
ประเด็นการประชมุ ครัง้ที่ 3/2560 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(11)/2560 

1.2 ข้อสังเกตุการปรับปรุงหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5(11)/2560 

1.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร 

1.4 การเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.5 รอบเวลาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561 

1.6 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2560 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3.2 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตร โดยนักศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2559 

4.2 การน าผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มาปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 
 
 
 
 



รายงานการประชุมหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่ 3/2560 
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 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 (ลาป่วย) 
 4. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ   กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์   กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรศินา มัชฌิมา  อาจารย์ผู้สอน 
 7. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน 
 8. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1.1 สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต คร้ังที่ 
5(11)/2560 
  1) เลือกและอนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
  2) อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 
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  3) อนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2560 (สาขาวิชาบรรณารักษ์ เดิม - 145,800 บาท / ใหม่ 
รหัส 60 - 159,800 บาท 
 

 1.2 ข้อสังเกตกุารปรับปรุงหลักสูตรจากสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 
5(11)/2560  
  1) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ควรมีความชัดเจน ไม่ควร
ซ้ าซ้อนกับหลักสูตรต่าง ๆ เนื่องจากผู้เรียนอาจเกิดความสับสน 
 

 1.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร 
  1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา ควรศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องให้
ชัดเจนและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
  2) มุ่นเน้นให้บุคลากรพัฒนาตัวเอง หากไม่มีหลักสูตร จะสามารถย้ายไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานอื่น ๆ ได้ 
  3) ภาระงานหลักของสายวิชาการไม่ใช่การวิจัย แต่เป็นภาระงานสอน และการ
เขียนบทความวิชาการ 
 

 1.4 การเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  1) การเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เปิดรับผ่านระบบแอดมิชชั่นทาง
เดียว โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ขอให้บุคลากรช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลให้ได้มากที่สุด 
  2) กรณีที่ไม่มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียน ให้ปิดหลักสูตร 
   

 1.5 รอบเวลาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ปงีบประมาณ 2561 
  เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากรอบเวลาเก่าและใหม่ จึงได้แจ้งช่วงเวลาการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ปีงบประมาณ 2560 รอบ 2 เริ่ม 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560 
  ปีงบประมาณ 2561 รอบ 1 เริ่ม 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560 
      รอบ 2 เริ่ม 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561 
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 1.6 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานใหม่ 
  ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดให้มีการวิพากษ์เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหม่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ซึ่งไม่มีบุคลากรท่านใดเสนอแนะ
ประเด็นการแก้ไข จึงจะใช้เกณฑ์ดังกล่าวในรอบการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
2561  
  กรรมการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่าย
วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีมติดังต่อไปนี้ 
  1) เอกสารประกอบการเรียน น ามาคิดภาระงานได้ 3 ภาระงาน แต่ต้องมีรูปแบบ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  2) ต ารา/หนังสือที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ (พิมพ์ครั้งที่ 1) สามารถน ามา
คิดภาระงานได้ 24 ภาระงาน/ภาคการศึกษา (6 รอบการประเมิน) และต้องเป็นหนังสือ/ต ารา ที่ยัง
ประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นสามารถเลือกน ามาคิดภาระงานในส่วนเอกสารประกอบการ
เรียนได้ตามเกณฑ์ แต่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแล้วเท่านั้น 
  3) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 30 คะแนน ได้ก าหนดวิธีการใหม่ โดยให้
บุคลากรประเมินตนเองในแต่ละสมรรถนะ โดยคณบดีจะเป็นผู้ประเมินอีกครั้ง โดยการเพิ่มคะแนน
หรือลดคะแนน จะเป็นการเฉลี่ยคะแนน 
  4) ค่าเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ ก าหนดไว้ที่ 70 คะแนน 
  
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2560 
 มติที่ประชุมเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 
2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 
1 ห้อง 1102/1 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการของ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

ปีการศึกษา 2559 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านบุคลากร (Man)  
1. อัตราอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา 4.14 .690 มาก 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทียบกับงานใน
หลักสูตร 

4.28 .755 มาก 

3. แผนอัตราก าลังคน 4.42 .534 มาก 
รวม 4.28 .621 มาก 

ด้านงบประมาณ (Money) 
4. งบประมาณพัฒนาอาจารย์ 2.42 1.272 น้อย 
5. ค่าตอบแทน 3.71 .951 มาก 
6. สวัสดิการ 3.57 1.272 มาก 

