
ส่วนที่ 1    
บทน ำ 

 
 

1. ข้อมูลพื้นฐำนของหลักสูตร 
 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เริ่มพัฒนาหลักสูตรขึ้นในปีการศึกษา 2554 และได้เปิดรับ
นักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2555  และ รุ่นแรกภาค กศ.ปช. (ภาคพิเศษ) ในปีการศึกษา 
2556 ซึ่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์นี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 21 มกราคม 2554 และผ่านการรับรองหลักสูตร 
TQF จาก สกอ. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554  
 

  ส าหรับสถานที่ปฏิบัติงานของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์นั้น ใช้พ้ืนที่ของกลุ่มงาน
วิทยบริการ เป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะทางของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
 

2.2 วิสัยทัศน์ ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์  
 

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพในการพัฒนารากฐานแห่งปัญญา 
และแหล่งการเรียนรู้ 

ปรัชญำ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถ
จัดการองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี และน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และ จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ปณิธำน รากฐานแห่งปัญญา ขุมทรัพย์สรรพวิชา คุณค่าสารสนเทศ 
เป้ำหมำย ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ

เรียนรู้ของชุมชน 
วัตถุประสงค์    
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ และมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการสารสนเทศ

การให้บริการสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี จรรยาบรรณ คุณธรรม  จริยธรรม และมีความศรัทธาในวิชาชีพ                  

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในอันที่จะพัฒนาความรู้ และความช านาญในวิชาชีพ 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สนองตอบต่อความต้องการด้านการจัดการสารสนเทศ  ในยุคสังคม

เศรษฐกิจฐานความรู้ 
4) เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะที่จะสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในระดับสูงต่อไป 
 



 

2 | ห น้ า  

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

รักษาราชการแทนคณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์  ขจรปัญญาไพศาล 

ส านักงานคณบดี 
สาขาวิชาการจัดการทาง

วัฒนธรรม 
สาขาวิชาสารสนเทศ

ศาสตร์ 

ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา 

นางสาวปารมี  ลางคุลานนท์ 

งานพัฒนานักศึกษาและเลขานุการ 

อาจารย์ณัฐนันท์  สีดาแก้ว 

งานวิชาการและวิจัย 

อาจารย์มะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์ 

งานประชาสัมพันธ์ 

อาจารย์สุชาดา  สุรางค์กุล 

งานหลักสูตรและการสอน 

อาจารย์สิริอร  วงษ์ทวี 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาภาษาจนีธุรกิจ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร และพัฒนา
นักศึกษา 

อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

อาจารย์กิตติธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ 

2.3 ตรำสัญลักษณ์ 
 
                            ควำมหมำยของตรำสัญลักษณ์ 
    รูปสันหนังสือ  สื่อความหมายถึงสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

ตัว i ย่อมาจาก Information Science ที่หมายถึง สารสนเทศ
ศาสตร์ 

 
 

สีเหลือง  คือ ปัญญา 
สีขาว  คือ คุณธรรม จริยธรรม 
สีเขียว  คือ การอนุรักษ์ทรัพยากร 
สีด า  คือ ความหนักแน่น และเชื่อมั่นในวิชาชีพ 

                                     
  2.4 รำยช่ือผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร ชุดปัจจุบัน (ณ วันที่ส่ง SAR) 
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2.  วิธีกำรประเมิน 
            2.1  การวางแผนและการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 

 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/สัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย) 

 การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
      2.2  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

1) การระบุแหล่งหรือข้อมูลหลักฐานอ้างอิงชัดเจน ครบถ้วนเพื่อรองรับผลการ
ประเมิน  

2) การแสดงข้อมูลพ้ืนฐานที่รองรับการประเมินครบถ้วน เพียงพอต่อการประเมิน  
3) การประมวลผลข้อมูลถูกต้องตามนิยามของตัวบ่งชี้  
4) การค านวณค่าสถิติตามตัวบ่งชี้ถูกต้องตามสูตรหรือวิธีการที่ก าหนด  
5) การสรุปผลถูกต้องตามข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏ  
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ส่วนที่ 2    

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบและ 14 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ข ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี มีคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของสถาบัน พบว่าได้ด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน อย่างครบถ้วน โดยมี
ผลการประเมินทั้ง 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับน้อย  มีค่าคะแนน เท่ากับ 1.34 รายละเอียด 
ดังนี้ 

องค์ประกอบใน 
กำรประกันคุณภำพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดยส ำนักงำน      
          คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (ระดับปริญญำตรี) 
ผลกำรด ำเนินงำน  การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร พร้อมทั้งเอกสารอ้างอิงตามเกณฑ์คุณภาพ  

   ระดับหลักสูตร (3 ข้อ ประกอบด้วย ข้อ 1 ,2 และ 11) 
                          

กก ตน ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 
รำยกำรเอกสำร

หลักฐำน 
  1 จ านวนอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร 
 
 

     ไม่ผ่าน 
     ผ่าน  ผลการด าเนินงานดังนี้ 
  (ตัวอย่าง)  
1. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดใน  
มคอ. 2 จ านวน 5 คน 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามคุณสมบัติหลักสูตร ตาม มคอ. 2  
ที่ สกอ.รับรองแล้ว  

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

  2 คุณสมบัติของ 
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คนมีวุฒิระดับ
ปริญญาโทที่ตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
2 .มี ผลงานวิ จั ยที่ ไ ม่ ได้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
การศึกษา 

 

  11 ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตร 
ตามรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด  

ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนกำรประเมินตนเอง เหตุผล 

ไม่ผ่ำน  
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร ข้อเสนอแนะ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
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กำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 1  
 

จุดเด่น โอกำสในกำรพัฒนำ 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์ 

  อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิตผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบ
ประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสมมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพ
บริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตรและมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์เป็นการ
ด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ก าหนดโดย  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการ
ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าใน
หลักสูตร มีจ านวนอาจารย์  ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   
  องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพ
อาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวบ่งช้ี    จ ำนวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 

ไม่ผ่ำน 
ควรก ากับติดตามการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

หมวดที ่2 อำจำรย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี   
การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์ 

คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตร มีกลไกการ
คัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส  นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผน
ระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์  
  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงาน   ในประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  2. ระบบการบริหารอาจารย์ 
  3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
  ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่ง                
ทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถของอาจารย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน
การก ากับติดตาม
และปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบมีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก  ไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล  
การประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี  โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 

กก ตน เกณฑ์ กำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 
  0  -   
  1 กำรประเมินกระบวนกำรยังไม่ชัดเจน   
  2  -  
  3  -  
  4  -  
  5   
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนกำรประเมินตนเอง เหตุผล 

1 กระบวนการยังไม่ชัดเจน 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 

1 

- ควรพัฒนากระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เช่น
การลาศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการ 

- ควรมีการประเมินกระบวนการบรหิารและพัฒนา
อาจารย ์

- ควรเสริมแรงจูงใจให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร พัฒนา
ตนเอง  ในด้านการพัฒนาคุณวุฒริะดับปริญญาเอก/การ
ด ารงต าแหน่งทางวิชากร และการน าเสนองานวิชาการ  
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2       คุณภำพอำจำรย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    ปัจจัยน าเข้า   

