบรมการทารายงานวิชาการด้วย MS
Word
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่การ
เรียนร่วมระดับอุดมศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 5)
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 3/2559 วาระ
ที่ 4 ข้อ 4.1 ได้นาเสนอผลการดาเนินงานกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่การเรียนร่วม
ระดับอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาข้อบกพร่องในการ
ดาเนินงาน และหาแนวทางในการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษาต่อไป (หลักฐานอ้างอิง 6)
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร ทาบันทึกข้อความ คมส.
1029/2559 เสนอต่อคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (หลักฐานอ้างอิง 7)

หลักฐานอ้างอิง
4. รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่
7/2558 (หลักฐานหมายเลข 3.1.2)

5. รายงานผลการดาเนินโครงการ
“บรรณารักษ์มืออาชีพ”
(หลักฐานหมายเลข 3.1.3)
6. รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่
3/2559 (หลักฐานหมายเลข 3.1.2)

7. บันทึกข้อความ คมส.1029/2559
(หลักฐานหมายเลข 3.1.4)
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ. 3.2)
ประเด็นการประเมิน
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลการดาเนินงาน
หลักฐานอ้างอิง
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ได้ดาเนินการควบคุม การดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม 6/2558 วาระที่ 1
1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558
ข้อ 1.2 โดยเสนอให้อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน
(หลักฐานหมายเลข 3.2.1)
และอาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม (หลักฐานอ้างอิง 1) 2. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยทาคาสั่งแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษารหัส 58
(หลักฐานหมายเลข 3.2.2)
(หลักฐานอ้างอิง 2)
2. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาใหม่ เพื่อใช้
3. แฟ้มการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาใหม่
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทาความรู้จักนักศึกษา พื้นฐาน (หลักฐานหมายเลข 3.2.3)
ครอบครัวของนักศึกษา ผู้ปกครอง และช่องทางการ
ติดต่อระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาและ
ผู้ปกครองในกรณีจาเป็น (หลักฐานอ้างอิง 3)
3. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนานักศึกษาในเรื่องการ
4. แบบรายงานการให้คาปรึกษา
ลงทะเบียนเรียน การเพิ่มรายวิชา แหล่งสารสนเทศ
นักศึกษา (หลักฐานหมายเลข 3.2.4)
สถานที่ต่าง ๆในมหาวิทยาลัย การดาเนินชีวิตในรั้ว
5. แผนพัฒนานักศึกษาปี 2558
มหาวิทยาลัย การปฐมนิเทศในเรื่องปรัชญา วิสัยทัศน์
(หลักฐานหมายเลข 3.2.5)
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และจัดเวลา
เพื่อให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อปรึกษาเป็นการส่วนตัว หรือ
พูดคุยผ่านทาง Facebook และ Line (หลักฐานอ้างอิง
4) ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษา และอาจารย์ ตามแผนพัฒนานักศึกษา
(หลักฐานอ้างอิง 5)
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4. อาจารย์ประจาหลักสูตร ดาเนินการประเมินผลความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
(หลักฐานอ้างอิง 6) พร้อมจัดทารายงานการประเมินผล
การดาเนินงาน ด้านระบบที่ปรึกษาโดยมีผลการประเมิน
(หลักฐานอ้างอิง 7) ดังนี้
ประเด็นความพึงพอใจ
ให้คาแนะนาที่เข้าถึงง่ายและสม่าเสมอ
มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
อย่างสม่าเสมอ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาในการ
วางแผนการศึก ษา หรื อ การใช้ชีวิ ตใน
มหาวิทยาลัย
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษา
ต่อหรือแนวทางประกอบวิชาชีพ
การใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารเพื่ อให้
คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

ระดับ
4.24 มากที่สุด
4.40 มากที่สุด
̅
𝑿

หลักฐานอ้างอิง
6. แบบประเมินความพึงพอใจ
(หลักฐานหมายเลข 3.2.6)
7. รายงานการประเมินผลการ
ดาเนินงาน สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(หลักฐานหมายเลข 3.2.7)

4.26 มากที่สุด

4.24 มากที่สุด
4.23 มากที่สุด

5. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 7/2558 วาระ 8. รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่
ที่ 4 ข้อ 6 นาเสนอเพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานการ 7/2558 (หลักฐานหมายเลข 3.2.1)
ดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาต่อไป (หลักฐาน
อ้างอิง 8)
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ดาเนินงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
9. รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่
1. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดาเนินการโดย
1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 8/2558 8/2558 (หลักฐานหมายเลข 3.2.1)
วาระที่ 4 ข้อ 4.1 โดยมีการสรุปผลการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 และร่วมกันกาหนดแผนการ
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จัดโครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ (หลักฐานอ้างอิง 9)
หลังจากนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้กาหนด
ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม พร้อมทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานในแต่ละกิจกรรม (หลักฐานอ้างอิง 10)
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จัดกิจกรรมย่อย
ภายใต้โครงการบรรณารักษ์มืออาชีพสาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดย
แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย
กิจกรรม 1 อบรมภาษามือเบื้องต้น เพื่อให้
นักศึกษาสามารถสื่อสารกับเพื่อนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน
กิจกรรม 2 อบรมทักษะการรู้สารสนเทศและงาน
เทคนิคห้องสมุด
กิจกรรม 3 ศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติ และหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ
กิจกรรม 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องปัญหาและ
แนวโน้มการบริการสารสนเทศ (ไม่ได้รับอนุมัติ)
กิจกรรม 5 จิตอาสาสร้างรอยยิ้มให้น้อง (ไม่ได้รับ
อนุมัติ)
กิจกรรม 6 ไอทีง่ายนิดเดียว (ไม่ได้รับอนุมัติ)
กิจกรรม 7 อบรมศิลปะเพื่อการจัดนิทรรศการ
ห้องสมุด
1.3 อาจารย์ประจาหลักสูตร ทาการประเมินกิจกรรม
จากนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม และจัดทารายงานสรุปผล
การดาเนินโครงการ “บรรณารักษ์มืออาชีพ” (หลักฐาน
อ้างอิง 10)
2. การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มี
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการ

หลักฐานอ้างอิง
10. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการบรรณารัก ษ์มื อ อาชี พ คมส.
938/2558 (หลักฐานหมายเลข 3.2.8)

10. รายงานผลการดาเนินโครงการ
“บรรณารักษ์มืออาชีพ” (หลักฐาน
หมายเลข 3.2.9)
11. รายงานสรุปผลการจัดการเรียน
การสอน (มคอ. 5)
(หลักฐานหมายเลข 3.2.10)
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ผลการดาเนินงาน
ค้นคว้าด้วยตนเอง มีอาจารย์เป็นผู้คอยช่วยแนะนา และ
ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถ
เรียนรู้และประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง (หลักฐานอ้างอิง 11) เช่น
2.1 การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project-based
Learning) โดยผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
อาทิ รายวิชาการจัดการโครงการห้องสมุดและ
สารสนเทศ
- เลือกประเด็นหรือหัวข้อปัญหาที่สนใจที่
เกี่ยวข้องกับบทเรียน
- วางแผนการดาเนินงานเพื่อศึกษาประเด็น
หรือหัวข้อปัญหา
- ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้
- สรุปและรายงานผล
2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Performancebased Learning) โดยจัดกิจกรรมที่นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติ อาทิ ฝึกการใช้เครื่องมือในการสืบค้นสารสนเทศ
ฝึกจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น รายวิชาการทา
รายการทรัพยากรสารสนเทศ รายวิชาการจัดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว
ข้างต้นจะช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดแก่
นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

หลักฐานอ้างอิง

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ. 3.3)
ประเด็นการประเมิน
- อัตราการคงอยู่
- การสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
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ผลการดาเนินงาน
อัตราการคงอยู่
อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 5/2559
วาระที่ 5 ข้อ 5.3 โดยมีการสรุปอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา ดังนี้ (เอกสารอ้างอิง 1)
ปีการศึกษาที่ จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวน
รับเข้า(ตั้งแต่ปี
จริง) ในแต่ละปีการศึกษา
การศึกษาที่เริ่ม ปี ปี ปี ปี ตก
ใช้หลักสูตร) 1 2 3 4 ค้าง
2557
42 33 - 2558
72 67 - 2559
- - - 2560
- - - 2561
- - - ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
นักศึกษารหัส 58 ลาออกจานวน 5 คน เนื่องจากสาเหตุ
ดังนี้
1. นักศึกษาจานวน 2 คน ไม่สามารถปรับตัวในการเรียน
และฝึกปฏิบัติได้ เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น
2. นักศึกษาจานวน 3 คน ลาออกเพื่อไปศึกษาสถาบัน
อื่น เนื่องจากเมื่อนักศึกษาผ่านการศึกษาแล้ว 1 ภาค
เรียน พบว่าการศึกษาในหลักสูตรไม่ตรงกับความ
ต้องการของตนเองจึงขอลาออกเพื่อเปลี่ยนสาขาที่ศึกษา
การสาเร็จการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
ไม่มี
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่
5/2559 (หลักฐานหมายเลข 3.3.1)

มคอ.7 | หลั ก สู ตรบรรณารั กษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ | 25
ผลการดาเนินงาน
ข้อร้องเรียนในปีการศึกษา 2558
ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 3)
ตัวบ่งชี้ที่
3.1
3.2
3.3

ผลการดาเนินงาน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน

ผลคะแนนประเมินตนเอง
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน

3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ. 2.1)
บัณฑิตรุ่นจบปีการศึกษา ........N/A.........
วันที่สารวจ ……………N/A…………
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
หลักฐานอ้างอิง
1. จานวนบัณฑิตทั้งหมด
N/A
2. จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ N/A
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม N/A
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
N/A
5. ค่ า คะแนนเฉลี่ ย การประเมิ น ความพึ ง พอใจของ N/A
นายจ้ า งที่ มี ต่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามกรอบ TQF
(คะแนนเต็ม 5)
หมายเหตุ : จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวน
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

3.5 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (สกอ. 2.2 ปริญญาตรี)
บัณฑิตรุ่นจบปีการศึกษา ....... N/A..........
วันที่สารวจ ………… N/A ……………
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ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด จานวน
หลักฐานอ้างอิง
1. จานวนบัณฑิตทั้งหมด
คน
N/A
2. จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
คน
N/A
3. จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จ
การศึกษา (ไม่นับผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
3.1 ตรงสาขาที่เรียน
คน
N/A
3.2 ไม่ตรงสาขาที่เรียน
คน
N/A
4. จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
คน
N/A
5. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อน
คน
N/A
เข้าศึกษา
6. จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
คน
N/A
7. จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
คน
N/A
8. จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
คน
N/A
9. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือ
ร้อยละ
N/A
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
10 ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน
ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้
บาท
N/A
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
หมายเหตุ : จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวน
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
การวิเคราะห์ผลที่ได้
วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทา โดยใช้ข้อมูลภาวะ
ตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/
สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 2)
ตัวบ่งชี้ที่
2.1
2.2

ผลการดาเนินงาน
N/A คะแนน
ร้อยละ N/A

ผลคะแนนประเมินตนเอง
N/A คะแนน
N/A คะแนน
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (ข้อมูลนามาจาก มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา)
รหัส /
ชื่อวิชา
ชั้นปีที่ 1
1631102-A
1631102-B
1631206-A
1631206-B
1631405-A
1631405-B
1632209-A
1632209-B
1634413-A
1634413-B
1631305-A
1631305-B
1631406-A
1631406-B
1631601-A
1631601-B
1632312-A
1632312-B
ชั้นปีที่ 2
1632206
1632207
1632310
1632311

ภาค /
ปี กศ. A

B B
+

1/58
1/58
1/58
1/58
1/58
1/58
1/58
1/58
1/58
1/58
2/58
2/58
2/58
2/58
2/58
2/58
2/58
2/58

3

1/58
1/58
1/58
1/58

3
3 7
8 4
12 11

4
6
4
1
4

1
2
4
2
5

C
+

การกระจายของเกรด
C D D F I M I,
+
M

6 8 9 5 2
3 3 6 11 4
9 9 7 4
4 12 9 3
9 13 2 4
6 24 1 2
2 6 4 8 3
1 7 8 11 1
1 5 4 14 5
2 4 15 6
2 23 2 4
5 21 2 5
11 9 4 1
1 11 14 5
3 5 5 6 3
5 4 13 2
8 6 9 5 2
5 11 6 3
6
8
10
8

8
9
3
1

9
6
4
1

4

1

1

2
1
6
5
4
6

2
2
2
2
1
1

2
1
2
4

5

2

2

2

2
2
2
1
1

3
2
3
5

1
1

3

1

P

จานวนนักศึกษา
U W
ลง
สอบ
ทะเบียน ผ่าน
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
33
34
32
34
32
34
32
34

33
31
33
34
32
34
33
33
33
33
32
33
29
31
28
28
32
30

33
33
33
33

33
33
33
33
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รหัส /
ชื่อวิชา
1633121
1633206
1633414
1633415
1633416