รวม 3.23 .975 ปานกลาง 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม (Material & Environment) 
7. วัสดุอุปกรณ์ 3.57 .975 มาก 
8. สิ่งอ านายความสะดวก 3.57 .975 มาก 
9. ห้องพักอาจารย์ 4.42 .786 มาก 

รวม 3.85 .813 มาก 
ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
10. การมอบหมายภาระสอน 4.57 .534 มากที่สุด 
11. การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 4.71 .487 มากที่สุด 
12. การวางแผน 4.28 .487 มากที่สุด 
13. ผู้บริหาร 5.00 .000 มากที่สุด 
14. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 4.57 .534 มากที่สุด 

รวม 4.62 .354 มากที่สุด 
ภาพรวมทั้งหมด 3.50 .441 ปานกลาง 
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 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.2 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตร โดยนักศึกษา 
  - ความพอใจต่อหลักสูตร 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

เนื้อหาท่ีเรียนในหลักสตูรเป็นความรู้ที่ทันสมยั ทันต่อ
สถานการณ์โลกปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี

4.23 .621 มาก 

เนื้อหาท่ีเรียนในหลักสตูรมีการจดัเนื้อหาก่อน-หลังในหลักสูตร
เป็นไปตามความเหมาะสม 

4.12 .722 มาก 

เนื้อหาท่ีเรียนในหลักสตูรสอดคลอ้งกับความต้องการและความ
สนใจของนักศึกษา 

3.96 .799 มาก 

การจัดการเรยีนการสอนมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 4.10 .846 มาก 
การให้บริการและอ านวยความสะดวกของหลักสูตร 4.01 .804 มาก 

 
  - ความพอใจต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

อาจารย์ในหลักสูตรมีจ านวนเพียงพอกับรายวิชาในหลักสตูร 3.88 .859 มาก 
อาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคการสอนอย่างเหมาะสม และ
ประสบการณ์ตรงในเนื้อหาวิชาที่สอน 

4.33 .737 มาก 

อาจารย์ในหลักสูตรมีความรอบรู้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาการ และสามารถบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา 

4.21 .796 มาก 

อาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้มีคณุธรรมและจิตส านึกในความเป็น
คร ู

4.32 .777 มาก 

 
  - ความพอใจต่อการบริการนักศึกษา 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 
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หลักสตูรจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และ
กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรูต้ามศักยภาพของนักศึกษาอย่าง
เหมาสม 

4.00 .789 มาก 

หลักสตูรมีช่องทางการตดิต่อสื่อสารที่หลากหลาย มีการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลที่สนับสนุนการเรยีนอย่างสม่ าเสมอ 

4.17 .830 มาก 

 
  - ความพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ให้ค าแนะน าที่เข้าถึงง่าย และสม่ าเสมอ 4.29 .738 มาก 
มีการตดิตามผลการเรียนของนักศกึษาอย่างสม่ าเสมอ 4.30 .753 มาก 
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา หรือการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

4.26 .706 มาก 

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อ หรือแนวทาง
ประกอบวิชาชีพ 

4.19 .807 มาก 

การใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

4.26 .728 มาก 

 
  - ความพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

หลักสตูรมีการชี้แจงข้อปฏิบัติในการขอรับบริการจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้นักศึกษาไดร้ับทราบ 

4.11 .785 มาก 

ห้องสมุดจดัให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงกับเนื้อหาวิชาอย่าง
เพียงพอ 

3.88 .926 มาก 

ห้องเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือ อยู่ในสภาพดีพร้อมให้บริการ 3.86 .949 มาก 
ระบบเครือข่ายการสื่อสารใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ 3.82 1.012 มาก 
ห้องพยาบาล ห้องอาหาร ศูนยส์ุขภาพพร้อมให้บริการ 3.97 .753 มาก 

 
  - ความพอใจต่อการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา 

รหัสวิชา รายวิชา 2559 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1631305 การบริการห้องสมดุและการเผยแพร่สารสนเทศ 4.32 .520 มาก 
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รหัสวิชา รายวิชา 2559 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1631406 การจัดการห้องสมดุและองค์การสารสนเทศ 4.22 .469 มาก 
1631601 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานหอ้งสมุด 3.92 .662 มาก 
1632208 การจัดหมวดหมูร่ะบบหอสมดุรัฐสภาอเมริกัน 4.63 .548 มากที่สุด 
1632312 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.54 .815 มาก 
1633119 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและ