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   

 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ
เพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์  ที่
เหมาะสม กับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   
 

ประเด็นในกำรพิจำรณำตัวบ่งช้ีนี้ จะประกอบด้วย 

     ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

     ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

     ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
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4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ              
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 

เกณฑ์กำรประเมิน    
      โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญำตรี  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญำโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญำเอก 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  

สูตรกำรค ำนวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้= 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

หมำยเหตุ 
คุณวุฒิปริญญำเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้นทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน  
ที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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สรุปจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ  

จ ำนวนอำจำรย์ตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำน 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน - 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 5 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน - 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 0.00 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 100.00 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 0.00 
 

แบบรำยงำนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

วุฒิกำรศึกษำ ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 

ปริญญา 

ตร ี

ปริญญา 

โท 

ปริญญา 

เอก 

น้อยกว่า  

6 เดือน 

6-9 

เดือน 

มากกว่า  

9 เดือน 

จ านวน

(คน) 

1. นางสาวณัฐนันท์  สีดาแก้ว       1 

2. นางสาวมะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์       1 

3. นางสาวปารมี  ลางคุลานนท์       1 

4. นางสุชาดา  สุรางค์กุล       1 

5. นางสิริอร  วงษ์ทวี       1 

รวม  5  5 

รวมทั้งสิ้น ...................5........คน 

ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ที่มีวุฒิปริญญำเอก 

 

...................-............คน 

คะแนนที่ได ้ ................0.00.........คะแนน 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

0.00 ไม่มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

4.2.2  ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์                
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง                        
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

เกณฑ์กำรประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญำตรี  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญำโท  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย  ์ รองศาสตราจารย์                             
และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญำเอก  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 

ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

 

สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ1เทียบกับคะแนนเต็ม5 

 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
0.00 ไม่มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 
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สรุปจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

จ ำนวนอำจำรย์ตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำน 

ศาสตราจารย์ คน 0 
รองศาสตราจารย์ คน 0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 0 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 5 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 100.00 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ.,รศ. และ ศ.) ร้อยละ 0.00 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ.,รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 0.00 
 

แบบรำยงำนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ที ่ ชื่อ-สกุล อ. ผศ. รศ. ศ. 
น้อยกว่า 

6 เดือน 

6-9 

เดือน 

มากกว่า 

9 เดือน 

จ านวน 

(คน) 

1. นางสาวณัฐนันท์  สีดาแก้ว        1 

2. นางสาวมะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์        1 

3. นางสาวปารมี  ลางคุลานนท์        1 

4. นางสุชาดา  สุรางค์กุล        1 

5. นางสิริอร  วงษ์ทวี        1 

รวม 5    5 
รวมทั้งสิ้น                                           .................5........... คน 

ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

                                       

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

คะแนนที่ได ้                                          ...........0.00........... คะแนน 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนกำรประเมินตนเอง เหตุผล 

0 ไม่มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

 

คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร ข้อเสนอแนะ 
0 ไม่มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
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4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริม
ให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการ อยู่ในรูป
ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง ทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

เกณฑ์กำรประเมิน   

 หลักสูตรระดับปริญญำตรี  

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้ 
เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญำโท  

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้ 
เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญำเอก  

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้ 
เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามสูตร 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 
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ผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
ระดับปริญญำ  (ตรี/โท/เอก) 

น้ ำหนัก 
จ ำนวน
ผลงำน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ ำหนัก 

ผลงำนทำงวิชำกำร 
1.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20 3 0.60 
1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20   
2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40   
2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40   
2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ. แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 
  

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและ แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 
  

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   

3.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 0.60 2 1.20 

3.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 0.60   

4.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.80   

4.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.80   

4.3 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 0.80   

4.4 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 1 0.80   
5.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 
  

5.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 

1.00 
  

5.3 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1.00   

5.7 ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   

5.8 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 
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งำนสร้ำงสรรค์ 
6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.20 
  

7. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
8. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   

9. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80   

10. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 

จ านวนผลงานวิชาการท้ังหมด 5 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1.80 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 36 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้  
คะแนนกำรประเมินตนเอง เหตุผล 

5.00 คณาจารย์ทุกคนมีผลการงานทางวิชาการ 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้  

 

สรุปผลกำรประเมินตนเองตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้  

คะแนนกำรประเมินตนเอง เหตุผล 
1.67  

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้  

 
 
 

คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร ข้อเสนอแนะ 
5.00 คณาจารย์ทุกคนมีผลการงานทางวิชาการ 

คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร ข้อเสนอแนะ 
1.67  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3   ผลที่เกิดกับอำจำรย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี   

ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ให้มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน 

นักศึกษาท่ีรับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
         1. การคงอยู่ของอาจารย์ 
         2. ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน   
 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีการ
รายงาน 
ผลการ
ด าเนินงาน  

 มีการรายงาน 
ผลการ
ด าเนินงาน 
ในบางเรื่อง  

 มีการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ครบทุกเรื่อง 
ตามค าอธิบาย 
ในตัวบ่งช้ี  
 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี   
 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
บางเรื่อง 
 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี   
 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 
 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบายใน 
ตัวบ่งช้ี  
 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุก
เรื่อง 
 มีผลการด าเนินงาน 
ที่ โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสตูรนั้นในสถาบันกลุ่ม
เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจประเมิน
สามารถ 
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผล
การด าเนินงานท่ีโดดเด่น
อย่างแท้จริง 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
กก ตน เกณฑ์ กำรด ำเนินงำน รำยกำร

หลักฐำน 
  0  -   
  1  -   
  2 - มีการรายงานอัตราการคงอยู่และรายงานความพึงพอใจของอาจารย์ แต่

ไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

 
 

 
 

- สมอ.08 
- ผลส ารวจ
ความพึงพอใจ
ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร
ต่อการบริหาร
หลักสูตร 

  3   
  4  -  
  5  -  
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

2 
 มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้  แต่ไมม่ีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง 

5 
3 3 

5 5 5 

0
2
4
6

ปี 
25

54
 

ปี 
25

55
 

ปี 
25

56
 

ปี 
25

57
 

ปี 
25

58
 

ปี 
25

59
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

จ านวน
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

คะแนนเฉลี่ย 3.92 4.34 4.34

3.92 
4.34 

4.34 

3.5

4

4.5

ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของอำจำรย์ต่อกำรจัดกำร
หลักสูตร 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

 

กำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 4  
 

จุดเด่น โอกำสในกำรพัฒนำ 
1. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สกอ.  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการห้องสมุด 
3. อาจารย์ทุกคนมีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

1. หลักสูตรได้มีการวางแผน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ภายในปีการศึกษา 2560 อย่างน้อย 1 ท่าน  
2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก  1 ท่าน   
3. ควรต่อยอดคุณภาพของผลงานให้สูงขึ้น เช่นจาก 

TCI2 เป็น TCI1 และจากระดับชาติ เป็นระดับ

นานาชาติในประเทศ(ก่อนก็ได้) 