ภาค /
ปี กศ. A
2/58
2/58
2/58
2/58
2/58

1
5
7
6
15

B B
+
5
12 14
9 15
14 9
6 7

C
+
5
1
3
4

การกระจายของเกรด
C D D F I M I,
+
M
15 5 1
1
1
1
1

P

จานวนนักศึกษา
U W
ลง
สอบ
ทะเบียน ผ่าน
33
32
33
32
1
33
32
1
33
32
33
33

หมายเหตุ : สาขาวิชาฯ ได้ดาเนิน การทวนสอบการจัดการเรียนการสอนและการให้เกรดของรหัสวิชา
1632311 และ 1633416 และให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการให้เกรดในภาคเรียน
ต่อไป

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (สกอ. 5.1)
ประเด็นการประเมิน
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ
ผลการดาเนินงาน
หลักฐานอ้างอิง
หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
1. ในปี 2555 อธิการบดีมีดาริให้ปรับปรุงหลักสูตร
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อีกครั้ง จึงได้ หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ (มสด.2600/2555)
และสารสนเทศศาสตร์ (หลักฐานอ้างอิง 1)
(หลักฐานหมายเลข 4.1.1)
2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดาเนินการ
2. วิจัย เรื่อง การ
ศึกษาความต้องการบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และ
ศึกษาความต้องการบัณฑิต
สารสนเทศศาสตร์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้มีส่วน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
เกี่ยวข้อง (หลักฐานอ้างอิง 3)
ศาสตร์ (หลักฐานหมายเลข 4.1.2)
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ผลการดาเนินงาน
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรได้จัดทาร่างรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) และได้จัดวิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ (หลักฐานอ้างอิง 3)
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรนาเสนอร่างรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) เสนอต่อคณะกรรมการคณะ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตามลาดับ
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้
ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย เท่าทันความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา
ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร ประชุมครั้งที่ 6/2558 วาระ
ที่ 4 ข้อ 4.1 เรื่องการทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
เพื่อหารือเกี่ยวกับการทบทวนการดาเนินงานของ
หลักสูตร (หลักฐานอ้างอิง 4) โดยให้อาจารย์ผู้สอน
เสนอแนะข้อมูลปรับปรุงรายวิชาต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ มติ
ที่ประชุมเห็นชอบในการพิจารณาร่วมกันทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร ปี 2557 ให้อาจารย์ที่รับผิดชอบแต่
ละหมวดในการประกันคุณภาพ ทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร เพื่อที่จะนาผลจากการ ทบทวนมาปรับปรุงผล
การดาเนินงานในปี 2558 และนา มารายงานในครั้ง
ต่อไป
2. อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา และเพิ่มเติมเนื้อหาวิชา
ที่ทันสมัยเพิ่มเติมเข้าไปจากเดิมในรายละเอียดรายวิชา
(มคอ.3) ของภาคการศึกษาถัดไป และได้เร่งรัดให้
อาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละรายวิชากรอบข้อมูลเพื่อให้เกิด

หลักฐานอ้างอิง
3. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
(หลักฐานหมายเลข 4.1.3)

4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558
(หลักฐานหมายเลข 4.1.4)

5. ตารางปรับปรุงรายวิชา หลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์ฯ (หลักฐาน
หมายเลข 4.1.5)
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หลักฐานอ้างอิง
ความทันสมัย และมี Out come เพื่อรองรับการมีงาน
ทาของบัณฑิตในอนาคต (หลักฐานอ้างอิง 5)
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วม 6. รายการข้อมูลการพัฒนาวิชาชีพของ
ประชุม อบรม สัมมนาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร (หลักฐาน
ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และศาสตร์ หมายเลข 4.1.6)
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแนวทางการดาเนินการขั้นต่อไปใน
อนาคต ภายหลังจากอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการ
ประชุม อบรม/สัมมนา จะต้องแจ้งประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และนามาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย ผ่านการบันทึกข้อมูลการ
พัฒนาตนเองลงในเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ (หลักฐาน
อ้างอิง 6)

4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 5.2)
ประเด็นการประเมิน
- การพิจารณากาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3 และมคอ.4
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
-การกากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงาน
หลักฐานอ้างอิง
การพิจารณากาหนดผู้สอน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้
ดาเนินการพิจารณากาหนดผู้สอน ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรรวบรวมรายวิชาที่เปิดการ
1. รายชื่อรายวิชาที่เปิดการเรียนการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 (หลักฐานอ้างอิง 1) สอนในปีการศึกษา 2558 (หลักฐาน
ตามแผนการศึกษาที่กาหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตร หมายเลข 4.2.1)
สาหรับนักศึกษา รหัส 57 และ รหัส 58 รวม 28
รายวิชา ดังนี้
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1.1 ภาคเรียนที่ 1/2558 เปิดสอนทั้งหมด 14
รายวิชา แบ่งเป็น
- หมวดการศึกษาทั่วไป จานวน 5 รายวิชา
- หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ จานวน 9
รายวิชา
1.2 ภาคเรียนที่ 2/2558 เปิดสอนทั้งหมด 14
รายวิชา
แบ่งเป็น
- หมวดการศึกษาทั่วไป จานวน 5 รายวิชา
- หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ จานวน 9
รายวิชา
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร ประชุมครั้งที่ 5/2558 วาระ
ที่ 4 ข้อ 4.1 จัดอาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ 1/2558
ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการจัดอาจารย์ผู้สอน
ภาคเรียนที่ 1/2558 ได้แก่ รายวิชาการทารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ วิชาการจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ วิชาการศึกษาผู้ใช้ วิชาการบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ วิชาสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม วิชาการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ และวิชาการ
ค้นคืนสารสนเทศ มติที่ประชุมเห็นชอบในการพิจารณา
ร่วมกันในการจัดอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนที่ 1/2558
สาหรับนักศึกษารหัส 57 และ รหัส 58 หลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักฐาน
อ้างอิง 2) เพื่อหารือเกี่ยวกับการพิจารณาอาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละรายวิชา (หลักฐานอ้างอิง 3) โดยพิจารณาจาก
2.1. ความรู้และความสามารถ ซึ่งจะพิจารณาจาก
คุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สอน
2.2. ประสบการณ์สอน หรือ ความสนใจในรายวิชา

หลักฐานอ้างอิง

2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558
(หมายเลขหลักฐาน 4.2.2)
3. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) :
แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558
(หมายเลขหลักฐาน 4.2.3)
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2.3 ความเชี่ยวชาญในรายวิชา หรือ มีผลงานวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องในรายวิชา
2.4 จานวนชั่วโมงที่กาหนดให้เป็นไปตามภาระหน้าที่
ซึ่งกาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรเปิดรายวิชาตามแผนการ
เรียนที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ผ่าน
ระบบบริหารการศึกษา (i-Regis) ของมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร แจ้งผู้สอนรับทราบทางอีเมล
และกาหนดให้ผู้สอนจัดทารายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) นาส่งให้อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาตาม
กาหนดเวลา
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3
และ มคอ.4
1. อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชานาส่งรายละเอียดรายวิชา
(มคอ.3) ตามกาหนดเวลาก่อนเปิดภาคเรียน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร ประชุมครั้งที่ 5/2558 วาระ
ที่ 1 ข้อ 1.8 เรื่องการติดตามการส่ง มคอ.3 ภาคเรียนที่
1/2558 ซึ่งประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า การติดตาม
การส่ง มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2558 ได้มอบหมายให้
อาจารย์ผู้สอนปรับปรุง มคอ.3 และนาส่งภายในสิ้นเดือน
กรกฎาคม 2558 ที่นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว เพื่อจะได้
นาส่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไป ซึ่งมติ
ที่ประชุม รับทราบ และทาการตรวจสอบความถูกต้อง
ความเหมาะสม ความทันสมัยของรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้
หากอาจารย์ประจาหลักสูตรมีข้อสงสัย จะแจ้งไปยัง
อาจารย์ผู้สอน เพื่อขอคาชี้แจงหรือปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจาหลักสูตร (หลักฐาน
อ้างอิง 5)

หลักฐานอ้างอิง

4. รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
(หลักฐานหมายเลข 4.2.4)
5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558
(หมายเลขหลักฐาน 4.2.2)
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3. อาจารย์ผู้สอนปรับแก้รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ทุกรายวิชา แล้วนาเสนอ
ต่อคณะฯ และนาเผยแพร่ในระบบบริหารการศึกษา
การกากับกระบวนการเรียนการสอน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร ประชุมครั้งที่ 5/2558 วาระ
ที่ 4 ข้อ 4.2 เรื่องทบทวนแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการประชุมผู้สอนแต่
ละรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อชี้แจงและทบทวน
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3) ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
โดยเสนอแนะให้บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ การ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 มติที่ประชุม เห็นชอบในการพิจารณา
ร่วมกัน ในการจัดการเรียนการสอนตาม รายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3) โดยเสนอแนะให้บูรณาการงานวิจัย
บริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เป็นการ
ประชุมผู้สอนแต่ละรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อชี้แจง
และทบทวนแนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยเสนอแนะให้บูรณาการงานวิจัย
บริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (หลักฐานอ้างอิง 6)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทาแบบประเมินอาจารย์
ผู้สอน โดยสอบถามจากนักศึกษาที่เรียนในแต่ละรายวิชา
ในช่วงการสอบปลายภาค (หลักฐานอ้างอิง 7) หลังจาก

หลักฐานอ้างอิง

6. รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558
(หมายเลขหลักฐาน 4.2.2)

7. แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
(หลักฐานหมายเลข 4.2.5)
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นั้นจึงนาข้อเสนอแนะของนักศึกษามาประชุม เพื่อ
ปรับปรุงการสอนในภาคเรียนต่อไป
การจั ด การเรี ย นการสอนที่มี ก ารฝึ ก ปฏิ บัติ ในระดับ
ปริญญาตรี
1. รายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ ผู้ ส อนได้ ป ระสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ภายในและภายนอก เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษา
ได้ทาการฝึกปฏิบัติด้านบริการสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักฐานอ้างอิง 8)
- หน่ ว ยงานภายใน ได้ แ ก่ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายใน
มหาวิทยาลัย
- หน่วยงานภายนอก ได้แก่ หอสมุดแห่งชาติ
2. ศึกษา ดูงาน นอกสถานที่ เช่น ห้องสมุด หน่วยงาน
บริการสารสนเทศต่าง ๆ เป็นต้น (หลักฐานอ้างอิง 9)

หลักฐานอ้างอิง

8. ตัวอย่าง : บันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการ (หลักฐาน
หมายเลข 5.2.6)

9. ตัวอย่าง : บันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์ศึกษาดูงาน (หลักฐาน
หมายเลข 5.2.7)

การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี
1. ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วาระที่ 1 ข้อ 1.4 เรื่อง 10. รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558
การทา มคอ.3 ที่สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(หลักฐานหมายเลข 5.2.2)
และการวิจัย โดยประธานหลักสูตรได้ขอความร่วมมือกับ
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาบูรณาการเนื้อหาการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับพันธกิจตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งที่ประชุม
มีมติรับทราบ และดาเนินการจัดทา มคอ.3 ให้ครอบคลุม
ข้อมูลข้างต้น (หลักฐานอ้างอิง 10)
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ผลการดาเนินงาน
หลักฐานอ้างอิง
2. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ไ ด้ 11. รายงานสรุปผลการดาเนิน
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในชื่อ “โครงการ โครงการ “บรรณารักษ์มืออาชีพ”
บรรณารักษ์มืออาชีพ” (หลักฐานอ้างอิง 11)
(หลายเลขหลักฐาน 5.2.8)

4.3 การประเมินผู้เรียน (สกอ. 5.3)
ประเด็นการประเมิน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ. 5 มคอ.
6 และ มคอ.7)
ผลการดาเนินงาน
หลักฐานอ้างอิง
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ได้กาหนดขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
1. อาจารย์ผู้สอนระบุเกณฑ์ประเมิน วิธีการประเมิน
1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน อาทิ ข้อสอบ เกณฑ์การให้
(หลักฐานหมายเลข 4.3.1)
คะแนน ซึ่งในระหว่างภาคการศึกษาสามารถตรวจสอบ 2. การนาส่งรายละเอียดของรายวิชา
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.3) (หลักฐานหมายเลข 4.3.2)
ทั้ง 5 ด้าน ได้ตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
(หลักฐานอ้างอิง 1) ด้วยการพิจารณาจากผลงาน การฝึก
ปฏิบัติ การสอบ หรือวิธีการอื่น ๆ พร้อมจัดทารายงาน
ผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) นาส่งสาขาวิชา
(หลักฐานอ้างอิง 2)
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 9/2558 วาระ 3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558
ที่ 4 ข้อ 4.3 เพื่อพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ และรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559
เรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา 1/2558 (หลักฐานหมายเลข 4.3.3)
ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันพิจารณารายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) เอกสาร บันทึกคะแนนเก็บ
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ผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และผล
การเรียนที่ประมวลผลจากระบบ บริหารการศึกษา ผล
การทวนสอบสรุปว่าไม่มีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ และ
การประชุม ครั้งที่ 4/2559 วาระที่ 1 ข้อ 1.2 การ
พิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2558 โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรร่วมกันพิจารณารายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) เอกสารบันทึกคะแนนเก็บ รายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และผลการเรียนที่
ประมวลผลจากระบบบริหารการศึกษา ผลการทวนสอบ
สรุปว่าไม่มีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ (หลักฐานอ้างอิง
3) โดยพิจารณาจาก
1.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
1.2 เอกสารบันทึกคะแนนเก็บ
1.3 รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
1.4 ผลการเรียนที่ประมวลผลจากระบบบริหาร
การศึกษา (iRegis)
ทั้งนี้หากอาจารย์ประจาหลักสูตรมีข้อสงสัย จะแจ้งไป
ยังผู้สอนเพื่อขอคาชี้แจงหรือปรับปรุงแก้ไขตามลาดับ

