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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 จากการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการพบว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวน 11 ตัวบ่งช้ี โดยผลการประเมินมีดังนี ้
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 
และคะแนนการประเมินภาพรวมในองค์ประกอบที่ 2 – 6 เท่ากับ 3.55 คะแนน (ไม่รวมองค์ประกอบที่ 2)  
ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
 2. ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 – 6 จ าแนกตามกระบวนการผลิต มีผลดังนี ้
  ปัจจัยน าเข้า (Input) มีคะแนนเฉลี่ย 3.43 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับด ี
  กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
  ผลผลิต (Output) มีคะแนนเฉลี่ย 0.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับ - 
 3. ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 – 6 จ าแนกตามองค์ประกอบ มีผลดังนี้ 
  องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 0.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับ - 
  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
  องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 คะแนน 
ผลประเมินอยู่ในระดับด ี
  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นภาพรวมเกี่ยวกับจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี ้
  จุดเด่น 
        1. ศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความโดดเด่นทั้งในแง่คุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการ 
        2. การเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
  แนวทางเสริมจุดเด่น 
   1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 
   2. เพิ่มการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กลุ่มผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้ ในลักษณะของการ
อบรมระยะสั้น เป็นต้น 
  โอกาสในการพัฒนา 
   1. โดยภาพรวมหลักสูตรค่อนข้างมีความพร้อมทั้งในด้าน จ านวนอาจารย์และจ านวน
นักศึกษา หากได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักก็จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรให้สูงขึ้น 
   2. การส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมประกวด แข่งขันในระดับสถาบัน ระดับชาติ
และนานาชาติ เช่นการประกวดเขียนหนังสือ 
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   3. การบริการวิชาการแก่สังคม เช่นการพัฒนาห้องสมุดให้กับท้องถิ่น การส่งเสริมการอ่าน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ศักยภาพของสาขาวิชา 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   1. ควรจัดมุมหรือชั้นหนังสือเฉพาะวิชาชีพบรรณารักษ์ ส าหรับนักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้
เพิ่มเติม 
   2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อย่างต่อเนื่องในชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก 
   3.  ในกรณีของการได้รับวุฒิบัตรของนักศึกษาจากหอสมุดแห่งชาตินั้น หลักสูตรควรสรุปว่า
เพราะเห็นใดหน่วยงานจึงให้วุฒิบัตรแก่นักศึกษา มีคุณลักษณะเด่นอะไรถึงได้รับเลือกจากหอสมุดแห่งชาติ เพื่อ
หลักสูตรจะได้พัฒนานักศึกษาให้ตรงตามคุณลักษณะที่หอสมุดแห่งชาติต้องการ 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ต าแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
       หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
       ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
       (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
 
2. อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ ์ ต าแหน่ง อาจารย์โปรแกรมวชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์) 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี  ต าแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
       หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒภิายใน 
       (สาขาวิชาใกล้เคียงหรือสัมพันธ์) 
 
4. ดร.นันทวัน เรืองอร่าม    ต าแหน่ง อาจารย ์
       หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
       เลขานุการ 
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กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้ประสานงานและ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 2 
ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 1 ท่าน และเลขานุการ จ านวน 1 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน  
ท าหน้าที่เป็นกองกลางประสานงานให้การด าเนินงานประเมินคุณภาพเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพได้ก าหนดวัตถุประสงค ์และวิธีการประเมินไว้ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 การประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพื่อการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเกณฑ์มาตรฐานตามตัว
บ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2. เพื่อให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทราบถึง
สถานภาพ จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงเพื่อน าผลมาใช้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย และตรงตามมาตรฐานคุณภาพต่อไป 
 3. เพื่อให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีข้อมูล
ส าหรับการน าเสนอผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่สาธารณชน 
 
วิธีการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาด าเนินการประเมินตามกระบวนการ ดังนี ้

1. การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะผู้ประเมิน 
  1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ทาบทาม
คณะผู้ประเมิน และประสานก าหนดวัน – เวลา ในการประเมิน 
  1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จัดส่ง
ก าหนดการประเมินและเอกสารรายงานการประเมินตนเอง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้คณะกรรมการศึกษาและเตรียมการประเมินล่วงหน้า 

2. การวางแผนการประเมนิคุณภาพ 
  ประธานคณะกรรมการประเมินประชุมคณะกรรมการวันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561  
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 
ประธาน และคณะกรรมการร่วมกันก าหนดกิจกรรมและตารางการประเมินรวมถึงการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้ประเมินแต่ละท่าน และก าหนดวิธีการประเมินร่วมกันคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ชี้แจงเอกสารที่ใช้ในการประเมิน แบบฟอร์ม
และการเขียนรายงาน  
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3. การด าเนนิการระหวา่งการตรวจเยี่ยม 
  คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามล าดับ ดังนี ้
  3.1 คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินกับคณะผู้บริหารของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  3.2 ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
บรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ 
  3.3 คณะกรรมการสัมภาษณ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์และตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
  3.4 คณะกรรมการศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร ในปีที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ 
  3.5 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ  
  3.6 ประธานได้ก าหนดให้มีการประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม 

4. การด าเนนิงานหลังการตรวจเยี่ยม 
  4.1 คณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ รวมถึงสรุปผลการ
ตรวจเยี่ยมหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2 ประธานคณะกรรมการมอบคณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินของ แต่ละท่านพร้อมทั้ง
น าเสนอปัญหาที่พบเพื่อให้ที่ประชุมร่วมอภิปรายปัญหาและสรุปผล 
  4.3 ประธานและคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วน และ
ความสมบูรณข์องผลการประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตร ฯ 
ให้รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมนิ 
  4.4 สรุปรายงานประเมิน และจัดท ารูปเล่มส่งให้กับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

5. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  คณะกรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ ์และสอบทานขอ้มูลโดยการสัมภาษณ ์จากนั้น
น าข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพือ่ตัดสินผลในทกุองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี ้
 
เกณฑ์การตัดสินผล 
 0.01 - 2.00 การด าเนินงานของหน่วยงาน  ได้คุณภาพใน ระดับคุณภาพน้อย 
 2.01 – 3.00 การด าเนินงานของหน่วยงาน  ได้คุณภาพใน ระดับคุณภาพปานกลาง 
 3.01 – 4.00 การด าเนินงานของหน่วยงาน  ได้คุณภาพใน ระดับคุณภาพด ี
 4.01 – 5.00 การด าเนินงานของหน่วยงาน  ได้คุณภาพใน ระดบัดีมาก 
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ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
 
 ปี พ.ศ.2523 - เริ่มเปิดสอนหลักสูตรคุรุศาสตรบัณฑิต (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 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อตอบสนองความ ต้องการบรรณารักษ์
ยุคใหม่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
  ปี พ.ศ.2557 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
เปิดรับนักศึกษา และเริ่มจัดการเรียนการสอน 
 ปี พ.ศ.2561 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
มีความรู้และทักษะดิจิทัล และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
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ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ ์

ระบุเหตุผลหาก
ไม่ผ่านเกณฑ ์

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน  

   
เกณฑ์การประเมิน (2548)   
1.จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
2.คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
3.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร   
4.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   
5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอิสระ 

  

6.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

  

7.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์     
8.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา   
9.ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

  

10.อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระใน 
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

  

11.การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

  

ผลการประเมนิองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
2. บัณฑิต 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
N/A  

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

N/A  

ผลการประเมนิองค์ประกอบที่ 2 N/A  
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 3.00  

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานกัศึกษา 3.00  
3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 3.00  

ผลการประเมนิองค์ประกอบที่ 3 3.00  
4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.00  
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ ์

ระบุเหตุผลหาก
ไม่ผ่านเกณฑ ์

4.2 คณุภาพอาจารย ์ 5.00  
4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 3.00  

ผลการประเมนิองค์ประกอบที่ 4 4.00  
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการ
สอน 

