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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 
นักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 32 คน ผู้ใช้
บัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แบบสอบถามส าหรับนักศึกษาและแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้รูปแบบแบบซิป (CIPP Model) เป็น
กรอบการประเมินหลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า 1) มีการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน  2) ปัจจัยน าเข้า 
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านอาจารย์ผู้สอนสูงสุด รองลงมาคือ การจัดหลักสูตรและสื่อ/เอกสาร 
อุปกรณ์และสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน 3) ด้านกระบวนการ พบว่า นักศึกษาพอใจด้านการจัดการ
เรียนการสอนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดและประเมินผล
เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า และ 4) ผลผลิต พบว่า ร้อยละของนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตร ร้อยละ 96.87% การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในมิติ
นักศึกษาประเมินตนเอง พบว่า นักศึกษาประเมินตนเองด้านความรู้  ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบมากที่สุด ส่วนมิติของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตประเมินด้านความสามารถ
ทั่วไปสูงสุด รองลงไป ได้แก่ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถเฉพาะวิชาชีพ  
 
ค าส าคัญ:   การประเมินหลักสูตร  รูปแบบซิป  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 
Abstract 

The purpose of this research was to assess the library and information sciences curriculum for the 
essential skills devolvement of the librarians in the 2 1 st century. The participants were assigned into two 
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groups as follows 3 2  last year's students from the information resources development course in the 
academic year 2 0 1 7 , and 3 2  entrepreneurs. The research tools using for data collections were 
questionnaires and the assessment of the entrepreneurs with CIPP Model for the framework of evaluation 
course.  The research findings were revealed as follows: 1) there are environmental arrangement of learning 
2 )  input factors of learning are the instructors, curriculum management, media/documents, materials and 
facilities for teaching respectively. 3) In the terms of learning process, students are satisfied with the teaching 
and learning process of using information technology as the teaching method with the announcement of 
evaluation’s rules. 4 )  In the terms of output, there are 96 . 8 7%  graduates in the curriculum period. The 
development of desirable graduate features in the view of students, found that, there are self-evolution 
on knowledge, intelligent skills, relationships and responsibility in high level. On the other hands, in the 
view of entrepreneurs, the general ability is very significant, followed by the information technology skills 
and professional competence. 

 
Keywords:   Curriculum evaluation, CIPP Model, library and information sciences 
 
บทน า  

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียน
มีทักษะความรู้ ความสามารถเพียงพอส าหรับการ
เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ทั ก ษ ะ
ความสามารถในการผลิตผลงาน ประสิทธิภาพใน
การสื่อสาร ความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลและ
ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวและจัดการ
ความสลับซับซ้อนของเหตุการณ์ การคิดขั้นสูง
อย่างเป็นเหตุเป็นผล (Levin, 2001) ดังแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่  1 ได้กล่าวถึงการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ คนใน
สั ง คม ไทยทุ กช่ ว งวั ยมีทั กษะ  คว ามรู้  และ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น โดยมีการพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ ก าหนดให้มี การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
แ ล ะทั่ ว ถึ ง  ( The National Economics and 
Social Development Board, 2017) ทักษะดัง 
กล่าวเป็นสิ่งที่ส าคัญในการจัดการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีภารกิจ
หลายประการทั้งด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น
สถาบันการศึกษาจึงมีภารกิจส าคัญในการผลิต

บัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  (Ornstein & Hunkins, 2013 ) 
ในทางปฏิบัติมักจะพบว่าทุกหลักสูตรจะก าหนด
ปรั ชญาและวั ตถุป ระส งค์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ 
ปรัชญาของการอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ ซึ่งเมื่อใช้หลักสูตรไปได้ระยะหนึ่ง
จะต้องมีการประเมินหลักสูตรเพ่ือทบทวนถึงความ
ครอบคลุม ความทันสมัยเกี่ยวกับคุณภาพของ
หลักสูตร (Polsaram, 2006)  

การประเมินหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา 
นอกจากกลุ่มผู้ใช้หลักสูตรจะประเมินเพ่ือพิจารณา 
ตรวจสอบระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีการ
พัฒนาให้ทันสมัย แสดงดัชนีด้านมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี 
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (Office 
of the Higher Education Commission, 2009) 
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ห ลั ก สู ต ร บ ร ร ณ า รั ก ษ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเริ่มเปิด
สอนระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
ใน ปี พ.ศ.2523 ต่อมาพัฒนาเป็นแขนงการจัดการ
สารสนเทศของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. 2548 และมีการพัฒนาเปิดหลักสูตรศิลป 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ขึ้นใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2556 
เพ่ือตอบสนองความต้องการบรรณารักษ์ยุคใหม่
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเน้นให้
บัณฑิตมีความสามารถด้านการจัดการห้องสมุด
และสารสน เทศ  มีทักษะการ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
ผู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องหรือสามารถเพ่ิมพูนความรู้
โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (Suan Dusit 
Rajabhat University, 2013) รวมทั้งมีสมรรถนะ
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษ
ที่  21 ในด้านการแนะน าแหล่งและให้บริการ
สารสนเทศ การจัดเก็บสารสนเทศและความรู้อย่าง
เป็นระบบการจัดการสารสนเทศ การพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศและการรู้ ส ารสนเทศ 
(Mettarikanon & Juychu, 2016)  

ห ลั ก สู ต ร บ ร ร ณ า รั ก ษ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการ
เรียนการสอนครบก าหนด 5 ปี ซึ่งได้ก าหนดตาม
รอบการประเมินเพื่อน าผลมาปรับปรุงคุณภาพของ
หลักสูตรโดยเน้นทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คณะกรรมการหลักสูตรจึงเห็นสมควรให้มีการ
ด าเนินการประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2556 เพ่ือศึกษาข้อมูล
และน าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งหลั กสู ตร ให้ มี คว ามทันสมั ยและมี
ประสิทธิภาพ (Ornstein & Hunkins, 2013) จาก
การศึกษาแนวคิดและหลักการในการประเมิน
หลักสูตร จะรูปแบบการประเมินหลายรูปแบบ 
เช่น รูปแบบที่ยึดเป้าหมายเป็นฐาน (Provus, 

1971) การประเมินที่ต้องตัดสินเปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน (Scriven, 1973; Stake, 1975) และ
รูปแบบการประเมินหลักสูตรซิป (CIPP Model) 
ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 2008) และมีการ
ขยายผลโดยเพ่ิม IEST (Stufflebeam & Coryn, 
2014)  

รูปแบบส าคัญของการประเมินโดยใช้
แบบซิป คือการประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิต เป็นรูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรที่ครอบคลุม ดังนั้นในการ
ประ เมินหลั กสู ตรบรรณารั กษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2556 จึงน ารูปแบบซิปมา
ใช้เป็นกรอบการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้เพ่ือน า
ผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ.2562 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ ความสามารถในการจัดการห้องสมุดและ
สารสนเทศ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมดังปรัชญาของ
หลักสูตรต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์พ.ศ.2556 เ พ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษท่ี 21  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
         1. การประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model
และ CIPPIEST) 

 หลักการของการประเมินหลักสูตรตาม
รูปแบบซิป จะมุ่งการประเมินสถานการณ์ต่างๆ 
ของหลักสูตร 4 ส่วน คือ (Chintapanyakun et 
al, 2017) 

1.1 การประเมินด้านบริบท (Context 
Evaluation) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่ งหมาย
เพ่ือให้ได้หลักการและเหตุผลมาก าหนดเป้าหมาย 
การประเมินสภาพแวดล้อมจะช่วยให้ผู้ พัฒนา
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หลักสู ตรรู้ ว่ าสภาพแวดล้อมที่ เ กี่ ยวข้องกับ
การศึกษามีความต้องการและปัญหาใดที่ยังไม่ได้
รับการแก้ไข ประเด็นการประเมินครอบคลุม
วิสัยทัศน์ จุดหมายและโครงสร้างหลักสูตร 

