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

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 1 
วิธีการประเมิน 1 
การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 2 
การด าเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 2 
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 3 
เกณฑ์การตัดสินผล 3 

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 4 
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 5 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 7 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 8 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 8 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 8 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 8 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 9 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร 10 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 10 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 จากการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการพบว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวน 11 ตัว
บ่งชี้ โดยผลการประเมินมีดังนี้ 
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใน
องค์ประกอบที่ 1 และคะแนนการประเมินภาพรวมในองค์ประกอบที่ 2 – 6 เท่ากับ 3.77 คะแนน 
ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
  2. ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 – 6 จ าแนกตามกระบวนการผลิต มีผลดังนี้ 
   ปัจจัยน าเข้า (Input) มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
   กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 คะแนน ผลประเมินอยู่ใน
ระดับดี 
   ผลผลิต (Output) มีคะแนนเฉลี่ย N/A คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับ N/A 
  3. ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 – 6 จ าแนกตามองค์ประกอบ มีผลดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย N/A คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับ 
N/A 
   องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 คะแนน ผลประเมินอยู่ใน
ระดับดี 
   องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 คะแนน ผลประเมินอยู่ใน
ระดับดี 
   องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีคะแนน
เฉลี่ย 4.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
   องค์ประกอบที่  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  มีคะแนนเฉลี่ย 3.0 คะแนน  
ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
  นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นภาพรวมเก่ียวกับจุดแข็งและโอกาสในการ
พัฒนาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้ 
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  จุดเด่น 
   1. สาขาวิชาเปิดโอกาสให้นักศึกษาพิเศษหรือผู้มีความบกพร่องทั้งทางกาย
และจิตใจเข้าศึกษาด้วย 
   2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนตั้งแต่แรกเข้ามีพ้ืนฐานและประสบการณ์
เกี่ยวกับห้องสมุดและการอ่าน 
   3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกเกือบทุกท่านมี
ต าแหน่ง ทางวิชาการในระดับสูง และมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ที่อยู่ในเกณฑ์สูงกว่ามาตรฐาน
  แนวทางเสริมจุดเด่น 
   1. ในประเด็นที่สาขาวิชามีการด าเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้ว ควรมีการ
ยกระดับสู่การจัดการความรู้ (KM) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีการเทียบเคียงมาตรฐาน 
(Benchmarking) กับสถาบันอ่ืน 
  โอกาสในการพัฒนา 
   1. ด้วยชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้หลักฐานต่าง ๆ รวมถึง
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   2. สาขาวิชาสามารถพ่ึงพิงหรือสร้างความร่วมมือกับส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   1. การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงรอบใหม่ ควรศึกษาแนวโน้ม 
สถานการณ์ปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความ
สอดคล้องตามกระแสโลกปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงแก่น หรือฐานเดิมของศาสตร์ไว้ด้วย
เช่นกัน 
   2. ควรมีการปรับปรุงแบบสอบถามและเกณฑ์คะแนนของแบบสอบถามให้
ครอบคลุมประเด็นของการประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้
ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การพัฒนาการบริหาร
หลักสูตร และสิ่งสนับสนุน 
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รายนามคณะกรรมการประเมิน 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก - ตรงสาขาวิชา) 
ต าแหน่ง  : คณบดี 
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
2. อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก - ตรงสาขาวิชา) 
ต าแหน่ง  : อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 

  สารสนเทศศาสตร์   
หน่วยงาน  : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
3. อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 
ต าแหน่ง  : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน  : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
4. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม (เลขานุการ) 
ต าแหน่ง  : อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
     สารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงาน  : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ได้ประสานงานและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 1 ท่าน และ
เลขานุการ จ านวน 1 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน ท าหน้าที่ด าเนินงานประเมินคุณภาพเป็นไปอย่างราบรื่น 
และมีประสิทธิภาพการด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2559 คณะกรรมการประเมินคุณภาพได้ก าหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมินไว้ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 การประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามผลการด าเนินงานปีการศึกษา 
2559 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือการตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ
เกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2. เพ่ือให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ทราบถึงสถานภาพ จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงเพ่ือน าผลมาใช้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และตรงตามมาตรฐานคุณภาพต่อไป 
 3. เพ่ือให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มีข้อมูลส าหรับการน าเสนอผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่สาธารณชน 
 

วิธีการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาด าเนินการประเมินตามกระบวนการ ดังนี้ 
 1. การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการประเมิน 
  1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ติดต่อประสานงานคณะกรรมการประเมิน และประสานก าหนดวัน – เวลา ในการประเมิน 
  2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
จัดส่งก าหนดการประเมินและเอกสารรายงานการประเมินตนเอง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้คณะกรรมการศึกษาและเตรียมการประเมินล่วงหน้า 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

 2. การวางแผนการประเมินคุณภาพ 
  1) ประธานคณะกรรมการประเมินประชุมคณะกรรมการวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 
เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา 
  2) ประธาน และคณะกรรมการร่วมกันก าหนดกิจกรรมการประเมิน รวมถึงการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประเมินแต่ละคน และก าหนดวิธีการประเมินร่วมกันคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ชี้แจงเอกสารที่ใช้ในการประเมิน แบบฟอร์ม และการเขียนรายงาน 
 

การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 
 คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงาน ประธานหลักสูตรชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินกับคณะผู้บริหารของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 2. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ บรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ 
 3.  คณะกรรมการสัมภาษณ์  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 4. คณะกรรมการศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร ในปีที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืน ๆ 
 5. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ  
 6. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม 
 

การด าเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 
 1. คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ 
รวมถึงสรุปผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2. ประธานคณะกรรมการประเมินมอบกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินของ แต่ละ
คนพร้อมทั้งน าเสนอปัญหาที่พบเพื่อให้ที่ประชุมร่วมอภิปรายปัญหาและสรุปผล 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

 3. คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วน และ
ความสมบูรณ์ของผลการประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ 
หลักสูตรฯ ให้รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมิน 
 4. สรุปรายงานประเมิน และจัดท ารูปเล่มส่งให้กับคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 คณะกรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
จากนั้นน าข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 
 

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

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
 
 ปี พ.ศ.2523 เริ่มเปิดสอนหลักสูตรคุรศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
 ปี พ.ศ.2535 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์  
 ปี พ.ศ.2548 วิชาบรรณารักษศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นแขนงการจัดการสารสนเทศ ภายใต้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
 ปี พ.ศ.2556 วิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่อีกครั้ง และเปลี่ยนชื่อเป็น 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการบรรณารักษ์ยุคใหม่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ปี พ.ศ.2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
เปิดรับนักศึกษา และเริ่มจัดการเรียนการสอน 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี ผ่าน/ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ระบุเหตุผลหาก 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1. การก ากับมาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ตามเกณฑ์
ประเมิน 
 1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 11) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนด 
  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี คะแนน หมายเหตุ/ 
ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

2. บัณฑิต 

 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

N/A  

 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

N/A  

คะแนนผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 N/A  
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 4  
 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4  
 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3  

คะแนนผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 3.67  
4. อาจารย์ 

 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4  
 4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.44  
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี คะแนน หมายเหตุ/ 
ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

คะแนนผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 3.81  
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4  
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียน

การสอน 
4  

 5.3 การประเมินผู้เรียน 3  
 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5  

คะแนนผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 4.00  
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3  

คะแนนผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 3.00  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

ตารางการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 
 

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

 

0   N/A N/A  
3 3 3.67   3.67  
4 3 3.81   3.81  
5 4 4.00 4.00  4.00  
6 1  3.00  3.00  

รวม 11 7 4    
ผลการประเม  น 3.78 3.75 N/A 3.77  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- 1. ควรจัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้น เนื่องจาก
ตามเกณฑ์อาจารย์สามารถประจ าหลักสูตรได้
มากกว่า 1 หลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เนื่องจากลาออก 

