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คํานํา 
 
 การประเมินคุณภาพการศึกษา  ของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  
เปนส่ิงจําเปนท่ีตองดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  การผลิตบัณฑิต  ใหมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ฉบับนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินสภาพการดําเนินงานตามปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  ท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ซ่ึงเปนผลของการดําเนินงานในระหวางป
การศึกษา 2547 (วันท่ี 1 มิถุนายน 2548 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2549) 
 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  ในฐานะเปนผูจัดการเรียนการสอน  
และผลิตบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  ไดจัดทําประเมินตนเอง 8 มาตรฐาน 
33 ตัวบงช้ีคุณภาพ  ซ่ึงมาตรฐานท่ีประเมินตนเองไดแก  มาตรฐานท่ี 1 ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  
วัตถุประสงค  และแผนงาน มาตรฐานท่ี 2 ดานคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานท่ี  3 ดานงานวิจัยและ
สรางสรรค  มาตรฐานท่ี 4. ดานการบริการวิชาการ  มาตรฐานท่ี 5 ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  มาตรฐานท่ี 6 ดานพัฒนาองคกรและบุคลากร   มาตรฐานท่ี  7 ดานหลักสูตรและการเรียน
การสอน  และมาตรฐานท่ี 8  การประกันคุณภาพ  ซ่ึงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองคร้ังนี้  
แมวาจะมีจํานวนตัวบงช้ีท่ีผานการประเมินตนเองเพียง 21 ตัวบงช้ี  บุคลากรทุกคนไดเขามามีสวน
รวมการประเมิน  เสนอแนวทางในการปรับปรุง  พัฒนาการดําเนินงาน  เพื่อใหโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  เกิดการพัฒนานําไปสูการประกันคุณภาพ  การศึกษาทั้ง
ระบบของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตอไป 

 
 
 
 
 
 
               ลงนาม 
                  (ผูชวยศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล) 

                                                                                       ประธานโปรแกรมวิชา 
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สารบัญ 

 

หนา 

คํานํา             (1) 

สารบัญ             (3) 
สวนท่ี  1 ความเปนมาและสภาพปจจุบันของโปรแกรมวิชา  1  
 59ความเปนมาและสภาพปจจบัุนของโปรแกรมวิชา  2 
 60ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  แผนงาน  3 
 61โครงสรางการบริหาร  4 
 62ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  6 
                ขอมูลสารสนเทศ  7 
 
สวนท่ี  2 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี ้  12 
 มาตรฐานท่ี  1 ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงคและแผนงาน  13 

  681.1  การกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  13 

 1.2  การจัดทําแผนงานท่ีครอบคลุมพันธกิจ  13 
 
 69มาตรฐานท่ี  2 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต     15 
  2.1  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและ 
         การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  15 
  2.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขา 
         ท่ีสําเร็จการศึกษา  15 
  2.3  เงินเดือนเร่ิมตนของบัณฑิต  15 
  2.4  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ    
   และผูใชบัณฑติ        15 
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สารบัญ (ตอ) 
 

          70หนา 
  2.5  จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีจบการศึกษาไมเกิน 3 ป   
   ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ  
   วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือ 
   ดานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ   
   หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ป ท่ีผานมา  16 
  2.6 จํานวนวิทยานพินธและงานวิชาการของนกัศึกษาท่ีได 
   รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 
   3 ปท่ีผานมา  16 
 
 มาตรฐานท่ี  3 มาตรฐานดานงานวิจยัและงานสรางสรรค  18 
  3.1  งานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรและ/หรือ 
   นําไปใชประโยชนในระดับชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  18 
  3.2  รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจยัหรือ 
   งานสรางสรรค จากภายในมหาวิทยาลัยตอจํานวน 
   อาจารยประจํา    18 
  3.3  รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจยัหรือ 
   งานสรางสรรค จากภายนอกมหาวิทยาลัยตอ 
   จํานวนอาจารยประจํา  18 
 
มาตรฐานท่ี  4 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  20 
  4.1  การบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน  20 
  4.2  จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี 
   ตอบสนองความตองการและพัฒนา/และเสริมสราง 
   ความเขมแข็งของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติ  และ 
   นานาชาติตออาจารยประจํา  20 
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สารบัญ (ตอ) 
 

          71หนา 
  4.3  จํานวนอาจารยท่ีปรึกษา  เปนกรรมการวิทยานพินธภายนอก 
   มหาวิทยาลัยเปนกรรมการวชิาการและกรรมการวิชาชีพ  
   ในระดบัชาติตออาจารยประจํา  21 
  4.4  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ 
   และวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ 
   การวิจยั  21 
 
 มาตรฐานท่ี  5 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  23 
  5.1  มีการสงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและ 
   วัฒนธรรม  23 
  5.2  จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ  พฒันาและสรางเสริม 
   เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 
   เต็มเวลาเทียบเทา  23 
  5.3  มีผลงานหรือช้ินงานการพัฒนาองคความรูและสรางมาตรฐาน 
   ศิลปะและวัฒนธรรม  24 
  5.4  ประสิทธิผลในการอนุรักษ  พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ  
   ศิลปะและวัฒนธรรม  24 
 
มาตรฐานท่ี  6  รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือ 
  นําเสนอผลงานวิชาการ  25 
  6.1  รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือ 
   นําเสนอผลงานวิชาการ  25 
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สารบัญ (ตอ) 
 

          72หนา 
 มาตรฐานท่ี  7 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน  26 
    7.1  การสรางและปรับปรุงหลักสูตร  26 
    7.2  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน 
   อาจารยประจํา  26 
    7.3  อาจารยประจําท่ีมีวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเทา  26 
    7.4  อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงวิชาการตอจํานวน 
     อาจารยประจําท้ังหมด  27 
    7.5  รายวิชาที่มีการจัดทําแนวการสอน  27 
    7.6  กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  27 
    7.7  ระบบการคัดเลือกนักศึกษา  28 
    7.8  รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา 
     นักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  28 
    7.9 ระบบการวัดผลและประเมินการจัดการเรียนการสอน 
    ในรายวิชา  29 
  7.10  การสงเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  29 
 
 มาตรฐานท่ี  8  มาตรฐานดานการประกนัคุณภาพ  31 
  8.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน  31 
  8.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  32 
  8.3  การประชาสัมพันธการประกันคุณภาพการศึกษา  32 
 
สวนท่ี  3  สวนสรุป   34 
 สรุปผลการประเมินตนเองเปนรายมาตรฐาน  34 
 สรุป/แนวทางเสริมและพัฒนาเปนรายมาตรฐาน  34 
 
สวนท่ี  4 ภาคผนวก   36 
 รายการหลักฐานแสดงและเอกสารอางอิง  37 
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สวนท่ี 1 
ความเปนมาและสภาพปจจุบันของโปรแกรมวิชา 

 
1. ความเปนมาและสภาพปจจุบันของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
2. ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  แผนงาน 
3. โครงสรางการบริหาร 
4. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ขอมูลสารสนเทศ 
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1. ความเปนมาและสภาพปจจุบันของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร 
    และสารนเิทศศาสตร 
 ปการศึกษา 2520-2524 และ ปการศึกษา 2527  เร่ิมเปดสอนวิชาเอก  วิชาโท
บรรณารักษศาสตรระดับ ปกศ. สูง  ใหกับ   นักศึกษาภาคปกติ  จํานวน 5 รุน  ปการศึกษา 2523 – 
2525 เปดสอนวิชาเอก วิชาโทบรรณารักษศาสตรระดับปริญญาตรีใหกับครูอบรมประจําการรุน 4-6  
ปการศึกษา 2526  เปดสอนวิชาเอก วิชาโทบรรณารักษศาสตรระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
(คบ.) 4 ป  ใหกับนักศึกษาภาคปกติ จํานวน  1  รุน   ปการศึกษา  2529  เปดสอนวิชาเอก
บรรณารักษศาสตร ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  2 ปหลัง  จํานวน  1  รุน  ปการศึกษา 
2535 เร่ิมเปดสอนโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรเปน รุนแรก ใหกับนักศึกษา
ภาคปกติระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  4 ป จนถึง ปจจุบันปการศึกษา 2538 เปดสอน
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหกับนักศึกษากศ.บป. ระดับปริญญาตรี 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  4 ป 1 รุน  ปการศึกษา 2541-2542  เปดสอนโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรใหกับนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร
บัณฑิต (ศศ.บ.) 4  ป  2  รุน และในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2542  สถาบันมีนโยบายใหนํารูปแบบ
การบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช   ดังน้ันภาควิชาบรรณารักษศาสตรจึงเปล่ียนเปน “โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร”  โดยเปดรับเฉพาะนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  4  ป  ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนมา  ยกเวนปการศึกษา 2546 และป
การศึกษา 2548 
 สําหรับสถานท่ีปฏิบัติงานของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  ใน
ปจจุบันใชสวนหนึ่งของอาคาร 2 ช้ันของสํานักวิทยบริการชั้นลางแถบซาย เปนหองพักอาจารยและ
หองปฏิบัติการของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
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2.  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  แผนงาน 
 
