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ค าน า 
รายงานผลการประเมินตนเองของหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สาขาวิชาในการจัดการศึกษา อีกทั้งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและเพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของคณะ การรายงานการประเมินตนเองครั้งนี้เป็นการรายงานตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ได้แบ่งสาระออกเป็น 5 หัวข้อ ประกอบด้วย หัวข้อที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
หัวข้อที่ 2 รายนามคณะผู้ประเมิน หัวข้อที่ 3 บทน า หัวข้อที่ 4 ผลประเมินตามตัวบ่งชี้ และหัวข้อที่ 5 ผลการ
ประเมินเชิงคุณภาพ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 จะเป็นการส่งเสริมให้หลักสูตรการจัดการ
ทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการน าผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน การบริหาร และเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากลต่อไป 
 
 
 

                                                                        (...........................................................................) 
  ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
19 / มิถุนายน / 2560 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ศึกษารายงานการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา 2559  (1 สิงหาคม 
2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์คณาจารย์ โดยหลักสูตร     
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2554)  มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  องค์ประกอบที่  2 บัณฑิต  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ส าหรับการพิจารณาตัดสินผล ยึดตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 

 

0.01 - 2.00 หมายถึง ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 - 3.00 หมายถึง ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 - 4.00 หมายถึง ระดับคุณภาพดี 
4.01 - 5.00 หมายถึง ระดับคุณภาพดีมาก 

ผลการประเมินในภาพรวมตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของ สกอ. อยู่ในระดับ ปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 2.57
รายละเอียดดังนี้ 
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2 - - 2.1,2.2 4.13 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 2 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 2.76 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 2.65 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 1 - 6.1 - 1 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน     2.57 ระดับคุณภาพปานกลาง 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน/ค่าเฉลี่ย ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ ๑ ผ่าน - ควรมีเอกสารหลักฐานใบลงชื่อ   

  ผู้เข้าร่วมประชุมและเอกสาร 
  รับรองการประชุม 
- ควรมีประกาศรายชื่อผู้ได้รับ  
  คัดเลือกในการสอบต าแหน่ง  
  อาจารย์และเอกสารหลักฐาน 
  สัญญาจ้างอาจารย์ใหม่ 
- ในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์   
  ควรมีหลักฐานเอกสารที่ชัด 

องค์ประกอบที่ ๒ 4.31 - ควรมีตารางที่แสดงความ  
  เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ 
  อาจารย์ 
- เพ่ิมรายงานการประชุม และเพ่ิม   
  อาจารย์สอบสารนิพนธ์ 

องค์ประกอบที่ ๓ 1.66 - ในขั้นของการประเมินกระบวน 
  การควรจัดท าเป็นแบบประเมิน 
  ให้มีเอกสารเชิงประจักษ์ 
- จัดท าแผนฯและประเมินแผนการ  
  พัฒนา นศ. และเป็นเอกสารเชิง 
  ประจักษ์ 
- จากแผนพัฒนานักศึกษาจัด  
  โครงการให้บูรณาการร่วมทั้ง  
  เตรียมความพร้อม,บริการ 
  วิชาการและท านุบ ารุง  
  ศิลปวัฒนธรรม 
- ควรจัดท าผลสรุปโครงการที่ได้
จัดท ากิจกรรม 
- ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ  
  หลักสูตรและข้อร้องเรียน 

องค์ประกอบที่ ๔ 3.66 - ควรมีตารางจ าแนกความ 
  เชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน 
- จัดท าแผนการอบรมอาจารย์ให้  
  ชัดเจน 
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(ลงนามแล้ว) 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน/ค่าเฉลี่ย ข้อเสนอแนะ 
- จัดท าระบบปฐมนิเทศอาจารย์  
  ใหม่ให้ชัดเจน  แผนที่ชัดเจน เช่น   
  อาจารย์ท่านใดต้องขอก าหนด  
  ต าแหน่งทางวิชาการเม่ือใด  
  รายวิชาใด เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ ๕ 2.62 - ควรจัดท ารายงานการประชุมใน  
  กรณีเพ่ิมอาจารย์สอบสารนิพนธ์ 
- การพิจารณาผู้สอนในแต่ละ 
  รายวิชา ควรน าผลจากการ  
  ประเมินเป็นเป็นตัวก าหนด 
  อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
- ในรายวิชาที่ได้ผลการประเมินต่ า  
  ควรมีการปรับปรุง หรือ 
  เปลี่ยนแปลงผู้สอน หรือให้ 
  อาจารย์ที่ได้คะแนนสูงมาเป็น 
  อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
- ควรมีการจัดการทวนสอบ 
  ผลสัมฤทธิ์จากผู้ทรงภายนอกใน 
  ระดับสาขา โดยมีหนังสือแต่งตั้ง  
  กรรมการทวนสอบ 
- ควรจัดท าระบบจัดส่ง มคอ. ของ 
  สาขา 

องค์ประกอบที่ ๖ 1 - น าเอาผลการประเมินของ  
  นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง 
  สนับสนุนการเรียนรู้ น ามาเข้าที่ 
  ประชุม และน าไปบรรจุในแผนปี 
  ต่อไปเพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไข 

ค่าเฉลี่ย 2.57 
1. รายนามคณะผู้ประเมิน 

               ผศ.ดร.  ศักดิ์สิทธิ์     ฤทธิลัน            ประธานกรรมการ 
               ผศ.ดร.  ศาสตรา      เหล่าอรรคะ       กรรมการ 

                                             อาจารย์  พัชรินทร์     วงษ์พิมพ์สร       กรรมการและเรขานุการ 
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แบบรับรองรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
แบบรับรองรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
คณะผู้ประเมินขอรับรองว่า 

1. ได้ท าการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทาง
วัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยค้นหาข้อมูลประกอบการ
ตัดสินผลจากการวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง หลักฐานอ้างอิง ต่าง ๆ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตรวจเยี่ยมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนนักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. เห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ทุกประการ 
 
 
 
ลงนาม ...................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ( ผศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์     ฤทธิลัน ) 
   
  
 
ลงนาม ...................................................... กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
        ( ผศ.ดร. ศาสตรา      เหล่าอรรคะ ) 
 
 
 
ลงนาม ...................................................... กรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
       ( นางสาวพัชรินทร์     วงษ์พิมพ์สร ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
มคอ.7 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร  

[หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม] 
 
 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชา พัฒนาสังคม 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
 
 

 
วันที่รายงาน [13/มิถุนายน/พ.ศ. 2560]  

 



ค าน า 
 

 รายงานประเมนิตนเองฉบับนี้ เป็นรายงานประเมินตนเองเพ่ือรับการประเมินระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 
สิงหาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)  
 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ในรายงาน
ประกอบด้วย จ านวน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 4 จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 5 
จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 6 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งรายละเอียดหลักฐานอ้างอิง 
 
           
                                        

นายธวัธชัย  เคหะบาล 
ประธานหลักสูตร 

         
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

 
 
 

ค าน า       หน้า 
สารบัญ  ก 

บทสรุปผู้บริหาร ข 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 อาจารย์ 7 

หมวดที่ 3 นักศึกษา และ บัณฑิต                                                                           26 

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 45 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 67 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 70 

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 71 

หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 71 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 73 

 

                                         
                                                                               
                                     
      
                                                                  

 
 
 
               

 
 
 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ปีการศึกษา 2559  คณะกรรมการประจ าหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนาสังคม ประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรตามแบบรายงานการผลการด าเนินการของหลักสูตร  (มคอ.7) ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรจัดท าเป็น  7 หมวดมีผล
การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ 14 ตัว
บ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้บังคับที่ประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ. 2548 ที่
ก าหนดโดย สกอ. คือ องค์ประกอบที่ 1 มี 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ผ่าน ............ ข้อ ผลการประเมินผ่าน
หลักสูตรได้มาตรฐาน / ไม่ผ่าน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน องค์ประกอบที ่2-6 มี 13 ตัวบ่งชี้        
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1  ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2  2  ตัวบ่งชี้ ไม่ขอรบการประเมิน 

เนื่องจากยังไม่มีบณัฑติ 
 

องค์ประกอบที่ 3  3 ตัวบ่งชี้ 3.66 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 4  3  ตัวบ่งชี้ 2.76 ระดับปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 5  4 ตัวบ่งชี้ 3.62 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 6 1 ตัวบ่งชี้ 4 ระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 11 ตัวบ่งชี้ 3.43 ระดับดี 
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ และวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
2. มีระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. มีช่องทางในการติดต่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาท่ีหลากหลาย เช่น เบอร์โทรศัพท์ 

อีเมล face book 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นักศึกษา 
5. มีกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (CBL) โครงการเป็นฐานการเรียนรู้ (PBL) 

และการวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ (RBL) ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
6. อาจารย์ในหลักสูตรได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย และตีพิมพ์บทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ใน

ระดับชาติ 
7. มีระบบและกลไกในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



8. มีการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ในการเสริมศักยภาพความรู้ และให้
ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัย ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

9. มหาวิทยาลัย และคณะส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมอบรมทักษะต่างๆ เพื่อ
เป็นกรพัฒนาศักยภาพตนเอง 

  
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. มีการวางแผนสนับสนุนให้บุคลากรได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
2. อาจารย์ในหลักสูตรมีการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติมากขึ้น 
3. ส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางส าหรับสาขาวิชา 
4. จ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อมีน้อยไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการวางแผนเพื่อประชาสัมพันธ์

การรับนักศึกษาเข้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรายงานผลการด าเนินงานผลการประเมินตนเองและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร 

 
ค ารับรองข้อมูลการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม       
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2559 
 
 1. ค ารับรองข้อมูลการรายงานการด าเนินงานของหลักสูตร ถูกต้อง ครบถ้วนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ที ่ ชื่อ-นามสุกล ต าแหน่ง ลายเซ็น วันที่รับรอง 
1. นายธวัธชัย เคหะบาล ประธานอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
2. ดร.นิติยา ค้อไผ่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
3. นางสาวนิตยา ปรูกระโทก อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
4. นางสาวอภิรดี  ดอนอ่อนเบ้า อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
5. นายโสภณ มูลหา อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

 
2. การรับรองรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร โดยผู้บังคับบัญชา 
 
 

            ผู้บังคับบัญชาให้ค ารับรอง 
           ………………………………………. 
             (.........................................) 
คณบดีคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
            วันที่....... เดือน...........พ.ศ.......... 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

 
 
 
 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 
 
 
 
 

วันท่ีรายงาน 30 มิถุนายน พ.ศ.2560  



คํานํา 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สาขาวิชาในการจัดการศึกษา  อีกท้ังเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและเพ่ือประเมินผลการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของตามพันธกิจของคณะ การรายงานการประเมินตนเองครั้งนี้เปนการรายงานตามเกณฑ
มาตรฐานของ  สกอ.   
 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ไดแบงสาระออกเปน 5 หัวขอ  ประกอบดวย  หัวขอท่ี  1 บทสรุป
ผูบริหาร หัวขอท่ี  2 รายนามคณะผูประเมิน หัวขอท่ี  3  บทนํา หัวขอท่ี  4 ผลประเมินตามตัวบงชี้ และ 
หัวขอท่ี  5 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559  จะเปนการสงเสริมใหหลักสูตร
สารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยไดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ใหดียิ่งข้ึนและอยางตอเนื่อง  อีกท้ังเปนการนําผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน  การบริหาร  และเปนการพัฒนาอยางตอเนื่องตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากลตอไป 
 
