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สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา โดยสถาบันวิชาชีพ
ด้านห้องสมุดและสารสนเทศแห่งสหราชอาณาจักร
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บทน ำ

• หลักสูตรสารสนเทศศึกษา 
(Information Studies)

• ความจ าเป็นการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร 
(Program accreditation)

• หน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานเพื่อการรับรอง
คุณภาพของหลักสูตรสารสนเทศศึกษา
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หลักสูตรสำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำเป็นอะไรท่ีมำกกว่ำ “บรรณำรักษศำสตร์”  
เรำวิจัย สอน และผลิตบัณฑิตเพื่อปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลในแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
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สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ ... หนึ่งใน “เนื้อหำวิชำ” ของกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยโลก

ท่ีมา : https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/library-information-management

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/library-information-management
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/library-information-management
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สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ ... หนึ่งใน “วิชำชีพ” ที่มีกำรรับรองมำตรฐำนหลักสูตรอย่ำงเข้มข้น 
(ในต่ำงประเทศ)

ท่ีมา : https://www.cilip.org.uk/page/Qualifications

https://www.cilip.org.uk/page/Qualifications
https://www.cilip.org.uk/page/Qualifications


วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด ผลผลิต และเป้ำหมำย 

• วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อด าเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสถาบัน 

วิชาชีพด้านห้องสมุดและสารสนเทศแห่งสหราชอาณาจักร 
2) เพื่อยกระดับการยอมรับในหลักสูตรด้านการเรียน การสอน 

การวิจัย และการผลิตบัณฑิตของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
ให้เทียบเท่ามาตรฐานนานาชาติ

• ตัวชี้วัด ผลผลิต และเป้ำหมำย
1) รายวิชาและ/หรือหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศ

ศึกษา) พ.ศ. 2561 ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก CILIP 
2) รายวิชาและ/หรือหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สารสนเทศศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พ.ศ. 2561
ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก CILIP
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1) หลักสูตรสารสนเทศศึกษาทั้งสองหลักสูตรในความรับผิดชอบของภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันวิชาชีพด้านห้องสมุดและ
สารสนเทศแห่งสหราชอาณาจักร 

2) ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ผ่านการรับรองคุณภาพ มีโอกาสศึกษาต่อ 
ท างาน และวิจัยในต่างประเทศมากขึ้น 7



กระบวนกำรขอรับรองมำตรฐำนหลักสูตรจำก CILIP 
ปฏิบัติตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดเอำไว้ในคู่มือ CILIP Accreditation for Learning Providers 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ (CILIP, 2018)

1) ภาควิชาฯ ติดต่อแผนก Member Services เพื่อขอรับค าแนะน า การสนับสนุน และข้อตกลง
เรื่องกรอบเวลาในการส่งเอกสารหลักฐานสาหรับใช้ในการสมัครขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร 

2) จัดเตรียมและน าส่งเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ผ่านระบบ CILIP Virtual Learning Environment (VLE) 

3) ผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CILIP จัดท ารายงานผลการประเมินหลักสูตรเบื้องต้น 
(Initial assessment) แล้วแจ้งให้ภาควิชาฯ ทราบ 

4) ภาควิชาฯ รับทราบผลป้อนกลับเบื้องต้น (Initial feedback) ส าหรับใช้ในการเตรียมการต้อนรับ
ผู้ตรวจประเมินที่จะมาเยือนภาควิชาฯ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตร 

5) ผู้ตรวจประเมินจาก CILIP พบปะพูดคุยกับคณาจารย์ภาควิชาฯ ประมวลผลประเมินขั้นสุดท้าย   
และแจ้งผลการประเมินว่าจะให้การรับรองหรือไม่รับรองหลักสูตร 
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เกณฑ์กำรประเมิน 5 ด้ำน ส ำหรับกำรตรวจประเมินจำก CILIP ประกอบด้วย 
(CILIP, 2018)

1) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหวา่งหลักสตูรกับฐานความรู้และทักษะทางวิชาชีพดา้นห้องสมุด
และสารสนเทศ (Professional Knowledge and Skills Base – PKSB) 

2) หลักฐานที่แสดงให้เหน็เด่นชัดว่าภาควิชาฯ ได้ส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มคีุณภาพสูงแก่นิสิต 

3) ภาควิชาฯ มีการติดต่อและสร้างความรว่มมือกบัผู้ใช้งานบัณฑิตอย่างเหนียวแน่น เพื่อให้แน่ใจว่า
หลักสูตรท่ีเปิดสอนนั้นสอดคล้องกบัโอกาสในการทางานของบัณฑิตตลอดเวลา 

4) คณาจารย์ภาควิชาฯ มีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มทีักษะในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพที่ทันสมัยอยู่เสมอ 