 2.1 ปรัชญา 
  บรรณารักษยคุใหม  ใชเทคโนโลยีทันสมัย  มีน้ําใจบริการ  มีความชํานาญในวิชาชีพ 
 
 2.2 วิสัยทัศน 
  มุงเนนผลิตบัณฑิตทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพยีบพรอมดวยความรูทางทฤษฎีและมีทักษะในการปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารนิเทศ
ทุกประเภทรวมท้ังองคกรอ่ืนๆ มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารนิเทศท่ีทันสมัยเพือ่นําไปปฏิบัติงาน
ไดอยางเต็มท่ีตามวัตถุประสงคของสถาบันบริการสารนิเทศตางๆ  
 
 2.3 พันธกิจ 
  1) จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานโปรแกรมวิชาชีพ 
  2) จัดสอนวิชาพื้นฐานใหนกัศึกษาท่ัวไปสามารถใชสารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  3) ทําการศึกษาวิจยัและพฒันาวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
ใหกาวหนาเหมาะสมกับเหตกุารณของโลกและทองถ่ินท่ีเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 
  4) จัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ และนําส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาสนับสนุนการ
เรียนการสอน และมีการประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
  5) บริการชุมชนโดยใหคําแนะนําและชวยพฒันาหองสมุดโรงเรียนและจดักิจกรรมสงเสริม
การอาน 
 
 2.4 วัตถุประสงค 
  1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรมี
คุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพ 
  2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค  ประกอบดวย
จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีจิตสํานึกในความเปนไทย 
  3) เพื่อทําการวิจัยและพฒันาวิชาชีพใหกาวหนาเหมาะสมกับเหตุการณของโลกและทองถ่ิน
ท่ีเปล่ียนอยูเสมอ 
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  4) เพื่อถายทอดความรูใหมและเทคโนโลยีสารนิเทศใหสังคมและทองถ่ินไดนําไปใช
ประโยชนอยางกวางขวาง 
 
 2.5 แผนงาน 
  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรมีแผนงานจัดการศึกษาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรใหเปนไปตามหลักสูตรและมาตรฐานโปรแกรมวิชา  เนน
การวิจัย  การใชโทคโนโลยี  การบริการสังคม  สามารถไปประกอบอาชีพในหนวยงานท่ีเกี่ยวของได
อยางมีคุณภาพ โดยมุงผลิตนักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรใหไดมาตรฐาน    
มีคุณภาพที่พรอมดวยความสามารถทางการวิจัย  การใชเทคโนโลยี  มีความรูดานวิชาชีพอยาง
สมบูรณและมีคุณลักษณะพึงประสงค 4 ประการ ไดแก 
  1) ดานสติปญญา เปนผูรูจักคิด วิเคราะห หาเหตุผลดวยตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 2) ดานจิตใจ เปนผูมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
 3) ดานทักษะ เปนผูท่ีมีทักษะในการปฏิบัติงานตรงตามสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร รวมถึงความสามารถการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารนิเทศ   
 4) ดานพฤติกรรม  เปนผูมีนิสัยใฝรู สูงาน มีวินัยในตนเอง มีความเปนกัลยาณมิตร และ
ประพฤติตามหลักจรรยาบรรณของบรรณารักษ 
 
 

3. โครงสรางการบริหาร 
 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  จัดโครงสรางการบริหารงานองคกร
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีคุณภาพ  ดังแผนภูมิดังนี ้
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งานกิจการนักศึกษา งานวิชาการ  งานการเงนิวัสดุ-ครุภัณฑ งานฝกประสบการณวิชาชีพ

 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

ผศ.เบญจรัตน, ผศ.ชัยเลิศ, 
อ. อรุณี, อ.นุชรี 

อ.นารีรัตน, อ.นุชรี,          
อ. นิพา อ. ธารา,               

ผศ. ชัยเลิศ, อ.นุชรี,  ผศ. ชัยเลิศ, ผศ. เบญจรัตน 
อ.นุชรี, อ.นิพา, อ.ธารา,             อ.นิพา,อ.ธารา 
อ.วลัยลักษณ อ. วลัยลักษณ 

- ติดตอประสานงานเร่ือง
การฝกงานและการจัด 
ตารางนิเทศ 

- วางแผนการรับนักศึกษา 
- วางแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร 
- จัดอัตรากําลังและการ
พัฒนาอาจารย 
- ประสานงานกับคณะและ
สถาบันเร่ืองการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 
- จัดหาและประสานงานเร่ือง
อาจารยพิเศษ/อาจารยอัตรา
จาง 
- จัดเก็บและใหบริการขอมูล
ดานการเรียนการสอน
หลักสูตร 
- รายงานผลการจัดการศึกษา, 
การมีงานทําของนักศึกษาใน
โปรแกรมวิชา 
- ประชาสัมพนัธกิจกรรมของ
โปรแกรมวิชา 
- การประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
- พัฒนาการวจิัย 
- พัฒนาประสิทธิภาพการ

- จัดคูมือฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
- จัดปฐมนิเทศนักศึกษา
กอนออกฝกงาน 
- จัดสัมมนาหลังฝกงาน 
- จัดอบรมเสริมความรูใน
วิชาชีพ 
- เตรียมโครงการพัฒนา  
สหกิจศึกษา 
 

- เปนท่ีปรึกษาในการ
จัดต้ังและจัดกจิกรรม
ของชมรม/ชุมนุม 
- ประสานงานกิจกรรม
นักศึกษากับคณะและ
สํานักกิจการนกัศึกษา 
- จัดปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศนกัศึกษา
ของโปรแกรมวิชา 
- จัดศึกษาดูงานสถาบัน
บริการสารนิเทศตางๆ 
- บริการชุมชนและ
เครือขาย 
- จัดเก็บขอมูลศิษยเกา
และศิษยปจจบัุน 
- สํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑติ 
 

- จัดทําบัญชีการเงินและ
งบประมาณของ
โปรแกรม 
- ดําเนนิการจดัซ้ือ-จาง 
- จัดทําโครงการขอ
งบประมาณ 
- ควบคุมดแูลวัสดุ 
ครุภัณฑของโปรแกรม 
- บันทึกประชุม
โปรแกรม 
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สอนของอาจารย 

4. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  ไดจัดวางระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาไวเปนสวนหน่ึงในงานวิชาการมีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําโปรแกรมวิชา  ซ่ึง
คอยติดตามใหขอเสนอแนะดานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 4.1 คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 
 1. ผูชวยศาสตราจารยชัยเลิศ ปริสุทธกุล ประธานโปรแกรมวิชา 
 2. ผูชวยศาสตราจารยเบญจรัตน สีทองสุก กรรมการ 
 3. อาจารยนารีรัตน   เทียมเมือง กรรมการ 
 4. อาจารยอรุณ ี   ทรงพัฒนา กรรมการ 
 5. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม กรรมการ 
 6. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห กรรมการ 
 7. อาจารยธารา   จันทรอน ุ กรรมการ 
 8. อาจารยพรนภา   ตั้งนิติพงศ  กรรมการและเลขานุการ 
    มีหนาท่ีบริหารการสอนการดําเนินงานของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร และใหขอเสนอแนะตาง ๆ  
 