สารสนเทศ 
3.90 .653 มาก 

1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 4.14 .538 มาก 
1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 4.70 .375 มากที่สุด 
1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหา 4.33 .378 มาก 
1633414 ห้องสมุดดจิิทัล 4.08 .594 มาก 
1633415 การจัดการโครงการห้องสมดุและสารสนเทศ 4.07 .482 มาก 
1633416 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 4.23 .481 มาก 
1633902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ 4.56 .590 มากที่สุด 
1634411 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 4.61 .453 มากที่สุด 
1634414 การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 4.67 .362 มากที่สุด 
4124906 โครงการพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.66 .440 มากที่สุด 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
     

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 
2559 
  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 รายวิชา 
ได้แก่ รายวิชาสัมมนาทางบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ รายวิชาการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน รายวิชาการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุด และรายวิชาการจัดการสารสนเทศ
ส าหรับเด็ก ที่ยังไม่ผ่านการทวนสอบในภาคการศึกษาที่ผ่านมา  
  ผลการทวนสอบ สรุปว่ารายวิชาทั้ง 4 ที่น ามาทวนสอบ มีดังนี้ 
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  1) ผลการเรียนรู้ที่น าเสนอในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) มีความสอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่ระบุใน Curruculum Mapping ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
  2) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล ที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เกิดกับผู้เรียน 
  3) การรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) สอดคล้องกับรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) อีกทั้งยังเห็นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
  4) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แต่ละรายวิชา พบว่า ยังมีนักศึกษา ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
50 หรือ 60 ที่ก าหนดไว้ในแต่ละผลการเรียนรู้ ผู้สอนควรพิจารณาหาวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น ซึ่งอาจท าเป็นวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ขึ้นมาก็ได้ 
 
 มติที่ประชุม   ผลจากการทวนสอบรายวิชาต่าง ๆ ในภาคการศึกษา 2/2559 จ านวน 4 
รายวิชา มีความสอดคล้องกันดี และควรด าเนินการลักษณะนี้ในรายวิชาอ่ืน ๆ และน ามาทวนสอบ
ด้วยเครื่องมือที่ทางหลักสูตรพัฒนาขึ้นในภาคการศึกษาต่อไปด้วย 
 

 4.2 การน าผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มาปรับปรุงรายวิชาของ
หลักสูตร 
  จากการติดตามผลการเรียนการสอนใน มคอ.5 ในปีการศึกษา 2558 พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาด้านทักษะการแก้ปัญหาในการท างานกลุ่ม และการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง ท าให้ ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ท าวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยกระบวนการจัดการความรู้รายวิชาการจัดการห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ” ซึ่งได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในปีการศึกษา 2558 แล้วเสร็จในปี
การศึกษา 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานด้วยกระบวนการจัดการความรู้ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม และเพ่ือเปรียบเทียบผลของ
การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยกระบวนการจัดการความรู้ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี 
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาการจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ รหัสวิชา 1631406 ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปี
การศึกษา 2558 โดยมีทั้งผู้เรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน นักศึกษาแต่ละห้องจึงมีคุณสมบัติไม่แตกต่าง
กัน จากนั้นสุ่มให้ 1 ห้องเป็นกลุ่มทดลองอีก 1 ห้องเป็นกลุ่มควบคุม ซึ่งใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ทั้งนี้กลุ่มทดลองเป็นห้องที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วย
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กระบวนการจัดการความรู้ จ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุมเป็นห้องเรียนที่เรียนแบบปกติ จ านวน 30 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ การ
ทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่เรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐานโดยวิธีการจัดการความรู้มีคะแนน
เฉลี่ยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่านักศึกษาที่เรียนในห้องเรียนปกติ และนักศึกษาที่เรียนจาก
การใช้ปัญหาเป็นฐานโดยวิธีการจัดการความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนเรียน จึงน า
ผลการวิจัยเสนอในที่ประชุม เพ่ือน ากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วย
กระบวนการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืนๆ ของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
 
 มติที่ประชุม รับทราบและจะน าแนวทางไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาต่อ ๆ ไป 
          

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ปิดการประชุม  12.00 น.  
 
 
 
 

นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 
ผู้จดรายงานการประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 


