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แนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  
องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนและ 

องค์ประกอบ 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรในคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ชื่อตัวบ่งชี ้ ชื่อหลักสูตร (คะแนน) 
บรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

หน้า  หน้า   

องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 
 5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 4 คะแนน 2 -  -  
 5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความกา้วหน้าใน
ศาสตร์นั้น ๆ 

- - -  -  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน การสอน 
 5.2.1 การก าหนดผู้สอน 4 คะแนน 7 - - - - 
 5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรยีนการสอน 

4 คะแนน 
 

12 - - - - 

 5.2.3 การจัดการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่มีการ 
บูรณาการกับการวิจยั  การบริการวิชาการ ทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5 คะแนน 14 - - - - 

5.3 การประเมินผู้เรียน  
  5.3.1 การประเมินผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

3 คะแนน 
 

19 - - - - 

  5.3.2 การตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 4 คะแนน 27 - - - - 
  5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรยีนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

5 คะแนน 
 

30 - - - - 

5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - -  - - 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 5 คะแนน 33     
แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหลกัสูตร   

  รายงานผลการน าแบบจดัเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน  ตัวบ่งช้ี  5.2 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน  :  ประเด็นการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกบั
การวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม  และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไปใช้ประโยชน์  
โดยอาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทรเ์ทศ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตร์ และ อ.ธวชินี  ลาลิน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรการพัฒนาสังคม      
 เข้าถึงแบบจัดเก็บโดย http://huso.kpru.ac.th/File/Academic/2559/Report%20form%20of%20integration.docx 

 
 
 

เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 
ในวันพุธ ที่  25 ตลุาคม  2560  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาเซียน  ชั้น 9 อาคาร 14 
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หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 
องค์ประกอบ  5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล  ดังรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

5.1.2    
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 การ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าใน
ศาสตร์นั้นๆ 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย 
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยยึดหลักให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเสริมสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้ท้องถิ่น และด้านผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน        
โดยมีระบบ เรื่อง การควบคุมก ากับ การบริหารจัดการ
หลักสูตร ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1.  มีการส ารวจความเห็นด้านเนื้อหาของหลักสูตรทั้ง 
จากอาจารย์ผู้สอน และ/หรือจากสถานประกอบการ 
เพ่ือน าผลการทบทวนปัญหา ข้อเสนอแนะ และความ
ทันสมัยของรายวิชาเพ่ือไปปรับปรุงการเขียน มคอ.3    
ปีการศึกษา 2559 และทบทวนความต่อเนื่องของล าดับ
การเรียนก่อนหลังของรายวิชา และเนื้อหารายวิชาใน
หลักสูตรว่ามีความเหมาะสมและมีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน
หรือไม่ โดยก าหนดให้ด าเนินการก่อนการเปิดภาค
การศึกษา 
     2. จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือ
ทบทวนสาระของรายวิชาในหลักสูตรโดยให้เนื้อหา
สอดคล้องกับจุดเน้น (Curriculum Mapping)  
     3. น า ผลจากการประชุ มทบทวน  มาจั ดท า
รายละเอียดวิชา (มคอ.3) ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างมคอ.2 และ มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

     4. ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

5. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเปิดรายวิชา 
ตามโครงสร้างหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ครบหลักสูตรและแผนการเรียนที่วางไว้ 

6. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุม 
ทบทวนความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้  
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการ
ด าเนินงาน (มคอ5.) จากผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่งให้หลักสูตร
ภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา 

7. น าผลจากการทบทวนไปเป็นข้อเสนอแนะใน 
การปรับสาระรายวิชาของปีการศึกษาถัดไป และเก็บ
เป็นข้อมูล เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ
ครบรอบการปรับปรุงในรอบถัดไป 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่   
การปฏิบัติ/การด าเนินการ 
    ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการตาม
ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    1. ส ารวจความคิดเห็นด้านเนื้อหาของหลักสูตรจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และบัณฑิตปีสุดท้าย พบว่า 
การจัดแผนการศึกษาบางภาคเรียนของบางชั้นปีไม่
เหมาะสมโดยเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะด้าน และเนื้อหา
บางรายวิชายังไม่ทันสมัย 
    2. หลักสูตรได้มีการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 1/2559 
ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 เพ่ือน าข้อมูลจาก
แบบส ารวจความคิดเห็นด้านเนื้อหาของหลักสูตรมา
ทบทวน และพิจารณาการจัดล าดับรายวิชาในแผนการ
ศึกษาหลังจากที่ด าเนินการปรับล าดับการเรียนก่อนหลัง
ของรายวิชาใหม่ตามแผนการด าเนินงาน ดังนั้นในปี
การศึกษา 2560 จึงให้มีการทบทวนการจัดล าดับ
แผนการเรียนของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีอีกครั้งเพ่ือ     

-  มส. บร. 5.1.2-1 
รายงานการประชุม
โปรแกรมวิชาฯ ครั้งที่ 
1/2559 
-  มส.บร. 5.1.2-2 
รายงานการประชุม  
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 
ตุลาคม 2559 
-  มส.บร. 5.1.2-3 
แฟ้มรวบรวมรายละเอียด
ของรายวิชา(มคอ.3) 
ปีการศึกษา 2559 
-  มส.บร. 5.1.2-4 
แฟ้มรวบรวมรายงานผล
การด าเนินงานของ
รายวิชา(มคอ.5) ปี
การศึกษา 2559 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

ดูความเหมาะสมของหมวดวิชาเฉพาะด้าน และมีการ
ปรับปรุง เนื้อหาให้ทันสมัยและจัดท า มคอ.3 ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง   

4. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้มีการประชุมใน
ภาคเรียนที่ 1/2559  วันที่ 5 มีนาคม 2559 และในภาค
เรียนที่ 2/2559  ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เพ่ือ
น าผลจากการประชุมทบทวนมาจัดท ารายละเอียดวิชา 
(มคอ.3) มีการก ากับดูแลติดตามและตรวจสอบจุดเน้น 
(Curriculum Mapping)  สาระของรายวิชา  ความ
สอดคล้องระหว่างมคอ.2 และมคอ.3   โดยด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาพบว่า ในปีการศึกษา 
2559 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ เปิดสอนทั้งสิ้น 33 รายวิชา ได้แก่ภาคเรียนที่ 
1/2559 จ านวน 17 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2559 
จ านวน 16 รายวิชา อาจารย์ในโปรแกรมวิชาส่งแผนการ
สอน (มคอ.3) ครบทุกรายวิชา ทั้งนี้คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างมคอ.2 และมคอ.3 พบว่ามีความสอดคล้องตรง
ตามเกณฑ์ โดยมีรายวิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหา คือ 1) 
รายวิชา 1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการ
ค้นคว้า 2) รายวิชา 1632104 การวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 
   5. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุม เพื่อ
ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
การเรียนรู้และทบทวนระหว่างภาคการศึกษา/สิ้นสุด
ภาคการศึกษา  
   6. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการจัดประชุมในปี
การศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 เพ่ือ
พิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปีให้เป็นไป
ตามแผนการเรียนในหลักสูตร เ พ่ือที่นักศึกษาจะ
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตร 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

   7. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร จัดการประชุมใน
ภาคเรียนที่ 1/2559  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560  
และในภาคเรียนที่ 2/2559  ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 
2559 เพ่ือทบทวนความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การ
เรียนรู้รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายงาน
ผลการด าเนินงาน (มคอ5.) จากผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนน าส่ง
ให้หลักสูตรภายใน 30 วันหลังปิดภาคเรียน น าผลจาก
การประชุมทบทวนการด าเนินงานมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร   
   8. น าแนวทางการปรับปรุงสาระรายวิชาและการ
เรียนการสอน และน าผลการประเมินกระบวนการ  มา
ปรับปรุงกระบวนการโดยสรุปผล และใช้เป็นข้อมูลใน
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป 
หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 

     หลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 
ตุลาคม 2559  ได้ด าเนินการประเมิน และทบทวน
กระบวนการ ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าของศาสตร์นั้น พบว่า กระบวนการในการ
กระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum  mapping) ของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) มีการ
ก าหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองยัง
ไม่สอดคล้องกับรายวิชา 
 