1.2 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evalua- 
tion) เป็นการประเมินที่มีจุดประสงค์เพ่ือได้ข้อมูล
มาช่วยตัดสินใจว่าจะขอความช่วยเหลือจากแหล่ง
ภายนอกดีหรือไม่ ประเด็นการประเมินครอบคลุม 
อ า ค า ร  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  คุ ณ วุ ฒิ  คุ ณ ส ม บั ติ
ประสบการณ์ของผู้บริหาร ผู้สอน จ านวน คุณภาพ
ของผู้เรียน วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือต ารา เอกสาร
หลั ก สู ต ร  กา รสนั บสนุ นส่ ง เ ส ริ ม ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เวลาและช่วงเวลา 

1.3 การประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation) เป็นการประเมินที่มีเป้าหมายเพ่ือ
สืบค้น จุดอ่อน จุดแข็งของรูปแบบการด าเนินงาน
ของหลักสูตร เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกวิธีการทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ประเด็นการประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการหลักสูตร การนิเทศ การก ากับ
ติดตาม การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.4  ด้ านผลผลิ ต  (Product Evalu- 
ation) เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าผลลัพธ์
ในผู้เรียนเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรที่คาดหวังไว้มากน้อยเพียงใด ผู้เรียน
มีความรู้  ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ 
สมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรม เจตคติ และ
สามารถน าความรู้ จากการเรียนการสอนใน
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติจริงได้หรือไม่อย่างไร 
ปร ะ เ ด็ น ก า รปร ะ เ มิ น ค รอบคลุ ม เ กี่ ย ว กั บ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ ทักษะ 
ความสามารถในการปฏิบัติและพฤติกรรม 
 ในปี ค.ศ. 2007 Stufflebeam & Shink- 
field (2007) มีการปรับขยายรูปแบบการประเมิน 
CIPP โดยขยายผลผลิตเพ่ิมเติม 4 ด้าน ดังนี้ 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ  (Impact 
evaluation) เป็นการประเมินผลงานหรือผลที่เกิด 
จากการเรียน และน าความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในการ
ท างาน  

การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness 
evaluation) เป็นการประเมินผลติดตามผู้เรียน
ห ลั ง จ า ก จ บ ห ลั ก สู ต ร ว่ า มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ                    
ประสบความส าเร็จมีความก้าวหน้าด้านความรู้  
ความสามารถหลังปฏิบัติงานไปแล้ว 6-12 เดือน  

การประเมินความยั่งยืน (Sustainability 
evaluation) เ ป็ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม รู้
ความสามารถของผู้ เรียนเมื่อจบหลักสูตรว่า 
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนางาน
หรือสร้างองค์ความรู้ ใหม่ได้อย่าง ไรโดยมีการ
ติดตามผลของผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตรไปอีกระยะ
หนึ่ง ซึ่งใช้ระยะเวลานานมากกว่า 1 ปี 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ถ่ า ย โ ย ง ค ว า ม รู้  
(Transportability evaluation) เป็นการประเมิน 
ผลที่ เกิดกับผู้ เรียนในการน าความรู้ที่ ได้จาก
การศึกษาไปขยายองค์ความรู้ไปสู่ผู้ อ่ืนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม โดยการประยุกต์แนวคิดทฤษฎี
ทางการศึกษาใหม่ๆ ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
หรือน าความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรไปใช้ในการสอน
แบบบูรณาการในสถานที่ต่างๆ 

2. สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
บรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21  

สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นเฉพาะด้าน
ส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ จากการ
วิเคราะห์ของนักวิชาการและสมาคมวิชาชีพ พบว่า 
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับบรรณารักษ์และนัก
สารสนเทศ พบว่า (ALA, 2009; Ptak-banchak, 
2012; Thanuskodi, 2015; SLA, 2016; Mettar- 
ikanon & Juychu, 2016)  

