
วาระการประชุม ครั้งที ่9/2559 
วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 9/2559 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน - การกรอกข้อมูลเข้าฐานข้อมูล CHE Online 

3.2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท างานที่จะส่งผลให้คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมีระดับที่สูงขึ้น 

3.3 การปรับปรุงหลักสูตรรอบใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การพิจารณารางวัลนักศึกษาผลการเรียนดี / นักศึกษากิจกรรมดี / นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

5.1 เงินสะสมของสาขาวิชา 

5.2 ด้านนักศึกษา (องค์ประกอบที่ 3) 
5.3 ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน (องค์ประกอบที่ 5) 
5.4 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (องค์ประกอบที่ 6) 

 
 
 
 
 



รายงานการประชุมหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่ 9/2559 
วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องหลักสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 
-------------------------------------------------------- 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุลักษม์ ต านานจิตร กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน   กรรมการ 
 4. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ   กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์   กรรมการ 
 6. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน 
 7. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

รายนามอาจารย์ที่ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจาก ติดราชการ/ติดภารกิจ/ลาป่วย) 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรศินา มัชฌิมา  อาจารย์ผู้สอน 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 9/2559 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน - การกรอกข้อมูลเข้าฐานข้อมูล 
CHE Online 
  หลังจากเสร็จสิ้นกจิกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรแล้ว หลักสูตรฯ ต้องน ารายงานผลการด าเนินงานไปกรอกลงในฐานข้อมูล CHE Online ของ 
สกอ. ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยก าหนดให้ด าเนินการได้ในวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 
9.00-16.00 น. ห้อง 11201 ซ่ึงทางหลักสูตรฯ มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด เป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลดังกล่าว 
 

 3.2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท างานที่จะส่งผลให้คะแนนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีระดับที่สูงขึ้น  
  ประธานหลักสูตรได้แจ้งประชุมทราบเรื่องที่สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มี
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้ครบทุกคนเพ่ือเตรียมการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบต่าง ๆ น าส่งข้อมูล จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   1) องค์ประกอบที่ ? ด้านอาจารย์ 
   2) องค์ประกอบที่ ? ด้านนักศึกษา และ 
   3) องค์ประกอบที่ 6 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับหลักสูตร) 

องค์ประกอบ คู่มือการปฏิบัติงาน
ของหลักสูตร 

การพัฒนา
กระบวนการท างาน 

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. อาจารย์ ไม่มีการปรับปรุง 
 
 
 
 

ประเด็น : การรายงาน
ข้อมูลการพัฒนา
วิชาชีพของอาจารย์
และบุคลากร  
แนวทางการพัฒนา : 

ประเด็น : การส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ 

แนวทางการรายงาน : 
น าเสนอการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ ของ
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องค์ประกอบ คู่มือการปฏิบัติงาน
ของหลักสูตร 

การพัฒนา
กระบวนการท างาน 

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องรวบรวมหลักฐานที่
ต้องใช้ในการประเมิน 
ได้แก่ 
    1) ค าสั่งหรือบันทึก
ที่ไปอบรมหรือสัมมนา 
    2) สรุปผลการเข้า
ร่วมอบรมสัมมนา  
 2.1) ความรู้ที่ได้รับ 
(ประเด็นความรู้) 

 2.2) การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
(ระบุให้ชัดเจน)    

  

 

สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ที่ได้
ด าเนินการคือ การ
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพบรรณารักษ์
โดยตรง หรือศาสตร์ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง ทั้ง
จากหน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งความรู้ที่
ได้สามารถน ามาใช้ในการ
ด าเนินงาน หรือถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา 

3. นักศึกษา ไม่มีการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง ประเด็น : 3.2.1 การ
ควบคุม การดูแล การให้
ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 

แนวทางการรายงาน : 

เพ่ิมตารางเปรียบเทียบผล
การประเมินความพึง
พอใจในการควบคุม การ
ดูแล การให้ค าปรึกษา
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องค์ประกอบ คู่มือการปฏิบัติงาน
ของหลักสูตร 

การพัฒนา
กระบวนการท างาน 

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

วิชาการและแนะแนว
นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ระหว่างปีการศึกษา 
2557 กับ ปีการศึกษา 
2558 