 4.2  คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําโปรแกรมวิชา 
  ปการศึกษา 2548 (1 มิถุนายน 2548 – 31 พฤษภาคม 2549) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ดังนี้ 
  1. ผูชวยศาสตราจารยชัยเลิศ ปริสุทธกุล ประธาน 
  2. ผูชวยศาสตราจารยเบญจรัตน   สีทองสุก กรรมการ 
  3. อาจารยนารีรัตน    เทียมเมือง กรรมการ 
  4. อาจารยอรุณี     ทรงพัฒนา กรรมการ 
  5. อาจารยพรนภา   ตั้งนิติพงศ กรรมการ 
  6. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห กรรมการ 
  7. อาจารยธารา   จันทรอนุ กรรมการ 
  8. อาจารยนุชรี     บุญศรีงาม กรรมการและเลขานุการ 



 13 

    มีหนาท่ีปฏิบัติงาน ติดตาม ใหขอเสนอแนะดานประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานใหเปนระบบ สามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพไดท้ังจากภายนอกและภายใน 
    โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงสรางหลักสูตร บุคลากร นักศึกษา งบประมาณ อุปกรณการศึกษา ครุภัณฑ หองปฏิบัติการ 
กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

5. ขอมูลสารสนเทศ 
 5.1 โครงสรางหลักสูตร (ศิลปศาสตรบณัฑิต ของ สรภ. พ.ศ. 2543) 

รายวิชา หนวยกิต หมายเหตุ 
วิชาบังคับ 57  
วิชาบังคับเลือก 59  
วิชาเลือกเสรี 10  
ฝกประสบการณวิชาชีพ 7  

รวม 133  หนวยกิต    
 

 5.2 บุคลากร 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ ตําแหนงทางวิชาการ หมายเหตุ 
1. นายชัยเลิศ ปริสุทธกุล อ.ม. ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 8  
2.  นางเบญจรัตน  สีทองสุก กศ.ม. ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 8  
3.  นางนารีรัตน  เทียมเมือง กศ.ม. อาจารย 2 ระดบั 7  
4.  นางอรุณี  ทรงพัฒนา ศศ.ม. อาจารย 2 ระดบั 7  
5.  นางสาวนุชรี  บุญศรีงาม ศศ.บ. พนักงานอาจารย กําลังศึกษาตอ ป.โท 
6.  นางสาวพรนภา  ตั้งนติิพงษ ศศ.บ. พนักงานอาจารย กําลังศึกษาตอ ป.โท 
7.  นางสาวนพิา  ผลสงเคราะห ศศ.บ. พนักงานอาจารย กําลังศึกษาตอ ป.โท 
8.  นายธารา   จันทรอน ุ ศศ.บ. พนักงานอาจารย กําลังศึกษาตอ ป.โท 

  

 5.3 นักศึกษา   

จํานวน จํานวนนักศึกษา 
หญิง ชาย 

รวม หมายเหตุ 

ช้ันปท่ี 4 (ปการศึกษา 2545) 30 2 32  
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ช้ันปท่ี  - (ปการศึกษา 2546) - - - งดรับนักศึกษา 
ช้ันปท่ี 2 (ปการศึกษา 2547) 23 11 34  
ช้ันปท่ี - (ปการศึกษา 2548) - - - งดรับนักศึกษา 

 5.4 สัดสวน  ระหวางจํานวนนักศึกษาท่ีเขาเรียน ตอจํานวนอาจารย 
 

ปการศึกษา จํานวนนักศึกษาท่ีเขาเรียน จํานวนอาจารย 
2545 40 8 
2546 41 8 

 หมายเหตุ : ปการศึกษา 2546 และปการศกึษา 2548 งดรับนักศึกษาวิชาเอก  คณาจารยทุก
ทานมีภาระการสอนวิชาพื้นฐาน (สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา) ใหนกัศึกษาช้ันปท่ี 1 ทุกหมูเรียน 

 665.5 งบประมาณ 

     1. งบประมาณแผนดินปการศึกษา 2548  เปนไปตามการจัดสรรงบประมาณของคณะ 
 2. เงินนอกงบประมาณ ( บ.กศ. / กศ.พบ.) ปการศึกษา2548 เปนไปตามการจัดสรร
งบประมาณของคณะฯ 
 
 5.6 อุปกรณการศึกษา 
 1. แผนใสประกอบการสอนวิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา  จํานวน  9  บท 
 2. วีดิทัศนประกอบการสอนวิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควาจํานวน  5   เร่ือง 
 3. วีดิทัศนประกอบการสอนรายวิชาตางๆ จํานวน  205 เร่ือง 
 4. วัสดุอุปกรณในการจัดนทิรรศการของนักศึกษา  ไดแก  กระดาษชารท   กรรไกร  ฯลฯ 
 5. วัสดุอุปกรณเพื่อประกอบการสอนของอาจารย  แผนใส  ปากกาเขียนแผนใส  แผนดิสก 
 6. เทปบันทึกเสียง 
 7. สไลด 
 8. CD-ROM  
 9. E-Learning  2  รายวิชา 
 10. Power point  5  รายวิชา 
 11. ฐานขอมูลทางบรรณารักษศาสตรจํานวน 2 ฐาน 
 12. ฐานขอมูล e-book จํานวน 116 ฐาน 
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 5.7 ครุภัณฑ 
 1. เคร่ืองฉายขามศีรษะ    1   เคร่ือง 
 2. คอมพิวเตอร   10   เคร่ือง 
 3. เคร่ืองพิมพแบบเข็ม    1   เคร่ือง 
 4. เคร่ืองพิมพสี     1   เคร่ือง 
 5. เคร่ืองพิมพเลเซอร   1 เคร่ือง 
 6. โตะคอมพิวเตอร   25  ตัว 
 7. โตะอาจารย    10  ตัว 
 8. ตูหนังสือเคลื่อนท่ี   6 ตู 
 9. บอรด    5 บอรด 
 10. โปรแกรมคอมพิวเตอร  2  โปรแกรม 
 11. เคร่ืองสํารองไฟ   11 เคร่ือง 
 12.  เคร่ืองพิมพดีดภาษาอังกฤษ    1     เคร่ือง 
 13. ตูเก็บแผนภาพอุปกรณ  1   ตู 
 14. TV Coder    1   เคร่ือง 
 15. โทรทัศนสี    1   เคร่ือง 
 16. เคร่ืองเลนวีดิทัศน   1   เคร่ือง 
 17. ตูเหล็กใสโทรทัศน       1   ตู 
 18. เคร่ืองปรับอากาศ   1 เคร่ือง 
 19.  เคร่ืองขยายเสียง   1 เคร่ือง 
 20.  โตะอเนกประสงค                29         ตัว 
 21.  เกาอ้ี                                      58         ตัว                
 22. พัดลมยืน 16 นิ้ว                     2         ตัว             
 23. ไมโครโฟน   1   ชุด      
     24. เคร่ืองเลน DVD   1 เคร่ือง 
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 5.8 หองปฏิบตัิการ 
 1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรขนาด   80  ตร.ม            1 หอง       
                 2. หองพักอาจารยโปรแกรมวิชาบรรณารักษฯขนาด   45  ตร.ม 1 หอง  
 3. หองเรียนและหองปฏิบัติการเฉพาะนกัศึกษาเอกบรรณารักษฯขนาด  120  ตร.ม  
         1 หอง  
 
