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สารบญั 
 
         หน้า 
 
สารบัญ ก 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข 
หนังสือรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ง 
รายนามคณะกรรมการประเมิน จ 
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 1 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 1 
วิธีการประเมิน 1 
การด าเนินการระหว่างการตรวจเย่ียม 2 
การด าเนินงานหลังการตรวจเย่ียม 2 
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเช่ือถือของข้อมูล 3 
เกณฑ์การตัดสินผล 3 

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 4 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 5 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 11 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 12 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 12 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 12 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 12 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 12 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร 13 
องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 13 
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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
 
 จากการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการพบว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวน 11 ตัว
บ่งช้ี โดยผลการประเมินมีดังนี้ 
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ในองค์ประกอบท่ี 1 และคะแนนการประเมินภาพรวมในองค์ประกอบท่ี 2 – 6 เท่ากับ 3.36 
คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
  2. ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 – 6 จ าแนกตามกระบวนการผลิต มีผลดังนี้ 
   ปัจจัยน าเข้า (Input) มีคะแนนเฉล่ีย 3.29 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
   กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉล่ีย 3.50 คะแนน ผลประเมินอยู่ใน
ระดับดี 
   ผลผลิต (Output) มีคะแนนเฉล่ีย N/A คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับ N/A 
  3. ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 – 6 จ าแนกตามองค์ประกอบ มีผลดังนี้ 
   องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต มีคะแนนเฉล่ีย N/A คะแนน ผลประเมินอยู่ใน
ระดับ N/A 
   องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
   องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ มีคะแนนเฉล่ีย 3.67 คะแนน ผลประเมินอยู่ใน
ระดับดี 
   องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีคะแนน
เฉล่ีย 3.50 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
   องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ีย 3.0 คะแนน  
ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
  นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นภาพรวมเกี่ยวกับจุดแข็งและโอกาสในการ
พัฒนาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้ 
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  จุดเด่น 
   1. ด้านการให้โอกาศนักศึกษากลุ่มพิเศษเข้าศึกษา 
   2. มีอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการและมีแนวโน้มจะมีเพิ่มขึ้น 
   3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์มีค่อนข้างมาก 
   4. อาจารย์มีการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
   5. มีการเรียนท่ีเป็นเอกลักษณ์ ดึงดูดผู้เรียน 
  แนวทางเสริมจุดเด่น 
   1. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มพิเศษต่อไปแต่มีระบบกลไกสนับสนุนให้
มากยิ่งขึ้น 
   2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   3. ควรปรับปรุงด้านอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
   4. ควรสร้างความร่วมมือกับส านักวิทยบริการให้เสมือนเป็น LAB ทาง
บรรณารักษศาสตร์ 
  โอกาสในการพัฒนา 
   1. ด้านการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   1. ควรติดตามความคืบหน้า มคอ.2 จากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
   2. ควรพัฒนากระบวนการพฒันาปรับปรุงท่ีมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น 
   3. ปรับปรุงรูปแบบการเขียนรายงานโดยสะท้อนหรือน าเนื้อหาการ
ด าเนินการเขียนประกอบรายงาน 
   4. เพิ่มเติมข้อมูลในตารางโดยน าเสนอแนวโน้มย้อนหลัง 
   5. ควรมีการก าหนดกระบวนการในการพฒันาอาจารย์ 
   6. ควรเพิ่มประเด็นการประเมินความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้
ลึกซึ้ง ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา 
 
 
 
 
 





รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2558 | จ 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

รายนามคณะกรรมการประเมิน 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก - ตรงสาขาวิชา) 
ต าแหน่ง คณบดี 
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
2. อาจารย์นิยม สุวรรณเดช (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ) 
ต าแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 
ต าแหน่ง รองคณบดี 
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
4. อาจารย์ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน (เลขานุการ) 
ต าแหน่ง อาจารย์ 
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ได้ประสานงานและแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 1 ท่าน และ
เลขานุการ จ านวน 1 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน  ท าหน้าท่ีด าเนินงานประเมินคุณภาพเป็นไปอย่างราบรื่น 
และมีประสิทธิภาพ  
 การด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพได้ก าหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมินไว้ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 การประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามผลการด าเนินงานปีการศึกษา 
2558 มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 1. เพื่อการตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ
เกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2. เพื่อใหห้ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ทราบถึงสถานภาพ จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุงเพื่อน าผลมาใช้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และตรงตามมาตรฐานคุณภาพต่อไป 
 3. เพื่อใหห้ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มีข้อมูลส าหรับการน าเสนอผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่สาธารณชน 
 

วิธีการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาด าเนินการประเมินตามกระบวนการ ดังนี ้
 1. การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะผู้ประเมิน 
  1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ทาบทามคณะผู้ประเมิน และประสานก าหนดวัน – เวลา ในการประเมิน 
  2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
จัดส่งก าหนดการประเมินและเอกสารรายงานการประเมินตนเอง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้คณะกรรมการศึกษาและเตรียมการประเมินล่วงหน้า 
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 2. การวางแผนการประเมินคุณภาพ 
  1) ประธานคณะกรรมการประเมินประชุมคณะกรรมการวันท่ี 11 เดือน กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน บทบาทหน้าท่ีของผู้ประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 
  2) ประธาน และคณะกรรมการร่วมกันก าหนดกิจกรรมและตารางการประเมินรวมถึง
การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ประเมินแต่ละท่าน  และก าหนดวิธีการประเมินร่ วมกัน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ช้ีแจงเอกสารท่ีใช้ในการประเมิน แบบฟอร์ม และการเขียนรายงาน 
 

การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 
 คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน  ประธาน
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินกับ
คณะผู้บริหารของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 2. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ บรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ 
 3.  คณะกรรมการสัมภาษณ์  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 4. คณะกรรมการศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร ในปีท่ีผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ 
 5. คณะกรรมการตรวจเย่ียมสถานท่ีต่าง ๆ  
 6. ประธานได้ก าหนดให้มีการประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม 
 

การด าเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 
 1. คณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ  รวมถึง
สรุปผลการตรวจเย่ียมหน่วยงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 2. ประธานคณะกรรมการมอบคณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินของ แต่ละท่านพร้อม
ท้ังน าเสนอปัญหาท่ีพบเพื่อให้ท่ีประชุมร่วมอภิปรายปัญหาและสรุปผล 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

 3. ประธานและคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วน 
และความสมบูรณ์ของผลการประเมนิสรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ 
หลักสูตรฯ ให้รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมิน 
 4. สรุปรายงานประเมิน และจัดท ารูปเล่มส่งให้กับคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 คณะกรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
จากนั้นน าข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งช้ี 
 

เกณฑ์การตัดสินผล 
 0.01 - 2.00 การด าเนินงานของหนว่ยงาน ได้คุณภาพในระดับน้อย 
 2.01 - 3.00 การด าเนินงานของหนว่ยงาน ได้คุณภาพในระดับปานกลาง 
 3.01 - 4.00 การด าเนินงานของหนว่ยงาน ได้คุณภาพในระดับดี 
 4.01 - 5.00 การด าเนินงานของหนว่ยงาน ได้คุณภาพในระดับดีมาก 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

ประวัติความเป็นมาของหลักสตูร 
 
 ปี พ.ศ.2523 เริ่มเปิดสอนหลักสูตรคุรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
 ปี พ.ศ.2535 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์  
 ปี พ.ศ.2548 วิชาบรรณารักษศาสตร์ได้ปรับเปล่ียนไปเป็นแขนงการจัดการสารสนเทศ ภายใต้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
 ปี พ.ศ.2556 วิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่อีกครั้ง และเปล่ียนช่ือเป็น 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการบรรณารักษ์ยุคใหม่ของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี ้
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผ่าน/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผลหาก 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนด
โดย สกอ. ตามเกณฑ์ประเมิน 

  

1.จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
2.คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

  

3.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

  

4.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   
5.คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

  

6.คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

  

7.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

  

8.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  

9.ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

  

10.อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระใน 
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผ่าน/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผลหาก 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

11.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

  

12.การด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนน หมายเหตุ/ 
ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