4. ร่วมกันวางแผนเพื่อผลักดัน/ส่งเสริมอาจารย์ใน

หลักสูตรเพื่อท าต าแหน่งทางวิชาการอย่างชัดเจน 

และวางแผนการจัดการภาระงานด้านต่างๆ ใน

ภาพรวมร่วมกัน ท างานเป็นทีม ไม่เป็นการรับผิดชอบ

รายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 

2 
 มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้  แต่ไมม่ีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
  

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบ
ในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน 
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 
 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัว
บ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
  
ตัวบ่งช้ี   จ ำนวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
        - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

      - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

      - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 
 

หมวดที ่3 นักศึกษำและบัณฑิต 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1       คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      ผลลัพธ์  
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education : TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2              
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะ        
ทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์      
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมอง
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 

เกณฑ์กำรประเมิน :  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 

สูตรกำรค ำนวณ   

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
 

ข้อมูลประกอบ  
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนกำรประเมินตนเอง เหตุผล 
ไม่ขอรับกำรประเมิน ไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในปี 2559 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

 
 
 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
0 กระบวนการส าเร็จการศึกษาไม่ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญำตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขา 
นั้นๆที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา        
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นการนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุก
ประเภท  ที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้การนับจานวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จ
การศึกษาเท่านั้น 

เกณฑ์กำรประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรกำรค ำนวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

x 5 
100 

 
หมำยเหตุ : จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนกำรประเมินตนเอง เหตุผล 
ไม่ขอรับกำรประเมิน ไม่มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี 2559 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

กำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 2 
จุดเด่น โอกำสในกำรพัฒนำ 

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

1. ควรติดตามผลการส าเร็จการศึกษาและความพึง

พอใจผู้ใช้บัณฑิต 

2. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต อาจใช้

ค าถามอิงตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตาม มคอ.2 แต่ใช้

การสัมภาษณ์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เน้นจุดเน้นใน 

curriculum mapping  

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยู่กับปัจจัยส าคัญคือนักศึกษาระบบประกันคุณภาพ 
นักศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาและการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                  
มีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้เป็น 
  ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลักได้แก่                  
(1) กลุ่มวิชาหลัก (core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะ       
การเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยี (information, media, and technology skills)  
  ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากคือ 
   1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการ
แก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (creativity and 
innovation)  (3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaborative)  
   2) กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology 
skills) ประกอบด้วยการรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT                     
(ICT literacy) และ 

คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร ข้อเสนอแนะ 
0 มีบัณฑิตที่ยื่นขอส าเร็จการศึกษาในปี 2559 จ านวน 2 ราย 
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   3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถ
ในการปรับตัวและยืดหยุ่น (flexibility and adaptability) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง                   
(initiative and self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social & cross-cultural 
interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (productivity and accountability) ความเป็น
ผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and responsibility  
  การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษาเริ่ มด า เนินการตั้ งแต่                  
ระบบการรับนักศึกษาการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้กระบวนการ
ด าเนินการดังกล่าวจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน  3 ตัวบ่งชี้  คือ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที ่3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 กำรรับศึกษำ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี   
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตร 

จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้อง
กับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน      
ในประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  1. การรับนักศึกษา 
  2. การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
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เกณฑ์กำรประเมิน    
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มี
แนวคิดใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบมีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ
กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กก ตน เกณฑ์ กำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 
  0  งดรับนักศึกษำ  
  1    
  2  -  
  3 -  
  4  -  
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนกำรประเมินตนเอง เหตุผล 

0 
ปีการศึกษา 2559 งดรับนักศึกษา เนื่องจากการ
ปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

 

คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร ข้อเสนอแนะ 
1 มีระบบและกลไก แต่ยังไม่มีการปฏิบัติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม 

ทางการเรียนแก่นักศึกษาเพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการ
ลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มี
การวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก)ระบบการป้องกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 
  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงาน         ในประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  1. การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
  2. การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
  3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
เกณฑ์กำรประเมิน    

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบมีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการปรับปรุง 
/พัฒนากระบวนการ 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก 
ไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ด ี
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
กก ตน เกณฑ์ กำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 
  0  -   
  1  -   
  2  -  
  3 1. กำรควบคุมกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำร

และแนะแนวแก่นักศึกษำในระดับปริญญำตรี 
P :  1)  หลักสูตรมีระบบและกลไกการควบคุมการ
ดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามระบบกลไกที่
มหาวิทยาลัย/คณะฯได้ก าหนดไว้ โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้มีส่ วนร่ วมในการวางแผน
กระบวนการในการจัดท า 

 2) อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าทีดู่แลและให้
ค าปรึกษาตามค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
ต้องให้ค าปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย  

D :     1) หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาได้
ตรวจสอบแผนการเรียนให้กับนักศึกษาทุกคน และ
จัดแผนการเรียนให้แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลที่มีผล
การเรียนต่างจากคนอื่น และเข้าร่วมประชุมในระดับ
หลักสูตรเพื่อเลือกรายวิชาที่นักศึกษามีความตอ้งการ 
และหลักสูตรมีอาจารย์ที่สามารถจัดสอนในรายวิชา
ดังกล่าวได้ 
 2) หลักสูตรได้ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความขาดแคลน
ทุนการศึกษา โดยให้นโยบายแก่สาขาคัดเลือก
นักศกึษาที่มีความเดือดร้อนเรื่องทุนการศึกษาและมี
พฤติกรรมดี คือ น.ส.สุวัฒนา ชัยชมภู ซึ่งได้รับทุน
เรียนดี ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   
 3) หลักสูตรได้จัดให้นักศึกษาเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ โดย
ได้จัดตาราง Home Room ทุกวันพุธ ตลอดปี
การศึกษา และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น Face Book Line 
โทรศัพท์ เป็นต้น  

C : หลักสูตรไดม้ีการประเมินกระบวนด้าน
การจัดอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้อง
ใส่ใจการลงทะเบียนเรียนและต้องติดตามการ

- ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
- รายงานผลการด าเนินโครงการตุม้โฮม 
- ภาพกิจกรรมโครงการปลูกจิตส านึกให้
เยาวชนไทยป้องกันทุจริต ณ โรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัย มิตรภาพที่ 32 อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
- แฟ้มประวัตินักศึกษา 
- ตารางเวลาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและแบบ
บันทึกการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
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กก ตน เกณฑ์ กำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 

ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
A : หลักสตูรมีการน าเอาผลการประเมิน

กระบวนการด้านการจดัอาจารย์ทีป่รึกษา โดย
หลักสตูรได้มีการประชุมเพื่อจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้
เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาท่ีคงเหลืออยู่ในระบบ   

3. กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำง
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

P : หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการวางแผน
กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การ 
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตาม
ระบบกลไกท่ีมหาวิทยาลัย/คณะฯได้ก าหนดไว้ 
D : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้เข้าร่วมจัด
โครงการตุ้มโฮมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ 
นักศึกษาแต่ละช้ันปีของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้สรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาตลอดปี
การศึกษา น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
เป็นการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานการ
เรียนรู้ TQF และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทั้ง 3 ทักษะ คือ ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศสื่อ 
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 
C :  หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการพบว่า 
การส ารวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของ 
นักศึกษา ควรมีการส ารวจให้ครอบคลุมความ
ต้องการของนักศึกษาในทุกด้าน เช่น ด้านทักษะและ
อาชีพท่ีนักศึกษาต้องการ   
A : หลักสูตร น าผลที่ได้จากการประเมิน
กระบวนการ มาจัดท าแบบส ารวจความต้องการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้ส ารวจในปี
การศึกษา 2560 พบว่านักศึกษามีความต้องการให้
หลักสูตรจัดอบรมโครงการทางด้านภาษา และ
เทคโนโลยี รวมทั้งการจัดอบรมฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WalaiAutoLib  

  4  -  
  5  -  
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ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนกำรประเมินตนเอง เหตุผล 

3  
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3   ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้    
 ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ 

นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และ     
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  1. การคงอยู่ 
  2. การส าเร็จการศึกษา 
  3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
เกณฑ์กำรประเมิน   

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

 มีการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน
ในบางเรื่อง  

 มีการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายใน 
ตัวบ่งช้ี  
 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี   
 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
บางเรื่อง 
 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน 
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี   
 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 
 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี  
 มีแนวโน้มผล 
การด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในทุกเรื่อง 
 มีผลการด าเนินงานท่ี โดดเด่น 
เทียบเคียงกับหลักสตูรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการ
ด าเนินงานท่ีโดดเด่นอยา่งแท้จริง 

คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร ข้อเสนอแนะ 

2 
มีระบบมีกลไก  มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน  มีการประเมินกระบวนการแต่ไม่ ไมม่ีการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
กก ตน เกณฑ์ กำรด ำเนินงำน รำยกำร

หลักฐำน 
  0  -   
  1  -   
  2 อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ 

 

 
 

กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

 
 

ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 
 

- รายชื่อ
นักศึกษา
สาขาวิชา
สารสนเทศ
ศาสตร ์

- รายผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจด้าน
หลักสตูรและ
การจัดการ
ของนักศึกษา 
ปีการศึกษา 
2559 

- รายงานการ
ประชุม
สาขาวิชา 

  3 -  

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

ตกค้าง 

จบ 

3.35

3.40

3.45

3.50

3.55

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
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  4  -  
  5  -  
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนกำรประเมินตนเอง เหตุผล 
2  

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

 

จำกคณะกรรมกำร  ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 3  
 

จุดเด่น โอกำสในกำรพัฒนำ 
1. ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 

1. การบริการวิชาการ อาจเลือกสถานที่ที่ได้ประโยชน์
พร้อมกันหลายด้าน เช่น สามารถแนะแนวการศึกษา 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และบริการวิชาการได้ด้วย 
2. ต้องส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด
อย่างชัดเจน  
3. ยังขาดกระบวนการคัดกรองคุณสมบัตินักศึกษา 
หลักสูตรควรมีกระบวนการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐาน
ส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร (วิชาหลัก) ได้ทั้ง
ก่อนการเรียนและระหว่างเรียน (ภาคการเรียนที่ 1) 
4. ควรมีโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(ตลอดทั้ง 4 ปี) เน้นที่ outcome ว่านักศึกษาท าได้
จริงหรือไม่ คุณภาพเป็นอย่างไร – ส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นของนักศึกษาและนักเรียนที่สนใจในหลักสูตร
ในอนาคต 
5. ควรสร้างเครือข่ายทั้งในระดับนักศึกษาและ
อาจารย์กับภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างชื่อและ
การรับรู้ของหลักสูตรในสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้เห็น
โอกาสการท างานได้อย่างกว้างขวาง เกิดความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพมากขึ้น 
6. ใช้โอกาสการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต สตาร์ทอัพ  

คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร ข้อเสนอแนะ 
2 ยังไม่มีเรื่องใดที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่             
ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งการวางระบบ
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21   

  การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน  4  ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งช้ีที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
  ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  การประเมินผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 4 ขอ้มลูสรุปรำยวิชำและคุณภำพกำรสอน 



 

33 | ห น้ า  

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการ
จัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ
บริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความ
ต้องการ ของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้าน
การวิจัยและ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ 
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  1.การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
  ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความ
ต้องการของประเทศ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มี
แนวคิดใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบมีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ด ี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
กก ตน เกณฑ์ กำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 
  0  -   
  1  -   
  2  - - มคอ.2 หลักสูตร 2554 

- ร่างมคอ.2 หลักสูตร 2559 
- เอกสารตอบกลับมติที่ประชุมสภา
วิชาการ 

  3 - มีระบบออกแบบปรับปรุงหลักสูตรปัจจุบันให้
ทันสมัยขึ้น  

- โดยน าไปใช้ในหลักสตูรปรบัปรุงป ี2560 
- มีการประชุมเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาเรื่อง

รายวิชาที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแผนการสอน 
หรือจัดหาผู้สอนใหเ้หมาะสม 

- มีกระบวนการเทียบโอนผลการเรยีน  

 

  4  -  
  5  -  
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนกำรประเมินตนเอง เหตุผล 
3  

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร ข้อเสนอแนะ 

2 
ดูกระบวนกำรในกำรปรับปรุงหลักสูตร เสนอ: ปี 61 
เน้นกระบวนกำรปรับสำระรำยวิชำ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   
หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้ สอน ใน
วิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส ำหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของ
นักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการ
ท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ 
ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม          
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพ ฯลฯ  การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและ
ในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงาน  ในประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดผู้สอน 
 2. การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
การจัดการเรียนการสอน 

3.การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ   
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้อง    
กับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 5. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา           
ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 6. การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ 
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
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 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 

เกณฑ์กำรประเมิน    
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบมี
กลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีโดยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กก ตน เกณฑ์ กำรด ำเนินงำน รำยกำร

หลักฐำน 
  0  -   
  1  -   
  2  -  
  3 1. กำรก ำหนดผู้สอน 

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดให้มีการประชุมเตรียมการสอน โดย 
1.1 ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ มีคุณสมบัติ

- รายงานการ
ประชุม
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กก ตน เกณฑ์ กำรด ำเนินงำน รำยกำร
หลักฐำน 

เหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนทุกท่านส าเร็จการศึกษา
สาขาวิชาการสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการ
สารสนเทศศาสตร์ และรายวิชาท่ีจัดให้อาจารย์แต่ละท่านสอน จะมีเกณฑ์ในการ
ก าหนดอาจารย์ประจ าวิชาจากประสบการณ์ในการสอนและประสบการณ์ด้าน
งานวิจัย โดยให้อาจารย์กรอกประวัติการสอนและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและ
น ามาก าหนดภาระการสอนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3 รายวิชา/คน  โดย
สาขาจะจัดอาจารย์ผู้สอนไว้ในแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษา เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมในการพบกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ประจ าวิชาตลอดหลักสูตร 
(plan)  
1.2 หลักสูตรสาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ ได้มีการก าหนดให้นักศึกษาได้เรียนจาก
อาจารย์ท่ีมี 
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย โดยเชิญอาจารย์จากต่างสาขาวิชาหรือต่างคณะมา
ถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น รายวิชาพื้นฐานการออกแบบส าหรับ
งานสารสนเทศ โดยเชิญอาจารย์ผู้สอนจากสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มา
สอนในรายวิชา เป็นต้น (Do)    
1.3 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้มีการประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ
ก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอนและ
รูปแบบการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 เช่น รายวิชาวิจัย  
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ รายวิชาสัมมนา และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เป็นต้น (Check + Act) 
2. การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4 
การจัดการเรียนการสอน 
2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดปฏิทินการส่ง มคอ. 3 และ มคอ.
4 เพื่อการก ากับ ติดตาม ให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้ (Plan) 
2.2 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ก าหนดให้ทุกรายวิชาต้องมีรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) โดย อาจารย์ประจ าวิชาทุกท่านร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาน้ัน ๆ ให้ทันสมัยเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ ก าหนด
กิจกรรมการเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแต่ละรายวิชา และ
ส่งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาอนุมัติภายใน 7 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
(Do) 
2.3 สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าวิชาต้องแจกรายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3) ให้แก่นักศึกษาพร้อมท้ังอธิบายรายละเอียดดังกล่าวในครั้งแรกที่
พบนักศึกษาในรายวิชาน้ัน และให้ทุกท่านด าเนินการสอนตามก าหนดการสอนท่ีระบุ
ไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) น้ัน โดยอาจารย์ท่ีสอนในรายวิชาเดียวกันต้องใช้
ข้อสอบชุดเดียวกันท้ังสอบกลางภาคและปลายภาค (Do) 
 2.4 สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ มีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ 
และมีคุณสมบัติด้านความรู้ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา มีประสบการณ์และมี
เวลาในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถมาพบอาจารย์ประจ าวิชา

พิจารณาการ
ก าหนดผูส้อน 

- ปฏิทินการส่ง 
มคอ.คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

- ภาพกิจกรรม
อบรมการ
เขียน มคอ. 

- รายงาน
โครงการปลูก
จิตส านึกให้
เยาวชนไทย
ป้องกันทุจริต 
ณ โรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยา
สัย มิตรภาพท่ี 
32 อ าเภอ
เมือง จังหวัด
กาฬสินธุ ์
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ได้ท่ีห้องพักอาจารย์ หรือติดต่อสื่อสารผ่านระบบ facebook และ E-Mail (Do) 
 2.5 หลักสูตรได้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา โดยได้แต่งตั้ง
กรรมการทวนสอบ เพื่อทบทวนในประเด็น เนื้อหาการสอน  การประเมิน
รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3 , มคอ.5 กรณีฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช้ มคอ. 4  
และ มคอ.6) ประเมินการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบ/ข้อสอบ/ใบงาน/รายงาน/
ผลงาน/การให้เกรดถูกต้อง ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน 
โดยมีรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ท้ังสิ้น 29 รายวิชาและได้เข้าสู่
กระบวนการพิจารณาผลการเรียนท้ังสิ้น 19 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
รายวิชาท้ังหมด  และได้เข้าสู่กระบวนการทวนสอบจ านวน 9 รายวิชา เนื่องจาก 
เป็นรายวิชาท่ียังไม่เคยเข้ารับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (Check) 
 2.6 น าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไปปรับปรุงการจัดท าแผนการเรียนและ
แนวทางการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (Act) 
 3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย  การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดให้ทุกสาขาวิชาต้องจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีการบูรณา 
การกับการวิจัย การบริการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์มีการบูรณาการ   พันธกิจต่างๆกับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี โดยระบุรายละเอียดในแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังน้ี (plan) 
 1.การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนใน โครงการบริการ
วิชาการ โครงการปลูกจิตส านึกให้เยาวชนไทยป้องกันทุจริต ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสัย มิตรภาพท่ี 32 อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้น าเน้ือหารายวิชาต่าง 
ๆ ของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คือ รายวิชาจิตวิทยาการบริการ รายวิชา
พฤติกรรมของผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ และรายวิชาการเผยแพร่
สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้กับกิจกรรมของโครงการดังกล่าว เช่น
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสัย อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (Do) 
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดแผนปฏิบัติราชการด้านการ
ท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม โดยให้แต่ละสาขาวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอ
โครงการอนุมัติงบประมาณในการด าเนินงาน ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง 
เป็นต้น (Do) 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และด้านพัฒนานักศึกษา (check) 
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 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าผลการประเมิน มาปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ของ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น วิธีการหรือกระบวนการสรรหาทุนวิจัย 
รูปแบบการบริการวิชาการและวิธีการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชาและคณะให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Act) 

  4  -  
  5  -  
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนกำรประเมินตนเอง เหตุผล 

3  
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  กำรประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(Assessment for Learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (Assessment as Learning)       
และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Assessment 
of Learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล     
การเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการ
แรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมินวิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการ
ก ากับให้ มีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผล
การประเมิน ที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World)  และมีวิธีการให้
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ทีท่ าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการ

คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร ข้อเสนอแนะ 

2 
มีระบบมีกลไก มีการด าเนินงาน ลมีีการประเมินกระบวนการ
ท างานงานแต่ไม่มีการปรับปรุงหรอืพัฒนากระบวนการในการ
วางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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ประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส ำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ต้องให้
ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพด้วย 
  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
  1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  3. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) 
  4. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
  ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้  ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอน
และผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 
เกณฑ์กำรประเมิน    

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบมีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมนิ
กระบวนการ 
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมนิ
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมนิ
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มกีลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมนิกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา/
กระบวนการจากผลการประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรมการ
ด าเนินงาน 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดโีดยมี
หลักฐานเชิงประจกัษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุลอธบิายการ
เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กก ตน เกณฑ์ กำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 
  0  -   
  1  -   
  2  -  
  3 1. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
1.1 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้มีการก าหนดเกณฑ์ในการพัฒนาผล
การเรยีนรู้ของนักศึกษาเป็น 5  
ด้าน ได้แกด่้านคณุธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 