 

  ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

21 มิถุนายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปผูบรหิาร 
 

การประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ไดดําเนินการระหวางวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2559 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ซ่ึงไดศึกษารายงานการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา 2559     (1 สิงหาคม 
2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560) และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณคณาจารย โดยหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2554)  มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพประกอบดวยองคประกอบ 6 องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต  องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย  องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน และองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู สําหรับการพิจารณาตัดสินผล ยึดตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 

 

0.01 - 2.00 หมายถึง ระดับคุณภาพนอย 
2.01 - 3.00 หมายถึง ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 - 4.00 หมายถึง ระดับคุณภาพดี 

4.01 - 5.00 หมายถึง ระดับคุณภาพดีมาก 

ผลการประเมินในภาพรวมตามเกณฑตัวบงชี้ของ สกอ. อยู ในระดับ นอย ท่ีคาเฉลี่ย 1.34 
รายละเอียดดังนี้ 

องค 
ประกอบ

ท่ี 

คะแนน
ผาน 

จํานวนตัว
บงชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดี
มาก 

1 ไมผาน ไมผาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

นอ
งค

ป
ระ

กอ
บท

ี่ 
2-

6 

2 - - 2.1,2.2 0.00 ไมมีรับการประเมิน 

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 1.67 ระดับคุณภาพดี 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 1.56 ระดับคุณภาพดี 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 1.50 ระดับคุณภาพนอย 

6 1 - 6.1 - 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

รวม 13 7 4 2 1.61 ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเมิน     1.34 นอย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

องคประกอบ ผลการประเมิน/คาเฉล่ีย ขอเสนอแนะ 
องคประกอบท่ี ๑ ไมผาน 1. การปรับปรุงหลกัสตูรควรทํา

ลวงหนา เพ่ือใหมีเวลา
ดําเนินการ 

2. ควรเรงปรับปรุงการดําเนินการ
ตามเกณฑประกันคุณภาพ ใน
ระบบ PDCA ทุกระบบ 

3. ควรมีการ Check ทวนระบบ
เกาและใหม เพ่ือนํามาพัฒนา
ระบบใหมท่ีดีข้ึนกวาเดิม 

องคประกอบท่ี ๒ 0.00  1. ควรติดตามผลการสําเร็จ

การศึกษาและความพึงพอใจผูใช

บัณฑิต 

2. การสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต อาจใชคําถามอิงตาม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูตาม มคอ.2 
แตใชการสัมภาษณดวยภาษาท่ี
เขาใจงาย เนนจุดเนนใน 
curriculum mapping 

องคประกอบท่ี ๓ 1.67 1. การบริการวิชาการ อาจเลือก

สถานท่ีท่ีไดประโยชนพรอมกัน

หลายดาน เชน สามารถแนะแนว

การศึกษา ประชาสัมพันธหลักสูตร 

และบริการวิชาการไดดวย 

2. ตองสํารวจและวิเคราะหความ

ตองการของตลาดอยางชัดเจน  

3. ยังขาดกระบวนการคัดกรอง

คุณสมบัตินักศึกษา หลักสูตรควรมี

กระบวนการเตรียมความพรอม

พ้ืนฐานสําหรับการเรียนการสอน

ในหลักสูตร (วิชาหลัก) ไดท้ังกอน

การเรียนและระหวางเรียน (ภาค

การเรียนท่ี 1) 



องคประกอบ ผลการประเมิน/คาเฉล่ีย ขอเสนอแนะ 
4. ควรมีโครงการพัฒนาทักษะ

นักศึกษาอยางตอเนื่อง (ตลอดท้ัง 

4 ป) เนนท่ี outcome วา

นักศึกษาทําไดจริงหรือไม คุณภาพ

เปนอยางไร – สงผลตอความ

เชื่อม่ันของนักศึกษาและนักเรียนท่ี

สนใจในหลักสูตรในอนาคต 

5. ควรสรางเครือขายท้ังในระดับ

นักศึกษาและอาจารยกับภายนอก

อยางตอเนื่อง เพ่ือสรางชื่อและการ

รับรูของหลักสูตรในสังคม เพ่ือให

นักศึกษาไดเห็นโอกาสการทํางาน

ไดอยางกวางขวาง เกิดความ

ภาคภูมิใจในวิชาชีพมากข้ึน 

6. ใชโอกาสการสื่อสารทาง
อินเตอรเน็ต สตารทอัพ  

องคประกอบท่ี ๔ 1.56 1. หลักสูตรไดมีการวางแผน 
สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
ประจําหลักสูตรเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ ภายในปการศึกษา 2560 
อยางนอย 1 ทาน  
2. หลักสูตรมีอาจารยประจํา
หลักสูตรศึกษาตอในระดับปริญญา
เอก  1 ทาน   
3. ควรตอยอดคุณภาพของผลงาน

ใหสูงข้ึน เชนจาก TCI2 เปน TCI1 

และจากระดับชาติ เปนระดับ

นานาชาติในประเทศ(กอนก็ได) 

4. รวมกันวางแผนเพ่ือผลักดัน/

สงเสริมอาจารยในหลักสูตรเพ่ือทํา

ตําแหนงทางวิชาการอยางชัดเจน 

และวางแผนการจัดการภาระงาน

ดานตางๆ ในภาพรวมรวมกัน 



องคประกอบ ผลการประเมิน/คาเฉล่ีย ขอเสนอแนะ 
ทํางานเปนทีม ไมเปนการ

รับผิดชอบรายบุคคล 

องคประกอบท่ี ๕ 1.50 1. เนนสาระหลักสูตร สํารวจ

ความตองการของตลาดและ

ความกาวหนาของวิชาชีพอยาง

จริงจัง เพ่ือนํามาสูการปรับปรุง

เนื้อหารายวิชา 

2. การกํากับติดตาม มคอ.3,4,5,6 

โดยเนนรายละเอียดดานคุณภาพ 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา

คุณภาพหลักสูตร เชน นําผลจาก

การทวนสอบมาปรับปรุงใน 

มคอ.3 และการประเมินผลการ

เรียนรูตามกรอบมาตรฐาน ท้ัง

จากการสังเกตและการสัมภาษณ 

3. กําหนด learning outcome 

ของแตละรายวิชาวาคืออะไร แต

ละรายวิชาจะตองสอดคลองและ

สงตอซ่ึงกันและกัน เปนเอกภาพ

และมุงสูทิศทางเดียวกันท้ัง

หลักสูตร 

4. ควรศึกษา Outcome-based 

education สํารวจความคิดเห็น

และความตองการของผูเก่ียวของ 

(นอกเหนือจากความเห็นของ

อาจารยท่ีพัฒนาหลักสูตร) เพ่ือ

กําหนดผลการเรียนรูในแตละ

รายวิชา 

5. การปรับการเรียนรูให

สอดคลองกับความตองการของ

ผูใช เชน 3(2-2-5), 3(3-0-6) 

และอ่ืนๆ สามารถปรับได 



(Å§¹ ÒÁá ÅéÇ) 

องคประกอบ ผลการประเมิน/คาเฉล่ีย ขอเสนอแนะ 
เนื่องจากไมกระทบตอโครงสราง

หลักสูตร 

6. เนน “กระบวนการ” ท่ีจะไดมา

ซ่ึงผลท่ีตองการ 

องคประกอบท่ี ๖ 2.00 1. ระบบดําเนินการใหไดมาซ่ึงสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูท่ียังไม

ชัดเจน  

2. การสํารวจความตองการ

นักศึกษาจะเปนเครื่องมือในการ

สะทอนและเสนอสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูท่ีมีน้ําหนักตอคณะ

และมหาวิทยาลัย 

คาเฉล่ีย 1.34 
 
 

1. รายนามคณะผูประเมิน 

ผูชวยศาสตราจารยแกมกาญจน  สมประเสริฐศรี ประธานกรรมการ 
นางสาวสวียา  สุรมณี    กรรมการ 
นางสาวอภิญญา  อันพันลํา   กรรมการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบรับรองรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

 
คณะผูประเมินขอรับรองวา 
 

       1.  ไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยคนหาขอมูลประกอบการตัดสินผล  
จากการวิเคราะหรายงานประเมินตนเอง  หลักฐานอางอิง  ตาง ๆ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตรวจเยี่ยมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ  ผูบริหาร  อาจารย  
เจาหนาท่ี  ตัวแทนนักศึกษา  และผูมีสวนเก่ียวของ 
 

       2.  เห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ทุกประการ 
 
 
ลงนาม ...................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
        ( ผูชวยศาสตราจารยแกมกาญจน  สมประเสริฐศรี ) 
 
 
ลงนาม ...................................................... กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน         
              ( นางสาวสวียา  สุรมณี ) 
 
 
ลงนาม ...................................................... กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน      
           ( นางสาวอภิญญา  อันพันลํา ) 
 
 
ลงนาม ...................................................... เลขานุการ 
           ( นางสาวปารมี  ลางคุลานนท ) 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

สวนที่ 1    
บทนํา 

 
 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร 
 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร เริ่มพัฒนาหลักสูตรข้ึนในปการศึกษา 2554 และไดเปดรับ
นักศึกษาภาคปกติรุนแรก ในปการศึกษา 2555  และ รุนแรกภาค กศ.ปช. (ภาคพิเศษ) ในปการศึกษา 
2556 ซ่ึงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรนี้ ไดผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 21 มกราคม 2554 และผานการรับรองหลักสูตร 
TQF จาก สกอ. เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2554  
 

  สําหรับสถานท่ีปฏิบัติงานของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรนั้น ใชพ้ืนท่ีของกลุมงาน
วิทยบริการ เปนหองปฏิบัติการเฉพาะทางของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
 

2.2 วิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค  
 

วิสัยทัศน มุงม่ันผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณภาพในการพัฒนารากฐานแหงปญญา 
และแหลงการเรียนรู 

ปรัชญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร มุงผลิตบัณฑิตใหสามารถ
จัดการองคความรูโดยใชเทคโนโลยี และนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ิน อยางมีคุณธรรมจริยธรรม และ จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ปณิธาน รากฐานแหงปญญา ขุมทรัพยสรรพวิชา คุณคาสารสนเทศ 
เปาหมาย ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการจัดการสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพตอการ

เรียนรูของชุมชน 
วัตถุประสงค    
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติ และมีความรูความสามารถในดานการจัดการสารสนเทศ

การใหบริการสารสนเทศ ใหกับหนวยงานของรัฐ และเอกชน 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมี จรรยาบรรณ คุณธรรม  จริยธรรม และมีความศรัทธาในวิชาชีพ                  

มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในอันท่ีจะพัฒนาความรู และความชํานาญในวิชาชีพ 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสนองตอบตอความตองการดานการจัดการสารสนเทศ ในยุคสังคม

เศรษฐกิจฐานความรู 
4) เพ่ือใหบัณฑิตมีความรูความสามารถและทักษะท่ีจะสามารถศึกษาคนควาหาความรูในระดับสูงตอไป 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

รักษาราชการแทนคณบดี 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสันทิ์  ขจรปญญาไพศาล 

