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(ระดับปริญญาตรี)
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หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ปรับปรุง พ.ศ.2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ข้อมูล ณ วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

ก

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทนำ
ปรัชญา : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีความรู้
และทักษะดิจทิ ัล และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
วัตถุประสงค์ : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ในด้านการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความใฝ่รู้
สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปรับตัวให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมืองและเศรษฐกิจโลก
2. มีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้
ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
3. มีใจรักบริการ มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
การประเมิ น ตนเองตามผลการดำเนิ น งานของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รฯ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี
การศึกษา 2562 (รอบ 12 เดือน) มีผลการดำเนินงาน “ได้มาตรฐาน” ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.67 คะแนน)

ข

สารบัญ
หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
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ส่วนที่ 1 บทนำ

1

1.1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
1.2 รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(2) อาจารย์ประจำหลักสูตร
1.3 สรุปผลการปรับปรุงตามแผนการประเมินในรอบปีการศึกษา 2561
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รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

1

ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
(ข้อมูลส่วนนี้นำไปรายงานเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ข้อที่ 10)
ประเด็น
รายละเอียด
รหัสหลักสูตร
 มี มคอ.1
 ไม่มี มคอ.1
ปรัชญา
บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะดิจิทัล และมี
จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรูใ้ นด้านการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ ที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ และปรับตัวให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
การเมืองและเศรษฐกิจโลก
2. มีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
3. มีใจรักบริการ มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อนื่ ได้
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
คุณลักษณะของบัณฑิต
1. มีบุคลิกภาพที่ดี และมีจิตบริการ
2. มีภาวะผู้นำ มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
3. มีความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาตนเอง
4. มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับคุณวุฒิ (ตรี/โท/เอก)
ปริญญาตรี
วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร 20 กรกฎาคม 2561 (รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7(27)/2561))
วันที่/ภาคการศึกษาที่เปิดสอน
15 สิงหาคม 2561 / ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ สกอ. รับทราบ
6 กันยายน 2562 (บันทึกแจ้งผลการรับทราบหลักสูตรฯ
จาก สกอ.)

2
ประเด็น
สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
 ในมหาวิทยาลัย
 วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง

รายละเอียด

1.2 รายชื่ออาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่ระบุใน มคอ. 2
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
กำเนิด
ผศ.ดร.บุญญลักษม์
ตำนานจิตร
ผศ.ดร.สายสุดา ปั้น
ตระกูล
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

อาจาร์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในปัจจุบัน
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
สูงสุด
ปร.ด. (เทคโนโลยี ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กำเนิด
สารสนเทศ
คุณภาพ)
คุณภาพ)
ปร.ด. (เทคโนโลยี ผศ.ดร.บุญญลักษม์
ปร.ด. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา) ตำนานจิตร
เทคนิคศึกษา)
ปร.ด. (นวัตกรรม ผศ.ดร.สายสุดา ปั้น
ปร.ด. (นวัตกรรม
การเรียนรู้และ ตระกูล
การเรียนรู้และ
เทคโนโลยี)
เทคโนโลยี)
ค.ด. (เทคโนโลยี ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
ค.ด. (เทคโนโลยี
และสื่อสาร
และสื่อสาร
การศึกษา)
การศึกษา)
ปร.ด. (เทคโนโลยี ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุข
ปร.ด. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา) พงษ์
เทคนิคศึกษา)

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

หมายเหตุ
(กรณีเปลี่ยนแปลง
ให้ระบุวันที่สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติ)

3
(2) อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ระบุใน มคอ. 2
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
กำเนิด
ผศ.ดร.บุญญลักษม์
ตำนานจิตร
ผศ.ดร.สายสุดา ปั้น
ตระกูล
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คุณภาพ)
ปร.ด. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา)
ปร.ด. (นวตักรรม
การเรียนรู้และ
เทคโนโลยี)
ค.ด. (เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา)
ปร.ด. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา)

อาจาร์ประจำหลักสูตรในปัจจุบัน
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
สูงสุด
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
กำเนิด
ผศ.ดร.บุญญลักษม์
ตำนานจิตร
ผศ.ดร.สายสุดา ปั้น
ตระกูล
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์

ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุข
พงษ์

หมายเหตุ
(กรณีเปลี่ยนแปลงให้
ระบุวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ)

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คุณภาพ)
ปร.ด. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา)
ปร.ด. (นวตักรรม
การเรียนรู้และ
เทคโนโลยี)
ค.ด. (เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา)
ปร.ด. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา)

1.3 สรุปผลการปรับปรุงตามแผนการประเมินในรอบปีการศึกษา 2561
หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนการปรับปรุง การดำเนินงาน จากการประเมินในรอบปี
การศึกษา 2561 ไว้ดังนี้
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แผนปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวบ่งชีป้ ระกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรฯ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีการศึกษา 2562
การดำเนินงานของหลักสูตรฯ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในปีการศึกษา 2561 หลังจากได้มีการตรวจสอบผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(ระดับหลักสูตร) ไปแล้วนั้น ยังคงมีบางกระบวนการที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อให้การดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไปมีประสิทธิภาพและผล สัมฤทธิ์ต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีแผนการปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
การดำเนินการที่ผ่านมา
(2561)
องค์ประกอบที่ 1 :
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกำกับ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรฯ
องค์ประกอบที่ 2 :
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ

แผนปรับปรุงและการพัฒนา
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา
(2562)

การติดตามผลงานทางวิชาการ
การติดตามผลงานทางวิชาการของ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. นำแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียม 1. เพิ่มจำนวนรอบการจัดเก็บ
ไว้มาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
ข้อมูลจากผูใ้ ช้บัณฑิต และ
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตให้ถี่

ผลการปรับปรุงตามแผน
ช่วงเวลาที่ดำเนินการ

ดำเนินการแล้ว

ปีการศึกษา 2562
ดำเนินการตามกรอบเวลาที่
- รอบ 3 เดือน (ประมาณเดือน กำหนด แต่ด้วย 2 ปัจจัยที่ทำให้
ตุลาคม 2562)
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องค์ประกอบที่ 3 :
ตัวบ่งชี้ 3.2 การ
ส่งเสริมและพฒันานัก
ศึกษา

แผนปรับปรุงและการพัฒนา
การดำเนินการที่ผ่านมา
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา
(2561)
(2562)
2. จัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตไม่ ขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนร้อยละอัตรา
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวน การตอบแบบสอบถามของผู้ใช้
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
บัณฑิต และภาวะการมีงานทำของ
ผลการดำเนินงานพบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตให้สูงขึน้
บัณฑิตตอบกลับมาร้อยละ 41.94
ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่วางไว้

1. อบรมกระบวนการเรียนรู้ด้วย
Research Base Learning (RBL)
เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นำไปใช้
ในการเรียนในรายวิชาที่ใช้วิธีการ
สอนแบบ RBL โดยผลิตงานวิจัย
และเผยแพร่ผลงานด้วยการ
ตีพิมพ์บทความหรือนำเสนอ

ผลการปรับปรุงตามแผน
ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
- รอบ 6 เดือน (ประมาณเดือน
มกราคม 2563)
- รอบ 9 เดือน (ประมาณเดือน
เมษายน 2563)

หลักสูตรฯ ได้มีการประชุม
ปีการศึกษา 2562
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ครั้งที่ 4/2562 วาระ 4 ข้อ 4.4
เรื่องการปรับปรุงคุณลักษณะของ
นักศึกษาตามผลการประเมินของ
ผู้ใช้บัณฑิต เพือ่ นำผลการประเมิน

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด คือ
1. บัณฑิตมีการเปลี่ยนแปลง
งาน จึงทำให้การติดตาม
สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
2. สถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด ทำให้มีอุปสรรค
ในการเก็บข้อมูลจากสถาน
ประกอบการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ดังนี้
1. ส่งเสริมการใช้โปรแกรม
English Discovery และส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียม
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แผนปรับปรุงและการพัฒนา
การดำเนินการที่ผ่านมา
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา
(2561)
(2562)
งานวิจัยในการประชุมวิจัย
จากผู้ใช้บัณฑิตไปปรับปรุง
ระดับชาติ ผลการดำเนินงาน
คุณลักษณะของนักศึกษา ดังนี้
พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 บางส่วน
๐ ด้านความรู้ พบว่า ต้อง
สามารถส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ ปรับปรุงนักศึกษาให้มีความรู้
ในวารสารที่ได้รับการประเมิน
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่
คุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI 1
เกี่ยวข้อง และความสามารถในการ
และ TCI 2 และบางส่วนสามารถ แก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
นำเสนองานวิจัยผ่านการประชุม ในส่วนนี้เนื่องจากนักศึกษา
วิชาการระดับชาติได้ การ
บางส่วนทำงานไม่ตรงสาขาจึงทำ
ดำเนินการในเรื่องนี้นักศึกษา
ให้นักศึกษาอาจมีความรู้ไม่ตรงกับ
สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
งานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน
ชีวิตประจำวันได้จริงหลักสูตรฯ
๐ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
จึงกำหนดแนวทางนี้เป็นแนว
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
ปฏิบัติสำหรับหลักสูตรฯ ต่อไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า
นักศึกษาต้องปรับปรุงในเรื่อง
ความรู้และทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ โดยหลักสูตรฯ
มีแนวทางดำเนินการในปีการศึกษา

ผลการปรับปรุงตามแผน
ช่วงเวลาที่ดำเนินการ

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

ความพร้อมก่อนสอบ TOEIC
กับนักศึกษา รหัส 60 เนื่องจาก
นักศึกษารหัส 60 ต้องสอบ
TOEIC ได้ไม่ต่ำกว่า 500
คะแนน ก่อนสำเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด
2. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ความคิดและทักษะทาง
คณิตศาสตร์
3. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะความเป็นผู้นำให้กับ
นักศึกษา
4. แนะนำโปรแกรม/แอพลิเค
ชันในโทรศัพท์มือถือที่ใช้สำหรับ
ฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ
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การดำเนินการที่ผ่านมา
(2561)

แผนปรับปรุงและการพัฒนา
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา
(2562)
2562 คือ ติดตามการใช้โปรแกรม
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ English
Discovery ของนักศึกษา และมี
การส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
TOEIC ที่จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
๐ ด้านการใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้ตัวเลข
และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดย
หลักสูตรฯ มีแนวทางดำเนินการใน
ปีการศึกษา 2562 จะดำเนินจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร์ให้กบั
นักศึกษา
๐ ด้านคุณลักษณะพิเศษของ
บัณฑิต และด้านคุณลักษณะ

ผลการปรับปรุงตามแผน
ช่วงเวลาที่ดำเนินการ

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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องค์ประกอบ
การดำเนินการที่ผ่านมา
(2561)

องค์ประกอบที่ 3 :
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิด
กับนักศึกษา

-

แผนปรับปรุงและการพัฒนา
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา
(2562)
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เรื่องที่ต้องปรับปรุงหัวข้อ
เดียวกันคือ ภาวะผู้นำ โดย
หลักสูตรฯ มีแนวทางดำเนินการใน
ปีการศึกษา 2562 จะจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับ
นักศึกษา
1. รักษาอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา
2. ติดตามการเรียนของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
3. ความพึงพอใจของนักศึกษา

ผลการปรับปรุงตามแผน
ช่วงเวลาที่ดำเนินการ

ปีการศึกษา 2562

องค์ประกอบที่ 4 :
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรฯ ใช้กระบวนการของ
อาจารย์ที่ปรึกษา พูดคุยและให้
ข้อมูลการช่วยเหลือในลักษณะ
ต่าง ๆ แต่ด้วยปัจจัยภายนอก
หลักสูตร ที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น ระบบเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัย และสภาวการณ์
ของสังคมที่ส่งผลต่อ
ความเครียดของนักศึกษา

9
องค์ประกอบ
การดำเนินการที่ผ่านมา
(2561)
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหาร การจัดทำแผนอัตรากำลังของ
อาจารย์
อาจารย์

องค์ประกอบที่ 4 :
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์

องค์ประกอบที่ 4 :
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิด
กับอาจารย์

แผนปรับปรุงและการพัฒนา
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา
(2562)
การติดตามข้อมูลของอาจารย์ใน
ด้านต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น

ผลการปรับปรุงตามแผน
ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรฯ มีฐานข้อมูลของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน ที่ใช้
พิจารณาวางแผนการ
ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ

-

สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ ปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ ที่มีคุณภาพอัน
นำไปสู่การขอพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการได้

หลักสูตรฯ มีอาจารย์ที่ได้
ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่ม 1 คน
คือ ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
และในปีการศึกษา 2563 มี
อาจารย์ที่จะเสนอขอพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการในระดับ
รองศาสตราจารย์ 1 คน คือ
ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร

ประเมินผลความพึงพอใจ ด้วย
แบบสอบถาม

การประเมินผลความพึงพอใจเป็น
ระยะ ๆ โดยใช้การสื่อสารพูดคุย

หลักสูตรฯ ได้มีการประชุม
แลกเปลี่ยนพูดคุยทั้งที่เป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ

ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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การดำเนินการที่ผ่านมา
(2561)

องค์ประกอบที่ 5 :
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร

มีการกำหนดสาระของรายวิชาใน
หลักสูตรฯ ให้ทันสมัยตามหลัก
มาตรฐานวิชาชีพ ปรัชญา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของหลักสูตร
ที่สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ
ของผู้เรียนผ่านการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

แผนปรับปรุงและการพัฒนา
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา
(2562)
เพื่อเข้าถึงปัญหาและแก้ไขได้
ในทันที

ผลการปรับปรุงตามแผน
ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
อยู่ตลอดเวลา

หลักสูตรฯ มีการกำหนดให้ทกุ
ปีการศึกษา 2562
รายวิชาในปีการศึกษา 2562
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
เพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต

องค์ประกอบที่ 5 :
ปีการศึกษา 2562
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรฯ ได้มีการติดตาม
ตรวจสอบการจัดเตรียมเนื้อหา
ในการจัดการเรียนการสอน
ผ่านกระบวนการ
1.1 ตรวจสอบ มคอ.3 ก่อนเปิด
ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 1 เดือน
1.2 ตรวจสอบ มคอ.5 และผล
การประเมินการเรียนการสอน
ของทุกรายวิชา ตามกรอบเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. อาจารย์ผสู้ อนแต่ละวิชา ได้มี
การปรับปรุงข้อมูลให้มีความ
ถูกต้อง
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ตัวบ่งชี้ 5.2 การวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

องค์ประกอบที่ 5 :
ตัวบ่งชี้ 5.3 การ
ประเมินผู้เรียน

แผนปรับปรุงและการพัฒนา
การดำเนินการที่ผ่านมา
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา
(2561)
(2562)
การวางระบบผู้สอนในปีการศึกษา การวางระบบผู้สอนในปี 2562
2561 ใช้เกณฑ์การพิจารณาตาม ปรับเปลี่ยนผู้สอน โดยพิจารณา
มคอ.2 หมวดที่ 6 การพัฒนา
คุณสมบัติ ทัศนคติ ความร่วมมือใน
อาจารย์ ความรู้และความสามารถ การทำงาน ความชำนาญและ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญใน ผลงานวิชาการและบางรายวิชา
รายวิชาและพิจารณาจากผลการ สามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ประเมิน
มาถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ
ให้กับผู้เรียนเพือ่ ให้เกิด
ประสบการณ์หรือมุมมองที่
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
มีการดำเนินการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ที่กำหนดใน curriculum
mapping ใน มคอ.2 วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของทุก
รายวิชา และตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ

ผลการปรับปรุงตามแผน
ช่วงเวลาที่ดำเนินการ

หลักสูตรกำกับให้ทุกรายวิชามีการ ปีการศึกษา 2562
พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือการ
ประเมินผลตามสภาพจริงและใช้
เครื่องมือที่หลากหลาย ทั้งข้อสอบ
อัตนัย ปรนัย แบบฝึกหัด การ
นำเสนอผลงาน การแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นในการกำหนดเกณฑ์

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรฯ ได้มีการกำหนด
ผู้สอนให้มีสัดส่วนภาระงานใน
ปริมาณเท่า ๆ กัน โดยได้
ดำเนินการล่วงหน้า เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนได้วางแผนตนเอง
ในการเพิ่มภาระงานสอนใน
หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรฯ ได้มีการติดตาม และ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการประเมิน
ผู้เรียน โดย
1. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
มีการตรวจสอบการออกข้อสอบ
ปลายภาค ทั้งในด้านรูปแบบ
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การดำเนินการที่ผ่านมา
(2561)
นักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนในทุกภาคเรียน

องค์ประกอบที่ 5 :
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการ
ดำเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 :
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

หลักสูตรมีการดำเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการ
ประชุม วางแผน ติดตามและ
ทบทวนการดำเนินงานของ
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ

แผนปรับปรุงและการพัฒนา
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา
(2562)
ประเมินผลการเรียนการสอนทั้ง
รายวิชาที่อิงเกณฑ์และอิงกลุม่ ให้มี
ความเหมาะสมกับลักษณะรายวิชา
และผลลัพธ์การเรียนรู้ ประกอบกับ
ผลการประเมินตนเองของนักศึกษา
ทุกชั้นปี

ผลการปรับปรุงตามแผน
ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
และความครอบคลุมเนื้อหา
รายวิชา
2. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
มีการติดตามทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
พิจารณากิจกรรม การให้
คะแนน และผลการเรียนในทุก
รายวิชา

ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
แนะนำ

การจัดทำแหล่งสารสนเทศที่
การจัดทำแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุน
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ด้านการใช้ชีวิต ให้กับนักศึกษา

ช่วงเดือน กันยายน 2562 กรกฎาคม 2563

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรฯ ได้มีการติดตาม และ
ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิในทุก ๆ ด้าน เป็นระยะ
ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อคงความ
เป็นมาตรฐานไว้ให้ครบถ้วน

หลักสูตรฯ ได้จัดทำแหล่งเรียนรู้
ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการ
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แผนปรับปรุงและการพัฒนา
การดำเนินการที่ผ่านมา
สิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา
(2561)
(2562)
ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ปัจจุบัน และศิษย์เก่า เพื่อส่งเสริม
อาทิ แหล่งข้อมูลทางวิชาชีพ
คุณภาพชีวิตให้เป็นบัณฑิตที่มีความ
แหล่งเรียนรู้ทางภาษา แหล่ง
พร้อมในทุก ๆ ด้าน
เรียนรู้ทางเทคโนโลนีสารสนเทศ
และแหล่งอาชีพ เพื่อสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าถึงช่องทางต่าง ๆ ใน
การพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

ผลการปรับปรุงตามแผน
ช่วงเวลาที่ดำเนินการ

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

พัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
อาทิ
1. การเผยแพร่แหล่งงาน ข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพ ผ่านทางเฟสบุ๊
กของหลักสูตร และเว็บไซต์ของ
หลักสูตร
2. แนะนำแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และ
คำแนะนำในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จากรุ่นพี่สู่
รุ่นน้อง ผ่านคลิปวิดีโอบนยูทูป
3. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
จัดทำคลิปการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
เผยแพร่ให้นักศึกษาปัจจุบัน
ศิษย์เก่า และบุคคลที่สนใจได้
เรียนรู้บนยูทูป
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ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
(หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ.
อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบนั
รายชื่ออาจารย์อาจารย์ ระดับ ปีที่จบ
ประจำหลักสูตร
กศ.
กศ.
ปัจจุบัน
ที่จบ (พ.ศ.)
1. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร เอก 2559
กำเนิด

2. ผศ.ดร.บุญญลักษม์
ตำนานจิตร

ชื่อ
หลักสูตร
ที่จบ กศ.
ปร.ด.

โท

2546

ศศ.ม.

ตรี

2540

ศศ.บ.

เอก

2559

ปร.ด.

โท

2541

ศษ.ม.

ตรี

2535

ค.บ.

กลุม่ หลักสูตรฯ
ที่จบ
ตาม ISCED
Information
technology
administration
Library,
information
and archival
studies
Library,
information
and archival
studies
Education
science

Education
science
Education
science

หลักสูตรฯ
ที่จบ กศ.

ชื่อสถาบัน ที่
จบ กศ.