 
 
 
 
 

 



6 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผล
การประเมิน 
     หลักสูตรได้ปรับรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาเอก
บังคับจ านวน  19 รายวิชา จากรายวิชาเอกทั้งหมด 22
วิชา คิดเป็นร้อยละ 86.36 เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัย พร้อมทั้งทบทวนและปรับการกระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ( 
Curriculum mapping)เ พ่ือให้เหมาะสมกับรายวิชา
และสอดคล้องกัน และมีการทบทวนสาระรายวิชา        
ที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 เพ่ือเก็บเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบการ
ปรับปรุงในรอบถัดไป 

-  มส.บร. 5.1.2-5 
หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

  หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
      ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีผลการปรับปรุงที่
เห็นชัดเจนดังนี้ 
      1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความ
ทันสมัย ชัดเจน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
แนวโน้มในวิชาชีพ 
      2. ปรับปรุงรหัสวิชาและรายชื่อวิชาใหม่ จ านวน 
20 รายวิชา  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาใหม่ 25 
รายวิชา ตัดรายวิชาในหลักสตูรเดิมจ านวน 11 รายวิชา 
เพ่ิมรายวิชาใหม่ จ านวน 13 รายวิชา และแยกกลุ่ม
วิชาเอกเลือกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มวิชาห้องสมุดโรงเรียน
และแหล่งเรียนรู้ และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และธุรกิจสารสนเทศ               
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2.1  
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน 
  1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือก าหนดคุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนมีความรู้และ
ความช านาญในเนื้อหารายวิชาที่สอนโดยค านึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน และผลงานวิชาการ
ของผู้สอน  
  2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชา 
  3. หลักสูตรด าเนินการจัดส่งภาระงานสอนไปยัง
คณะ เพ่ือจัดท าตารางเรียนส าหรับนักศึกษา และ
ตารางสอนส าหรับผู้สอน 
  4. หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 มคอ.
4) ทุกรายวิชา  ส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา และมีการ
น า มคอ.3, มคอ.4 ไปเผยแพร่ให้นักศึกษา เพ่ือให้
ทราบถึงเนื้อหาสาระต่างๆที่จะท าการเรียนการสอน
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในภาคการศึกษานั้น 
  5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวน
ผลการด าเนินงานตามกระบวนการการก าหนด
ผู้สอนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  6. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการการก าหนดผู้สอนในภาค
การศึกษาต่อไป 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การ
ปฏิบัติ/การด าเนินการ  
     หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการ
ก าหนดผู้สอน โดยมีการก าหนดผู้สอนที่มีความ
เหมาะสมตรงตามความเชี่ยวชาญในรายวิชา 
  

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

รายวิชาท่ี
สอน 

ความช านาญ/
เชี่ยวชาญ 

ภาคเรียนที่ 1/2559 
รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ บรรณานุกรมดรรชนี

สาระสังเขปและ
ศัพท์สัมพันธ์/การท า
รายการทรัพยากร
สารสนเทศ/การ
วิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ/การ
เตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
บรรณารักษศาสตร์ฯ 
 

1. มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในงานเทคนิค  
การบริการ การบริหาร และ
การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ  
2. มีการท าผลงานวิชาการใน
รายวิชาท่ีสอน  
3.เป็นอาจารย์ผู้สอนประจ า
วิชา 

ผศ.ประพิมพร  โกศิยะกุล 
 

สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร/์การจัดการ
สถาบันบริการ
สารสนเทศ/การ
จัดการความรู้/การ
พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

1. มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญด้านการบริหาร 
การจัดการความรู้ในองค์กร 
2. มีการท าผลงานวิชาการใน
รายวิชาท่ีสอน  
3. เป็นอาจารย์ผู้สอนประจ า
วิชา 

รศ.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 
 

ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 

1. มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การบริหารงานห้องสมุด  

อาจรย์นารถนรี  พอใจ ภาษาอังกฤษส าหรับ
บรรณารักษ์และนัก
สารสนเทศข้ันสูง  /
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
เบื้องต้น/จิตวิทยาใน
งานบริการสารสนเทศ 

1. มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญด้านจิตวิทยา การ
บริการ และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
2. เป็นอาจารย์ผู้สอนประจ า
วิชา 

อาจารย์อนุชา พวงพกา บรรณารักษศาสตร์กับ
อา เซี ยน/ห้ อ ง ส มุ ด
อิเล็กทรอนิกส์/การใช้
ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส
ในงานสารสนเทศ 

1. มีประสบการณ์ด้านการ
ท า ง า น ร ะ บ บ ห้ อ ง ส มุ ด
อิเล็กทรอนิกส์และการใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการสารสนเทศ 
2. มีวุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาตรงตามรายวิชาท่ี
สอน 

อาจารย์มัลลิก  ทองเอม ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ
กา ร ศึกษาและการ
ค้นคว้า 

1. มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญด้านการให้บริการ
และการศึกษาค้นคว้า 
2. เป็นอาจารย์ผู้สอนประจ า
วิชา 

มส.บร. 5.2.1-1  
ตารางสรุปการ
พิจารณาก าหนดผู้สอน 
 
มส.บร. 5.2.1-2 
ตารางสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีต่อ
กระบวนการเรียนการ
สอนของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
มส.บร. 5.2.1-3 
ตารางสรุปผลการ
ประเมินความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อ
ด้านอาจารย์ผู้สอนของ
หลักสูตร  
มส.บร. 5.2.1-4   
รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 5/59 วันที่ 6 
พฤษภาคม 2560 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

อาจารย์มาริษา  จันทสี 
อาจารย์ชยาภรณ์ หมูถึง 
อาจารย์ภารดี เหมะ 

ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ
กา ร ศึกษาและการ
ค้นคว้า 

1.  มีประสบการณ์ในการ
ให้บริการและช่วยเหลือใน
การศึกษาค้นคว้า 
 

ภาคเรียนท่ี 2/2559 
รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ จัดการสิ่งพิมพ์ 

ต่อเน่ือง/การสืบ 
ค้ น ส า ร ส น เ ท ศ
อ อ น ไ ล น์ / ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
บรรณารักษศาสตร์ฯ/
โปรแกรมส า เร็จรูป
ส าหรั บการบริ ก า ร
สารสนเทศ 

1. มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในงานเทคนิค การ
บริหาร การบริการ และการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ  
2. มีการท าผลงานวิชาการใน
รายวิชาท่ีสอน  
3. เป็นอาจารย์ผู้สอนประจ า
วิชา 
 

ผศ.ประพิมพร  โกศิยะกุล /สารสนเทศท้องถ่ิน/
แหล่งสารสนเทศและ
การบริการศ/วิจัย
เบ้ืองต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์ฯ/
แหล่งเรียนรู้และ
บริการสารสนเทศ 

1. มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญด้านการบริหาร 
การจัดการความรู้ในองค์กร 
2. มีการท าผลงานวิชาการใน
รายวิชาท่ีสอน  
3. เป็นอาจารย์ผู้สอนประจ า
วิชา 
 

รศ.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก โปรแกรมส า เร็จรูป
ส าหรั บการจั ดการ
สารสนเทศ 

1. มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การบริหารงานห้องสมุด  

อาจรย์นารถนรี  พอใจ ภาษาอังกฤษส าหรับ
บรรณารักษ์และนัก
สารสนเทศ 1/การ
จัดการห้องสมุด
โรงเรียนและแหล่ง
เรียนรู้/การอ่านและ
การส่งเสริมการอ่าน/
สารสนเทศกับสังคม
(หลักสูตร55)/
สารสนเทศกับสังคม
(หลักสูตร59)/ 

1. มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญด้านจิตวิทยา การ
บริการ และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
2. เป็นอาจารย์ผู้สอนประจ า
วิชา 

อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ
กา ร ศึกษาและการ
ค้นคว้า 

1. มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญด้านการให้บริการ
และการศึกษาค้นคว้า 
2. เป็นอาจารย์ผู้สอนประจ า
วิชา 