สํานักงานคณบดี 
สาขาวิชาการจัดการทาง

วัฒนธรรม 
สาขาวิชาสารสนเทศ

ศาสตร 

ประธานหลักสูตร/หัวหนาสาขาวิชา 

นางสาวปารม ี ลางคุลานนท 

งานพัฒนานักศึกษาและเลขานกุาร 

อาจารยณัฐนันท  สีดาแกว 

งานวิชาการและวิจัย 

อาจารยมะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ 

งานประชาสัมพันธ 

อาจารยสุชาดา  สุรางคกุล 

งานหลักสูตรและการสอน 

อาจารยสิริอร  วงษทว ี

สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ 

รองคณบดีฝายบริหาร และพัฒนา
นักศึกษา 

อาจารยธวัชชัย  เคหะบาล 

รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

อาจารยกิตติธนัตถ  ญาณพิสิษฐ 

2.3 ตราสัญลักษณ 
 
                            ความหมายของตราสัญลักษณ 
    รูปสันหนังสือ  สื่อความหมายถึงสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ 

ตัว i ยอมาจาก Information Science ท่ีหมายถึง สารสนเทศ
ศาสตร 

 
 
 

สีเหลือง  คือ ปญญา 
สีขาว  คือ คุณธรรม จริยธรรม 
สีเขียว  คือ การอนุรักษทรัพยากร 
สีดํา  คือ ความหนักแนน และเชื่อม่ันในวิชาชีพ 

                                     
  2.4 รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร ชุดปจจุบัน (ณ วันท่ีสง SAR) 
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2.  วิธีการประเมิน 
            2.1  การวางแผนและการประเมิน 

¨ การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม 

¨ การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/สัมภาษณผูมี
สวนไดสวนเสีย) 

¨ การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
      2.2  วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล 

1) การระบุแหลงหรือขอมูลหลักฐานอางอิงชัดเจน ครบถวนเพ่ือรองรับผลการ
ประเมิน  

2) การแสดงขอมูลพ้ืนฐานท่ีรองรับการประเมินครบถวน เพียงพอตอการประเมิน  
3) การประมวลผลขอมูลถูกตองตามนิยามของตัวบงชี้  
4) การคํานวณคาสถิติตามตัวบงชี้ถูกตองตามสูตรหรือวิธีการท่ีกําหนด  
5) การสรุปผลถูกตองตามขอมูลหลักฐานท่ีปรากฏ  
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สวนที่ 2    

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ 6 องคประกอบและ 14 ตัวบงชี้ ตามคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงชี้ในกลุม ข ซ่ึงเปนสถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี มีคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของสถาบัน พบวาไดดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน อยางครบถวน โดยมี
ผลการประเมินท้ัง 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ อยูในระดับดี มีคาคะแนน เทากับ ...... รายละเอียด ดังนี้ 

องคประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงช้ี 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
4.2 คุณภาพอาจารย 
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.3 การประเมินผูเรียน 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู 6.1 สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
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องคประกอบที่ 1 การกํากบัมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน      
          คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตร)ี 
 
ผลการดําเนินงาน  การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร พรอมท้ังเอกสารอางอิงตามเกณฑคุณภาพ  

   ระดับหลักสูตร (3 ขอ ประกอบดวย ขอ 1 ,2 และ 11) 
                          

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
รายการเอกสาร

หลักฐาน 
O P 1 จํานวนอาจารย 

ประจําหลักสูตร 
 
 

R     ไมผาน 
£     ผาน  ผลการดําเนินงานดังนี้ 
  (ตัวอยาง)  
1. มีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีกําหนดใน  
มคอ. 2 จํานวน 5 คน 
2. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติ
เปนไปตามคุณสมบัติหลักสูตร ตาม มคอ. 2  
ท่ี สกอ.รับรองแลว  

Huso IS 2559 1.1-1-
1  ร า ย ชื่ อ อ า จ า ร ย
ประจําหลักสูตร  
Huso IS 2559 1.1-1-
2 สมอ.08 
 
 

P P 2 คุณสมบัติของ 
อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า
หลักสูตร 

1. อาจารยประจําหลักสูตร 5 คนมีวุฒิระดับ
ปริญญาโทท่ีตรงและสัมพันธกับสาขาวิชาของ
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
2 . มี ผลงานวิ จั ย ท่ี ไม ได เป นส วนหนึ่ ง ของ
การศึกษา 

 

O O 11 ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตร 
ตามรอบระยะเวลา 
ท่ีกําหนด  

ปรับปรุงหลักสูตรไมทันตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

ไมผาน  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 

ไมผาน 
ควรกํากับติดตามการเสนอแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตร 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
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การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 1  
 

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 
ไมมี 

 
ไมมี 
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องคประกอบที่ 4 อาจารย 

  อาจารยเปนปจจัยปอนท่ีสําคัญของการผลิตบัณฑิตผูเก่ียวของตองมีการออกแบบระบบ
ประกันการบริหารและพัฒนาอาจารยเพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณภาพเหมาะสมมีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพ
บริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและของหลักสูตรและมีการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน 
ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย การวางระบบประกันคุณภาพอาจารยเปนการ
ดําเนินงานเพ่ือใหไดอาจารย ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ท่ีกําหนดโดย  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งข้ึนดวยการวางแผนและการ
ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาใน
หลักสูตร มีจํานวนอาจารย  ท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณท่ี
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง   
  องคประกอบดานอาจารย เริ่มดําเนินการต้ังแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพ
อาจารยและผลลัพธท่ีเกิดกับอาจารย ใหพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

 
ตัวบงช้ี    จํานวน 3 ตัวบงช้ี คือ 
  ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
  ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 
  ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่2 อาจารย 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี   
การบริหารและพัฒนาอาจารย  เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑ 

คุณสมบัติอาจารยท่ีสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและของหลักสูตร มีกลไกการ
คัดเลือกอาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส  นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผน
ระยะยาว เพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยมีการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนา
คุณภาพอาจารย  
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงาน   ในประเด็นท่ีเก่ียวของอยางนอยดังตอไปนี้ 
  1. ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
  2. ระบบการบริหารอาจารย 
  3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
  ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหหลักสูตรมีอาจารยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในดานวุฒิการศึกษาและตําแหนง               
ทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถของอาจารยเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน  

0 1 2 3 4 5 
ñ ไมมีระบบ  
ñ ไมมีกลไก 
ñ ไมมีแนวคิดใน
การกํากับติดตาม
และปรับปรุง 
ñ ไมมีขอมูล
หลักฐาน 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ ไมมีการนําระบบ
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
ñ มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 

ñ มีระบบ มีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไก  ไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผล  
การประเมิน 
ñ มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 
ñ มีแนวทางปฏิบัติท่ี
ดี  โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีได
ชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
 
กก ตน เกณฑ การดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
  0  -   
 P 1 การประเมินกระบวนการยังไมชัดเจน   
  2  -  
  3  -  
P  4  -  
  5   
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 
1 กระบวนการยังไมชัดเจน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 

1 

- ควรพัฒนากระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย เชน
การลาศึกษาตอ การทําผลงานทางวิชาการ 

- ควรมีการประเมินกระบวนการบรหิารและพัฒนา
อาจารย 

- ควรเสริมแรงจูงใจใหอาจารยประจําหลักสูตร พัฒนา
ตนเอง  ในดานการพัฒนาคุณวุฒิระดับปริญญาเอก/การ
ดํารงตําแหนงทางวิชากร และการนําเสนองานวิชาการ  
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2       คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี    ปจจัยนําเขา   

คําอธิบายตัวบงช้ี   

 การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ โดยทําใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปดใหบริการ และมีประสบการณ ท่ี
เหมาะสม กับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง   
 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบงช้ีนี้ จะประกอบดวย 

     ตัวบงช้ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

     ตัวบงช้ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

     ตัวบงช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
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4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและ              
ความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตรนั้นๆ 

เกณฑการประเมิน    
      โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท   

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100  

สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได= 
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ 
คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา 

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป
การศึกษานั้นท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน 
ท่ีเหมาะสมกวาท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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สรุปจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

อาจารยวุฒิปริญญาตรี คน - 

อาจารยวุฒิปริญญาโท คน 5 

อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน - 
รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) คน 5 
รอยละอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี รอยละ 0.00 
รอยละอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาโท รอยละ 100.00 
รอยละอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 0.00 
 

แบบรายงานอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ปริญญา 

ตรี 

ปริญญา 

โท 

ปริญญา 

เอก 

นอยกวา  

6 เดือน 

6-9 

เดือน 

มากกวา  

9 เดือน 

จํานวน

(คน) 

1. นางสาวณัฐนันท  สีดาแกว  P    P 1 

2. นางสาวมะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ  P    P 1 

3. นางสาวปารมี  ลางคุลานนท  P    P 1 

4. นางสุชาดา  สุรางคกุล  P    P 1 

5. นางสิริอร  วงษทวี  P    P 1 

รวม  5  5 

รวมท้ังส้ิน ...................5........คน 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

 

...................-............คน 

คะแนนท่ีได ................0.00.........คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

0.00 ไมมีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 
0.00 ไมมีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 
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4.2.2  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารย                
ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง                        
เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน    
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย                             
และศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 

ศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

 
 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
x 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ1เทียบกับคะแนนเต็ม5 

 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ 

x 5 รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 
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สรุปจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

ศาสตราจารย คน 0 
รองศาสตราจารย คน 0 
ผูชวยศาสตราจารย  คน 0 
อาจารยท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ คน 5 
รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) รอยละ 100.00 

รวมอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการ (ผศ.,รศ. และ ศ.) รอยละ 0.00 

รอยละอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการ (ผศ.,รศ. และ ศ.)  รอยละ 0.00 
 

แบบรายงานอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

ท่ี ชื่อ-สกุล อ. ผศ. รศ. ศ. 
นอยกวา 

6 เดือน 

6-9 

เดือน 

มากกวา 

9 เดือน 

จํานวน 

(คน) 

1. นางสาวณัฐนันท  สีดาแกว P      P 1 

2. นางสาวมะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ P      P 1 

3. นางสาวปารมี  ลางคุลานนท P      P 1 

4. นางสุชาดา  สุรางคกุล P      P 1 

5. นางสิริอร  วงษทวี P      P 1 

รวม 5    5 
รวมท้ังส้ิน                                           .................5........... คน 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

                                       

                                         .................0.00............ คน 

คะแนนท่ีได                                          ...........0.00........... คะแนน 

 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

0 ไมมีอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

 
 
 
 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 
0 ไมมีอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 
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4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ผลงานวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําไดสรางสรรคข้ึนเพ่ือแสดงให
เห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคาสมควรสงเสริม
ใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานวิชาการ อยูในรูป
ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยท่ี
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนง ทางวิชาการแลว รวมท้ังงานสรางสรรคตางๆ โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน   

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

 คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให 
เปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ข้ึนไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท  

 คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให 
เปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  

 คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให 
เปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 60 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรตามสูตร 

 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
x 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

x 5 รอยละของผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5 

 

 
 
 
 
 



 

16 | ห น า  

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

ผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีตีพิมพเผยแพร 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร  
ระดับปริญญา  (ตรี/โท/เอก) 

