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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หนา | 1 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจำปการศึกษา 2562  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ขอมูล ณ วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หนา | ก 

สารบัญ 

 
หนา 

 

สารบัญ ก 

บทสรปุสำหรบัผูบริหาร ข 

ขอเสนอแนะโดยภาพรวม ข 

หนังสือรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ง 

กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 1 

วัตถุประสงคของการประเมิน 1 

วิธีการประเมิน 1 

1. การประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะผูประเมนิ 1 

2. การวางแผนการประเมินคุณภาพ 1 

3. การดำเนินการระหวางการตรวจเยี่ยม 2 

4. การดำเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 2 

5. วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเช่ือถือของขอมูล 2 

เกณฑการตัดสินผล 3 

ประวัติความเปนมาของหลกัสูตร 4 

ผลการประเมินตามตัวบงชี้ 5 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 7 

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 8 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 8 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 8 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 8 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 9 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร 9 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 10 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หนา | ข 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

 ผลการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2562 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เมื่อวันอังคาร ที่ 21  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  จำนวน 6 องคประกอบ 12 ตัวบงช้ี (ยกเวนตัว

บงชี้ที่ 3.1) พบวา  

 1. หล ักส ูตรศ ิลปศาสตรบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาบรรณาร ักษศาสตร และสารสนเทศศาสตร   

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรในองคประกอบที่ 1 

และคะแนนการประเมินภาพรวมในองคประกอบที่ 2 – 6 ผลประเมินเทากับ 3.67 คะแนน อยูในระดับคุณภาพดี 

 2. ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 – 6 จำแนกตามกระบวนการผลิต มีผลดังนี้ 

  ปจจัยนำเขา (Input) ผลประเมินเทากับ 3.50 คะแนน อยูในระดับคุณภาพดี 

  กระบวนการผลิต (Process) ผลประเมินเทากับ 3.50 คะแนน อยูในระดับคุณภาพดี 

  ผลผลิต (Output) ผลประเมินเทากับ 4.52 คะแนน อยูในระดับคุณภาพดีมาก 

 3. ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 – 6 จำแนกตามองคประกอบ มีผลดังนี้ 

  องคประกอบที่ 2 บัณฑิต ผลประเมินเทากับ 4.52 คะแนน อยูในระดับคุณภาพดีมาก 

  องคประกอบที่ 3 นักศึกษา ผลประเมินเทากับ 3.00 คะแนน อยูในระดับคุณภาพปานกลาง

     องคประกอบที่ 4 อาจารย ผลประเมินเทากับ 4.00 คะแนน อยูในระดับคุณภาพดี 

     องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน ผลประเมินเทากับ 3.50 

คะแนน อยูในระดับคุณภาพดี 

  องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ผลประเมินเทากับ 3.00 คะแนน อยูในระดับคุณภาพ

ปานกลาง 

  

ขอเสนอแนะโดยภาพรวม 

 จุดเดน 

  1. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคณุวุฒิปริญญาเอกและมีตำแหนงทางวิชาการ  

  2. การควบคุมดูแล การใหคำปรึกษา และแนะแนวใหกับนักศึกษา  

  3. การพัฒนานักศึกษาสอดคลองกับผลลพัธที่พึงประสงคของการศึกษา (DOE) 

  4. หลักสูตรเปดโอกาสทางการศึกษาใหนักศึกษากลุมพิเศษ 

  5. หลักสูตรมีการรายงานแหลงงานของบัณฑิตอยางละเอียด ซึ่งสามารถจัดทำเปนฐานขอมูล

ศิษยเกาและสรางเครือขายศิษยเกาไดเปนอยางดี 

 แนวทางเสริมจุดเดน 

  - 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หนา | ค 

 โอกาสในการพัฒนา 

  - 

 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  1. การรับนักศึกษาอาจไมมองเพียงมิติของปริมาณเพียงอยางเดียว แตควรมองในเชิงคุณภาพ 

ซึ่งหลักสูตรบรรณารักษฯนั้น นักศึกษาจบแลวมีงานทำอีกทั้งยังสามารถทำงานไดหลากหลาย ขณะเดียวกัน

จำนวนรับเขามีปริมาณที่คอนขางสูงกวามหาวิทยาลัยอื่นในหลักสูตรเดียวกัน และอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรมี

คุณสมบัติตามเกณฑ  

  2. ถาจะปรับหลักสูตร อาจปรับเปนครุศาสตรบัณฑิต เพื่อใหสอดรับกับอัตลักษณทางดาน

การศึกษา ความนิยมและอาชีพที่มั่นคง 

 

 

   



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หนา | ง 

หนังสือรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หนา | จ 

 

1. รองศาสตราจารยภรณี ศิริโชติ   ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

       (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) 

 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลลดา พงศพัฒนโยธิน ตำแหนง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

       หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

       ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

       (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) 

 

3. รองศาสตราจารย ดร.จันทรแรม เรือนแปน ตำแหนง อาจารยประจำ บัณฑิตวิทยาลัย 

       หนวยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

       กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน 

       (สาขาวิชาใกลเคียงหรือสัมพันธ) 

