
 
มคอ. ๗   รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

 
การรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผล

ประจ าปีโดยผู้ประสานงานหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น 
ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการด าเนินการกับมาตรฐานอ่ืนๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจาก
ความเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติ
การในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี 
และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการ
รับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 

 
ประกอบด้วย ๙ หมวด ดงันี้ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  อาจารย ์
หมวดที่ ๓ นักศึกษาและบัณฑิต 
หมวดที่ ๔ ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร 
หมวดที่ ๖ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
หมวดที่ ๗ แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๑ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2554 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน มิถุนายน 2558 

 
หมวดที ่๑    
ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสหลักสูตร 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

มคอ.02 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
1. นางสาวณัฐนันท์  สีดาแก้ว 1. นางสาวณัฐนันท์  สีดาแก้ว  
2. นางสาวมะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์ 2. นางสาวมะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์  
3. นางสาวปารมี  ลางคุลานนท์ 3. นางสาวปารมี  ลางคุลานนท์  
4. นางภัลลิกา  ดลรักษ์ 4. นายปัญญา  เถาว์ชาลี  
5. นายธวัชชัย  ดวงไทย 5. นายไพฑูรย์ ทิพย์สันเทียะ   
 
3. อาจารย์ผู้สอน 

3.1. อาจารย์ณัฐนันท์  สีดาแก้ว 
3.2. อาจารย์มะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์ 
3.3. อาจารย์ปารมี  ลางคุลานนท์ 
3.4. อาจารย์วไลพร  พลอยวิเลิศ 
3.5. อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ 
3.6. อาจารย์วทัญญู  แก้วสุพรรณ 
3.7. อาจารย์ศุภชัย  ศรีหาตา 
3.8. อาจารย์ณญา  ศิริชาติ 
3.9. อาจารย์มัติกา  ค าหา 
3.10. อาจารย์Liu  Xin Ping 
3.11. อาจารย์กรรณศลักษณ์  อุ่นณพลักษณ์ 
3.12. อาจารย์สมใจ  ภูครองทุ่ง 
3.13. อาจารย์สุวรรณ  เทียนยุทธ 
 

4. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
4.1. อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
4.2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
4.3. กลุ่มงานวิทยบริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 

 



 

 หน้า ๒ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ 

5. การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 

 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1.  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.  คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คนมีวุฒิระดับ

ปริญญาโทที่ตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.ทุกคนมีผลงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา 

3.  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์ 3 คน 
ได้แก่  1. อาจารย์ปารมี   ลางคุลานนท์ 
2. อาจารย์มะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์ 
3. อาจารย์ณัฐนันท์  สีดาแก้ว 
4. อาจารย์ปัญญา  เถาว์ชาลี 
5. อาจารย์ไพฑูรย์  ทิพย์สันเทียะ 

4.  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 1. อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ประจ าและอาจารย์
พิเศษมีวุฒิการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกตรงตามหลักสูตรรวมทั้งวิชาที่สอน 
2. อาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา
โท หรือ ระดับปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งวิชาการ 
ผศ. 
3.อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์การสอน 

5.  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

- 

6.  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

- 

7.  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ - 
8.  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา - 
9.  ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- 

10.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

- 
 
 

11.  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

หลักสูตรเริ่มเปิดจัดการเรียนการสอนครั้งแรกปี 
2555 

12.  การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ มีการด าเนินงานครบ 5 ข้อแรกและด าเนินการได้



 

 หน้า ๓ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ 

 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 

ทั้งหมด 10 ข้อจาก 14 ข้อ 

 
 

หมวดที ่๒   อาจารย์ 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์ 
 

1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1.1 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐาน TQF สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดการศึกษา
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2554) ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 ท่าน สาขาวิชาได้เสนอชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา แต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรโดยคณบดี หรือผู้รับมอบอ านาจ และได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร คือ ด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหาร
ของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร (Plan) 
      1.2 ระบบการรับอาจารย์ใหม่ของสาขา จะก าหนดคุณวุฒิของผู้สมัคร ให้
ตรงหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยผ่านการทดสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอน
และสอบสัมภาษณ์ ต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (Plan) 
      1.3 มหาวิทยาลัยมีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีละ 1 ครั้ง โดยกอง
บริหารงานบุคคล คณะฯ และ       หัวหน้าสาขาวิชามีส่วนร่วมในการแนะน าการ
จัดการเรียนการสอนให้อาจารย์ใหม่ในการประชุมพัฒนาบุคคลากรเป็นประจ าทุกปี 
(Do) 
      1.4 อาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับการพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการและวิชาชีพ  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ นอกจากนั้น คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมความรู้ทาง
วิชาการให้อาจารย์ในภาพรวมให้แก่อาจารย์ (Do) 
    1.5 หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประชุม ในคราวประชุมประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 
2/2558 ดังนี้  
  การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือให้ตรงกับคุณวุฒิตรงและเก่ียวเนื่องกับหลักสูตรที่จัดการศึกษา (Check) 
     1.6 หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน 
มีคุณวุฒิตรงและเก่ียวเนื่องกับหลักสูตรที่จัดการศึกษา (Act) 



 

 หน้า ๔ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 
2. ระบบการบริหารอาจารย์ 