น้ําหนัก 
จํานวน
ผลงาน 

ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก 

ผลงานทางวิชาการ 
1.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20 3 0.60 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20   
2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40   

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40   

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ. แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

0.40 
  

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและ แจงให กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

0.40 

  

2.5 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   

3.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 0.60 2 1.20 

3.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 0.60   

4.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

0.80   

4.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

0.80   

4.3 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 0.80   

4.4 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมท่ี 1 0.80   
5.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 
  

5.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 

1.00 
  

5.3 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00   

5.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 1.00   

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 1.00   

5.6 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 1.00   

5.7 ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 1.00   

5.8 ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 
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งานสรางสรรค 

6. งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
online 

0.20 
  

7. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40   

8. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60   

9. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80   

10. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 

จํานวนผลงานวิชาการท้ังหมด 5 

จํานวนผลงานสรางสรรคท้ังหมด - 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 1.80 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร - 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 36 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร - 

คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 5.00 

คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร  

 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

5.00 คณาจารยทุกคนมีผลการงานทางวิชาการ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้  

 
 

สรุปผลการประเมินตนเองตัวบงช้ีท่ี 4.2 
ผลการประเมินตนเองปนี้  

คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 
1.67  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้  

 
 
 
 
 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 
5.00 คณาจารยทุกคนมีผลการงานทางวิชาการ 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 
1.67  
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ตัวบงช้ีท่ี 4.3   ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี   

ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยใหมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวน 

นักศึกษาท่ีรับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 

  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานในประเด็นท่ีเก่ียวของอยางนอยดังตอไปนี ้
         1. การคงอยูของอาจารย 
         2. ความพึงพอใจของอาจารย 
 

เกณฑการประเมิน   
 

0 1 2 3 4 5 
ñ ไมมีการ
รายงาน 
ผลการ
ดําเนินงาน  

ñ มีการรายงาน 
ผลการ
ดําเนินงาน 
ในบางเรื่อง  

ñ มีการรายงาน
ผลการดําเนินงาน 
ครบทุกเรื่อง 
ตามคําอธิบาย 
ในตัวบงช้ี  
 

ñ มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงช้ี   
ñ มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึนใน
บางเรื่อง 
 

ñ มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงช้ี   
ñ มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึนใน
ทุกเรื่อง 
 

ñ มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบายใน 
ตัวบงช้ี  
ñ มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึนในทุก
เรื่อง 
ñ มีผลการดําเนินงาน 
ท่ี โดดเดน เทียบเคียงกับ
หลักสตูรน้ันในสถาบันกลุม
เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถ 
ใหเหตุผลอธิบายวาเปนผล
การดําเนินงานท่ีโดดเดน
อยางแทจริง 
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ผลการดําเนินงาน 
กก ตน เกณฑ การดําเนินงาน รายการ

หลักฐาน 
  0  -   
  1  -   
P P 2 - มีการรายงานอัตราการคงอยูและรายงานความพึงพอใจของอาจารย แต

ไมมีแนวโนมท่ีดีข้ึนในทุกเรื่อง 

 
 

 
 

- สมอ.08 
- ผลสํารวจ
ความพึงพอใจ
ของอาจารย
ประจําหลักสูตร
ตอการบริหาร
หลักสูตร 

  3   
  4  -  
  5  -  
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

2 
ñ มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงชี้  แตไมมีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึนในบางเรื่อง 
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ป 
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จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

จํานวน
อาจารยประจํา
หลักสูตร 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

คะแนนเฉล่ีย 3.92 4.34 4.34 

3.92 
4.34 

4.34 

3.5 

4 

4.5 

ผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยตอการจัดการ
หลักสูตร 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

 

การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 4  
 

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 
1. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑของ สกอ.  
2. อาจารยประจําหลักสูตรเปนผูเชี่ยวชาญทางดาน
วิชาชีพสารสนเทศศาสตร ซ่ึงเปนผูท่ีมี
ประสบการณในการหองสมุด 
3. อาจารยทุกคนมีผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง 

1. หลักสูตรไดมีการวางแผน สงเสริมและสนับสนุนให
อาจารยประจําหลักสูตรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ภายในปการศึกษา 2560 อยางนอย 1 ทาน  
2. หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก  1 ทาน   
3. ควรตอยอดคุณภาพของผลงานใหสูงข้ึน เชนจาก 

TCI2 เปน TCI1 และจากระดับชาติ เปนระดับ

นานาชาติในประเทศ(กอนก็ได) 

4. รวมกันวางแผนเพ่ือผลักดัน/สงเสริมอาจารยใน

หลักสูตรเพ่ือทําตําแหนงทางวิชาการอยางชัดเจน 

และวางแผนการจัดการภาระงานดานตางๆ ใน

ภาพรวมรวมกัน ทํางานเปนทีม ไมเปนการรับผิดชอบ

รายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 

2 
ñ มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงชี้  แตไมมีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึนในบางเรื่อง 
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
  

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
จะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใช
ความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบ
ในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเปนหนวยงานในการกํากับและสงเสริมการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ไดจัดทํามาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต เชน เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการ
เรียนรูของนักศึกษา ซ่ึงเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน 
รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ ไดเชื่อม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
ผลลัพธการเรียนรูในแตละหลักสูตร 
 คุณภาพบัณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปท่ีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาไดจากตัว
บงชี้ดังตอไปนี้ 
  
ตัวบงช้ี   จํานวน 3 ตัวบงช้ี คือ 
 ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 ตัวบงช้ีท่ี 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 
        - รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

      - ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

      - ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1       คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ชนิดของตัวบงช้ี      ผลลัพธ  
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education : TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2              
ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  2) ดานความรู  3) ดานทักษะ       
ทางปญญา  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห     
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมอง
ของผูใชบัณฑิต 
 

เกณฑการประเมิน :  ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 

สูตรการคํานวณ   

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต  

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 

ขอมูลประกอบ  
จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน 

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 
ไมขอรับการประเมิน ไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในป 2559 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 
0 กระบวนการสําเร็จการศึกษาไมชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี   

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขา 
นั้นๆท่ีไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา        
เม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นการนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุก
ประเภท  ท่ีสามารถสรางรายไดเขามาประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองไดการนับจานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จ
การศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหนับเฉพาะผู ท่ีเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จ
การศึกษาเทานั้น 

เกณฑการประเมิน  
โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สูตรการคํานวณ  

1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําแลวแตไมได
เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณ ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

x 5 
100 

 
หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ 
การศึกษา 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 
ไมขอรับการประเมิน ไมมีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในป 2559 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 
0 มีบัณฑิตท่ียื่นขอสําเร็จการศึกษาในป 2559 จํานวน 2 ราย 
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การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 
จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

1. ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 

1. ควรติดตามผลการสําเร็จการศึกษาและความพึง

พอใจผูใชบัณฑิต 

2. การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต อาจใช

คําถามอิงตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรูตาม มคอ.2 แตใช

การสัมภาษณดวยภาษาท่ีเขาใจงาย เนนจุดเนนใน 

curriculum mapping  
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญคือนักศึกษาระบบประกันคุณภาพ 
นักศึกษาตองใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรซ่ึงตองเปนระบบท่ีสามารถ
คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาและการสงเสริม
พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆเพ่ือใหนักศึกษามีความรู
ความสามารถตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                  
มีทักษะการวิจัยท่ีสามารถสรางองคความรูเปน 
  ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลักไดแก                  
(1) กลุมวิชาหลัก (core subjects) (2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุมทักษะ       
การเรียนรูและนวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุมทักษะสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลย ี(information, media, and technology skills)  
  ทักษะสําคัญท่ีคนสวนใหญใหความสําคัญมากคือ 
   1) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมไดแก (1) การคิดเชิงวิพากษและการ
แกปญหา (critical thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสรางสรรค (creativity and 
innovation)  (3) การสื่อสารและความรวมมือกัน (communication and collaborative)  
   2) กลุมทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology 
skills) ประกอบดวยการรูสารสนเทศ (information literacy) การรูสื่อ (media literacy) และการรู ICT                     
(ICT literacy) และ 
   3) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบดวยความสามารถ
ในการปรับตัวและยืดหยุน (flexibility and adaptability) ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง                   
(initiative and self-direction) ปฏิสัมพันธทางสังคมและขามวัฒนธรรม (social & cross-cultural 
interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (productivity and accountability) ความเปน
ผูนําและรับผิดชอบตอสังคม (leadership and responsibility  
  การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบดานนัก ศึกษาเริ่ มดํ า เนินการตั้ งแต                 
ระบบการรับนักศึกษาการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาภายใตกระบวนการ
ดําเนินการดังกลาวจะพิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 
 
ตัวบงช้ี จํานวน  3 ตัวบงช้ี  คือ 
  ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
  ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี   
คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แตละหลักสูตร 

จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การกําหนดเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลอง
กับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหได
นักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงม่ันท่ีจะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให
สามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน      
ในประเด็นท่ีเก่ียวของอยางนอยดังตอไปนี้ 
  1. การรับนักศึกษา 
  2. การเตรียมพรอมกอนเขาศึกษา 
  ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมท่ีจะเรียนในหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน    
0 1 2 3 4 5 

ñ ไมมีระบบ 
ñ ไมมีกลไก 
ñ ไมมี
แนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ñ ไมมีขอมูล
หลักฐาน 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ ไมมีการนําระบบ
กลไกไปสู 
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไกไปสู 
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไกไปสู 
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
ñ มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
รูปธรรม 

ñ มีระบบ มีกลไก 
ñ มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
ñ มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 
ñ มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดไีดชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
กก ตน เกณฑ การดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 P 0  งดรับนักศึกษา  
P  1    
  2  -  
  3 -  
  4  -  
  5  -  
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

0 
ปการศึกษา 2559 งดรับนักศึกษา เนื่องจากการ
ปรับปรุงหลักสูตรไมแลวเสร็จ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 
1 มีระบบและกลไก แตยังไมมีการปฏิบัติ 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี   
ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือการเตรียมความพรอม 

ทางการเรียนแกนักศึกษาเพ่ือใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการ
ลาออกกลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ 
ท้ังกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ มี
การวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก)ระบบการปองกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร
กําหนด รวมท้ังการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูท่ีสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหไดมาตรฐานสากล 
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงาน         ในประเด็นท่ีเก่ียวของอยางนอยดังตอไปนี้ 
  1. การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 
  2. การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 
  3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
  ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
เกณฑการประเมิน    

0 1 2 3 4 5 

ñ ไมมีระบบ  
ñ ไมมีกลไก 
ñ ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ñ ไมมีขอมูล
หลักฐาน 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ ไมมีการปรับปรุง 
/พัฒนากระบวนการ 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
ñ มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 

ñ มีระบบ มีกลไก 
ñ มีการนําระบบกลไก 
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
ñ มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
ñ มีแนวทางปฏิบัติท่ีด ี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตผุลอธิบาย
การเปนแนวปฏิบัติท่ีดีได
ชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
กก ตน เกณฑ การดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
  0  -   
  1  -   
P  2  -  
 P 3 1. การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
P :  1)  หลักสูตรมีระบบและกลไกการควบคุมการ
ดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามระบบกลไกท่ี
มหาวิทยาลัย/คณะฯไดกําหนดไว โดยอาจารย
ประจํ าหลักสูตรไดมีส วนร วมในการวางแผน
กระบวนการในการจัดทํา 