หลักฐานอ้างอิง

การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร จัดทารายงานผลการทวน
4. รายงานการทวนสอบ ปีการศึกษา
สอบของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
2558 (หลักฐานหมายเลข 4.3.4)
ศาสตร์ (หลักฐานอ้างอิง 4) ที่ได้วิเคราะห์สังเคราะห์ให้
เห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน
วิธีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนข้อเสนอแนะใน
การพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ที่มากขึ้น ทั้งภาค
การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
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ผลการดาเนินงาน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรทาบันทึกข้อความนาส่ง
รายงานผลการทวนสอบไปยังคณะฯ (หลักฐานอ้างอิง 5)
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นการให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง/พัฒนา ในปีการศึกษา
ต่อไป (หลักฐานอ้างอิง 6)

หลักฐานอ้างอิง
5. บันทึกข้อความ : นาส่งรายงานการ
ทวนสอบ (หลักฐานหมายเลข 4.3.5)
6. รายงานผลการด าเนิ น งานของ
หลักสูตร (มคอ.7) (หลักฐานหมายเลข
4.3.6)

4.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตามตัวบ่งชี้ที่ มคอ. 2 หมวด 7 ข้อ
7) (สกอ. 5.4)
ดัชนีบ่งชี้ผล
การดาเนินงาน
(Key Performance
Indicators)
1) อาจารย์ประจา
หลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน
ติดตาม และ
ทบทวนการ
ดาเนินงาน
หลักสูตร
2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ
หรือ มาตรฐาน

ผลดาเนินการ

 
*

**

หลักฐานอ้างอิง

หลักสูตรมีการประชุมเป็น

ประจาทุกเดือน เพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร โดยใน
แต่ละครั้งมีจานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตรเข้าร่วมการ
ประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80
(หลักฐานอ้างอิง 1)

1. รายงานการ
ประชุม (หลักฐาน
หมายเลข 4.4.1)

หลักสูตรมีรายละเอียดของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ โดยผ่านการ
รับรองจากสภามหาวิทยาลัย
และอยู่ระหว่างการรับรองจาก
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 2)

2. รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. 2)
(หลักฐานหมายเลข
4.4.2)
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ดัชนีบ่งชี้ผล
การดาเนินงาน
(Key Performance
Indicators)
คุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
4) จัดทารายงานผล
การดาเนินการของ
รายวิชา และ
รายงานผลการ
ดาเนินการของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุก
รายวิชา

ผลดาเนินการ

 
*

**

หลักฐานอ้างอิง

หลักสูตรมีการจัดทา

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) (หลักฐานอ้างอิง 3)
ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2558 ที่อาจารย์
ผู้สอนนาส่งสาขาวิชาก่อนเปิด
ภาคการศึกษา (หลักฐาน
อ้างอิง 4)

3. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
(หลักฐานหมายเลข
4.4.3)
4. การนาส่ง
รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
(หลักฐานหมายเลข
4.4.4)

อาจารย์ ผู้ ส อนทุ ก รายวิ ช าส่ ง 
รายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิ ช า (มคอ.5) (หลั ก ฐาน
อ้างอิง 5) พร้อมกับการส่ง ผล
การเรี ย น ภายใน 30 วั น หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา (หลักฐาน
อ้างอิง 6)

5. รายงานผลการ
ดาเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5)
(หลักฐานหมายเลข
4.4.5)
6. การนาส่งรายงาน
ผลการดาเนินของ
รายวิชา (มคอ.5)
(หลักฐานหมายเลข
4.4.6)
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ดัชนีบ่งชี้ผล
การดาเนินงาน
(Key Performance
Indicators)
5) จัดทารายงานผล
การดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปี
การศึกษา
7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการ
สอนกลยุทธ์การ
สอน หรือ การ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการ
ดาเนินงานที่

ผลดาเนินการ

หลักสูตรจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา (หลักฐานอ้างอิง 7)

 
*



อาจารย์ประจาหลักสูตรได้จัด 
ประชุม ครั้งที่ 4/2559 วาระที่
1 ข้อ 1.2 เพื่อดาเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ใน
ทุกรายวิชาตามหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 (หลักฐาน
อ้างอิง 8)
พร้อมกันนีไ้ ด้นาเสนอรายงาน
ผลการทวนสอบเสนอต่อคณะฯ
ด้วย (หลักฐานอ้างอิง 9)
1. อาจารย์ผู้สอนได้นา

ข้อเสนอแนะของปีการศึกษา
2557 มาพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็น
ได้จากรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) (หลักฐานอ้างอิง 10)
2. การประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตร ครั้งที่ 4/2559 วาระ
ที่ 1 ข้อ 1.1 ได้มีการนาเสนอ
รูปแบบการเขียนรายละเอียด

**

หลักฐานอ้างอิง

7. รายงานผลการ
ดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7)
(หลักฐานหมายเลข
4.4.7)
8. รายงานการทวน
สอบ ปีการศึกษา
2558 (หลักฐาน
หมายเลข 4.4.7)
9. บันทึกข้อความ
นาส่งรายงานผลการ
ทวนสอบ ปี
การศึกษา 2558
(หลักฐานหมายเลข
4.4.8)
10. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
(หลักฐานหมายเลข
4.4.3)
11. รายงานการ
ประชุม ครั้งที่
4/2559 (หลักฐาน
หมายเลข 4.4.1)
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ดัชนีบ่งชี้ผล
การดาเนินงาน
(Key Performance
Indicators)
รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว

ผลดาเนินการ

 
*

รายวิชา (มคอ.3) และ
เครื่องมือบันทึกคะแนน ที่สา
มาระประเมินผลการเรียนรู้ ที่
จะทาให้สามารถทวนสอบผล
การเรียนรู้ได้ตรงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (หลักฐาน
อ้างอิง 11)
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) หลักสูตรได้เชิญอาจารย์ที่มา

ทุกคน ได้รับการ ช่วยสอน มารับฟังแนวทางการ
ปฐมนิเทศหรือ
สอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์
คาแนะนาด้านการ ของรายวิชาและของหลักสูตรฯ
จัดการเรียนการ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2559
สอน
วาระที่ 1 ข้อ 1.1 พร้อมทั้งได้
ชี้แจงวิธีการเขียนรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) รายงาน
ผลการดาเนินงานของรายวิชา
(มคอ.5) และการประเมินผล
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5
ด้าน (เอกสารอ้างอิง 12)
9) อาจารย์ประจา
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ 
หลักสูตรทุกคน
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ได้รับการพัฒนา เอก ได้แก่ ผศ.ดร.บรรพต
ทางวิชาการ และ/ พิจิตรกาเนิด
หรือวิชาชีพ อย่าง (หลักฐานอ้างอิง 13)
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 2. อาจารย์ประจาหลักสูตรที่
กาลังศึกษาในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องในระดับปริญญาเอก

**

หลักฐานอ้างอิง

12. รายงานการ
ประชุม ครั้งที่
4/2559 (หลักฐาน
หมายเลข 4.4.1)

13. บันทึกข้อความ :
รายงานผลการสาเร็จ
การศึกษาของ ผศ.
ดร.บรรพต พิจิตร
กาเนิด
(หลั ก ฐานหมายเลข
4.4.9)
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ดัชนีบ่งชี้ผล
การดาเนินงาน
(Key Performance
Indicators)

ผลดาเนินการ

 
*

ได้แก่ อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
และ ผศ.บุญญลักษม์ ตานาน
จิตร
(หลักฐานอ้างอิง 14)
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุก
คนเข้ารับการอบรม จาก
หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก
(หลักฐานอ้างอิง 15)

10) จานวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

บุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (นางสุกัญญา พวง
แก้ว) ได้เข้ารับการอบรม ดังนี้
1) ชื่อการอบรม
2) ชื่อการอบรม
(หลักฐานอ้างอิง 16)
-



**

หลักฐานอ้างอิง

14. บันทึกข้อความ :
รายงานผลการศึกษา
ต่อของอาจารย์
(หลั ก ฐานหมายเลข
4.4.10)
15. รายการข้อมูล
การพัฒนาวิชาชีพ
ของอาจารย์บุคลากร ปีการศึกษา
2558
(หลั ก ฐานหมายเลข
4.4.11)
16. รายการข้อมูล
การพัฒนาวิชาชีพ
ของอาจารย์บุคลากร ปีการศึกษา
2558
(หลักฐานหมายเลข
4.4.11)
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ดัชนีบ่งชี้ผล
ผลดาเนินการ
 
หลักฐานอ้างอิง
*
**
การดาเนินงาน
(Key Performance
Indicators)
12) ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม
5.0
13) (ถ้ามี)
14) (ถ้ามี)
15) (ถ้ามี)
รวมจานวนตัวบ่งชี้ที่ในปีนี้
10
10
จานวนตัวบ่งชี้ทใี่ นปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
10
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทที่ ้งั หมดในปีนี้
100
100
หมายเหตุ : * แทนค่า  = เป็นไปตามเกณฑ์ และ ** แทนค่า  = ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส
ภาค
ความ
การ
เหตุที่ทา มาตรการ หลักฐาน
ชื่อวิชา การศึกษา ผิดปกติ ตรวจสอบ ให้ผิดปกติ แก้ไข
อ้างอิง
หลักสูตรได้
ทวนสอบก่อน
นาส่งผลการ
เรียนไปยัง
คณะฯ จึงไม่มี
รายวิชาใดมี
ผลการเรียน
ไม่ปกติ
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รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อ
ภาค
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน
วิชา
การศึกษา
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส
ภาค
หัวข้อที่
สาเหตุที่
ชื่อวิชา การศึกษา
ขาด
ไม่ได้สอน
-

มาตรการที่
ดาเนินการ
-

หลักฐานอ้างอิง
-

วิธีแก้ไข

หลักฐานอ้างอิง

-

-

คุณภาพของการสอนจากการประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (นามาจาก มคอ.
5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
ภาค
ผลการประเมิน
แผนการปรับปรุง
หลักฐานอ้างอิง
การศึกษา โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี
1500117
1/58
17. รายละเอียด

ภาษาไทยเพื่อ
ของรายวิชา
การสื่อสาร
(มคอ.3)
(หลักฐาน
1500113
1/58

หมายเลข 4.4.3)
ภาษาอังกฤษ
18. รายงานผล
เพื่อทักษะการ
การดาเนินงาน
เรียน
ของรายวิชา
2000106
1/58

(มคอ.5)
ศิลปะการ
(หลักฐาน
ดารงชีวิต
หมายเลข 4.4.5)
2500107
1/58

มนุษย์กับสิ่ง
แวดล่อม
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รหัส ชื่อวิชา

4000111
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1631102
สารสนเทศ
ห้องสมุด และ
สังคม
1631206
การพัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ
1631405
การจัดระบบ
สารสนเทศและ
ความรู้

ภาค
ผลการประเมิน
การศึกษา โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี
1/58


แผนการปรับปรุง

หลักฐานอ้างอิง

-

1/58



-

1/58



- จัดทาเอกสาร
ประกอบการสอน

1/58



1631602
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ

1/58



1632309
การค้นคืน
สารสนเทศ

1/58



- อาจารย์ควรให้เวลา
ท้ายชั่วโมงในการทวน
สอบความรู้อีกครั้งหนึ่ง
- เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนควรมีการสอน
ทบทวนเนื้อหาทั้งหมด
อีกครั้ง หากเป็นไปได้
- ผู้สอนควรฝึกทักษะ
นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
โดยให้นักศึกษาไป
สัมภาษณ์ชาวต่างชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับวิชา
- ควรจัดประชุมผู้สอน
ทั้งก่อนเปิดภาคเรียน
ระหว่างภาคเรียน และ
หลังปิดภาคเรียน เพื่อ

17. รายละเอียด
ของรายวิชา
(มคอ.3)
(หลักฐาน
หมายเลข 4.4.3)
18. รายงานผล
การดาเนินงาน
ของรายวิชา
(มคอ.5)
(หลักฐาน
หมายเลข 4.4.5)

มคอ.7 | หลั ก สู ตรบรรณารั กษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ | 45
รหัส ชื่อวิชา

ภาค
ผลการประเมิน
การศึกษา โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

แผนการปรับปรุง

1632206
การทารายการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
1632207
การจัดหมู่
ทรัพยากร
สารสนเทศ

1/58



รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการเรียนการ
สอนและการปรับปรุง
การจัดการเรียนการ
สอนต่อไป
-

1/58



-

1632310
การศึกษาผู้ใช้

1/58



- เพิ่มสื่อประกอบการ
เรียนการสอน และ
ตัวอย่างเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
และนิยมใช้ในปัจจุบัน
- ผู้สอนควรอธิบาย
รายละเอียดของ
กิจกรรมหรืองานที่
มอบหมายให้ชัดเจน
โดยยกตัวอย่าง
ประกอบ เพื่อให้
นักศึกษาทางานได้