- มคอ.2 หลักสตูร 
2554 

- แฟ้ม มคอ.3,4,5,6 
- วาระการประชุม

พิจารณาผลการเรียน
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กก ตน เกณฑ์ กำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตาม มคอ. 2 และน ามาก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนตาม มคอ.3 
โดยมีการก าหนดน้ าหนักคะแนนของรายวิชาซึ่งมีท้ังรายวิชาทฤษฏี 
รายวิชาที่มีท้ังทฤษฏีและปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา 
(plan) 
 1.2 เมื่อเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ทุกท่านแจก มคอ. 3 ให้กับ
นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชาที่
จะต้องศึกษาตลอดจนเกณฑ์ในการประเมินผลรายวิชา (Do) 
 1.3 ในการประเมินผลของผูเ้รียนดังกล่าวนั้น สาขาวิชา 
สารสนเทศศาสตร์ ได้ใช้เครื่องมือ ท่ีหลากหลายในการประเมินแล้วแต่
สภาพของรายวิชา มีการวัดผลจากข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน  งานท่ี
มอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การเข้าเรียน การมสีว่นร่วม
ในห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ที่คณะฯ สาขาวิชาฯ หรือมหาวิทยาลัย
จัดขึ้น (Do) 
 1.4 ในการออกข้อสอบนั้นอาจารย์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสตูร อาจารยผ์ู้สอน จะมีการออกข้อสอบร่วมกันถ้ามีการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเดยีวกัน ท้ังนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ข้อสอบนั้นจะมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ
และสอดคล้องกับจดุเน้นของรายวชิา (Do)  
 1.5 การประเมินผลการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษานั้น 
อาจารยผ์ู้สอนจะตัดเกรดตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 8 เกรดซึ่งเป็น
เหมือนกันทุกคน โดยนักศึกษาไดท้ราบเกณฑ์นี้แล้วตั้งแต่ครั้งแรกทีพ่บกับ
อาจารย์ประจ าวิชา ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ใน มคอ.3 (Do) 
 1.6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการประชุมทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  เพือ่ประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐาน TQF (Check) 
 1.7 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้น าผลการประเมิน
มาวิเคราะห์และท าการปรับปรุงใน มคอ.3 รายวิชาปีการศึกษา 2559 
(Act) 
2. กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
 2.1 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรม์คี าสั่งแต่งตั้งกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เพื่อทบทวน รายละเอยีดของแต่วิชาที่มีการ
เรียนการสอน เนื้อหารายวิชา ประเมินการให้คะแนนจาก
กระดาษค าตอบ/ข้อสอบ/ใบงาน/รายงาน/ผลงาน/การให้เกรดถูกตอ้ง 
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล

ครั้งท่ี 2/2559 เดือน
พฤษภาคม 2559 

- ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 2559 
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กก ตน เกณฑ์ กำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 
การเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF (plan) 
 2.2 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรไ์ด้จัดประชุมพิจารณาเกรดใน
ระดับสาขาก่อนส่งผลการเรยีนของนักศึกษาให้กับคณะ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของการประเมินผลการเรยีนรู้ (Do) 
 2.3 คณะฯ ได้มีการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
พิจารณารายละเอียด ดังนี้ (Check) 
      1) เนื้อหาการสอน  การประเมินรายละเอียดของรายวิชา  
(มคอ.3 , มคอ.5 กรณีฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช้ มคอ. 4  และ มคอ.6) 
                 2) ประเมินการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบ/ข้อสอบ/ใบ
งาน/รายงาน/ผลงาน/การใหเ้กรดถูกต้อง 
      3) ความพึงพอใจของผู้เรียนตอ่การจัดการเรียนการสอน 
      4) การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน TQF 
 2.4 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้น าผลการประเมิน
มาวิเคราะห์และท าการปรับปรุงการเรยีนการสอน การประเมินการให้
คะแนน  การมอบหมายงาน (Act) 
3.  กำรก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมนิ
หลักสูตร (มคอ.5,มคอ.6 และ มคอ.7) 
มหาวิทยาลยัฯ มีการประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน แบ่งเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผูส้อน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
และด้านวิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ ซึ่งอาจารย์ผูส้อนก็จะน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใสไ่ว้ใน มคอ. 5 ที่เป็นจุดเด่น และจดุด้อย เพื่อท่ีจะน าไป
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในภาคเรยีนถัดไป ซึ่งต้องจัดท าให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นภาคการศึกษา และอาจารย์ประจ า
หลักสตูรจะน าข้อมูลทีส่รุปตามแบบมคอ. 5 นั้นมาจัดท าเป็น มคอ. 7 ให้
แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  4  -  
  5  -  
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนกำรประเมินตนเอง เหตุผล 
3  
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ

ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่
หลักสูตร แต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

 
 
 

คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร ข้อเสนอแนะ 

2 

สาขาวิชามีระบบและกลไก น าระบบไปใช้ มีการประเมิน
กระบวนการแต่ไม่มีการปรับปรุงกระบวนการในการประเมิน
ผู้เรยีน สาขาวิชาควร 
- เน้นสาระหลักสูตร ส ารวจความตอ้งการของตลาดและ

ความก้าวหน้าของวิชาชีพอย่างจริงจัง เพื่อน ามาสู่การ
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 

- การก ากับติดตาม มคอ.3,4,5,6 โดยเน้นรายละเอียดดา้น
คุณภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
หลักสตูร เช่น น าผลจากการทวนสอบมาปรับปรุงใน มคอ.
3 และการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน ทั้ง
จากการสังเกตและการสัมภาษณ ์

- ก าหนด learning outcome ของแต่ละรายวิชาว่าคือ
อะไร แตล่ะรายวิชาจะต้องสอดคล้องและส่งต่อซึ่งกันและ
กัน เป็นเอกภาพและมุ่งสู่ทิศทางเดียวกันท้ังหลักสตูร 

- ควรศึกษา Outcome-based education ส ารวจความ
คิดเห็นและความต้องการของผู้เกีย่วข้อง (นอกเหนือจาก
ความเห็นของอาจารย์ที่พัฒนาหลกัสูตร) เพื่อก าหนดผล
การเรยีนรู้ในแตล่ะรายวิชา 

- การปรับการเรยีนรู้ใหส้อดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้ 
เช่น 3(2-2-5), 3(3-0-6) และอื่นๆ สามารถปรับได้ 
เนื่องจากไม่กระทบต่อโครงสรา้งหลักสูตร 

- เน้น “กระบวนการ” ที่จะได้มาซึ่งผลที่ต้องการ 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่าคะแนน 

เท่ากับ 0 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่าคะแนน เท่ากับ 3.50 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่าคะแนน 
เท่ากับ 4.00 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน 
เท่ากับ 4.50 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่าคะแนน 
เท่ากับ 4.75 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่าคะแนน เท่ากับ 5.00 

สูตรกำรค ำนวณ 
   1. ค านวณหาค่าร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามสูตร 

จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ที่ด าเนินการได้จริง x 100 

จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ที่ต้องด าเนินงานในปีการศึกษานั้นๆ 

   2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
   2.1 ค่าร้อยละ100    คิดเป็น 5 คะแนน 
  2.2 ค่าร้อยละ80      คิดเป็น 1 คะแนน 
  2.3 ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ 80   คิดเป็น 0 คะแนน 
  2.4 ค่าร้อยละที่มากกว่า 80 และไม่เกินร้อยละ 100 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

 คะแนนที่ได้  =  1 + 0.2 (ค่าร้อยละท่ีค านวณได้จาก 1 – 80) 

หมำยเหตุ 0.2 หมายถึง สัดส่วนของคะแนน 4  โดยคิดจากร้อยละระหว่าง 80 ถึง 100 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators) 
เป็นไป

ตำมเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตำมเกณฑ์ 

หลักฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  
 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)   
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ดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators) 
เป็นไป

ตำมเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตำมเกณฑ์ 

หลักฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิง 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย   ก่อนการ 
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  
 

4) จัดท ารายงานผลการด า เนินการของรายวิ ชา  และรายงาน              
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

  

 

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

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิา
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

  
 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน  
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