 

4. อาจารย ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ   ตำแหนง อาจารยสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 

       หนวยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

       เลขานุการ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หนา | 1 

กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  ทำหนาที่

ประสานงานใหการดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 เปนไปอยางราบรื่น 

และมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 4 ทานประกอบดวย 

ประธานกรรมการ 1 ทาน กรรมการ 2 ทาน และเลขานุการ 1 ทาน ไดกำหนดวัตถุประสงค และวิธีการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไวดังนี้ 

 

วัตถุประสงคของการประเมิน 

 การประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามผลการดำเนินงานปการศึกษา 2560 มี

วัตถุประสงค ดังน้ี 

 1. เพื่อการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเกณฑมาตรฐานตามตัว

บงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 2. เพื่อใหหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ทราบถึง

สถานภาพ จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงเพื่อนำผลมาใชในการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานให

บรรลุเปาหมาย และตรงตามมาตรฐานคุณภาพตอไป 

 3. เพื่อใหหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มีขอมูล

สำหรับการนำเสนอผลการดำเนินงานใหหนวยงานตนสังกัด และเผยแพรสาธารณชน 

 

วิธีการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาดำเนินการประเมินตามกระบวนการ ดังนี้ 

1. การประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะผูประเมิน 

  1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรทาบทาม

คณะผูประเมิน และประสานกำหนดวัน – เวลา ในการประเมิน 

  1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรจัดสง

กำหนดการประเมินและเอกสารรายงานการประเมินตนเอง คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาใหคณะกรรมการศึกษาและเตรียมการประเมินลวงหนา 

2. การวางแผนการประเมินคุณภาพ 

  ประธานคณะกรรมการประเมินประชุมคณะกรรมการวันอังคาร ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  

เพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการประเมิน บทบาทหนาที่ของผูประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หนา | 2 

ประธาน และคณะกรรมการรวมกันกำหนดกิจกรรมและตารางการประเมินรวมถึงการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

ของผูประเมินแตละทาน และกำหนดวิธีการประเมินรวมกันคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรช้ีแจงเอกสารที่ใชในการประเมิน แบบฟอรม

และการเขียนรายงาน 

3. การดำเนนิการระหวางการตรวจเย่ียม 

  คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามลำดับ ดังน้ี 

  3.1 คณะกรรมการประเมินพบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงคของการประเมิน กำหนดเวลาการประเมิน และแนะนำคณะกรรมการประเมินกับคณะผูบริหารของ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

  3.2 ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ 

  3.3 คณะกรรมการสัมภาษณ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศศาสตรคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตรและตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน 

  3.4 คณะกรรมการศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการรายงานผลการดำเนินงานของ

หลักสูตร ในปที่ผานมา และหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ 

  3.5 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานที่ตาง ๆ  

  3.6 ประธานไดกำหนดใหมีการประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม 

4. การดำเนนิงานหลังการตรวจเย่ียม 

  4.1 คณะผูประเมินสรุปผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ รวมถึงสรุปผลการ

ตรวจเยี่ยมหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

  4.2 ประธานคณะกรรมการมอบคณะผูประเมินสรุปผลการประเมินของ แตละทานพรอมทั้ง

นำเสนอปญหาที่พบเพื่อใหที่ประชุมรวมอภิปรายปญหาและสรุปผล 

  4.3 ประธานและคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบความถูกตองความครบถวน และ

ความสมบูรณของผลการประเมินสรุปผลการประเมินและนำเสนอดวยวาจา ตอผูบริหาร คณาจารย หลักสูตร ฯ 

ใหรับทราบและรวมอภิปรายผลการประเมนิ 

  4.4 สรุปรายงานประเมิน และจัดทำรูปเลมสงใหกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 

5. วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล 

  คณะกรรมการประเมนิ ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ และสอบทานขอมลูโดยการสัมภาษณ จากน้ัน

นำขอมลูมาเสนอตอคณะกรรมการทุกคน เพือ่ตัดสินผลในทกุองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 
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เกณฑการตัดสินผล 

 0.01 - 2.00 การดำเนินงานของหนวยงาน  ไดคุณภาพใน ระดับคุณภาพนอย 

 2.01 – 3.00 การดำเนินงานของหนวยงาน  ไดคุณภาพใน ระดับคุณภาพปานกลาง 

 3.01 – 4.00 การดำเนินงานของหนวยงาน  ไดคุณภาพใน ระดับคุณภาพดี 

 4.01 – 5.00 การดำเนินงานของหนวยงาน  ไดคุณภาพใน ระดับดีมาก 
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ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
 

 ป พ.ศ.2523 - เริ่มเปดสอนหลักสูตรคุรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร   

 ป พ.ศ.2535 - เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ 

สารนิเทศศาสตร   

  ป พ.ศ.2548 - วิชาบรรณารักษศาสตรไดปรับเปลี่ยนไปเปนแขนงการจัดการสารสนเทศ ภายใต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  