หลักฐานอ้างอิง

17. รายละเอียด
ของรายวิชา
(มคอ.3)
(หลักฐาน
หมายเลข 4.4.3)
18. รายงานผล
การดาเนินงาน
ของรายวิชา
(มคอ.5)
(หลักฐาน
หมายเลข 4.4.5)
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค
ผลการประเมิน
การศึกษา โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

1632311
การบริการ
อ้างอิงและ
สารสนเทศ

1/58



1500110
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

2/58



แผนการปรับปรุง

หลักฐานอ้างอิง

ถูกต้องและเสร็จ
ทันเวลาที่กาหนด
- ควรเพิ่มตัวอย่าง
ประกอบการเรียนการ
สอนให้มีความ
หลากหลาย
- ควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติ
ในเรื่องการสร้าง
เครื่องมือเพื่อใช้ศึกษา
ผู้ใช้
- อาจารย์ควรให้เวลา
ท้ายชั่วโมงในการทวน
สอบความรู้อีกครั้งหนึ่ง
- เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนควรมีการสอน
ทบทวนเนื้อหาทั้งหมด
อีกครั้ง หากเป็นไปได้
- ติดตามให้นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์ผ่าน
บทเรียนออนไลน์ และ
เว็บบล็อก เพื่อ
ตรวจสอบความรู้ ความ
เข้าใจ จากข้อมูลที่
ติดต่อสื่อสาร และผล
จากการส่งงาน
- ผู้สอนควรฝึกทักษะ 17. รายละเอียด
นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ของรายวิชา
โดยให้นักศึกษาไป
(มคอ.3)
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รหัส ชื่อวิชา

1500114
ภาษาอังกฤษ
เชิงสถานการณ์
1500116
จริยศาสตร์
2500114
สังคมไทยร่วม
สมัย
4000109
วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวัน
1631406
การจัดการ
ห้องสมุดและ
องค์การ
สารสนเทศ
1631305
การบริการ
ห้องสมุดและ
การจัดเผยแพร่
สารสนเทศ

ภาค
ผลการประเมิน
การศึกษา โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

แผนการปรับปรุง

หลักฐานอ้างอิง

(หลักฐาน
หมายเลข 4.4.3)
18. รายงานผล
การดาเนินงาน
ของรายวิชา
(มคอ.5)
(หลักฐาน
หมายเลข 4.4.5)

2/58



สัมภาษณ์ชาวต่างชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับวิชา
-

2/58



-

2/58



-

2/58



-

2/58



-

2/58



- ผู้สอนควรอธิบายการ
ทางานในแต่ละขั้นตอน
อย่างละเอียด จะช่วย
ให้นักศึกษาทางานได้
ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์มากขึ้น
- นานักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านงานบริการ
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค
ผลการประเมิน
การศึกษา โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

1632312
การส่งเสริม
การอ่านและ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

2/58



1631601
ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารใน
งานห้องสมุด
และสารสนเทศ
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1633121
การจัดการ
ฐานข้อมูล
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แผนการปรับปรุง

สารสนเทศและการ
เผยแพร่สารสนเทศ
- อาจารย์ควรหา
กิจกรรมและ
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกปฏิบัติมากขึ้น
- อาจารย์ควรแนะนา
การส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ในสิ่งที่ดี
และเป็นประโยชน์
สามารถพัฒนาชีวิต
นักศึกษาให้ดีขึ้น
นอกจากข้อมูลที่มีใน
เนื้อหาวิชาเท่านั้น
- ควรจัดประชุมผู้สอน
ทั้งก่อนเปิดภาคเรียน
ระหว่างภาคเรียน และ
หลังปิดภาคเรียน เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการเรียนการ
สอนและการปรับปรุง
การจัดการเรียนการ
สอนต่อไป
- อาจารย์ควรแนะนา
ให้นักศึกษาไปยืม
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
ของมหาวิทยาลัยมาใช้

หลักฐานอ้างอิง

17. รายละเอียด
ของรายวิชา
(มคอ.3)
(หลักฐาน
หมายเลข 4.4.3)
18. รายงานผล
การดาเนินงาน
ของรายวิชา
(มคอ.5)
(หลักฐาน
หมายเลข 4.4.5)
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค
ผลการประเมิน
การศึกษา โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

ห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633206
การสร้างและ
การจัดการ
เนื้อหา
สารสนเทศ
1633414
ห้องสมุดดิจิทัล
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1633415
การจัดการ
โครงการ
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633416
การประชา
สัมพันธ์และ
การตลาด
สารสนเทศ
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แผนการปรับปรุง

หลักฐานอ้างอิง

กรณีที่ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ไม่พร้อมใช้
งาน
17. รายละเอียด
ของรายวิชา
(มคอ.3)
(หลักฐาน
หมายเลข 4.4.3)
- ผู้สอนควรอธิบายการ 18. รายงานผล
ทางานในแต่ละขั้นตอน การดาเนินงาน
อย่างละเอียด จะช่วย ของรายวิชา
ให้นักศึกษาทางานได้ (มคอ.5)
(หลักฐาน
ถูกต้องตาม
หมายเลข 4.4.5)
วัตถุประสงค์มากขึ้น
-

- ควรมีการจัดหา
กรณีศึกษาให้นักศึกษา
จัดทาหลังมีการเรียน
การสอน
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หารายวิ ช าให้ มี ค วามทั น สมั ย มากขึ้ น หรื อ การวางแผนการ
มอบหมายงานประจาแต่ละภาคเรียนให้เหมาะสมกับความพร้อมของผู้เรียนและเป้าหมายการผลิต
บัณฑิตของหลักสูตรฯ โดยควรจัดประชุม อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพื่อรับฟัง ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. การจัดประชุมผู้สอน
1.1 ควรจัดประชุมผู้สอนทั้งก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างภาคเรียน และหลัง ปิด
ภาคเรียน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนต่อไป
1.2 หั ว ข้ อ การประชุ ม ควรครอบคลุ ม การรั บ ทราบปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะ
รายวิชา วิธีการแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะ และร่วมวางแผนการสอนให้สอดคล้องกัน เพื่อให้กิจกรรมและ
งานที่มอบหมายในชั้นเรียนไม่ซ้าซ้อน ลดภาระการทางานของนักศึกษาและสามารถบูรณาการความรู้ได้
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาที่พบเห็นในชั้นเรียน และควรร่วมกันพัฒนากิจกรรมและงานที่
มอบหมายให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรฯ
1.3 ควรนาผลการประชุม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ปรับปรุงวิธีการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ควรพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ าเรียนอย่าง
ละเอียด ควรมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่ชัดเจนสาหรับการเรียนในสาขาวิชานี้ เพื่อให้สามารถ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้รัดกุม และทาให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้ตรงตามหลักสูตรกาหนด
โดยคานึงถึงภาวะการมีงานทาของบัณฑิตเป็นสาคัญ สาหรับการพิจารณารับบุคคลให้ศึกษาในหลักสูตร
ฯ ในปีต่อไป
1.4 ควรนาผลการประชุมด้านปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน หรือนา
กระบวนการจัดการความรู้มาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียจากการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนามาปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างจริงจัง รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยมากขึ้น หรือการ
วางแผนการมอบหมายงานประจาแต่ละภาคเรียนให้เหมาะสมกับความพร้อมของผู้เรียนและเป้าหมาย
การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรฯ
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2. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1 ควรส่งเสริมและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา และการมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อน ๆ และต่ออาจารย์ทุกท่าน โดยให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาเข้มงวดใน
การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา และการส่งงานทันตามกาหนดเวลา ควรสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบ
ให้กับนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะมารยาท การรู้จักความควรไม่ควรในการใช้อาจารย์ และการใช้
อารมณ์ต่ออาจารย์อย่างไม่มีเหตุผลสมควร
3. การพัฒนาการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ
3.1 ควรเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในการศึกษาผู้ใช้ให้แก่นักศึกษา โดยเพิ่ม
การมอบหมายงานให้นักศึกษาสร้ างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผู้ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
สรุ ป ผลการศึ ก ษาผู้ ใ ช้ ตลอดจนแนวทางการนาผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิน ไปใช้ วางแผนและพัฒนา
ห้องสมุดต่อไป
3.2 อาจารย์ควรมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ปัญญา
และทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลด้วย เนื่องจากนักศึกษาปกติเรียนร่วมกับนักศึกษาที่เป็นเด็ก
พิเศษจาเป็นต้องมีกิจกรรมช่วยเสริมพัฒนาการทักษะทางปัญญาและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
3.3 อาจารย์ต้องให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น และตรวจทานผลการปฏิบัติ
พร้อมชี้แนะข้อผิดพลาดแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
4. กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้
4.1 ผู้ ส อนควรน าข้ อ มู ล และเงื่ อ นไขในการน าเสนองานให้ นั ก ศึ ก ษาทราบ
เนื่องจากนักศึกษาไม่ซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ มีผลในทางลบโดยสังเกตจากผลงานที่เสนอต่อผู้สอน
ควรมีการสอบทวนผลการทางานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
4.2 อาจารย์ควรอธิบายขั้นตอนการทางานให้ละเอียด และควรมีการสอบทวนผล
การเรียนของนักศึกษาเมื่อเรียนจบทุกบทแล้ว เพื่อทบทวนเนื้อหา และทาให้นักศึกษาสามารถนาทักษะ
ไปใช้ในการทางานอย่างแท้จริง และพยายามให้นักศึกษาปกติสามารถเรียนร่วมกันนักศึกษาที่เป็นเด็ก
พิเศษได้
4.3 ผู้สอนควรจัดเพิ่มเวลาให้มีการสอบปากเปล่านอกเวลาเรียนให้กับนักศึกษา
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการพูด และเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาไขว่หาความรู้เพิ่มขึ้น
4.4 ผู้สอนควรเรียนภาษามือและทาความเข้า ใจกั บลัก ษณะของเด็ก ที่มี ค วาม
บกพร่องทางการได้ยิน
4.5 ผู้สอนควรทาความเข้าใจกับลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
การเห็น และโรคเครียด รวมทั้งออทิสติสให้มากขึ้นและชี้แจงให้เพื่อนร่วมชั้นเข้าใจด้วย
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5. ปรับวิธีการสอน
5.1 วิธีการชักนานักศึ กษาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน รวมถึง การเพิ่มตัวอย่าง และ
กรณีศึกษา การหาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมาให้นักศึกษาได้เห็น เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้มาก
ขึ้น
5.2 การส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อยกระตุ้นให้เกิด
ความตั้งใจเรียน เพิ่มคะแนนจิตพิสัย ทางด้านการมีจิตสาธารณะ จิตใจรักการบริการ
5.3 เชิ ญ วิ ท ยากรภายนอกมาบรรยาย ให้ ค วามรู้ ป ระสบการณ์ เ สริ ม เพื่ อ ให้
นักศึกษาเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศที่ดีไ ด้ และเป็นผู้รู้เท่าทันการจัดระบบสารสนเทศและความรู้ที่
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
5.4 การใช้ เ ทคนิ ค การจั ด การความรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสามารถในการแก้ปัญหา การทางานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมมาพัฒนาการเรียน
การสอนอยู่เสมอ
6. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
6.1 สาหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคสาคัญ
ต่อการเรียน ควรมีการประเมินความสามารถและความพร้อมในการเรียนก่อนการรับเข้าเรียน เพื่อ
ป้องกันผลการเรียนการสอนที่ผิดพลาดจากกรณีของปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่ นักศึกษาพิเศษที่พิ การ
ทางตา และพิการแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีผลการทางานที่เกินความรู้ ความสามารถของตนเอง ซึ่งคาด
ว่าผู้ปกครองอาจเป็นผู้ทางานแทนในการส่งงานต่าง ๆ ที่เป็นงานมอบหมายให้ทานอกเวลาเรียน ที่
อาจารย์ไม่สามารถเห็นความสามารถของผู้เรียนได้อย่างประจักษ์ ชัดเจน ว่าสามารถทางานที่มอบหมาย
ได้ด้วยตนเองจริง
6.2 ควรมีแผนการจัดการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันสาหรับการเรียนร่วมระหว่างนักศึกษาปกติกับนักศึกษาที่มีความพิการแบบต่าง ๆ เนื่องจาก
เป้าหมายของหลักสูตรไม่ได้มุ่งเน้นให้รอบรับผู้พิการโดยตรง อาจารย์ผู้สอนสามารถพิจารณาอนุโลมได้
ในบางส่วนเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายหรือความสาคัญหลักของการเรียนสาขาวิชานี้ เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรฯ
6.3 นั ก ศึ ก ษาควรได้ เ รี ย น รายวิ ช าการบริ ก ารห้ อ งสมุ ด และการเผยแพร่
สารสนเทศ ในปีชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ทางการบริการห้องสมุดและเผยแพร่
สารสนเทศ เนื่องจากนักศึกษายังศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาทางบรรณารักษศาสตร์น้อยไปทา
ให้ปฏิบัติงานด้านบริการได้ไม่มากเท่าที่ควร เพราะเรื่องบางอย่างนักศึกษายังไม่ได้เรียนทฤษฎีมาก่อน
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6.4 นักศึกษาควรได้เรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ นี้ ใ นปี ชั้ น ปี ที่ 3 หลั ง การเรี ย นวิ ช าภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารในงานห้ อ งสมุ ด และ
สารสนเทศ
6.5 นักศึกษาควรได้ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในห้องสมุดดิจิทัล
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผล
การเรียนรู้
คุณธรรม
จริยธรรม