ประเด็น : 3.2.2 การ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

แนวทางการรายงาน :  

จากการประเมิน
กระบวนการการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2557 
พบว่านักศึกษาต้องการ
เรียนรู้ในลักษณะการลง
มือปฏิบัติมากข้ึน ดังนั้นใน
ปีการศึกษา 2558 
หลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ จึงได้
เน้นการเรียนการสอนให้มี
การลงมือปฏิบัติมากขึ้น 
เช่น วิชาการท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
รายวิชาการจัดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อ



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 9/2559 

 

6 

 

องค์ประกอบ คู่มือการปฏิบัติงาน
ของหลักสูตร 

การพัฒนา
กระบวนการท างาน 

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ศึกษาเนื้อหารายวิชาเสร็จ
สิ้นทางหลักสูตรฯ ได้ส่ง
นักศึกษาไปฝึกงานที่
หอสมุดแห่งชาติ จากการ
ประเมินผลการฝึกงาน
ของนักศึกษาพบว่า 
นักศึกษามีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดี (X = 4.00) 

ประเด็น : 3.3.1 การคง
อยู่ 

แนวทางการรายงาน :  

เพ่ิมการคิดสัดส่วนเป็นค่า
ร้อยละของอัตราการคง
อยู่ของนักศึกษาทุกชั้นปี
เพ่ือ ดูแนวโน้มการคงอยู่ 
หากมีแนวโน้มดีขึ้นจะ
ส่งผลให้คะแนนการ
ประเมินประกันคุณภาพ
ภายในหลักสูตรสูงขึ้น 

ประเด็น : 3.3.2 ความพึง
พอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา  

แนวทางการรายงาน : 

เพ่ิมตารางเปรียบเทียบ
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องค์ประกอบ คู่มือการปฏิบัติงาน
ของหลักสูตร 

การพัฒนา
กระบวนการท างาน 

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตร 
ระหว่างปีการศึกษา 2557 
กับ ปีการศึกษา 2558 

ผลการจัดการข้อร้องเรียน
ในปีการศึกษา 2558 ไม่
พบว่ามีการร้องเรียนของ
นักศึกษา 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

ไม่มีการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง ประเด็น : การรายงานผล
การด าเนินงาน 

แนวทางการรายงาน :  

1. ควรรายงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ย้อนหลังที่ด าเนินการผ่าน
มาทุกปี เพ่ือให้เห็น
ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. ควรรายงานการ
ด าเนินงานที่หลักสูตร
อ านวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน 
เช่น การท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ล่าม
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องค์ประกอบ คู่มือการปฏิบัติงาน
ของหลักสูตร 

การพัฒนา
กระบวนการท างาน 

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ภาษามือ 

 