วัน/เดือน/ปี

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 20 กรกฎาคม
สารสนเทศ ราชภัฏเพชรบุรี
2561
คุณภาพ
บรรณารักษ มหาวิทยาลัย
ศาสตร์และ ธรรมศาสตร์
สารนิเทศ
ศาสตร์
บรรณารักษ สถาบันราชภัฏ
ศาสตร์และ นครราชสีมา
สารนิเทศ
ศาสตร์
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 20 กรกฎาคม
เทคนิค
เทคโนโลยีพระ
2561
ศึกษา
จอมเกล้าพระ
นครเหนือ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
การศึกษา
รามคำแหง
เทคโนโลยี
วิทยาลัยครู
และ
นครปฐม
นวัตกรรม
ทาง
การศึกษา
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รายชื่ออาจารย์อาจารย์ ระดับ ปีที่จบ
ประจำหลักสูตร
กศ.
กศ.
ปัจจุบัน
ที่จบ (พ.ศ.)
3. ผศ.ดร.สายสุดา ปั้น เอก 2560
ตระกูล

4. ผศ.ดร.ฐิติยา เนตร
วงษ์

5. ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุข
พงษ์

ชื่อ
หลักสูตร
ที่จบ กศ.
ปร.ด.

กลุม่ หลักสูตรฯ
ที่จบ
ตาม ISCED
Educational
Management

Library,
information
and archival
studies
Library,
information
and archival
studies
Education
science

โท

2544

ศศ.ม.

ตรี

2540

ศศ.บ.

เอก

2553

ค.ด.

โท

2546

วศ.ม.

โท

2544

ศษ.ม.

ตรี

2538

วศ.บ.

เอก

2559

ปร.ด.

โท

2551

บธ.ม.

Water
technology
and
engineering
Education
science
Building
engineering

Teacher
training –
vocational
subjects
Marketing

หลักสูตรฯ
ที่จบ กศ.

ชื่อสถาบัน ที่
จบ กศ.

วัน/เดือน/ปี

นวัตกรรม มหาวิทยาลัย 20 กรกฎาคม
การเรียนรู้ เทคโนโลยีพระ
2561
และ
จอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยี
บรรณารักษ มหาวิทยาลัย
ศาสตร์และ มหาสารคาม
สารนิเทศ
ศาสตร์
บรรณารักษ สถาบันราชภัฏ
ศาสตร์และ
กาญจนบุรี
สารนิเทศ
ศาสตร์
เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์ 20 กรกฎาคม
และสื่อสาร มหาวิทยาลัย
2561
การศึกษา
วิศวกรรม มหาวิทยาลัย
ดินและน้ำ
ขอนแก่น

เทคโนโลยี
การศึกษา
วิศวกรรม
การ
ก่อสร้าง

เทคโนโลยี
เทคนิค
ศึกษา
การตลาด

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระ
นครเหนือ
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง

20 กรกฎาคม
2561
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รายชื่ออาจารย์อาจารย์ ระดับ ปีที่จบ
ประจำหลักสูตร
กศ.
กศ.
ปัจจุบัน
ที่จบ (พ.ศ.)
โท
2544

ตรี

2537

ชื่อ
หลักสูตร
ที่จบ กศ.
ศศ.ม.

ศศ.บ.

กลุม่ หลักสูตรฯ หลักสูตรฯ ชื่อสถาบัน ที่
ที่จบ
ที่จบ กศ.
จบ กศ.
ตาม ISCED
Library,
บรรณารักษ มหาวิทยาลัย
information ศาสตร์และ ศรีนครินทร
and archival สารนิเทศ
วิโรฒ
studies
ศาสตร์
Library,
บรรณารักษ สถาบันราชภัฏ
information ศาสตร์และ จันทรเกษม
and archival สารนิเทศ
studies
ศาสตร์

วัน/เดือน/ปี

เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

1

2

3

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี
ตามระบบการอ้างอิงสากล
วิชาการ
ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขา
ที่เปิดสอน
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรพต พิจิตรกำเนิด. (2562). ต้นแบบระบบ
(สารสนเทศศาสตร์)
บันทึกผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ.
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย, 11(3), (กันยายน ธันวาคม). หน้า 441-450.
ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Boonyalak Tumnachit and Saisuda
(สารสนเทศศาสตร์)
Pantrakool. (2019). Guidelines for
Development of Information
Management Systems for Lab
School Libraries in Thailand.
Humanities, Arts and Social
Sciences Studies, 19(1), (JanuaryApril). pp. 221-241.
ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายสุดา ปั้นตระกูล. (2562). การพัฒนาความ
(สารสนเทศศาสตร์)
ฉลาดทางอารมณ์ด้วยเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสมือนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี. วารสารร่มพฤกษ์, 37(3),
(กันยายน- ธันวาคม). หน้า 123-132.
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

ประสบการณ์
ด้านการ
ปฏิบัติการ

-

-

-
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

4

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์

5

ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

ตาแหน่งทาง
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี
ประสบการณ์
ตามระบบการอ้างอิงสากล
วิชาการ
ด้านการ
ในสาขาที่ตรงหรือ
ปฏิบัติการ
สัมพันธ์กับสาขา
ที่เปิดสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติยา เนตรวงษ์. (2563). การใช้แหล่งเรียนรู้ (สารสนเทศศาสตร์)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานที่ส่งผลการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยไอซี
ที ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา, 15(1), (มกราคม - เมษายน).
หน้า 40-47.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตชิน จติติสุขพงษ์, อัญมาศ ภู่เพชร, พิมพ์
(สารสนเทศศาสตร์)
ชนก สิงห์โต, ญาณิศา มากแจ้ง และ ชล
ชินี ศรีสุข. (2562). การรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(2),
(กรกฎาคม-ธันวาคม). หน้า 254-264.

เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร (เป็นชุดเดียวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย)
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

1

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

2

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร

ตำแหน่งทางวิชาการ
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
ตามระบบการอ้างอิงสากล
กับสาขาที่เปิดสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บรรพต พิจิตรกำเนิด. (2562). ต้นแบบระบบบันทึก
(สารสนเทศศาสตร์)
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 11(3),
(กันยายน - ธันวาคม). หน้า 441-450.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Boonyalak Tumnachit and Saisuda
(สารสนเทศศาสตร์)
Pantrakool. (2019). Guidelines for
Development of Information
Management Systems for Lab School
Libraries in Thailand. Humanities, Arts
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ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน

3

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สารสนเทศศาสตร์)

4

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สารสนเทศศาสตร์)

5

ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สารสนเทศศาสตร์)

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี
ตามระบบการอ้างอิงสากล
and Social Sciences Studies, 19(1),
(January-April). pp. 221-241.
สายสุดา ปั้นตระกูล. (2562). การพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารร่ม
พฤกษ์, 37(3), (กันยายน- ธันวาคม). หน้า 123132.
ฐิติยา เนตรวงษ์. (2563). การใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานที่ส่งผลการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยไอซีที ของนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ. วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 15(1), (มกราคม เมษายน). หน้า 40-47.
จิตชิน จติติสุขพงษ์, อัญมาศ ภู่เพชร, พิมพ์ชนก
สิงห์โต, ญาณิศา มากแจ้ง และ ชลชินี ศรีสุข.
(2562). การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(2), (กรกฎาคมธันวาคม). หน้า 254-264.

เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

2

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่งทางวิชาการใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน

วันเดือนปีที่
เข้าทางาน

วันเดือนปีที่
ลาออก

ปร.ด.
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คุณภาพ)
ปร.ด.
(เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สารสนเทศศาสตร์)

1
ตุลาคม
2546

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สารสนเทศศาสตร์)

24
ธันวาคม
2544

-
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

3

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล

4

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์

5

ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

6

ดร.นันทวัน เรืองอร่าม

7

ผศ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่งทางวิชาการใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน

วันเดือนปีที่
เข้าทางาน

วันเดือนปีที่
ลาออก

ปร.ด.
(นวัตกรรม
การเรียนรู้และ
เทคโนโลยี)
ค.ด.
(เทคโนโลยีและ
สื่อสาร
การศึกษา)
ปร.ด.
(เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา)
ปร.ด.
(เทคโนโลยี
การศึกษา)
M.Sc.
(Multimedia
computing)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สารสนเทศศาสตร์)

2
มิถุนายน
2546

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สารสนเทศศาสตร์)

2
มิถุนายน
2546

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สารสนเทศศาสตร์)

2
ตุลาคม
2549
1 กุมภาพันธ์
2555

-

3
พฤษภาคม
2539

-

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

เกณฑ์การประเมิน ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
ผลการดำเนินงาน
หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย
หลักสูตรเดิมได้มีการปรับปรุงในปี พ.ศ.2556 ซึ่งได้ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง ในปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรฯ ศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2561 (หลักฐาน
อ้างอิง 3) และได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2561
2) นำ (ร่าง) หลักสูตรฯ ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
5/2561 วันอังคาร ที่ 26 มิถนุ ายน 2561 (หลักฐานอ้างอิง 4)

-

หลักฐานอ้างอิง
1. หนังสืออนุมัติ
หลักสูตรฯ จาก สกอ.
(หลักฐานอ้างอิง 1.4)
2. รายละเอียดของ
หลักสูตรฯ (มคอ.2) ที่
ผ่านการอนุมัติจาก สกอ.
3. บันทึก คมส.
173/2561 เรือ่ งขอ
อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรฯ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรฯ
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ผลการดำเนินงาน
3) นำ (ร่าง) หลักสูตรฯ ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรฯ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ.2561 เข้า
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1(1)/2561 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
4) นำ (ร่าง) หลักสูตรฯ ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการ เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 7(27)/2561 เมื่อ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (หลักฐานอ้างอิง 5)
5) นำ (ร่าง) หลักสูตรฯ ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 7(27)/2561
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้
เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 (หลักฐานอ้างอิง 6)
6) วันที่ 6 กันยายน 2562 สกอ. รับทราบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรฯ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักฐานอ้างอิง 7)
7) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน ก.พ. ออกหนังสือแจ้งการรับรอง
คุณวุฒิ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรฯ บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (หลักฐานอ้างอิง 8)
ทั้งนี้ในระหว่างจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนได้มีการปรับปรุงเนื้อหาใน
รายวิชาให้มีความทันสมัย และมีการเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีคณ
ุ ลักษณะตามที่หลักสูตรฯ กำหนดไว้ โดยหลักสูตรฯ ได้มกี าร
ประชุม ครั้งที่ 4/2562 วาระ 4.4 เป็นการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณลักษณะของนักศึกษาตามผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีรายละเอียดพอ
สังเขป ดังนี้ (หลักฐานอ้างอิง 9)
๐ ด้านความรู้ หลักสูตรฯ ควรปรับปรุงโดยให้นักศึกษามีความรู้ในหลักการ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และต่อยอดองค์ความรู้ในการทำงานได้
๐ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ควรปรับปรุงทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ โดยในปีการศึกษา 2562 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามการเรียนรู้
และการใช้โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ English Discovery และกระตุ้นให้
นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัด
ขึ้น
๐ ด้านคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต หลักสูตรฯ ควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษา

หลักฐานอ้างอิง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
4. รายงานการประชุม
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่
5/2561 วันที่ 26
มิถุนายน 2561 วาระ
4.2
5. รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งที่
7(27)/2561 วันที่ 13
กรกฎาคม 2561
6. รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
7(27)/2561 วันที่ 20
กรกฎาคม 2561
7. บันทึกแจ้งผลการ
รับทราบหลักสูตรฯ จาก
สกอ.
8. หนังสือรับรองคุณวุฒิ
จาก สำนักงาน ก.พ. (นร
1004.3/297) ลงวันที่ 1
พฤศจิกายน 2562
9. รายงานการประชุม ครั้ง
ที่ 4/2562 วาระ 4.4 เรื่อง
การปรับปรุงคุณลักษณะ
ของนักศึกษาตามผลการ
ประเมินของผู้ใช้บัณฑิต

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ที่ 1)
ตัวบ่งชี้
1.1

ผลการดำเนินงาน (ประเมินตนเอง)
5 ข้อ  ผ่าน
 ไม่ผ่าน

ผลคะแนนประเมินจากกรรมการ
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
(หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
บัณฑิตรุ่นจบปีการศึกษา 2558 วันทีส่ ำรวจ 30 มิถุนายน 2563
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จำนวนบัณฑิตทั้งหมด
2. จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน
3. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน

จำนวน

หลักฐานอ้างอิง

52
12

1. ตารางการวิเคราะห์
ข้อมูล ความพึงพอใจของ
นายจ้าง และ
ผู้ประกอบการที่มีต่อ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต

23.08

4. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน

1359

5. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 5 ด้าน (คะแนนเต็ม 5)

4.04

หมายเหตุ : 1. จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
2. แบบสอบถามมีข้อคำถาม จำนวน 28 ข้อ
หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2563 วาระที่ 3 ข้อ 3.2
เรื่องการปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษาตามผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำผลการประเมินจาก ผู้ใช้
บัณฑิตไปปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษา ดังนี้ ในที่ประชุมพิจารณาว่าในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ทักษะทางปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านคุณลักษณะพิเศษของ
บัณฑิต และด้านคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตค่าเฉลี่ยด้านรวมอยู่ในเกณฑ์มากทุกด้าน
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยนำค่าเฉลี่ยปานกลางมาพิจารณาพบว่า ค่าเฉลี่ยปานกลางรายข้ออยู่
ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่อง ประยุกต์ใช้ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และความรู้เชิงสถิติเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน (𝑥̅ = 3.50) มีการนำเสนอและการ
สื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม และมีป ระสิทธิภาพ (𝑥̅ = 3.33) และมีวิธีการ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในรูปแบบภาษาอังกฤษให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ และมีประสิทธิภาพ (𝑥̅ = 3.42)
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ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ จะเน้นการพัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่ องประยุกต์ใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และความรู้เชิงสถิติ
เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน มีการนำเสนอและการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ และมีวิธีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในรูปแบบภาษาอังกฤษให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ และมี
ประสิทธิภาพ

การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)
ตัวบ่งชี้
2.1

ผลการดำเนินงาน (ประเมินตนเอง)
4.04 คะแนน

ผลคะแนนประเมินจากกรรมการ
4.04 คะแนน

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
(ปริญญาตรี)
อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
บัณฑิตรุ่นจบปีการศึกษา 2558 วันทีส่ ำรวจ 1 เมษายน 2563
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด จำนวน
หลักฐานอ้างอิง
1. จำนวนบัณฑิตทั้งหมด
คน
52
1. ตารางการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม
2. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ
คน
43
(ร้อยละ) (82.69) ภาวะการมีงานทำของ
บัณฑิต
3. จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา
คน
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
4
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
38
4. จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
คน
1
5. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้า
คน
ศึกษา
6. จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
คน
7. จำนวนบัณฑิตที่อุปสมบท
คน
8. จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
คน
9. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบ
ร้อยละ
100
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
10 ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของ
บาท 15,017.44
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษา
การวิเคราะห์ผลที่ได้
ตารางวิเคราะห์อัตราเงินเดือนบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ชื่อหน่วยงาน
ประเภทตำแหน่ง
เงินเดือน
บ.บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส
บรรณารักษ์
15,000
บ.อินโฟเควส จำกัด
บรรณารักษ์
15,000
บ.อินโฟเควส จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
15,000
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ชื่อหน่วยงาน
บ.อินโฟเควส จำกัด
Deequick
บริษัทเงินติดล้อ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Bangkok P.V.C Co.,Ltd
บจก.โกลเด้น ครีม
บริษัท แอท โฟน จำกัด
บริษัท สกาย อินดรัสเทรียล เทรดดิ้ง จำกัด
Core&peak
กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
Meum
Op
บริษัทเอกชน
บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด
บริษัทเวโรจน์ไทเดรทดิ้ง
ManpowerGroup
แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ
Black Dolls
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนช์ จำกัด
บริษัท ทรู จีเอส จำกัด
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท jmt network services
บริษัท เอ็นเอ็นพี การบัญชีและภาษี
บริษัทเอกชน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปนาการ
บริษัทแกรนด์โฮม สาขารัตนาธิเบศร์
บริษัทรับงาน Event

ประเภทตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
พนักงานขายด้านไอที (ตัวแทนบริการไอ
ที)
เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ
ผู้จ้างเหมาแรงงาน
นักการตลาด
ผู้จัดการแผนกงานส่วนหน้า
พนักงานบริการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ
ผู้จัดการด้านวัฒนธรรม สันทนาการและ
กีฬา
พนักงานขายทอดตลาด
พนักงานบริการลูกค้า
พนักงานขาย
พนักงานบริการลูกค้า
เจ้าหน้าที่การตลาด (หลักทรัพย์)
เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ
เสมียนพนักงานทั่วไป
บรรณารักษ์

เงินเดือน
15,000
15,000

นักแสดง (นาฎศิลป์/นาฎศิลปิน)
ผู้ตรวจสอบคุณภาพ (ด้านบริการ)
พนักงานบัญชี
พนักงานขาย
ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์
เสมียนพนักงานทั่วไป
ผู้จำหน่ายสินค้าแบบขายตรง
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
นักออกแบบซึง่ มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

15,000
16,500
13,000
13,000
13,000
15,000
15,000
14,250
10,000
15,000

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

10,000
13,000
14,000
14,000
18,000
15,000
15,000
20,000
20,000
20,000
16,000
20,000
20,000
14,000
15,000
15,000
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ชื่อหน่วยงาน

ประเภทตำแหน่ง
ธุรกิจส่วนตัว
เจ้าของผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีก
High Soul Ententainment
นักแสดง
Symbolic service mind Co. LTD
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ร้านเล็บสวย
พนักงานผู้ช่วยงาน
Refund Monter
พนักงานขาย
Kerry express
พนักงานบริการลูกค้า
บริษัทดีเค ทรานสปอร์ตจำกัด
เสมียนพนักงานทั่วไป
บริษัท Dtac
พนักงานบริการลูกค้า
โรงเรียนเลิศปัญญาวิชชาลัย
ครูปฐมวัย
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
พนักงานธุรการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
การเงินและการขาย
บริษัทเอกชน
งานออกแบบ
อัตราเงินเดือนเฉลี่ย

เงินเดือน
15,000
16,000
16,000
15,000
13,000
10,000
12,000
15,000
15,000
9,000
13,000
23,000
15,017.44

จากตารางวิเคราะห์อัตราเงินเดือนของบัณฑิตพบว่า อัตราเงินเดือนเฉลี่ยคือ 15,017.44 บาท
เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนเฉลี่ยในตลาดแรงงานปัจจุบัน คือ 15,000 บาท พบว่าค่าเฉลี่ย
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระอยู่ใน
เกณฑ์เงินเดือนเฉลี่ยของภาวะตลาดแรงงานในปัจจุบัน
แนวโน้มภาวะตลาดแรงงานและภาวะเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอัตราเงินเดือน
ของพนักงานในหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว ่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับ และ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้

การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)
ตัวบ่งชี้
2.2

ผลการดำเนินงาน (ประเมินตนเอง)
(ร้อยละ 100) 5 คะแนน

ผลคะแนนประเมินจากกรรมการ
5 คะแนน

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
(หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต)
3.1 ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษา
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)

จำนวนผู้สมัคร

จำนวนที่
ประกาศรับ

จำนวนผู้มีสิทธิ
เข้าศึกษา

จำนวนนักศึกษา
รับเข้าจริง

รุ่นปีการศึกษา 2561
รุ่นปีการศึกษา 2560
รุ่นปีการศึกษา 2559
รุ่นปีการศึกษา 2558
รุ่นปีการศึกษา 2557

27
49
50
100
80

40
60
60
80
80

27
23
49
72
44

27
23
49
72
44

ปีการศึกษาที่รับเข้า จำนวน
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา
จำนวนที่
อัตรา
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ นักศึกษา
ลาออกและ คงอยู่
2557 2558 2559 2560 2561 2562
เริ่มใช้หลักสูตร)
รับเข้า
คัดชื่อออก* (ร้อยละ)
33
33
2
รุ่นปีการศึกษา 2557 44
42 33
9
79.54
71
59
56
56
4
รุ่นปีการศึกษา 2558 72
16
77.78
44
36
35
35
รุ่นปีการศึกษา 2559 49
14
71.43
23
21 19**
รุ่นปีการศึกษา 2560 23
3
82.61
25
24
รุ่นปีการศึกษา 2561 27
3
88.89
รุ่นปีการศึกษา 2562
0
รวม
215
42 104 136 148 139 82
45

หมายเหตุ : *รวมจำนวนนักศึกษาทั้งที่ยนื ยันแต่ไม่ลงทะเบียนเรียน และนักศึกษาทีล่ าออกในแต่ละปีการศึกษา
**นักศึกษารหัส 60 จำนวน 1 คน ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา เวลา 1 ปี
จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าตามแผน (ตาม มคอ. 2 ของปีทปี่ ระเมิน) : 0 คน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา :

นักศึกษามีปัญหาด้านการเงินครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนการศึกษาได้ ปัญหาการปรับตัวในการ
เรียนระดับอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และหลักสูตรฯ
ที่เรียนไม่ตรงกับความต้องการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา (N/A)
อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา

ผลการดำเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานการประชุมสภา
สำหรับปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ
ได้รับนโยบายจากผู้บริหารไม่เปิดรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่
ซึ่งได้มีมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวน 3/2563 วันที่ 20 มีนาคม
ดุสิต ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 2563 เรื่องอนุมตั ิการปิด
ที่ประชุมได้อนุมัติ การขอปิดหลักสูตร (แบบมี หลักสูตร

เงื่อนไข) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรฯ บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.
2561 (หลักฐานอ้างอิง 1)

สืบเนื่องจากการไม่เปิดรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรฯ จึงไม่ได้จัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่
ก่อนเข้าศึกษา
หมายเหตุ ไม่เปิดรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
การเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา

การประเมินตนเอง (ตั้งบ่งชี้ที่ 3.1)
ตัวบ่งชี้
3.1

ผลการดำเนินงาน (ประเมินตนเอง)
N/A

ผลคะแนนประเมินจากกรรมการ
N/A
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตอ่ ไปนี้
ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
การควบคุมการดูแลการให้
การควบการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและ
คำปรึกษาวิชาการและแนะ แนะแนวแก่นกั ศึกษา หลักสูตรฯ มีแนวปฏิบัติที่ได้
แนวแก่นักศึกษาในระดับ
จัดทำเป็นคู่มอื การดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตร
ปริญญาตรี
บัณฑิต หลักสูตรฯ บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (หลักฐานอ้างอิง 1)
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้รับ
คำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร โดยแนะนำไว้ 3 ประเด็น
คือ
ประเด็นที่ 1 การแก้ปัญหาโดยพิจารณาจาก
เรื่องที่นักศึกษามาขอรับคำปรึกษามากที่สุด
ประเด็นที่ 2 การรักษาอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา
ประเด็นที่ 3 การให้คำปรึกษาแนะแนวโอกาส
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงมีเป้าหมายในการรักษา
อัตราการคงอยู่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบแนวโน้ม
ย้อนหลัง 3 ปี และอาจารย์ทปี่ รึกษาสามารถแก้ไข
ปัญหาในเรื่องการติดตามผลการเรียน การวางแผน
การศึกษา และแนะแนวโอกาสการเรียนรู้ทสี่ ่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษา ที่พบได้ทันท่วงที
ทั้งนี้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการขอรับ
คำปรึกษาของนักศึกษาทั้งหมดในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 (ประเด็นที่ 1) พบว่า นักศึกษาทั้ง
ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขอเข้ารับการ
ปรึกษาเรื่องการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC มาก
ที่สุด ดังนั้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ทางหลักสูตรฯ จึงได้นำเรื่องดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการ โดยนำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 6/2562 วาระ

หลักฐานอ้างอิง
1. คู่มือการดำเนินงาน
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรฯ
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง 2562)

2. รายงานการประชุม
ครั้งที่ 6/2562 วาระ 4
ข้อ 4.2 (การพิจารณา
แนวทางการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562)
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ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน
4 ข้อ 4.2 (หลักฐานอ้างอิง 2) เรือ่ งการพิจารณา
แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ ดังนี้
1. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามการใช้โปรแกรม
English Discovery ของนักศึกษาทุกคนเป็น
รายบุคคล เนื่องจากผลการติดตามการใช้โปรแกรม
English Discovery ในปีการศึกษา 2561 พบว่า
พบว่า นักศึกษาเข้าใช้โปรแกรม English
Discoveries เพียงร้อยละ 40 (หลักฐานอ้างอิง 3)
2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ที่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดขึ้น เพื่อให้
นักศึกษาได้ทราบคะแนน TOEIC PRE-TEST ซึ่ง
การทดสอบนี้จะเป็นการ Placement Test ว่า
นักศึกษามีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ใด และควรพัฒนาภาษาอังกฤษในเรื่องใดบ้าง เช่น
Reading Vocabulary Grammar เป็นต้น ก่อน
เข้าสู่สนามสอบ TOEIC จริง เนื่องจากการทดสอบ
TOEIC มีค่าใช้จ่าย นักศึกษาจึงต้องเตรียมความ
พร้อมให้ดีก่อนเข้าสู่การทดสอบจริง
โดยมีการดำเนินการ ดังนี้
1. อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส
61 ได้แก่ ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร และ
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 60
ได้แก่ ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ได้มีการจัดทำ
บันทึกการติดตามการใช้โปรแกรม English
Discoveries ของนักศึกษาทุกคน เป็นรายบุคคล
ผลการประเมินพบว่า นักศึกษาเข้าใช้โปรแกรม
ร้อยละ 100 และมีสอบเลื่อนระดับการใช้โปรแกรม
ดังนี้
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

หลักฐานอ้างอิง
3. บันทึกการติดตาม
การใช้โปรแกรม
English Discoveries
ของนักศึกษาทุกคน
เป็นรายบุคคล

4. รายงานแจ้งผลการ
สอบเลื่อนระดับจาก
การใช้โปรแกรม
English Discoveries
จากสถาบันภาษา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

31
ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 19 คน
English
CEFR
จำนวน
Discoveries
(คน)
Basic1
A1
8
Basic2
A2
9
Basic3
A2
2
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 24 คน
English
CEFR
Discoveries
Basic1
A1
Basic2
A2
Basic3
A2
Intermediate1
B1
Intermediate2
B1

หลักฐานอ้างอิง

จำนวน
(คน)
13
7
2
1
1

(หลักฐานอ้างอิง 4)
2. อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส
61 ได้แก่ ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร และ
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 60
5. ภาพสรุปผลคะแนน
ได้แก่ ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ได้มีการ
TOEIC PRE-TEST
ประสานงานกับคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เพื่อ
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน
สอบ TOEIC ทีค่ ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้น โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 ได้เข้า
ทดสอบ TOEIC PRE-TEST ในวันที่ 28 มกราคม
2562 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบ
TOEIC PRE-TEST ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ผล
การประเมินพบว่า นักศึกษาร้อยละ 90 ยังสอบไม่
ผ่าน TOEIC (หลักฐานอ้างอิง 5)
จากการประเมินผลกระบวนการการให้
คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาในการสอบ TOEIC
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอย่างมากที่สุด
เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ดำเนินการแนะนำ
อย่างเป็นขั้นตอนในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว
ให้กับนักศึกษาได้ทราบจุดอ่อนของตนเองอย่าง
ชัดเจน นักศึกษาส่วนใหญ่ออ่ นภาษาอังกฤษ
ข้อสรุปมาจากการประเมินผลจากการติดตาม การ
ใช้โปรแกรม English Discoveries และการสอบ
TOEIC Pre-test ของนักศึกษา จนพบว่านักศึกษา
ยังมีคะแนนไม่สูงนัก ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล จึง
ได้ให้คำปรึกษาโดยแนะนำกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ให้ไปสมัครอบรมเสริม
ภาษาอังกฤษกับทางสถาบันภาษา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC และเมื่อเสร็จสิ้น
การอบรมแล้วให้นักศึกษาเข้าใช้โปรแกรม English
Discoveries โดยพยายามสอบเลือ่ นระดับให้อยูใ่ น
ระดับ Intermidiate ก่อนเข้าทดสอบ TOEIC จริง
เพื่อนำคะแนนผลทดสอบมายื่นขอสำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป (หลักฐานอ้างอิง 6)
สำหรับประเด็นการรักษาอัตราคงอยู่ของ
นักศึกษา (ประเด็นที่ 2) ทางหลักสูตรฯ ได้นำเรื่อง
ดังกล่าวมาทบทวนและปรับปรุงการดำเนินการโดย
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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6. ภาพอาจารย์ที่
ปรึกษา แจ้ง นศ.ชั้นปีที่
3 ให้สมัครอบรมเสริม
ภาษาอังกฤษกับทาง
สถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
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นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้ง
ที่ 6/2562 วาระ 4 ข้อ 4.3 (หลักฐานอ้างอิง 7)
เรื่องการรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในปี
การศึกษา 2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
กำเนิด ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 59 ผศ.ดร.สายสุดา
ปั้นตระกูล ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 60 และผศ.ดร.
บุญญลักษม์ ตำนานจิตร ที่ปรึกษานักศึกษารหัส
61 ได้ดำเนินการติดตามการลงทะเบียนเรียน การ
ชำระค่าเล่าเรียน และผลการเรียนของ นักศึกษา
เป็นรายบุคคล หากพบว่านักศึกษารายใดมีผลการ
เรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
2. ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
2.1 กลุ่มที่เก็บหน่วยกิตครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
อาจารย์ นิเทศติดตามและให้คำปรึกษา รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาให้นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการได้ ครบ 600 ชั่วโมง
2.2 กลุ่มที่เก็บหน่วยกิตไม่ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาให้ลงเรียนให้ครบตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร และผลักดันให้นักศึกษาเรียนสำเร็จ
การศึกษาให้ทนั เพื่อน
จากการประเมินผลกระบวนการรักษาอัตราการ
คงอยู่ ทั้ง 2 ข้อ พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ
ชั้นปีที่ 4 สามารถลงทะเบียนได้ครบทุกคนและ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถสำเร็จการศึกษาครบทุก
คน โดยหลักสูตรฯ สามารถรักษาอัตราการคงอยู่
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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7. รายงานการประชุม
ครั้งที่ 6/2562 วาระ 4
ข้อ 4.3 (การรักษา
อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในปีการศึกษา
2562)
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ของจำนวนนักศึกษาได้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
แนวโน้มย้อนหลัง 3 ปี
สำหรับ ประเด็นที่ 3 การให้คำปรึกษาแนะแนว
โอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาได้แจ้งตารางเวลาเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาขอรับคำปรึกษา
ทั้งวิชาการ วิชาชีพ และเสริมสร้างพัฒนานักศึกษา
นอกห้องเรียนตามความสนใจ หลังจากแจ้งให้
นักศึกษาทราบ มีนักศึกษา 1 คน ได้แก่นาย
ธรรมนูญ ปฐมรัตน์ มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
จิตสาธารณะจึงมาปรึกษากับ ผศ.ดร.บุญญลักษม์
ตำนานจิตร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษาจึงให้คำแนะนำถึงโครงการที่นักศึกษา
สามารถเข้าร่วมได้ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาไปศึกษารายละเอียด
โครงการที่นักศึกษาสนใจ และกลับมาปรึกษาอา
จาย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง โดย นายธรรมนูญ ปฐมรัตน์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้นำรายละเอียดของโครงการ
ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล
กลับมาปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจึงได้ตรวจสอบ
โครงการดังกล่าวผ่านทาง Website และโทรศัพท์
สอบถาม พบว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี
เนื่องจากตำรวจมีไม่เพียงพอในการตรวจจึงได้ขอ
กำลังจากประชาชนและอาสาสมัครช่วยสอดส่อง
ดูแลชุมชน โดยนักศึกษาต้องเข้าร่วมอบรมกับทาง
สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ ภายใต้โครงการ
การฝึกอบรมเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล และนศ.ได้รับ
ประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
(หลักฐานอ้างอิง 8)
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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8. ภาพรับมอบ
ประกาศนียบัตรของ
นักศึกษาจากโครงการ
ฝึกอบรมสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรม
ระดับตำบล
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จากการประเมินผลกระบวนการการให้
คำปรึกษาแนะแนวโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้วยวิธีการสอบถาม
นักศึกษา พบว่า นักศึกษารู้สกึ ดีที่มีอาจารย์อยู่เคียง
ข้างคอยให้คำแนะนำ โดยปัจจุบันนักศึกษาได้เป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ช่วยเหลือชุมชนและสังคม
ทำให้ตนเองรู้สึกภาคภูมิใจ
นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังได้สำรวจข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา โดยนำปัญหาที่ ได้รับเรื่องร้องเรียน
มาปรับปรุง แก้ไข แจ้งกลับไปยังนักศึกษา และมี
การติดตามเก็บ แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน
ขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบด้วย
1. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามในเรื่อง
1.1 การลงทะเบียนเรียน การชำระค่าเล่า
เรียน พบว่านักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบทุกคน
1.2 ผลการเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
ไม่พบนักศึกษารายใดมีผลการเรียนที่มีแนวโน้ม
เสี่ยงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
2. การติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่
4 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
2.1 นักศึกษารหัส 59 ที่เก็บหน่วยกิตครบ
ตามโครงสร้างหลักสูตร ได้ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ
2.2 กลุ่มที่เก็บหน่วยกิตไม่ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาให้ลงเรียนให้ครบตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร และผลักดันให้นักศึกษาเรียนสำเร็จ
การศึกษาให้ทนั เพื่อน
จากการดำเนินงานทั้ง 2 ข้อพบว่านักศึกษาชั้นปี
ที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สามารถลงทะเบียนได้ครบทุก
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

หลักฐานอ้างอิง

36
ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน
หลักฐานอ้างอิง
คนและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถสำเร็จการศึกษา
ครบทุกคน
3. หลักสูตรฯ สำรวจข้อร้องเรียนของนักศึกษา
พบว่า
3.1 นักศึกษาต้องการทราบกำหนดการรับ
พระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรฯ และอาจารย์
ที่ปรึกษาได้สอบถามกำหนดการรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจากกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งปัจจุบันยัง
ไม่กำหนดการที่แน่นอน จึงได้แจ้งนักศึกษาทาง
Line ให้ทราบว่าหากได้กำหนดที่แน่นอนแล้ว
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งหลังจากจัดการข้อ
ร้องเรียนแล้วนักศึกษาได้ตอบขอบคุณ และพึง
พอใจกับผลการจัดการข้อร้องเรียน
3.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 60 ไม่สามารถชำระค่าเล่า
เรียนเต็มจำนวนได้ ทางหลักสูตรฯ จึงได้รวบรวม
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องการทำเรื่องผ่อนผันค่าเล่า
เรียนโดยให้นักศึกษาแจ้งความจำนงขอผ่อนผันค่า
เล่าเรียนก่อนเปิดภาคเรียนทุกคน หลังจากจัดการ 9. ตารางเวลาเข้าพบ
ข้อร้องเรียนแล้วนักศึกษาได้ตอบขอบคุณอาจารย์ที่ อาจารย์ที่ปรึกษา
ปรึกษาในชั้นเรียน
การจัดการในเรื่องการควบคุมดูแลให้คำปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาได้อย่างทันท่วงที
เนื่องจากหลักสูตรฯ ได้กำหนดตารางเวลาเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาแนะแนวทาง
วิชาการและแผนการเรียนแก่นักศึกษา (หลักฐาน
อ้างอิง 9)
จากนั้นหลักสูตรฯ ได้ทำการประเมินผลความพึง
พอใจของนักศึกษาในเรื่องการควบคุมการดูแลการ
ให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ดังนี้
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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ตารางผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ทปี่ รึกษา
ประเด็นความพึงพอใจ
ให้คำแนะนำทีเ่ ข้าถึงง่ายและสม่ำเสมอ
มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่าง
สม่ำเสมอ
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผน
การศึกษา หรือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อ
หรือแนวทางประกอบวิชาชีพ
การใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อให้คำปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผลประเมินภาพรวม

หลักฐานอ้างอิง

2560
ระดับ
̅
𝒙
4.57 มากที่สุด

2561
ระดับ
̅
𝒙
4.62 มากที่สุด

2562
ระดับ
̅
𝒙
4.67 มากที่สุด

4.58

มากที่สุด

4.65

มากที่สุด

4.67

มากที่สุด

4.50

มาก

4.60

มากที่สุด

4.64

มากที่สุด

4.55

มากที่สุด

4.58

มากที่สุด

4.60

มากที่สุด

4.54

มากที่สุด

4.65

มากที่สุด

4.67

มากที่สุด

4.55 มากที่สุด 4.62

มากที่สุด

4.65

มากที่สุด

การพัฒนาศักยภาพ
หลักสูตรฯ มีเป้าหมาย นักศึกษาสามารถนำ
นักศึกษาและการเสริมสร้าง ความรู้และทักษะทางวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้รับการยอมรับ
ที่ 21
จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสติ
การดำเนินงานของหลักสูตรฯ ยึดระบบและ
กลไกตาม มคอ.2 คู่มือการดำเนินงานหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรฯ บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และแผนพัฒนานักศึกษา
(หลักฐานอ้างอิง 1, 2 และ 10)
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้รับ
คำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร โดยแนะนำให้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เมื่อจัดกิจกรรมแล้วควรส่งเสริม
นักศึกษาให้เข้าประกวด แข่งขัน หรือการได้เกียรติ
บัตรเชิดชู เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และให้
นำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตมาพัฒนานักศึกษา
ปัจจุบัน ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ จึง
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

10. แผนพัฒนา
นักศึกษา (4 ปี)
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

11. รายงานการประชุม
ครั้งที่ 6/2562 วาระ
4.4 (การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนักศึกษาเพื่อ
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หลักฐานอ้างอิง
ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่
เสริมสร้างทักษะการ
6/2562 วาระ 4 ข้อ 4.4 (หลักฐานอ้างอิง 11)
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21)
เรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อกำหนดแนว
ทางการจัดกิจกรรมโดยส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าร่วม
แข่งขัน ทดสอบ เผยแพร่ผลงาน ไม่จำเป็นต้องทุก
กิจกรรม แต่ให้เน้นกิจกรรมหลัก ๆ ที่หลักสูตรฯ
สามารถส่งเสริมให้นักศึกษานำทักษะที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
โดยหลักสูตรฯ ได้สำรวจความต้องการและความ
คาดหวังของนักศึกษาก่อนการจัดกิจกรรม พบว่า
ความต้องการของนักศึกษาต้องการพัฒนาชิ้นงาน
เพื่อเผยแพร่ และนักศึกษาต้องการฝึกปฏิบัติจริงใน
ห้องสมุด ส่วนกิจกรรมที่จัดเพิ่มให้กับนักศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะจากความต้องการผู้ใช้บัณฑิต คือ
พัฒนาความเป็นผู้นำ และทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรฯ จึงได้กำหนดการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป็น 3 กลุ่มทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนานักศึกษา
ดังนี้
1. ความต้องการเรียนรู้และพัฒนาชิ้นงานของ
ตนเองและนำเสนอสู่สังคม ถูกนำมาจัดในกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
2. ความต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
ได้แก่ การส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา
3. ความต้องการได้ลงมือปฏิบัติในการทำงานใน
ห้องสมุดระหว่างภาคเรียน และพัฒนาความเป็น
ผู้นำ ถูกจัดในกลุ่มทักษะชีวติ และอาชีพ

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวิธีการดำเนินงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
นักศึกษาต้องการเรียนรู้และพัฒนาชิ้นงานของ
ตนเองและนำเสนอสู่สังคม หลักสูตรฯ จะจัด
กิจกรรมอบรมการเขียนงานวิจัย และจัดให้
นักศึกษาเรียนในรายวิชาการใช้สารสนเทศเพื่อ
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เพื่อให้
นักศึกษาทำวิจัย และเมื่อทำวิจัยเสร็จแล้วให้
นำเสนอ เผยแพร่ด้วยการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับ
การประเมินคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 และ
TCI 2 หรือ นำเสนองานวิจัยผ่านการประชุม
วิชาการระดับชาติ
2. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้นักศึกษามีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามการ
ใช้โปรแกรม English Discovery ของนักศึกษาทุก
คนเป็นรายบุคคล และให้อาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
สอบ TOEIC ทีค่ ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบคะแนน TOEIC
PRE-TEST
3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ นักศึกษาต้องการ
ได้ลงมือในการทำงานในห้องสมุดระหว่างภาคเรียน
หลักสูตรฯ จึงจัดกิจกรรมฝึกงานภายนอก ณ
หอสมุดแห่งชาติ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ
ฝึกงานภายในให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างภาคเรียนกับสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากกำหนดกิจกรรมหลักให้กับทั้ง 3 กลุ่ม
ทักษะเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานจริงแล้ว หลักสูตรฯ
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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สามารถกำหนดกิจกรรมเสริมทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม
ได้ใน 3 กลุ่มทักษะ และหากกิจกรรมเสริมอื่น ๆ ที่
จัดขึ้นสามารถส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดการพัฒนาได้
จริงเป็นรูปธรรมทางหลักสูตรฯ ก็จะดำเนินการให้
เกิดผลเช่นเดียวกับกิจกรรมหลัก
โดยหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งกิจกรรมตามต้องการของนักศึกษาและผูใ้ ช้
บัณฑิต และกิจกรรมที่หลักสูตรฯ จัดเสริมให้กับ
นักศึกษา ดังนี้
1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
- กิจกรรมอบรมการเขียนงานวิจัย ในวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2563 (หลักฐานอ้างอิง 12)
2. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
- กิจกรรม TOEIC Pre-test ในวันที่ 28
มกราคม 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และใน
วันที่ 31 มกราคม 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
(หลักฐานอ้างอิงที่ 13)
- กิจกรรมติดตามการใช้โปรแกรม English
Discovery ของนักศึกษาทุกคน เป็นรายบุคคล
ตลอดปีการศึกษา 2562 (หลักฐานอ้างอิง 4)
3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานภายนอก ณ หอสมุด
แห่งชาติ ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2562
(หลักฐานอ้างอิง 14)
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานภายใน ณ สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2563
(หลักฐานอ้างอิง 15)
- กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ ในวันที่ 21
สิงหาคม 2562 (หลักฐานอ้างอิง 16)
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
๐ ปฏิบัติการสมัคร online
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