 2.1 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีเกณฑ์ในการก าหนดอาจารย์ประจ าวิชา
จากประสบการณ์ในการสอนโดยให้อาจารย์กรอกประวัติการสอนและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีการประชุมการจัดท าแผนการสอนร่วมกันเพ่ือก าหนด
ภาระการสอนในแต่ละภาคการศึกษา (Plan) 
 2.2 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับการจัดสรรอัตราอาจารย์ผู้สอนเพ่ิม 
เพ่ือเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. ในเรื่องสัดส่วนของอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษา (Do) 
 2.3 หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินระบบการบริหารอาจารย์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2558 ได้ข้อสรุปคือ คณะยังไม่การสร้างแรงจูงใจและมีแผน
ส าหรับการพัฒนาอาจารย์สู่ต าแหน่งทางวิชาการ (check) 
 2.4 จากการเสนอผลการประชุมในระดับหลักสูตร เรื่องการปรับปรุง
แผนพัฒนาอาจารย์สู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มี
นโยบายในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่ง ทางวิชาการโดยจัดท าเป็น
แผนระยะยาวด้านอัตราก าลังคนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการจัดท า
ต าแหน่งทางวิชาการ (Act) 
 3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
  3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายให้อาจารย์ท างานวิจัยและงานวิจัยเรื่องต้องน าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับการเผยแพร่ (plan) 
 3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายให้แต่ละสาขาต้องจัด
ประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง เพ่ือวางแผนและติดตามการด าเนินงานการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละสาขา สาขามีการจัดประชุมและจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือ
รายงานต่อคณะฯ (plan) 
 3.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ         อย่างต่อเนื่อง โดยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชาเข้ารับการอบรมกับองค์กรทางวิชาชีพ  เช่น การเข้า
ร่วมประชุมเวทีวิชาการ การศึกษาดูงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นต้น 
เพ่ือให้อาจารย์น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อ
คุณภาพของบัณฑิตในอนาคต (Do) 
 3.4 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ใหม่ และมีค าสั่งแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงคอยให้
ค าปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน เทคนิคการสอนที่ดีให้กับอาจารย์
ใหม่ในสาขาวิชา (Do) 
 3.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบให้นักศึกษาได้ประเมิน
การสอนในทุกรายวิชา และมีการจัดการความรู้กระบวนการเรียนการสอน (Check) 
 



 

 หน้า ๕ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
           3.6 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
น าผลการประเมินการสอนของอาจารย์ซึ่งแสดงใน มคอ.5 มาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนครั้งต่อไปซึ่งแสดงไว้ใน มคอ.3 ในภาคเรียนถัดไป (Act) 

คุณภาพอาจารย์ 1. ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน ยังไม่มีวุฒิ
ปริญญาเอก คิดเป็น 0% 

2. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คนยังไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็น 0% 

3. ผลงานวิชาการของอาจารย์ในปี 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการจ านวน 3  ผลงาน 

 
 
 
 

 

No. Article W 
1 มะลิวรรณ  สุวรรณ “การพัฒนาหอ้งสมุดเด็กเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดักาฬสินธุ์” ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5 “กลยุทธก์ารพัฒนาหอ้งสมุดส าหรับคนรุ่น
ใหม่” ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด วันพฤหัสบดีที่ 5 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  

0.20 

2 ณัฐนันท์  สีดาแกว้, “การพัฒนาทักษะการสืบค้นของนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ”์  ใน การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  ราชภัฏวิจัย  
ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 20-22 
พฤษภาคม 2558 

0.40 

3 ปารมี  ลางคุลานนท์ บทความ “แวดวงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
วารสารวิถีสังคมมนุษย ์ปีที่ 2 ฉบบัที่ 2 

0.40 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ แสดงผลที่เกิด 
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 100 %  อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ทั้งหมด 5 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบใน
หลักสูตร 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ได้เฉลี่ยทั้ง 9 ด้าน เท่ากับ 3.94  คะแนน 
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หมวดท่ี ๓ 
นักศึกษาและบัณฑิต 

 

ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีที่ 1 (รหัส 57)   3   
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 56)  15  13 

(87%) 
  

ชั้นปีที่ 3 (รหัส 55) 8 
(100%) 

8 
(100%) 

8 
(100%) 

  

รวม 8 23 23   
 

 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 
1. สาขาวิชาที่จัดการศึกษาในกลุ่มเดียวกันจ านวนมากท าให้เกิดการแย่งกลุ่มผู้เรียน 
2. ผู้เรียนสนใจเรียนในด้านการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 
3. ปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้นักศึกษาลาออกกลางคัน 
4. ปัญหาสังคม เช่น การมีความรักในวัยเรียน  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

การรับนักศึกษา การรับนักศึกษา 
1.1 จ านวนนักศึกษาของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ก าหนดเป็นแผนรับ
ตามความต้องการศึกษาต่อในแต่ละปี โดยอาศัยข้อมูลของปีที่ผ่านมาเป็น
ฐานในการค านวณ ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันในเรื่องของ
เศรษฐกิจ และความพร้อมของอาจารย์ประจ าสาขาและอาจารย์สาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง มีการประชุมจัดท าแผนการรับนักศึกษาในระดับหลักสูตร ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2557 ได้จัดท าแผนรับนักศึกษาจ านวน 30 คน ประเมินจาก
สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาที่มีความเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนตามที่ สกอ.ก าหนด คือ 20 : 1 และค านึงถึงความ
เหมาะสมของขนาดห้องเรียนที่สามารถรองรับจ านวนนักศึกษาได้ 40 คน 
ต่อห้อง (plan) 

 1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์  ได้จัดท าหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
(หลักสู ตรใหม่  พ.ศ.  2554)  ซึ่ ง เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ไว้ตาม TQF 5 ข้อและตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 1 ข้อ 
ดังต่อไปนี้ (plan) 

  1. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความรู้ ความสามารถ
เชิงสหวิทยาการบนฐานของชุมชนท้องถิ่น ทั้งทางด้านแนวคิดทฤษฎี ด้าน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

  2. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่ม 
และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  

  3. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สามารถปรับตัวเพ่ือการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน  

      4. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม  

  5. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร การตรงต่อเวลา  
 6. อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ “ความรู้ดี มีคุณภาพ 
เป็นผู้น าในสังคม” 

 สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ จึงได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์โดยการ
คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กล่าว
ข้างต้นแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 

  1. โควตาวิชาการ/กีฬาและความสามารถพิเศษ ซึ่งมี
เกรดเฉลี่ยสะสมกรณีโควตาวิชาการ        ไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือกรณี
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
โควตากีฬาและความสามารถพิเศษ มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00                         
โดยการสอบสัมภาษณ์ โดยนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ก าหนดและสอบสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์  