2.1 ด้านการแนะน าแหล่งและให้บริการ
สารสนเทศ เป็นความสามารถของบรรณารักษ์ที่
ต้องเน้นบริการที่สนับสนุนการแนะน าแหล่ง
สารสนเทศและการค้นคว้าเพ่ือการ วิจัย หรือ
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รูปที ่1  กรอบแนวคิดการประเมินหลักสูตร 
 

กิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย/สถาบันนั้นๆ 
โดยเฉพาะแหล่งและบริการที่ต้องใช้ความรู้ด้าน
ไอซีทีในการเข้าถึงการให้บริการสารสนเทศดิจิทัล  

2.2 ด้านการจัดเก็บสารสนเทศและความรู้
อย่ า ง เป็นระบบ เป็นสมรรถนะของการจัด
โครงสร้างความรู้และสารสนเทศเพ่ือเตรียมพร้อม
ส าหรับจัดเก็บและค้น คืนทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต ประกอบด้วยความรู้และทักษะด้าน 
Metadata, Ontologies และการแบ่งหมวดหมู่
ย่อยอย่างเป็นระบบ  

2.3 ด้านการจัดการสารสนเทศ เป็นทักษะ
ที่จะท าให้มีการประยุกต์ใช้สารสนเทศ ภายใต้หน้า
ที่นีจ้ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารทีท่ าหน้าที่
ใน การคัดเลือก จัดระบบ จัดเก็บและเผยแพร่
ข่าวสารความรู้ เพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับข่าวสารความรู้
จากระบบ ผ่านการ รวบรวม การตรวจสอบข้อมูล 
การจัดหมวดหมู่หรือการจ าแนก การเรียงล าดับ
ข้อมูล การสรุป การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ 

2.4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
เป็นทักษะด้านจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทหนังสือ วารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
สื่ อ โสตทัศน์และสื่ อ อิ เล็กทรอนิกส์  โดยการ 
วิ เคราะห์  คัดเลือก จัดซื้อ ขอรับบริจาคและ
แลกเปลี่ยน ตรวจรับ การติดตามทวงถามและ
จัดเตรียมทรัพยากรส าหรับงานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 

2.5 ด้านการรู้สารสนเทศ เป็นทักษะ
ความรู้ความสามารถของบุคคลที่บอกความ
ต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ สามารถประเมิน 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและใช้สารสนเทศอย่างเหมาะสมและ 
มีจริยธรรม เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

3. กรอบแนวคิด 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดการประเมิน 

หลักสูตรโดยใช้รูปแบบแบบซิป (CIPP Model) 
เพ่ือก าหนดกรอบงานวิจัย ดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
1. ผู้ให้ข้อมูลเพื่อการประเมินหลักสูตร 

1.1 นักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 32 คน 

1.2 ผู้ใช้บัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 32 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบ ด้วย 
แบบสอบถามส าหรับนักศึกษาและแบบประเมิน 
ของผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

 ชุดที่1 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรบรรณา-  
รักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4 

1.1 แบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบรรณารักษ- 
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2556 ลักษณะ

สภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า ผลผลติ กระบวนการ 

- วัตถุประสงค์ของ 
  หลักสูตร 
- โครงสร้างของ 
  หลักสูตร 
- แผนการด าเนิน 
 งานของหลักสูตร 

- การจัดหลักสูตร 
- อาจารย์ผูส้อน 
- ผู้เรียน 
- สื่อ/เอกสาร อุปกรณ ์
  และสถานท่ีส าหรับ 
  จัดการเรยีนการสอน 

- การจัดการเรียน 
  การสอน 
- การวัดและประเมินผล 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- การน ารายวิชาไปใช้ 
  ประโยชน ์
 

-ร้อยละของนักศึกษา 
 ที่ส าเร็จการศึกษา 
 ตามระยะเวลาใน 
 หลักสูตร 
-คุณลักษณะของ 
 บัณฑิต 
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ข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับและปลายเปิด  