  
 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน การ
จัดการเรียนการสอน 

- - 
 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

- - 
 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0   

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - 
 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 9   
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 4   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 80.00   
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 8   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 80.00   
รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 9   

จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 4   
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ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนกำรประเมินตนเอง เหตุผล 

5  
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

 
จำกคณะกรรมกำร รำยงำนกำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 5 

จุดเด่น โอกำสในกำรพัฒนำ 
1. ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 

1. เน้นสาระหลักสูตร ส ารวจความตอ้งการของตลาดและ

ความก้าวหน้าของวิชาชีพอย่างจริงจัง เพื่อน ามาสู่การ

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 

2. การก ากับติดตาม มคอ.3,4,5,6 โดยเน้นรายละเอียดดา้น

คุณภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ

หลักสตูร เช่น น าผลจากการทวนสอบมาปรับปรุงใน มคอ.3 

และการประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐาน ท้ังจาก

การสังเกตและการสมัภาษณ ์

3. ก าหนด learning outcome ของแต่ละรายวิชาว่าคืออะไร 

แต่ละรายวิชาจะต้องสอดคล้องและส่งต่อซึ่งกันและกัน เป็น

เอกภาพและมุ่งสู่ทิศทางเดยีวกันทั้งหลักสูตร 

4. ควรศึกษา Outcome-based education ส ารวจความ

คิดเห็นและความต้องการของผู้เกีย่วข้อง (นอกเหนือจาก

ความเห็นของอาจารย์ที่พัฒนาหลกัสูตร) เพื่อก าหนดผล

การเรยีนรู้ในแตล่ะรายวิชา 

5. การปรับการเรยีนรู้ใหส้อดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้ 

เช่น 3(2-2-5), 3(3-0-6) และอื่นๆ สามารถปรับได้ 

เนื่องจากไม่กระทบต่อโครงสรา้งหลักสูตร 

6. เน้น “กระบวนการ” ที่จะได้มาซึ่งผลที่ต้องการ 

คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร ข้อเสนอแนะ 

0 

เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรน าเข้ากระบวนการ
ล่าช้ากว่ารอบปีที่ประเมิน จึงท าให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่ครบ 5 คน และมีการประชุมน้อยกว่าร้อย
ละ 80  
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนบัสนุนกำรเรียนรู้ 

 ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด 
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาได้จาก 

 
ตัวบ่งช้ี   จ ำนวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 

เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และ สิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ ต้องมี
ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนา จากผลการ
ประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล  การ
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  1. ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์            
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หมวดที ่5 กำรบริหำรหลักสูตร 
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  ในการประ เมิน เ พ่ือให้ ทราบว่ าอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้ พิจ ารณาในภาพรวม                          
ของผลการด าเนินงานทั้งหมดท่ีสะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และ
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

เกณฑ์กำรประเมิน    
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มี
แนวคิดใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบมีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไป 
สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนาการกระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบตัิที่ดโีดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยนืยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กก ตน เกณฑ์ กำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 
  0  -   
  1  -   
  2 1. ระบบกำรด ำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/

สถำบันโดยมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุม
การท าแผนปฏิบัติราชการร่วมกับหลักสตูร โดยได้มี
การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีทัง้งบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อวสัดุ อุปกรณ์ในการ
ฝึกปฏิบัติ ทุกภาคการศึกษา และมีนโยบายให้จดั
ห้องส าหรับศึกษาค้นคว้าโดยจัดหอ้ง A106 เป็น
ห้องเรียนรูส้ าหรบันักศึกษา โดยมกีารจัดประชุมเพื่อ
สอบถามความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

 



 

49 | ห น้ า  

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

กก ตน เกณฑ์ กำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 
ด าเนินการจัดห้องเรยีนรู้ โดยสาขาสารสนเทศเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
2. จ ำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ที่เพียงพอและ
เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ระดับมหาวิทยาลัยมีจดุเช่ือมต่ออินเตอร์เนต็ใน
ระบบไร้สาย หนังสือด้านการบรหิารจัดการและด้าน
อื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะใหส้ืบค้น ส่วนระดับ
คณะมจีัดท าห้องเรยีนรูส้ าหรบัให้นักศึกษาได้ค้นคว้า
หนังสือ ต าราเฉพาะทางที่เป็นหนังสือภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีมีอุปกรณท์ี่ใช้สนับสนุนการ
จัดการเรียนการเรยีนการสอนอย่างเพียงพอ ซึ่ง
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ไม่ไดร้ับการจดัสรร
งบประมาณเพื่อการจดัสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้มาสู่
สาขาวิชาโดยตรง ได้จัดสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ดังนี ้ 
2.1 ห้องเรียนบรรยาย จ านวน 1 ห้อง  
2.2 ห้องปฏิบัติการเทคนิคสารสนเทศศาสตร์ ใช้
พื้นที่ของกลุ่มงานวิทยบริการ  
2.3 ห้องค้นคว้า (ห้องสมุดคณะฯ) 
2.4 ห้องปฏิบัติการซ่อม สร้าง บ ารุงรักษาเอกสาร ที่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2.5 โปรแกรมห้องสมุดส าเรจ็รูป Walai Autolib 
2.6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส าหรับเรียนวิชา
ด้านการจดัการสารสนเทศดจิิตอล 
3. กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีการประชุมและสรุป
แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการจดัสิง่สนับสนุนการ
เรียนรู้ประจ าปีการศึกษา 2559 การประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ ได้
คะแนนเฉลีย่ 3.60 อยู่ระดับมาก การประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ได้
คะแนนเฉลีย่ 3.53 อยู่ในระดับมาก และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
2560 

  3 -  
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กก ตน เกณฑ์ กำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 
  4  -  
  5  -  
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

คะแนนกำรประเมินตนเอง เหตุผล 
2  

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

 

จำกคณะกรรมกำร รำยงำนกำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 6 
 

จุดเด่น โอกำสในกำรพัฒนำ 
1. ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 

- ระบบด าเนินการให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่ยังไม่ชัดเจน  

- การส ารวจความต้องการนักศึกษาจะเป็น

เครื่องมือในการสะท้อนและเสนอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีน้ าหนักต่อคณะและ

มหาวิทยาลัย 

 
 

 
 
 
 
 
 

คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร ข้อเสนอแนะ 

2 
มีระบบมีการด าเนินการเพื่อให้ไดส้ิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แต่
ระบบยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร มีการประเมินกระบวนการแตไ่ม่มี
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
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ส่วนที ่3 
สรุปผลกำรประเมิน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบและ 14 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ข ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี มีคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของสถาบัน พบว่าได้ด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน อย่างครบถ้วน โดยมี
ผลการประเมินทั้ง 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับน้อย มีค่าคะแนน เท่ากับ 1.34 รายละเอียดผล
การประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

ตำรำง 1 สรุป ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 
ผลกำรประเมิน 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน  (หมวดที่ 1) 
ตัวบ่งชี ้1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวดที่ 3) 
ตัวบ่งชี ้2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

3.51 
คะแนน 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

0 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑติปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80 
ไม่ขอรับการ

