
รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 4/2559 
 

12 
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ประเด็นการประชุม คร้ังที่ 4/2559 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
1.2 การพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 
2/2558 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 4/2559 
 

2 
 

รายงานการประชุมหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่ 4/2559 
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 – 15.00 น. 

ณ ห้องหลักสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 

-------------------------------------------------------- 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  พิจิตรก าเนิด ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริศนา  มัชฌิมา กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์  ต านานจิตร กรรมการ 
4. ดร.อาภาภรณ์   อังสาชน  กรรมการ 
5. ดร.นันทวัน  เรืองอร่าม  กรรมการ 
6. อาจารย์จิตชิน  จิตติสุขพงษ์  กรรมการ 
7. อาจารย์รัชฎาพร  ธิราวรรณ  กรรมการ 
8. อาจารย์อัครเดช  วรรณสิน  อาจารย์ผู้สอน 
9. อาจารย์ชูติวรรณ  บุญอาชาทอง  อาจารย์ผู้สอน 
10. นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว  เลขานุการ 
 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
  ประธานแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับการจัดอาจารย์สอนรายวิชาต่าง ๆ ในภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีอาจารย์จากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสอน จ านวน 2 ท่าน 
ดังนั้นจึงได้เชิญอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน มาร่วมรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพ่ือให้
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดไว้  
  นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรได้มีการปรับปรุง มคอ.3 ในบางหมวด
เพ่ือให้รองรับการทวนสอบ ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด จึงได้น าเสนอต่อที่ประชุมใน 2 ประเด็น คือ   
1) การปรับปรุง มคอ.3 และ 2) ระบบการบันทึกคะแนน 
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  โดยการปรับปรุง มคอ. 3 จะมุ่ งเน้นการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา ทั้ง 5 ด้านดังนี้ 
   1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   2. ด้านความรู้ 
   3. ด้านทักษะปัญญา 
   4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงจะอยู่ที่ หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษา และหมวดที่ 
5 แผนการสอนและการประเมินผล กล่าวคือ 
   หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษา 
    4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้   
     1. ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา  น ามาจาก มคอ.2 ในการใส่จุดด าจุด
ขาวนั้นให้ใส่ทั้งจุดด าจุดขาว ในแผนที่ แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา  (จุดด า หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก จุดขาว หมายถึง ความรับผิดชอบรอง) ทั้ง 
5 ด้าน  
     2. กลยุทธ์การสอน จะสอนด้วยวิธีการไหนให้ใส่มาอาจจะบูรณาการทั้ง 
5 ด้านไดห้รือใส่ในแต่ละข้อก็ได้ 
     3. กลยุทธ์การประเมิน สามารถบูรณาการทั้ง 5 ด้านได้หรือแยกเป็นแต่
ละข้อก็ได้ 
     4. สัปดาห์ที่ประเมิน  เป็นเรื่องของการวางแผนการสอนของอาจาร์
ผู้สอน 
     5. สัดส่วนของการประเมิน จะบอกแต่ล่ะด้านได้กี่เปอร์เซ็นต์ 
    4.2 เกณฑ์การให้คะแนน 
     เกณฑ์การให้คะแนนนั้นขึ้นอยู่กับการให้คะแนนของอาจารย์แต่ละท่าน 
แต่จะต้องตอบได้ว่าผู้เรียนได้คะแนนจากตรงไหนบ้าง  
   หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
    1. แผนการสอน ตัวที่ส าคัญที่สุดคือ การวัดและประเมินผล เป็นกิจกรรม
การเก็บคะแนน สามารถวัดการให้คะแนนในแต่ล่ะด้านไหนบ้าง 
  ส าหรับระบบบันทึกคะแนน ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด ได้ น าเสนอต้นแบบระบบ
บันทึกคะแนน คู่มือการใช้งาน และ (ร่าง) รายงานผลการทวนสอบ ต่อที่ประชุม  
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
ตัวอย่าง มคอ.3 ที่คณาจารย์ร่วมกันพัฒนา 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหัสวิชา  1633120  ชื่อวิชา โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
    Application Software for Library and 

Information Work  
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 3.2 ประเภทของรายวิชา : วชิาเลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์อาจารย์ 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต พิจิตรก าเนิด 
 4.2 อาจารย์อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต พิจิตรก าเนิด 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 25 พฤษภาคม 2559 

 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 1.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎี สามารถบูรณาการความรู้และ
ประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 1.3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ค์ 
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 1.4 เพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 1.5 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสื่อสารโดยการน าเสนอได้ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1 เพ่ือให้มีเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.2 เพ่ือให้เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 แนวคิดและหลักการของโปรแกรมประยุกต์ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการบริหาร
จัดการ การพัฒนา การจัดระบบ การบริการ การเผยแพร่ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และ
การตลาดสารสนเทศ 
 Concepts and principles of application software; application software for 
management, development, systems organization, services, dissemination, 
communication, public relations and information marketing  
2. จ านวนชั่วมมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