  2. การรับตรง ใช้วิธีการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน 
และการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด
และมีคะแนนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์ (Do) 

 1.3 ในการคัดเลือกนักศึกษาด้วยวิธีการสอบข้อเขียนผู้เข้ารับการ
คัดเลือกต้องท าข้อสอบ                          เมื่อผ่านการทดสอบข้อเขียน 
จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบสัมภาษณ์จะเน้นถึงความ
ตั้งใจจริงในการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และสอบถามทัศนคติ
ของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจะเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์ ในอนาคต เช่น ความซื่อสัตย์และ
ความมีคุณธรรมจริยธรรม และความละเอียดรอบคอบ มีจิตอาสา เป็นต้น 
(Do) 

 1.4 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ครั้ง 5/2557 เรื่องประเมินผลกระบวนการการรับเข้านักศึกษา เนื่องจาก
ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์จ านวนน้อย 
และไม่มีพ้ืนความรู้ด้านงานสารสนเทศศาสตร์ ได้ข้อสรุปจากที่ประชุม คือ
ให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในช่องทางต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ ท า
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียน (Check) 

 1.5 ผลจากการประชุมในระดับสาขาวิชาได้น าเสนอต่อคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา คณะฯ
จึงได้จัดโครงการมนุษยศาสตร์เพ่ือเยาวชน  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ และส ารวจความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวความสนใจต่อสาขาวิชา (Act) 

 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 2.1 คณะฯได้จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา (Plan) 
 2.2 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่สามารถการปรับตัวในด้านการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม  กิริยามารยาท บุคลิกภาพและการแต่งกาย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ในภาพรวมของ
คณะให้ก่อนเปิดภาคการศึกษา และสาขาได้จัดกิจกรรมพ่ีน้องสัมพันธ์ให้แก่
นักศึกษาในวันดังกล่าว นอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการเพ่ือให้ค าปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร  
(Do) 
 2.3 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ครั้งที่ 8/2557 เรื่องประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา พบว่า



 

 หน้า ๙ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าศึกษาต่อไม่มีพ้ืนความรู้ด้านงานสารสนเทศศาสตร์ 
(Check) 
         2.4 เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือปรับ
พ้ืนฐานด้านงานสารสนเทศศาสตร์ (Act) 
 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี 

1.1 เมื่อสาขาได้รับนักศึกษาใหม่ตามแผนรับที่ก าหนดไว้ สาขาจะ
ก าหนด  อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อจ านวนนักศึกษา 1 ห้อง (plan) 

 1.2 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาจะถูกก าหนดไว้ในค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยต้องให้ค าปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย (plan) 

 1.3 สาขาก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแผนการเรียน
ให้กับนักศึกษาทุกคน และจัดแผนการเรียนให้แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลที่
มีผลการเรียนต่างจากคนอ่ืน และเข้าร่วมประชุมในระดับสาขาเพ่ือเลือก
รายวิชา    ที่นักศึกษามีความต้องการ และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์มี
อาจารย์ที่สามารถจัดสอนในรายวิชาดังกล่าวได้ (plan) 

 1.4 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดเก็บประวัตินักศึกษาที่ใช้เป็น
ฐานข้อมูลของนักศึกษา เช่น ประวัติการศึกษา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ผล
การเรียนในอดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นสาขายังให้นโยบายแก่อาจารย์ที่
ปรึกษาทุกคนต้องจัดท าแฟ้มประวัติของนักศึกษาในที่ปรึกษาของตน
เพ่ิมเติม และสาขายังก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้ข้อมูลส่วนตัว 
(เบอร์โทร และ e-mail) ของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ติดต่อได้ด้วย (Do) 

 1.5 คณะฯได้จัดท าคู่มือส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติที่ดีให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้ค าแนะน า ติดตามดูแล
นักศึกษา (Do) 

 1.6 อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดต่อนักศึกษาได้โดยดูข้อมูลของ
นักศึกษาในระบบทะเบียนออนไลน์          ซึ่งมีเบอร์โทรศัพท์ และ e-
mail ของนักศึกษา update ข้อมูลได้จากแฟ้มประวัติส่วนตัวของนักศึกษา
ที่สาขา (Do) 
 1.7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดการจัด
ตารางเวลาพบพบอาจารย์ที่ปรึกษา 1 สัปดาห์/ครั้ง คือ วันพุธ เวลา 
15.00-16.30 น. และได้มีการบันทึกประเด็นด้านวิชาการและการใช้
ชีวิตไว้ในแบบบันทึกการพบอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังมีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนการให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ผ่าน face book และ e-mail (Do) 



 

 หน้า ๑๐ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 1.8 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน ามาสู่การปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2557 มีคะแนนประเมินความพึงพอใจ
อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4.50 อยู่ในระดับดี 
(check) 

 1.9 จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ได้มีการประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการให้
ค าปรึกษา ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหานักศึกษาลาออกระหว่างเรียน และมี
ปัญหาเรื่องทุนทรัพย์ทางสาขาวิชาจึงได้มีระบบและกลไกการบริหารความ
เสี่ยงด้านนักศึกษา ดังนี้  (Act) 

  1) ความเสี่ยงที่นักศึกษาจะออกกลางคัน อาจารย์ที่
ปรึกษาควรมีการพูดคุย เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญญาร่วมกับนักศึกษา
และครอบครัวของนักศึกษา 