อาจารย์อนุชา  พวงผกา /งานออกแบบและ
พั ฒ น า สื่ อ ผ ส ม /
เทคโนโลยีการจัดการ
เส็บเพจ/การจัดการ
ฐานข้อมูลส าหรับงาน
สารสนเทศ  

1. มี ป ระสบการณ์ ในการ
เ ขียนโปรแกรมส า เร็จรูป 
และการจัดการฐานข้อมูล 14 
ปี 
 

อาจารย์มาริษา  จันทสี ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ
กา ร ศึกษาและการ
ค้นคว้า 

1.  มีประสบการณ์ในการ
ให้บริการและช่วยเหลือใน
การศึกษาค้นคว้า 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

     จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอน
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระดับคะแนนเฉลี่ย    
(x ̅= 4.25) ในระดับดี และการประเมินความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อด้านอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร 
มีระดับคะแนนเฉลี่ย (x ̅=4.79) ในระดับดีมาก 
หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินกระบวนการการ
ก าหนดผู้สอนพบว่า การก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชา
ประสบปัญหาเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการเปิด
การศึกษาไม่พร้อมกันระหว่างนักศึกษาปีที่ 1-3 และ
นักศึกษาปีที่ 4 และมีอาจารย์เกษียณอายุราชการ 1 
คน  
หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
    หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงดังนี้ 
    1. ปรับแผนการเรียนรายวชิาสารสนเทศและ
การศึกษาค้นคว้าจากภาคเรียนที่ 1/2559 บาง    
หมู่เรียนไปเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559 เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของบางหลักสูตร
หลังจากท่ีมีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนแล้วส่งผลให้มี
การสอนรายวิชาดังกล่าวไปไว้ในภาคเรียนถัดไป 
    2. หลักสูตรจ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ
เป็นอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างเนื่องจาก
หลักสูตรขาดแคลนอาจารย์ที่มีความรู้ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สอนใน
รายวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรเพื่อให้การวาง
ระบบอาจารย์ผู้สอนสอดคล้องกับหลักสูตร  
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

  หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
  หลักสูตรมีผลการประเมินผู้สอนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ภาคเรียนที่ 1/2559  (x ̅=4.30) และ
ภาคเรียนที่ 2/2559 (x ̅=4.38) 
ดังนี้  

ภาคเรียนที่ 1/2559 
ชื่อ-สกุล ความพึง

พอใจโดย
ภาพรวม 

ด้านการสอน ด้านการ
สนับสนุน   
การเรียนรู ้

1. รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ ์ 4.38 4.38 4.39 
2. รศ.สุวิทย์  วงษ์บญุมาก 4.07 4.08 4.00 
3. ผศ.ประพิมพร  โกศิยะกุล 4.34 4.33 4.38 
4. อ.นารถนรี  พอใจ 4.26 4.26 4.27 
5. อ.อนุชา  พวงผกา 4.16 4.14 4.24 
6. อ.ภารดี    เหมะ 4.47 4.48 4.45 
7. อ.ชยาภรณ์   หมถูึง 4.39 4.37 4.47 
8. อ.มาริษา   จันทส ี 4.36 4.36 4.34 

รวม 4.30 4.32 

 
ภาคเรียนที่ 2/2559 

ชื่อ-สกุล ความพึง
พอใจโดย
ภาพรวม 

ด้านการสอน ด้านการ
สนับสนุน   
การเรียนรู ้

1. รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ ์ 4.36 4.36 4.37 
2. รศ.สุวิทย์  วงษ์บญุมาก 4.21 4.21 4.19 
3. ผศ.ประพิมพร  โกศิยะกุล 4.56 4.60 4.45 
4. อ.นารถนรี  พอใจ 4.30 4.30 4.33 
5. อ.อนุชา  พวงผกา 4.24 4.24 4.23 
6. อ.มาริษา   จันทส ี 4.25 4.26 4.24 

รวม 4.32 4.30 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

5.2.2 
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 

5.2.2 การก ากับ 
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
จัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) และ
การจัดการเรียน
การสอน 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้     
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือวาง
แผนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอน ได้จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
ทุกรายวิชา โดยผู้สอนต้องจัดท าแผนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  
  2. อาจารย์ผู้สอนน าส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) มายังหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา
ทุกรายวิชา 
  3. หลักสูตรมีการตรวจสอบความสอด -คล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) กับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) 
ของหลักสูตรทุกรายวิชา โดยให้คณะกรรมการทวน
สอบผลสั มฤทธิ์ ที่ ไ ด้ รั บการแต่ งตั้ ง จ า กคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 046/2559       ท า
การตรวจสอบความสอดคล้องและความครอบคลุม
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF) หากพบ
ข้อบกพร่องให้ส่งคืนผู้รับผิดชอบแก้ไข และหาก
พบว่ามีความสอดคล้องและครอบคลุมดีแล้วให้
ด าเนินการตามกระบวนการต่อไป 
  4. เมื่อเปิดภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนท าการ
ชี้แจงรายละเอียดแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.
4) ทุกรายวิชา ให้กับนักศึกษาทราบ และให้อาจารย์
ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
เรียนรู้  
 5. อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินกระบวนการ ตาม
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา 
  6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ประชุมทบทวน
ผลการด าเนินงานตามกระบวนการการก ากับ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้
(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
  7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้(มคอ.3 และ 
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

    หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่
การปฏิบัติ/การด าเนินการ  
  หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
มคอ. 3-7 ประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือก ากับและ
ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) และได้ท าการตรวจสอบการจัดท าแผนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF) รวมถึง
ทักษะการเรียนการรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 กลุ่ม
ทักษะ โดยได้มอบหมายให้ อาจารย์นารถนรี พอใจ 
เป็นผู้ ก ากับติดตาม ซึ่ ง ในปีการศึกษา 25 59 
หลักสูตรได้มีการก ากับติดตามและตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้  มคอ.3 และ มคอ.4 ทุก
รายวิชาและผลการตรวจสอบกับมคอ. 5 และ มคอ.
6 แล้วสอดคล้องกันทุกรายวิชา ซึ่งในภาคเรียนที่ 
1/2559 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 17 รายวิชา ใน
ส่วนของภาคเรียนที่ 2/2559 มีรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งสิ้น 16 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 33 รายวิชา ทุก
รายวิชาจัดส่งครบตามก าหนดการที่ระบุไว้ในปฏิทิน
การด าเนินงาน 

มส.บร. 5.2.2-1   
 แผนการเรียนรู้ (มคอ.
3 และ มคอ.4) 
มส.บร. 5.2.2-2 
ตารางสรุปแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
   หลักสูตรได้ประเมินกระบวนการส่งแผนการเรียน 
มคอ.3, มคอ. 4 พบว่ายังขาดการติดตามการส่ง
แผนการเรียนอย่างเป็นระบบ 
 
 

 



14 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
   หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท าแบบติดตามการส่ง
แผนการเรียน (มคอ. 3, มคอ. 4, มคอ. 5, มคอ.6) 

 

หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
...หลักสูตรมีแบบติดตามการส่งแผนการเรียน 

มส.บร. 5.2.2-3 แบบ
ติดตามการส่งแผนการ
เรียน 

5.2.3 
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 

5.2.3 การจัดการ
เรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่
มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การ
บริการวิชาการทาง
สังคม และการ
ท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
  1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร มีการประชุมวางแผนการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับพันธกิจคือ ด้านการวิจัย การ
บริการวิชาการและสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
  2. หลักสูตรก าหนดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ  
  3. อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) ที่ระบุการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
พันธกิจด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. หลักสูตรด าเนินการบูรณาการเรียนการสอนกับ
พันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    5. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) โดยระบุผลการ    
บูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ 
   6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวน
ผลการด าเนินงานตามกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มส.บร. 5.2.3.1 
- รายงานการประชุม
การบูรณาการ ครั้งที่ 
1/2559  วันที่ 5 
มีนาคม 2559 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

  7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การ
ปฏิบัติ/การด าเนินการ  
  ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการด าเนินการ
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม และ  
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
 