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ
1. การแต่งกายในการเข้า
ชั้นเรียน การเข้าเรียน และ
การส่งงานให้ตรงตาม
กาหนดเวลา

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

1. กระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใช้
เรียนและแต่งกายให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ และการรักษา
กติกาการส่งงานให้ตรงเวลา
ควบคู่กับการใช้ระบบการให้
คะแนนตามการปฏิบัติตนจริง
2. นักศึกษาส่วนใหญ่ยัง
2. อาจารย์ผู้สอนทุกคนใน
ขาดความรับผิดชอบในการ หลักสูตรต้องร่วมกันเข้มงวด
เข้าเรียนให้ตรงเวลา
และบังคับใช้กติกาการหัก
คะแนนเข้าชั้นเรียนสายอย่าง
จริงจัง
3. ในชั้นเรียนจะมีนักศึกษา 3. แนะนานักศึกษาให้คานึงถึง
ที่เล่นโทรศัพท์มือถือเป็น
มารยาทที่ควรปฏิบัติในชั้น
ประจาทุกครั้งที่เข้าเรียน
เรียนเสมอ ๆ
4. นักศึกษาบางคนใส่เสื้อ 4. อาจารย์ผู้สอนทุกคนใน
กีฬามหาวิทยาลัยเข้าเรียน หลักสูตรต้องร่วมกันเข้มงวด
ตักเตือนเรื่องการแต่งกายเข้า
เรียนของนักศึกษาทุกครั้งที่
เข้าสอน
5. เนื่องจากมีนักศึกษา
5. สร้างความเข้าใจในการ
พิเศษเรียนร่วมจึงทาให้มี แบ่งงานด้านที่นักศึกษาพิเศษ

หลักฐานอ้างอิง

1. รายงานผลการ
ดาเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5)
(หลักฐาน
หมายเลข 4.4.5)
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มาตรฐานผล
การเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ
บางคนปฏิเสธการรับเข้า
ร่วมกลุ่ม
6. มีนักศึกษาไม่ให้ความ
ร่วมมือในการนาเสนองาน
7. นักศึกษายังขาดการ
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ในการเขียนรายงาน
8. ปัญหาที่พบในวิธีการ
สอนแบบร่วมมือร่วมใจคือ
การตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน และการแต่งกาย
ของนักศึกษา เนื่องจากเมื่อ
นักศึกษามาสายทาให้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจไม่
สามารถดาเนินการได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

สามารถทาได้ เช่น การค้น
ข้อมูล
6. แก้ไขด้วยการหักคะแนน
คนที่ไม่ร่วมแสดงตนในการ
นาเสนองานของกลุ่ม
7. อาจารย์ทุกวิชาต้องร่วมกัน
เข้มงวดและหักคะแนนกลุ่มที่
ไม่อ้างอิงแหล่งที่มาและบอก
ให้นักศึกษาทราบ
8. ข้อเสนอแนะคือใช้วิธีการ
สอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
ได้แสดงความคิดเห็นต่อการ
เข้าชั้นเรียน ได้ข้อสรุปว่าหาก
เข้าเรียนสายเกินกว่าเวลา 15
นาที ถือว่าสาย หากเกิน 30
นาที ถือว่าขาด ซึ่งนักศึกษาได้
ทาความตกลงกันและเห็นด้วย
ต่อกฎนี้ ผลที่ได้คือนักศึกษามี
ความกระตือรือร้นในการเข้า
ชั้นเรียนมากขึ้น อัตราการสาย
น้อยลง ส่วนเรื่องการแต่งกาย
ให้ยึดกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาก็
เห็นด้วยหากไม่ปฏิบัติตามให้
เตือน 3 ครั้ง จากนั้นก็ให้ตัด
คะแนน ซึ่งนักศึกษาในชั้นเห็น
ด้วยกับวิธีการนี้ทาให้การแต่ง

หลักฐานอ้างอิง
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มาตรฐานผล
การเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

กายเข้าเรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
9. เนื่องจากห้องเรียนมี
9. อาจารย์จาเป็นต้องทา
นักศึกษาพิเศษ (พิการทาง ความเข้าใจถึงความบกพร่อง
ตา กล้ามเนื้ออ่อนแรง และ และความแตกต่างของบุคคล
ออทิสติก) การทากิจกรรม ที่อยู่ร่วมกันในสังคม และให้
จาเป็นต้องได้รับความ
ความรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่าง
ร่วมมือจากนักศึกษาปกติ มีความสุข เท่าที่จะทาได้
แต่จากการสังเกต นักศึกษา
พิเศษบางคนไม่ร่วมกลุ่มกับ
เพื่อน
10. เนื่องจากห้องเรียนมี 10.1 อาจารย์ จ าเป็ น ต้ อ งทา
นักศึกษาพิเศษทางหู ดังนั้น ความเข้าใจถึง ความบกพร่อง
การทากิจกรรมจาเป็นต้อง และความแตกต่างของบุคคล
ได้รับความร่วมมือจาก
ที่อยู่ร่วมกันในสัง คม และให้
นักศึกษาปกติ แต่จากการ ความรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สังเกต นักศึกษาพิเศษมัก มีความสุข เท่าที่จะทาได้
รวมกลุ่มกันเอง โดยไม่มี
10.2 ใช้บทเรียนออนไลน์
นักศึกษาปกติร่วมด้วย
ประกอบกิจกรรมการเรียน
บางครั้งอาจารย์ต้องเป็นผู้ และการสอบปลายภาค
กาหนดให้มีการทางาน
ร่วมกันของเด็กปกติและ
เด็กพิเศษ
11. การเข้าชั้นเรียนและ
11.1 ได้ แ นะน าให้ นั ก ศึ ก ษา
การแต่งกาย เนื่องจากใน บริหารเวลาในการเดินทางให้
ตอนเรียนนี้มีตารางสอน
ดี
คือ วันจันทร์ เวลา 8.00- 11.2 ทาการตักเตือนให้แต่ง
11.00 น. ทาให้มีนักศึกษา กายให้เรียบร้อย และถูกต้อง

หลักฐานอ้างอิง
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มาตรฐานผล
การเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ
มาเรียนสายบ้าง เนื่องจาก
ปัญหาการด้านจราจร และ
มีนักศึกษาบางคนที่แต่ง
กายไม่เรียบร้อย หรือไม่
ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
12. การตรงต่อเวลาในการ
ส่งงาน มีปัญหาสาหรับ
นักศึกษาบางคนที่ส่งงานไม่
ตรงตามกาหนดเวลา
หรือไม่ส่งงานเลย

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

และอนุโลมการแต่งกาย
ลาลองในกรณีต้องเข้าร่วม
กิจกรรมนอกชั้นเรียน

12.1 แจ้งเตือนกาหนดการส่ง
งานล่ ว งหน้ าอย่า งชั ด เจนทุก
ครั้ง
12.2 มีการตักเตือนและชี้แจง
การให้คะแนนเมื่อมีการส่ง
งานล่าช้า รวมทั้งติดตามทวง
ถามให้ส่งงานย้อนหลัง
13. ให้มีการประเมินตนเอง
และประเมินสมาชิกในกลุ่มทุก
ครั้งที่ทากิจกรรม เพื่อให้
ทราบความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองและเพื่อน
ๆ

13. การให้ความร่วมมือใน
การทางานกลุ่ม พบว่า มี
นักศึกษาบางคนไม่สนใจ
หรือไม่ให้ความร่วมมือใน
การทางานกลุ่มที่
มอบหมาย หรือ ทา
กิจกรรมในชั้นเรียน
14. นักศึกษาทานอาหารใน 14. อาจารย์ตักเตือนให้เข้าใจ
ห้องเรียนขาดจิตสาธารณะ จิตสาธารณให้ถูกต้องและ
มารยาทการใช้ห้องเรียน
15. นักศึกษาพูดคุยไม่มีหาง 15.1 อาจารย์แนะนาและ
เสียงขาดความสุภาพกับ
ตักเตือนมารยาทในการพูดคุย
เพื่อนและอาจารย์
ให้ถูกต้อง
15.2 มอบหมายงานให้
นักศึกษาไปหาข้อมูลนอก

หลักฐานอ้างอิง
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มาตรฐานผล
การเรียนรู้

ความรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ

1. นักศึกษาไม่ทางานที่
มอบหมายภายในเวลาที่
กาหนด ขาดการบริหาร
เวลาที่ดี
2. นักศึกษาพิการทางการ
ได้ยิน มีปัญหาในการ
สื่อสารและการใช้ภาษา
เนื่องจากหลายคนไม่เคย
เรียน การอ่านและการ
เขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ทาให้ไม่
เข้าใจกิจกรรมและงานที่
มอบหมายต่าง ๆ รวมทั้งไม่
สามารถทางานร่วมกับ
นักศึกษาปกติได้
3. นักศึกษามีปัญหาใน
สื่อสารกับผู้สอน กล่าวคือ
เวลาไม่เข้าใจในการทางาน
ไม่มีการซักถามให้เกิดความ
กระจ่าง ดังนั้นความรู้ที่
นักศึกษาได้รับจากการ
ทางานอาจไม่สัมฤทธิ์ผล
ตามเป้าหมาย

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

สถานที่และสอนให้คานึงถึง
มารยาทที่ควรปฏิบัติกับผู้คน
รอบข้าง ไม่ว่าการแต่งกาย
หรือการพูดจา
1. การติดตามความก้าวหน้า
ของงานอย่างสม่าเสมอ
ตักเตือนและแนะนาหากงาน
ไม่ก้าวหน้าหรือทาผิด
2. ควรแก้ไข โดยการจัดสอน
พิเศษหรืออบรมทักษะด้าน
การอ่านและการเขียนเพิ่มเติม

3. ผู้สอนย้าประเด็นที่
นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ชัดเจน
และให้ตรงตามข้อตกลงในชั้น
เรียน

หลักฐานอ้างอิง

1. รายงานผลการ
ดาเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5)
(หลักฐาน
หมายเลข 4.4.5)
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ
4. นักศึกษาขาดการอ่าน
เนื้อหาของแต่ละบทเรียนที่
ขึ้นให้บนบทเรียนออนไลน์
ก่อนทาแบบทดสอบหลัง
เรียน
5. นักศึกษายังนาเสนอด้วย
การยืนอ่านขาดการเตรียม
เนื้อหาก่อนนาเสนอ และไม่
มีการสรุปประเด็นสาคัญของ
เรื่องทีน่ าเสนอ และเขียน
อ้างอิงไม่ถูกต้อง

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

4. ต้ อ งให้ ท าซ้ าในกรณที่ ท า
คะแนน ไม่ ถึ ง เกณฑ์ที่ ก าหนด
ของแต่ละบทเรียน

5. เปิดโอกาสให้มีการนาเสนอ
งานบ่อยขึ้น เพื่อให้คุ้นเคยและ
สร้างทักษะการนาเสนอ สอน
เทคนิคการจับใจความ และ
วิธีการเขียนอ้างอิงจากแหล่ง
หลัก ๆ เช่น จากหนังสือ
อินเทอร์เน็ต
6. ควรมอบหมายกิจกรรมการ
6. ปัญหาที่พบในวิธีการ
สอนแบบแบ่งกลุ่มทางาน ปฏิบัติให้นักศึกษาทา 3 - 5
กิจกรรมฝึกทักษะการพัฒนา
คือนักศึกษาทุกกลุ่มขาด
ทรัพยากรสารสนเทศให้
ความเข้าใจการประยุกต์
นักศึกษา และอาจารย์ต้องคอย
ความรู้จากทฤษฎีสู่การ
เป็นผู้ให้คาแนะนานักศึกษาทุก
ปฏิบัติ
กลุ่มอย่างใกล้ชิดทาให้
นักศึกษาเกิดความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
7. ปัญหาที่พบในวิธีการ
7. พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
สอนแบบอภิปราย อาจารย์ ภายในได้แก่ที่สานัก
ให้นักศึกษาอภิปรายในชั้น วิทยบริการและเทคโนโลยี
เรียนผู้สอนพบว่านักศึกษา สารสนเทศ และศึกษาดูงาน
ยังขาดความเข้าใจ ในการ ภายนอกได้แก่ที่ TK Park ทา
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา ให้นักศึกษาได้เห็นสภาพจริง
ทรัพยากรสารสนเทศจริง และกลับมาอภิปรายแสดง
อยู่

หลักฐานอ้างอิง
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ

8. นักศึกษาพิเศษที่พิการ
ทางตา และแบบกล้ามเนื้อ
อ่อนแรง มีผลการทางานที่
เกินความรู้ ความสามารถ
ของตนเอง ตามที่อาจารย์
สังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในชั้นเรียน ซึ่ง
คาดว่าผู้ปกครองทางาน
แทน ดังนั้นความรู้ที่
นักศึกษาได้รับจากการ
ทางานอาจไม่สัมฤทธิ์ผล
ตามเป้าหมาย
9. นักศึกษาปกติ มีปัญหา
ในสื่อสารกับอาจารย์
กล่าวคือ เวลาไม่เข้าใจมัก
ไม่ซักถาม นิ่งเงียบ ไม่
แสดงออกว่า เข้าใจหรือไม่
แต่ผลงานที่ออกมาไม่
ถูกต้องตามคาสั่ง
10. บางหัวข้อนักศึกษาเข้า
ยังไม่เข้าใจเนื้อหาเท่าที่ควร
นาเสนอยังไม่ตรงประเด็น
11. นักศึกษาให้ความใส่ใจ
ในเรื่องของการอ่านในสิ่งที่
เป็นประโยชน์น้อย