  2) ความเสี่ยงที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาช้า ควรมีการ
พิจารณาทบทวนเกรดของนักศึกษา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขส าหรับนักศึกษา
ที่มีความเสี่ยง เช่น เกรดต่ า การติด I       
 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่21 
3.1 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ   ที่ 21 มีการก าหนดแผนการ
ปฏิบัติราชการร่วมกับคณะฯ และคณะได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมโดยให้สาขาวิชาเสนอโครงการเพ่ือเสนอโครงการเพ่ือขออนุมติ
งบประมาณ โดยคณะได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน (Plan) ดังนี้ 
  1) เสนอโครงการเพื่อขออนุมติงบประมาณ 
  2) ด าเนินการตามแผน 
  3) ประเมินผลการด าเนินงาน  
  4) ประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
  5) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ 
 3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดตั้งอาจารย์ที่
รับผิดชอบด้านกิจกรรมประจ าสาขา และคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของแต่
ละสาขา เพ่ือเข้าร่วมเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษาประจ าคณะ พร้อมทั้ง
ร่วมกันวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของนักศึกษาและความเหมาะสมของเวลาและโอกาสในการจัด
กิจกรรมผ่านการประชุมประจ าปีสโมสรนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
และการประชุมสรุปผล ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม ภายหลังปิด
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ภาคการศึกษา (Plan) 
  3.3 ตามท่ีสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ก าหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ตาม TQF 5 ข้อและ   ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 1 ข้อ ไว้ในเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554) แล้วนั้น คุณลักษณะหลาย
ข้อเกิดขึ้นได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนของแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร แต่คุณลักษณะที่สาขา  ต้องจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ  

   - การมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถ
ปรับตัวเพ่ือการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน  

   - มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร มีความตรงต่อเวลา  

   - สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสาธารณะ  
 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Do) มีดังนี ้
  1. โครงการจัดการความรู้ด้านพัฒนาการเรียนการสอน :
ที่ เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ 
(Community Base Learning : CBL ) 

2) โครงการจัดท าทะเบียนศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
3) โครงการศึกษาดูงานด้านสารสนเทศศาสตร์  
4) ตุ้มโฮมวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดโอกาสให้ 
นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมของนักศึกษา ได้โดยอิสระ ทั้งนี้ภายใต้การ
ก ากับดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม โดยนักศึกษาสโมสร หรือ
หัวหน้าสาขา จะเป็นผู้เขียนโครงการเพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ และผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม รองคณบดีในแต่ละด้าน และ
คณบดี ตามล าดับ (Do) 
 3.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ประสานหน่วยงานต่าง 
ๆ เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความขาดแคลนทุนการศึกษา โดยให้
นโยบายแก่สาขาคัดเลือกนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนเรื่องทุนการศึกษา                
และมีพฤติกรรมดี  (Do) 
 3.6 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ประสานงานความร่วมมือ 
เครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน และเป็นพ้ืนที่เรียนรู้ให้กับนักศึกษาใน
สาขาวิชา(Do) 
 3.7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ พบว่า นักศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และได้มีการปรับปรุงแผนเสนอคณะกรรมการ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ประจ าคณะ (check) 
 3.8 จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงก าหนดให้นักศึกษาในคณะทุกคนต้องผ่านการอบรม
สมรรถนะ 3 ด้าน ต่อไปนี้ ก่อนส าเร็จการศึกษา ทักษะด้านภาษา ทักษะ
ด้าน IT และทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะสาขา เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการให้
นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น Communication 
information and media literacy  คือความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการรู้จักข้อมูล Computing and ICT literacy  คือ 
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี และ Career skill คือ 
ทักษะการประกอบอาชีพ (Act) 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา อัตราการคงอยู่ 
ข้อมูลจ านวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 
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ที่รับเข้า 

จ านวน
ที่

รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ที่ส าเร็จ
การศึกษ

า 

จ านวน
ที่

หายไป 
255

4 
2555 

255
6 

255
7 

2554  - 
 

- - 
 

- 
 

 - 

2555 8  8 
(100) 

8 
(100) 

8 
(100) 

- - 

2556 13   15 
(100) 

13 
(87) 

- 2 

2557 3    3 
(100) 

- - 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 
1. สาขาวิชาที่จัดการศึกษาในกลุ่มเดียวกันจ านวนมากท าให้เกิดการแย่ง

กลุ่มผู้เรียน 
2. ผู้เรียนสนใจเรียนในด้านการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 
3. ปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้นักศึกษาลาออกกลางคัน 
4. ปัญหาสังคม เช่น การมีความรักในวัยเรียน  
 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
การประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย – คะแนน (ไม่มีข้อร้องเรียน) 

 
 
 
 



 

 หน้า ๑๓ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ยังไม่มีนักศึกษาหลักสูตร TQF พ.ศ.2554 ที่จบการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา      

 จ านวน      
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
- 
 
ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 
ยังไม่มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด   
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ   
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้
ประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

  

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ   
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท   
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร   
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ 
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาและผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ าหนัก 

    
    



 

 หน้า ๑๔ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ 

หมวดที ่๔    

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1/2557           
9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1/2557           
2500102 วิถีไทย 1/2557           
2500101 พฤติกรรมมนุษย์กบัการ

พัฒนาตน 
1/2557           

9000303 การคิดและการตัดสินใจ 1/2557           
1741102 การรู้สารสนเทศ 1/2557           
1741101 การจัดการสารสนเทศโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป 
1/2557 2 - - - 1 1 - - 4 4 

2000101 สุนทรียภาพของชีวิต 1/2557           

1742106 
ภาษาไทยส าหรับงาน
สารสนเทศ  

1/2557         13 13 

1742104 การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์
สารสนเทศ  

1/2557 - 3 2 1 1    13 13 

1742102 การจัดเก็บ และการค้นคืน
สารสนเทศ 

1/2557 - 1 3 3 1 - - - 8 8 

1742110 ระบบสารสนเทศ 1/2557 - 1 2 4 3 3 - - 13 13 
1742103 การบริการสารสนเทศ 1/2557 1 1 5 1 2 2 - - 12 12 

1743401 
การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

1/2557 1 - 5 1 - 1 - - 8 8 

1743402 การจัดการฐานข้อมูล  1/2557 2 - 2 3 - 1 - - 8 8 
1743404 การบริการอินเทอร์เน็ต 1/2557 3 1 1 2 - - 1 - 8 8 