 3.3 การปรับปรุงหลักสูตรรอบใหม่  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน  4 งาน คือ  
   1) การวิจัยหลักสูตร  
    ผู้รับผิดชอบ : ดร.จิตชิน และ ดร.นันทวัน 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ : วิจัยหลักสูตร 
   2) การหาข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ  
    ผู้รับผิดชอบ : ดร.อาภาภรณ์ และ อาจารย์รัชฎาพร 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ : หาข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
   3) การประสานงานวิพากษ์หลักสูตร  
    ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน และเลขาฯ หลักสูตร 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ :  อาจารย์ประจ าหลักสูตร เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
ก าหนดเวลา และสถานที่การจัดวิพากษ์หลักสูตร  
    เลขาฯ หลักสูตร ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดท าเอกสารต่าง ๆ 
และจัดท าเรื่องเบิกจ่าย 
   4) การจัดพิมพ์และจัดท าเล่มหลักสูตร 
    ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.บรรพต และ ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ : จัดพิมพ์และจัดท าตัวเล่มรายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การพิจารณารางวัลนักศึกษาผลการเรียนดี / นักศึกษากิจกรรมดี / 
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาสรุปข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 
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   1) รางวัลเรียนดี 
    ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาวดารารัตน์  แซ่เตียว  
      นางสาวสุณิสา  ปั่นปอ 
      นางสาวปรียากรณ์  แก้วงาม 
      นางสาววรรณศิริ  เจริญร่าง 
      นางสาวสุดารัตน์  จันทร์สว่าง 
    ชั้นปีที่ 2  ได้แก่ นางสาวสุพิชชา  เลียวศิริไพโรจน์ 
      นายธงฉัตร  จันทร์บุตร 
      นางสาวรพีพัฒน์  บรรลือ 
      นายปกรณ์  สถิตอยู่คู่ไทย 
   2) รางวัลกิจกรรมดีเด่น  
    ชั้นปีที่ 2  ได้แก่ นายธงฉัตร  จันทร์บุตร 
      นางสาวสุพิชชา  เลียวศิริไพโรจน์ 
      นายสุวิจักขณ์  ผิวพอใช้ 
      นางสาวธัญลักษม์  แตงดี 
      นางสาวพิรดา  สิงหรัตน์ 
   3) รางวัลคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น 
    ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาวรพีพร  ภูธรรมะ 
      นางสาวเบญญาภา  ช้างนวล 
      นางสาวนิโลบล  บัวผัน 
      นางสาวกานต์พิชชา  บุณยรังค์ 
      นางสาวนุสบา  เจริญสิรกุลชัย 
    ชั้นปีที่ 2  ได้แก่ นายธงฉัตร  จันทร์บุตร 
      นายสาทิส  ชอยเครือ 
      นายกีรติ  โพธิสวัสดิ์ 
      นางสาวธัญญามาศ  วัฒโน 
      นายวรรธนัย  ภักดีเพ้ียน 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 5.1 เงินสะสมของสาขาวิชา  
  หลักสูตรฯ ได้รับเงินจากกรรมการบริหารหลักสูตร 20,000   บาท 
  หลักสูตรฯ มอบเงินค่าด าเนินการให้เลขาฯ    2,000  บาท 
  ยอดคงเหลือ       73,979.75  บาท 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 ด้านนักศึกษา (องคป์ระกอบที่ 3) 
  - จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น ปีการศึกษา 2559 (อาจารย์ที่ปรึกษา) 
   ชั้นปีที่ 3 มีจ านวนทั้งสิ้น 32 คน 
   ชั้นปีที่ 2 มีจ านวนทั้งสิ้น 59 คน 
   ชั้นปีที่ 1 มีจ านวนทั้งสิ้น 44 คน 
    รวมทั้งสิ้น          135 คน  
  - แผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2540  
   หลักสูตรฯ เสนอข้อมูลรับนักศึกษาปีการศึกษา 2540 จ านวน 50 คน เป็น
นักศึกษารอบรับตรง 30 คน นักศึกษารอบแอดมิชชั่น 20 คน และนักศึกษาพิเศษ (หู) 5 คน 
  - การจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรฯ 
   หลักสูตรฯ เสนอแผนพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรฯ ผ่านทางคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 

  แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       

  โครงการตามยุทธศาสตร์ 

 โครงการตามพันธกิจ 
 

หน่วยงาน: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ชื่อโครงการ: โครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 2 
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1. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจัยส าคัญในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต และเป็นคนที่สมบูรณ์ เพ่ือรับใช้สังคม
และประเทศชาติ มิใช่เพียงแค่การศึกษาในหลักสูตร การพัฒนาด้านการเรียนการสอน หรือด้าน
วิชาการเท่านั้น การเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ก็เป็นส่วนส าคัญในการสร้างประสบการณ์ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างความเป็นมืออาชีพ รวมทั้ งเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนานักศึกษาด้วย ดังนั้นสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสน เทศศาสตร์  จึ งมีความประสงค์จัดกิจกรรมต่ า งๆ เพ่ือ พัฒ นานั กศึกษาสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ให้เป็นบรรณารักษ์มืออาชีพ ที่ครอบคลุมคุณลักษณะ
บัณฑิต 5 ด้าน ของ สกอ. และนโยบายการศึกษา 3D ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเตรียมความพร้อม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ที่บกพร่องทางการได้ยิน และสามารถใช้
เทคโนโลยีในการสารสนเทศเพ่ือการเรียนได้ กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการและการบริการของ
แหล่งเรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาทางวิชาการจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับงานบริการและการจัดนิทรรศการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในเรื่อง
จิตบริการและทักษะการจัดห้องสมุดยุคใหม่ ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้ถึงการบริหารจัดการ
โครงการที่นักศึกษาได้ใช้ความรู้จากการศึกษาน ามาลงมือปฏิบัติจริง 
 
2. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
     งบประมาณแผ่นดิน  
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
 
  

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 35,000 บาท (จากค่าวัสดุการศึกษา) 
           
  1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  
   ค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1: 9,500 บาท แบ่งเป็น 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร  (1คนx1,200บาทx6ชม.)  7,200 บาท
    - ค่าใช้สอย      
    ประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง (46คนx25บาทx2มื้อ)  2,300 บาท 
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   ค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2: 15,000 บาท แบ่งเป็น  
    - ค่าใช้สอย      
    ประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง (150คนx25บาทx2มื้อ)             7,500 บาท 
              ค่าอาหารกลางวัน (150คนx50บาทx1มื้อ)        7,500 บาท 
         
   ค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3: 3,000 บาท แบ่งเป็น 
    - ค่าใช้สอย      
    ประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง (60คนx25บาทx2มื้อ)              3,000 บาท 
 
   ค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 4: 7,500 บาท แบ่งเป็น 
    - ค่าใช้สอย      
        ประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง (150คนx25บาทx2มื้อ)   7,500 บาท 
 
   รวมเป็นเงิน 35,000 บาท  
   หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
      2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind)  
   ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้ด าเนินงาน    10,000 บาท 
   รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 
 
3. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
 

วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

กิจกรรมที่ 1 (ชั้นปี 1) 
เตรียมความพร้อม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๐ เสนอโครงการ 
๐ ติดต่อวิทยากร 
๐ ด าเนินกิจกรรม 

เดือนตุลาคม 
2559 

 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

(R) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
(R) น.ส.สุกัญญา พวงแก้ว 
หน้าที่ ด าเนินการและสรุป
กิจกรรม  
(A) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
(A) ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 
หน้าที่ รับผิดชอบด้านความ
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กิจกรรมหลัก 
 

วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

ประกอบด้วย อบรม
ภาษามือเบื้องต้น และ
ทักษะการท าเอกสาร
ทางวิชาการ 
๐ ประเมินโครงการ 
๐ สรุปโครงการ 

เรียบร้อยในการด าเนินการและ
ค่าใช้จ่าย               
(C) ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ   
หน้าที่ ให้ค าปรึกษาในภาพรวม  
(I) ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 
หน้าที่ ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของกิจกรรม 
 
 

กิจกรรมที่ 2 (ชั้นปี 1 2 
และ 3) 
ศึกษาดูงานห้องสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๐ เสนอโครงการ 
๐ ติดต่อประสานงาน 
และ ติดต่อขอเข้าศึกษา
ดูงาน 
๐ ศึกษาดูงาน โดยที่ 

ปี 1 - หอสมุด
แห่งชาติ 
ปี 2 - ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย 
ปี 3 - ห้องสมุดเฉพาะ 

๐ ประเมินโครงการ 
๐ สรุปโครงการ 

เดือนตุลาคม 
2559 

 
 

1. หอสมุดแห่งชาติ
และหอจดหมาย
จดหมายเหตุ
แห่งชาติ หรือ 
อุทยานการเรียนรู้
ต้นแบบและบริการ 
อาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์  
ชั้น 8 Dazzle 
Zone 
2. ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย 
3. ห้องสมุดเฉพาะ 

 
 

(R) ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 
(R) ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
(R) อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 
(R) น.ส.สุกัญญา พวงแก้ว 
หน้าที่ ด าเนินการและสรุป
กิจกรรม 
(A) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
(A) ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
หน้าที่ รับผิดชอบด้านความ
เรียบร้อยในการด าเนินการและ
ค่าใช้จ่าย 
(C) ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 
หน้าที่ ให้ค าปรึกษาในภาพรวม 
(I) ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 
หน้าที่ ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 3 (ชั้นปี 2) 
อบรมศิลปะเพ่ือการจัด

เดือนมกราคม 
2560 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

(R) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
(R) น.ส.สุกัญญา พวงแก้ว 
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กิจกรรมหลัก 
 

วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

นิทรรศการห้องสมุด 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๐ เสนอโครงการ 
๐ ติดต่อวิทยากร 
๐ อบรมศิลปะเพ่ือการ
จัดนิทรรศการห้องสมุด 
๐ ประเมินโครงการ 
๐ สรุปโครงการ 