หลักฐานอ้างอิง

12. ภาพกิจกรรมอบรม
การเขียนงานวิจัย

13. ภาพกิจกรรม
TOEIC Pre-test

14. ภาพกิจกรรมฝึก
ปฏิบัติงานภายนอก ณ
หอสมุดแห่งชาติ
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วันที่ 3 ธันวาคม 2562 (หลักฐานอ้างอิง 17)
๐ เรียนรู้แลก เปลี่ยนประสบการณ์ ฝาก
คำแนะนำถึงรุ่นน้อง วันที่ 17 ธันวาคม 2562
(หลักฐานอ้างอิง 18)
จากนั้นหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการประเมิน
กระบวนการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ ดังนี้
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม นักศึกษา
สามารถส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับ
การประเมินคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 และ
TCI 2 หรือ นำเสนองานวิจัยผ่านการประชุม
วิชาการระดับชาติ (หลักฐานอ้างอิง 19)
- กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
จากการจัดกิจกรรมการใช้โปรแกรม English
Discovery และการสอบ TOEIC Pre-test ของ
นักศึกษาพบว่า นักศึกษายังมีคะแนนไม่สูงนักจึงได้
ให้คำแนะนำกับนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่
3 ไปสมัครเรียนเสริมภาษาอังกฤษกับทางสถาบัน
ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความ
พร้อมสำหรับการสอบ TOEIC สำหรับการยืน่
คะแนนเพื่อขอจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563
ต่อไป (หลักฐานอ้างอิง 4)
- กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2
จำนวน 24 คน ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักหอสมุด
แห่งชาติ เป็นกรณีพิเศษ โดยผู้อำนวยการกลุ่ม
งานวิจัยและพัฒนาห้องสมุดได้กล่าวถึงนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 ว่ามีคุณลักษณะที่ดีในเรื่อง บุคลิกภาพ
และจิตบริการ ภาวะผู้นำ สามารถทำงานและ
เรียนรู้ระบบงานได้ และมีทกั ษะในการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี ซึ่งตรงกับคุณลักษณะพิเศษของ
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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15. บันทึกขอความ
อนุเคราะห์ให้นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ภายใน

16. ภาพกิจกรรม
พัฒนาภาวะผู้นำ

17. ภาพกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ (ภาคปฏิบัติ)

18. ภาพกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ (ภาคทฤษฎี)
เรียนรู้แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ ฝาก
คำแนะนำถึงรุ่นน้อง
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หลักฐานอ้างอิง
นักศึกษาของหลักสูตรฯ บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (หลักฐานอ้างอิง 12)
จากการประเมินกระบวนการพบว่า หลักสูตรฯ
สามารถดำเนินการได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้
คือ นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเป็น
รูปธรรมโดยได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ได้แก่การตีพิมพ์
บทความวิจัย และการได้รับเกียรติบัตรสำหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ฝึกงานกับหน่วยงานภายนอก
19. หลักฐานการตีพิมพ์
เป็นผลจากการปรับปรุงกระบวนการก่อนเปิดภาค
ผลงานนักศึกษาใน
เรียนในปีการศึกษา 2562
วารสารวิชาการ

การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2)
ตัวบ่งชี้
3.2

ผลการดำเนินงาน (ประเมินตนเอง)
3 คะแนน

ผลคะแนนประเมินจากกรรมการ
3 คะแนน

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ประเด็นการประเมิน

อัตราการคงอยู่
แสดงผลที่เกิด (ควรมีข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี เพื่อแสดงแนวโน้มการคงอยูข่ องนักศึกษาในหลักสูตร)
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้หลักสูตร)

ชั้น
ปีที่ 1

ชั้น
ปีที่ 2

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ลาออก/คัด
เสียชีวิต ฯ/
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
ชื่อออก
ย้าย

อัตรา
การคงอยู่

2557
42
33
33
33
2
9
75.00
2558
71
59
56
56
4
16
79.17
2559
44
36
35
35
14
71.43
2560
23
21
19*
3
82.61
2561
25
24
3
88.89
หมายเหตุ *นักศึกษารหัส 60 จำนวน 1 คน ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา เวลา 1 ปี
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา
1) การปรับตัวในการเรียนและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
2) ปัญหาการเงินของครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนการศึกษาได้
3) เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4) ความต้องการศึกษาในสาขาที่ตนเองถนัดของนักศึกษาที่พบภายหลังศึกษาไปแล้ว 1 ภาคการศึกษาพบว่า
การเรียนในหลักสูตรไม่ตรงกับต้องการและความถนัดของตน

44
ประเด็นการประเมิน
การสำเร็จการศึกษา
แสดงผลที่เกิด

ปีการศึกษาที่รับเข้า

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

2560 2561 2562

จำนวนรับเข้า
จำนวนจบในรุ่น
ร้อยละของจำนวนที่รับเข้าในรุ่น
จำนวนรับเข้า
จำนวนจบในรุ่น
ร้อยละของจำนวนที่รับเข้าในรุ่น
จำนวนรับเข้า
จำนวนจบในรุ่น
ร้อยละของจำนวนที่รับเข้าในรุ่น
จำนวนรับเข้า
จำนวนจบในรุ่น
ร้อยละของจำนวนที่รับเข้าในรุ่น
จำนวนรับเข้า
จำนวนจบในรุ่น
ร้อยละของจำนวนที่รับเข้าในรุ่น

44
44
31
2
70.45 4.55
72
72
52
2
72.22 2.78
49
34
69.39
-

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)

2557
(44 คน)
2558
(72 คน)
2559
(49 คน)
2560
(23 คน)
2561
(27 คน)

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร
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ประเด็นการประเมิน
ความพึงพอใจ
ประเด็นการประเมิน

ผลดาเนินงาน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2560
2561

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการนักศึกษา
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์แต่
ละรายวิชา
7. จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
8. จำนวนนักศึกษาที่ตอบแบบสำรวจ
ค่าเฉลี่ยผลประเมิน

ปีการศึกษา
2562

4.48
4.57
4.50
4.51
4.38

4.52
4.61
4.65
4.65
4.41

4.53

4.26

4.38

4.44

115
100
4.45

86
70
4.54

43
43
4.59

4.70
4.67
4.65
4.56

ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรได้รับเรื่องร้องเรียน ในปีการศึกษา 2562 ได้แก่
1. ต้องการทราบกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร แต่เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
กำลังระบาดทางกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร
อย่างไม่มีกำหนด หลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาจะสอบถามกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรจากกอง
พัฒนานักศึกษา เมื่อได้กำหนดการที่แน่นอนแล้วจะแจ้งให้นักศึกษาทราบทาง Line หลังจากจัดการข้อร้องเรียน
แล้วนักศึกษาได้ตอบขอบคุณ และพึงพอใจกับผลการจัดการข้อร้องเรียน
2. นักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 รหัส 61 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 60 ไม่สามารถชำระค่าเล่าเรียนเต็ม
จำนวนได้ ทางหลักสูตรฯ จึงได้รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการทำเรื่องผ่อนผันค่าเล่าเรียนโดยให้นักศึกษาแจ้ง
ความจำนงขอผ่อนผันค่าเล่าเรียนก่อนเปิดภาคเรียนทุกคน หลังจากจัดการข้อร้องเรียนแล้วนักศึกษาได้ตอบ
ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาในชัน้ เรียน
ประเด็นความพึงพอใจ
การจัดการข้อร้องเรียน / ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

2559

2561

2562

̅
𝒙

ระดับ

̅
𝒙

ระดับ

̅
𝒙

ระดับ

-

-

4.27

มาก

4.30

มาก
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การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3)
ตัวบ่งชี้
3.3

ผลการดำเนินงาน (ประเมินตนเอง)
3 คะแนน

ผลคะแนนประเมินจากกรรมการ
3 คะแนน

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
(หมวดที่ 2 อาจารย์)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารอาจารย์ อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตอ่ ไปนี้
ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การรับและแต่งตั้ง
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ไม่มีการรับและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เนื่องจากอาจารย์
ประจำหลักสูตรฯ ปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่ครบตาม
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรฯ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
แต่หลักสูตรฯ ยังคงเตรียมการสำหรับบุคลากรที่
มีคุณสมบัติที่สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ โดยได้สนับสนุนและผลักดันให้ ดร.นันทวัน
เรืองอร่าม อาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรฯ จัดทำ
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารประกอบการ
เรียนของรายวิชาในหลักสูตรฯ ทุกภาคการศึกษาอยู่
แล้ว และประสงค์ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ
ซึ่งสามารถขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้ โดยมี
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในหลักสูตรฯ ช่วยเป็นพี่เลี้ยงและ
ให้คำปรึกษาในการทำงานวิจัยต่าง ๆ
ผลที่ได้จากการดำเนินการเช่นนี้ ส่งเสริมให้
อาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ
การบริหารอาจารย์
จากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยมี
กระบวนการจัดทำข้อมูลบุคลากรของหลักสูตรฯ ในปี
การศึกษา 2561 นั้น ในปีการศึกษา 2562 ได้กำหนด
เป้าหมายให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครบทั้ง 5
คน

หลักฐานอ้างอิง
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ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

ทั้งนี้หลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้หารือเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ได้ขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ จึงได้มกี ารจัดสรรภาระงานสอน
ให้ 1-2 รายวิชาต่อภาคเรียน เพื่อให้มีเวลาใน
การศึกษาค้นคว้าจัดทำผลงานวิชาการและมอบหมาย
ให้ ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร เป็นพี่เลี้ยงให้
คำแนะนำในการจัดทำผลงานวิชาการ เอกสาร
ประกอบการสอน
ผลการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ในปี
การศึกษา 2562 นี้ หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร เพิ่ม 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิต
ชิน จิตติสุขพงษ์ ทำให้หลักสูตรฯ มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตาม 1. รายงานการประชุม ครั้งที่
เกณฑ์พื้นฐานที่ สกอ. กำหนดไว้
4/2562 วาระ 4.1 การจัด
นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้ ตารางเรียน ปีการศึกษา 2562
ดำเนินงานบริหารอาจารย์ เพื่อให้มีภาระงานครบถ้วน
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการ
ดังต่อไปนี้
ด้านการจัดการภาระงานของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรฯ หลักสูตรฯ ได้ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการ
จัดตารางสอนให้เร็วขึ้น เพื่อให้อาจารย์แต่ละท่าน
ทราบถึงภาระงานที่แท้จริงแต่เนิน ๆ เพื่อวางแผนใน
การสร้างผลงานอื่น ๆ และรับภาระงานจากหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่างทันท่วงที โดยได้มีการประชุมจัด
ภาระงานสอน ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วาระ 4.1
การจัดผู้สอนในปีการศึกษา 2562 (หลักฐานอ้างอิง 1)
ด้านการกำหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ หลักสูตรฯ
ได้มีการการติดตาม และทบทวนการดำเนินงานใน
ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าควรปรับปรุง
กระบวนการ ด้วยการให้อาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ดร.นันท
วัน เรืองอร่าม เข้ามามีส่วนช่วยงานบริหารในส่วน
ดูแลกิจการนักศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระงานของ
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้

การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์

ผลการดำเนินงาน
ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ดังนั้น ในปี การศึกษา 2562
จึงได้จัดอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ทำหน้าที่ความ
รับผิดชอบดูแลงานด้านต่าง ๆ ของ หลักสูตรฯ ดังนี้
๐ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ดูแลงาน
บริหารทั่วไปของหลักสูตรฯ
๐ ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร ดูแลงาน
วิชาการ รวมถึงการประสานงานวิชาการกับคณะฯ
๐ ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ดูแลงาน
กิจการพิเศษ ซึ่งครอบคลุมถึงการบริการวิชาการ
๐ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ และ ดร.นันทวัน
เรืองอร่าม ดูแลงานกิจการนักศึกษา รวมถึงการ
ประสานงานกิจการนักศึกษากับคณะฯ
๐ ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ ดูแลงานประกัน
คุณภาพ
หลักสูตรฯ ได้กำหนดเป้าหมายให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร มี
คุณสมบัติไม่น้อยกว่าเกณฑ์พื้นฐานที่ สกอ. กำหนดไว้
ดังนั้นจึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
๐ ส่งเสริมให้มกี ารสร้างผลงานทางวิชาการ ด้วย
การแจ้งแหล่งข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการ
ประชุมหลักสูตรฯ ทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ
๐ สนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้
พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ โดย
อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถทำบันทึกขออนุญาตเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ แต่หากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตใน
กรณีใด ๆ ก็ตาม แต่อาจารย์ยงั คงประสงค์ที่จะเข้ารับ
การอบรม/สัมมนาในหัวข้อนั้น ๆ หากจะเกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฯ
จะสนันบสนุนงบประมาณ จำนวน 3,000 บาทต่อคน/
ปี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองในการอบรม/
สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทเี่ พิ่มเติมจาก
มหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

หลักฐานอ้างอิง

50
ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

๐ ส่งเสริมความเป็นนักวิจัย โดยการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มุง่ ให้
อาจารย์นำความรู้ที่มใี นด้านการวิจัย ถ่ายทอดให้แก่
นักศึกษาผ่านกระบวนการที่ปรึกษางานวิจัย จึงได้จัด
ให้รายวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่
เกิดจากความร่วมมือของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ในการให้คำปรึกษา
ดูแลการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3
ให้สามารถสร้างผลงานทางวิชาการและเผยแพร่สู่
สังคมได้จริง
๐ สนับสนุนการเป็นอาจารย์มืออาชีพ โดย
หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์
ในแต่ละภาคการศึกษาด้วยแบบสอบถาม (หลักฐาน
อ้างอิง 2) แล้วนำมาวิเคราะห์ผลและทำรายงาน
สรุปผลการประเมิน แล้วจะได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนแต่
ละรายวิชารับทราบผลการประเมินเพื่อนำไปพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดขี ึ้นต่อไป
ตามลำดับ (หลักฐานอ้างอิง 3)
ผลลัพธ์จากการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้อาจารย์มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์พื้นฐานที่ สกอ. กำหนดไว้ และมีการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

2. แบบประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
3. รายงานผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน ปี
การศึกษา 2562 โดย
นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 |
ภาคการศึกษาที่ 2

การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)
ตัวบ่งชี้
4.1

ผลการดำเนินงาน (ประเมินตนเอง)
3 คะแนน

ผลคะแนนประเมินจากกรรมการ
4 คะแนน

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
(1) ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก = 100.00
รายละเอียดดังนี้
อาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
รวมจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
ร้อยละอาจารย์ประจำที่มวี ุฒิปริญญาเอก

จำนวน (คน)
5
5
ร้อยละ 100.00

(2) ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ = 100.00
รายละเอียดดังนี้
อาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวมจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
รวมอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการ
ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการ

จำนวน (คน)
5
5
5
ร้อยละ 100.00

(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ = 33.6
รายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ 2.1-1 และ 2.1-2
ตารางที่ 2.1-1 สรุปจำนวนผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ระดับคุณภาพ
น้ำหนัก จำนวน ผลรวม

ถ่วงน้ำหนัก

1.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล

0.20

-

-

0.40

-

-
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น้ำหนัก จำนวน ผลรวม

ถ่วงน้ำหนัก

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.2 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
3.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.60
TCI กลุ่มที่ 2
4.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
0.80
2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
5.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการ
1.00
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556
5.2 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
1.00
5.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
1.00
แล้ว
5.4 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
1.00
5.5 ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
1.00
5.6 ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
1.00
5.7 ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
1.00
แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่า นสื่อ
0.20
อิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.80
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
1.00
11. ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการทั้งหมด (ข้อ 1-5)
12. ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด (ข้อ 6-10)
13. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด
14. ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

-

-

3

1.8

7

5.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.4
5
7.4
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(ข้อ 11+ ข้อ 12)
15. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
[(ข้อ 14/ ข้อ13)*100]
16. ค่าคะแนนที่ได้ [(ข้อ 15*5)/ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักฯ ที่กำหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 จำแนก
ตามระดับการศึกษา]**
**หมายเหตุ การแปลงค่าคะแนน จำแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
- ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
- ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
- ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
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ตารางที่ 2.1-2 ข้อมูลผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ชื่อผลงาน
วารสาร/
ปีที่พิมพ์/
แหล่งตีพิมพ์
วันที่
เผยแพร่
เผยแพร่
1 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์,
บทความวิชาการเรื่อง
วารสารพัฒนา
2562
อ.สุรัชนา ช่วยรอดหมด และ “การสอนด้วยโครงการ
เทคนิคศึกษา
อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ
และชุมชนเป็นฐานที่
ปีที่ 31 ฉบับที่ 111
ส่งผลต่อการพัฒนา
เดือนกรกฎาคม มหาวิทยาลัยปลอด
กันยายน
บุหรี่”
2 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด บทความวิชาการ เรื่อง
วารสารวิจัย
2562
"ต้นแบบระบบบันทึกผล
มหาวิทยาลัย
การเรียนรูตามกรอบ
เทคโนโลยีราชมงคล
มาตรฐานคุณวุฒ
ศรีวิชัย
ระดับอุดมศึกษา
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
แห่งชาติ"
เดือนกันยายน ธันวาคม 2562
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก
0.6

0.8
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ลำดับ

3

4

5

6

ชื่อ – สกุล

ชื่อผลงาน

วารสาร/
ปีที่พิมพ์/
แหล่งตีพิมพ์
วันที่
เผยแพร่
เผยแพร่
หน้า 441-450.
ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์,
การรู้เทคโนโลยี
วารสารวิชาการ
2562
อัญมาศ ภู่เพชร, พิมพ์ชนก
สารสนเทศและการสื่อ
มหาวิทยาลัยการ
สิงห์โต, ญาณิศา มากแจ้ง
ของนักศึกษาระดับ
จัดการและ
และ ชลชินี ศรีสุข
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม ธันวาคม
หน้า 254-264.
ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์,
การใช้กลยุทธ์ทาง
วารสารวิชาการ
2562
อัญมาศ ภู่เพชร, ทิชา ดาบ
การตลาดบริการเพื่อ
มหาวิทยาลัยการ
ทอง, รุ้งทิวา อนุจร และ สกุณ ส่งเสริมการบริการของ
จัดการและ
ทิพ ชิดสูงเนิน
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เดือนกรกฎาคม ธันวาคม
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะ วารสารวิชาการครุ
2562
และสร้างสรรค์เป็นเพื่อ ศาสตร์อุตสาหกรรม
พัฒนาการรู้ดิจิทัล
พระจอมเกล้าพระ
สำหรับการเรียนร่วม:
นครเหนือ
การศึกษาเพื่อปวงชน
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3
ในยุคดิจิทัล
เดือนกันยายน ธันวาคม
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด, การจัดการเรียนรู้ด้วย
วารสาร มทร.อีสาน
2563
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม, ผศ. การวิจัยและชุมเป็นฐาน ฉบับมนุษยศาสตร์
ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์, น.ส.
เพื่อความตระหนักรู้การ และสังคมศาสตร์
ปาณิสรา ธรรมจุฒา และ น.ส. วิจัยรับใช้สังคมใน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ภัควลัญช์ อุ้มบุญ
ระดับอุดมศึกษา
เดือนมกราคม มิถุนายน
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก
0.8

0.8

0.8

0.6
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ลำดับ

ชื่อ – สกุล

7

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล
และ ผศ.ดร.บุญญลักษม์
ตำนานจิตร

8

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล

9

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์

10

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์

หมายเหตุ

ชื่อผลงาน

วารสาร/
ปีที่พิมพ์/
แหล่งตีพิมพ์
วันที่
เผยแพร่
เผยแพร่
การใช้เครือข่ายสังคม
วารสารครุศาสตร์
2562
ออนไลน์ด้านวิชาการ
สาร
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม ธันวาคม
การพัฒนาความฉลาด
วารสารร่มพฤกษ์
2562
ทางอารมณ์ด้วย
ปีที่ 37 ฉบับที่ 3
เทคโนโลยีความเป็นจริง เดือนกันยายน –
เสมือนของนักศึกษา
ธันวาคม
ระดับปริญญาตรี
หน้า 123-132.
การใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิ
วารสาร
2563
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานที่ มหาวิทยาลัยราช
ส่งผลการจัดการความรู้
ภัฏยะลา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
ปีที 15 ฉบับที่ 1
ไอซีที ของนักศึกษา
เดือนมกราคม หลักสูตรเทคโนโลยี
เมษายน
สารสนเทศ
หน้า 40-47.
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วารสารวิชาการครุ
2563
ท้องถิ่นกับการจัดการ ศาสตร์อุตสาหกรรม
ความรู้ด้วยไอซีที: จาก พระจอมเกล้าพระ
ห้องเรียนสู่ชุมชน
นครเหนือ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม มิถุนายน

พิจารณาการจัดกลุ่มวารสารในฐานข้อมูล TCI ตามช่วงเวลาที่วารสารเผยแพร่ ก่อนและระหว่างที่มี
การจัดกลุ่มวารสารในฐานข้อมูล TCI พ.ศ.2563

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก
0.8

0.6

0.8

0.8
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การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2)
ตัวบ่งชี้
4.2 (1)
4.2 (2)
4.2 (3)
ค่าเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ 4.2

ผลการดำเนินงาน (ประเมินตนเอง)
ร้อยละ 100.0
ร้อยละ 100.0
ร้อยละ 37
ร้อยละ 100.0 (5 คะแนน)

ผลคะแนนประเมินจากกรรมการ
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

57

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
(1) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
รายชื่ออาจารย์

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

คงอยู่ เกษียณ ลาออก อื่น ๆ คงอยู่ เกษียณ ลาออก อื่น ๆ คงอยู่ เกษียณ ลาออก อื่น ๆ

1. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
2. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
3. ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
4. ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล
5. ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

(2) ความพึงพอใจของอาจารย์ (คะแนนเต็ม 5)
ประเด็นการประเมิน

คะแนนประเมิน

ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
1. ด้านการวางแผนบุคลากร
5.00
4.86
4.40
2. ด้านงบประมาณ
4.40
3.86
3.33
3. วัสดุและอุปกรณ์ / สภาพแวดล้อม
4.47
4.77
4.67
4. ด้านการบริหารจัดการ
4.80
4.64
4.50
คะแนนเฉลี่ย
4.66
4.53
4.48
หลักฐานอ้างอิง รายงานผลการประเมินการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรฯ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)
ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน (ประเมินตนเอง)

ผลคะแนนประเมินจากกรรมการ

4.3

3 คะแนน

3 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร)
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค 1, 2 /ปีการศึกษา 2562 (นำมาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
เปิดสอนทั้งหมด 13 รายวิชา ดังนี้
ที่ รหัส ชือ่ วิชา

1

2

3

4

5

6

ชั้นปีที่ 2
1500120
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการนำตน
1632207
การจัดหมู่
ทรัพยากร
สารสนเทศ
1632313
การพัฒนาเว็บ
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633206
การสร้างและ
การจัดการ
เนื้อหา
สารสนเทศ
1633419
การจัดการ
สารสนเทศ
สำหรับเด็ก
4000113

ภาค/
ปี กศ.