รายวิ ช า /
โครงการที่
บูรณาการ 

ผู้สอน พันธกิจ 

กา
รว

ิจัย
 

บร
ิกา

รว
ิชา

กา
ร 

ศิล
ปว

ัฒน
ธร

รม
 

การวิเคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

รศ.อรุณลักษณ์  /  

การท ารายการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

รศ.อรุณลักษณ์  /  

ก า ร อ่ า น แ ล ะ
การส่งเสริมการ
อ่าน 

อาจารย ์
นารถนรี  
พอใจ 

 /  

ก า ร จั ด ก า ร
ฐ า น ข้ อ มู ล
ส า ห รั บ ง า น
สารสนเทศ 

อาจารย์อนุชา 
พวงผกา 

/   

ส า ร ส น เ ท ศ
ท้องถ่ิน 

ผศ.ประพิมพร 
โกศิยะกุล 

  / 

   
  ผลของการบูรณาการปรากฏตามวัตถุประสงค์ของ
การบูรณาการ ดังนี้ 

1. รายวิชาการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
มีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการคือ เพ่ือบูรณาการ 

มส.บร. 5.2.3-2 
ตารางสรุปการ 
บูรณาการ 
มส.บร. 5.2.3-3  
นวัตกรรมเรื่อง ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
เพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ท้องถิ่นจังหวัด
ก าแพงเพชร 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

การเรียนการสอนกับการให้บริการวิชาการด้านการ
จัดระบบห้องสมุดให้กับหน่วยงานต่างๆ และ
รายวิชา การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ        
มีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการคือ เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ในชั้นเรียน
ไปใช้ในการปฏิบัติงานห้องสมุดในโอกาสต่าง ๆ เช่น 
การช่วยงานจัดห้องสมุดในชุมชน และการท างาน
ต่อไปในอนาคต  ผลของการบูรณาการของ 2 
รายวิชา ผลที่ได้รับจากการบูรณาการคือ นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตรงหรือได้เรียนรู้วิธีการพัฒนา
ระบบห้องสมุดทุกกระบวนการและขั้นตอนการ
ท า งาน  ซึ่ งนั กศึ กษาสามารถน าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ได้จริง และได้ผลการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 2 รายวิชา      
ท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
เรียนการสอนมากขึ้น ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบ
ประเมินก่อน-หลังเรียน (บริการวิชาการในโครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด) 

2. รายวิชาการอ่านและการส่งเสริมการอ่านมี 
วัตถุประสงค์ในการบูรณาการคือ เพ่ือให้ผู้ เรียน
ปฏิบัติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ผลของการบูรณาการคือ นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านจากสถานที่ จริ งกับผู้ ใช้บริการท า ให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียน
การสอนมากข้ึน (โครงการบริการวิชาการ) 

3. รายวิชาสารสนเทศท้องถิ่นมีวัตถุประสงค ์
ในการบูรณาการรายวิชากับศิลปวัฒนธรรม ผลของ
การบูรณาการคือ ท าให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
สารสนเทศของท้องถิ่นในด้านต่างๆ และในการเรียน
การสอนผู้สอนก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเก็บ
รวบรวมสารสนเทศท้องถิ่ น เ พ่ือน ามาจั ดท า
ฐานข้อมูลท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ เกี่ยวกั บ
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

ศิลปวัฒนธรรมและร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

4. รายวิชาการจัดการฐานข้อมูลส าหรับงาน 
สารสนเทศ บูรณาการกับวิจัย/นวัตกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถออกแบบและ
พัฒนาฐานข้อมูลครบทุกขั้นตอน ได้แก่ กระบวนการ
คิด ออกแบบชิ้นงาน การลงมือปฏิบัติ การประเมิน
และการเผยแพร่อย่างเป็นระบบ ผลของการบูรณา
การคือ นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนา
ฐานข้อมูล มีผลงานเป็นรูปธรรมชัดเจนจนได้รับการ
คั ด เ ลื อ ก ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  ค ณ ะ  แ ล ะ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ก า ร น า เ ส น อ น วั ต ก ร ร ม 
(INNOVATION/แนวปฏิบัติที่ดี) (Good Practice) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หลักสูตรได้
น าเสนอและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการ
สอนที่ดีหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
  หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมทบทวนกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม 
พบว่า           
     1. การบูรณาการการเรียนการสอนยังไม่ครบทุก
รายวิชา  
     2.  นักศึกษายังไม่สามารถด าเนินการตาม
กระบวนการที่อาจารย์ก าหนดไว้ได้ เนื่องจากยังขาด
ขาดความพร้อมในด้านการวางแผนที่ดี รวมถึงเรื่อง
สภาพแวดล้อมหรือสิ่งอ านายความสะดวกต่างยังไม่
มีความพร้อมเท่าท่ีควร 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการ
จากผลการประเมิน 
   หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการ  
บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมโดย         
การบูรณาการการเรียนการสอนยังไม่ครบทุก
รายวิชา หลักสูตรได้มีการประชุมวางแผนเพ่ือให้ทุก
รายวิชาออกแบบการสอนโดยบูรณาการและเลือก
บูรณาการอย่างน้อย 1 พันธกิจ ต่อ 1 รายวิชา และ
ให้วางแผนการบูรณาการให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
ทั้งนี้หลักสูตรจะกระตุ้นให้อาจารย์จัดแผนการสอน
โดยเลือกบูรณาการกับทุกๆ รายวิชา และในการ
วางแผนควรค านึงถึงกระบวนการที่นักศึกษาจะ
สามารถเข้าร่วมกระบวนการได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด และในส่วนของปัญหาด้านสภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ โปรแกรม  
วิชาฯ จะสนับสนุนให้เท่าที่จะสามารถท าได้ 

มส.บร. 5.2.3-4 
รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 5/59 วันที่ 6 
พฤษภาคม 2560 

  หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
….หลักสูตรมีรายวิชาที่มีการบูรณาการและมี
นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลได้แก่ รายวิชา การจัดการ
ฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศท่ีบูรณาการกับการ
วิจัยและได้น าเสนอเป็นนวัตกรรมจนได้รับรางวัล
ชนะเลิศด้านการสอน 

มส.บร. 5.2.3-5 
ใบประกาศนียบัตร 

มีแนวปฏิบัติที่ดี 
. . .ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เ พ่ือ เชื่ อมโยง
ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร 
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  ตาราง 5.2.3-1  แสดงกิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพ่ิมประสบการณ์เรียนรู้    
การท างาน และประกอบ 
 

กิจกรรม ว ด ป น.ศ.ช้ันป ี
(จ านวน) 

คุณลักษณะที่เอื้อต่อการท างาน 
วิถีทางของการคิด 
ได้แก ่
การคิดสร้างสรรค์               
คิดวิจารณญาณ 
การแก้ปัญหา 
การเรยีนรู้และ
ตัดสินใจ 

วิถีทางของ
การท างาน 
ได้แก ่
การติดต่อ 
สื่อสาร และ
การร่วมมือ 

เครื่องมือ
ส าหรับการ
ท างาน ได้แก่ 
ทักษะ ICT
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และความรู้ด้าน
ข้อมูล 

ทักษะส าหรับ
ด ารงชีวิตในโลก
ปัจจุบัน ได้แก่ 
ความเป็นพลเมือง 
ชีวิตและอาชีพ 
และ ความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

ค่ายอาสาพัฒนา
ระบบห้องสมุด 

 ปี2-ปี3 
(26 คน) 

/ / / / 

บริการวิชาการด้าน
บรรณารักษศาสตร์
แ ล ะส า รสน เทศ
ศาสตร์ 

 ปี2 
(10 คน) 

/ / / / 

นิทรรศการสัปดาห์
ห้องสมุด 

 ปี1-ปี3 
(35 คน) 

/ / / / 

การประเมินผู้เรียน 
ดังรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.3.1 
 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 

5.3.1 การ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
       1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
       2. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เพื่อวางแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
     3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร่วมกันก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม โดยระบุ

มส. บร. 5.3.1-1  
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษา 
มส.บร.5.3.1-2  
รายงานการ
ประชุม 1/2559 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