ประเมิน 

0 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตพีิมพ์และหรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 32 - 
- 
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ (หมวดที่ 3) 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 4 คะแนน ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

1.00 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 4 คะแนน 3 2.00 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 คะแนน 2 2.00 

องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์ (หมวดที่ 2) 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 4  คะแนน 1 1.00 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์  3 1.67 

     ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวฒุิ
ปริญญาเอก 

ป.ตรี 12% 
ป.โท 36% 

0 0.00 

    ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่ง ทางวิชาการ 

ป.ตรี 36% 
ป.โท 48% 

0 
0.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 
ผลกำรประเมิน 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการ 

    ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ป.ตรี 12% 
ป.โท 24% 

5 
5.00 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 คะแนน 2 2.00 

 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 
ผลกำรประเมิน 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน (หมวดที่ 4) 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 คะแนน 2 2.00 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน      
การสอน 

4 คะแนน 
3 

2.00 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 4 คะแนน 3 2.00 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 95 5 
0.00 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ (หมวดที่ 5) 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 4 คะแนน 2 2.00 

ผลการประเมินคา่คะแนนเฉลี่ย 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 - 6.1 (13 ตัวบ่งชี)้  

คุณภาพระดับ 

 

2.00 
 

น้อย 

 

1.34 
น้อย 

 

ตำรำง 2. วิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 

องค ์
ประกอบ

ท่ี 

คะแนน
ผ่ำน 

จ ำนวนตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลีย่ 

ผลกำรประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไมไ่ด้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 2 - - 2.1,2.2 0.00 ระดับคุณภาพน้อย 
3 3 3.1,3.2,3.3 - - 1.67 ระดับคุณภาพน้อย 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 1.56 ระดับคุณภาพน้อย 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 1.50 ระดับคุณภาพน้อย 

6 1 - 6.1 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม 13 7 4 2 1.61 ระดับคุณภาพน้อย 

ผลกำรประเมิน  1.67 1.50 - 1.34 ระดับคุณภาพน้อย 
หมำยเหตุ ในประเด็นตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัทธ์ของกระบวนกำรย่อย 
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สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะแต่ละองค์ประกอบ  
(ระบุจุดเด่นวิธีปฏิบัติและผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดี หรือนวัตกรรมที่สร้ำงขึ้น) 

 
กำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 2 

จุดเด่น โอกำสในกำรพัฒนำ 

ไม่มี 

1. ควรติดตามผลการส าเร็จการศึกษาและความพึง

พอใจผู้ใช้บัณฑิต 

2. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต อาจใช้

ค าถามอิงตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตาม มคอ.2 แต่ใช้

การสัมภาษณ์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เน้นจุดเน้นใน 

curriculum mapping  

 
จำกคณะกรรมกำร  ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 3  
 

จุดเด่น โอกำสในกำรพัฒนำ 

ไม่มี 

1. การบริการวิชาการ อาจเลือกสถานที่ที่ได้ประโยชน์

พร้อมกันหลายด้าน เช่น สามารถแนะแนวการศึกษา 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และบริการวิชาการได้ด้วย 

2. ต้องส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด

อย่างชัดเจน  

3. ยังขาดกระบวนการคัดกรองคุณสมบัตินักศึกษา 

หลักสูตรควรมีกระบวนการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐาน

ส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร (วิชาหลัก) ได้ทั้ง

ก่อนการเรียนและระหว่างเรียน (ภาคการเรียนที่ 1) 

4. ควรมีโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

(ตลอดทั้ง 4 ปี) เน้นที่ outcome ว่านักศึกษาท าได้

จริงหรือไม่ คุณภาพเป็นอย่างไร – ส่งผลต่อความ

เชื่อมั่นของนักศึกษาและนักเรียนที่สนใจในหลักสูตร

ในอนาคต 
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5. ควรสร้างเครือข่ายทั้งในระดับนักศึกษาและ

อาจารย์กับภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างชื่อและ

การรับรู้ของหลักสูตรในสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้เห็น

โอกาสการท างานได้อย่างกว้างขวาง เกิดความ

ภาคภูมิใจในวิชาชีพมากขึ้น 

6. ใช้โอกาสการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต สตาร์ทอัพ  
กำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 4  

จุดเด่น โอกำสในกำรพัฒนำ 
1. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สกอ.  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการห้องสมุด 
3. อาจารย์ทุกคนมีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

1. หลักสูตรได้มีการวางแผน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ภายในปีการศึกษา 2560 อย่างน้อย 1 ท่าน  
2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก  1 ท่าน   
3. ควรต่อยอดคุณภาพของผลงานให้สูงขึ้น เช่นจาก 

TCI2 เป็น TCI1 และจากระดับชาติ เป็นระดับ

นานาชาติในประเทศ(ก่อนก็ได้) 

4. ร่วมกันวางแผนเพื่อผลักดัน/ส่งเสริมอาจารย์ใน

หลักสูตรเพื่อท าต าแหน่งทางวิชาการอย่างชัดเจน 

และวางแผนการจัดการภาระงานด้านต่างๆ ใน

ภาพรวมร่วมกัน ท างานเป็นทีม ไม่เป็นการรับผิดชอบ

รายบุคคล 

 
จำกคณะกรรมกำร รำยงำนกำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 5 
 

จุดเด่น โอกำสในกำรพัฒนำ 

ไม่มี 

1. เน้นสาระหลักสูตร ส ารวจความต้องการของตลาด

และความก้าวหน้าของวิชาชีพอย่างจริงจัง เพ่ือ

น ามาสู่การปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 

2. การก ากับติดตาม มคอ.3,4,5,6 โดยเน้น

รายละเอียดด้านคุณภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

จุดเด่น โอกำสในกำรพัฒนำ 
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เช่น น าผลจากการ

ทวนสอบมาปรับปรุงใน มคอ.3 และการประเมินผล

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน ทั้งจากการสังเกต

และการสัมภาษณ์ 

3. ก าหนด learning outcome ของแต่ละรายวิชา

ว่าคืออะไร แต่ละรายวิชาจะต้องสอดคล้องและส่ง

ต่อซึ่งกันและกัน เป็นเอกภาพและมุ่งสู่ทิศทาง

เดียวกันทั้งหลักสูตร 

4. ควรศึกษา Outcome-based education ส ารวจ

ความคิดเห็นและความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 

(นอกเหนือจากความเห็นของอาจารย์ที่พัฒนา

หลักสูตร) เพื่อก าหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 

5. การปรับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้ เช่น 3(2-2-5), 3(3-0-6) และอ่ืนๆ สามารถ

ปรับได้ เนื่องจากไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

6. เน้น “กระบวนการ” ที่จะได้มาซึ่งผลที่ต้องการ 

 
จำกคณะกรรมกำร รำยงำนกำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 6 
 

จุดเด่น โอกำสในกำรพัฒนำ 

ไม่มี 

1. ระบบด าเนินการให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ที่ยังไม่ชัดเจน  

2. การส ารวจความต้องการนักศึกษาจะเป็นเครื่องมือ

ในการสะท้อนและเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี

น้ าหนักต่อคณะและมหาวิทยาลัย 

 
 
 