1743408 
คอมพิวเตอร์กราฟกิในงาน
สารสนเทศ 

1/2557 1 - 2 4 - 1 - - 8 8 

1743502 
พื้นฐานการออกแบบเพื่อ
งานสารสนเทศ 

1/2557 3 2 3 - - - - - 8 8 

1742564 สารสนเทศส าหรับเด็ก 
เยาวชน  
ผู้พิการและผู้สูงอาย ุ

1/2557 - 1 2 1 1 1 - - 6 6 

1742557 การให้บริการห้องสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศ 

1/2557 - - 4 1 - - 1 - 8 8 

9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียน 

2/2557           

1500104 ความจริงของชีวิต 2/2557           
2500103 วิถีโลก 2/2557           
4000101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพ

ชีวิต 
2/2557           



 

 หน้า ๑๕ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

9000304 การออกก าลังกายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

2/2557 1 - - - - - - 2 3 3 

1741104 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
สารสนเทศ 

2/2557           

1741103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สารสนเทศศาสตร์ 

2/2557 - 1 - - - - - - 1 1 

1742101 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 2/2557 3 2 3 - 2 1 1 - 13 12 

1742105 
จริยธรรมและกฎหมาย
ส าหรับวิชาชพีสารสนเทศ 

2/2557 3 3 - 1 1 4 - - 13 12 

1742107   
การจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์

2/2557           

1742108   
การจัดท าดรรชนีและ
สาระสังเขป 

2/2557           

1742109 

การจัดหมวดหมู่และท า
รายการทรัพยากร
สารสนเทศ 

2/2557           

1742559 ระบบการจัดการส านกังาน  2/2557           
1743403 การบริการสารสนเทศบน

เว็บ 
2/2557 2 2 3 - - 1 - - 8 8 

1743405 การบริหารสถาบันบริการ
สารสนเทศ 

2/2557           

1743406 การเผยแพร่สารสนเทศด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2/2557 2 2 - 1 2 1 - - 8 8 

1743501 พฤติกรรมของผู้ใช้และความ
ต้องการสารสนเทศ 

2/2557 - 4 3 - 1 - - - 8 8 

1743409 
จิตวิทยาการให้บรกิาร
สารสนเทศ 

2/2557 1 2 4 - - - - - 8 8 

1742551 การจัดการร้านหนังสือ 2/2557           
1742565 สิ่งพิมพ์รัฐบาลและจดหมาย

เหต ุ
2/2557 1 2 1 1 - - - - 5 5 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
สาระ
ของ
รายวิชา
ใน 
หลักสูต
ร 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์มีการออกแบบหลักสูตร มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมตามความส าคัญของสารสนเทศ ที่ต้องใชส้ารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเอง และใช้สารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาประเทศโดยสว่นรวม สารสนเทศจึงมีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของสังคม ให้
ก้าวหน้าอย่าง ไม่มีที่สิ้นสุด เนื้อหาวิชาของหลักสูตรผ่านการวิพากษ์จากคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3ท่านได้แก่ 



 

 หน้า ๑๖ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  วรกุล คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุน  เทียมทินกฤต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษ์ศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เปิดท าการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 รวม 
ระยะเวลา 3 ปี และจะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 ซึ่งทางสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมโดยจัดประชุมวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 

การวาง
ระบบ
ผู้สอน
และ 
กระบวน
การ
จัดการ 
เรียน
การสอน 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
1.1 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดให้มีการประชุมเตรียมการสอน โดยได้ก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน เนื่องจาก
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านจบการศึกษาสาขาวิชาการสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาการสารสนเทศศาสตร์ และรายวิชาที่จัดให้อาจารย์แต่ละท่านสอน จะมีเกณฑ์ในการ
ก าหนดอาจารย์ประจ าวิชาจากประสบการณ์ในการสอนและประสบการณ์ด้านงานวิจัย โดยให้
อาจารย์กรอกประวัติการสอนและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและน ามาก าหนดภาระการสอนในแต่
ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3 รายวิชา/คน  โดยสาขาจะจัดอาจารย์ผู้สอนไว้ในแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรของนักศึกษา เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการพบกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ประจ า
วิชาตลอดหลักสูตร (plan)  

 1.2 หลักสูตรสาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ ได้มีการก าหนดให้นักศึกษาได้เรียนจาก
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (Do)   

 1.3 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้มีการประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการก าหนด
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ได้ปรับเปลี่ยนผู้สอนในรายวิชาบริการสารสนเทศ ซึ่งเดิม อ.ปารมี  ลางคุลา
นนท์ เป็นผู้สอน เปลี่ยนมาเป็น อาจารย์มะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์ เป็นผู้สอนในปีการศึกษา 
2/2557 เนื่องจากภาระงานสอนเกินกว่าที่ก าหนดไว้ (Check + Act) 
 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
 

2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดปฏิทินการส่ง มคอ. 3 และ มคอ.4 เพ่ือการ
ก ากับ ติดตาม ให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้ (Plan) 



 

 หน้า ๑๗ 
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2.2 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ก าหนดให้ทุกรายวิชาต้องมีรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) โดย 

อาจารย์ประจ าวิชาทุกท่านร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ ให้
ทันสมัยเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ ก าหนดกิจกรรมการเรียน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละรายวิชา และส่งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาอนุมัติภายใน 
7 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา (Do) 

2.3 สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าวิชาต้องแจกรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) ให้แก่นักศึกษาพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดดังกล่าวในครั้งแรกที่พบนักศึกษาในรายวิชา
นั้น และให้ทุกท่านด าเนินการสอนตามก าหนดการสอนที่ระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
นั้น โดยอาจารย์ที่สอนในรายวิชาเดียวกันต้องใช้ข้อสอบชุดเดียวกันทั้งสอบกลางภาคและปลายภาค 
(Do) 
 2.4 สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ มีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ และมีคุณสมบัติ
ด้านความรู้ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา มีประสบการณ์และมีเวลาในการให้ค า ปรึกษาแก่
นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถมาพบอาจารย์ประจ าวิชาได้ที่ห้องพักอาจารย์ หรือติดต่อสื่อสาร
ผ่านระบบ face book และ E-Mail (Do) 
 2.5 หลักสูตรได้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยได้แต่งตั้งกรรมการทวนสอบ 
เพ่ือทบทวนในประเด็น เนื้อหาการสอน  การประเมินรายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3 , มคอ.5 
กรณีฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช้  มคอ.  4  และ มคอ.6) ประเมินการให้คะแนนจาก
กระดาษค าตอบ/ข้อสอบ/ใบงาน/รายงาน/ผลงาน/การให้เกรดถูกต้อง ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การจัดการเรียนการสอน (check) 
  