 5.9 กิจกรรมโปรแกรมวิชา 
 5.9.1 งานวชิาการ 
 1) จัดงานสัปดาหหองสมุดประจําทุกป 
 2) จัดกิจกรรมงานสงเสริมการอานประจําทุกป 
 3) จัดทําวารสารของโปรแกรมวิชา 
 4) อบรมดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ แกนักศึกษาทุกรุน 
 5) เชิญผูทรงคุณวุฒิทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรและหองสมุดมาให
ความรูแกนักศึกษาทุกรุนสับเปล่ียนกันไป 
 6) พานักศึกษาไปศึกษาดูงานตามสถาบันบริการสารนิเทศตาง ๆ ท้ังของภาครัฐ และ
เอกชน 
 7)งานบริการชุมชนและพัฒนาหองสมุดชนบท จํานวน  7  คร้ัง 
 8) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 5.9.2 งานกิจการนักศึกษา 
 1) ใหนักศึกษาทุกคนเขารวมกิจกรรมของสถาบันและคณะ ไดแก  งานกีฬา งาน
สงเสริม   ศิลปวัฒนธรรม 
 2) ใหนักศึกษาทุกคนเขารวมกิจกรรมของโปรแกรมวิชาในการเผยแพรความรูทาง
วิชาชีพ  ไดแก  จัดหองสมุดใหกับโรงเรียนตางๆ จัดหองสมุดวัด  การสงเสริมการอาน 
 3) ชมรมบรรณารักษศาสตรไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการดําเนินงานของ
ชุมนุม มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม ปการศึกษา 2546 
 4) นักศึกษาทุกคนเขารวมกจิกรรมเขาคายอบรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาจติใจ 
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 5.9.3 งานฝกประสบการณวิชาชพี 
 ใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพอยางเปนทางการ กลาวคือ ไดใหนักศึกษาลง
วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ เปนวิชาบังคับเลือกจํานวน 7 หนวยกิต เวลา 450 ช่ัวโมง สําหรับการ
ฝกประสบการณอยางไมเปนทางการ คือ ใหนักศึกษามีสวนรวมและชวยเหลือหองสมุดโรงเรียน  
ตาง ๆ ในเขตจังหวัดนครปฐม โรงเรียนตชด. ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของสถาบันและสถาบัน
บริการสารนิเทศอ่ืนๆในการจัด หองสมุดและทรัพยากรสารนิเทศตามท่ีหนวยงานนั้น ๆ ติดตอมา 
 
 5.9.4  งานการเงินและวัสด-ุครุภัณฑ 
 1) จัดทําบัญชีการเงินและงบประมาณของโปรแกรม 
 2) ดําเนนิการจัดซ้ือ-จาง 
 3) จัดทําโครงการของบประมาณ 
 4) ควบคุมดแูลวัสดุครุภัณฑของโปรแกรม 
 5) บันทึกประชุมโปรแกรม 
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สวนที่ 2 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 
 
 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรไดทําการประเมินตนเองในฐานะเปน
ผูผลิตบัณฑิต ใน 8 มาตรฐาน  21  ตัวบงช้ี  ดังนี ้
 มาตรฐานท่ี 1  ดานปรัชญา  วิสัยทัศน  พนัธกิจ  วัตถุประสงค  และแผนงาน 
 มาตรฐานท่ี 2  ดานคุณภาพบัณฑิต 
 มาตรฐานท่ี 3  ดานงานวิจยัและงานสรางสรรค 
 มาตรฐานท่ี 4  ดานการบริการทางวิชาการ 
 มาตรฐานท่ี 5  ดานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 มาตรฐานท่ี 6  ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร 
 มาตรฐานท่ี 7  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 มาตรฐานท่ี 8  การประกันคุณภาพ 
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สวนที่  2 
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 

 
มาตรฐานท่ี  1  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงคและแผนงาน 
 

ตัวบงช้ี/เกณฑการประเมิน รายงานผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

1.1  การกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศน พันธกิจ   
       วัตถุประสงค 

ระดับ  1  มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน  
               พันธกิจ วัตถุประสงคที่สอดคลองกัน 

โปรแกรมไดกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน 
พันธกิจ และวัตถุประสงค (1.1.1) และมี
ความสอดคลองกัน (1.1.2) 

ระดับ  2  มี 1 + มีการดําเนินการเผยแพร        
                     ปรัชญา  พันธกิจ  วัตถุประสงค 

               ที่กําหนด 

มีการเผยแพรปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 
และวัตถุประสงคที่กําหนด (1.1.3) 

ระดับ  3  มี 2 + มีบุคลากรภายในรับทราบ 
               ไมนอยกวารอยละ 80 

มีบุคลากรภายในรับทราบไมนอยกวา    
รอยละ 80 (1.1.4) 

ระดับ  4  มี 3 + มีการติดตาม ตรวจสอบ และ  
               ประเมินผลการดําเนินงาน 

มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงาน (1.1.2) 

ระดับ  5  มี 4 + นําผลไปแกไข/ปรับปรุง/  มีการนําผลการตรวจสอบและดําเนินงน
ไปปรับปรุงแกไขพัฒนาดําเนินงาน 
(1.1.2) 

               พัฒนาการดําเนินงาน    

5 

1.2  การจัดทําแผนงานท่ีครอบคลุมพันธกิจ  
ระดับ  1  มีการกําหนดแผนงานที่ครอบคลุม 
               พันธกิจไวเปนลายลักษณอักษร 

มีการกําหนดแผนงานที่ครอบคลุม     
พันธกิจ ไวเปนลายลักษณอักษร 
(1.2.1+1.2.2) 

5 

ระดับ  2  มี 1 + มีคณะกรรมการ/หนวยงาน มีคณะกรรมการรับผิดชอบ (1.2.3) 
               รับผิดชอบ 



 20 

ระดับ  3  มี 2 + ดําเนินงานตามแผนงานได 
               ไมนอยกวารอยละ 80 ของแผนงาน 
               ที่กําหนด 

มีการดําเนินงานตามแผนครบตาม
แผนงานที่กําหนด (1.2.4) 

ระดับ  4  มี 3 + มีการติดตาม ตรวจสอบและ 
               ประเมินผลการดําเนินงาน 

มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงาน (1.2.4) 

 
ตัวบงช้ี/เกณฑการประเมิน รายงานผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน

ตนเอง 
ระดับ  5  มี 4 + นําผลไปแกไข/ปรับปรุง/ 

               พัฒนาการดําเนินงาน 
มีการนําผลไปแกไข ปรับปรุง พัฒนา
ดําเนินงาน (1.1.2) 

 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 1 
 
ตัวบงช้ี รายละเอียด ผลการประเมินตนเอง 

1.1 การกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค 5 
1.2 การจัดทําแผนงานท่ีครอบคลุมพันธกิจ 5 

 
ผลการดําเนินงาน 

 โปรแกรมวิชาฯ ไดกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และมีความสอดคลอง
กัน  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของโปรแกรมเปนผูรับผิดชอบในการ ดําเนินการเผยแพร
ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  ท่ีกําหนดในเอกสารประชาสัมพันธของโปรแกรม  คูมือ
นักศึกษา  มีการเผยแพรใหบุคลากรภายในรับทราบ มีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงาน มีการนําผลการตรวจสอบและดําเนินงานไปปรับปรุงแกไข  พัฒนาการดําเนินงาน  
 
 แนวทางการแกไขและพัฒนา   
 ควรมีการติดตามตรวจสอบมาตรฐานท่ี 1 อยางตอเนื่อง และใหมีในวาระการประชุมทุกคร้ัง 
อยางนอย 2 เดือน 1 คร้ัง  
 
 
 



 21 

 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  2  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
 

ตัวบงช้ี/เกณฑการประเมิน รายงานผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา 
       และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 

ระดับ 1  นอยกวาหรือเทากับรอยละ  50  
ระดับ 2  รอยละ  51 – 60  
ระดับ 3  รอยละ  61 – 70  
ระดับ 4  รอยละ  71 – 80  
ระดับ 5  มากกวารอยละ 80 บัณฑิตมีงานทํามากกวารอยละ 80 

(2.1.1) 

5 

2.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางาน   
        ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

 
 

ระดับ 1  นอยกวาหรือเทากับรอยละ  50  
ระดับ 2  รอยละ  51 – 60  
ระดับ 3  รอยละ  61 – 70  
ระดับ 4  รอยละ  71 – 80  
ระดับ 5  มากกวารอยละ 80 บัณ ฑิตมี ง านทํ า ตร งส าข า ท่ีสํ า เ ร็ จ

การศึกษามากกวารอยละ 80 (2.1.1) 

5 

2.3  เงินเดือนเร่ิมตนของบัณฑิต  
ระดับ 1  นอยกวารอยละ  70  
ระดับ 2  รอยละ 70 –79  
ระดับ 3  รอยละ 80 – 89     
ระดับ 4  รอยละ 90 – 99  
ระดับ 5  รอยละ 100 บัณฑิตมีเงินเดือนเริ่มตนรอยละ  100 