30 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสรมิตาม
ความต้องการของนักศึกษาเป็นราย
กลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้ให้ชัดเจน
และแม่นย ายิ่งข้ึน โดยเฉพาะกับกลุ่ม
ของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า 

30  ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

3. จ านวนชั่วมมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 3.1 อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Facebook  
 3.2 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่าง
น้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2) 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(M1) 
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (M5) 

 
1. อาจารย์ก าหนดเงื่อนไขการเรียน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาทั้งใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน และความ
ซื่อสัตย ์
2. อาจารย์ให้นักศึกษาปฏิบตัิงานโดยอาศัย
เครื่องมือทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร์ โดยค านึงถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพเสมอ 

 
1. พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน ความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน  
 
 
2. สังเกตผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาท่ี
ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น การ
อ้างอิงผลงานทางวิชาการ 

 
1-15 

 
10% 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(K1) 
2. สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกีย่วข้อง (K2) 
3. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ (K3) 
4. สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

 
1. อาจารย์ทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียนทุกครั้ง 
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหาหลักการและแนะน า
เทคนิคในการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ 
 

 
1. อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการแสดงความ
คิดเห็นในระหว่างทบทวนความรู้กอ่นเรียน และ
สรุปความคิดหลังเรยีน 
2. อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบตังิานท่ีนักศึกษา
ได้น าหลักการและเทคนคิในการใช้โปรแกรม
ประยุกตต์่าง ๆ มาใช้ 

 
4, 8, 10, 

12, 14, 15 

 
30% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได ้(K4) 
ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ มี
วิจารณญาณหรือดลุยพินิจในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ (C1) 
2. มีความสามารถในการประยุกตค์วามรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานและการแก้ไขปญัหาได้อย่าง
สร้างสรรคค์์ (C2) 

 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมประยุกต์ตา่ง ๆ 
2. อาจารย์ให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้จากการใช้
โปรแกรมประยุกต์ตา่ง ๆ มาสร้างช้ินงานส าหรับ
ห้องสมุด 

 
1. อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบตังิานที่เกิดจาก
การประยุกต์ความรู้มาสร้างช้ินงานส าหรับ
ห้องสมุด 

 
4, 8, 10, 

12, 14, 15 

 
30% 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1. มีความรับผิดชอบในการเรียนรูแ้ละพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (I2) 

 
 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาสร้างสรรคง์านห้องสมุด 1 
ช้ินงาน จากโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ อย่างน้อย 
3 โปรแกรม โดยท างานเป็นกลุ่มไม่เกิน 3 คน 

 
 
1. อาจารย์สังเกตการปรับตัว การร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษากับเพื่อนในกลุ่ม และความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างช้ินงาน 

 
 

15 

 
 

15% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคมนมลยีสารสนเทศ 
1. สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ (N1) 
2. สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ ์(N2) 

 
 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาสื่อสารความคิดผา่นการ
น าเสนอในช้ินงาน โดยเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์
ต่าง ๆ ได้เขา้ใจ ถูกต้อง และเหมาะสม 

 
 
1. อาจารย์พิจารณาผลการสื่อสารความคิดผ่าน
การน าเสนอในช้ินงาน โดยเลือกใช้โปรแกรม
ประยุกตต์่าง ๆ ได้เข้าใจ ถูกต้อง และเหมาะสม 

 
 

4, 8, 10, 
12, 14, 15 

 
 

15% 
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน  
ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
0 0.5 1 - 

ไม่เข้าเรียน / ไมส่่งงาน เข้าเรียน / ส่งงาน 
ไม่ตามก าหนดเวลา 

เข้าเรียน / ส่งงาน 
ตามก าหนดเวลา 

 

ด้านความรู ้ 0 1 2 3 
ไม่เข้าใจหลักการและแนวคดิ เข้าใจหลักการและแนวคดิ เข้าใจหลักการและแนวคดิ / 

บูรณาการได ้
เข้าใจหลักการและแนวคดิ / 

บูรณาการได้ / ประยุกค์ความรูไ้ด ้
ด้านทักษะปัญญา 0 1 2 3 

ไม่สามารถประยุกต์ความรู้ได ้ คิดเป็นระบบ/ประยุกต์ความรู ้
ได้บ้าง 

คิดเป็นระบบ/ประยุกต์ความรู ้
ได้ด ี

คิดเป็นระบบ/ประยุกต์ความรู ้
ได้อย่างสร้างสรรค ์

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

0 0.5 1 1.5 
ไม่มีความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ได้บ้าง 
มีความรับผิดชอบ 

ได้ด ี
มีความรับผิดชอบและ 

พัฒนาต่อเนื่อง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0 0.5 1 1.5 
สื่อสาร / เลือกใช้ไอที 

ไม่เหมาะสม 
สื่อสาร / เลือกใช้ไอที 

ได้บ้าง 
สื่อสาร / เลือกใช้ไอที 

ได้ด ี
สื่อสาร / เลือกใช้ไอที 
ได้อย่างสร้างสรรค ์
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  
สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

1 
(4 ชม.) 