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

ความคิดเห็นได้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง
8. ต้องทาการทดสอบ
ความสามารถต่อหน้าอาจารย์
ผู้สอนให้เห็นอย่างประจักษ์
ชัดเจนว่า นักศึกษาทางาน
เหล่านั้นด้วยตนเองจริง

9. ต้องกระตุ้นเชิงรุก ด้วยการ
สร้างประเด็นให้นักศึกษาได้
แสดงความคิดเห็น และให้
ซักถาม หากไม่เข้าใจในคาสั่ง
ที่ได้รับไป

10. อาจารย์แนะนาและ
อภิปรายเพิ่มเติมให้เข้าใจมาก
ขึ้น
11. อาจารย์แนะนาให้ค้น
ข้อมูลที่มีประโยชน์และพัฒนา
ตนเองนาเสนอหน้าชั้นเรียน
ให้อาจารย์และเพื่อนได้รับรู้

หลักฐานอ้างอิง
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ทักษะทาง
ปัญญา

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
หลักฐานอ้างอิง
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ
ส่วนมากอ่านในสิ่งเพื่อ
ความบันเทิงมากกว่า
12. นักศึกษาทาความ
12. อาจารย์พยายามหา
เข้าใจกับการจัดทา
ตัวอย่างมาให้นักศึกษาได้เห็น
ฐานข้อมูลได้ช้า
ภาพที่ชดั ขึ้น และให้นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น และ
บอกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
13. นักศึกษามีปัญหาใน
13. ผู้สอนย้าประเด็นที่
สื่อสารกับผู้สอน กล่าวคือ นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ชัดเจน
เวลาไม่เข้าใจในการทางาน และให้ตรงตามข้อตกลงในชั้น
ไม่มีการซักถามให้เกิดความ เรียน
กระจ่าง ดังนั้นความรู้ที่
นักศึกษาได้รับจากการ
ทางานอาจไม่สัมฤทธิ์ผล
ตามเป้าหมาย
14. นักศึกษาไม่
14. ผู้สอนแนะนาวิธีการแบ่ง
กระตือรือร้นในเรื่องการ
เวลา เทคนิคการเรียน การ
แสวงหาความรู้เพื่อ
แสวงหาความรู้ให้กับนักศึกษา
ประโยชน์ มักปล่อยเวลาให้ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
สูญเสียไป และให้เหตุผลว่า ประโยชน์สูงสุด
ในรายวิชาอื่นมีการบ้าน
เหมือนกันทาให้ทาอะไรได้
ไม่เต็มที่
1. นักศึกษาขาดการใช้
1. ควรแก้ไขโดย การอธิบาย 1. รายงานผลการ
ทักษะการวิเคราะห์คาถาม และสาธิตหรือมีตัวอย่าง
ดาเนินงานของ
หรืองานที่มอบหมาย
ผลงานที่คาดหมายประกอบ รายวิชา (มคอ.5)
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ

2. นักศึกษาบางคนให้
ความสาคัญและจัดลาดับ
กระบวนการทางานได้จน
เกิดทักษะทางปัญญา แต่
บางคนยังเกาะกลุ่มกับ
เพื่อนจนค่อนข้างทาให้เห็น
ว่าการแสดงออกทางปัญญา
นั้นยังไม่ได้ผล
3 . นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ค ว า ม
บกพร่องทางการได้ยิน ไม่
สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้สอน
ให้เป็นส่วนใหญ่
4 . นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ค ว า ม
บกพร่องทางร่างกาย และ
นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารทางตา ไม่
สามารถท างานได้ เ อง ไม่
สามารถสื่อสารกับผู้สอนที่
ได้เท่าที่ควร และไม่เ ข้ า ใจ
ในสิ่ ง ที่ ผู้ ส อนให้ เ ป็ น ส่ ว น
ใหญ่
5. นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ข าด
การใช้ทักษะในการตีความ
การวิ เ คราะห์ ค าถามหรื อ
งานที่มอบหมาย การศึกษา
ค้ น คว้ า จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

หลักฐานอ้างอิง

สามารถทางานได้ตามที่
(หลักฐาน
คาดหมายไว้
หมายเลข 4.4.5)
2. เมื่องานออกมาไม่เป็นไป
ตามเป้าที่หวังไว้ เช่น role
play ผู้สอนให้นักศึกษามาทา
ใหม่พร้อมทั้งแนะนาจุดที่ควร
ปรับปรุง

3. ให้เขียนข้อเสนอแนะผ่าน
งานให้ไปปรับแก้ และให้ครู
ล่ามช่วยอธิบาย แต่ทั้งนี้ก็ยัง
ไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าที่ควร
4. เขียนข้อเสนอแนะผ่านงาน
ให้ไปปรับแก้ แต่ยังไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจนว่างาน
เหล่านั้นนักศึกษาหรือ
ผู้ปกครองทา

5.1 ให้นักศึกษานาเสนอการ
วางแผนการทางาน และการ
ออกแบบผลงาน โดยให้
อาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
หลักฐานอ้างอิง
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ
หลากหลาย รวมถึง การใช้ ร่วมกันวิพากษ์ และให้
ความคิดสร้างสรรค์ในการ ข้อเสนอแนะ
สร้างผลงาน
5.2 นานักศึกษาเข้าสานักวิทย
บริการฯ และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย รวมทั้งการ
มอบหมายงานสัมภาษณ์ เพื่อ
ฝึกทักษะการเก็บข้อมูลจาก
บุคคล
5.3 การฝึกทักษะด้านการ
ตีความ การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ผ่านการ
สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานเชิง
ประจักษ์ และเผยแพร่ผ่านสื่อ
ออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสใน
การรับคาติชม แนะนาจาก
ภายนอก
5.4 การติดตามความก้าวหน้า
และช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
อย่างสม่าเสมอ
6. นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ข าด 6.1 ให้นักศึกษานาเสนอการ
การใช้ทักษะในการตีความ วางแผนการทางาน และการ
การวิ เ คราะห์ ค าถามหรื อ ออกแบบผลงาน โดยให้
งานที่มอบหมาย การศึกษา อาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น
ค้ น คว้ า จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ร่วมกันวิพากษ์ และให้
หลากหลาย รวมถึง การใช้ ข้อเสนอแนะ
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
หลักฐานอ้างอิง
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ
ความคิดสร้างสรรค์ในการ 6.2 นานักศึกษาเข้าสานักวิทย
สร้างผลงาน
บริการฯ และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย รวมทั้งการ
มอบหมายงานสัมภาษณ์ เพื่อ
ฝึกทักษะการเก็บข้อมูลจาก
บุคคล
6.3 การฝึกทักษะด้านการ
ตีความ การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ผ่านการ
สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานเชิง
ประจักษ์ และเผยแพร่ผ่านสื่อ
ออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสใน
การรับคาติชม แนะนาจาก
ภายนอก
6.4 การติดตามความก้าวหน้า
และช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
อย่างสม่าเสมอ
6.5 ร่วมมือกับครูล่ามในการ
อธิบายและทาความเข้าใจกับ
กลุ่มนักศึกษาที่บกพร่อง
ทางการได้ยิน
6.6 ควรประเมิน
ความสามารถของผู้เรียนก่อน
การรับเข้าศึกษา เพื่อ
พิจารณาว่าความพิการเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนของ
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

ตนเองและรูปแบบการเรียน
ร่วมหรือไม่
7. นักศึกษาจะไม่ค่อยให้
7. อาจารย์แนะนาอธิบาย
ความร่วมมือเวลาให้แสดง ข้อมูลเพิ่มและแนะนาถึง
ความคิดเห็นหรือออก
ประโยชน์ของการแสดงออก
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
และการแสดงความคิดเห็น
8. นักศึกษาประยุกต์ความรู้ 8. อาจารย์ให้นักศึกษาคิดงาน
ไปใช้ในงานต่าง ๆ ได้ช้า
จากการซื้อขายสินค้าเป็นหลัก
9. นักศึกษาบางคนให้
9. ผู้สอนแนะนาจุดที่ควร
ความสาคัญและจัดลาดับ ปรับปรุงและแก้ไขในงานที่
กระบวนการทางานได้จน นักศึกษานาเสนอ
เกิดทักษะทางปัญญา แต่
บางคนยังเกาะกลุ่มกับ
เพื่อนจนค่อนข้างทาให้เห็น
ว่าการแสดงออกทางปัญญา
นั้นยังไม่ได้ผล
ทักษะ
1. นักศึกษาไม่มี
1. ควรแก้ไขโดย ให้นักศึกษา
ความสัมพันธ์ กระบวนการแบ่งความ
ทาแผนการทางานประกอบ
ระหว่างบุคล รับผิดชอบที่สามารถแสดง ขั้นตอนการทารายงาน การ
และความ
ถึงการทางานร่วมกัน
ประเมินตนเองและกลุ่ม
รับผิดชอบ
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงตนเองและการ
ทางานร่วมกัน
2. นักศึกษาเรียนร่วมมี
2. ควรแก้ไข โดยการให้
ปัญหาในการปรับตัวในการ นักศึกษาเล่าปัญหาที่เกิดขึ้น
ทางานที่มอบหมาย ทั้งด้าน และให้คาแนะนา รวมทั้ง
การสื่อสาร ความ
กระตุ้นให้ตระหนักถึง
รับผิดชอบ และความ
ความสาคัญของหน้าที่ของ

หลักฐานอ้างอิง

1. รายงานผลการ
ดาเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5)
(หลักฐาน
หมายเลข 4.4.5)
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ
กระตือรือร้นในการปรับตัว
เพื่อการทางานร่วมกับ
เพื่อนในชั้นเรียน
3. เนื่องจากมีนักศึกษาทีเ่ ป็น
เด็กพิเศษ (มีความบกพร่อง
ทางการได้ ยิ น ) เมื่ อ มี ก าร
ทางานเป็นทีมอาจมีปัญ หา
ในการสื่อสารบ้าง

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

สมาชิกแต่ละคน โดยไม่นา
ความพิการมาเป็นอุปสรรคใน
การทางานร่วมกัน
3. หลังจากสั่งงานเรียบร้อย
ผู้สอนจะให้อาจารย์ลา่ มช่วย
ทบทวนคาสั่งของงานอีกครั้ง
ให้นักศึกษาจดบันทึกและ
ผู้สอนอ่านบันทึกของนักศึกษา
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและ
ตรงกันของนักศึกษาทั้งกลุ่ม
4. นักศึกษาบางคนมี
4. ผู้สอนอบรมและแนะนา
มนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วม แนวทางให้นักศึกษาใช้
ห้องน้อยทาให้การทางาน มนุษยสัมพันธ์ให้เกิด
เป็นทีมขาดตกบกพร่อง
ประโยชน์ในการทางานเป็น
ทีม
5. นักศึกษาบางคน
5. ผู้สอนอบรมและแนะนา
(นักศึกษาที่มีความบกพร่อง แนวทางให้นักศึกษาใช้
ทางการเห็น และนักศึกษา มนุษยสัมพันธ์ให้เกิด
ที่มีแนวโน้มเป็นโรคเครียด) ประโยชน์ในการทางานเป็น
มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อน
ทีม
ร่วมห้องน้อยทาให้การ
ทางานเป็นทีมขาดตก
บกพร่อง
6. ขาดการทากิจกรรมตามที่ 6. แก้ไขด้วยการหักคะแนน
กาหนด ขาดความเอาใจใส่ หรือ ไม่ให้คะแนนการนาเสนอ
ต่อการทารายงานตามหัวข้อ
ที่กาหนด และบางคนขาด
ความร่วมมือในการทางาน

หลักฐานอ้างอิง
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ
กลุ่มเพราะไม่เข้าร่วม
นาเสนองานในชั้นเรียน
7. นักศึกษาขาดทักษะการ
ทางานอย่างเป็นระบบและ
การทางานเป็นทีม และขาด
ความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย หรือเมื่อ
แบ่งงานกันแล้ว พบว่าส่วน
ใหญ่จะแยกกันทางาน แล้ว
นาผลงานมาตัดแปะรวมกัน
โดยปราศจากการ
ตรวจทานร่วมกัน หรือบาง
คนไม่ส่งงาน ทาให้ผลงาน
ไม่สมบูรณ์
8. นักศึกษาพิเศษที่เรียน
ร่วม (บกพร่องทางร่างกาย)
มีปัญหาในการสื่อสารกับ
อาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น
โดยตรง เนื่องจากเมื่ออยู่ใน
ชั้นเรียนไม่สามารถโต้ตอบ
กับอาจารย์ได้โดยตรงอย่าง
ชัดเจน แม้ว่าจะสื่อสารผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์สื่อสาร ก็ไม่
สามารถสื่อสารได้ การ
โต้ตอบช้ามาก หรือไม่
สามารถโต้ตอบได้เลย ทา
ให้อาจารย์ไม่สามารถ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

7. ควรให้นักศึกษาทาแผนการ
ทางานประกอบขั้นตอนการ
ทารายงาน การประเมิน
ตนเองและกลุ่ม รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ตนเองและการทางานร่วมกัน