 หน้าที่ ด าเนินการและสรุป
กิจกรรม 
(A) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด
หน้าที่ รับผิดชอบด้านความ
เรียบร้อยในการด าเนินการและ
ค่าใช้จ่าย 
(C) ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 
หน้าที่ ให้ค าปรึกษาในภาพรวม 
(I) ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 
หน้าที่ ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 4 (ชั้นปี 1 2 
และ 3) 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับวิชาการ
บรรณารักษ์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๐ เสนอโครงการ 
๐ ติดต่อวิทยากร 
๐ จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
๐ ประเมินโครงการ 
๐ สรุปโครงการ 

เดือนมีนาคม 
2560 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

(R) ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 
(R) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
(R) ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
(R) น.ส.สุกัญญา พวงแก้ว 
หน้าที่ ด าเนินการและสรุป
กิจกรรม 
(A) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
(A) ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
หน้าที่ รับผิดชอบด้านความ
เรียบร้อยในการด าเนินการและ
ค่าใช้จ่าย 
(C) ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 
หน้าที่ ให้ค าปรึกษาในภาพรวม 
(I) ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 
หน้าที่ ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของกิจกรรม 

* หมายเหตุ  
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R – คณะท างานของกิจกรรม/ผู้ปฏิบัติ/ผู้ด าเนินการของกิจกรรม (Responsible)  
A – ผู้รับผิดชอบในภาพรวม (Accountable)   
C – ผู้ให้ค าปรึกษา (Consulted)  
I – ผู้ที่คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องรายงานผลการด าเนินงานให้ทราบ (Informed) 

  
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้สามารถสื่อสารกับเพ่ือนที่
บกพร่องทางการได้ยิน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน 
 4.2 เพ่ือเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ของนักศึกษาในการติดตามความก้าวหน้าในแวดวง
วิชาชีพบรรณารักษ์จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 4.3 เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับงานบริการและการจัดนิทรรศการ 
 4.4 เพื่อเสริมสร้างความเป็นนักบริหารจัดการโครงการให้แก่นักศึกษา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

 1.  นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 
จ านวน 143 คน 
 
6. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต (Output) 
1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการ ด้านการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยี  เพ่ือ
การเป็นบรรณารักษ์ยุคใหม่อย่างสมบูรณ์ 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. นั กศึ กษ าสามารถสื่ อสารกับ เพ่ื อนที่
บกพร่องทางการได้ยินได้ยินได้ 
2.นักศึกษามีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะงานในวิชาชีพจากการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ 
3.นักศึกษามีทักษะเกี่ยวกับงานบริการและ
การจัดนิทรรศการ 
4.นักศึกษาสามารถบริหารจัดการโครงการได้ 
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7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ                                                         

เชิงคุณภาพ นักศึกษามีศักยภาพในทุกด้านตามเกณฑ์ของ สกอ. 

 5.3 ด้านหลกัสูตร การจัดการเรียนการสอน (องค์ประกอบที่ 5)  
  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ผู้สอนน าส่งรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) ครบถ้วน 

 5.4 ด้านสิ่งสนบัสนุนการเรียนการสอน (องค์ประกอบที่ 6) 
  - การประสานงานครูล่ามในการช่วยเหลือนักศึกษาพิการทางการได้ยิน 
   กิจกรรมใด ๆ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ที่ต้องการ
ใช้บริการล่ามภาษามือ ต้องท าบันทึกขอใช้บริการล่ามภาษามือทุกครั้ง 
  - ที่นั่งท ากิจกรรม 
   หลักสูตรฯ ได้จัดหาที่นั่งท ากิจกรรมให้นักศึกษา ตั้งไว้ที่หน้าหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว 
  - ท ามุมหนังสือในห้องพักอาจารย์ 
   ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ได้เสนอให้อาจารย์น าหนังสือ ต ารา ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรฯ มาไว้ที่ห้องหลักสูตรเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ และนักศึกษาสามารถมาใช้ได้ด้วย แต่ต้อง
หามาตรการการใช้หนังสืออีกครั้งหนึ่ง 
 

ปิดการประชุม  12.00 น.  
 
 
 

นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 
ผู้จดรายงานการประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 


