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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1.1 เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 59 
  ที่ประชุมเสนอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  พิจิตรก าเนิด โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารหัส 59  โดยหลักสูตรฯ จัดช่วงเวลาให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา ดังนี้ 
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     - อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 57 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ เวลาให้ความปรึกษา วันอังคาร 
เวลา 9.00-12.00 น. 
     - อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 58ดร.นันทวัน  เรืองอร่าม  เวลาให้ความปรึกษา วัน
อังคาร เวลา 9.00-12.00 น.ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน เวลาให้ความปรึกษา วันจันทร์ เวลา 9.00-
12.00 น. 
  - อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 59ผศ.ดร.บรรพต พิจิตก าเนิด เวลาให้ความปรึกษา วัน
จันทร์ เวลา 9.00-12.00 น. 
  และให้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาใหม่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท าความรู้จักนักศึกษา 
พ้ืนฐานครอบครัวของนักศึกษา  ผู้ปกครอง และช่องทางการติดต่อระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับ
นักศึกษาและผู้ปกครองในกรณีจ าเป็น  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ 

ครั้งที่ 5/2559 

 มติที่ประชุมเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559  วัน พุธที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 
1102/1อาคาร1 ชั้น 1 
   

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ เนื้อหาที่เรียนใน
หลักสูตรเป็นความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (ร้อย
ละ 4.170) เนื้อหาที่เรียนในหลักสูตรมีการจัดเนื้อหาก่อน-หลังในหลักสูตรเป็นไปตามความเหมาะสม 
(ร้อยละ 4.170) เนื้อหาที่เรียนในหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักศึกษา 
(ร้อยละ 4.053) การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (ร้อยละ 4.106) และการ
ให้บริการและอ านวยความสะดวกของหลักสูตร (ร้อยละ 4.074) ในระดับมาก  
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 3.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ในประเด็นอาจารย์ใน
หลักสูตรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคการสอนอย่าง
เหมาะสม และประสบการณ์ตรงในเนื้อหาวิชาที่สอน (ร้อยละ 4.255) อาจารย์ในหลักสูตรมีความรอบ
รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ และสามารถบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา (ร้อยละ 
4.212) และอาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นครู (ร้อยละ 4.244) ใน
ระดับมากท่ีสุด ส่วนประเด็นอาจารย์ในหลักสูตรมีจ านวนเพียงพอกับรายวิชาในหลักสูตร (ร้อยละ 
4.000) นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก 
 

 3.3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการนักศึกษา 
  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริการนักศึกษา ในประเด็นหลักสูตรมีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สนับสนุนการเรียนอย่างสม่ าเสมอ (ร้อยละ 
4.287) ในระดับมากท่ีสุด และพึงพอใจต่อจัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของนักศึกษาอย่างเหมาะสม (ร้อยละ 4.148) ในระดับมาก 
 

 3.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในประเด็นให้ค าแนะน าที่
เข้าถึงง่าย และสม่ าเสมอ (ร้อยละ 4.244) มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
(ร้อยละ 4.404)ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา หรือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
(ร้อยละ 4.266) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อ หรือแนวทางประกอบวิชาชีพ (ร้อยละ 
4.244) และการใช้ภาษาในการสื่อสารเพ่ือให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา (ร้อยละ 4.234) ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 

 3.5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในทุกประเด็นในระดับมาก 
ได้แก่ หลักสูตรมีการชี้แจงข้อปฏิบัติในการขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้รับทราบ 
(ร้อยละ 4.138) ห้องสมุดจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงกับเนื้อหาวิชาอย่างเพียงพอ (ร้อยละ 
4.095) ห้องเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือ อยู่ในสภาพดีพร้อมให้บริการ (ร้อยละ 3.978) ระบบเครือข่าย
การสื่อสารใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 4.095) และห้องพยาบาล ห้องอาหาร ศูนย์สุขภาพ
พร้อมให้บริการ (ร้อยละ 4.053) 
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 3.6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์แต่ละ
รายวิชา 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
สอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2558 (รายละเอียดเล่มรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา) 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาร่วมกันพิจารณาการเขียนผลการด าเนินงาน หลักฐาน
อ้างอิงแต่ละหมวด รายละเอียดดังนี้ 

 4.1 การวิพากษ์รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2558 
  

 4.2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารหลักสูตร 
                 ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร เสนอแนวทางให้มีการพัฒนาค าอธิบายรายวิชาภาย
หลังจากมีการเรียนการสอนไปแล้วอย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพ่ือปรับค าอธิบายรายวิชา ตลอดจน
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และบัณฑิตสามารถมีงานท าตามเป้าหมายต่อไป 
 

 4.3 แนวทางการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                  ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร เสนอแนวทางให้ใช้ระบบพี่เลี้ยงเพ่ือช่วยให้อาจารย์ใน
หลักสูตรที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการได้พัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยอาจารย์แต่ละท่านควรมีงานวิจัยที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียน
การสอนได้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งเตรียมเขียนเอกสารประกอบการเรียน 
เอกสารประกอบการสอน เพ่ือน าส่งศูนย์เอกสารและต าราก่อนเปิดภาคเรียน ท า ให้นักศึกษาได้รับ
เอกสารได้เร็วขึ้น 
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 4.4 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการบริการนักศึกษา 
  อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์ เสนอให้เพ่ิมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของนักศึกษา โดยควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาและตรงกับความต้องการของนักศึกษา  
 

 4.5 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ดร.นันทวัน เรืองอร่าม อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 58 เสนอแนวทางการให้
ค าปรึกษาผ่านระบบเครือข่าย โดยจัดท าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตรซึ่งเป็น
การเพ่ิมช่องทางการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง 
 

 4.6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด เสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอน เสนอรายชื่อหนังสือที่เห็น
ว่ามีประโยชน์ต่อนักศึกษา และหากอุปกรณ์การศึกษาของแต่ละห้องเรียนเกิดปัญหาขัดข้อง ให้แจ้ง
มายังหลักสูตร เพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาท าการแก้ไขให้ใช้งานได้เป็นปกติ  
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
   -ไม่มี-  

  

 
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
 

 
นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 

 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 4/2560 

 

7 

 

 

 

 