1/62

อาจารย์
ผู้สอน
สำนัก
ส่งเสริมฯ

การกระจายของเกรด
จำนวนนักศึกษา
(จำนวนคน)
A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน
6 6 4 6

1

1/62

ดร.จิตชิน 10 6 4 2 2
จิตติสุขพงษ์

1/62

1 5 7 8
ผศ.ดร.
บรรพต
พิจิตรกำเนิด

1/62

1/62

1/62

ผศ.ดร.
ปริศนา
มัชฌิมา

19 1 3 1

ผศ.ดร. 9 11 3
บุญญลักษม์
ตำนานจิตร
สำนัก
ส่งเสริมฯ

2 1

2 13 7 1

1

23

23

24

24

24

24

24

24

24

24

23

23

59
ที่ รหัส ชือ่ วิชา

7

8

9

10

1

2

ความเข้าใจ
และการใช้
ดิจิทัล
1500121
ภาษาอังกฤษ
สะท้อนคิด
1632210
การจัด
หมวดหมู่
ระบบหอสมุด
รัฐสภา
อเมริกัน
1632402
การจัดการ
ห้องสมุดและ
องค์กร
สารสนเทศ
1633121
การจัดการ
ฐานข้อมูล
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ
ชั้นปีที่ 3
1633118
การเขียน
โปรแกรมขั้น
พื้นฐานสำหรับ
งานห้องสมุด
และสารสนเทศ
1633122

ภาค/
ปี กศ.

อาจารย์
ผู้สอน

2/62

การกระจายของเกรด
จำนวนนักศึกษา
(จำนวนคน)
A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน

5 7 10

1

1

24

23

2/62

ผศ.ดร.สาย
สุดา ปั้น
ตระกูล

8 8 3 4 1

24

24

2/62

ผศ.ดร. 10 7 4 1 1 1
บุญญลักษม์
ตำนานจิตร

24

24

2/62

ผศ.ดร.
บรรพต
พิจิตรกำเนิด

24

24

19

19

19

19

4 5 5 6 4

1/62 ผศ.ชูติวรรณ 2 4 2 7 1 1 2
บุญอาชาทอง
ผศ.ดร.สาย
สุดา ปั้น
ตระกูล

1/62

ผศ.ดร.
บรรพต
พิจิตรกำเนิด

6 4 5 1 1 2

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

60
ที่ รหัส ชือ่ วิชา

การพัฒนาเว็บ
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ
3 1633207
การวิจัย
เบื้องต้นทาง
บรรณารักษ์ฯ
4 1634418
การจัดการ
ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
5 2500116
สังคมอารยชน
6 4000113
ความเข้าใจ
และการใช้
ดิจิทัล
7 1633119
การวิเคราะห์
และออกแบบ
ระบบงาน
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ
8 1633123
การพัฒนา
ฐานข้อมูลบน
เว็บห้องสมุด
และ
สารสนเทศ

ภาค/
ปี กศ.

อาจารย์
ผู้สอน

1/62 ผศ.ดร.ฐิติยา

การกระจายของเกรด
จำนวนนักศึกษา
(จำนวนคน)
A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน

19

19

19

19

19

19

19

19

2/62 ผศ.ดร.จิตชิน 9 3 4 3
จิตติสุขพงษ์

19

19

2/62 ผศ.ดร.จิตชิน 8 2 5 4
จิตติสุขพงษ์

19

19

1 2 3 6 5 1 1

เนตรวงษ์
ผศ.ดร.สาย
สุดา ปั้น
ตระกูล

1/62 ผศ.ดร.ฐิติยา 3 8 7 1
เนตรวงษ์
ดร.นันทวัน
เรืองอร่าม
1 11 7
1/62
สำนัก
ส่งเสริมฯ
3 4 8 2
1/62
สำนัก
ส่งเสริมฯ

3

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

61
ที่ รหัส ชือ่ วิชา

9 1633129
การใช้
สารสนเทศ
เพื่อความคิด
สร้างสรรค์
และ
จินตนาการ
10 1632208
การจัดหมวด
หมู่ระบบ
หอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน
11 1633902
สัมมนาทาง
บรรณารักษ
ศาสตร์และ
สารสนเทศ
ศาสตร์
12 2500117
พลเมืองไทย
และพลโลก
ชั้นปีที่ 4
1 1634805
การฝึกประสบ
การณ์วิชาชีพ
บรรณารักษ
ศาสตร์และ
สารสนเทศ
ศาสตร์
2 1634805
การฝึกประสบ
การณ์วิชาชีพ

ภาค/
ปี กศ.

อาจารย์
ผู้สอน
2/62
ผศ.ดร.
บรรพต
พิจิตรกำเนิด
ดร.นันทวัน
เรืองอร่าม

2/62

ผศ.ดร.
สายสุดา
ปั้นตระกูล

2/62

การกระจายของเกรด
จำนวนนักศึกษา
(จำนวนคน)
A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน
7 7 3 2
19
19

3 7 1 4 2 2

19

19

ดร.นันทวัน 12 3 2 1 1
เรืองอร่าม

19

19

2/62

สำนัก
ส่งเสริมฯ

19

19

1/62

ดร.จิตชิน
จิตติสุขพงษ์

11 24

36

35

2/62

ผศ.ดร.
บรรพต
พิจิตรกำเนิด

11 1

1

1

10 7 1 1
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ที่ รหัส ชือ่ วิชา

ภาค/
ปี กศ.

อาจารย์
ผู้สอน

การกระจายของเกรด
จำนวนนักศึกษา
(จำนวนคน)
A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน

บรรณารักษ
ศาสตร์และ
สารสนเทศ
ศาสตร์

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
2559
2.45
2.84
3.16
-*
2560
2.73
2.82
2.94**
2561
3.06
3.36**
* นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เรียน 3 ปีครึ่ง)
** ผลการเรียนที่คำนวณในภาคการศึกษา ที่ 1/2562
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
การออกแบบหลักสูตร และ
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2561 มี ก าร
สาระรายวิชาในหลักสูตร
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาให้ทันสมัย
ตามหลักมาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์ โดยมี
การกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของหลักสูตร
ฯ ที่สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะของผู้เรียน
ผ่านการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
อ ย ่ า ง ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการ
ของผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต และเพื ่ อ สร้ า งผู ้ เ รี ย นให้ มี
คุณลักษณะของบรรณารักษ์ที่ดีและสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134
หน่วยกิต ดังนี้
1. หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั ่ ว ไป หลั ก สู ต ร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจำนวน 8 รายวิชา มี
ลักษณะเป็นรายวิชาบูรณาการข้ามศาสตร์ 4
กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
มนุ ษ ยศาสตร์ กลุ ่ ม วิ ช าภาษาและกลุ ่ ม วิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ก ั บคณิ ต ศาสตร์ โดยกำหนดให้
เรียน จำนวน 33 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ให้เรียนไม่น้อยกว่า
95 หน่วยกิต (1) วิชาบังคับ 60 หน่วยกิต (2)
วิชาเลือก 30 หน่วยกิต (3) วิชาประสบการณ์
วิชาชีพ 5 หน่วยกิต
3. หมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ไม่ น ้ อ ยกว่า 6
หน่วยกิต (หลักฐานอ้างอิง 1)
ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 หลั ก สู ต รมี ก าร
กำหนดแผนปรั บ ปรุ ง การดำเนิ น งานและ

หลักฐานอ้างอิง

1. รายละเอียดของ
หลักสูตรสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.
2561 (มคอ.2) )
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ผลการดำเนินงาน
ปรับปรุงเนื้อหาของแต่ละรายวิชาที่มีการเปิด
การเรี ย นการสอนตามแผนการศึ ก ษาตลอด
หลักสูตร โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนทุก
รายวิชาเสนอแนะ เพิ่มเติม แก้ไขเนื้อหาสาระ
ของรายวิชาให้มีความถูกต้องและทันสมัยต่อ
ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ หรื อ ยกตั ว อย่ า ง
สถานการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มที ่ เ ป็ น ปั จ จุ บ ั น ให้
เหมาะสมกั บ บริ บ ทและการเปลี ่ ย นแปลงใน
สั ง คม ก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย นอาจารย์ ป ระจำ
หลักสูตรฯ ได้เชิญอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเข้า
ร่ ว มประชุ ม เพื ่ อ ชี ้ แ จงให้ ท ราบขั ้ น ตอนการ
ดำเนินงานและร่วมพิจารณาแผนปรับปรุงการ
ดำเนิ น งานและกำกับ ให้ทุ กรายวิช าเพิ่มเติม
เนื้อหาสาระของรายวิชาให้มีความถูกต้องและ
ทันสมัย มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ ง ประสงค์ และ
มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีติดตาม
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจากนักศึกษา และจัดประชุมผู้สอนเมื่อ
สิ ้ น สุ ด ภาคเรี ย นเพื ่ อ แลกเปลี ่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น
เกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาในหลักสูตร รวมถึงแลกเปลี่ยน
ข่าวสารเกี่ยวกับวิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ เพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
เนื้อหาและกิจกรรมให้ทันสมัยและเพิ่มทักษะ
ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ท ี ่ ท ั น ส ม ั ย ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าชี พ และสอดคล้ อ งกับ
ความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต ในปั จ จุ บั น
(หลักฐานอ้างอิง 2)
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ดำเนินการขอ
ปิ ด หลั ก สู ต รฯ และได้ ร ั บ การอนุ ม ั ต ิ ใ ห้ ปิ ด
หลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข) ในวันที่ 20 มีนาคม

หลักฐานอ้างอิง

2. รายงานการประชุม
ครั้งที่ 7/2562 วาระที่ 3
ข้อที่ 3.1 (พิจารณาแผน
ปรับปรุงการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2562)
3. สรุปประเด็นการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2563 (20
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การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์หลักสูตรฯ นั้น ๆ

ผลการดำเนินงาน
2563 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครั้งที่ 3/2563 ข้อที่ 13 ลำดับที่ 8 (หลักฐาน
อ้างอิง 3)
ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ได้เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 มหาวิทยาลัยได้ประกาศปิด และมอบหมาย
ให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนและจัดสอบ
ปลายภาคแบบออนไลน์ ทางหลักสูตรได้แจ้ง
อาจารย์ผู้สอนให้ดำเนินการตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยและปรับกิจกรรมการเรียนการ
สอนใน มคอ.3 ทุกรายวิชาให้เป็นแบบออนไลน์
โดยประธานหลักสูตรได้ทำคลิปวิดีโอแนะนำ
การใช้ โ ปรแกรม Microsoft teams ในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้คำแนะนำกับ
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
หลักสูตรฯ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา
โดยกำหนดเป้ า หมายในการปรั บ ปรุ ง สาระ
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการทักษะด้าน
บรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละทั ก ษะชี ว ิ ต ของทุ ก
รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา
2562 ที ่ ม ี ค วามทั น สมั ย และช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ในวงการวิ ช าชี พ และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการตามเป้าหมาย โดย
มีขั้นตอนดังนี้
1) อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมกันประชุม
พิจารณาผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ โดย
ให้ อ าจารย์ ผ ู ้ ส อนเสนอแนะข้ อ มู ล ปรั บ ปรุ ง
รายวิชาต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ (หลักฐานอ้างอิง 4)
ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 หลั ก สู ต รฯ ได้ เ ปิ ด การ

หลักฐานอ้างอิง
มีนาคม 2563) - ลำดับที่
13 เรื่อง การขอปิด
หลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข)
ประจำปี 2562

4. รายงานการประชุม
ครั้งที่ 10/2562 วาระที่
4 ข้อ 4.2
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ผลการดำเนินงาน
เรียนการสอน จำนวนทั้งหมด 23 รายวิชา และ
มี ก ารทบทวนปรั บ ปรุ ง เนื ้ อ หาให้ ท ั น สมั ย ทุ ก
รายวิชา โดยรายละเอียดการปรับปรุงเนื้อหา
และความความก้ า วหน้ า ของการดำเนิ น งาน
ตามแผนที่เสนอของแต่ละรายวิชาในรายงาน
ผลการดำเนิ น งานของหลั ก สู ต ร (มคอ.7)
ประจำปีการศึกษา 2561 หมวดที่ 8 แผนการ
ดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ข้อ 2 ข้อเสนอใน
การพัฒนาหลักสูตร (หลักฐานอ้างอิง 5)
2) อาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต รฯ ร่ ว มกั น
พิจารณาผลการประเมิน (มคอ.5) จากทุกวิชาที่
มี ก ารเปิ ดสอนในปี การศึ กษา 2562 ทบทวน
การจั ด การเรี ย นการสอนที ่ ค รอบคลุ ม สาระ
เนื ้ อ หาตามคำอธิ บ ายรายวิ ช า ประกอบกั บ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร และ
พิ จ ารณาผลการประเมิ น จากนั ก ศึ ก ษาทุ ก
รายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุ ก ภาค
เรียน (หลักฐานอ้างอิง 6)
3) อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และอาจารย์
ผู ้ ส อนร่ ว มกั น สรุ ป ข้ อ มู ล ทั ้ ง หมดเพื ่ อ นำไป
ปรับปรุงเนื้อหาสาระให้ทันสมัย เหมาะสมกับ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ และทัน
ต่ อ การความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ ในการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิ ช าที ่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
ผู้สอนจึงขออนุญาตเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
เฉพาะด้านมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อให้
ผู้เรียนได้องค์ความรู้และบรรลุวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ ในรายวิชาการสัมมนาทาง
บรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์
(หลักฐานอ้างอิง 7)

หลักฐานอ้างอิง

5. รายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร
(มคอ.7) ประจำปี
การศึกษา 2561 (หมวด
8 ข้อ 2)
6. รายงานการประชุม
ครัง้ ที่ 10/2562 วาระที่
4 ข้อ 4.2 และ
รายงานการประชุมครั้งที่
5/2563 วาระที่ 4 ข้อ
4.1

7. มคอ.3 การสัมมนา
ทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
2/2562
8. มคอ.3 การวิจัย
เบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
1/2562
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ผลการดำเนินงาน
4) อาจารย์ ผ ู ้ ส อนปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
จั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าการวิ จั ย
เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ (หลั ก ฐานอ้ า งอิ ง 8) ในภาคเรี ย นที่
1/2562 จัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active
learning) เน้ น ให้ ผ ู ้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ ให้
เข้ า ใจกระบวนการวิ จ ั ย และสามารถพั ฒ นา
หั ว ข้ อ ภาคนิ พ นธ์ ท ี ่ ม ี ค วามทั น สมั ย และ
สอดคล้ อ งกั บ สาขาวิ ช า โดยมี อ าจารย์ ใ น
หลักสูตรฯ เป็นที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ และเมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานใน
ที่ประชุมของหลักสูตรฯ และข้อตกลงร่วมกันใน
การนำผลการจั ด การเรีย นรู ้ ไปบู รณาการต่อ
ยอดในภาคเรี ย นที ่ 2/2562 รายวิ ช าการใช้
สารสนเทศเพื ่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
จินตนาการ (หลักฐานอ้างอิง 9) เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ มีความเข้าใจในการ
นำความรู้จากวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาภาคนิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ และมีก าร
นำไปเผยแพร่ในเวทีการประชุมผลงานวิชาการ
ระดับชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ (TCI กลุ่ม 1 และ 2) (หลักฐาน
อ้างอิง 10)

หลักฐานอ้างอิง

9. มคอ.3 วิชาการใช้
สารสนเทศเพือ่ ความคิด
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ 2/2562

10. ผลงานนักศึกษา
(เว็บไซต์หลักสูตรฯ)

การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1)
ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน (ประเมินตนเอง)

ผลคะแนนประเมินจากกรรมการ

5.1

3 คะแนน

3 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
การกำหนดผูส้ อน
หลักสูตรฯ ดำเนินการกำหนดผู้สอนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินของนักศึกษาทั้งจากระบบการ
ประเมินของมหาวิทยาลัยและในระดับหลักสูตร
1) อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ประชุม ครั้งที่
4/2562 วาระที่ 4.1 (การจัดตารางเรียน ปี
การศึกษา 2562) เพื่อกำหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาที่ต้องเปิดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2562 ตามแผนการสอนที่ระบุไว้ใน
ไว้ใน มคอ.2 สำหรับนักศึกษา รหัส 59 รหัส 60
และรหัส 61 รวม 23 รายวิชา (หลักฐานอ้างอิง
1)
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 เปิดสอนทั้งหมด
13 รายวิชา แบ่งเป็น
- หมวดการศึกษาทั่วไป จำนวน 3 รายวิชา
- หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ จำนวน 8
รายวิชา
- หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จำนวน 1 รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เปิดสอนทั้งหมด
11 รายวิชา แบ่งเป็น
- หมวดการศึกษาทั่วไป จำนวน 2 รายวิชา
- หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับและวิชาเลือก
เสรี จำนวน 9 รายวิชา
2) กำหนดผูส้ อนในภาคการศึกษาที่
1/2562 และภาคการศึกษา 2/2562 โดยใช้
เกณฑ์การพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ตาม มคอ.2 หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ ข้อ
ที่ 1- 2 ดังนี้ (หลักฐานอ้างอิง 2)

หลักฐานอ้างอิง

1. รายงานการประชุม
ครั้ง 4/2562 วาระที่ 4
ข้อ 4.1 (การจัดตาราง
เรียน ปีการศึกษา 2562)

2. รายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.
2561 (มคอ. 2)
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ผลการดำเนินงาน
2.1) ความรูแ้ ละความสามารถซึ่งจะ
พิจารณาจากคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สอน
2.2) ประสบการณ์การสอนหรือความสนใจ
ในรายวิชา
2.3) ความเชี่ยวชาญในรายวิชาหรือมี
ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรายวิชา
2.4) พิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนกับ
ผลการประเมิน การจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งผลการ
ประเมิน เช่น รายวิชาการจัดหมู่ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกนั ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าวิชานี้
ยาก ผู้สอนควรหาวิธีการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่เพือ่ ให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น เป็นต้น
ทั้งนี้ มติจากการประชุมครั้งที่ ครั้งที่
4/2562 วาระที่ 4.1 (การจัดตารางเรียน ปี
การศึกษา 2562) นี้ ได้มแี นวทางในการกำหนด
ผู้สอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้
๐ จัดเฉลี่ยคาบการสอนของผู้สอนให้เท่า
เทียมกันและเพียงพอกับเกณฑ์ขั้นต่ำของผู้สอน
แต่ละท่าน และเชิญผู้สอนเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ทำความเข้าใจ โดยมอบหมายให้ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาเป็นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทำ มคอ.3
มคอ.4 มคอ.5และ มคอ.6 ของรายวิชาที่
รับผิดชอบในภาคการศึกษานั้น ๆ (หลักฐาน
อ้างอิง 1)
๐ การกำหนดผู้สอน ในรายวิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางบรรณารักษ์ฯ ให้เป็นทีมการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดแนวคิดและประสบการณ์ที่
หลากหลาย ในรายวิชาอื่นๆ สามารถ
ปรับเปลี่ยนตามความเชี่ยวชาญและงานวิจัย
ของผู้สอนแต่ละท่าน เพื่อเป็นการนำความรู้
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ผลการดำเนินงาน
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอน และสามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมา
ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และประสบการณ์
ให้นักศึกษาเกิดมุมมอง ความคิดที่หลากหลาย
เพิ่มขึ้น
๐ การกำหนดอาจารย์ดูแลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คือ อาจารย์
1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน เพือ่ ดูแลแนะนำให้
คำปรึกษา
การกำกับ ติดตาม และ
หลักสูตรกำหนดเป้าหมายในการกำกับ
ตรวจสอบการจัดทำแผนการ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) เรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการ
และการจัดการเรียนการสอน เรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ของทุก
รายวิชาในปีการศึกษา 2562 ทั้งระบบปกติและ
ออนไลน์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ มีการกำกับ
ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 1) อาจารย์ประจำหลักสูตร
ฯ ประชุม ครั้งที่ 4/2562 วาระที่ 4.1 (การจัด
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2562) เพื่อวางแผน
และกำกับอาจารย์ผู้สอนในการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอน และกำหนดเงื่อนไขการจัดทำ
มคอ.3 และ มคอ.4 ของหลักสูตรฯ (หลักฐาน
อ้างอิง 3)
2) เชิญผู้สอนทุกท่านเข้าร่วมประชุมให้
ความรู้ กำกับ การจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3
และ มคอ.4 ให้สอดคล้องตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.2 กิจกรรมการเรียน
การสอนต้องเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในกรณีที่มีผู้สอนหลายคน ให้มี

หลักฐานอ้างอิง

3. รายงานการประชุม
ครั้ง 4/2562 วาระที่ 4
ข้อ 4.1 (การจัดตาราง
เรียน ปีการศึกษา 2562)
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ผลการดำเนินงาน
การวางแผนร่วมกัน โดยแบ่งหัวข้อการสอน
ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ละท่าน และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าปรึกษาได้อย่างเท่า
เทียมกัน
3) อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ประชุม ครั้งที่
9/2562 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 (การทวนสอบ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษา 2
ปีการศึกษา 2562) เพื่อร่วมกันพิจารณา และ
ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ ใน มคอ.3
และ มคอ.4 ให้สอดคล้องตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ Curriculum Mapping ที่กำหนดใน
มคอ.2 และกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเน้น
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(หลักฐานอ้างอิง 4)
4) อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ นำส่ง มคอ.3
และ มคอ.4 ของทุกรายวิชา ให้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่กำหนดไว้
ในปฏิทินวิชาการของคณะฯ เพื่อดำเนินการ
ติดตามและตรวจสอบในระดับคณะฯ ต่อไป
5) หลังจากได้รับผลการพิจารณาในระดับ
คณะฯ หลักสูตรฯ ได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอน
ได้รับทราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
6) อาจารย์ผสู้ อน นำส่ง มคอ.3 และ มคอ.4
ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มายังหลักสูตรฯ
เพื่อนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตร
7) หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน หลักสูตรฯ
จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ครั้งที่
10/2562 วาระที่ 4.2 (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ ภาคการศึกษา 1/2562) และการ
ประชุมครั้งที่ 5/2563 วาระที่ 4 (การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ภาคการศึกษา 2/2562)
เพื่อประเมินกระบวนการเรียนการสอน เปิด

หลักฐานอ้างอิง

4. รายงานการประชุม
ครั้ง 9/2562 วาระที่ 4
ข้อ 4.1 (การทวนสอบ
รายละเอียดรายวิชา
(มคอ.3) ภาคการศึกษา 2
ปีการศึกษา 2562)
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การจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการ
บูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม
และทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผลการดำเนินงาน
โอกาสให้แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการ
จัดทำ มคอ.3-6 (หลักฐานอ้างอิง 5) รวมถึง
แบ่งปันประสบการณ์ เทคนิค และวิธีการ เพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิใ์ นการสอน การจัดการเรียนการ
สอนที่มีภาคปฏิบัติการต้องมีการสำรวจ
เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการให้พร้อม
ก่อนมีการเรียนการสอนเสมอ โดยต้องมีการ
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องมือในห้องปฏิบัติ
การเป็นประจำและมีแนวทางสำรองในการ
จัดการเรียนการสอนในกรณีที่เครื่องมือชำรุด
กระทันหัน เมือ่ สิ้นสุดภาคการศึกษาต้องการมี
การสำรวจประสิทธิภาพของการฝึกปฏิบัติการ
และความเสียหายของเครื่องมือ เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของภาค
การศึกษาถัดไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ วางแผน นำเสนอ
โครงการบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ
และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม หรือพันธกิจอื่น ที่
เกี่ยวข้องเข้ากับการเรียนการสอน ดังนี้
1) อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ประชุม
7/2562 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 (การจัดทำ
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562) เพื่อ
พิจารณาคัดเลือกรายวิชาที่เหมาะสม โดย
รายวิชาที่ถูกเลือกต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บูรณาการนั้นและอนุมัติโครงการโดยไม่ใช้
งบประมาณ หรือใช้งบประมาณน้อยที่สุด
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติงบประมาณใน
ทุกด้าน (หลักฐานอ้างอิง 6)
2) การบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และทำนุบำรุงศิลปะและ

หลักฐานอ้างอิง
5. รายงานการประชุม
ครั้ง 10/2562 วาระที่ 4
ข้อ 4.2
และ
รายงานการประชุมครั้งที่
5/2563 วาระที่ 4 ข้อ
4.1

6. รายงานการประชุม
ครั้ง 7/2562 วาระที่ 4
ข้อ 4.1 (การจัดทำ
แผนปฏิบัติงาน ประจำปี
การศึกษา 2562)
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ผลการดำเนินงาน
วัฒนธรรมในรายวิชาการจัดการความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ได้ดำเนินการนำไปสู่การปฏิบัติ
ในการบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้
๐ การบูรณาการด้านการวิจัยผู้เรียนได้
เรียนรู้กระบวนการทำวิจัยและการลงพื้นที่เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลหาปัญหาการวิจัยในชุมชน
ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การ
ทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น (หลักฐานอ้างอิง 7)
๐ การบูรณาการกับการบริการวิชาการทาง
สังคมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ใน
รายวิชาการจัดการความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3” รับผิดชอบ
โดย ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ และ ดร.นันทวัน
เรืองอร่าม ได้นำนักศึกษาลงชุมชนเพื่อสืบเสาะ
เก็บข้อมูล หาจุดเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม
พื้นบ้าน ภูมิปัญญาของชุมชน และความ
ต้องการของชุมชน เช่น ชุมชนบ้านครัวเหนือที่
มีจุดเด่นเรื่องผ้าไหมที่เป็นวัฒนธรรมเฉพาะของ
ชุมชน ผู้เรียนได้สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูล
เพื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
คลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกส่งกลับไปให้ชุมชน
ผลลัพธ์ที่ได้รับคือนักศึกษาได้ความรู้ เข้าใจ
กระบวนการทำงานและชุมชนได้ผลงานวิจัยใน
รูปแบบของสื่อไปใช้ประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ชุมชนและเป็นการให้บริการ
วิชาการทางสังคม (หลักฐานอ้างอิง 8)
3) ผู้สอนนำประสบการณ์ที่ได้จากงานวิจัย
และการบริการวิชาการมาบูรณาการในการ
ส่งเสริมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ จากประสบการณ์

หลักฐานอ้างอิง
7. มคอ.3 รายวิชาการ
จัดการความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาค
การศึกษา 1/2562
8. ผลงานการสร้างคลิป
วิดีโอและอินโฟกราฟิก
ของนักศึกษา
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ผลการดำเนินงาน
โดยตรง การจัดทำกิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร
ต่าง ๆ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดผลประโยชน์
สูงสุดทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรม
จริยธรรม และให้โอกาสนักศึกษาแสดง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดทำหัวข้อ
งานวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมเสริม
ทักษะการเรียนรู้ที่ตนเองต้องการและคาดว่าจะ
ได้ประโยชน์จากกิจกรรมเหล่านั้น

หลักฐานอ้างอิง

การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2)
ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน (ประเมินตนเอง)

ผลคะแนนประเมินจากกรรมการ

5.2

3 คะแนน

3 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
อาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรฯ ได้มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ใน 2 ลักษณะ คือ
1) ประเมินจากการทำกิจกรรมระหว่างรียน
โดยอาจารย์ผู้จะได้ใช้ระบบการบันทึกผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ที่หลักสูตรฯ
พัฒนาขึ้น (หลักฐานอ้างอิง 1) โดยพิจารณาผล
การเรียนรู้ตามเกณฑ์รูบริกส์ที่ระบุไว้ใน มคอ.3
ทั้งนี้ระบบฯ ดังกล่าวเป็นการบันทึกข้อมูล ที่
สามารถประเมินการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ที่ สกอ.กำหนด
2) ประเมินจากการสอบวัดความรู้ หรือการ
สอบปลายภาค โดยหลักสูตรฯ มีการประชุม 2
ครั้ง เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา ดังนี้
๐ ประชุม ครั้งที่ 1 – 8/2562 วาระที่ 4.1
(การพิจารณาข้อสอบปลายภาคการศึกษา
1/2562 โดยตรวจสอบทุกรายวิชา) (หลักฐาน
อ้างอิง 2) โดยสรุปประเด็นการพิจารณาได้ดังนี้
- การให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบมี
ข้อมูลที่ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ใน มคอ.3
- การพิมพ์และการสะกดคำมีผิดบ้างใน
บางตำแหน่ง
- การจัดหน้าข้อสอบที่ข้อคำถามและ
ตัวเลือกอยู่คนละหน้ากัน
- ความชัดเจนของภาพประกอบที่นำมาใช้ใน
ข้อสอบ) (หลักฐานอ้างอิง 2)

หลักฐานอ้างอิง

1. ระบบบันทึกผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

2. รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ครัง้ ที่
8/2562 วารระที่ 4.1
(การพิจารณาข้อสอบ
ปลายภาคการศึกษา
1/2562)

3. รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ 4/2563 วาระ
ที่ 4.1 (การพิจารณา
ข้อสอบปลายภาค
การศึกษา 2/2562)
4. ตัวอย่างภาพคลิปล่าม
ภาษามือที่จัดทำเป็นข้อ
คำถามให้นักศึกษาที่
บกพร่องทางการได้ยิน
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การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา

ผลการดำเนินงาน
๐ ประชุม ครั้งที่ 2 – 4/2563 วาระที่ 4.3
(การพิจารณาข้อสอบปลายภาคการศึกษา
2/2562 โดยตรวจสอบทุกรายวิชา) (หลักฐาน
อ้างอิง 3) โดยผลการพิจารณา พบว่า
- รายวิชาการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
ห้องสมุด ปรับคำถูกผิด พิจารณาตัวเลือกที่
ถูกต้องและจัดกลุ่มข้อสอบทีว่ ัดเรื่องเดียวกันไว้
ด้วยกัน
- รายวิชาการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน ปรับหน้าปกข้อสอบตามรูปแบบใช้
อักษรหนาเน้นข้อมูลทีส่ ำคัญ
- รายวิชาการจัดการห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ ปรับหน้าปกข้อสอบตามรูปแบบ
ตรวจสอบตัวเลือกในบางข้อ ตามคำแนะนำ
- รายวิชาการวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบฯ ปรับคำถูกผิด และตัวเลือกบางข้อ ตาม
คำแนะนำ) (หลักฐานอ้างอิง 3)
นอกจากนั้น การประเมินผู้เรียนด้วยการ
สอบวัดความรู้ ทางหลักสูตรฯ ยังได้คำนึงถึง
ความพร้อมของนักศึกษาแต่ละบุคคล เนื่องจาก
บางห้องเรียนของหลักสูตรฯ เป็นห้องเรียนที่มี
นักศึกษาพิการเรียนร่วม ดังนั้นในการสอบวัด
ความรู้ในรายวิชาที่ต้องการวัดความรู้
โดยเฉพาะ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการ
วัดความรู้จากข้อสอบปกติ ไปเป็นข้อสอบที่เป็น
คลิปล่ามภาษามือ โดยที่นักศึกษาที่บกพร่อง
ทางการได้ยิน ก็จะบอกความรู้เป็นคลิปด้วย
เช่นกัน (หลักฐานอ้างอิง 4)
หลักสูตรฯ ดำเนินการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้การ
ดำเนินการเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์
ผู้สอนดำเนินการจัดทำรายงานผลการ
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ผลการดำเนินงาน
ดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) นำส่งมายัง
หลักสูตรฯ ตามกำหนดเวลา ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลบันทึกผลการเรียนรู้จากระบบฯ (คะแนน
เก็บ) รายงานสรุปผลการเรียน (มสด.6) และ
รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา (มคอ.5)
หลังจากนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ประชุม เพื่อพิจารณา และทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น จำนวน 2 ครั้ง คือ
๐ ประชุม ครั้งที่ 1 - 10/2562 วาระที่ 4.2
(การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ภาค
การศึกษา 1/2562) (หลักฐานอ้างอิง 5)
หลักสูตรฯ ได้ตรวจทางรายงานผลการดำเนิน
ของรายวิชาต่าง ๆ จำนวน 7 รายวิชา และ 1
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ เห็นร่วมกัน
ว่า การรายงานผลมีการกระจายของผลการ
เรียนอยู่ในระดับที่เป็นปกติ แม้จะมีบางรายวิชา
ที่นักศึกษามีระดับผลการเรียนที่สูงเป็นส่วน
ใหญ่ อาจด้วยมหาวิทยาลัยมีการปรับเกณฑ์
คะแนนให้คะแนน 85 ได้ผลการเรียน A และ
อีกประการหนึ่งคือ เป็นรายวิชาที่เป็นการฝึก
ปฏิบัติ ดังนั้นนักศึกษามีโอกาสที่จะแก้ไข
ปรับปรุงตัวเอง ให้สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์
ของอาจารย์ผู้สอน
ประเด็นปัญหาจากผู้เรียน พบว่า ในวิชา
วิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ มีผู้สอน 2 คน ผู้เรียนเห็นว่าผู้สอนให้
ข้อมูลไม่ตรงกัน ทำให้สับสนและไม่ชัดเจน
แนวทางการแก้ไข ทางหลักสูตรได้แจ้งให้
ผู้สอนรับรู้เพื่อปรับปรุงแก้ไข และในภาคเรียน
ถัดไปได้จัดผู้สอน 1 คน ในการรับผิดชอบ 1
รายวิชา

หลักฐานอ้างอิง
5. รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ครัง้ ที่
10/2562 วาระที่ 4.2
(การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ ภาคการศึกษา
1/2562)
6. รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ครัง้ ที่
5/2563 วาระที่ 4.1
(การติดตามผลการ
ดำเนินงานของรายวิชา
มคอ.5 ภาคการศึกษา
2/2562)
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ผลการดำเนินงาน
๐ ประชุม ครั้งที่ 2 – 5/2563 วาระที่ 4.1
(การติดตามผลการดำเนินงานของรายวิชา
มคอ.5 ภาคการศึกษา 2/2562) (หลักฐาน
อ้างอิง 6) หลักสูตรฯ ได้กำหนดให้อาจารย์
ผู้สอน นำส่งรายงานผลการดำเนินงานของ
รายวิชา(มคอ.5) รายงานผลการเรียนจากระบบ
บริหารการศึกษา รายงานผลคะแนน และ
รายงานสรุปผลการเรียนภายในวันที่ 27
พฤษภาคม 2563 ซึ่งหลักสูตรได้รับครบถ้วน
และขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรช่วยกัน
ตรวจสอบ หากมีข้อบกพร่องใดๆ จะได้แจ้งให้
อาจารย์ผู้สอนนำข้อเสนอแนะกลับไปปรับปรุง
ในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา
ต่อไป
ผลการพิจารณา เห็นว่า ทุกรายวิชามี
การรายงานผลการดำเนินงานได้เรียบร้อย แม้
จะมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อาจารย์ผสู้ อนก็ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนไปเป็นห้องเรียนออนไลน์ และยังได้เห็น
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้แก่
1) ปัญหาสัญญาณเครือข่ายสื่อสารของ
นักศึกษาบางคนไม่ดี จึงเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนแบบออนไลน์ โดย ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
กำเนิด ได้เสนอแนวทางการแก้ไข คือ ผู้สอน
หากไม่จำเป็นที่ต้องเห็นหน้านักศึกษา ก็ให้
นักศึกษาปิดกล้อง เพื่อเป็นการลดการใช้ข้อมูล
ในระหว่างออนไลน์ลงไป
2) ปัญหานักศึกษาเข้าห้องเรียน แต่
ไม่ได้นั่งเรียนในระหว่างที่มีการเรียนการสอน
ออนไลน์ ประเด็นนี้ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
กำเนิด ได้เสนอแนวทางการแก้ไข คือ ใน
ระหว่างที่มกี ารเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน
รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

หลักฐานอ้างอิง

79
ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน
อาจมีคำถามทบทวนเป็นระยะ เพื่อดึงดูดให้เด็ก
มีความสนใจการเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจใช้
เป็นแบบสอบถาม 1-2 ข้อ เป็นระยะ ๆ
ทั้งนี้ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
มีรายละเอียดในตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (หน้า
81)
เมื่อได้มติจากที่ประชุมแล้ว อาจารย์ประจำ
หลักสูตรฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เพือ่ ปรับปรุงข้อมูลตามข้อสังเกตที่พบ และ
นำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป
การกำกั บ การประเมิ น การ
หลักสูตรฯ ดำเนินการกำกับการประเมิน
จั ด การเรี ย นการสอนและ การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
ประเมิ น หลั ก สู ต ร (มคอ.5 ในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
มคอ.6 และมคอ.7)
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
๐ การสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ สำหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ในประเด็นทักษะใน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน, เนื้อหารายวิชา,
งานที่ได้รับมอบหมายและการวัดผล ตลอดจน
การทวนสอบผลการการเรียนรู้ของนักศึกษาเอง
ในสัปดาห์ที่ 14-15 ด้วยแบบประเมินผลการ
เรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา (ปี
การศึกษา 2562) (หลักฐานอ้างอิง 7) โดยผล
จากการสำรวจ ได้นำมาวิเคราะห์ และแจ้งให้
อาจารย์ผู้สอนทราบ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (หลักฐานอ้างอิง
8)

หลักฐานอ้างอิง

7. แบบประเมินผลการ
เรียนการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษา
(ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562)
8. รายงานผลการ
ประเมินการจัดการเรียน
การสอน ปีการศึกษา
2562 (ภาคการศึกษา 1)
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ผลการดำเนินงาน
๐ การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ (รหัส 59) ในประเด็น
หลักสูตร, กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา,
อาจารย์ผู้สอน, การจัดการเรียนการสอน, การ
วัดและประเมินผล, สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
และการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรทีผ่ ่าน
มา ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ (รหัส 59)
(หลักฐานอ้างอิง 9) โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากบัณฑิต จำนวน 36 คน พบว่า
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
๐ การสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ สำหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 (หลักฐานอ้างอิง 10)
โดยผลจากการสำรวจ ได้นำมาวิเคราะห์ และ
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ เพื่อนำไปเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงเทคนิคและวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (หลักฐาน
อ้างอิง 11)
๐ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร ปีการศึกษา
2562 ที่จะทำการสำรวจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2
และ 3 ในประเด็นความพึงพอใจต่อหลักสูตร,
อาจารย์ประจำหลักสูตร, ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
(หลักฐานอ้างอิง 12)