(2.1.1) 

5 

2.4  ระดับความพึงพอใจของนายจาง   
       ผูประกอบการ  และผูใชบัณฑิต 

 5 
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ระดับ 1  คาความพึงพอใจนอยกวารอยละ 2.0  
ระดับ 2  คาความพึงพอใจรอยละ 2.0 – 2.5  
ระดับ 3  คาความพึงพอใจรอยละ 2.6 – 3.0    

 
 

ตัวบงช้ี/เกณฑการประเมิน รายงานผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

ระดับ 4  คาความพึงพอใจรอยละ 3.1 – 3.5 ผูประกอบการมีความพึงพอใจตอบัณฑิต
มากกวารอยละ 3.5 (2.4.1, 2.4.2) 

ระดับ 5  คาความพึงพอใจมากกวารอยละ 3.5  

 

2.5   จํานวนนักศึกษา  หรือศิษยเกาท่ีจบการศึกษา
ไมเกิน 3 ป ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณ  
ยกยองในดานวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  
จริยธรรม   หรือรางวัลทางวิชาการหรือดาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติ   หรือระดับนานาชาติในรอบ  3 ป    
ท่ีผานมา 

ระดับ 1  ไดรับ  0  คน 
ระดับ 2  ไดรับ  0  คน 
ระดับ 3  ไดรับ  0  คน 
ระดับ 4  ไดรับ  1  คน 
ระดับ 5  ไดรับมากกวา 1 คน 

 
 
- 
 

 
 
-  

2.6   จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของ
นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ  หรือ
ระดับนานาชาติภายในรอบ  3 ปท่ีผานมา 
ระดับ  1  ไดรับ  1  เรื่อง 
ระดับ  2  ไดรับ  2  เรื่อง 
ระดับ  3  ไดรับ  3  เรื่อง 
ระดับ  4  ไดรับ  4  เรื่อง 
ระดับ  5  ไดรับ  5  เรื่อง 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
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สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 2 
 

ตัวบงช้ี รายละเอียด ผลการประเมินตนเอง 
2.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป 
5 

2.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

5 

2.3 เงินเดือนเริ่มตนของบัณฑิต 5 
2.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการ  และผูใชบัณฑิต 5 
2.5 จํานวนนักศึกษา  หรือศิษยเกาที่จบการศึกษาไมเกิน 3 ป ที่ไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม   
หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติ   หรือระดับนานาชาติในรอบ  3 ป ที่ผานมา 

- 

2.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติภายในรอบ  3 ปที่ผานมา 

- 

 
ผลการดําเนินงาน 
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรมีแบบสํารวจการประกอบอาชีพของ

บัณฑิต ความพึงพอใจของผูประกอบการ และสรุปผลการไดงานทําเปนรอยละ การไดทํางานตรง
สาขาท่ีสําเร็จการศึกษาเปนคารอยละ  เงินเดือนเร่ิมตน  และความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต  เปน
คาเฉล่ียต้ังแต 1- 5 

 
แนวทางในการปรับปรุง/พฒันาการดําเนนิงาน 

 ปรับปรุงแบบสํารวจใหสอดคลองกับตัวบงช้ี  และติดตามตัวบงช้ีท่ี 2.5 และเนนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหไดรับการยกยองหรือมีผลงานวิชาการในระดับชาติ  
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มาตรฐานท่ี  3  มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ตัวบงช้ี/เกณฑการประเมิน รายงานผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

3.1 งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร
และ/หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติตอ 
จํานวนอาจารยประจํา 

 

ระดับ  1  นอยกวารอยละ 12  
ระดับ  2  รอยละ 12 – 17 - 
ระดับ  3  รอยละ 18 – 23  
ระดับ  4  รอยละ 24 – 29  
ระดับ  5  มากกวาหรือเทากับรอยละ 30  

 
 
 
 
- 
 

3.2  รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัย     
  หรืองานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย 
  ตอจํานวนอาจารยประจํา 

 

ระดับ  1  นอยกวารอยละ 21  
ระดับ  2  รอยละ 21 – 28 อาจารยประจําไดรับทุนวิจัยจากภายใน 1 

ทาน  (3.2.1) 
ระดับ  3  รอยละ 29 – 36  
ระดับ  4  รอยละ 37 – 44  
ระดับ  5  มากกวารอยละ 44  

2 

3.3  รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัย  
       หรืองานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย   

 ตอจํานวนอาจารยประจํา 

 

ระดับ  1  นอยกวารอยละ 6  
ระดับ  2  รอยละ 6 – 10  
ระดับ  3  รอยละ 11 – 15  
ระดับ  4  รอยละ 16 – 20  
ระดับ  5  มากกวารอยละ 20 อาจารยประจําไดรับทุนวิจัยจากภายนอก 

1 คน (3.3.1) 

5 
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สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 3 
 

ตัวบงช้ี รายละเอียด ผลการประเมินตนเอง 
3.1 งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรและ/หรือนําไปใช

ประโยชนในระดับชาติตอ จํานวนอาจารยประจํา 
- 

3.2 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา 

2 

3.3 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา 

5 

 
ผลการดําเนินงาน 

 คณาจารยประจําไดรับทุนวิจยัท้ังภายในและภายนอก 1 คน 
 

แนวทางในการปรับปรุง/พฒันาการดําเนนิงาน 
 ควรสงเสริมใหคณาจารยทุกทานเนนการทําวิจยั  หรือการทําวิจัยรวมกัน 
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มาตรฐานท่ี  4  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
 

ตัวบงช้ี/เกณฑการประเมิน รายงานผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

4.1  การบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน  
ระดับ  1  มีการกําหนดแผนงานดานบริการ   

                      วิชาการแกสังคม/ชุมชนที่สอดคลอง 
               กับพันธกิจ 

มีกําหนดแผนงานดานบริการวิชาการแก
สังคม/ชุมชนที่สอดคลองกับพันธกิจ 
(4.1.1)  

ระดับ  2  มี 1 + มีหนวยงานรับผิดชอบการ 
               ดําเนินการ 

มีผูรับผิดชอบ (4.1.2) 

ระดับ  3  มี 2 + มีการดําเนินงานตาม แผนงาน 
               ที่กําหนด 

มีการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด 
(4.1.3)  

ระดับ  4  มี 3 + มีการติดตามและประเมินผล 
               การดําเนินงาน 

มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน (4.1.4) 

ระดับ  5  มี 4 + มีการนําผลการประเมิน 
               มาพัฒนา/ปรับปรุง 

มีการนําผลการประเมินมาพัฒนา / 
ปรับปรุง (4.1.5, 4.1.6) 

5 

4.2  จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ  
 วิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการและพัฒนา/ 
 และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  ชุมชน   
 ประเทศชาติ  และนานาชาติตออาจารยประจํา 

 

ระดับ  1  นอยกวาหรือเทากับรอยละ 10  
ระดับ  2  รอยละ 11 – 20  
ระดับ  3  รอยละ 21 – 30  
ระดับ  4  รอยละ 31 – 40  
ระดับ  5  มากกวารอยละ 40 อาจารยประจํามีโครงการกิจกรรมพัฒนา

ชุมชนบริการสังคม (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 
4.2.4) 

5 
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ตัวบงช้ี/เกณฑการประเมิน รายงานผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

4.3  จํานวนอาจารยท่ีปรึกษา  เปนกรรมการ 
       วิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย  เปน 
        กรรมการ วิชาการและกรรมการวิชาชีพใน 
        ระดับชาติตออาจารยประจํา 

 

ระดับ  1  นอยกวารอยละ 8  
ระดับ  2  รอยละ 8 – 13 - 
ระดับ  3  รอยละ 14 – 19  
ระดับ  4  รอยละ 20 – 25  
ระดับ  5  มากกวารอยละ 25  

 
 
 
 
 
- 

4.4  มีการนําความรูและประสบการณจากการ 
       บริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ 
       พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