8.1 ควรให้นักศึกษาพิเศษ
แสดงความสามารถในการ
สื่อสารต่อหน้าอาจารย์และ
เพื่อน ๆ ในชั้นเรียน ให้
ประจักษ์ว่า มีความสามารถ
เรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้
สามารถทางานที่มอบหมายได้
เช่นเดียวกับนักศึกษาปกติ
โดยไม่นาความพิการมาเป็น
ข้อเรียกร้องพิเศษในการ
ประเมินผลการเรียนรู้
8.2 ควรประเมิน
ความสามารถของผู้เรียนก่อน
การรับเข้าศึกษา เพื่อ

หลักฐานอ้างอิง
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ
ประเมินได้ว่านักศึกษามี
ความเข้าใจหรือมีปัญหา
อย่างไร รวมถึงผลการสอบ
ปลายภาคที่ทาผลงานได้
น้อยมาก
9. นักศึกษาขาดทักษะการ
ทางานอย่างเป็นระบบและ
การทางานเป็นทีม และขาด
ความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย หรือเมื่อ
แบ่งงานกันแล้ว พบว่าส่วน
ใหญ่จะแยกกันทางาน แล้ว
นาผลงานมาตัดแปะรวมกัน
โดยปราศจากการ
ตรวจทานร่วมกัน หรือบาง
คนไม่ส่งงาน ทาให้ผลงาน
ไม่สมบูรณ์
10. นักศึกษาที่บกพร่อง
ทางการได้ยิน ส่วนมากไม่
เข้าใจภาษาปกติ จึงทาให้
ขาดความสนใจและ
กระตือรือร้นในการทางาน
โดยที่อาจารย์ผู้สอนต้อง
พึ่งพาครูล่ามในการช่วย
อธิบาย แต่ก็ไม่สามารถ
ประเมินได้ว่าครูล่าม
ถ่ายทอดได้ตรงกับ
เป้าหมายที่ต้องการหรือไม่

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

พิจารณาว่าความพิการเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนของ
ตนเองและรูปแบบการเรียน
ร่วมหรือไม่
9. ควรให้นักศึกษาทาแผนการ
ทางานประกอบขั้นตอนการ
ทารายงาน การประเมิน
ตนเองและกลุ่ม รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ตนเองและการทางานร่วมกัน

10. ควรยกตัวอย่าง หรือมี
การเปรียบเทียบความ
แตกต่างของผลงานที่ออกมา
กับตอนเรียนอื่น เพื่อกระตุน้
หรือสร้างแรงบันดาลใจให้
ตั้งใจเรียน

หลักฐานอ้างอิง
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ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ
11. นักศึกษาบางคนขาด
เรียนบ่อย ไม่สามารถ
ทางานร่วมกับกลุ่มได้ และ
บางคนเก็บตัวเองไม่ค่อย
อยากทางานกลุ่มกับเพื่อน
12. มีนักศึกษา 1 คนที่ไม่
สามารถทางานร่วมกับ
เพื่อนได้ แม้จะมีการเรียก
มาพูดคุย
13. นักศึกษาบางคนมี
มนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วม
ห้องน้อยทาให้การทางาน
เป็นทีมขาดตกบกพร่อง
14. นักศึกษาในชั้นยัง
กระจายข้อมูลข่าวสารต่าง
ๆ กันเองไม่ทั่วถึงเนื่องจาก
มีความเป็นกลุ่มมากขึ้น
บอกกันเองเพียงในกลุ่ม
1. นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่
รู้จักการใช้เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการค้นคืน
สารสนเทศ รวมทั้งแหล่ง
สารสนเทศออนไลน์ต่าง ๆ
2. การสอนเรื่องการ
วิเคราะห์ข้อมูลต้องอาศัย
การพาทาไปพร้อม ๆ กัน
แต่เนื่องจากขาดเครื่องมือ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

หลักฐานอ้างอิง

11. อาจารย์ให้คาแนะนา
และให้เพื่อนที่เรียนดีช่วย
แนะนาเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่า

12. เพื่อไม่ให้กระทบกับ
นักศึกษาคนอื่น ๆ ในชั้นเรียน
จึงได้ให้ปฏิบัติงานคนเดียว
13. ผู้สอนอบรมและแนะนา
แนวทางให้นักศึกษาใช้มนุษย
สัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ใน
การทางานเป็นทีม
14. ผู้สอนให้คาแนะนาการให้
ข้อมูลกับเพื่อนร่วมชั้น

1. ควรแก้ไขโดย การฝึก
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และ
มอบหมายงานเพื่อฝึกทักษะ
การค้นคืนสารสนเทศ รวมทั้ง
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. จัดทาเอกสารประกอบการ
เรียนเพิ่มเติมซึ่งอธิบายถึงการ
ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
ละเอียด เพื่อเพิ่มความเข้าใจ
ให้แก่นักศึกษา และขอใช้

1. รายงานผลการ
ดาเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5)
(หลักฐาน
หมายเลข 4.4.5)

มคอ.7 | หลั ก สู ตรบรรณารั กษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ | 69
มาตรฐานผล
การเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ
(คอมพิวเตอร์) นักศึกษาจึง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ไม่ค่อยเข้าใจ
เพือ่ พานักศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน
3. นักศึกษาได้รับ
3. การนาเสนอครั้งแรกให้
มอบหมายงานแต่อาจเป็น ข้อคิดและจัดให้มีการนาเสนอ
เพราะไม่กล้าซักถามเวลา ครั้งที่สองมีการปรับปรุงเพิ่ม
นาเสนองานในบางกลุ่มจึง
นาเสนอได้ไม่ดีเท่าที่ควร
เนื่องจากเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่ยังไม่ตรงตามต้องการ
4. ขาดการค้นคว้าข้อมูล
4. อบรมเสริมการค้นคว้าจาก
เพิ่มเติม
แหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติม
5. ยังขาดทักษะการสืบค้น 5. ให้อบรมเพิ่มเติม
ข้อมูลจากฐานข้อมูล
6. นักศึกษาบางคนยังขาด 6. ควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติใน
ทักษะในการใช้โปรแกรม ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปในการพิมพ์
และมอบหมายงานเพื่อฝึก
รายงาน และการทาสื่อ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ประกอบการนาเสนอ
สารสนเทศในการทางานที่
มอบหมาย
7. นักศึกษาขาดการ
7. อาจารย์แนะนาวิธีการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่
อ่านหรือค้นพบ
อ่านและวิธีการนาไปให้
ประโยชน์

หลักฐานอ้างอิง

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ …………2………. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………2…………
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มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2558 หัวข้อ "เรื่องกลไก
การประเมินผลการวิจัย
และการใช้ประโยชน์ใน
ระดับนโยบายและเรื่อง
การตรวจสอบข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูลการ
วิจัยเชิงคุณภาพ"
งานสัมมนาและเสวนา
มหกรรมความรู้ครั้งที่ 4
ศึกษาดูงานสานักงาน
อุทยานการเรียนรู้
ทัศนศึกษาเข้าชมหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ
ฝึกอบรม เรื่อง "สมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีกับภารกิจที่
ท้าทายของอาจารย์
มหาวิทยาลัย"
โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณา
การเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม
ที่ 2 การสัมมนาการ
พัฒนาอาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning

จานวน
อาจารย์

บุคลากร
สายสนับ
สนุน

1

-

1

-

2

-

1

-

1

-

4

-

สรุปข้อคิดเห็น และ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ

หลักฐานอ้างอิง

1. รายการข้อมูล
การพัฒนาวิชาชีพ
ของอาจารย์บุคลากร
(หลักฐาน
หมายเลข 4.4.11)
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โครงการอบรม “การ
จัดทาเอกสารประกอบการ
เรียน การสอนสาหรับ
อาจารย์”
โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณา
การ กิจกรรมที่ 4 การ
พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป กิจกรรมที่ 4.4
ศิลปะด้านใน : ศิลปะและ
สีบนความหมายมนุษย
ปรัชญา
โครงการ “พัฒนาหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2558)”
โครงการ “ส่งเสริม
ศักยภาพอาจารย์ในการ
เขียนผลงานทาง”
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน กรุงเทพมหานคร

จานวน
อาจารย์

บุคลากร
สายสนับ
สนุน

6

-

1

-

7

-

1

-

2

-

สรุปข้อคิดเห็น และ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ

หลักฐานอ้างอิง
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สัมมนา เรื่อง บทบาทของ
ห้องสมุดในการสร้างความ
เข้มแข็งด้านการพัฒนา
ทักษะการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง
การเขียน การผลิต และ
การเผยแพร่ ตารา หนังสือ
วิชาการระดับอุดมศึกษา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง มาตรฐานการ
พรรณนาและการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ: จาก
AACR๒ สู่ RDA
โครงการส่งเสริมงานวิจัย
ด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ของ
หอสมุดแห่งชาติ
อบรมหลักสูตร การวิจัย
สาหรับบรรณารักษ์
อบรมการสอน
ภาษาอังกฤษ
ระบบจัดเก็บและสืบค้น
เอกสารอย่างเป็นระบบ
การเขียนผลงานเพื่อเข้า
สู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

จานวน
อาจารย์

บุคลากร
สายสนับ
สนุน

1

-

2

-

1

-

1

-

2

-

1

-

-

1

-

1

สรุปข้อคิดเห็น และ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ

หลักฐานอ้างอิง
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การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 5)
ตัวบ่งชี้ที่
5.1
5.2
5.3
5.4

ผลการดาเนินงาน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
ร้อยละ 100

ผลคะแนนประเมินตนเอง
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
5 คะแนน
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ
กระทบต่อการเรียนรู้และการ
คู่มือต่าง ๆ ที่จาเป็นในการ ปฏิบัติไม่เพียงพอต่อการ
เพิ่มพูนทักษะ
จัดการห้องสมุดและ
ความสามารถของผู้เรียนไว้ สารสนเทศ ที่สามารถ
ประจาหลักสูตร
ปฏิบัติงานได้จริง
(วัตถุประสงค์ข้อที่ 1)

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต

อาจารย์ประจาหลักสูตรได้
ประชุมหารือ โดยมีนโยบายใน
การหาทุนสนับสนุนด้วยช่องทาง
ต่าง ๆ อาทิ เงินสนับสนุนจาก
ศิษย์เก่า การแบ่งเงินจาก
โครงการต่าง ๆ เพื่อนามาจัดหา
อุปกรณ์ เครื่องมือ คู่มือต่าง ๆ
ที่จาเป็น
หลักสูตรได้รับงบประมาณ กระทบต่อการพัฒนาทักษะ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้
จากัด ทาให้การบริหาร
ความรู้ของนักศึกษาที่จะนาไป ประชุมหารือปรับเปลี่ยนวิธีการ
หลักสูตรในกิจกรรมต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
พัฒนาทักษะความรู้ของ
ทาได้ไม่มากนัก รวมถึงการ วัตถุประสงค์ข้อที่ 3)
นักศึกษา โดยพยายามจัด
พัฒนานักศึกษาก็ทาได้
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณให้น้อย
อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ
ที่สุดเท่าที่จะทาได้

5.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ. 6.1)
ประเด็นการประเมิน
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรได้นาระบบการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มา
ปรับปรุง โดยการพิจารณาร่วมกันของอาจารย์ประจา
หลักสูตร และได้จัดทาเป็นคู่มือการดาเนินงาน หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ (ฉบับปรับปรุง 2558) (หลักฐานอ้างอิง 1)
ซึ่งได้ดาเนินงานตามระบบดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 6 (สกอ.)
รวบรวมข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการ
บริหารหลักสูตร (data set) (หลักฐานอ้างอิง 2)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 5(13)/2558
วาระที่ 5 ข้อ 5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ (หลักฐานอ้างอิง 3)
ก) ด้านกายภาพ ได้สรุปสิ่งสนับสนุนที่จาเป็นต้องมีใน
การบริหารหลักสูตร เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ จานวนห้องเรียนที่ต้องการใช้แจ้งไปยังสานัก
ส่งเสริมและงานทะเบียน ขอใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางบรรณารักษ์แจ้งไป
ยังสานักวิทยบริการฯ
ข) ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ได้หาแนวทางในการ
รวบรวมข้อมูลความต้องการ การแนะนาเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริการ และการ
แจ้งปัญหาจากการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อหาทาง
แก้ปัญหาไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค) ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ได้ประสานงานกับสานัก
วิทยบริการฯ ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็น
หลักและเสริมที่จาเป็นให้แก่นักศึกษา

หลักฐานอ้างอิง

1. คู่มือการดาเนินงาน หลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ (ฉบับปรับปรุง 2558)
(หลักฐานหมายเลข 5.2.1)

2. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (data
set) (หลักฐานหมายเลข 5.2.2)
3. รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่
5(13)/2558 (หลักฐานหมายเลข
5.2.3)