หลักฐานอ้างอิง

9. แบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่
(รหัส 59)
10. แบบประเมินผลการ
เรียนการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษา
(ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2562)
11. รายงานผลการ
ประเมินการจัดการเรียน
การสอน ปีการศึกษา
2562 (ภาคการศึกษา 2)
12. แบบประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการของ
หลักสูตร ปีการศึกษา
2562

การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3)
ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน (ประเมินตนเอง)

ผลคะแนนประเมินจากกรรมการ

5.3

3 คะแนน

3 คะแนน
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ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัส / ชื่อวิชา
ภาค
ค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทีผ่ ่านเกณฑ์
กศ.
ในแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2561
ด้าน
คุณธรรม/
จริยธรรม

ด้านความรู้

ด้านทักษะ
ทางปัญญา

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และไอที

ชั้นปีที่ 2
1500120
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน
1632209 การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
1632313
การพัฒนาเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633206 การสร้างและการจัดการเนือ้ หา
สารสนเทศ
1633419 การจัดการสารสนเทศสำหรับเด็ก
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
1500121 ภาษาอังกฤษสะท้อนคิด
1632210 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน
1632402 การจัดการห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ
1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633126 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ

1/62
1/62 100.00 100.00
1/62 100.00 87.50

100.00 100.00 100.00
91.67 100.00 91.67

1/62 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00

1/62 100.00
1/62
2/62
2/62 100.00

79.17
-

100.00 100.00 100.00
-

100.00

100.00

100.00

100.00

2/62

95.83

95.83

100.00

100.00

100.00

2/62

100.00

58.33

83.33

83.33

100.00

2/62 100.00

87.50

100.00

100.00

100.00

1/62 100.00 100.00

100.00

94.74

100.00

90.00

95.00

85.00

ชั้นปีที่ 3
1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานสำหรับ
งานห้องสมุดและสารสนเทศ
1633122 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633207 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษ์ฯ
1634418 การจัดการความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2500116 สังคมอารยชน
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล

1/62

95.00

50.00

1/62 94.74 94.74
1/62 100.00 100.00
1/62
1/62

-

-

94.74 94.74 94.74
100.00 100.00 100.00
-

-

-
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1500121 ภาษาอังกฤษสะท้อนคิด
1632210 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน
1632402 การจัดการห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ
1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633119 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ
1500121 ภาษาอังกฤษสะท้อนคิด

2/62
2/62

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

2/62

95.83

95.83

100.00

100.00

100.00

2/62

100.00

58.33

83.33

83.33

100.00

2/62 100.00

63.1 6

100.00

100.00

100.00

-

-

-

-

2/62

-

ชั้นปีที่ 4
1634805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1/62
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หมายเหตุ รายวิชาที่ไม่มีรายงานผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา เนื่องจากเป็นอาจารย์ผู้สอนนอกหลักสูตรฯ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ตามตัวบ่งชี้ มคอ. 2 หมวด 7 ข้อ 7)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
(Key Performance Indicators)
1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร

ผลดำเนินการ

 
*


ปีการศึกษา 2562
(9เดือน) หลักสูตรฯ ได้มกี าร
ประชุม ทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมี
อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80
โดยที่
การประชุมครั้งที่ 1 (6/2562)
๐ ทบทวน – สรุปผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปี 2561
การประชุมครั้งที่ 2 (7/2562)
๐ วางแผน - จัดทำแผน
ปรับปรุงการดำเนินงาน ปี
2562, แผนปฏิบัติงาน ประจำปี
2562
การประชุมครั้งที่ 3 (8/2562)
๐ ติดตาม - การฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพฯ รหัส 59,
การพิจารณาข้อสอบปลายภาค
1/2562
การประชุมครั้งที่ 4 (9/2562)
๐ ติดตาม - การทวนสอบ
มคอ.3 ภาค 2/2562, การฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพฯ รหัส 59
(รอบ 2)
การประชุมครั้งที่ 5
(10/2562)
๐ วางแผน – การพัฒนา
หลักสูตรใหม่รว่ มกับคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ

**

หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ บนเว็บไซต์ของ
หลักสูตรฯ
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หลักฐานอ้างอิง

 
*

การประชุมครั้งที่ 6 (1/2563)
๐ ติดตาม - สำนักงาน
ก.พ. มีหนังสือแจ้งรับรอบ
คุณวุฒิหลักสูตรฯ
๐ วางแผน – การส่งเสริม
นักศึกษาเข้าสอบประเมิน
สมรรถนะด้านไอที และด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ
การประชุมครั้งที่ 7 (2/2563)
๐ วางแผน – การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี 2562
๐ ติดตาม – การเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาวะการมีงาน
ทำของบัณฑิต รหัส 58
การประชุมครั้งที่ 8 (3/2563)
๐ วางแผน - การจัดผู้สอน
ในปีการศึกษา 2563
๐ ติดตาม - การประกัน
คุณภาพ (รอบ 6 เดือน), การ
ติดตามข้อมูลภาวะการมีงานทำ
ของบัณฑิต รหัส 58, การ
พิจารณาข้อสอบปลายภาค
2/2563

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
ปีการศึกษา 2562
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรฯ ใช้รายละเอียดของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หลักสูตร (มคอ.2) ฉบับ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
ปรับปรุง พ.ศ.2561
หลักสูตรฯ (ถ้ามี)

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดของประสบการณ์ หลักสูตรฯ ได้มกี ารติดตามการ
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
จัดทำรายละเอียดของรายวิชา
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย (มคอ.3) และ รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.

**

2. ใช้รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)

3. รายการรายละเอียด
ของรายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม
บนเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ
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ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ทีก่ ำหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว

ผลดำเนินการ
4) ก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่าง
น้อย 30 วัน ทุกรายวิชา
การศึกษา 2562 หลักสูตร
ฯ ได้มีการติดตามการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา (มคอ.3) และ รายงาน
ผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
4) หลังปิดภาคการศึกษาไม่เกิน
30 วัน ทุกรายวิชา
ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรฯ ได้มกี ารติดตามการ
รายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร 3 ระยะ ได้แก่ การ
ติดตามรอบ 6 เดือน, รอบ 9
เดือน และรอบ 12 เดือน ซึ่ง
ดำเนินการภายในกรอบเวลาที่
กำหนด
ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรฯ มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท้ ี่
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
ในระดับหลักสูตร ทุกรายวิชา
และมีการทวนสอบผลการ
เรียนรู้ จาก มคอ.3 และ มคอ.4
ในระดับคณะฯ ด้วย
ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ และได้
แจ้งผลการประเมินให้อาจารย์
ผูส้ อนแต่ละรายวิชาได้ทราบ

หลักฐานอ้างอิง

 
*

**



4. รายการรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการ
ดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม
บนเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ



5. รายงานผลการดำเนิน
ของหลักสูตรฯ ปี
การศึกษา 2562



6. รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 10/2562
วาระ 4.2



7. รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 9/2562
วาระ 4.1
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หลักฐานอ้างอิง

 
*

**

เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการจัดการเรียนการสอน ใน
ปีการศึกษา 2562
ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้ติดตาม
จากรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) ในภาคการศึกษาถัดไป
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ
N/A
การปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ไม่มีอาจารย์ใหม่
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน
ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
ประจำหลักสูตร แต่ละคน ได้รับ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ การพัฒนาทางวิชาการ ดังนี้
หนึ่งครัง้
๐ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
– อบรมสัมมนา หัวข้อ
“ชวนคิด Reflective
Learning” (4 ตุลาคม 2562)
- ประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคอาเซียน (AUCC) ครั้งที่
8 (15 กุมภาพันธ์ 2563)
๐ ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนาน
จิตร
๐ ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
- อบรมสัมมนา หัวข้อ
“ชวนคิด Reflective
Learning” (4 ตุลาคม 2562)
๐ ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล
๐ ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
- เส้นทางนวัตกรรมสู่
มหาวิทยาลัยแห่งความยัง่ ยืน
(16-20 ธันวาคม 2562)
- The 1st Asia Joint
Confererence on

-

8. รายการอบรม/สัมมนา
ของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรฯ ปีการศึกษา
2562
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Computing: AJCC (15
กุมภาพันธ์ 2563)
- โครงการอบรมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
และเทคโนโลยีดิจิทัล (วันที่ 6
มีนาคม 2563)
10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการ
ปีการศึกษา 2562 นางสาว N/A
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ สุกัญญา พวงแก้ว บุคลากรสาย
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
สนับสนุนการเรียนการสอน
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ย้ายไปปฏิบัติงานหลักสูตรนิติ
ต่อปี
ศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 11
พฤศจิกายน 2562
11) ระดับความพึงพอใจของ
ปีการศึกษา 2562 ผลการ 
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ สำรวจความพึงพอใจของ
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่ นักศึกษาปีสุดท้าย ที่มีต่อ
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
คุณภาพหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย
5.0
4.34 จากคะแนนเต็ม 5.00

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ปีการศึกษา 2562 ผลการ 
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ของ
5.0
หลักสูตรฯ มีค่าเฉลีย่ 3.95 จาก
คะแนนเต็ม 5.00

รวมจำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้
จำนวนตัวบ่งชีใ้ นปีนี้ที่ดำเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

หลักฐานอ้างอิง

 

9. บันทึกขออนุมัติ
โอนย้ายหน่วยงาน

10. แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ (รหัส
59)
11. รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ (รหัส 59)
12. แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่
13. รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่
10
10
100.0

หมายเหตุ : * แทนค่า  = เป็นไปตามเกณฑ์ และ
** แทนค่า  = ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
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การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)
ตัวบ่งชี้
5.4

ผลการดำเนินงาน (ประเมินตนเอง)
ร้อยละ 100 (5 คะแนน)

ผลคะแนนประเมินจากกรรมการ
5 คะแนน

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
(นำมาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา)
รหัส
ชื่อวิชา
1633206
การสร้างและ
การจัดการ
เนื้อหา
สารสนเทศ

1632208
การจัดหมวด
หมู่ระบบ
หอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน

ภาค
ความ
การศึกษา ผิดปกติ
1/62 นักศึกษาได้
เกรด A
จำนวน 19
คน จาก
จำนวน
นักศึกษาทั้ง
ห้อง 23 คน

2/62

นักศึกษาทั้ง
ห้องไม่ได้
เกรด A และ
พบว่าได้เกรด
D+ และ D
จำนวน 4 คน
จากจำนวน
นักศึกษาทั้ง
ห้อง 19 คน

การตรวจสอบ
หลักสูตรฯ ได้
ทวนสอบ และ
ได้สอบถาม
ข้อมูลจาก
อาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรฯ ได้
ทวนสอบ และ
ได้สอบถาม
ข้อมูลจาก
อาจารย์ผู้สอน

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน
-

เหตุที่ทำให้
ผิดปกติ
ผู้สอนได้ชี้แจงว่า
รายวิชาการสร้าง
และการจัดการ
เนื้อหา
สารสนเทศเป็น
งานกลุ่มและ
นักศึกษาสามารถ
ทำงานได้ตาม
ข้อกำหนด
ผู้สอนได้ชี้แจงว่า
รายวิชาการจัด
หมู่ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน
เป็นวิชาที่ตอ้ งใช้
การวิเคราะห์
ประกอบคู่มือที่
เป็นภาษาอังกฤษ
ทำให้ผู้เรียน
เข้าใจในบาง
หัวข้อไม่ตรงกัน

มาตรการ
แก้ไข
-

หลักฐาน
อ้างอิง
-

-

-

มาตรการที่ดำเนินการ
-
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รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด
-

สาเหตุที่ไม่ได้สอน
-

วิธีแก้ไข
-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(นำมาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมิน
แผนการปรับปรุง
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี
✓
1632207
ผู้สอนควรมอบหมายให้
1/62
การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ
1632313
การพัฒนาเว็บ
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633206
การสร้างและการ
จัดการเนื้อหา
สารสนเทศ
1633419
การจัดการ
สารสนเทศ
สำหรับเด็ก

1/62

✓

ผู้เรียนฝึกทักษะการทำงาน
เป็นกลุ่มและการลงพื้นที่
เพิ่มขึ้น
ส่วนงานที่ดูแลระบบ
เครือข่ายควรมีการปรับปรุง
และแก้ไขให้ระบบเครือข่าย
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1/62

✓

ไม่มี

1/62

✓

1633118
การเขียน
โปรแกรมขั้น
พื้นฐานสำหรับ

1/62

✓

สำนักวิทยบริการฯ ควรมี
หนังสือเกี่ยวกับการจัดการ
สารสนเทศสำหรับเด็กมาก
ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้
ค้นคว้าเรียนรู้ เพิ่มเติมจาก
การเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน
ปรับแก้เอกสารประกอบ
การสอนให้มีความทันสมัย
เพราะโค้ดโปรแกรมภาษา

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

หลักฐานอ้างอิง
-

หลักฐานอ้างอิง

รายงานผลการดำเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.5)
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รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

แผนการปรับปรุง

ไพทอนในปัจจุบันเป็น
เวอร์ชัน 3

งานห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633122
การพัฒนาเว็บ
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633207
การวิจัยเบื้องต้น
ทางบรรณารักษ์ฯ

1/62

✓

ส่วนงานที่ดูแลระบบ
เครือข่าย ควรมีการปรับปรุง
และแก้ไขให้ระบบเครือข่าย
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1/62

✓

1634418
การจัดการความรู้
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1/62

✓

1632208
การจัดหมวดหมู่
ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน

2/62

✓

1632210
การจัดหมวดหมู่
ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน

2/62

✓

1632402
การจัดการ
ห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ
1633119

2/62

✓

ผู้สอนควรมอบหมายให้
ผู้เรียนฝึกทักษะการ
ทำงานเป็นกลุ่มและการลง
พื้นที่เพิ่มขึ้น
ขยายพื้นที่ในการศึกษา
ชุมชน การเรียนรู้เชิงรุก
แนวดิจิทัลเพื่อบริการ
สังคมแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน
ไปศึกษางานฝ่ายวิเคราะห์
และทำรายการทรัพยากร
สารสนเทศเพือ่ ให้เห็นการ
ปฏิบัติงานจริง
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน
ไปศึกษางานฝ่ายวิเคราะห์
และทำรายการทรัพยากร
สารสนเทศเพือ่ ให้เห็นการ
ปฏิบัติงานจริง
ควรมีการอบรมการใช้
เครื่องมือในการจัดการ
ห้องเรียนออนไลน์

2/62

✓

ไม่มี

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

หลักฐานอ้างอิง

91
รหัส ชื่อวิชา

การวิเคราะห์และ
การออกแบบ
ระบบงาน
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633121
การจัดการ
ฐานข้อมูล
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ

ภาคการศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

2/62

✓

1633123
การพัฒนา
ฐานข้อมูลบนเว็บ
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ

2/62

✓

1633126
การวิเคราะห์และ
การออกแบบ
ระบบงาน
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ
1633129
การใช้สารสนเทศ
เพื่อความคิด
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ

2/62

✓

2/62

✓

แผนการปรับปรุง

สำนักวิทยบริการฯ ควร
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้มีระบบ
เครือข่ายที่ใช้งานได้ดีกว่า
นี้
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์หลังเรียน
ตามกิจกรรมทีไ่ ด้รับ
มอบหมายเพิ่มขึ้น
ไม่มี

ผู้สอนจำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยน
วิธีการเรียนการสอน ใน
รูปแบบห้องเรียนออนไลน์
และหาวิธีการสะท้อนผล
การเรียนรู้ให้นักศึกษา
ได้ทราบที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

หลักฐานอ้างอิง

92
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
คุณธรรมจริยธรรม

1. ผู้เรียนส่วนใหญ่แต่งกายไม่ถูก
ระเบียบ
2. ผู้เรียนไม่ตามงาน เมื่อไม่มาเรียน
3. ผู้เรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นที่กำหนดขึ้น
4. ผู้เรียนบางคนใช้วาจาไม่สุภาพ
และชอบพูดจายั่วโมโหเพื่อนที่เป็น
นักศึกษาพิเศษ

ความรู้

1. ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดความใส่ใจ
ในการทบทวนบทเรียนนอกเวลา
เรียน
2. ผู้เรียนบางคนขาดการใฝ่รู้
3. ผู้เรียนบางคนอ่อนการคำนวณ

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง

หลักฐานอ้างอิง

1. ผู้สอนใช้วิธีการหัก รายงานผลการ
คะแนนและพูดคุยกับ ดำเนินงานของรายวิชา
นักศึกษาถึงข้อดี
(มคอ.5)
ของการแต่งกายถูก
ระเบียบ
2. ผู้สอนต้องคอยย้ำ
เตือนสม่ำเสมอและ
ต้องรีบแจ้งว่านักศึกษา
ยังขาดส่งงานอะไร
3. ผู้สอนพูดนำและให้
ผู้เรียนตอบหรือแสดง
ความคิดเห็นสั้น ๆ
ก่อนเพือ่ เป็นการฝึก
4. ผู้สอนแนะนำ ว่า
กล่าว ตักเตือน
1. ผู้สอนแนะนำวิธีการ
เรียนรู้ทถี่ ูกต้องเป็น
ประโยชน์สามารถเรียนรู้
ได้ง่าย
2. ผู้สอนแนะนำช่องทาง
ในการหาความรู้เพิ่มเติม
ด้วยตนเองเพื่อให้เข้าใจ
ในเนื้อหาสาระที่เรียน
เพิ่มมากขึ้นและเป็น
การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
-3. ผู้สอนทำการสอน
วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น
และใช้การสอนโดยการ
ถามตอบในลักษณะ
Active learning
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
ทักษะทางปัญญา

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง

1. ผู้เรียนขาดความตั้งใจในการทํา
แบบฝกหัด
2. ผูเ้ รียนควรมุง่ มั่นสร้างสรรค์
ผลงานใหดี เพือ่ ใช้เป็นพอรตงาน
ของตัวเอง
3. ผู้เรียนบางคนมีการคิดที่ไม่เป็น
ระบบ
4. ผู้เรียนขาดทักษะการแก้ปัญหา
5. ผู้เรียนบางส่วนขาดความคิด
เชื่อมโยงความรู้หรือความแตกต่าง
จากสิ่งที่เรียน
6. ผู้เรียนบางคนคิดคำนวณช้า

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ

1. ผูส้ อนให้นักศึกษา
ทำแบบฝึกหัดในชั้น
เรียน
2. ผูส้ อนใหผูเ้ รียนเห็น
ตัวอย่างของการเก็บ
รวมรวบผลงานที่จะมี
ประโยชนตอตนเองใน
อนาคต
3. ผู้สอนฝึกให้
นักศึกษารู้จกั คิดและ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
จากการทำงานกลุ่ม
4. ผู้สอนให้นักศึกษาได้
ฝึกคิด แก้ปัญหาใน
กรณีศกึ ษาที่กำหนด
5. ผู้สอนให้ผู้เรียนคิด
สิ่งใหม่ที่ไม่เหมือนจาก
ที่อาจารย์ได้สอนไป
แล้ว
6. ผู้สอนทำการสอน
เสริม โดยเริ่มจากโจทย์
ง่าย ๆ โดยการถาม
ตอบ ในลักษณะ
Active learning
1. ผู้เรียนทั่วไปไม่ค่อยให้ความ
1. ผู้สอนพยายามพูด
ช่วยเหลือ ไม่ให้โอกาสผู้เรียนที่มี
โน้มน้าวให้ผู้เรียน
ความบกพร่องทางการเรียนรู้และ เข้าใจและเปิดใจ
การได้ยิน
ยอมรับ เห็นใจผู้เรียนที่
2. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุก มีความบกพร่องทาง
คนในการทำงานกลุ่ม
การเรียนรู้และการได้
3. ผู้เรียนบางคนเซ็นชื่อส่งงานแทน ยิน
กัน
2. ผู้สอนกำหนดให้
ผู้เรียนรายงานถึงความ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง

หลักฐานอ้างอิง

รับผิดชอบของสมาชิก
ในกลุ่มว่าใคร
รับผิดชอบงานใด
3. ผู้สอนว่ากล่าว
ตักเตือน
1. ผู้เรียนขาดการสื่อสารกับผู้อื่น
1. ผู้สอนฝึกให้นำเสนอ
2. การทำงานกลุ่ม ผู้เรียนบางคน งานหรือสอนเพือ่ น
ไม่กล้าแสดงออกผ่านการสื่อสารใน 2. ผู้สอนมอบหมายให้
การนำเสนอหน้าชั้นเรียนเท่าที่ควร ผู้เรียนนำเสนอหน้า
3. ผู้เรียนบางส่วนไม่สามารถ
ชั้นเรียนบ่อยขึน้ โดย
เลือกใช้ภาษาในการสื่อสารและ
ผลัดกันนำเสนอหน้า
นำเสนอได้อย่างเหมาะสม
ชั้นเรียน
4. ผู้เรียนบางคนลืมโค้ด คำสั่งต่าง 3. ผู้สอนยกตัวอย่าง
ๆ
ภาษาที่ใช้ในการ
และการเขียนผังงานแก้ปญ
ั หาโจทย์ สื่อสารและให้นักศึกษา
ผิด
ฝึกสื่อสารอย่างทั่วถึง
ทุกคน
4. ผู้สอนทำการสอน
ตัวต่อตัว โดยให้ทำ
โจทย์เพิ่มเติม