ระดับ  1  มีแผนในการนําความรูและ 
               ประสบการณจากการบริการวิชาการ 
               และวิชาชีพในการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

 

ระดับ  2  มีการนําความรูและประสบการณ 
               จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมา 
               ใชในการเรียนการสอนอยางนอย 1  
               โครงการ 

 

ระดับ  3  มีการนําความรูและประสบการณ 
               จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมา 
               ใชในการวิจัยอยางนอย 1 โครงการ 

 

ระดับ  4  มีการนําความรูและประสบการณ 
               จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมา 
               ใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 
               อยางนอย 1 โครงการ 

คณาจารยไดนําความรูและประสบการณ
จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช
ในการเ รียนการสอนและการวิจัย  2 
โครงการ (4.4.1, 4.4.2) 

4 
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ระดับ  5  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการ 
               สอนหรือการวิจัยกับการบริการวิชา 
               การ/วิชาชีพอยางนอย 1 โครงการ 

 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 4 
 

ตัวบงช้ี รายละเอียด ผลการประเมินตนเอง 
4.1 การบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน 5 
4.2 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ตองการและพัฒนา/และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  ชุมชน  
ประเทศชาติ  และนานาชาติตออาจารยประจํา 

5 

4.3 จํานวนอาจารยที่ปรึกษา  เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอ มหาวิทยาลัย  
เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติตออาจารย
ประจํา 

- 

4.4 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมา
ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

4 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
 โปรแกรมวิชาการกําหนดแผนงานดานบริการวิชาการแกสังคม  มีผูรับผิดชอบ  มีการ
ดําเนินงานตามแผน  มีการตดิตาม  มีการประเมินผล  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร  มีโครงการและกจิกรรมพัฒนาชุมชน บริการสังคม  นําความรูจากการบริการวิชาชีพมาใชใน
การเรียนการสอน  การวิจยั 

 
แนวทางในการปรับปรุง/พฒันาการดําเนนิงาน 

 แผนงานควรมีความชัดเจน  ติดตามผลอยางตอเนื่อง  และเนนใหมีการบูรณาการความรู  
ประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอน  การวิจยั  ทุกคน 
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มาตรฐานท่ี  5  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบงช้ี/เกณฑการประเมิน รายงานผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

5.1  มีการสงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะ 
       และวัฒนธรรม 

ระดับ  1  มีแผนงานสงเสริม  สนับสนุนการ 
               ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับ  2  มี 1 + มีหนวยงานรับผิดชอบการ 
               ดําเนินงาน 
ระดับ  3  มี 2 + มีการดําเนินตามแผนงาน 
ระดับ  4  มี 3 + มีการติดตาม ประเมินผลการ 
               ดําเนินงาน 
ระดับ  5  มี 4 + มีการนําผลไปพัฒนา ปรับปรุง 
               การดําเนินงาน 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

5.2  จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนาและ  
 สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ 
 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

 
 
 

ระดับ  1  นอยกวารอยละ 6  
ระดับ  2  รอยละ 6 – 10  
ระดับ  3  รอยละ 11 – 15  
ระดับ  4  รอยละ 16 – 20  
ระดับ  5  มากกวารอยละ 20 นักศึกษา  54  คน  รวมเข าค ายอบรม

จริยธรรม ณ วัดวิมุตยาราม (5.2.1 

5 
 
 
 

5.3  มีผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรูและ 
        สรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับ  1  0 ช้ิน 
ระดับ  2  0 ช้ิน 
ระดับ  3  0 ช้ิน 

 
 

- 

 
 

- 
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ระดับ  4  1 ช้ิน 
ระดับ  5  มากกวา  1  ช้ิน 

 
 
 

ตัวบงช้ี/เกณฑการประเมิน รายงานผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

 5.4  ประสิทธิผลในการอนุรักษ  พัฒนาและ 
         สรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับ  1  มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ   
               พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ   
               ศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับ  2  มีการดําเนินการตามแผนหรือ 
               โครงการในขอ 1 
ระดับ  3  มีการบูรณาการงานดานการทํานุ 
               บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับ 
               พันธกิจอื่นอีก  1 ดาน  อยางนอย 1  
               โครงการ 
ระดับ  4  มีการบูรณาการงานดานการทํานุ 
               บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับ 
               พันธกิจอื่นอีก 2 ดาน  อยางนอย 1  
               โครงการ 
ระดับ  5  มีการบูรณาการงานดานการทํานุ 
               บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับ 
               พันธกิจอื่นอีกมากกวาหรือเทากับ 2  
               ดาน และมีการนําศิลปวัฒนธรรม 
               หรือภูมิปญญาไทยออกเผยแพรใน 
               ระดับสากลอยางนอย  1 โครงการ 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 5 

ตัวบงช้ี รายละเอียด ผลการประเมินตนเอง 
5.1 มีการสงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 
5.2 จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ - 
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และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
5.3 มีผลงานหรือช้ินงานการพัฒนาองคความรูและสรางมาตรฐานศิลปะ

และวัฒนธรรม 
- 

5.4 ประสิทธิผลในการอนุรักษ  พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 

มาตรฐานท่ี  6  มาตรฐานดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร 
 

ตัวบงช้ี/เกณฑการประเมิน รายงานผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

6.1  รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุม   
       วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ 

 

ระดับ  1  นอยกวาหรือเทากับรอยละ 20  
ระดับ  2  รอยละ 21 - 30  
ระดับ  3  รอยละ 31 - 40  
ระดับ  4  รอยละ 41 - 50  
ระดับ  5  มากกวารอยละ 50 คณาจารยเขารวมประชุมวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิชาการ (6.1.1, 6.1.2) 

5 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 6 

ตัวบงช้ี รายละเอียด ผลการประเมินตนเอง 
6.1 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการ 
5 

 
ผลการดําเนินงาน 

 คณาจารยทุกทานไดเขารวมประชุมวิชาการ 
 
แนวทางในการปรับปรุง/พฒันาการดําเนนิงาน 
อาจารยทุกทานควรเขารวมประชุมวิชาการตอไป  และนําเสนอผลงานทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
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มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

ตัวบงช้ี/เกณฑการประเมิน รายงานผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

7.1  การสรางและปรับปรุงหลักสูตร  
 ระดับ  1  มีการกําหนด แผนงานในการสราง 

               และปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคลอง 
               กับปรัชญาของคณะและมหาวิทยาลัย 
ระดับ  2  มี 1 + มีการดําเนินงานตาม แผนงาน 
               ในการสรางและปรับปรุงหลักสูตร 

มีการปรับปรุงหลักสูตร (7.1.1) 

ระดับ  3  มี 2 + มีการสรางและ/หรือปรับปรุง  
               หลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป 
ระดับ  4  มี 3 + มีการใชและประเมินหลักสูตร  
ระดับ  5  มี 4 + นําผลไปแกไข/ปรับปรุง/ 
               พัฒนาการดําเนินงาน 

 

2 

7.2  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน 
       อาจารยประจํา 

ระดับ  1  15 %  ของเกณฑ 
ระดับ  2  12 – 14 %  ของเกณฑ 
ระดับ  3    9 – 11 %  ของเกณฑ 
ระดับ  4    6 – 8 %  ของเกณฑ 
ระดับ  5  5 %  ของเกณฑ 

 
 

- 

 
 

- 

7.3  อาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
ระดับ 1  นอยกวารอยละ  10 
ระดับ 2  รอยละ  10 – 16 
ระดับ 3  รอยละ  17 – 23 

 
 

- 

 
 

- 
ระดับ 4  รอยละ  24 - 30 
ระดับ 5  มากกวารอยละ  30 
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ตัวบงช้ี/เกณฑการประเมิน รายงานผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

7.4  อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงวิชาการตอ 
        จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

 

ระดับ 1  นอยกวาหรือเทากับรอยละ 30  
ระดับ 2  รอยละ 31– 40  
ระดับ 3  รอยละ 41 – 50 อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ 2 ทานจาก 