ไว้ใน มคอ.3 อย่างชัดเจน และส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา และ
รายงานผลใน มคอ.5 ภายใน 30 วัน และมคอ.7 ภายใน 60 วัน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
     4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ก าหนดน้ าหนักการเรียนรู้เป็นรายวิชาใน มคอ.3 โดยพิจารณาตาม 
curriculums mapping ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
     5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามรายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ก่อนเปิดภาคศึกษา และ
รายงานผลการด าเนินการ(มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
     6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายรายวิชา (ตามที่ระบุไว้
ใน มคอ.3) 
     7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานและ
ประเมิน การจัดการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียนรู้และ
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรระหว่างภาคการศึกษา อย่างน้อย 
2 ครั้ง 
      8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามกระบวนการและประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร (มคอ.7)  
      9. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการและรวบรวมองค์ความรู้และจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาเป็นคู่มือ ฯ เพ่ือใช้ในปีการศึกษาถัดไปหรือประกาศใช้
เป็นแนวปฏิบัติ 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติ/การ
ด าเนินการ 
          ในปีการศึกษา 2559 ได้ด าเนินการตามระบบและกลไก
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังนี้ 
         หลักสูตรด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาประจ าหลักสูตรได้แก่ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2559 เพ่ือวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยร่วมกัน
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

ก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม โดยระบุไว้ใน 
มคอ.3 อย่างชัดเจน และส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา และรายงาน
ผลใน มคอ.5 ภายใน 30 วัน และมคอ.7 ภายใน 60 วันเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา  หลักสูตรก าหนดน้ าหนักการเรียนรู้เป็นรายวิชาใน 
มคอ.3 โดยพิจารณาตาม curriculums mapping ที่ระบุไว้ใน 
มคอ.2 
         ในปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายรายวิชา (ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.3)  นั้น ด้แก่  
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจชองนักศึกษาแต่ละรายวิชา 
(วิชาเฉพาะ)   มีจ านวนทั้งสิ้น 33 รายวิชา แบ่งเป็นภาคเรียนที่  1  
จ านวน  17  วิชา  และภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน  16  วิชา        
มีรายละเอียดการตรวจสอบความสอดคล้องกับ TQF 5 ด้าน ดังนี้ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 

 
 
 
 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ที ่ วิชา สอดคล้อง ไม่
สอดคล้อง 

1 ภาษาอังกฤษส าหรับนัก
รัฐประศาสนศาสตร์ 2 

  

2 ความรู้พื้นฐานการเมือง
การปกครองของไทย 

  

3 สถิติส าหรับการจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

  

4 รัฐประศาสนศาสตร์แนว
พุทธศาสน์ 

  

5 การวิเคราะห์โครงการ
และการบริหารโครงการ 

  

6 นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน 

  

7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
รัฐประศาสนศาสตร ์

  

8 การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ 

  

9 ทฤษฎีองค์การและการ
บริหาร 

  

10 การเมืองการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไทย 

  

 
 
 
 

ที ่ วิชา สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

1 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์ฯ 

  

มส.บร.5.3.1-3  
มคอ.3,4,5,6 
มส.บร. 5.3.1-4
ตารางสรุปการ
ตรวจสอบความ
สอดคล้องกับ TQF 
5 ด้าน 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

11 เทคนิคการบรหิารและ
จัดการสมัยใหม ่

  

12 รัฐประศาสนศาสตร์แนว
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา
ฯ 

  

13 การบริหารการพัฒนา   
 
     เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันตรวจสอบความสอดคล้องของ
รายวิชาที่เปิดสอน พบว่า มีความสอดคล้องทุกรายวิชา ทาง
หลักสูตรจึงจัดท าบันทึกข้อความน าส่ง มคอ.3 ต่อระดับคณะเพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2558 
 

 

 
 
 
 
 

1 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
และการค้นคว้า 

  

2 กฎหมายและจริยธรรม
ในวิชาชีพบรรณารักษ์
และนักสารสนเทศ 

  

3 การอ่านเพือ่การจัดการ
สารสนเทศ 

  

4 สารสนเทศส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

  

5 จิตวิทยาในงานบริการ
สารสนเทศ 

  

6 ภาษาอังกฤษส าหรับ
บรรณารักษ์และนัก
สารสนเทศขั้นสูง 

  

7 บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
อาเซียน 

  

8 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์   
9 การใช้ซอฟต์แวร์เปิดรหัส

ในงานสารสนเทศ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

   

 
 
 
 
 

ที ่ วิชา สอดคล้อง ไม่
สอดคล้อง 

10 การจัดการความรู้    
11 สัมมนาทาง

บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

  

13 การจัดการสถาบัน
บริการสารสนเทศ 

  

14 การพัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

  

15 การท ารายการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

  

16 การวิเคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

  

17 บรรณานุกรม 
ดรรชนี
สาระสังเขปและ      
ศัพท์สัมพันธ ์

  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ที ่ วิชา สอดคล้อง ไม่
สอดคล้อง 

1 สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและการ
ค้นคว้า 

  

2 การจัดการ
ห้องสมุดโรงเรียน
และแหล่งเรียนรู้
(59) 

  

3 สารสนเทศกับ
สังคม(หลักสูตร 
59) 

  

4 สารสนเทศกับ
สังคม(หลักสูตร 
55) 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5 การอ่านและการ
ส่งเสริมการอ่าน 

  

6 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับ
บรรณารักษ์และ
นักสารสนเทศ
เบื้องต้น 

  

7 การจัดการ
ฐานข้อมูลส าหรับ
งานสารสนเทศ 

  

8 เทคโนโลยีการ
จัดการเว็บเพจ 

  

9 งานออกแบบและ
พัฒนาสื่อผสม 

  

10 การวิจยัเบื้องต้น
ทาง
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

  

11 สารสนเทศท้องถิ่น   
12 แหล่งสารสนเทศ

และการบริการ 
  

13 การสืบค้น
สารสนเทศ
ออนไลน์ 

  

14 การจัดการสิ่งพิมพ์ 
ต่อเนื่อง 

  

15 โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการบริการ
สารสนเทศ 

  

16 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

   

     เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตรวจสอบความสอดคล้องของ
รายวิชาที่เปิดสอน พบว่า มีความสอดคล้องทุกรายวิชา ทาง
หลักสูตรจึงจัดท าบันทึกข้อความน าส่ง มคอ.3 ต่อระดับคณะเพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรได้มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ดังนี้ 
    หลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือแจ้งให้อาจารย์
น าเอาจุดเน้นของรายวิชาในแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ดังปรากฏใน 
มคอ.2 มาพิจารณาและแบ่งคะแนนและระบุสัดส่วนเกณฑ์การ
ประเมินผล และด าเนินการประเมินผลตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว 
จากการประเมินผลการด าเนินงานมีจ านวนรายวิชาประเมินผล
การเรียนรู้ตามจุดเน้นของรายวิชา (Curriculum Mapping) ทั้งสิ้น 
33 รายวิชา ครบตาม Curriculums Mapping คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ของรายวิชาทั้งหมดในปีการศึกษา 2559  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
มส.บร. 5.3.1-5
มคอ.2, มคอ.3 
มส.บร. 5.3.1-6
คู่มือการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดับ
หลักสูตร 
 
 
 

หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
  ในปีการศึกษา 2559 จากการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติตามระบบและกลไกที่ก าหนด
ไว้ พบว่า หลักสูตรสามารถด าเนินการได้ครบทุกกระบวนการ ยัง
ไม่มีขั้นตอนใดที่ต้องมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

5.3.2  
 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 

5.3.2 การ
ตรวจสอบการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษา 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรมีระบบและกลไกการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการทวนสอบผลการ
ประเมิน  ดังนี้ 
          1.หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
เป็นคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดย
คณะฯออกค าสั่งแต่งตั้ง 
          2.หลั กสู ตรก าหนดอาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร
ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มีการพิจารณาเกณฑ์การให้
คะแนน ตรวจสอบการประเมินผลการเรียน (วิธีการตัดเกรด) โดย
ด าเนินการตรวจสอบรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  
         3.คณะกรรมการทวนสอบแจ้งผลการทวนสอบให้กับคณะ
ทราบ 