4.00  

5.3 การประเมนิผู้เรียน 3.00  
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.00  

ผลการประเมนิองค์ประกอบที่ 5 3.75  
6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
3.00  

ผลการประเมนิองค์ประกอบที่ 6 3.00  
 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ
ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผลการประเมินผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
- 6

 

2 - - N/A N/A  

3 3 3.00 - - 3.00  

4 3 4.00 - - 4.00  

5 4 3.00 4.00 - 3.75  

6 1 - 3.00 - 3.00  

เฉลี่ยรวม 11 7 4 0   

ผลการประเมิน 3.43 3.75 0.00 3.55  
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. ศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความโดด
เด่นทั้งในแง่คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น 

2. การเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีโอกาสทางการศึกษา
มากขึ้น 

2. เพิ่มการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กลุ่มผู้สูงอายุ
ให้ได้รับความรู้ ในลักษณะของการอบรม ระยะสั้น 
เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. 1. 

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ 
 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- - 

 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. การเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีโอกาสทางการศึกษา
มากขึ้น 

1. เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กลุ่มผู้สูงอายุให้ได้รับ
ความรู้ ในลักษณะของการอบรม ระยะสั้น เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี โอกาสเข้าร่วม
ประกวด แข่งขันในระดับสถาบัน ระดับชาติและ
นานาชาติ เช่นการประกวดเขียนหนังสือ 

1. ในกรณีของการได้รับวุฒิบัตรของนักศึกษาจาก 
หอสมุดแห่งชาตินั้น หลักสูตรควรสรุปว่าเพราะเห็น
ใดหน่วยงานจึงให้วุฒิบัตรแก่นักศึกษา มีคุณลักษณะ
เด่นอะไรถึงได้รับเลือกจากหอสมุดแห่งชาติ เพื่อ
หลักสูตรจะได้พัฒนานักศึกษาให้ตรงตามคุณลักษณะ
ที่หอสมุดแห่งชาติต้องการ 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์
 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. ศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความโดด
เด่นทั้งในแง่คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น 

1. ปรับแก้คะแนนผลงานทางวิชาการให้ถูกต้อง 

 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร 
 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. เขียนการปรับปรุงกระบวนการในการวิพากษ์
หลักสูตร จากผู้ทรงคุณวุฒิให้ชัดเจนและเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของโครงสร้างรายวิชาที่บรรจุใน
หลักสูตรปรับปรุงปี 2561 กับปี 2556 เปรียบเทียบ 
ให้ชัดเจน 

 

2. ก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ควรรายงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนด้วย 

 

3. การบูรณาการพันธกิจการจัดการเรียนการสอน
ควรเน้นการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักและบูรณา
การกับพันธกิจในแต่ละด้านโดยเขียนรายงานให้
ชัดเจน ในรายวิชาการจัดการความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

4. ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ รายงาน
กระบวนการในการทวนสอบให้ชัดเจน ทั้งการทวน
สอบในระดับหลักสูตร และระดับคณะพบปัญหาหรือ
ขอเสนอแนะจากการทวนสอบอย่างไร เพื่อน าไปสู่
การประเมินและการปรับปรุงกระบวนการ รวมถึง
ควรมีการ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกนอก
หลักสูตรมาเป็นกรรมการทวนสอบ 

 

5. ควรเขียนรายงานการประเมินกระบวนการและ
และปรับปรุงกระบวนการให้ชัดเจนในทุกประเด็น 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. เพิ่มเติมประเด็นสิ่งสนับสนุนที่เพียงพอและชัดเจน
ว่าหลักสูตรมีกระบวนการในการจัดการอย่างไร และ
รายงานผลการประเมินกระบวนการและการปรับปรุง
กระบวนการในการจัดหาสิ่งสนับสนุนให้ชัดเจน 

1 .  ควรจั ดมุ มหรื อชั้ นหนั ง สื อ เ ฉพาะวิ ช า ชี พ
บรรณารักษ์ ส าหรับนักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้
เพิ่มเติม 
 

 
 