4 ทาน (7.4.1) 
ระดับ 4  รอยละ 51 – 60  
ระดับ 5  มากกวารอยละ 60  

3 

7.5  รายวิชาท่ีมีการจัดทําแนวการสอน  
ระดับ 1  นอยกวาหรือเทากับรอยละ  60  
ระดับ 2  รอยละ  61 - 70  
ระดับ 3  รอยละ  71 – 80  
ระดับ 4  รอยละ  81 - 90  
ระดับ 5  มากกวารอยละ  90 มีการจัดทําแนวการสอนทุกรายวิชา 

(7.5.1) 

5 

7.6 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ระดับ  1  คณาจารยมีความรูความเขาใจ  รู 
               เปาหมายของการจัดการศึกษา  และ 
               หลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
ระดับ  2  มี 1 + คณาจารยมีการวิเคราะห 
               ศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียน 
               เปนรายบุคลล 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
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ระดับ  3  มี 2 + 3.1  คณาจารยมีความสามารถ 
               ในการวัดประสบการณที่เนนผูเรียน 
               เปนสําคัญ 

3.2 คณาจารยมีความสามารถ 
               ในการใชเทคโนโลยีในการ 
               พัฒนาการเรียนรูของตนเอง 

  และผูเรียน 
 
 

ตัวบงช้ี/เกณฑการประเมิน รายงานผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

ระดับ  4  มี 3 + 4.1  คณาจารยมีการประเมิน 
               ผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ 
               สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ 
               อิงพัฒนาการของผูเรียน 

4.2 คณาจารยมีการนําผลการ 
                      ประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการ     

                สอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม 
                      ศักยภาพ 

ระดับ  5  มี 4 + คณาจารยมีการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
               สื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนํา 
               ผลไปใชพัฒนาผูเรียน   

  

7.7  ระบบการคัดเลือกนักศึกษา 
ระดับ  1  มีการกําหนดแผนการรับนักศึกษา 
               โดยความเห็นชอบของสภา 
               มหาวิทยาลัย 
ระดับ  2  มีการกําหนดคุณสมบัติและเกณฑ 
               การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
ระดับ  3  มี  2 + มีระบบการคัดเลือกที่เปน 
               ธรรม  โปรงใส  และตรวจสอบได 
ระดับ  4  มี  3 + มีการประเมินระบบการ 
               คัดเลือก 
ระดับ  5  มี  4 + มีการนําผลการประเมินไป 
               ปรับปรุงระบบการคัดเลือก 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
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7.8  รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทา 

 

ระดับ  1  นอยกวาหรือเทากับรอยละ  30  
ระดับ  2  รอยละ 31 – 40  
ระดับ  3  รอยละ  41 – 50  
ระดับ  4  รอยละ  51 – 60  
ระดับ  5  มากกวารอยละ  60 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมของโปรแกรม (7.8.1) 

5 

 
ตัวบงช้ี/เกณฑการประเมิน รายงานผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน

ตนเอง 
7.9  ระบบการวัดผลและประเมินการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชา 

 

ระดับ  1  มีการกําหนดเกณฑในการวัดและ 
               ประเมินผลการเรียนรู  

มีการกําหนดเกณฑการวัดผล 

ระดับ  2  มี 1 + มีการดําเนินการตามเกณฑ มีการดําเนินงานตามเกณฑ 
ระดับ  3  มี 2 + มีการวัดผลสอดคลองกับ 
               วัตถุประสงคของหลักสูตร 

มีการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของหลักสูตรและมีการประเมินการ
วัดผล (7.9.1) 

ระดับ  4  มี 3 + มีการประเมินการวัดผลและ 
               วิธีวัดผล 

 

ระดับ  5  มี 4 + มีการนําผลการประเมินมา 
               ปรับปรุงเกณฑการวัดและ/หรือวิธี 
               การวัดผล 

 

3 

7.10  การสงเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

 

ระดับ  1  มีแผนงานในการจัดกิจกรรมพัฒนา 
               นักศึกษา 

 

ระดับ  2  มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 
               ไว 

 

ระดับ  3  มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
               ไมนอยกวา  รอยละ 80 

มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (7.10.1) 

ระดับ  4  มี 3 + มีการประเมินผลลัพธของ 
               การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

3 
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ระดับ  5  มี 4 + มีการปรับปรุงตามผลการ 
               ประเมิน 

 

 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 7 
 

ตัวบงช้ี รายละเอียด ผลการประเมินตนเอง 
7.1 การสรางและปรับปรุงหลักสูตร 2 
7.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
7.3 อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 3 
7.4 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 5 
7.5 รายวิชาที่มีการจัดทําแนวการสอน  
7.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
7.7 ระบบการคัดเลือกนักศึกษา  
7.8 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอ

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
5 

7.9 ระบบการวัดผลและประเมินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 3 
7.10 การสงเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรไดพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2549 สาขาสารสนเทศศาสตร  คณาจารยมีตําแหนงผลงานทางวิชาการ 2 ทาน มีแนวการสอน มี
ระบบการวดัผลตามหลักสูตรและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

แนวทางในการปรับปรุง/พฒันาการดําเนนิงาน 
 ควรมีแผนพัฒนาการปรับปรุงหลักสูตร มีแผนการสอนและกระบวนการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
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มาตรฐานท่ี  8  มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบงช้ี/เกณฑการประเมิน รายงานผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน

ตนเอง 
8.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน  

ระดับ  1  มีวิธีและกลไกในการประกัน 
               คุณภาพภายใน 

มีวิธีและกลไกในการประกันคุณภาพ 
(8.1.1) 

ระดับ  2  มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ี 
               ของโปรแกรมวิชาที่สอดคลองกับ 
               มาตรฐานการศึกษาระดับอุดม 
               ศึกษาและเอกลักษณของ 
               โปรแกรมวิชา 

มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีของ
โปรแกรมวิชาที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและเอกลักษณ
ของโปรแกรมวิชา (8.1.2) 

ระดับ  3  มีการดําเนินงานดานการประกัน 
               คุณภาพที่สมบูรณ ประกอบดวย 
               การพัฒนาคุณภาพการตรวจติดตาม 
               คุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
               อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป 

มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพที่
สมบูรณ (8.1.3) 

ระดับ  4  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
               ภายในใหเปนสวนหน่ึงของ 
               กระบวนการบริหารการศึกษาที่ 
               เหมาะสมสอดคลองกับแนวทาง 
               การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริการ
การศึกษา (8.1.4) 

ระดับ  5  มีการนําผลจากการประเมิน 
               คุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุง 
               การดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิด 
               ผลดี 

 

4 
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ตัวบงช้ี/เกณฑการประเมิน รายงานผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน

ตนเอง 
8.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  

ระดับ  1  มีการดําเนินการตามระบบและ 
               กลไกการประกันคุณภาพภายใน 
               อยางตอเน่ือง  

มีการดําเนินการตามระบบและกลไก
ประกันคุณภาพภายในอยางตอเ น่ือง 
(8.2.1)  

ระดับ  2  มีการปรับปรุงระบบประกัน 
               คุณภาพภายในโดยสอดคลองตาม 
               พันธกิจของหนวยงาน 

มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
ภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจของ
หนวยงาน (8.2.2) 

ระดับ  3  มีการรายงานผลการประกัน 
               คุณภาพภายในตอคณะกรรมการ 
               บริหารคณะวิชาและหนวยงานที่ 
               เก่ียวของ 

มีการรายงานผลการประกันคุณภาพ
ภายในตอคณะกรรมการบริหารคณะวิชา 
(8.2.3) 

ระดับ  4  มีการนําผลการประเมินมาใชใน 
               การปรับปรุงการดําเนินงานของ 
               หนวยงานอยางตอเน่ือง 

 

ระดับ  5  นวัตกรรมดานการประกัน 
               คุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น 

         หรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ  
         (Best Practice)  หรือการเปน 
         แหลงอางอิงของหนวยงานอื่นๆ 

 

3 

8.3  การประชาสัมพันธการประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับ  1  มีการกําหนดแผนงานในการ 
               ประชาสัมพันธการประกันคุณภาพ 
               การศึกษา 

มีการกําหนดแผนในการประชาสัมพันธ
การประกันคุณภาพการศึกษา (8.3.1) 