  ป พ.ศ.2556 - วิชาบรรณารักษศาสตร ไดปรับปรุงหลักสูตรใหมอีกครั้ง และเปลี่ยนช่ือเปน หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร เพื่อตอบสนองความ ตองการบรรณารักษ

ยุคใหมของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

  ป พ.ศ.2557 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

เปดรับนักศึกษา และเริ่มจัดการเรียนการสอน 

 ป พ.ศ.2561 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  

ไดปรับปรุงหลักสูตรใหม เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรูความสามารถจัดการหองสมุดและสารสนเทศอยางเปนระบบ  

มีความรูและทักษะดิจิทัล และมีจิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคม 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ 

 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ ผานเกณฑ/ 

ไมผานเกณฑ 

ระบุเหตุผลหากไม

ผานเกณฑ 

1 .  การกำกับ

มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 
ผาน 

 

เกณฑการประเมิน   

1.จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร ผาน  

2.คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร ผาน  

3.คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร ผาน  

4.คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ผาน  

5.คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
 

 

6.คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)   

7.คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ     

8.การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสำเร็จการศึกษา   

9.ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 

10.อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน 

ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจ ัยอยางตอเนื ่องและ

สม่ำเสมอ 

 

 

11.การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ผาน  

ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ผาน  
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องคประกอบ ตัวบงชี ้ คะแนน หมายเหต/ุขอสังเกต (ถามี) 

2. บัณฑิต 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

4.04 

 

2.2 การไดงานทำหรือผลงานวิจัย

ของผูสำเร็จการศึกษา 
5 

 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 4.52  

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา N/A  

3.2 การสงเสรมิและพัฒนา

นักศึกษา 
3 

 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3  

ผลการประเมินองคประกอบที่ 3 3.00  

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนา

อาจารย 
4 

 

4.2 คณุภาพอาจารย 5  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3  

ผลการประเมินองคประกอบที่ 4 4.00  

5. หลักสูตร 

การเรียนการ

สอน การ

ประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3  

5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการเรียนการสอน 
3 

 

5.3 การประเมนิผูเรียน 3  

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 

 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 5 3.50  

6. สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
3 

 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 6 3.00  
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องคประกอบ

ที่ 

คะแนน 

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
1 ผลการประเมินผาน 

หลักสูตรไดมาตรฐาน 

อยูในระดบั ดี 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

- 6
 

2 - - 4.52 4.52 

3 3 3.00 - - 3.00 

4 3 4.00 - - 4.00 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 

6 1 - 3.00 - 3.00 

จำนวนตัว

บงชี ้
12 6 4 2  

ผลการประเมิน 3.50 3.50 4.52 3.67 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

1. อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนคุณวุฒิปริญญาเอก 

2. อาจารยประจำหลักสูตรมีตำแหนงทางวิชาการ

ครบทั้ง 5 คน 

- 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- - 

 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑติ 

 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

1. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติในระดับสูง 

2. บัณฑิตมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 100 

เปอรเซ็นต โดยไดรับเงินเดือนอยูในระดับมาตรฐาน 

3. บัณฑิตมีโอกาสไดงานทำที่หลากหลาย 

4. หลักสูตรมีการรายงานแหลงงานของบัณฑิตอยาง

ละเอียด ซึ่งสามารถจัดทำเปนฐานขอมูลศษิยเกาและ

สรางเครือขายศิษยเกาไดเปนอยางดี 

- 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- - 

 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

1. หลักสูตรเปดโอกาสทางการศึกษาใหนักศึกษากลุม

พิเศษ 

 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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 1. หลักสูตรควรเพิ่มการฝกงานสอดแทรกเขาไปใน

รายวิชา 

 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

1. อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนคุณวุฒิปริญญาเอก 

2. อาจารยประจำหลักสูตรมีตำแหนงทางวิชาการ 4 

คน 

3. อาจารยประจำหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ 

- 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- 1. ควรยกระด ับผลงานทางว ิชาการไปส ู ระดับ

นานาชาติ และงานวิจัยระดับคุณภาพที่จะนำไปสูการ

ขอตำแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น 

 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร 

 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

- - 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- 1. การรับนักศกึษาอาจไมมองเพียงมิติของปริมาณ

เพียงอยางเดียว แตควรมองในเชิงคุณภาพ ซึ่ง

หลักสูตรบรรณารักษฯน้ัน นักศึกษาจบแลวมีงานทำ

อีกทั้งยังสามารถทำงานไดหลากหลาย ขณะเดียวกัน

จำนวนรับเขามีปริมาณที่คอนขางสูงกวามหาวิทยาลัย

อื่นในหลักสูตรเดียวกัน และอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรมีคณุสมบัติตามเกณฑ  

2. ถาจะปรับหลักสูตร อาจปรับเปนครุศาสตรบัณฑิต 

เพื่อใหสอดรับกับอัตลักษณทางดานการศึกษา ความ

นิยมและอาชีพที่มั่นคง 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หนา | 10 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

- - 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- - 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หนา | 11 

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

ปการศึกษา 2562 

วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

ณ หองประชุมศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท 

 

 
 