 2) อาจารยท่ีปรึกษามีหนาท่ีดูแลและให
คําปรึกษาตามคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา โดย
ตองใหคําปรึกษาท้ังทางดานวิชาการ และการใชชีวิต
ในมหาวิทยาลัย  

D :     1) หลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษาได

ตรวจสอบแผนการเรียนใหกับนักศึกษาทุกคน และ

จัดแผนการเรียนใหแกนักศึกษาเปนรายบุคคลท่ีมีผล

การเรียนตางจากคนอ่ืน และเขารวมประชุมในระดับ

หลักสูตรเพ่ือเลือกรายวิชาท่ีนักศึกษามีความตองการ 

และหลักสูตรมีอาจารยท่ีสามารถจัดสอนในรายวิชา

ดังกลาวได 
 2) หลักสูตรไดประสานหนวยงานตาง ๆ 
เพ่ือใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาท่ีมีความขาดแคลน
ทุนการศึกษา โดยใหนโยบายแกสาขาคัดเลือก
นักศกึษาท่ีมีความเดือดรอนเรื่องทุนการศึกษาและมี
พฤติกรรมดี คือ น.ส.สุวัฒนา ชัยชมภู ซึ่งไดรับทุน
เรียนดี ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ   
 3) หลักสูตรไดจัดใหนักศึกษาเขาพบ
อาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ โดย
ไดจัดตาราง Home Room ทุกวันพุธ ตลอดป
การศึกษา  และใหคําปรึกษาแก นักศึกษาผาน
ชองทางท่ีหลากหลาย เชน Face Book Line 
โทรศัพท เปนตน  

C : หลักสูตรไดมีการประเมินกระบวนดาน

การจัดอาจารยท่ีปรึกษา โดยอาจารยท่ีปรึกษาตอง

ใสใจการลงทะเบียนเรียนและตองติดตามการ

ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาอยางตอเน่ือง  

A : หลักสตูรมีการนําเอาผลการประเมิน

กระบวนการดานการจดัอาจารยท่ีปรึกษา โดย

- คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
- รายงานผลการดําเนินโครงการตุมโฮม 
- ภาพกิจกรรมโครงการปลูกจิตสํานึกให
เยาวชนไทยปองกันทุจริต ณ โรงเรียน
กาฬสินธุพิทยาสัย มิตรภาพท่ี 32 อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ 
- แฟมประวัตินักศึกษา 
- ตารางเวลาพบอาจารยท่ีปรึกษาและแบบ
บันทึกการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ตออาจารยท่ีปรึกษา 
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กก ตน เกณฑ การดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

หลักสตูรไดมีการประชุมเพ่ือจัดอาจารยท่ีปรึกษาให

เหมาะสมกับจาํนวนนักศึกษาท่ีคงเหลืออยูในระบบ   

3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

P : หลักสูตรไดมีสวนรวมในการวางแผน
กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การ 
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตาม
ระบบกลไกท่ีมหาวิทยาลัย/คณะฯไดกําหนดไว 
D : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรไดเขารวมจัด
โครงการตุมโฮมวิชาการ เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสให 
นักศึกษาแตละช้ันปของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดสรุปองคความรูท่ีเรียนมาตลอดป
การศึกษา นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 
เปนการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานการ
เรียนรู TQF และเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ครอบคลุมท้ัง 3 ทักษะ คือ ทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศสื่อ 
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 
C :  หลักสูตรไดมีการประเมินกระบวนการพบวา 
การสํารวจความตองการในการพัฒนาศักยภาพของ 
นักศึกษา ควรมีการสํารวจใหครอบคลุมความ
ตองการของนักศึกษาในทุกดาน เชน ดานทักษะและ
อาชีพท่ีนักศึกษาตองการ   
A : หลักสูตร นําผลท่ีไดจากการประเมิน
กระบวนการ มาจัดทําแบบสํารวจความตองการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใชสํารวจในป
การศึกษา 2560 พบวานักศึกษามีความตองการให
หลักสูตรจัดอบรมโครงการทางดานภาษา และ
เทคโนโลยี รวมท้ังการจัดอบรมฝกปฏิบัติการใช
โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ WalaiAutoLib  

  4  -  
  5  -  
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

3  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 

2 
มีระบบมีกลไก  มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน  มีการประเมินกระบวนการแตไม ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.3   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี    
 ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของ 

นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร และ     
ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของอยางนอยดังตอไปนี้ 
  1. การคงอยู 
  2. การสําเร็จการศึกษา 
  3. ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
เกณฑการประเมิน   

0 1 2 3 4 5 
ñ ไมมีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน  

ñ มีการรายงาน 
ผลการดําเนินงาน
ในบางเรื่อง  

ñ มีการรายงาน 
ผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน 
ตัวบงช้ี  
 

ñ มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงช้ี   
ñ มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึนใน
บางเรื่อง 
 

ñ มีการรายงานผล
การดําเนินงาน 
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงช้ี   
ñ มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึนใน
ทุกเรื่อง 
 

ñ มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบายในตัวบงช้ี  
ñ มีแนวโนมผล 
การดําเนินงานท่ีดีข้ึน 
ในทุกเรื่อง 
ñ มีผลการดําเนินงานท่ี 
โดดเดน เทียบเคียงกับ
หลักสตูรน้ันในสถาบัน
กลุมเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายวาเปน
ผลการดําเนินงานท่ีโดด
เดนอยางแทจริง 
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ผลการดําเนินงาน 
กก ตน เกณฑ การดําเนินงาน รายการ

หลักฐาน 
  0  -   
  1  -   
P P 2 อัตราการคงอยูของนักศึกษา 

 

 
 

การสําเร็จการศึกษา 
 

 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน 

 
 

- รายช่ือ
นักศึกษา
สาขาวิชา
สารสนเทศ
ศาสตร 

- รายผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจดาน
หลักสตูรและ
การจัดการ
ของนักศึกษา 
ปการศึกษา 
2559 

- รายงานการ
ประชุม
สาขาวิชา 

  3 -  
  4  -  
  5  -  

8 8 8 8 

2 0 

15 13 13 12 

0 0 2 1 1 0 0 0 
4 4 

0 0 0 0 0 0 
5 

10 
15 
20 

นักศึกษารหัส 
2555 

นักศึกษารหัส 
2556 

นักศึกษารหัส 
2557 

8 6 

0 

15 

0 
5 

10 
15 
20 

ตกคาง 

จบ 

3.35 

3.40 

3.45 

3.50 

3.55 

»Õ¡ ÒÃÈÖ¡ ÉÒ 2557 »Õ¡ ÒÃÈÖ¡ ÉÒ 2558 »Õ¡ ÒÃÈÖ¡ ÉÒ 2559 
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ผลการประเมินตนเองปนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

2  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

 

จากคณะกรรมการ  ผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 3  
 

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 
1. ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 

1. การบริการวิชาการ อาจเลือกสถานท่ีท่ีไดประโยชน

พรอมกันหลายดาน เชน สามารถแนะแนวการศึกษา 

ประชาสัมพันธหลักสูตร และบริการวิชาการไดดวย 

2. ตองสํารวจและวิเคราะหความตองการของตลาด

อยางชัดเจน  

3. ยังขาดกระบวนการคัดกรองคุณสมบัตินักศึกษา 

หลักสูตรควรมีกระบวนการเตรียมความพรอมพ้ืนฐาน

สําหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร (วิชาหลัก) ไดท้ัง

กอนการเรียนและระหวางเรียน (ภาคการเรียนท่ี 1) 

4. ควรมีโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

(ตลอดท้ัง 4 ป) เนนท่ี outcome วานักศึกษาทําได

จริงหรือไม คุณภาพเปนอยางไร – สงผลตอความ

เชื่อม่ันของนักศึกษาและนักเรียนท่ีสนใจในหลักสูตร

ในอนาคต 

5. ควรสรางเครือขายท้ังในระดับนักศึกษาและ

อาจารยกับภายนอกอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางชื่อและ

การรับรูของหลักสูตรในสังคม เพ่ือใหนักศึกษาไดเห็น

โอกาสการทํางานไดอยางกวางขวาง เกิดความ

ภาคภูมิใจในวิชาชีพมากข้ึน 

6. ใชโอกาสการสื่อสารทางอินเตอรเน็ต สตารทอัพ  
 

 
 
 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 
2 ยังไมมีเรื่องใดท่ีมีแนวโนมท่ีดีข้ึน 
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาท่ี             
ในการบริหารจัดการ 3 ดานท่ีสําคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผูเรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร 
ประกอบดวย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียนเพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดตัวบงชี้ในการประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนด
รายวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมท้ังการวางระบบ
ผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงตองเปนบุคคลท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ และ
สงเสริมทักษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21   

  การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบนี้พิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 
 
ตัวบงช้ี จํานวน  4  ตัวบงช้ี คือ 
  ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
  ตัวบงช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวบงช้ีท่ี  5.3  การประเมินผูเรียน 
  ตัวบงช้ีท่ี  5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 4 ขอมลูสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี   
แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการ
จัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ
บริหารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ โดยสนองความ
ตองการ ของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดาน
การวิจัยและ การเรียนรูดวยตนเอง 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ 
ดําเนินงานในประเด็นท่ีเก่ียวของอยางนอยดังตอไปนี้ 
  1.การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 
  ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความ
ตองการของประเทศ 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
ñ ไมมีระบบ  
ñ ไมมีกลไก 
ñ ไมมี
แนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ñ ไมมีขอมูล
หลักฐาน 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไกไปสู 
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
ñ มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 

ñ มีระบบ มีกลไก 
ñ มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
ñ มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
ñ มีแนวทางปฏิบัติท่ีด ี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดไีดชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
กก ตน เกณฑ การดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
  0  -   
  1  -   
P  2  - - มคอ.2 หลักสูตร 2554 

- รางมคอ.2 หลักสูตร 2559 
- เอกสารตอบกลับมติท่ีประชุมสภา
วิชาการ 

 P 3 - มรีะบบออกแบบปรับปรุงหลักสูตรปจจุบันให
ทันสมัยข้ึน  

- โดยนําไปใชในหลักสตูรปรบัปรุงป 2560 
- มีการประชุมเพ่ือรวมหาแนวทางแกปญหาเรื่อง

รายวิชาท่ีเกิดข้ึน เชน การเปลี่ยนแผนการสอน 
หรือจัดหาผูสอนใหเหมาะสม 

- มีกระบวนการเทียบโอนผลการเรยีน  

 

  4  -  
  5  -  
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 
3  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 

2 
ดูกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตร เสนอ: ป 61 
เนนกระบวนการปรับสาระรายวิชา 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี   
หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีทันสมัยของอาจารยท่ีมอบหมายใหสอน ใน
วิชานั้นๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง สําหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญกับการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารย ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระท่ีเหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของ
นักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ การ
คนควาอิสระตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธการคนควาอิสระตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการ
ทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยคุศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรู 
ตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม          
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพ ฯลฯ  การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและ
ในสถานท่ีใดก็ได ผูสอนมีหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู สําหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนตน 
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงาน  ในประเด็นท่ีเก่ียวของอยางนอยดังตอไปนี้ 
 1. การกําหนดผูสอน 
 2. การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)  
การจัดการเรียนการสอน 