มส.บร. 5.3.2-1  
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ 
 

หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติ/การ
ด าเนินการ 
     หลักสูตรได้มีการด า เนินการตามระบบและกลไกการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยหลักสูตร
ก าหนดให้มีการพิจารณาวิธีการสอนตามที่ปรากฎใน มคอ.3 
เกณฑ์การให้คะแนนตรวจสอบกับการประเมินผลการเรี ยน 
(วิธีการตัดเกรด) โดยด าเนินการตรวจสอบรายวิชาอย่างน้อย  ร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาโดยปีการศึกษา 
2559 มีรายวิชาที่เข้าสู่กระบวนการทวนสอบทั้งสิ้น 9 รายวิชา คิด
เป็นร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดจ านวน  33  รายวิชา พบว่า 
เป็นไปตามเกณฑ์ จ านวน 9 รายวิชาดังนี้ 

ล าดับ รหัสวิชา วิชา วิธีการ 
ทวนสอน 

ผลการ 
ทวนสอบ 

1 1633305 
 
 

การใช้ซอฟแวร์
เปิดเผยรหัส 
 

พิจารณาจาก
วิธีการสอนใน
มคอ.3 เกณฑ์
การให้คะแนน 
ตรวจสอบผล
การเรียนกับ
เกณฑ ์

วิธีการสอน
สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา ผล
การเรียนป็นไป
ตามเกณฑ์การ
ให้คะแนน 

มส.บร. 5.3.2-2  
ผลการประเมิน
เพ่ือทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับรายวิชา 
มส.บร.5.3.2-3
บันทึกข้อความ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน
คณะกรรมการทวน
สอบแจ้งผลการ
ทวนสอบ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

2 1632111 การจัดการห้องสมุด
โรงเรียนและแหล่ง
เรียนรู ้

พิจารณาจาก
วิธีการสอนใน
มคอ.3 เกณฑ์
การให้คะแนน 
ตรวจสอบผล
การเรียนกับ
เกณฑ ์

วิธีการสอน
สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา ผล
การเรียนป็นไป
ตามเกณฑ์การ
ให้คะแนน 

3 1634503 การจัดการสถาบัน
บริการสารสนเทศ 

พิจารณาจาก
วิธีการสอนใน
มคอ.3 เกณฑ์
การให้คะแนน 
ตรวจสอบผล
การเรียนกับ
เกณฑ ์

วิธีการสอน
สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา ผล
การเรียนป็นไป
ตามเกณฑ์การ
ให้คะแนน 

4 1632104 การวิเคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

พิจารณาจาก
วิธีการสอนใน
มคอ.3 เกณฑ์
การให้คะแพิ
จารณาจาก
วิธีการสอนใน
มคอ.3 เกณฑ์
การให้คะแนน 
ตรวจสอบผล
การเรียนกับ
เกณฑ์นน 
ตรวจสอบผล
การเรียนกับ
เกณฑ ์

วิธีการสอน
สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาที่เน้น
การฝึกปฏิบัติ 
คะแนนระหวา่ง
ภาคมีมาก ผล
การเรียนป็นไป
ตามเกณฑ์การ
ให้คะแนน 

5 
1633307 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีการ
จัดการเว็บเพจ 
 
 
 
 
 

พิจารณาจาก
วิธีการสอนใน
มคอ.3 เกณฑ์
การให้คะแนน 
ตรวจสอบผล
การเรียนกับ
เกณฑ ์

วิธีการสอน
สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาที่เน้น
การฝึกปฏิบัติ 
คะแนนระหวา่ง
ภาคมีมาก ผล
การเรียนป็นไป
ตามเกณฑ์การ
ให้คะแนน 

6 1631111 
 
 
 
 
 
 

สารสนเทศกับ
สังคม 
 
 
 
 
 

พิจารณาจาก
วิธีการสอนใน
มคอ.3 เกณฑ์
การให้คะแนน 
ตรวจสอบผล
การเรียนกับ
เกณฑ ์

วิธีการสอน
สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา ผล
การเรียนป็นไป
ตามเกณฑ์การ
ให้คะแนน 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

7 1633215 
 
 
 
 
 
 

สารสนเทศท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจาก
วิธีการสอนใน
มคอ.3 เกณฑ์
การให้คะแนน 
ตรวจสอบผล
การเรียนกับ
เกณฑ ์

วิธีการสอน
สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา ผล
การเรียนป็นไป
ตามเกณฑ์การ
ให้คะแนน 

8 163208 
 
 
 
 
 
 

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจาก
วิธีการสอนใน
มคอ.3 เกณฑ์
การให้คะแนน 
ตรวจสอบผล
การเรียนกับ
เกณฑ ์

วิธีการสอน
สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา ผล
การเรียนป็นไป
ตามเกณฑ์การ
ให้คะแนน 

9 1632202 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอ่านและการ
ส่งเสริมการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจาก
วิธีการสอนใน
มคอ.3 เกณฑ์
การให้คะแนน 
ตรวจสอบผล
การเรียนกับ
เกณฑ ์

วิธีการสอน
สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา เน้น
การฝึกปฏิบัติจัด
กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน ผลการ
เรียนป็นไปตาม
เกณฑ์การให้
คะแนน  

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมทบทวนกระบวนการการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า การ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  หลักสูตรได้ด าเนินการตาม
คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ครบทุกกระบวนการ สอดคล้องกับ
กระบวนการที่ ก าหนดไว้ ในมคอ.3 โดยมีรายวิชาที่ เ ข้ าสู่
กระบวนการทวนสอบทั้งสิ้น  9 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 27.27 
ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนประจ าปีการศึกษา  2559  และมี
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน TQF 5 
ด้าน รวมถึงการประเมินพฤติกรรมที่ควรส่งเสริมและควรแก้ไขของ
นักศึกษา นอกจากนี้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนได้ร่วมกันวิพากษ์ข้อสอบรายวิชาสารสนเทศและการศึกษา
ค้นคว้าและน าไปสู่การปรับปรุงข้อสอบและวิธีการประเมิน 

 
มส.บร.5.3.2-4 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5 
/2560 

  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

มส.บร. 5.3.2-5 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

     หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการ
เรียนรายวิชาสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้าโดยก าหนดเนื้อหา
สัดส่ วนของคะแนนและผลการ เรี ยนรู้ ของนักศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาใน มคอ.3 และมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอน TQF 5 ด้าน 

มคอ. 3 รายวิชา
สารสนเทศและ
การศึกษาค้นคว้า 

หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     หลักสูตรมีผลการปรับปรุงที่ปรากฏใน มคอ.3     ภาคเรียนที่ 
1/2560 รายวิชาสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 

 

5.3.3 
 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

5.3.3 การก ากับ
การประเมินการ
จัดการเรียนการ
สอนและ
ประเมิน
หลักสูตร (มคอ.
5 มคอ.6 และ
มคอ.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร ดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน เพ่ือท าความ
เข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการด าเนินการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร(มคอ.5, มคอ.6 
และมคอ.7)  
2. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินหลักสูตร(มคอ.5) ทั้ง 5ด้าน ประกอบด้วยด้าน
คุณธรรม  จริ ยธรรม ด้ านทักษะทางปัญญา ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ
การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลและเขียนรายงานผลในแบบฟอร์ม 
มคอ.5 หรือ มคอ.6 ให้ เรียบร้อย เ พ่ือน าเสนอต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับรายงานผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน(มคอ.5) และด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวนการประเมินการจัดการเรียนการสอน(มคอ.
5) และร่วมกันตรวจสอบผลการประเมินนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ 
มคอ.4  
5. คณะกรรมการทบทวนการประเมินการจัดการเรียนการสอน
(มคอ.5 และมคอ.6) ด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน 
พร้อมสรุปผลการการประเมิน แล้วแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 

มส.บร.5.3.3-1
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
5/2560 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

6.  แจ้งอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร(มคอ.7) 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามกระบวนการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.7)  
8. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการ และวางแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือใช้ในปี
การศึกษาถัดไป 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติ/การ
ด าเนินการ  
     ในปีการศึกษา 2559 ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7) ดังนี้ 

1. หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน  โดยชี้แจง 
การด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินหลักสูตร(มคอ.5) ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วยด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและก าหนดวัน
น าส่งระดับหลักสูตรภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  ใน
ภาคปีการศึกษา 2559 มีทั้งสิ้นจ านวน  33  รายวิชา 

2. จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณารายงานผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน(มคอ.5, มคอ.6) โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการทบทวนการประเมินการจัดการเรียน
การสอน(มคอ.5)พบว่า ทุกรายวิชาด าเนินการครบตาม มคอ.3, 
มคอ.4    ที่ได้จัดท าไว้ 

3. หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ 
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  และน าเสนอคณบดีภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
    ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมทบทวน
กระบวนการการประเมินระบบและกลไก การก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7) พบว่า ยังขาดกระบวนการก ากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนระหว่างภาคเรียนตาม มคอ.3, มคอ.4 

มส.บร.5.3.3-3
มคอ.3, มคอ.4 

  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
      หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการโดยจัดประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรพิจารณาทบทวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับ มคอ.3 ที่ก าหนดและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

มส.บร.5.3.3-4
รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 
3/59 

หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     มีผลการเรียนของนักศึกษาบางคน บางรายวิชาดีขึ้น ได้แก่ 
รายวิชา 1633303 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศ 

 

มีแนวปฏิบัติที่ดี 
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ดังรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
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6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1.1  
   0 
   1 
   3 
   4 
   5 
 

6.1.1 ระบบการ
ด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
 

หลักสูตรมีระบบและกลไก ระบบการ
ด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
     หลักสูตรมีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ดังนี้     
1. หลักสูตรส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เช่น อุปกรณ์ ต ารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความเหมาะสมต่อ
การจัดการศึกษาของหลักสูตร ก่อนเปิดภาค
เรียนที่ 1 
2. หลักสูตรด าเนินการแจ้งผลการส ารวจไปยัง
คณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ระดับคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการ 
3.หลักสูตร มีการจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับ
นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์สนทนา
หรือท างานร่วมกันมีการดูแล รักษา
สภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้   
4. หลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน    
เพ่ือส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพ่ิมเติม จะด าเนินการวางแผนจัดหาดังนี้ 
   4.1 หากเป็นวัสดุ จะด าเนินการจัดซื้อจ้าง
ผ่านงบประมาณวัสดุของหลักสูตร 
   4.2 หากเป็นครุภัณฑ์ จะประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยประธาน
โปรแกรมจัดท ารายการและส่งข้อมูลไปยัง 
คณะ เพ่ือด าเนินการจัดหา 

บร.6.1.1-1 
แบบส ารวจความ
ต้องการสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
บร.6.1.1-2 
รายงานการประชุม 
 
 
 
มส.บร.6.1.1-3 
สรุปรายงานการ
ประเมินความพึง
พอใจในสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
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   4.3 หากหลักสูตรพบว่า สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ใด ๆ ขัดข้อง ไม่สามารถใช้การได้ จะท า
การแจ้งตัวแทนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพ่ือประสานให้คณะทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
5. หลักสูตรจัดท าแนวปฏิบัติการใช้สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่หลักสูตรเป็นผู้จัดหา และ
รับผิดชอบ 
6. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจในสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้จากผู้เกี่ยวข้อง นักศึกษา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุม
ทบทวนผลการด าเนินงานตามตามกระบวนการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
8. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่
การปฏิบัติ/การด าเนินการ  
    หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไก
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยมีการส ารวจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ในปี
การศึกษา 2559 พบว่า จากการที่หลักสูตรได้
แจ้งผลการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เกี่ยวกับเครื่องฉายโปรเจกเตอร์   
ประจ าห้องปฏิบัติการการคอมพิวเตอร์ตึก 3  
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ หลักสูตรจึงได้มีการขอครุภัณฑ์ตาม
แผนการจัดขอครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ซึ่งคณะได้จัดสรรครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้
ประจ าห้ อ งปฏิบัติ ก ารคอมพิว เตอร์ ของ
หลักสูตรแล้ว  เ พ่ือให้อาจารย์ผู้สอน และ
นักศึกษาสามารถใช้เพ่ือการเรียนการสอนตาม
อัธยาศัย 
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     จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มี
ระดับคะแนนเฉลี่ย ในระดับมาก (x=̅ 4.00) 
และการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ภาพรวม) มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (x=̅ 4.48) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
   จากการประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ
ระบบการด าเนินงานของหลักสูตร พบว่า ระบบ
กลไก และกระบวนการนั้นมีความชัดเจน 
สามารถด าเนินการได้อย่างมีล าดับขั้นตอน
นอกจากนี้  หลังจากในปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรได้เสนอการส ารวจความต้องการใน
การจัดหาสิ่งสนับสนุนให้กับหลักสูตรเป็น ปีละ 
2 ครั้ ง  (ซึ่ งจากปีการศึกษา2558 เพียงปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง โดยส ารวจก่อนเปิดภาค
เรียนที่  1 อาจไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการต่อสิ่งสนับสนุนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการทั้งปีการศึกษาได้ โดยเฉพาะในภาค
เรียนที่ 2 ที่ไม่ได้มีการส ารวจความต้องการ) คือ 
ส ารวจก่อนที่ นักศึกษาได้เรียนในภาคเรียนที่ 1 
และภาคเรียนที่ 2 แต่หลักสูตรยังไม่สามารถ
จัดหาครุภัณฑ์บางอย่างตามที่ต้องการได้
เนื่องจากกระบวนการด าเนินงานต้องมีการ
พิจารณาในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้แจ้งเรื่องครุภัณฑ์
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการจัดหาต่อคณะ
แล้ ว  ส่ วนการประเมินความพึงพอใจสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท าให้
ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ
ข้อบกพร่องเพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
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หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการ
กระบวนการจากผลการประเมิน 
   หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยประธานหลักสูตรได้เสนอให้มีการส ารวจ
ความต้ องการสิ่ ง สนับสนุนการ เ รี ยนรู้ ปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง ในปีการศึกษา 2559 โดย
ด าเนินการก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งภาคเรียนที่ 1 
และ 2 เ พ่ือให้การส ารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ความสอดคล้องกับความ
ต้องการพบว่า นักศึกษาและอาจารย์ของ
หลักสูตรมีความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ส่ วน ใหญ่ เป็ นสิ่ ง อ านวยความสะดวกใน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่องฉาย  
ภาพโปรเจ็กเตอร์ทดแทนของเดิมที่ช ารุ ด            
ซึ่งประธานหลักสูตรได้ติดตามการด าเนินการ
จัดหาจากคณะเป็นระยะเพ่ือให้ได้สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในการน ามาอ านวยความสะดวกและ
จัดการศึกษาให้ทันเวลารวมทั้ งการใช้สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้จากส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านหนังสือวารสาร 
ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืนๆ 
โ ดยหลั กสู ต ร ได้ เ สนอรายชื่ อทรั พยากร
สารสน เทศ ไปยั ง ส านั ก วิ ทยบริ ก า รและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการจัดหาและ
ให้บริการเพื่อการเรียนการสอนของหลักสูตร      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
   1. มีหนังสือและสื่อการเรียนการสอนใหม่
เพ่ือการเตรียมพร้อมในการเปิดหลักสูตรและ
การเรียนการสอน 
   2. มีฐานข้อมูลที่อ านวยความสะดวกส าหรับ
การเรียนการสอนจากการใช้บริการฐานขอมูล
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้ารับการอบรม
และฝึกทักษะทางวิชาชีพจากแหล่งเรียนรู้ เช่น 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องสมุดกฎหมาย ห้องสมุดศูนย์ภาษา เป็นต้น  
 

 
 
 
 
 
มส.บร. 6.1.1-3 
แนวปฏิบัติการใช้
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่หลักสูตร 
 

หลักสูตรมีแนวปฏิบัติที่ดี 
  หลักสูตรได้ท าแนวปฏิบัติการใช้สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่หลักสูตรเป็นผู้จัดหา และ
รับผิดชอบ 

6.1.2 
   0 
   1 
   3 
  4 
   5 
 

6.1.2 จ านวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไก ดังนี้ 
   1.หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความต้องการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และตรวจสอบสภาพของ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประเมินความ
คิดเห็นด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   3. น าข้อมูลผลการส ารวจและผลประเมิน
ความคิดเห็นน าส่งคณะเพ่ือน าส่งมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