มคอ.7 | หลั ก สู ตรบรรณารั กษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ | 76
ผลการดาเนินงาน
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรนาเสนอสรุปข้อมูลสิ่ง
สนับสนุนแจ้งให้อาจารย์ทราบ และปฐมนิเทศให้
นักศึกษาใหม่ทราบ (หลักฐานอ้างอิง 4)
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรทาการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการใช้สิ่งสนับสนุนจากอาจารย์และนักศึกษา โดยใช้
การสอบถามอาจารย์ในระหว่างการประชุมและใช้
แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาทั้งหมด
(หลักฐานอ้างอิง 5) ทาการวิเคราะห์ผลทางสถิติ แล้ว
สรุปเล่มรายงานการประเมินผลการดาเนินงาน สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักฐาน
อ้างอิง 6)
5. อาจารย์ประจาหลักสูตรนาเสนอผลประเมินความพึง
พอใจทั้งจากอาจารย์และนักศึกษาต่อที่ประชุมหลักสูตร
ครั้งที่ 3/2559 วาระที่ 5 ข้อ 5.3 (หลักฐานอ้างอิง 7)
เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน และนาเสนอในรายงานผล
การดาเนินงานหลักสูตร ประจาปี 2558 (มคอ.7)
(หลักฐานอ้างอิง 8) และทาบันทึกนาส่งเสนอต่อคณะ
ต่อไป (หลักฐานอ้างอิง 9)

หลักฐานอ้างอิง
4. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจาปี 2558 (หลักฐานหมายเลข
5.2.4)
5. แบบประเมินความพึงพอใจ
(หลักฐานหมายเลข 5.2.5)
6. รายงานการประเมินผลการ
ดาเนินงานสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ประจาปี 2558 (หลักฐาน
หมายเลข 5.2.6)
7. รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่
3/2559 (หลักฐานหมายเลข 5.2.3)
8. รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์ฯ (มคอ.7)
(หลักฐานหมายเลข 5.2.7)
9. บันทึกนาส่งรายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
ฯ (มคอ.7) (หลักฐานหมายเลข 5.2.8)

จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ (หลักฐาน
10. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อ้างอิง 10) ได้แก่
(data set) (หลักฐานหมายเลข 5.2.2)
1. ด้านกายภาพ
สิ่งสนับสนุน
ห้องเรียน
(ห้อง)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง)
ที่พักผ่อน
ลานกิจกรรม

ปีการศึกษา 2558
ภาค 1
ภาค 2
20
17
1
5
1
1
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ศูนย์อาหาร
ศูนย์สุขภาพ
ห้องพยาบาล

หลักฐานอ้างอิง
3
1
1

2. ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี
สิ่งสนับสนุน
โปรเจคเตอร์
วิชวลไลเซอร์
ไมโครโฟน + ลาโพง
ไวไฟ (WiFi)
แลน (LAN)

(เครื่อง)
(เครื่อง)
(ชุด)

ปีการศึกษา 2558
ภาค 1
ภาค 2
20
17
1
5
21
22
มี
มี

3. ด้านทรัพยากรการเรียนรู้
สิ่งสนับสนุน
ระบบอีเลิร์นนิ่ง
ฐานข้อมูลออนไลน์
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์
ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์
หนังสือ/ตารา
(เล่ม)

(รายวิชา)
(ฐานข้อมูล)
(ฐานข้อมูล)
(ฐานข้อมูล)
(ฐานข้อมูล)
ไทย
อังกฤษ
วารสาร
(เล่ม)
ไทย
อังกฤษ
หนังสือพิมพ์
(เล่ม)
ไทย
อังกฤษ
ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ และวิจัย
(เล่ม)

2559
3
15
4
2
1
2,812
368
155
32
19
6
273
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2559
วาระที่ 5 ข้อ 5.3 ประธานหลักสูตรนาเสนอเพื่อทราบใน
การดาเนินงานประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (หลักฐานอ้างอิง 11)
โดยได้นาไปเก็บข้อมูลจากนักศึกษาในช่วงของการสอบ
ปลายภาคเรียบร้อยแล้ว
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2559
วาระที่ 3 ข้อ 3.5 ประธานหลักสูตรแจ้งผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
2.1 จากการสอบถามอาจารย์ประจาหลักสูตรมีความ
พึงพอใจ พบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2.2 จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามนักศึกษามีความ
พึงพอใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็นความพึงพอใจ
หลักสูตรมีการชี้แจงข้อปฏิบัติในการขอรับ
บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้นักศึกษา
ทราบ
ห้องสมุดจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรง
กับเนื้อหาวิชาอย่างเพียงพอ
ห้องเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือ อยู่ในสภาพ
พร้อมให้บริการ
ระบบเครือข่ายการสื่อสารใช้งานได้ดี มี
ประสิทธิภาพ
ห้องพยาบาล ห้องอาหาร ศูนย์สุขภาพ
พร้อมให้บริการ

4.13

ระดับ
มาก

4.09

มาก

3.97

มาก

4.09

มาก

4.05

มาก

𝐱̅

11. รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่
3/2559 (หลักฐานหมายเลข 5.2.3)

12. รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่
6/2559 (หลักฐานหมายเลข 5.2.3)

มคอ.7 | หลั ก สู ตรบรรณารั กษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ | 79
ผลการดาเนินงาน
และวาระที่ 5 ข้อ 4.6 หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
และปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (หลักฐานอ้างอิง
12) อาทิ การให้อาจารย์ผู้สอนเสนอรายชื่อหนังสือที่เห็น
ว่ามีประโยชน์ต่อนักศึกษา การแจ้งปัญหาข้อขัดข้องของ
อุปกรณ์การศึกษา เพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาปรับปรุงแก้ไข
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น ๆ ในกิจกรรมจัดทา
Template รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร เพื่อ
นามาปรับปรุงระบบบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป
(หลักฐานอ้างอิง 13)

หลักฐานอ้างอิง

13. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานจัดทา Template (คมส.
1540/2559) (หลักฐานหมายเลข
5.2.9)

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่
6.1

ผลการดาเนินงาน
4 คะแนน

ผลคะแนนประเมินตนเอง
4 คะแนน
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร
จากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ประเมิน*

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

N/A

N/A

การนาไปดาเนินการ
วางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร
N/A

หมายเหตุ : หลักสูตรเปิดสอนปี 2557 เป็นปีแรกจึงไม่มีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ย วกับคุณภาพ
หลักสูตรจากผู้ประเมินในปีที่แล้ว

6.1 สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ .............N/A................
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
N/A
N/A
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
ไม่มี
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน ……………………N/A………………………………………………..
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
N/A
N/A
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
ไม่มี
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หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
7.1 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ

โครงการแนะแนว
การศึกษาสัญจร
และ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
โครงการเตรียม
ความพร้อม
สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสต
ร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ สู่
บรรณารักษ์ยุค
ใหม่
โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสต
ร์และสารสนเทศ
ศาสตร์

กาหนดเวลา
ที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ความสาเร็จของแผน/เหตุผล
ที่ไม่สามารถดาเนินการได้
สาเร็จ
18 ธ.ค.59 ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา
โครงการนี้ไม่ได้รับอนุมัติ
แต่หลักสูตรได้ปรับวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งอาศัย
โซเชียลมีเดีย อาทิ ไลน์ เฟสบุ๊ก
รวมถึงการสื่อสารแบบบอกต่อ
จากนักศึกษาบอกต่อไปยัง
โรงเรียนที่เคยศึกษามา
13 ม.ค. 59 รศ.วิภา ศุภจารีรักษ์
โครงการสาเร็จลุล่วงด้วยดี
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกาเนิด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพึง
ผศ.บุญญลักษม์ ตานานจิตร พอใจต่อโครงการ ในระดับมาก
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม
ในทุกด้าน ได้แก่
ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ
๐ ความรู้ความสามารถของ
อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
วิทยากร
อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ
๐ ความเหมาะสมของกิจกรรม
๐ ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม
๐ การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
6 ม.ค. 59 ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา
โครงการนี้ไม่ได้รับอนุมัติ
แต่หลักสูตรยังคงสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม
ประชุม สัมมนาที่หน่วยงานต่าง
ๆ จัดขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายว
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7.2 ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
……………………………………………………………-………………………………………………………………
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลรายวิชาฯ)
ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ดาเนินงานที่จะนาไปสู่การ
พัฒนาหลักสูตร ดังนี้
2.1 การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา
1) จัดทาตารางแสดงความเชื่อมโยงของรายวิชาต่าง ๆ ที่นาไปสู่การประกอบ
อาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมการสอน ที่มุ่งถ่ายทอดวิชาการอันจะ
นาไปสู่การประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้จริงตามที่แจ้งไว้ใน มคอ.2
2) จัดทาตารางปรับปรุงรายวิชา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ เพื่อให้เนื้อหารายวิชาทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และรองรับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
2.2 การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลรายวิชา
1) ปรับวิธีการสอนให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมหรือชิ้นงานในการสอนแต่ละวิชา
เพื่อให้นักศึกษาทางานน้อยลง แต่มีความรู้ครบถ้วนในทุกวิชา
3. กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
3.1 ศึกษาดูงาน
3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาต่างประเทศ
3.3 การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ และการสื่อสารในองค์กร

7.3 แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2559
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการ
วันที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะสิ้นสุดแผน
1. พัฒนาระบบบันทึกคะแนนที่สามารถ 30 กันยายน 2559 อาจารย์ประจาสาขาวิชา
ทวนสอบสัมฤทธิ์ผลรายวิชาของ
บรรณารักษศาสตร์และ
นักศึกษาได้ในระดับบุคคล
สารสนเทศศาสตร์
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แผนปฏิบัติการ
2. ปรับรูปแบบการเขียนรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้สอดคล้อง
กับระบบบันทึกคะแนนที่สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์พัฒนาขึ้น

วันที่คาดว่า
จะสิ้นสุดแผน
30 กันยายน 2559

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินการจริง
 1. เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจาหลักสูตรอื่น ๆ อีก
 2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย
(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 1 (ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา)
- บทความวิจัยเรื่อง “รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สาหรับงานบริการ
สารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” (วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ปีที่
7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
- บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ
สอนระดับอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” (วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 19 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
- รายงานการวิจัยเรื่อง “การทาบาตรของชุมชนบ้านบาตร” (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม)
- การประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้: การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21” ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง “การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐานในรายวิชาการค้นคืนสารสนเทศ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต”
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 5 (อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ)
- บทความวิจัยเรื่อง “ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต” (วารสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557)
 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
โดยมีนักศึกษาอยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จานวนทั้งสิ้น........คน
(ระบุชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ)
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระ
ชื่อนักศึกษา
-
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อาจารย์ประจาหลักสูตร:
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ______________
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์ ตานานจิตร
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ______________
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต พิจิตรกาเนิด
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ______________
4. ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ______________
5. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ______________
ประธานหลักสูตร:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ______________
เห็นชอบโดย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรแก้ว ใจงาม (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ______________
เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

มคอ.7 | หลั ก สู ตรบรรณารั กษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ | 86

สรุปผลการประเมินตนเอง (ระดับหลักสูตร)
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จาแนกรายตัวบ่งชี้ที่
องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1 (หมวดที่ 1)
องค์ประกอบที่ 2 (หมวดที่ 3)

องค์ประกอบที่ 3 (หมวดที่ 3)

องค์ประกอบที่ 4 (หมวดที่ 2)

องค์ประกอบที่ 5 (หมวดที่ 4)

องค์ประกอบที่ 6 (หมวดที่ 5)
11

ตัวบ่งชี้ที่

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
 บรรลุ
ตัวหาร
 ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
4 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
N/A
คะแนน
N/A
N/A
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
N/A
ร้อยละ ...
N/A
N/A
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (1)
3
ร้อยละ 60

5
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (2)
3
ร้อยละ 60

5
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (3)
2.8
ร้อยละ 56

5
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (4)
N/A
อัตราส่วน
N/A
(เฉพาะ ป.เอก)
= N/A
N/A
15

เฉลี่ ย ตั ว บ่ ง ชี้ ที่
5 คะแนน
4.2
3
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
10
ร้อยละ 100

10
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่
คะแนนเฉลี่ย

ผลคะแนน
ประเมิน
ผ่าน

3
3
3
3
5
5
5

5
3
3
3
3
5
4
3.72
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จาแนกรายองค์ประกอบ
องค์ คะแนน จานวน
I
P
O คะแนน
ผลการประเมิน
ประกอบ ผ่าน ตัวบ่งชี้
เฉลี่ย 0.01 – 2.00 ระดับน้อย
2.01 – 3.00 ระดับปานกลาง
ที่
1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ที่ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

3.01 – 4.00 ระดับดี
4.01 – 5.00 ระดับดีมาก

2
3
3
4
1
10

คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมิน “ผ่าน”
3.1, 3.2,
3.3
4.1, 4.2
5.1 5.2, 5.3, 5.4
6.1
6
4
0
3.29
3.75 N/A
ดี
ดี
N/A

หลักสูตรได้มาตรฐาน
N/A
3.00
3.67
3.50
4.00
3.72
ดี

2.2 การวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบ
จุดเด่น
โอกาสในการพัฒนา
1
หลักสูตรมีการบริหารจัดการที่ครบ
ตามเกณฑ์ทุกประการ
2
3
หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มี หลักสูตรอาจพัฒนาเครื่องมือ หรืองานวิจัย
ความบกพร่องเข้าศึกษา
จากกลุ่มนักศึกษาที่มีความบกพร่องกลุ่มนี้
4
- หลักสูตรมีอาจารย์ที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการและมี
แนวโน้มจะมีเพิ่มขึ้น
- หลักสูตรผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ครบตามเกณฑ์

มคอ.7 | หลั ก สู ตรบรรณารั กษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ | 88
องค์ประกอบ
จุดเด่น
5
อาจารย์มีการสร้างผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง
6
มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

โอกาสในการพัฒนา