3.การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ   
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลอง    
กับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 
 5. การแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา           
ท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 

 6. การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการ 
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุเปาหมาย 
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เกณฑการประเมิน    
0 1 2 3 4 5 

ñ ไมมีระบบ  
ñ ไมมีกลไก 
ñ ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ñ ไมมีขอมูล
หลักฐาน 
 

ñ มีระบบมี
กลไก 
ñ ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
ñ มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
รูปธรรม 

ñ มีระบบ มีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
ñ มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 
ñ มีแนวทางปฏิบัติ
ท่ีดีโดยหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน 
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตผุล
อธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดไีด
ชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 
กก ตน เกณฑ การดําเนินงาน รายการ

หลักฐาน 
  0  -   
  1  -   
P  2  -  
 P 3 1. การกําหนดผูสอน 

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรจัดใหมีการประชุมเตรียมการสอน โดย 
1.1 ไดกําหนดใหอาจารยผูสอนของสาขาวิชา สารสนเทศศาสตร มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน เน่ืองจากอาจารยผูสอนทุกทานสําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาการสารสนเทศศาสตรหรือสาขาท่ีมีความเกี่ยวของกับสาขาวิชาการ
สารสนเทศศาสตร และรายวิชาท่ีจัดใหอาจารยแตละทานสอน จะมีเกณฑในการ
กําหนดอาจารยประจําวิชาจากประสบการณในการสอนและประสบการณดาน
งานวิจัย โดยใหอาจารยกรอกประวัติการสอนและความเช่ียวชาญเฉพาะดานและ
นํามากําหนดภาระการสอนในแตละภาคการศึกษาไมตํ่ากวา 3 รายวิชา/คน  โดย
สาขาจะจัดอาจารยผูสอนไวในแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษา เพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสมในการพบกันระหวางนักศึกษากับอาจารยประจําวิชาตลอดหลักสูตร 
(plan)  
1.2 หลักสูตรสาขาวิชา สารสนเทศศาสตร ไดมีการกําหนดใหนักศึกษาไดเรียนจาก
อาจารยท่ีมี 

- รายงานการ
ประชุม
พิจารณาการ
กําหนดผูสอน 

- ปฏิทินการสง 
มคอ.คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร 

- ภาพกิจกรรม
อบรมการ
เขียน มคอ. 

- รายงาน
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หลักฐาน 

ประสบการณท่ีหลากหลาย โดยเชิญอาจารยจากตางสาขาวิชาหรือตางคณะมา
ถายทอดความรูในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ  เชน รายวิชาพ้ืนฐานการออกแบบสําหรับ
งานสารสนเทศ โดยเชิญอาจารยผูสอนจากสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มา
สอนในรายวิชา เปนตน (Do)    
1.3 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรไดมีการประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ
กําหนดผูสอนในแตละรายวิชา โดยไดพิจารณาความเหมาะสมของผูสอนและ
รูปแบบการสอนในรายวิชาตาง ๆ ท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2559 เชน รายวิชาวิจัย  
รายวิชาเตรียมฝกประสบการณ รายวิชาสัมมนา และรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ โดยวางแผนกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน เปนตน (Check + Act) 
2. การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู มคอ.3 และ มคอ.4 
การจัดการเรียนการสอน 
2.1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดกําหนดปฏิทินการสง มคอ. 3 และ มคอ.
4 เพ่ือการกํากับ ติดตาม ใหเปนไปตามแผนการเรียนรู (Plan) 
2.2 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรกําหนดใหทุกรายวิชาตองมีรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) โดย อาจารยประจําวิชาทุกทานรวมกันปรับปรุงเน้ือหาการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาน้ัน ๆ ใหทันสมัยเปนไปตามการเปล่ียนแปลงทางวิชาชีพ กําหนด
กิจกรรมการเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแตละรายวิชา และ
สงใหอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาอนุมัติภายใน 7 วัน กอนเปดภาคการศึกษา 
(Do) 
2.3 สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร กําหนดใหอาจารยประจําวิชาตองแจกรายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3) ใหแกนักศึกษาพรอมท้ังอธิบายรายละเอียดดังกลาวในครั้งแรกท่ี
พบนักศึกษาในรายวิชาน้ัน และใหทุกทานดําเนินการสอนตามกําหนดการสอนท่ีระบุ
ไวในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) น้ัน โดยอาจารยท่ีสอนในรายวิชาเดียวกันตองใช
ขอสอบชุดเดียวกันท้ังสอบกลางภาคและปลายภาค (Do) 
 2.4 สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร มีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ 
และมีคุณสมบัติดานความรูตรงหรือเกี่ยวของกับสาขาวิชา มีประสบการณและมี
เวลาในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถมาพบอาจารยประจําวิชา
ไดท่ีหองพักอาจารย หรือติดตอส่ือสารผานระบบ facebook และ E-Mail (Do) 
 2.5 หลักสูตรไดมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา โดยไดแตงต้ัง
กรรมการทวนสอบ เพ่ือทบทวนในประเด็น เน้ือหาการสอน  การประเมิน
รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3 , มคอ.5 กรณีฝกประสบการณวิชาชีพใช มคอ. 4  
และ มคอ.6) ประเมินการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบ/ขอสอบ/ใบงาน/รายงาน/
ผลงาน/การใหเกรดถูกตอง ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจดัการเรียนการสอน 
โดยมีรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2559 ท้ังส้ิน 29 รายวิชาและไดเขาสู
กระบวนการพิจารณาผลการเรียนท้ังส้ิน 19 รายวิชา คิดเปนรอยละ 100 ของ
รายวิชาท้ังหมด  และไดเขาสูกระบวนการทวนสอบจํานวน 9 รายวิชา เน่ืองจาก 
เปนรายวิชาท่ียังไมเคยเขารับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ (Check) 
 2.6 นําผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิไปปรับปรุงการจัดทําแผนการเรียนและ
แนวทางการสอนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น (Act) 
 3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย  การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดกําหนดใหทุกสาขาวิชาตองจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีการบูรณา 
การกับการวิจัย การบริการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย

โครงการปลูก
จิตสํานึกให
เยาวชนไทย
ปองกันทุจริต 
ณ โรงเรียน
กาฬสินธุพิทยา
สัย มิตรภาพท่ี 
32 อําเภอ
เมือง จังหวัด
กาฬสินธุ 
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กก ตน เกณฑ การดําเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรมีการบูรณาการ   พันธกิจตางๆกับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี โดยระบุรายละเอียดในแผนยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ดังน้ี (plan) 
 1.การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนใน โครงการบริการ
วิชาการ โครงการปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนไทยปองกันทุจริต ณ โรงเรียนกาฬสินธุ
พิทยาสัย มิตรภาพท่ี 32 อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ และไดนําเน้ือหารายวิชาตาง 
ๆ ของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร คือ รายวิชาจิตวิทยาการบริการ รายวิชา
พฤติกรรมของผูใชและความตองการสารสนเทศ และรายวิชาการเผยแพร
สารสนเทศดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชกับกิจกรรมของโครงการดังกลาว เชน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ
พิทยาสัย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ (Do) 
 2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดแผนปฏิบัติราชการดานการ
ทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม โดยใหแตละสาขาวิชาเขามามีสวนรวมในการวางแผน เสนอ
โครงการอนุมัติงบประมาณในการดําเนินงาน สงเสริมใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมใน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง 
เปนตน (Do) 
 3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะเพ่ือ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการดานการวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และดานพัฒนานักศึกษา (check) 
 4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดนําผลการประเมิน มาปรับปรุง
แผนยุทธศาสตรของ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เชน วิธีการหรือกระบวนการสรรหาทุนวิจัย 
รูปแบบการบริการวิชาการและวิธีการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชาและคณะให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Act) 

  4  -  
  5  -  
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

3  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

 
 
 
 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 

2 
มีระบบมีกลไก มีการดําเนินงาน ลมีีการประเมินกระบวนการ
ทํางานงานแตไมมีการปรับปรุงหรอืพัฒนากระบวนการในการ
วางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3  การประเมินผูเรียน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี   
การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือใหขอมูลสารสนเทศท่ี

เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
(Assessment for Learning) การประเมินท่ีทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปนและมีการนําผลการ
ประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (Assessment as Learning)       
และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Assessment 
of Learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพ่ือจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผล     
การเรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพ่ือจุดมุงหมายสองประการ
แรกดวย ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมินวิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการ
กํากับให มีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มีการใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลายใหผล
การประเมิน ท่ีสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (Real World)  และมีวิธีการให
ขอมูลปอนกลับ (Feedback) ท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองไดใหผลการ
ประเมินท่ีสะทอนระดับความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองให
ความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพดวย 
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานในประเด็นท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
  1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
  3. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) 
  4. การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
  ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานท้ังหมดท่ีสะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินท่ีเชื่อถือได ใหขอมูลท่ีชวยใหผูสอน
และผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 
เกณฑการประเมิน    

0 1 2 3 4 5 

ñ ไมมีระบบ  
ñ ไมมีกลไก 
ñ ไมมีแนวคิด
ในการกํากบั
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ñ ไมมีขอมูล
หลักฐาน 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ ไมมีการนาํระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมนิ
กระบวนการ 
ñ ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมนิ
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมนิ
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
ñ มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

ñ มีระบบ มกีลไก 
ñ มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมินกระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/พัฒนา/
กระบวนการจากผลการประเมิน 
ñ มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรมการ
ดําเนินงาน 
ñ มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจกัษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธบิายการ
เปนแนวปฏบิัติที่ดีไดชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
กก ตน เกณฑ การดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
  0  -   

  1  -   
P  2  -  
 P 3 1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
1.1 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ไดมีการกําหนดเกณฑในการพัฒนาผล
การเรยีนรูของนักศึกษาเปน 5  
ดาน ไดแกดานคณุธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ และดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตาม มคอ. 2 และนํามากําหนดกลยุทธวิธีการสอนตาม มคอ.3 
โดยมีการกําหนดนํ้าหนักคะแนนของรายวิชาซึ่งมีท้ังรายวิชาทฤษฏี 
รายวิชาท่ีมีท้ังทฤษฏีและปฏิบัติ ใหสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา 
(plan) 
 1.2 เมื่อเปดภาคการศึกษาอาจารยทุกทานแจก มคอ. 3 ใหกับ
นักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาไดทราบเก่ียวกับรายละเอียดของรายวิชาท่ี
จะตองศึกษาตลอดจนเกณฑในการประเมินผลรายวิชา (Do) 
 1.3 ในการประเมินผลของผูเรียนดังกลาวน้ัน สาขาวิชา 
สารสนเทศศาสตร ไดใชเครื่องมือ ท่ีหลากหลายในการประเมินแลวแต
สภาพของรายวิชา มีการวัดผลจากขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  งานท่ี
มอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การเขาเรียน การมสีวนรวม
ในหองเรียน การเขารวมกิจกรรม ท่ีคณะฯ สาขาวิชาฯ หรือมหาวิทยาลัย
จัดข้ึน (Do) 
 1.4 ในการออกขอสอบน้ันอาจารยทุกทานไมวาจะเปนอาจารย
ประจําหลักสตูร อาจารยผูสอน จะมีการออกขอสอบรวมกันถามีการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเดยีวกัน ท้ังน้ีเพ่ือใหการจัดการเรียนการ
สอนเปนมาตรฐานเดียวกัน ขอสอบน้ันจะมีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
และสอดคลองกับจดุเนนของรายวิชา (Do)  
 1.5 การประเมินผลการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษาน้ัน 
อาจารยผูสอนจะตัดเกรดตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 8 เกรดซึ่งเปน
เหมือนกันทุกคน โดยนักศึกษาไดทราบเกณฑน้ีแลวตั้งแตครั้งแรกท่ีพบกับ
อาจารยประจําวิชา ซึ่งไดแจงรายละเอียดไวใน มคอ.3 (Do) 
 1.6 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการประชุมทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  เพ่ือประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐาน TQF (Check) 
 1.7 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรไดนําผลการประเมิน
มาวิเคราะหและทําการปรับปรุงใน มคอ.3 รายวิชาปการศึกษา 2559 
(Act) 
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 2.1 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรมคีําสั่งแตงตั้งกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เพ่ือทบทวน รายละเอียดของแตวิชาท่ีมีการ