1.2 แบบประเมินการน ารายวิชาของ
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
พ.ศ.2556 ไปใช้ประโยชน์ ลักษณะข้อค าถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ชุดที่  2  ส าหรับผู้ ใช้บัณฑิต  คือ แบบ
ประเมินความพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิ จั ย น า แ บบ สอบถ า มที่ ผ่ า นก า ร

ตรวจสอบหาคุณภาพแล้ว ไปใช้ จริ งกับกลุ่ ม
ผู้ เ กี่ ย วข้อ ง เ พ่ือประ เมินหลั กสู ตร  โดยแจก
แบบสอบถามชุดที่ 1 ให้กับนักศึกษาหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 
4 ใน เดือนมกราคม 2561 และขอรับแบบสอบถาม
คืนด้วยตนเอง โดยได้รับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้น 31 
ฉบับจาก 32 ฉบับ ส าหรับแบบสอบถามชุดที่ 2 
ด าเนินการส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ใช้บัณฑิตพร้อม
จดหมายขอความร่วมมือโดยแนบซองติดแสตมป์
ไปด้วยเพื่อการส่งกลับทางไปรษณีย์ 

3.การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยการแจก
แจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผลการวิจัย จ าแนกออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อม 

  1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 5 ข้อ คือ
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ มีความรู้ในด้านการจัดการ
ห้องสมุดและสารสนเทศได้จริง มีความใฝ่รู้ พัฒนา
ตนเองอยู่ เ สมอ มีทักษะการสื่ อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มี ใจรักบริการและมี
คุณธรรม จริยธรรม  

1.2 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
จ านวนหน่ วยกิ ต  รวมตลอดหลั กสู ตร  130                
หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 
หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต แบ่งเป็น 
(1) วิชาบังคับ 59 หน่วยกิต (2) วิชาเลือก ไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต และ (3) วิชาประสบการณ์
วิชาชีพ 5 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 
หน่วยกิต ตามเกณฑ์ของ สกอ.เกี่ยวกับโครงสร้าง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1.3 แผนการด าเนินงานของหลักสูตร 
     มีการด าเนินการ วัน-เวลาที่จะเปิดการ
เ รี ย นก า รส อน ตาม ระ เบี ย บข้ อบั ง คั บ ขอ ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้เข้าศึกษา มีการประเมินนักศึกษาแรกเข้า ซึ่งพบ
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนและขาดพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษที่ดี มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ จัด
ปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่  จัดการทดสอบและ
ฝึกอบรมเสริมความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

2. ปัจจัยน าเข้า 
ปัจจัยน าเข้าของหลักสูตรบรรณารักษ-

ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นการประเมิน
ความพึงพอใจต่อ 2.1 การจัดหลักสูตร 2.2 สื่อ/
เอกสาร อุปกรณ์และสถานที่ส าหรับจัดการเรียน
ก า ร ส อ น  2.3 อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น แ ล ะ ผู้ เ รี ย น 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ภาพรวมของปัจจัยน าเข้า 
รายการ X  S.D. ล าดับที่ 

1. การจัดหลักสูตร  4.37 0.59 2 
2. สื่อ/เอกสาร อุปกรณ์และสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน 4.27 0.65 3 
3. อาจารย์ผู้สอน 4.66 0.32 1 

รวม 4.43 0.45  
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จากตารางที่  1 ปั จจั ยน า เข้ า  พบว่ า 
นักศึกษาพอใจด้านอาจารย์ผู้สอนสูงสุด ( X = 
4.66) ซึ่ ง เ ป็ นความพึงพอใจระดับมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ การจัดหลักสูตรและสื่อ/เอกสาร 
อุปกรณ์และสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน             
( X =4.37 และ 4.27 ตามล าดับ) 

ด้านการจัดหลักสูตร พบว่า นักศึกษา
พอใจการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่าง
ชัดเจนมากที่สุด ( X = 4.48) รองลงมาคือ เปิด
สอนรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตร และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน อันดับสุดท้ายคือ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย ( X = 4.45-4.23 
ตามล าดับ) 