แนะน ารายวิชา 
๐ แนะน าแหล่งข้อมูลประกอบการเรียนรู้  
๐ ช้ีแจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การให้คะแนน 
๐ ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับมปรแกรม
ประยุกต ์

1. อาจารย์แนะน ารายวิชา แหล่งข้อมูล
ประกอบการเรียน 
2. อาจารย์ชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนน 
และการประเมินผลการเรยีน 
3. อาจารย์ชี้แจงช่องทางการสื่อสารของ
รายวิชาผ่านกลุ่มบนเว็บไซต์เฟสบุก๊ 
4. อาจารย์บรรยายเนื้อหา  
5. อาจารย์มอบหมายกิจกรรมประจ าภาค
เรียน 

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
4. เว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
5. ใบกิจกรรมประจ าภาคเรยีน 
“สร้างสรรค์งานห้องสมุดจากโปรแกรม
ประยุกต์ อย่างน้อย 3 โปรแกรม - 
สมาชิก 3 คน” 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการมี
ปฏิสัมพันธ์ในแตล่ะกิจกรรม (K, C) 
3. สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 

2-4 
(12 ชม.) 

มปรแกรมประยุกต์เพ่ือการจัดการ 
๐ MS Word 
๐ MS Excel 
 

1. อาจารย์น าเสนอเมนูค าสั่งต่าง ๆ ของ
โปรแกรม MS Word และ MS Excel 
2. นักศึกษาซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัต ิ
4. ทดสอบการใช้โปรแกรม MS Word 
และ MS Excel (สัปดาห์ที่ 4) 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. แบบทดสอบ 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C, N) 

5-8 
(16 ชม.) 

มปรแกรมประยุกต์เพ่ือการพัฒนา 
๐ Dreamweaver 
๐ Photoshop 

1. อาจารย์น าเสนอเมนูค าสั่งต่าง ๆ ของ
โปรแกรม Dreamweaver และ 
Photoshop 
2. นักศึกษาซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัต ิ
4. ทดสอบการใช้โปรแกรม 
Dreamweaver และ Photoshop  
(สัปดาห์ที่ 8) 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. แบบทดสอบ 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C, N) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

9-10 
(8 ชม.) 

มปรแกรมประยุกต์เพ่ือจัดระบบ 
๐ MS Access 

1. อาจารย์น าเสนอเมนูค าสั่งต่าง ๆ ของ
โปรแกรม MS Access 
2. นักศึกษาซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัต ิ
4. ทดสอบการใช้โปรแกรม MS Access 
(สัปดาห์ที่ 10) 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. แบบทดสอบ 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C, N) 

11-12 
(8 ชม.) 

มปรแกรมประยุกต์เพ่ือการบริการ 
๐ Library automation 

1. อาจารย์น าเสนอเมนูค าสั่งต่าง ๆ ของ
โปรแกรม Library automation 
2. นักศึกษาซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัต ิ
4. ทดสอบการใช้ โป รแกรม  Library 
automation (สัปดาห์ที่ 12) 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. แบบทดสอบ 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C, N) 

13-14 
(8 ชม.) 

มปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเผยแพร่/
สื่อสาร/ประชาสัมพนัธ ์
๐ MS Powerpoint 

1. อาจารย์น าเสนอเมนูค าสั่งต่าง ๆ ของ
โปรแกรม MS Powerpoint 
2. นักศึกษาซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัต ิ
4. ทดสอบการใช้โปรแกรม MS 
Powerpoint (สัปดาห์ที่ 14) 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. แบบทดสอบ 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C, N) 

15 
(4 ชม.) 

มปรแกรมประยุกต์เพ่ือการตลาด
สารสนเทศ 
๐ ??? 

1. อาจารย์น าเสนอเมนูค าสั่งต่าง ๆ ของ
โปรแกรม ??? 
2. นักศึกษาซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัต ิ
4. ทดสอบการใช้โปรแกรม ??? (สัปดาห์ที่ 
15) 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. แบบทดสอบ 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C, N) 
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2. เกณฑ์การประเมินผล  ใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 

90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 - 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 บรรณานุกรมทรัพยากรที่แนะน าให้นักศึกษาอ่านเพ่ิมเติม 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชามดยนักศึกษา 
 1.1  แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.1  แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 
 2.2 ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละสัปดาห์ 
 2.3 ผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 1 และ 2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 4.1 มีคณะกรรมการทวนสอบ ตรวจประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนผลงาน
ต่าง ๆ และคะแนนสอบปลายภาค 
 4.2 รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ด าเนินการตามคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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ตัวอย่าง คู่มือการใช้งานระบบบันทึกคะแนน 

 
 
 1.2 การพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณารายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) เอกสาร 
บันทึกคะแนนเก็บ รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และผลการเรียนที่ประมวลผลจาก
ระบบบริหารการศึกษา ผลการทวนสอบสรุปว่าไม่มีรายวิชาใดท่ีมีความผิดปกติ 
  
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ 
ครั้งที่ 3/2559 

 

  มติที่ประชุมเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559   วันอังคารที่ 10 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ห้อง 1102/1อาคาร1 ชั้น 1 
 
ปิดการประชุม เวลา 15.30 น. 
 

 

นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 