4 
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ระดับ  2  มี 1 + มีการดําเนินงานตามแผนงาน 
               ที่กําหนด 

มีการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนด 
(8.3.2) 

ระดับ  3  มี 2 + มีบุคลากรภายในรับทราบไม 
               นอยกวารอยละ 80 

มีบุคลากรภายในรับทราบไมนอยกวา
รอยละ 80 (8.3.3) 

ระดับ  4  มี 3 + มีการติดตาม  ประเมินผล 
               และรายงานผลใหผูที่เก่ียวของ 
               ทราบ 

มีการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ใหผูเก่ียวของทราบ (8.3.4) 

 
ตัวบงช้ี/เกณฑการประเมิน รายงานผลการดําเนินงาน ผลการ

ประเมินตนเอง 
ระดับ  5  มี 4 + นําผลไปแกไข/ปรับปรุง/ 
               พัฒนาการดําเนินงาน 

  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 8 
 

ตัวบงช้ี รายละเอียด ผลการประเมินตนเอง 
8.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 4 
8.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 3 
8.3 การประชาสัมพันธการประกันคุณภาพการศึกษา 4 

 
ผลการดําเนินงาน 

 โปรแกรมวิชามีวิธีและกลไกการประกันคุณภาพ  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ีสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  พรอมมีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพท่ีสมบูรณ  มีการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกภายในอยางตอเนื่อง  มีการรายงานผลตอคณะวิชา  มีกา
ประชาสัมพันธการประกันคุณภาพ  และดาํเนินตามแผนที่กําหนด 
 

แนวทางในการปรับปรุง/พฒันาการดําเนนิงาน 
 โปรแกรมวิชาควรปรับปรุงดานการนําผลไปพัฒนาการดําเนินงาน  การเปนแหลงอางอิงของ
หนวยงานอ่ืน ๆ    
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สวนที่ 3 
สวนสรุป 

 
สรุปผลการประเมินตนเองเปนรายมาตรฐาน 
  

มาตรฐานท่ี จํานวน 
ตัวบงช้ี 

จํานวน 
ตัวบงช้ีท่ีผาน 

สรุป  
(ผาน/ไมผาน) 

1.  ปรัชญา วิสัยทัศน พนัธกจิ วัตถุประสงคและแผนงาน  2 2 ผาน 
2.  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 6 4 ผาน 
3.  มาตรฐานดานงานวจิัยและงานสรางสรรค 3 2 ผาน 
4.  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 4 3 ผาน 
5.  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 4 1 ไมผาน 
6.  มาตรฐานดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร   1 1 ผาน 
7.  มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 10 5 ผาน 
8.  มาตรฐานดานการประกนัคุณภาพ 3 3 ผาน 
 
แนวทางในการปรับปรุง/พฒันาการดําเนนิงาน 
 

มาตรฐานท่ี  1  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแผนงาน 
ควรมีการติดตามตรวจสอบมาตรฐานท่ี 1 อยางตอเนื่อง และใหมีในวาระการประชุมทุกคร้ัง อยาง
นอย 2 เดือน 1 คร้ัง  
 

มาตรฐานท่ี  2  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
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ปรับปรุงแบบสํารวจใหสอดคลองกับตัวบงช้ี  และติดตามตัวบงช้ีท่ี 2.5 และเนนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑติใหไดรับการยกยองหรือมีผลงานวิชาการในระดับชาติ  
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  3  มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 แผนงานควรมีความชัดเจน  ติดตามผลอยางตอเนื่อง  และเนนใหมีการบูรณาการความรู  
ประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอน  การวิจยั  ทุกคน 
 

มาตรฐานท่ี  4  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
แผนงานควรมีความชัดเจน  ติดตามผลอยางตอเนื่อง  และเนนใหมีการบูรณาการความรู  
ประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอน  การวิจยั  ทุกคน 

 
มาตรฐานท่ี  6  มาตรฐานดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร   
อาจารยทุกทานควรเขารวมประชุมวิชาการตอไป  และนําเสนอผลงานทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
 
มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 ควรมีแผนพัฒนาการปรับปรุงหลักสูตร มีแผนการสอนและกระบวนการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 

มาตรฐานท่ี  8  มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
 โปรแกรมวิชาควรปรับปรุงดานการนําผลไปพัฒนาการดําเนินงาน  การเปนแหลงอางอิงของ
หนวยงานอ่ืน ๆ 
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ภาคผนวก 

 
 รายการหลักฐานแสดงและเอกสารอางอิง 
 คําส่ังท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
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รายการหลักฐานแสดงและเอกสารอางอิง 
 
มาตรฐานท่ี  1  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแผนงาน 

เอกสารหมายเลข รายการหลักฐานแสดงและเอกสารอางอิง 

1.1.1 มาตรฐานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (หนา 2) 
1.1.2 บันทึกการประชุมโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คร้ังท่ี 

/2548 และ /2549 
1.1.3 แผนพับของโปรแกรม 
1.1.4 ปายช่ือโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  หนาอาคาร   

สํานักวิทยบริการ (ตึกเกา) , คูมือนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร  

1.2.1 บันทึกการประชุมคร้ังท่ี   /2548 
1.2.2 แผนปฏิบัติงานของโปรแกรมวิชา 
1.2.3 คูมือประกันคุณภาพ 
1.2.4 สรุปผลดําเนินงานและการประเมินตามแผนปการศึกษา 2548 
 
มาตรฐานท่ี 2 ดานคณุภาพบัณฑิต 
 

เอกสารหมายเลข รายการหลักฐานแสดงและเอกสารอางอิง 
2.1.1 สรุปติดตามการมีงานทําของบัณฑิต 
2.4.1 แบบสํารวจความพึงพอใจผูประกอบการตอบัณฑิต 
2.4.2 สรุปผลความพึงพอใจผูประกอบการตอบัณฑิต 

 
มาตรฐานท่ี 3 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
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เอกสารหมายเลข รายการหลักฐานแสดงและเอกสารอางอิง 
3.2.1 ประกาศใหทุนของสํานักวจิัย 
3.3.1 ประกาศใหทุนของ สกว. 

 
 
มาตรฐานท่ี 4 ดานบริการวิชาการ 
 

เอกสารหมายเลข รายการหลักฐานแสดงและเอกสารอางอิง 
4.1.1 นโยบายการใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 

4.1.2 
คูมือการประกันคุณภาพ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร (หนา 3) 

4.1.3 โครงการดําเนนิงานบริการวชิาการแกสังคม 
4.1.4 แฟมภาพกิจกรรมบริการสังคม 
4.1.5 แบบประเมินการติดตามผลการดําเนนิงาน 
4.1.6 สรุปผลการประเมิน 
4.2.1 นโยบายดานเครือขายชุมชนและการแกปญหาตามรอยพระยุคคลบาท 

4.2.2 
คูมือการประกันคุณภาพ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร (หนา 3) 

4.2.3 โครงการดําเนนิงานตามรอยพระยุคคลบาท 
4.2.4 แฟมภาพกิจกรรมบริการสังคมตามรอยพระยุคคลบาท 
4.4.1 ผลงานทางวิชาการของ ผูชวยศาสตราจารยเบญจรัตน  สีทองสุก 
4.4.2 ผลงานทางวิชาการของ ผูชวยศาสตราจารยชัยเลิศ ปริสุทธกุล 

 
มาตรฐานท่ี 5 ดานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 

เอกสารหมายเลข รายการหลักฐานแสดงและเอกสารอางอิง 
5.2.1 โครงการเขาคายอบรมจริยธรรม ณ วัดวิมุตยาราม 

 
มาตรฐานท่ี 6 ดานการพฒันาองคกรและบคุลากร 
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เอกสารหมายเลข รายการหลักฐานแสดงและเอกสารอางอิง 
6.1.1 โครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ 
6.1.2 การเขาประชุมทางวิชาการ 

 
 
มาตรฐานท่ี 7 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน  
 

เอกสารหมายเลข รายการหลักฐานแสดงและเอกสารอางอิง 
7.1.1 รางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาสารสนเทศศาสตร 
7.4.1 มาตรฐานโปรแกรมวิชา 
7.5.1 แฟมแนวการสอน 
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