- มคอ.2 หลักสตูร 
2554 

- แฟม มคอ.3,4,5,6 
- วาระการประชุม

พิจารณาผลการเรียน
ครั้งท่ี 2/2559 เดือน
พฤษภาคม 2559 

- ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 2559 
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กก ตน เกณฑ การดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เรียนการสอน เน้ือหารายวิชา ประเมินการใหคะแนนจาก
กระดาษคําตอบ/ขอสอบ/ใบงาน/รายงาน/ผลงาน/การใหเกรดถูกตอง 
ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล
การเรยีนรูตามกรอบมาตรฐาน TQF (plan) 
 2.2 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรไดจัดประชุมพิจารณาเกรดใน
ระดับสาขากอนสงผลการเรยีนของนักศึกษาใหกับคณะ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองของการประเมินผลการเรยีนรู (Do) 
 2.3 คณะฯ ไดมีการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
พิจารณารายละเอียด ดังน้ี (Check) 
      1) เน้ือหาการสอน  การประเมินรายละเอียดของรายวิชา  
(มคอ.3 , มคอ.5 กรณีฝกประสบการณวิชาชีพใช มคอ. 4  และ มคอ.6) 
                 2) ประเมินการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบ/ขอสอบ/ใบ
งาน/รายงาน/ผลงาน/การใหเกรดถูกตอง 
      3) ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอน 
      4) การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 2.4 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรไดนําผลการประเมิน
มาวิเคราะหและทําการปรับปรุงการเรยีนการสอน การประเมินการให
คะแนน  การมอบหมายงาน (Act) 
3.  การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมนิ
หลักสูตร (มคอ.5,มคอ.6 และ มคอ.7) 
มหาวิทยาลยัฯ มีการประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน แบงเปน 3 ดาน 
ไดแก ดานอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยผูสอน ดานสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
และดานวิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู ซึ่งอาจารยผูสอนก็จะนํา
ขอมูลดังกลาวมาใสไวใน มคอ. 5 ท่ีเปนจุดเดน และจดุดอย เพ่ือท่ีจะนําไป
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในภาคเรยีนถัดไป ซึ่งตองจัดทําใหแลว
เสร็จภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นภาคการศึกษา และอาจารยประจํา
หลักสตูรจะนําขอมูลท่ีสรุปตามแบบมคอ. 5 น้ันมาจัดทําเปน มคอ. 7 ให
แลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

  4  -  
  5  -  
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 
3  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 

2 

สาขาวิชามีระบบและกลไก นําระบบไปใช มีการประเมิน
กระบวนการแตไมมีการปรับปรุงกระบวนการในการประเมิน
ผูเรยีน สาขาวิชาควร 
- เนนสาระหลักสูตร สํารวจความตองการของตลาดและ

ความกาวหนาของวิชาชีพอยางจริงจัง เพ่ือนํามาสูการ
ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 

- การกํากับติดตาม มคอ.3,4,5,6 โดยเนนรายละเอียดดาน
คุณภาพ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
หลักสตูร เชน นําผลจากการทวนสอบมาปรับปรุงใน มคอ.
3 และการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน ท้ัง
จากการสังเกตและการสัมภาษณ 

- กําหนด learning outcome ของแตละรายวิชาวาคือ
อะไร แตละรายวิชาจะตองสอดคลองและสงตอซึ่งกันและ
กัน เปนเอกภาพและมุงสูทิศทางเดียวกันท้ังหลักสตูร 

- ควรศึกษา Outcome-based education สํารวจความ
คิดเห็นและความตองการของผูเก่ียวของ (นอกเหนือจาก
ความเห็นของอาจารยท่ีพัฒนาหลกัสูตร) เพ่ือกําหนดผล
การเรยีนรูในแตละรายวิชา 

- การปรับการเรยีนรูใหสอดคลองกับความตองการของผูใช 
เชน 3(2-2-5), 3(3-0-6) และอ่ืนๆ สามารถปรับได 
เน่ืองจากไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

- เนน “กระบวนการ” ท่ีจะไดมาซึ่งผลท่ีตองการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี   
ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การ

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท่ี
หลักสูตร แตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

เกณฑการประเมิน 
มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนน 

เทากับ 0 
 มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนน เทากับ 3.50 
 มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนน 
เทากับ 4.00 
 มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนน 
เทากับ 4.50 
 มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนน 
เทากับ 4.75 
 มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนน เทากับ 5.00 

สูตรการคํานวณ 
   1. คํานวณหาคารอยละผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามสูตร 

จํานวนตัวบงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
ท่ีดําเนินการไดจริง x 100 

จํานวนตัวบงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
ท่ีตองดําเนินงานในปการศึกษาน้ันๆ 

   2. นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 
   2.1 คารอยละ100    คิดเปน 5 คะแนน 
  2.2 คารอยละ80      คิดเปน 1 คะแนน 
  2.3 คารอยละไมเกินรอยละ 80   คิดเปน 0 คะแนน 
  2.4 คารอยละท่ีมากกวา 80 และไมเกินรอยละ 100 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้ 

 คะแนนท่ีได  =  1 + 0.2 (คารอยละท่ีคํานวณไดจาก 1 – 80) 

หมายเหตุ 0.2 หมายถึง สัดสวนของคะแนน 4  โดยคิดจากรอยละระหวาง 80 ถึง 100 
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ผลการดําเนินงาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
เปนไป

ตามเกณฑ 
ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

หลักฐาน/
เอกสารอางอิง 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

 P 
 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

P  
 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย   กอนการ 
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

P  
 

4) จัด ทํารายงานผลการดํ า เ นินการของราย วิชา  และรายงาน              
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

P  

 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

P  
 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

P  
 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน  
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

P  
 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน การ
จัดการเรียนการสอน 

- - 
 

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

P  
 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

- - 
 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม ท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

P  
 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - 
 

รวมตัวบงช้ีในปน้ี 9   
จํานวนตัวบงช้ีท่ีดําเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-5 4   

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-5 80.00   
จํานวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดําเนินการผาน 8   

รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี 80.00   
รวมตัวบงช้ีในปน้ี 9   

จํานวนตัวบงช้ีท่ีดําเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-5 4   
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ผลการประเมินตนเองปนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

5  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

 
จากคณะกรรมการ รายงานการรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 5 
 

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 
1. ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 

1. เนนสาระหลักสูตร สํารวจความตองการของตลาดและ

ความกาวหนาของวิชาชีพอยางจริงจัง เพ่ือนํามาสูการ

ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 

2. การกํากับติดตาม มคอ.3,4,5,6 โดยเนนรายละเอียดดาน

คุณภาพ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ

หลักสตูร เชน นําผลจากการทวนสอบมาปรับปรุงใน มคอ.3 

และการประเมินผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐาน ท้ังจาก

การสังเกตและการสมัภาษณ 

3. กําหนด learning outcome ของแตละรายวิชาวาคืออะไร 

แตละรายวิชาจะตองสอดคลองและสงตอซึ่งกันและกัน เปน

เอกภาพและมุงสูทิศทางเดยีวกันท้ังหลักสูตร 

4. ควรศึกษา Outcome-based education สํารวจความ

คิดเห็นและความตองการของผูเก่ียวของ (นอกเหนือจาก

ความเห็นของอาจารยท่ีพัฒนาหลกัสูตร) เพ่ือกําหนดผล

การเรยีนรูในแตละรายวิชา 

5. การปรับการเรยีนรูใหสอดคลองกับความตองการของผูใช 

เชน 3(2-2-5), 3(3-0-6) และอ่ืนๆ สามารถปรับได 

เน่ืองจากไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

6. เนน “กระบวนการ” ท่ีจะไดมาซึ่งผลท่ีตองการ 

 
 
 
 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 

0 

เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรนําเขากระบวนการ
ลาชากวารอบปท่ีประเมิน จึงทําใหอาจารยประจํา
หลักสูตรไมครบ 5 คน และมีการประชุมนอยกวารอย
ละ 80  
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องคประกอบที่ 6  สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

 ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี 
ความพรอมดานการใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด 
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอ่ืนๆ รวมท้ังการบํารุงรักษาท่ีสงเสริมสนับสนุนให
นักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จะพิจารณาไดจาก 

 
ตัวบงช้ี   จํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงช้ี 6.1 สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี   
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ 

เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และ สิ่ง
อํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา 
สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ ตองมี
ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนา จากผลการ
ประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผล  การ
ดําเนินงานในประเด็นท่ีเก่ียวของอยางนอยดังตอไปนี้ 
  1. ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
  2. จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
  3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย            
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
  ในการประ เ มิน เ พ่ือใหทราบว าอยู ในระดับคะแนนใด ให พิจ ารณาในภาพรวม                          
ของผลการดําเนินงานท้ังหมดท่ีสะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน และ
สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 
 
 

หมวดที ่5 การบริหารหลักสูตร 
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เกณฑการประเมิน    
0 1 2 3 4 5 

ñ ไมมีระบบ  
ñ ไมมีกลไก 
ñ ไมมี
แนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ñ ไมมีขอมูล
หลักฐาน 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

ñ มีระบบมีกลไก 
ñ มีการนําระบบ
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
ñ มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 

ñ มีระบบ มีกลไก 
ñ มีการนําระบบกลไกไป 
สูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ñ มีการประเมิน
กระบวนการ 
ñ มีการปรับปรุง/
พัฒนาการกระบวนการ
จากผลการประเมิน 
ñ มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
ñ มีแนวทางปฏิบัติท่ีดโีดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยนืยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตผุลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดไีดชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน 
กก ตน เกณฑ การดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
  0  -   
  1  -   
P P 2 1. ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/

สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร
เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดประชุม
การทําแผนปฏิบัติราชการรวมกับหลักสตูร โดยไดมี
การจัดสรรงบประมาณ ประจําปท้ังงบประมาณ
แผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการ
ฝกปฏิบัติ ทุกภาคการศึกษา และมีนโยบายใหจดั
หองสําหรับศึกษาคนควาโดยจัดหอง A106 เปน
หองเรียนรูสําหรบันักศึกษา โดยมกีารจัดประชุมเพ่ือ
สอบถามความตองการของอาจารยประจําหลักสูตร
ดําเนินการจัดหองเรยีนรู โดยสาขาสารสนเทศเปน
ผูรับผิดชอบ 
2. จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
ระดับมหาวิทยาลัยมีจดุเช่ือมตออินเตอรเน็ตใน
ระบบไรสาย หนังสือดานการบรหิารจัดการและดาน
อ่ืน ๆ รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน สวนระดับ
คณะมจีัดทําหองเรยีนรูสําหรบัใหนักศึกษาไดคนควา
หนังสือ ตําราเฉพาะทางท่ีเปนหนังสือภาษาไทยและ
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กก ตน เกณฑ การดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีมีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการ
จัดการเรียนการเรยีนการสอนอยางเพียงพอ ซึ่ง
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ไมไดรับการจดัสรร
งบประมาณเพ่ือการจดัสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูมาสู
สาขาวิชาโดยตรง ไดจัดสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูดังน้ี  
2.1 หองเรียนบรรยาย จํานวน 1 หอง  
2.2 หองปฏิบัติการเทคนิคสารสนเทศศาสตร ใช
พ้ืนท่ีของกลุมงานวิทยบริการ  
2.3 หองคนควา (หองสมุดคณะฯ) 
2.4 หองปฏิบัติการซอม สราง บํารุงรักษาเอกสาร ท่ี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2.5 โปรแกรมหองสมุดสําเรจ็รูป Walai Autolib 
2.6 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สาํหรับเรียนวิชา
ดานการจดัการสารสนเทศดจิิตอล 
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร มีการประชุมและสรุป
แนวทางปฏิบัติเพ่ือพัฒนาการจดัสิง่สนับสนุนการ
เรียนรูประจาํปการศึกษา 2559 การประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ได
คะแนนเฉลีย่ 3.60 อยูระดับมาก การประเมินความ
พึงพอใจของอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูได
คะแนนเฉลีย่ 3.53 อยูในระดับมาก และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัตริาชการประจําป 
2560 

  3 -  
  4  -  
  5  -  
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 
2  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ขอเสนอแนะ 

2 
มีระบบมีการดาํเนินการเพ่ือใหไดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู แต
ระบบยังไมชัดเจนเทาท่ีควร มีการประเมินกระบวนการแตไมมี
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
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จากคณะกรรมการ รายงานการรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 6 
 

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 
1. ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 

- ระบบดําเนินการใหไดมาซ่ึงสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูท่ียังไมชัดเจน  

- การสํารวจความตองการนักศึกษาจะเปน

เครื่องมือในการสะทอนและเสนอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูท่ีมีน้ําหนักตอคณะและ

มหาวิทยาลัย 
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สวนที ่3 
สรุปผลการประเมิน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ 5 องคประกอบและ 14 ตัวบงชี้ ตามคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงชี้ในกลุม ข ซ่ึงเปนสถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี มีคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของสถาบัน พบวาไดดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน อยางครบถวน โดยมี
ผลการประเมินท้ัง 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ อยูในระดับนอย มีคาคะแนน เทากับ 1.34 รายละเอียดผล
การประเมินแตละองคประกอบ ดังนี้ 

ตาราง 1 สรุป ผลการประเมินรายตัวบงช้ี ระดับหลักสูตร 
ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย ผลการประเมิน 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  (หมวดที่ 1) 
ตัวบงชี ้1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ผาน ไมผาน ไมผาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวดที่ 3) 
ตัวบงชี ้2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

3.51 
คะแนน 

ไมขอรับการ
ประเมิน 

0 

 

ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑติปริญญาตรีทีไ่ดงานทาํหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 80 
ไมขอรับการ

ประเมิน 

0 

 

ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

รอยละ 32 - 
- 

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา (หมวดที่ 3) 

ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 4 คะแนน ไมขอรับการ
ประเมิน 

1.00 

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 4 คะแนน 3 2.00 

ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 คะแนน 2 2.00 

องคประกอบที่ 4 อาจารย (หมวดที่ 2) 
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4  คะแนน 1 1.00 

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย  3 1.67 

     ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวฒุิ
ปริญญาเอก 

ป.ตรี 12% 
ป.โท 36% 

0 0.00 

    ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่ดาํรง
ตําแหนง ทางวิชาการ 

ป.ตรี 36% 
ป.โท 48% 

0 
0.00 

 

    ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
ป.ตรี 12% 
ป.โท 24% 

5 
5.00 

ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 คะแนน 2 2.00 

 



 

53 | ห น า  

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย ผลการประเมิน 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน (หมวดที่ 4) 
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 คะแนน 2 2.00 

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน      
การสอน 

4 คะแนน 
3 

2.00 

ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน 4 คะแนน 3 2.00 

ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

รอยละ 95 5 
0.00 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (หมวดที่ 5) 

ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 4 คะแนน 2 2.00 

ผลการประเมินคาคะแนนเฉลี่ย 
ตัวบงชีท้ี่ 2.1 - 6.1 (13 ตัวบงชี)้  

คุณภาพระดับ 

 

2.00 
 

นอย 

 

1.34 
นอย 

 

ตาราง 2. วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 
ประกอบ

ท่ี 

คะแนน
ผาน 

จํานวนตัว
บงชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดี
มาก 

1 ไมผานการประเมิน หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

นอ
งค

ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

2 - - 2.1,2.2 0.00 ระดับคุณภาพนอย 
3 3 3.1,3.2,3.3 - - 1.67 ระดับคุณภาพนอย 
4 3 4.1,4.2,4.3 - - 1.56 ระดับคุณภาพนอย 
5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 1.50 ระดับคุณภาพนอย 
6 1 - 6.1 - 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

รวม 13 7 4 2 1.61 ระดับคุณภาพนอย 
ผลการประเมิน  1.67 1.50 - 1.34 ระดับคุณภาพนอย 

 
หมายเหตุ ในประเด็นตัวบงชี้ท่ี 3.3 และ 4.3 เปนผลลัทธของกระบวนการยอย 
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สรุปจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะแตละองคประกอบ  
(ระบุจุดเดนวิธีปฏิบัติและผลการดําเนินงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี หรือนวัตกรรมท่ีสรางข้ึน) 

 
การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

ไมมี 

1. ควรติดตามผลการสําเร็จการศึกษาและความพึง

พอใจผูใชบัณฑิต 

2. การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต อาจใช

คําถามอิงตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรูตาม มคอ.2 แตใช

การสัมภาษณดวยภาษาท่ีเขาใจงาย เนนจุดเนนใน 

curriculum mapping  

 
จากคณะกรรมการ  ผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 3  
 

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

ไมมี 

1. การบริการวิชาการ อาจเลือกสถานท่ีท่ีไดประโยชน

พรอมกันหลายดาน เชน สามารถแนะแนวการศึกษา 

ประชาสัมพันธหลักสูตร และบริการวิชาการไดดวย 

2. ตองสํารวจและวิเคราะหความตองการของตลาด

อยางชัดเจน  

3. ยังขาดกระบวนการคัดกรองคุณสมบัตินักศึกษา 

หลักสูตรควรมีกระบวนการเตรียมความพรอมพ้ืนฐาน

สําหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร (วิชาหลัก) ไดท้ัง

กอนการเรียนและระหวางเรียน (ภาคการเรียนท่ี 1) 

4. ควรมีโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

(ตลอดท้ัง 4 ป) เนนท่ี outcome วานักศึกษาทําได

จริงหรือไม คุณภาพเปนอยางไร – สงผลตอความ

เชื่อม่ันของนักศึกษาและนักเรียนท่ีสนใจในหลักสูตร

ในอนาคต 

5. ควรสรางเครือขายท้ังในระดับนักศึกษาและ

อาจารยกับภายนอกอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางชื่อและ

การรับรูของหลักสูตรในสังคม เพ่ือใหนักศึกษาไดเห็น

โอกาสการทํางานไดอยางกวางขวาง เกิดความ

ภาคภูมิใจในวิชาชีพมากข้ึน 

6. ใชโอกาสการสื่อสารทางอินเตอรเน็ต สตารทอัพ  
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การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 4  
จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

1. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑของ สกอ.  
2. อาจารยประจําหลักสูตรเปนผูเชี่ยวชาญทางดาน
วิชาชีพสารสนเทศศาสตร ซ่ึงเปนผูท่ีมี
ประสบการณในการหองสมุด 
3. อาจารยทุกคนมีผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง 

1. หลักสูตรไดมีการวางแผน สงเสริมและสนับสนุนให
อาจารยประจําหลักสูตรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ภายในปการศึกษา 2560 อยางนอย 1 ทาน  
2. หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาตอใน
ระดบัปรญิญาเอก  1 ทาน   
3. ควรตอยอดคุณภาพของผลงานใหสูงข้ึน เชนจาก 

TCI2 เปน TCI1 และจากระดับชาติ เปนระดับ

นานาชาติในประเทศ(กอนก็ได) 

4. รวมกันวางแผนเพ่ือผลักดัน/สงเสริมอาจารยใน

หลักสูตรเพ่ือทําตําแหนงทางวิชาการอยางชัดเจน 

และวางแผนการจัดการภาระงานดานตางๆ ใน

ภาพรวมรวมกัน ทํางานเปนทีม ไมเปนการรับผิดชอบ

รายบุคคล 

 
จากคณะกรรมการ รายงานการรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 5 
 

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

ไมมี 

1. เนนสาระหลักสูตร สํารวจความตองการของตลาด

และความกาวหนาของวิชาชีพอยางจริงจัง เพ่ือ

นํามาสูการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 

2. การกํากับติดตาม มคอ.3,4,5,6 โดยเนน

รายละเอียดดานคุณภาพ เพ่ือใชเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เชน นําผลจากการ

ทวนสอบมาปรับปรุงใน มคอ.3 และการประเมินผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน ท้ังจากการสังเกต

และการสัมภาษณ 

3. กําหนด learning outcome ของแตละรายวิชา

วาคืออะไร แตละรายวิชาจะตองสอดคลองและสง

ตอซ่ึงกันและกัน เปนเอกภาพและมุงสูทิศทาง

เดียวกันท้ังหลักสูตร 

4. ควรศึกษา Outcome-based education สํารวจ

ความคิดเห็นและความตองการของผูเก่ียวของ 

(นอกเหนือจากความเห็นของอาจารยท่ีพัฒนา
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จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 
หลักสูตร) เพ่ือกําหนดผลการเรียนรูในแตละรายวิชา 

5. การปรับการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูใช เชน 3(2-2-5), 3(3-0-6) และอ่ืนๆ สามารถ

ปรับได เนื่องจากไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

6. เนน “กระบวนการ” ท่ีจะไดมาซ่ึงผลท่ีตองการ 

 
จากคณะกรรมการ รายงานการรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 6 
 

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

ไมมี 

1. ระบบดําเนินการใหไดมาซ่ึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ท่ียังไมชัดเจน  

2. การสํารวจความตองการนักศึกษาจะเปนเครื่องมือ

ในการสะทอนและเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีมี

น้ําหนักตอคณะและมหาวิทยาลัย 
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