มส.บร. 6.1.2-1 
จ านวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้หลักสูตร
บรรณารักษสาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์ 
มส.บร. 6.1.2-2 
สรุปรายงานการ
ประเมินความพึง
พอใจสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่
การปฏิบัติ/การด าเนินการ  
   ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการ
ตามระบบและกลไก โดยประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรเพ่ือส ารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ิมเป็น ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง ทั้ง สองภาคเรียน และให้อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบสภาพของครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียน  
เป็นระยะ และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนแต่
ละรายวิชาด าเนินการจัดหาวัสดุประกอบการ
เรียนในรายวิชาต่างๆ ด้วยเงินวัสดุฝึกในแต่ละ
รายวิชาที่รับผิดชอบ น าเสนอประธานหลักสูตร 
เ พ่ือพิจารณา  และคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยประธาน
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ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

หลักสูตรได้ด าเนินการสรุปและน าส่งข้อมูลไป
ยังคณะเพ่ือด าเนินการต่อไป 
      โดยในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนโดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ คู่มือและต ารา อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูล
จากการบอกรับของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอต่อการ
เรียนการสอน และหลักสูตรได้พัฒนาโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปคือ 
KPRULIB และ ใ ช้ ม า อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง จ ากปี
การศึกษา 2558 เพ่ือใช้ประกอบการเรียน
รายวิชา โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการจัดการ
สารสนเทศ และ วิชากฏหมายและจริยธรรม
ทางวิชาชีพนักสารสนเทศ นอกจากนี้ยังใช้
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาอ่ืนๆ ใน
หลักสูตร    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
   จากการประชุมคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร พบว่า กระบวนการด าเนินการส ารวจ
ความต้องการสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
ตรวจสอบสภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
เช่น  สัญญาณ Wifi  ต าราหรือฐานข้อมูล
ประกอบการเรียนการสอน การติดตั้งครุภัณฑ์
จ าเป็นต้องมีการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน  และควรมี ก า รด า เ นิ นการติ ดตาม
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ตรวจสอบถึง
ความคุ้มค่าของการใช้งาน เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาจัดท าแผนความต้องการที่พอเพียง
เหมาะสมต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการ
กระบวนการจากผลการประเมิน 
  จากผลการประเมินข้างต้น หลักสูตรได้
ด าเนินการปรับปรุงดังนี้ 
  1. หลักสูตรได้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนดูแล
การใช้ห้องปฏิบัติการ พร้อมกับตรวจสอบ
สภาพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมเพ่ือการใช้
งาน และสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ทุกรายวิชา 
  2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยจัดล าดับความส าคัญที่จะส่งผล
กระทบต่อการเรียนการสอน เช่น ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ตรวจสอบระบบ Wifi ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบระบบเพ่ือให้มีความพร้อมในการใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงเปลี่ยน
อุปกรณ์รับส่งสัณญาณ และมีการรายงานแจ้ง
สภาพการใช้งานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
ผู้รับผิดชอบได้ทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
  3. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการโดยการ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น ฐานข้อมูล 
ต ารา/หนังสือ และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากร 
การเข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะต่างๆ  
อาทิเช่น การอบรมเรื่องการใช้ฐานข้อมูล 
ต ล อ ด จ น สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ด้ า น
ห้องปฏิบัติการเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
   ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
   1. ความพร้อมของระบบ Wifi ส าหรับการ
เรียนการสอนของหลักสูตร 
   2. โปรแกรมส าเร็จรูป KPRULIB ที่พัฒนาขึ้น
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร 
และบริการวิชาการแก่ห้องสมุดของหน่วยงาน
ต่างๆ ในท้องถิ่น ซื่งยังคงใช้อย่างต่อเนื่อง 
  3. ความร่วมมือของหน่วยงานและแหล่ง
เรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก 
ท้องถิ่นในการอ านวยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ
หลักสูตรในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  การ
ร่วมกับกิจกรรมของคณะการอ่านเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างมีธรรมาภิบาลห้องสมุด อบต.หนอง
หลวง อ าเภอลานกระบือ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มส.บร.6.1.2-3  
เว็บไซต์โปรแกรม
วิชา 

แนวปฏิบัติที่ดี 
 หลักสูตรได้จัดสารสนเทศด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพื่อประกอบการบริหารหลักสูตร 

6.1.3 
   0 
   1 
   3 
   4 
   5 
 

6.1.3 กระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 

  หลักสูตรมีระบบและกลไกระบบกระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
1.หลักสูตรมีการประชุมวางแผนเรื่อง
กระบวนการปรับปรุงตามผลประเมินความ
คิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2.หลักสูตรน าผลการประเมินความพึงพอใจมา
ปรับปรุงกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ต่อไป 

มส.บร.6.1.3-1 
แบบประเมินความ
คิดเห็นของ
นักศึกษา 
มส.บร.6.1.3-2 
แบบตรวจสอบ
รายการสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
มส.บร.6.1.3-3 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

3. ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงตามผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

แบบประเมินความ
คิดเห็นของอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร 
(ความคิดเห็นด้าน
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้) 

หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่
การปฏิบัติ/การด าเนินการ  
 1 .  ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะชุ ม ว า ง แ ผ น
กระบวนการปรับปรุงตามผลประเมินความ
คิด เห็นของนักศึกษาและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งพบว่า 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ทรัพยากร
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 
ฐานข้อมูลเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา, การ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และการจัดพ้ืนที่และสถานที่
พบปะสังสรรค์ของนักศึกษาและอาจารย์  
ประธานโปรแกรมได้รายงานผลการส ารวจและ
ผลประ เมินความคิด เห็ นน าส่ งคณะเ พ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
  2. หลักสูตรได้น าผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พบว่า หัวข้อที่นักศึกษาให้คะแนนน้อยสุดคือ 
ด้านสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สภาพแวดล้อม
ภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ (เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น
ฯลฯ) และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความเพียงพอของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในศูนย์คอมพิวเตอร์
ของคณะ และความสะดวกในการใช้ระบบ
สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  ส าหรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรหัวข้อที่มีคะแนนน้อยสุด ได้แก่  
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ 
แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลเหมาะสมต่อการจัด
การศึกษา,การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการจัดพื้นที่/
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ
สังสรรค์หรือสนทนาร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
จากผลการประเมินหลักสูตรได้ด าเนินการ
ประสานในประด็นที่เกี่ยวข้องให้มหาวิทยาลัย
ด า เนินการในส่วนที่หลั กสูตร ไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้ และหลักสูตรได้จัดตารางการ
ดูแลอาคารและบรรยากาศภายนอกโดยความ
ร่ ว ม มื อ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ทุก
ชั้นปีในวันทุกบ่ายวันพุธ และมอบหมายให้
แม่บ้านประจ าอาคารดูแลความสะอาด การตัด
แต่งก่ิงไม้ สนามหญ้าให้สะอาดร่มรื่น นอกจากนี้
ได้มีการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้คณะด าเนินการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในศูนย์คอมพิวเตอร์
ของคณะให้เพียงพอต่อการเข้าใช้บริการ และ
จัด พ้ืนที่ ในการพบปะหรือสนทนาร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์บริเวณชั้น 1 
อาคาร 3  
  3. แต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
    จากการประเมินกระบวนการพบว่า 
หลักสูตรได้เพ่ิมข้ันตอนการรายงานและการ
ติดตามผลเป็นระยะตามไตรมาส 

 

หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการ
กระบวนการจากผลการประเมิน 
  คณะกรรมการประเมินผลการปรับปรุงตาม
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พบว่า 
กระบวนการที่หลักสูตรได้ด าเนินการมีความ
เหมาะสม 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
   1. มีสถานที่พบปะระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ 
   2. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เ พียงพอต่อการ
ให้บริการ 
   3. มีเครือข่าย Wifi รองรับการให้บริการ 
   4. มีการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

แนวปฏิบัติที่ดี 
 หลักสูตรได้มีการจัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ของหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับการบริหาร
หลักสูตร 

6.1.3-4 
แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ของ
หลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

  ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
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