N/A  

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

N/A  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 N/A  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนน หมายเหตุ/ 
ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 3 1. การรับนักศึกษาควรให้
มีสัดส่วนท่ีพอเหมาะกับ
จ านวนรับนักศึกษา โดย
ค านึงถึงสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ จ าแนกตามกลุ่ม
สาขาซึ่งสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์สัดส่วนคือ 
25:1 
2. การเตรียมความพร้อม
สามารถท าได้ก่อนเข้า
ศึกษาเพื่อปรับพื้นฐาน
และปรับทัศนคติท่ีดีให้แก่
นิสิตนักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษา กิจกรรมท่ีจัดควร
เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน
และพัฒนาทักษะทาง
ปัญญา 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนน หมายเหตุ/ 
ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 1. มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
ควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นกัศึกษา ถือ
ว่าเป็นการน าศักยภาพ
ด้าน IT ของอาจารย์มาใช้
ประโยชน์ 
2. ควรมีกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
มาครอบคลุมท้ัง 4 กลุ่ม
หลัก คือ 
๐ กลุ่มวิชาหลัก 
๐ กลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ 
๐ กลุ่มทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม 
๐ กลุ่มทักษะสารสนเทศ
และเทคโนโลยีและทักษะ
ท่ีจ าเป็น 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนน หมายเหตุ/ 
ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 1. อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาเปรียบเทียบกัน
นี้ 57-58 มีแนวโน้วที่ดี
ขึ้น 
2. การส าเร็จการศึกษายัง
ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. ยังไม่มีรายงานความ
พึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา อาจใช้ข้อมูล
ค าปรึกษาของนักศึกษา
มาเสนอได้ 
4. ควรระบุแหล่งรับข้อ
ร้องเรียนรับความคิดเห็น 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 3.00  
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3  

4.2 คุณภาพอาจารย์ 5  
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 3  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 3.67  
5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร   
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน 

  

5.3 การประเมินผู้เรียน   
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 3.5  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนน หมายเหตุ/ 
ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00 1. จ านวนส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ อาจมีการ
จัดท า Collection 
ส าหรับหลักสูตรหรือ
สาขาบรรณารักษศาสตร์
โดยเฉพาะเพื่อใช้เป็น
ห้องปฏิบัติการส่วนรับ
นักศึกษาเพื่อสร้าง
บรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมด้านการ
ท างานของนักศึกษา 
2. ประเด็นด้านการ
ประเมินส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ควรจ าแนก
ประเด็นย่อยให้ชัดเจน
มากกว่านี้และมีการ
เปรียบเทียบความพึง
พอใจของอาจารย์กับ
นักศึกษาด้วย 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 3.00  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ 
ประกอบ 

ท ี่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ  านวน 
ต ัวบ่งช ี้ 

I P O คะแนน 
เฉล ี่ย 

ผลการประเม  นคุณภาพ 
0.01–2.00 ระด ับน้อย 
2.01–3.00 ระด ับปานกลาง 
3.01–4.00 ระด ับด ี 
4.01–5.00 ระด ับด ีมาก 

1 ผลการประเม น “ผ่าน” หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

 ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ช ี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี ่2
- 6

 

2 - - 2.1,2.2 N/A  

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3.00  

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 3.67  

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 3.50  

6 1 - 6.1 - 3.00  

รวม 13 7 4 2 3.36  

คะแนนเฉลี่ย 3.29 3.50 N/A 3.36  

ผลการประเม  น ดี ดี N/A ดี  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

รายงานผลการวิเคราะห์จดุเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การติดตามให้ สกอ. รับรอง มคอ.2 1. ควรติดตามความคืบหน้า มคอ.2 จาก

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- - 

 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. ด้านการให้โอกาศนักศึกษากลุ่มพิเศษเข้า
ศึกษา 

1. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มพิเศษต่อไปแต่
มีระบบกลไกสนับสนุนให้มากยิ่งขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ด้านการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง 1. ควรพัฒนากระบวนการพฒันาปรับปรุงท่ีมี

ความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. มีอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการและมี
แนวโน้มจะมีเพิ่มขึ้น 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์มี
ค่อนข้างมาก 
 
 
 

- 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 1. ปรับปรุงรูปแบบการเขียนรายงานโดยสะท้อน

หรือน าเนื้อหาการด าเนินการเขียนประกอบ
รายงาน 

- 2. เพิ่มเติมข้อมูลในตารางโดยน าเสนอแนวโน้ม
ย้อนหลัง 

 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. อาจารย์มีการสร้างผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 1. ควรมีการก าหนดกระบวนการในการพฒันา

อาจารย์ 
 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. มีการเรียนท่ีเป็นเอกลักษณ์ ดึงดูดผู้เรียน 1. ควรปรับปรุงด้านอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการให้มี

ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 2. ควรสร้างความร่วมมือกับส านักวิทยบริการให้

เสมือนเป็น LAB ทางบรรณารักษศาสตร์ 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ด้านการประเมิน 1. ควรเพิ่มประเด็นการประเมินความพึงพอใจต่อ

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้ลึกซึ้ง ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้นและเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์
และนักศึกษา 

 
 
 
 