 3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดให้ทุกสาขาวิชาต้องจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์มีการบูรณาการ   พันธกิจต่างๆกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดย
ระบุรายละเอียดในแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ (plan) 
 1.การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนโดยการน าเนื้อหาวิชาการเผยแพร่
สารสนเทศโดยเทคโนโลยี และรายวิชาสิ่งพิมพ์รัฐบาลและจดหมายเหตุ มาใช้กับโครงการบริการ
วิชาการ โครงการจัดท าทะเบียนศิลปวัตถุ ใช้วิธีการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF 
และสรุปบทเรียนร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน (Do) 
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดแผนปฏิบัติราชการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยให้แต่ละสาขาวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอโครงการอนุมัติ
งบประมาณในการด าเนินงาน ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น นอกจากนี้สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ได้น ารายวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้นมาใช้กับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท านุ
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บ ารุงศิลปวัฒนธรรม คือ โครงการพัฒนาสารสนเทศทางวัฒนธรรมนาดอน โดยมีการถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาเรื่องการท าบ้านดิน จากวิทยากร และลงมือปฏิบัติท าบ้านดินด้วยตนเอง (Do 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้าน
พัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2558 (check) 
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าผลการประเมิน มาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Act) 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนตาม มคอ.3 และ มคอ.4 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ ในระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติการในปีการศึกษา 2557 
ภาคเรียนที่ 1/2557 ทั้งหมด 8 วิชา ภาคเรียนที่ 2/2557ทั้งหมด 5 วิชา และมุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติและเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนโดยการน า
เนื้อหาวิชามาใช้กับการบริการวิชาการ ได้แก่ 1) โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์"  
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Photoshop ส าหรับงานสารสนเทศ” 
3) โครงการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน 

การ
ประเมิน
ผู้เรียน 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 1.1 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้มีการก าหนดเกณฑ์ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเป็น 5 ด้าน ได้แก่ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม มคอ. 2 และน ามาก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนตาม 
มคอ.3 โดยมีการก าหนดน้ าหนักคะแนนของรายวิชาซึ่งมีทั้งรายวิชาทฤษฏี รายวิชาที่มีทั้งทฤษฏี
และปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (plan) 

 1.2 เมื่อเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ทุกท่านแจก มคอ. 3 ให้กับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา
ได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชาที่จะต้องศึกษาตลอดจนเกณฑ์ในการประเมินผลรายวิชา  
(Do) 

 1.3 ในการประเมินผลของผู้เรียนดังกล่าวนั้น สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ ได้ใช้เครื่องมือ 
ที่หลากหลายในการประเมินแล้วแต่สภาพของรายวิชา มีการวัดผลจากข้อสอบปรนัย อัตนัย 
การบ้าน  งานที่มอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมใน
ห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ที่คณะฯ สาขาวิชาฯ หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น (Do) 
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 1.4 ในการออกข้อสอบนั้นอาจารย์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน จะมีการออกข้อสอบร่วมกันถ้ามีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ข้อสอบนั้นจะมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอและ
สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (Do)  

 1.5 การประเมินผลการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษานั้น อาจารย์ผู้สอนจะตัดเกรด
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 8 เกรดซึ่งเป็นเหมือนกันทุกคน โดยนักศึกษาได้ทราบเกณฑ์นี้แล้ว
ตั้งแต่ครั้งแรกท่ีพบกับอาจารย์ประจ าวิชา ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ใน มคอ.3 (Do) 

 1.6 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้มีการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา ในวันที่ 20 มกราคม 2558 เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF (Check) 

 1.7 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์และท าการ
ปรับปรุงใน มคอ.3 รายวิชาปีการศึกษา 1/2558 (Act) 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 2.1 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
เพ่ือทบทวน รายละเอียดของแต่วิชาที่มีการเรียนการสอน เนื้อหารายวิชา ประเมินการให้คะแนน
จากกระดาษค าตอบ/ข้อสอบ/ใบงาน/รายงาน/ผลงาน/การให้เกรดถูกต้อง ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
(plan) 
 2.2 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดประชุมพิจารณาเกรดในระดับสาขาก่อนส่งผลการ
เรียนของนักศึกษาให้กับคณะ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินผลการเรียนรู้ (Do) 
 2.3 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้มีการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา ในวันที่ 20 มกราคม 2558 พิจารณารายละเอียด ดังนี้ (Check) 
  1) เนื้อหาการสอน  การประเมินรายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3 , มคอ.5 
กรณีฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช้ มคอ. 4  และ มคอ.6) 
  2) ประเมินการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบ/ข้อสอบ/ใบงาน/รายงาน/ผลงาน/
การให้เกรดถูกต้อง 
  3) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน 
  4) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 2.4 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์และท าการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมินการให้คะแนน  การมอบหมายงาน (Act) 

3. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5,มคอ.6 และ 
มคอ.7) 

มหาวิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านวิธีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนก็จะน าข้อมูลดังกล่าวมาใส่ไว้ใน มคอ.  5 ที่เป็นจุดเด่น และจุดด้อย 



 

 หน้า ๒๐ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
เพ่ือที่จะน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป ซึ่งต้องจัดท าให้แล้ว เสร็จภายใน 
30 วันนับแต่วันสิ้นภาคการศึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะน าข้อมูลที่สรุปตามแบบมคอ. 5 
นั้นมาจัดท าเป็น มคอ. 7 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า 
หลักสูตรอย่าง 
น้อยร้อยละ 100 
มีส่วนร่วมในการ 
ประชุมเพ่ือ 
วางแผน ติดตาม 
และทบทวนการ 
ด าเนินงาน
หลักสูตร 