ด้านสื่อ/เอกสาร อุปกรณ์และสถานที่
ส าหรับจัดการเรียนการสอน  พบว่า ห้องสมุดมี
ความเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.42) รองลงมา
คือ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น 
ความสะอาด การถ่ายเทอากาศ แสง เป็นต้น) และ
การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า อันดับ
สุดท้ายคือ สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน
โดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น จุด
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น ( X = 4.39-4.16 
ตามล าดับ) 

ด้านอาจารย์ผู้สอน พบว่า นักศึกษาพอใจ
การยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของ
ผู้ เ รี ยนมากที่ สุ ด  ( X = 4.84) รองลงมาคือ  มี
บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู อาจารย์ มี
การวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และ
ค ร อบ ค ลุ ม เ นื้ อ ห า วิ ช า  อั น ดั บ สุ ด ท้ า ย คื อ                            

มีความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้  
( X = 4.81-4.48 ตามล าดับ) 

ด้านผู้ เรียน พบว่า คุณสมบัติของผู้ เข้า
ศึกษา  ประกอบด้วยส า เร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและเป็นไป
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมีคะแนน GPAX ไม่ต่ า
กว่า 2.00 หรือ GAT ค่าน้ าหนัก 25%  

3. กระบวนการ 
ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ ง ห ลั ก สู ต ร

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลและการน ารายวิชาไปใช้
ประโยชน์ รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ด้านกระบวนการด้านการจัดการเรียนการ
สอน นักศึกษาพอใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X

=4.65) รองลงมาคือ วิธีการสอนกระตุ้นการคิด 
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ( X =4.52) การจัดการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ( X = 4.52) อันดับสุดท้าย
คือ มีการจัดสอนซ่อมเสริมส าหรับนักศึกษาที่มี
ปัญหาทางการเรียน ( X =4.32) 

ด้ านการ วั ดและประ เมิ น ผล  พบว่ า 
นักศึกษาพอใจการวัดและประเมินผลเป็นไปตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า
มี ค่ า เ ฉลี่ ย เ ท่ ากั บ การวั ดและประ เมินผลมี
ประสิทธิภาพและยุติธรรม ( X =4.58) วิธีการ
ประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม
การเรียนการสอน ( X =4.52) 
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ตารางท่ี 2 กระบวนการของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
รายการ Mean S.D. ล าดับที่ 

ด้านกระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอน    
1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

4.52 0.51 3 

2.การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 4.35 0.61 7 
3.วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพ 
และ/หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

4.45 0.62 5 

4. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน  4.65 0.49 1 
5. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล 4.35 0.66 6 
6. มีการจัดสอนซ่อมเสริมส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน 4.32 0.60 8 
7. กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ            
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา  

4.48 0.63 4 

8. วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา  4.52 0.63 2 
9. การจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาในทักษะต่างๆ อย่างครบถ้วน 4.42 0.62 5 
ด้านการวัดและประเมินผล    
10. วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียน
การสอน 

4.52 0.63 2 

11. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

4.58 0.50 1 

12. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 4.58 0.50 1 

ด้านการน ารายวิชาไปใช้ประโยชน์ พบว่า 
1. กลุ่มวิชาภาษา พบว่า วิชาภาษาไทย

เพ่ือการสื่อสารในงานห้องสมุด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
( X =4.40) และวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในงานห้องสมุด ( X =4.20) 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ พบว่า วิชาห้องสมุด
และสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =4.75)
รองลงมาคือ การจัดระบบสารสนเทศและความรู้  
การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหมวดหมู่
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน สารสนเทศ ห้องสมุด 
และสังคม การประชาสัมพันธ์และการตลาด
สารสนเทศ สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ การศึกษาผู้ใช้ การท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ สิ่ ง พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  การวิจัย

เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์ฯ การบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ การจัดการ
โครงการห้องสมุดและสารสนเทศ การส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้  การจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ การจัดการความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 
อันดับสุดท้ายคือวิชาการจัดการสารสนเทศส าหรับ
เด็ก ( X =4.65-4.05 ตามล าดับ) 

3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า 
วิชา เครือข่ายทางสังคม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X

=4.60) รองลงมาคือ  การ เขียนโปรแกรมขั้ น
พ้ืนฐานส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ การ
ค้นคืนสารสนเทศ การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
ห้องสมุดและสารสนเทศ การวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ การ



9 

พัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ การ
จัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ การ
สร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ ห้องสมุด
ดิจิทัล อันดับสุดท้ายคือวิชาโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ ( X =4.45-
4.15 ตามล าดับ)   

4. ผลผลิต   
    ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

ตามระยะเวลาในหลักสูตร พบว่า นักศึกษา
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์  และสารสนเทศ
ศาสตร์  ชั้นปีที่  4 ปีการศึกษา 2560 ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 31 คน คิดเป็น 96.87 % การ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จ าแนก
ออกเป็น 2 มิติ คือ มิตินักศึกษาประเมินตนเอง
และมิติของผู้ใช้บัณฑิต   
         มิติที่ 1 นักศึกษาประเมินตนเอง  พบว่า 
นักศึกษาประเมินตนเองด้านความรู้  ทักษะทาง
ปัญญาและความสัมพันธ์ระว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.68)  รองลงมา
คือ ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X =4.48) อันดับสุดท้าย
คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.42) 
        มิติของผู้ ใช้บัณฑิต พบว่ า  ผู้ ใช้บัณฑิต
ประเมินด้านความสามารถทั่วไปสูงสุด ( X =4.29)
รองลงมาคือ ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( X =4.28) ความสามารถเฉพาะ
วิ ช า ชี พ  ( X   = 4 . 2 3 )  อั น ดั บ สุ ด ท้ า ย  คื อ 
ความสามารถด้านภาษา ( X =4.10)   
 
อภิปรายผล  

การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสน เทศศาสตร์  พ . ศ .2556 ในด้ าน
สภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและ
ผลผลิต ผลการวิจัยพบว่า   

สภาพแวดล้อม หลักสูตรบรรณารักษ- 
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ ศ า ส ต ร์ มี ก า ร จั ด

สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนโดย
ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะความรู้ในด้านการจัดการห้องสมุด
และสารสนเทศ ใฝ่รู้ สามารถพัฒนาและปรับตัวให้
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีทักษะการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีใจรัก
บริการ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึกต่อวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาใน
ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและท านุ
บ า รุ งศิ ลปวัฒนธรรม  (Office of the Higher 
Education Commission, 2 009)  ซึ่ ง ภ า ร กิ จ
ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพมีความรอบรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือหาคุณค่าของหลักสูตรนั้น
โดยดูว่ าหลักสูตรที่จัดขึ้นสามารถสนองตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการและเพ่ือตัดสินว่าการวาง
เค้าโครงและระบบของหลักสูตรตลอดจนการ
บริหารงานและการเรียนการสอนตามหลักสูตร
เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างไร (Phupan, 
2003) ผลการวิจัยของ  Prasertsuk et al. (2008) 
ป ร ะ เ มิ นหลั กสู ต ร ศิ ล ปศาสตรมหาบัณฑิ ต 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พบว่ า  ก า รป ร ะ เ มิ น สภ า ว ะแวด ล้ อม ด้ า น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก 