5) นิสิตได้รับคาแนะนาและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CILIP 
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หัวข้อของ PKSB จ ำนวน 3 หมวด 12 ข้อ และ 3 ประเด็นย่อย ดังนี้ 

หมวดควำมช ำนำญเฉพำะวิชำชีพ

1) การจัดระบบความรู้และสารสนเทศ 
2) การจัดการความรู้และสารสนเทศ 
3) การใช้และการค้นพบความรู้และสารสนเทศ 
4) ทักษะวิจัย 
5) ธรรมาภิบาลและความโปร่งในด้านสารสนเทศ 
6) การจัดการและจัดเก็บระเบียนเอกสารแบบถาวร 
7) การจัดการและพัฒนาคอลเล็กชั่น 
8) ความรอบรู้และการเรียนรู้ 
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หมวดทักษะทั่วไป

9) ภาวะผู้น าและชุมชนสัมพันธ์ 
10) กลยุทธ์ การวางแผน และการบริหารจัดการ 
11) การบริหารลูกค้า การออกแบบบริการ และ

การตลาด
12) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หมวดองค์ประกอบอื่น

แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบย่อย คือ 
- จริยธรรมและค่านิยม 
- บริบทห้องสมุด สารสนเทศ 
- ความรู้ในวงกว้าง และบริบทองค์กรและสภาพแวดล้อมในวงกว้าง 



ฐำนควำมรู้และทักษะทำง
วิชำชีพด้ำนห้องสมุดและ
สำรสนเทศ

วงล้อ PKSB
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ผลกำรประเมินตนเองของภำควิชำฯ 
หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต (สำรสนเทศศึกษำ) พ.ศ. 2561
บรรจุรำยวิชำบังคับท่ีมีเนื้อหำตรงตำมขอบเขตหัวข้อใน PKSB ครบทั้ง 3 หมวด 
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ผลกำรประเมินตนเองของภำควิชำฯ 
หลักสูตรอักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) พ.ศ. 2561
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รำยงำนผล
กำรตรวจประเมินเบื้องต้น

โดย CILIP Accessor

เกณฑ์ CILIP VS ระบบประกันคุณภำพหลักสูตรของไทย
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เกณฑ์ 5 ด้าน
ต้องตอบ 36 ค าถาม

PKSB Mapping 28 ข้อ

Learning experience 4 ข้อ
Employer engagement 2 ข้อ

Staff development 1 ข้อ

Student engagement 1 ข้อ
15



เกณฑ์ข้อ 2 
High quality learning experience for students

The learning provider is validated through any internal quality assessment
procedures:

• What process is followed to evaluate curriculum and course content 
internally

• What criteria are used in this process?

• How does the learning provider assess breadth and depth of course content?

• How does the learning provider ensure that course assessments require 
students to work is at an acceptably high level of academic scholarship and 
that these standards are maintained at a consistently high level?
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ผลกำรตรวจประเมินจำก CILIP
ผู้ประเมินจำก CILIP มีมติให้กำรรับรองมำตรฐำนหลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต (สำรสนเทศศึกษำ) พ.ศ. 2561 และอักษรศำ
สตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลำ 5 ปี 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลำคม 2562 จนถึงวันที่ 17 ตุลำคม 2567 (ที่มา: https://www.cilip.org.uk/page/Qualifications) 
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ข้อเสนอแนะที่ทำงผู้ตรวจประเมินจำก CILIP สรุปไว้ในรำยงำนผลกำร
ประเมินฉบับสมบูรณ์ มีดังนี้ 

1. ภาควิชาฯ ควรจัดเตรียมแผนกลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการท างาน
ในวงการห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

2. การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารหลักฐานมาสนับสนุนการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร

3. การเตรียมความพร้อมส าหรับการตอบค าถาม ด้วยการบันทึกค าตอบส าคัญไว้เป็น
ลายลักษณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ตรวจประเมิน สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 
ช่วยให้การจัดท ารายงานผลการประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ง่ายและรวดเร็ว

4. ความร่วมมือของบุคลากรในภาควิชาเพื่อจัดท า PKSB ที่ถูกต้องและครอบคลุม

5. การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จากบัณฑิตและ
มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจประเมิน
คุณภาพครั้งต่อไป

6. ภาควิชาฯ ยังคงต้องพัฒนาหลักสูตรและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
เพื่อเป็นสมาชิกของ The iSchools Organization ในอนาคต 



THANK YOU

Asst Prof Somsak Sriborisutsakul, Ph.D.

02-210-4814

somsak.sr@chula.ac.th

www.facebook.com/siamlibrarianship/

Sorakom Dissamana, Ph.D.

02-210-4810

sorakom.d@chula.ac.th