 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีรายละเอียดของ 
หลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2ที่
สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐาน 
มาตรฐานคุณวุฒิ 
สาขา 

 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของ 
รายวิชาและ 
รายละเอียดของ 
ประสบการณ์ 
ภาคสนาม ตาม 
แบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อย 
ก่อนการเปิดสอน 
ในแต่ละภาค 
การศึกษาให้ครบ 
ทุกรายวิชา 

 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม

จัดท ารายงานผล 
การด าเนินการ 

 



 

 หน้า ๒๑ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

แบบ มคอ.5และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ของรายวิชา และ 
รายงานผลการ 
ด าเนินการของ 
ประสบการณ์ 
ภาคสนามตาม 
แบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 
30 
วัน หลังสิ้นสุด 
ภาคการศึกษาที่ 
เปิดสอนให้ครบ 
ทุกรายวิชา 

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

จัดท ารายงานผล 
การด าเนินการ 
ของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปี 
การศึกษา 

 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 ไม่มีการ
ด าเนินงาน 
การทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
นักศึกษาตาม 
มาตรฐานผลการ 
เรียนรู้ 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

มีการพัฒนา/ 
ปรับปรุงการ 
จัดการเรียนการ 
สอน กลยุทธ์การ 
สอน โดย ปรับ 
วิธีการสอนที่เน้น 
ภาคปฏิบัติให้มาก 
ยิ่งขึ้น 

 



 

 หน้า ๒๒ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

8.  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

- - 

9.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 อาจารย์ประจ า 
หลักสูตรทุกคน 
ร้อยละ 100 
ไม่ได้รับการพัฒนา 
ทางวิชาการ 

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

 จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียน
การสอน 
ไม่ได้รับการพัฒนา 
ทางวิชาการ 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 หมายเหตุ ยังไม่มีนักศึกษาปีสุดท้าย (ปี4) /บัณฑิตใหม่ 

- - 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
หมายเหตุ ยังไม่มีบัณฑิตใหม่ 

- - 

รวมตัวบ่งชี้ในปีน้ี 6 3 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการป่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 5 - 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1 -5 100 - 
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีน้ีที่ด าเนินการผ่าน 6 3 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีน้ี 66.66 33.33 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ไม่มี รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติในปีการศึกษา 2557 

รหัส ชื่อวิชา ภาค 
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

      
      
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ไม่มี รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
    
    



 

 หน้า ๒๓ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ไม่มี รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ ในปีการศึกษา 2557 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
     
     

คุณภาพการสอน 
การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
1741102 การรู้สารสนเทศ 1/2557 4.67   
1741101 การจัดการสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 1/2557 4.64   
1742106 ภาษาไทยส าหรับงานสารสนเทศ  1/2557 4.34   
1742104 การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์สารสนเทศ  1/2557 4.35   
1742102 การจัดเก็บ และการค้นคืนสารสนเทศ 1/2557 4.33   
1742110 ระบบสารสนเทศ 1/2557 4.61   
1742103 การบริการสารสนเทศ 1/2557 4.34   
1743401 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1/2557 4.47   
1743402 การจัดการฐานข้อมูล  1/2557 4.61   
1743404 การบริการอินเทอร์เน็ต 1/2557 4.31   
1743408 คอมพิวเตอร์กราฟกิในงานสารสนเทศ 1/2557 4.41   
1743502 พื้นฐานการออกแบบเพื่องานสารสนเทศ 1/2557 4.50   
1742564 สารสนเทศส าหรับเด็ก เยาวชน  

ผู้พิการและผู้สูงอาย ุ
1/2557 

4.41   

1742557 การให้บริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 1/2557 4.54   
9000304 การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 2/2557 4.48   
1741104 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 2/2557    
1741103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร ์ 2/2557 5.00   
1742101 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 2/2557 4.06   
1742105 จริยธรรมและกฎหมายส าหรับวิชาชีพ

สารสนเทศ 
2/2557 

3.89   

1742107   การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์ 2/2557 4.22   
1742108   การจัดท าดรรชนีและสาระสังเขป 2/2557 3.37   
1742109 การจัดหมวดหมู่และท ารายการทรัพยากร

สารสนเทศ 
2/2557 

3.49   

1742559 ระบบการจัดการส านกังาน  2/2557 4.14   
1743403 การบริการสารสนเทศบนเว็บ 2/2557 4.27   
1743405 การบริหารสถาบันบริการสารสนเทศ 2/2557    
1743406 การเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2/2557 4.33   



 

 หน้า ๒๔ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
1743501 พฤติกรรมของผู้ใช้และความต้องการ

สารสนเทศ 
2/2557 4.27   

1743409 จิตวิทยาการให้บรกิารสารสนเทศ 2/2557 4.29   
1742551 การจัดการร้านหนังสือ 2/2557 4.37   
1742565 สิ่งพิมพ์รัฐบาลและจดหมายเหต ุ 2/2557 4.42   
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ผลการประเมินคณุภาพสอนโดยรวม  คะแนนเฉลี่ย.....4.33.......คะแนน  ระดับ...มาก...... 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาขาดวินัย  
การตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

มีการก าหนดบทลงโทษ ส าหรับ
นักศึกษาท่ีขาดวินัย ขาดความ
รับผิดชอบ และไม่ตรงเวลา เช่น 
การบ าเพ็ญประโยชน์ให้กับ
สถานศึกษาและชุมชน เป็นต้น 

ความรู้ นักศึกษามีความสนใจในทฤษฎีต่ า 
แต่สามารถท างานภาคปฏิบัติได้
เป็นอย่างดี 

ปรับรายวิชาให้เน้นการปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกดความเข้าใจของ
นักศึกษายิ่งข้ึน 

ทักษะทางปัญญา - นักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดไหว
พริบ ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