ปัจจัยน าเข้า ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้าน 
อาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดสอดคล้องกับผล 
การวิจัยของ Nillapun (2012)  พบว่า ปัจจัย
น าเข้าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ คุณวุฒิ ความรู้
ประสบการณ์ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
ของอาจารย์มีศักยภาพที่เหมาะสม  สอดคล้องกับ 
Sarawanawong et al. ( 2012)  พ บ ว่ า  ก า ร
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ประเมิน ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมผู้ตอบทุก
กลุ่มเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อผู้ เรียน ผู้สอนมีการเตรียมการสอน เป็นที่
ปรึกษาที่ ดีต่อผู้ เรี ยน และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับผลการวิจัย ของ Kananun (2005) ที่
ท าการประเมินความเพียงพอในด้านอาจารย์  
ผู้สอน นักศึกษา สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และ
สื่อการเรียนการสอนต่างๆมีความเพียงพอจึงเป็น
ส่วนหนึ่ งที่จะช่วยให้มีความพร้อมในการใช้
หลักสูตร 

กระบวนการ พบว่า ด้านการจัดการเรียน
การสอน ในกา ร ใ ช้ เ ทค โ น โ ลยี ส า ร สน เทศ
ประกอบการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มามีบทบาทต่อการจัดการศึกษาในทุกระดับเมื่อมี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
และการเรียนการสอน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่กว้างไกลสามารถน าโลกภายนอกมาสู่
ชั้นเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลมากมาย  
Falloon (2013) พบว่า การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนน าเสนอแนวทางใหม่
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะในยุค
ศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการเรียนรู้ 
การเปลี่ยนแปลงถ่ายโอนและเชื่อมโยงทั่วถึงกัน
อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงปลาย
นิ้วสัมผัส (Panich, 2011) ส่วนด้านการวัดและ
ประ เมินผล พบว่ า  หลั กสู ตรมี การวัดและ
ประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และ
ข้อตกลงที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า  

ผลผลิต พบว่า ร้อยละของนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตร ส าเร็จ
การศึกษา 96.87 % การพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ พึงประสงค์ ในมิตินักศึกษาประเมิน
ตนเอง พบว่า นักศึกษาประเมินตนเองด้านความรู้ 
ทักษะทางปัญญาและความสัมพันธ์ระว่างบุคคล
และความรับผิดชอบมากที่สุด ส่วนมิติของผู้ใช้

บั ณ ฑิ ต  พ บ ว่ า  ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ป ร ะ เ มิ น ด้ า น
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ทั่ ว ไ ป สู ง สุ ด  ร อ ง ล ง ม า คื อ 
คว ามสามารถด้ าน เทค โน โลยี ส ารสน เทศ 
ความสามารถเฉพาะวิชาชีพ อันดับสุดท้าย คือ 
ความสามารถด้านภาษา ส่วน Sarawanawong 
et al. (2012) พบว่าคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็น
จริงและที่ผู้ใช้มหาบัณฑิตคาดหวังมีความแตกต่าง
กัน โดยคุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ใช้มหาบัณฑิต
คาดหวังสูงกว่าคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจริง 
ข้อเสนอแนะงานวิจัยหลักสูตรควรปรับปรุงด้าน
รายวิชา สถานที่เรียน สื่อการสอนและการจัด
แผนการเรียน  
 
สรุปผล 

การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา 
ปรั บปรุ ง แ ละบริ ห า ร จั ด กา รหลั กสู ต ร ให้ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในการประเมินน าหลักการของ
รูปแบบซิปมาเป็นกรอบการประเมิน ผลการ
ประเมินช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ของการ
ด า เนินงานภายในหลักสูตร สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ความต้องการของผู้เรียน
และสั ง คม  ร วมทั้ ง สมารถผลิ ตบัณฑิ ต ให้ มี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับบรรณารักษ์
ในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านการแนะน าแหล่งและการ
ให้บริการสารสนเทศ การจัดเก็บสารสนเทศและ
ความรู้อย่างเป็นระบบ การจัดการสารสนเทศ การ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันในโลกยุค
ปัจจุบัน และเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง คือ ท าให้
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์มีความรู้ทางด้าน
วิชาการ มีทักษะที่เป็นเลิศโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และสามารถบริหารจัดการสารสนเทศและ
สถาบันบริการสารสนเทศทุกรูปแบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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