1. สร้างขวัญและก าลังใจให้อาจารย์เกิดความรัก
ในองค์กร 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- 1. ควรเริ่มมีการจัดกระบวนการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพให้นักศึกษามีงานท าอย่าง 
รวดเร็วเมื่อส าเร็จการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 1. ควรมีกระบวนการในการส่งเสริมให้บัณฑิต

ส าเร็จการศึกษาให้เวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80-90 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาพิเศษ เรียนร่วมกับ
นักศึกษาปกติได้ 

1. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการประกวด
แข่งขันเพ่ือแสดงถึงผลลัพธ์ของการจัด
กระบวนการพัฒนานักศึกษาที่เป็นรูปธรรม 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. มีนักศึกษาลาออกหลังจากเรียนไปแล้ว1 ภาค
การศึกษา เนื่องจากพบว่าไม่ตรงกับความ
ต้องการของตนเอง 

1. ควรเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ให้เป็นไปตามประกาศ ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาภาษาอังกฤษ และประกาศทาง
มหาวิทยาลัย 

 2. สร้างโอกาสการเรียนรู้ในต่างประเทศแก่
นักศึกษา 

 3. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
โอกาสในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ในวัน
ปฐมนิเทศเพ่ือป้องกันนักศึกษาลาออกกลางคัน 

 4. ควรมีการบูรณาการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนสอน การบริการวิชาการ การวิจัยและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปตามบริบทของ
หลักสูตร เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตตาม
วัตถุประสงค์ที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ และสามารถ
พัฒนาต่อยอดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการกับพันธกิจต่าง ๆ 
ของการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
(นักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน) 

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิมีต าแหน่ง
ทางวิชาการสูงและมีผลงานทางวิชาการจ านวน
มาก 

1. ควรธ ารงรักษามาตรฐานดังกล่าวนี้อย่าง
ต่อเนื่อง 

2. อาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ยังไม่ได้รับวุฒิปริญญาเอก 
ศึกษาต่อ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 1. ควรมีการยกระดับมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ

ส าหรับคณาจารย์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
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ให้สอดคล้องกับการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

- 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. หลักสูตรได้รับความนิยมจากผู้เรียนค่อนข้าง
สูงหากเทียบกับกลุ่มสถาบันราชภัฏ 

1. ในการพัฒนาหลักสูตรรอบใหม่ควรพิจารณา
ประเภทของหลักสูตรให้เป็นเชิงวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการโดยน ารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับการท างาน (Work-
Integrated Learning)   มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

2. มีเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภายนอกและ
แหล่งฝึกปฏิบัติการการเรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาซึ่งช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
เนื้อหาภาคทฤษฎีมากข้ึน 

2. จัดหาเครือข่ายภายนอกเพ่ือเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาเพ่ิมเติม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 1. ควรมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ

จัดท า มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5 และ มคอ.6 ให้
ครบถ้วน ได้แก่ รายวิชาพ้ืนฐานทั่วไปที่เปิดสอน 
ในภาคการศึกษาให้ครบถ้วน และน ามาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. สาขาวิชามีส านักวิทยาบริการเป็นสถาน
ปฏิบัติการที่ส าคัญส าหรับนักศึกษา 

1. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยสร้างความ
ร่วมมือกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหนียวแน่นและต่อเนื่องอาจ
ขยายฐานไปสู่แหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ 1. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหา

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติมให้เพียงพอกับ
ความต้องการ 

 2. ควรมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อร้องเรียนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รวมถึง
ปัญหาต่าง ๆ ที่พบในการบริหารหลักสูตรของ
นักศึกษา และอาจารย์มาปรับปรุงและจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรให้เหมาะสม 
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพรวมถึงน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือรายงานและหา
แนวทางจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 