- ทักษะในการบูรณาการการเรียน
กับการใช้ชีวิตยังไม่ดีเท่าที่ควร 

ปรับการเรียนการสอนที่มีการบูร
ณาการกับสถานการณ์จริงให้มาก
ขึ้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 

- นักศึกษาสามารถร่วมงาน และ
ท างานเป็นทีมได้ดี 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- นักศึกษา ยังบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ
ชีวิตประจ าวันได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 

- ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ที่
บูรณาการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกับการจัดการ
ตนเองและรายวิชาอ่ืน ๆ มากขึ้น 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร   มี   ไม่มี 
 จ านวนอาจารย์ใหม่  -  คน  จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  -  คน 



 

 หน้า ๒๕ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ 

กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ อาจารย ์
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

3 - - ระยะเวลาอบรมน้อยเกินไป 
-ได้ความรู้และแนวทางการเขียนรายงาน
ประเมินตนเองระดบัหลักสูตร 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557  

3 - - ได้ความรู้และแนวทางการด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

งานสัมมนา ดีโอไอ-ไทยแลนด์ โดย 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

1 - - ได้ความรู้เกี่ยวกับ DOI ที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวชิาและการพัฒนาเพื่อการด าเนินงาน
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับคณะฯ และ
มหาวิทยาลยั 
- ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป 

เข้าร่วมการบรรยายทางวิชาการเรื่อง 
“มานุษยวิทยาอีสาน :  การวิจัย
ท า ง ด้ า น ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21” 

3 - - ระยะเวลาอบรมน้อยเกินไป 
- ได้ความรู้และแนวทางในการด าเนินการวิจยั 
 

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการ
บริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

3 - - ได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และ การ
ด าเนินงานวิทยบริการ 
- ควรมีการวางแผนหลักสตูรให้ครอบคลุม และ
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

โครงการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏบิัติราชการปี 2559 

3 - - ได้ความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับการด าเนินงานใน
การท าแผนปฏิบัติราชการ 

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการ
บริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ี

3 - - เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้
ปิดหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ไปแล้ว จงึได้
ศึกษาเรียนรู้การด าเนินงานส านกัวิทยบริการ
แทน 

น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม
วิชาการระดบัชาติ PULINET ครั้งที่ 
5 “กลยุทธ์การพัฒนาห้องสมุด
ส าหรับคนรุ่นใหม”่ ณ โรงแรม พูล
แมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด วัน
พฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2558  

1 - น าเสนอผลการวิจัย เร่ือง “กลยุทธ์การพัฒนา
ห้องสมุดส าหรับคนรุ่นใหม”่ 

http://www.web.ksu.ac.th/News-2LMLO34FGIx20150709140739.pdf
http://www.web.ksu.ac.th/News-2LMLO34FGIx20150709140739.pdf
http://www.web.ksu.ac.th/News-2LMLO34FGIx20150709140739.pdf


 

 หน้า ๒๖ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ อาจารย ์
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

การประชุมวชิาการระดบัชาติและ
นานาชาติ  ราชภัฏวิจัย  ครั้งที่ 3 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 
2558 

1 - น าเสนอผลการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาทักษะการ
สืบค้นของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏกาฬสินธุ”์   

 
 
 

หมวดที ่๕    
การบริหารหลักสูตร 

 
๕.๑  การบริหารหลักสูตร 
 ให้ระบุปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในอนาคต 

   
   
   
 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อธิบายผลการด าเนินงาน 

-สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มาสู่สาขาวิชาโดยตรง  
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
1) ห้องเรียนบรรยาย จ านวน 1 ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการ ใช้พื้นที่ของกลุ่มงานวิทยบริการ 
 



 

 หน้า ๒๗ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีการประชุมและสรุปแนวทางปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา 2557 การ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ 
เรียนรู้ 3.57 คะแนน  การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการ เรียนรู้ 3.57 คะแนน 

 
 

หมวดที ่๖    
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ผลการด าเนินงาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ยังไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร TQF พ.ศ.2554 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสตูร 
การน าไปด าเนนิการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
   
   
   
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ.................. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  

ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน...................................................... 
 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน .................................................................... 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  

ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน...................................................... 
 
 



 

 หน้า ๒๘ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ 

หมวดที ่๗  

  แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ไม่มี แผนด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในรอบปีการศึกษา 
2557 
 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

    
    
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

1.1. ข้อเสนอในการปรับปรุงชื่อหลักสูตร จากสารสนเทศศาสตร์ เป็น บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
2.1. ข้อเสนอในการปรับปรุงรายวิชาที่มีความซ้ าซ้อน และมีค าอธิบายบางรายวิชาที่คล้ายกัน ให้รวมเป็น

เพียงวิชาเดียว แลพัฒนารายวิชาใหม่ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ไม่มี 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2558 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนการปฏิบัติการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 



 

 หน้า ๒๙ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  :  นางสาวปารมี  ลางคุลานนท์       
ลายเซ็น  :         วันที่รายงาน:        
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  :  นางสาวมะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์         
ลายเซ็น  :         วันที่รายงาน:        
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  :  นางสาวณัฐนันท์  สีดาแก้ว       
ลายเซ็น  :         วันที่รายงาน:        
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  :  นายปัญญา  เถาว์ชาลี              
ลายเซ็น  :         วันที่รายงาน:        
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  :  นายไพฑูรย์  ทิพย์สันเทียะ       
ลายเซ็น  :         วันที่รายงาน:        
 
ประธานหลักสูตร  : นางสาวปารมี  ลางคุลานนท์       
 
ลายเซ็น  :         วันที่รายงาน:         
 
เห็นชอบโดย     นายธวัชชัย  เคหะบาล         (หัวหน้าภาควิชา) 
 
ลายเซ็น  :          วันที:่         
 
เห็นชอบโดย    นายอนุรักษ์  ปิ่นทอง        (คณบดี) 
 
ลายเซ็น  :         วันที่   :        
 
 
เอกสารประกอบรายงาน 

๑. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
๒. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
๓. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
๔. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  
 
 
 
 
 
 
 