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จำนวนอาจารย์ใหม่ - จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ - .
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัดหรือ
จำนวนบุคลากร
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์
อาจารย์ สายสนับสนุน
เข้าร่วม
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
อบรมสัมมนา ใน
3
ได้เรียนรู้แนวคิด และวิธีการ
หัวข้อ “ชวนคิด
เกี่ยวกับ Reflective Learning
Reflective
ที่สามารถนำไปปรับใช้ใน
Learning”
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กิจกรรมที่จัดหรือ
เข้าร่วม

เส้นทางนวัตกรรม
สู่มหาวิทยาลัยแห่ง
ความยั่งยืน วันที่
16-20 ธันวาคม
2562เส้นทาง
นวัตกรรมสู่
มหาวิทยาลัยแห่ง
ความยั่งยืน (1620 ธันวาคม
2562)
แนวทางการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย
ของ วช. ภายใต้
กระทรวงการ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (20
สิงหาคม 2562)
ประชุมการ
ดำเนินงาน
งบประมาณ
แผ่นดินด้านการ
วิจัย ประจำปี
งบประมาณ 2564
ในรูปแบบใหม่
ภายใต้กระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย

จำนวนบุคลากร

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
กิจกรรม การจัดการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างดี
ได้เรียนรู้การจัดการงานวิจัย การ
จัดการนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม
งานวิจัยอย่างสร้างสรรค์

หลักฐานอ้างอิง

อาจารย์

สายสนับสนุน

1

-

1

-

ได้รับรูแ้ นวทางการวิจัย การยื่น
ข้อเสนองานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ.
2563 ภายใต้กระทรวง อว. แบบ
flagship

2

-

ได้รับทราบนโยบาย และ
ไม่มีภาพประกอบ
แนวทางในการทำวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุน

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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กิจกรรมที่จัดหรือ
เข้าร่วม
และนวัตกรรม
(อว.)
The 1st Asia
Joint
Conference on
Computing:
AJCC
(February 15,
2020)
ประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคอาเซียน
(AUCC) ครั้งที่ 8

จำนวนบุคลากร

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

อาจารย์

สายสนับสนุน

1

-

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
ระหว่างนิสิต นักศึกษา อาจารย์
ต่างสถาบันในระดับภูมิภาค
เอเชีย

2

-

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านวิชาการด้านไอที ระหว่าง
นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ต่าง
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร)
โครงสร้างและองค์ประกอบการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรฯ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงสร้างการ
บริหารหลักสูตรฯ โดยกำหนดบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการดำเนินงานในทุกด้านที่จะสนับสนุน
การดำเนินงานให้มีคุณภาพ ดังนี้

ประธานหลักสูตร

ที่ปรึกษาหลักสูตร

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายประกันคุณภาพ

การบริหารหลักสูตร

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
งบประมาณในการบริหาร
หลักสูตรทีล่ ดลงตามจำนวน
นักศึกษา

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
และคุณลักษณะพึงประสงค์ของ
นักศึกษา ที่เดิมหลักสูตรฯ ต้องการให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจาก
วิทยากร ผู้รู้ทอี่ ยู่ในวงการวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง แต่ไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากไม่มีงบประมาณ

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ พยายาม
สร้างเครือข่ายทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเชิญมาแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับ
นักศึกษา นอกจากนี้อาจารย์ประจำ
หลักสูตรฯ จำเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้
ศักยภาพพร้อมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

98
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

วิกฤตโรคระบาดเชื้อโควิด-19

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอน และการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
กำหนดไว้

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต
ที่นอกเหนือจากหลักสูตรให้แก่
นักศึกษาเอง
อาจารย์ผู้สอนแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อ
ปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียน
การสอน และปรับวิธีการวัดผล
สัมฤทธิ์ แต่พยายามปรับเกณฑ์การ
ประเมินให้ได้ตามมาตรฐานของ
รายวิชาเช่นเดิม

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร
ฯ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร
ฯ ได้มีการกำหนดขั้นตอนการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
(หลักฐานอ้างอิง 1)
สืบเนื่องจากการประชุม
หลักสูตรฯ ครั้งที่ 6/2562 อาจารย์
ประจำหลักสูตรฯ ได้มีมติให้
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบ ไปทบทวนและ
พิจารณาแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงาน (หลักฐานอ้างอิง 2)
และในการประชุมหลักสูตรฯ ครั้ง
ที่ 7/2562 วาระ 3.1 การพิจารณา
แผนปรับปรุงการดำเนินงาน ปี
การศึกษา 2562 ได้มีมติเห็นชอบ
แผนปรับปรุงการดำเนินงาน
ดังกล่าว (หลักฐานอ้างอิง 3)
โดยในองค์ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ได้วางแผน
การจัดทำแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุน
ด้านการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่า เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้เป็นบัณฑิตที่มี
ความพร้อมในทุก ๆ ด้าน
(หลักฐานอ้างอิง 1 หน้า 14)
จากแผนฯ ดังกล่าว ผศ.ดร.
บรรพต พิจิตรกำเนิด ได้จัดทำคลิป
แนะนำ อาทิ การใช้โปรแกรม MS
Word เพื่อจัดการเอกสาร, การใช้
โปรแกรม MS Teams เพื่อสร้าง

1. คู่มือการดำเนินงานหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรฯ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
2. รายงานการประชุมหลักสูตรฯ ครั้ง
ที่ 6/2562 วาระ 4.1
3. รายงานการประชุมหลักสูตรฯ ครั้ง
ที่ 7/2562 วาระ 3.1

4. การเผยแพร่คลิปแนะนำของ ผศ.
ดร.บรรพต พิจติ รกำเนิด
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ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

ห้องเรียนออนไลน์ (ช่วง
วิกฤตการณ์เชื้อโควิต-19 แพร่
5. การเผยแพร่คลิปแนะนำของ ผศ.
ระบาด) (หลักฐานอ้างอิง 4)
ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
นอกจากนี้ ผศ.ดร.จิตชิน จิตติ
สุขพงษ์ ได้จัดทำคลิปแนะนำ อาทิ
การตัดต่อคลิปวิดีโอ, การติดตั้ง
VPN SDU เป็นต้น (หลักฐาน
อ้างอิง 5)
ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้นำคลิปต่าง
ๆ ดังกล่าว เผยแพร่ผ่านทางกลุม่
เฟสบุ๊กของหลักสูตรฯ และกลุม่
ไลน์ของนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์
เก่า เพือ่ ให้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง
ไม่ว่าจะอยู่ทใี่ ดก็สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา
จำนวนห้องเรียนและสิ่งสนับสนุน
ดูข้อมูลจากตารางจำนวนสิ่ง
การเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม อำนวยความสะดวกและสิ่ง
ต่อการจัดการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนรู้ (ด้านล่าง)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้
จัดหาซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่อการใช้
งานเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ได้แก่
๐ ระบบ WBSC-LMS
๐ โปรแกรม MS Office365
กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
รอผลการประเมินความพึง
ประเมินความพึงพอใจของ
พอใจที่มีต่อการจัดให้บริการสิ่ง
นักศึกษาและอาจารย์ตอ่ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
สนับสนุนการเรียนรู้

จำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รายการ
1. ห้องเรียน

หน่วย
ห้อง

รายละเอียด/จำนวน
2558 2559 2560 2561 2562
37
45
45
45
19
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รายการ

หน่วย

2. ห้องทำงานอาจารย์
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องปฏิบัติการ
4. ห้องสมุด
5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
6. หนังสือ ตำรา วารสารในหลักสูตรฯ ที่เปิดสอน

รายละเอียด/จำนวน
2558 2559 2560 2561 2562
ห้อง
1
1
1
1
1
ห้อง
6
6
6
6
6
ห้อง
1
1
1
1
1
ระบบ มี
มี
มี
มี
มี
ท.
อ.
ท.
อ.
ชื่อ
ฐาน

หนังสือ (หมวด Z)
หนังสือพิมพ์

2,812 2,057
368 289
19
19
6
6
9
9
15
15

วารสาร
6. รายชื่อฐานข้อมูลในหลักสูตรฯ ที่เปิดสอน
(บัณฑิตศึกษา)
7. ที่พักผ่อน
แห่ง
มี
8. ลานกิจกรรม
แห่ง
มี
9. ศูนย์อาหาร
แห่ง
3
10. ศูนย์สุขภาพ
แห่ง
มี
11. ห้องปฐมพยาบาล
แห่ง
มี
* สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีข้อมูลให้ในส่วนนี้

มี
มี
3
มี
มี

*
*
19
6
9
15

*
*
19
6
9
15

*
*
19
6
9
15

มี
มี
3
มี
มี

มี
มี
3
มี
มี

มี
มี
3
มี
มี

การประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1)
ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน (ประเมินตนเอง)

ผลคะแนนประเมินจากกรรมการ

6.1

3 คะแนน

3 คะแนน
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระ
จากผู้ประเมิน*

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนำไปดำเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 3
หลักสูตรควรเพิ่มการฝึกงาน เห็นด้วย และหลักสูตรฯ ได้จัด
สอดแทรกเข้าไปในรายวิชา
กระบวนการเรียนการสอนในแต่ละวิชา
ได้ฝึกงานโดยให้นักศึกษาได้ใช้
สถานการณ์จริง

ตัวอย่างของการดำเนินงาน
1. รายวิชา วิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ได้ให้นกั ศึกษาลงพื้นที่ชุมชนจริง
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. จัดให้นกั ศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้ารับการ
ฝึกงานภายในสำนักวิทยบริการ ในภาค
การศึกษาที่ 2/2562

องค์ประกอบที่ 4
ควรยกระดับผลงานทาง
วิชาการไปสูร่ ะดับนานาชาติ
และงานวิจัยระดับคุณภาพที่จะ
นำไปสู่การขอตำแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น

เห็นด้วย และหลักสูตรฯ อาจารย์
ประจำหลักสูตรฯ ได้นำไปเป็นแนว
ทางการดำเนินงาน

หมายเหตุ : * ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผลประเมินปีที่ผ่านมา

ปีการศึกษา 2562 ผศ.ดร.บุญญลักษม์
ตำนานจิตร และผศ.ดร.สายสุดา ปั้น
ตระกูล ได้เผยแพร่บทความวิจยั ใน
Humanities, Arts and Social
Sciences Studies, Volumn 19
Number 1 (January-April 2019)
pp.221-241.
หน่วยงาน : Research and
Development institute, Silpakorn
University (Tier 1)
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การประเมินจากผู้ที่สำเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สำรวจ) วันที่สำรวจ 1 เมษายน 2563
ข้อวิพากษ์ทสี่ ำคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ไม่มี

ไม่มี

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน :
ไม่มี

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บณ
ั ฑิต)
กระบวนการประเมิน :
หลักสูตรฯ ใช้แบบสอบถามกลางที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ โดยเพิ่มข้อมูลในส่วนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ที่หลักสูตรฯ กำหนดไว้ใน มคอ.2 แล้วส่งไปยังหัวหน้าหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทำงาน
เมื่อรวบรวมได้ตามกำหนดเวลา จึงนำมาวิเคราะห์ประมวลผลตามวิธีการทางสถิติ
ข้อวิพากษ์ทสี่ ำคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
-ต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรจัดระบบติดตามการพัฒนาทักษ
-พัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์เชิง
ะภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดด้วยระบบ
ตัวเลข และความรู้ด้านสถิติเบื้องต้น
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการติดตามการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นรายบุคคล โดย
นักศึกษารหัส 60 และ รหัส 61 มีเป้าหมายต้องสอบ
TOEIC ให้ผ่าน 500 คะแนน ยกเว้นนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการมองเห็น และนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน
- พัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์เชิง
หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ตัวเลข และความรู้ด้านสถิติเบื้องต้น
หลักสูตรฯ ครัง้ ที่ 5/2563 วาระที่ 3 ข้อ 3.2 เรื่อง
การปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษาตามผลการ
ประเมินของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำผลการประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิตไปปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษา ดังนี้
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยนำค่าเฉลี่ยปาน
กลางมาพิจารณาพบว่า ค่าเฉลี่ยปานกลางรายข้ออยู่
ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่อง ประยุกต์ใช้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และความรู้เชิงสถิติ
เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน (x = 3.50)
-ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรจะจัดกิจกรรมการใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลข้อมูล
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ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เนื่องจากเป็นทักษะที่จำเป็นต้องใช้ใน
สถานประกอบการ
- พัฒนาทักษะการนำเสนอทั้งภาษาไทยและ
บัณฑิตมีการนำเสนอและการสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ (x = 3.33) และมีวิธีการถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบภาษาอังกฤษให้แก่ผู้อื่นได้
อย่างเข้าใจ และมีประสิทธิภาพ (x = 3.42)
- ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรจะจัดกิจกรรมที่ให้
นักศึกษาได้กล้าแสดงออก และมีการนำเสนอผลงาน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียนโดยการ
จัดทำคลิปวีดีโอบน YouTube เช่น การแนะนำ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี การแนะนำบริการ
ต่าง ๆ ภายในห้องสมุด ผ่านคลิปวีดีโอ เป็นต้น
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน :
หลักสูตรฯ ได้แจ้งในที่ประชุมรับทราบผลการประเมิน และให้อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกการพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ ตามคำแนะนำของผู้ใช้บัณฑิต ในรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องระบุให้เห็นถึงการวาง
แผนการดำเนินการในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
รายการ
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 1. สภามหาวิทยาลัยมีมติให้หยุดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
(ถ้ามี)
มีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณมาให้หลักสูตร
1. สถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงภายนอก
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ส่งผลกระทบการจัดการของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งต้อง
สถาบัน (ถ้ามี)
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
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หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีทผี่ ่านมา
แผนดำเนินการ

กำหนดเวลาทีแ่ ล้วเสร็จ

การติดตามผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพิ่มจำนวนรอบการจัดเก็บ
ข้อมูลจากผูใ้ ช้บัณฑิต และ
ภาวะการมีงานทำของ
บัณฑิตให้ถี่ขึ้น เพื่อเพิ่ม
จำนวนร้อยละอัตราการ
ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้
บัณฑิต และภาวะการมีงาน
ทำของบัณฑิตให้สูงขึ้น
ส่งเสริมการใช้โปรแกรม
English Discovery

2562

ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำ
หลักสูตรสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ ที่มี
คุณภาพอันนำไปสู่การขอ
พิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการได้
จัดทำแหล่งเรียนรู้ที่
สนับสนุนด้านการใช้ชีวิต

2562-2563

ความสำเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ
ผศ.ดร.บรรพต
ดำเนินการบรรลุตามแผน และ
พิจิตรกำเนิด
ควรดำเนินการต่อเนื่องในปี
การศึกษาต่อไป
ผศ.ดร.จิตชิน จิต ดำเนินการบรรลุตามแผน และ
ติสุขพงษ์ และ
ควรดำเนินการต่อเนื่องในปี
อ.ดร.นันทวัน
การศึกษาถัดไป
เรืองอร่าม
ผู้รับผิดชอบ

2562-2563

ผศ.ดร.สายสุดา
ปั้นตระกูล

2562

ผศ.ดร.บรรพต
พิจิตรกำเนิด

2562-2563

ผศ.ดร.บรรพต
พิจิตรกำเนิด

อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้
ติดตามผลจากโปรแกรม
English Discovery และผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษที่จัดโดย
คณะมนุษย์ พบว่า นักศึกษายังมี
คะแนนการทดสอบ
ภาษาอังกฤษที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ดำเนินการบรรลุตามแผน โดย
ในปีการศึกษา 2562 ผศ.ดร.จิต
ชิน จิตติสุขพงษ์ ผ่านการ
พิจารณาและได้รับตำแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดำเนินการบรรลุตามแผน โดย
ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์
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ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่า เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้เป็นบัณฑิต
ที่มีความพร้อมในทุก ๆ
ด้าน

ประจำหลักสูตร จัดทำแหล่ง
เรียนรู้สนับสนุนที่นักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า สามารถ
เข้ามาเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ
ของตนเองได้ตลอดเวลา

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปีการศึกษา 2563
แผนการปฏิบตั ิการ
วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน
จัดทำแหล่งเรียนรู้พัฒนา 10 ทักษะ
จำเป็นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ สำหรับ
นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้ Up-skill
จัดทำสื่อการสอนออนไลน์สำหรับ
นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้ Re-skill

ผู้รับผิดชอบ

30 มิถุนายน 2564

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

30 มิถุนายน 2565

อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรฯ บรรณารักษศาสตร์
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำแนกรายตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่
1
(หมวดที่ 1)

ตัวบ่งชี้ที่
1.1

องค์ประกอบที่
2
(หมวดที่ 3)

องค์ประกอบที่
3
(หมวดที่ 3)

องค์ประกอบที่
4
(หมวดที่ 2)

ตัวบ่งชี้ที่
2.1
ตัวบ่งชี้ที่
2.2
ตัวบ่งชี้
3.1
ตัวบ่งชี้
3.2
ตัวบ่งชี้
3.3
ตัวบ่งชี้
4.1
ตัวบ่งชี้
4.2 (1)
ตัวบ่งชี้
4.2 (2)
ตัวบ่งชี้
4.2 (3)
ตัวบ่งชี้
4.2
(เฉลี่ย)
ตัวบ่งชี้
4.3

ผลการ
ประเมิน
6 เดือน

ผลการ
ประเมิน
9 เดือน

ผ่าน

ผ่าน
N/A
N/A

ผลการดำเนินงาน 12 เดือน
(ประเมินตนเอง)
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
✓บรรลุ
ตัวหาร
 ไม่บรรลุ
5 ข้อ
1359
12*28
43
43

ผลการ
ประเมิน
12 เดือน
(กรรมการ)

✓

ผ่าน

4.04 คะแนน

✓

4.04

ร้อยละ 100

✓

5 คะแนน

N/A

N/A คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

✓

3 คะแนน

3 คะแนน

3 คะแนน

✓

3 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

✓

4 คะแนน

5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

5
5
5
5
168
5
15
3

2 คะแนน

ร้อยละ
100.0
ร้อยละ
100.0
ร้อยละ
33.6
5 คะแนน
3 คะแนน

N/A

✓
✓
✓
✓

5 คะแนน

✓

3 คะแนน
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องค์ประกอบที่
5 (หมวดที่ 4)

ตัวบ่งชี้ที่
5.1
ตัวบ่งชี้ที่
5.2
ตัวบ่งชี้ที่
5.3
ตัวบ่งชี้ที่
5.4

3 คะแนน

3 คะแนน

✓

3 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

✓

3 คะแนน

3 คะแนน

3 คะแนน

✓

3 คะแนน

✓

5 คะแนน

✓

3 คะแนน

3. 5
คะแนน

องค์ประกอบที่
ตัวบ่งชี้ที่
6
3 คะแนน
6.1
(หมวดที่ 5)
รวม 12 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย

10
10

(ร้อยละ 100)
5 คะแนน
3 คะแนน
3.59
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำแนกรายองค์ประกอบ
องค์ คะแนน จํานวน
I
P
O คะแนน ผลการประเมิน
ประกอบที่ ผ่าน ตัวบ่งชี้
เฉลี่ย 0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย

1
2
3
4
5
6
ตัวบ่งชี้
เฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

2.01–3.00
3.01–4.00
4.01–5.00

2
2
3
4
1
12
12

ผลการประเมิน ผ่าน
3.00
3.67
3.0
3.67
3.00
6
4
3.33
3.50

4.52
2
4.52

4.52
3.00
3.67
3.50
3.00
3.59

ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก

หลักสตู รได้มาตรฐาน
ในระดับ ดี
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ตารางที่ 3 สรุปตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบ
2560
1. การกำกับมาตรฐาน
ผ่าน
2. บัณฑิต
N/A
3. นักศึกษา
3.67
4. อาจารย์
4.00
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
4.00
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.00
รวม
3.55

ปีการศึกษา
2561
ผ่าน
4.56
3.33
3.67
3.75
3.00
3.70

2562
ผ่าน
4.52
3.00
3.67
3.50
3.00
3.59
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
หลักสูตรฯ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 5 กรกฎาคม 2563
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ____________________
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ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2562

วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์

รายงานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

