
วาระการประชุม ครั้งที่ 5/2560 
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 

-------------------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 ก าหนดการรับฟังผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 4/2560 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 

3.2 การปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอน ประจ าภาคการศึกษา 1/2560 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษา 1/2560 

4.2 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของ นักศึกษา รหสั 60 

4.3 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4.4 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเข้าร่วมอบรม / สัมมนา 

4.5 แจ้งความต้องการทรัพยากรสารสนเทศที่จะใช้ในปีการศึกษา 2560 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

5.1 แผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน (Development Plan) ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2560 
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 

-------------------------------------------------------- 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญลักษม์ ต านานจิตร กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน   กรรมการ (ลาป่วย) 
 4. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ   กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์   กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา  อาจารย์ผู้สอน 
 7. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน 
 8. อาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง   อาจารย์ผู้สอน 
 9. อาจารย์ ดร.พันชัย เม่นฉาย   อาจารย์ผู้สอน 
 10. นางสาวสกุัญญา พวงแกว้    เลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1 ก าหนดการรับฟังผลการประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2560  
  ตามที่คณะฯ แจ้งให้บุคลากรเข้ารับฟังผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ในวนัที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 ทางคณะขอเลื่อนไปเป็นวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  
   
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 4/2560 
 มติที่ประชุมเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 
2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 
1 ห้อง 1102/1 
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3 

 

  
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
   ตามที่สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 โดยมีคณะกรรมการ 
3 คน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน (ประธาน) อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ 
(กรรมการ) อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ (กรรมการ) และ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม (เลขานุการ)  
  จากการประเมินตนเองของสาขาวิชาฯ ได้คะแนน 3.86 แต่เมื่อเสร็จสิ้นการ
ประเมินคณะกรรมการได้ปรับลดคะแนนคงเหลือ 3.77 โดยลดคะแนนในองค์ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ จาก 4 ระดับ เหลือ 3 ระดับ เนื่องจากผลการด าเนินงานยังไม่เห็นผลจากการ
ปรับปรุงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ให้ค าแนะน าในการเขียนรายงานที่ให้เน้นผลการ
ด าเนินงานที่โดดเด่นให้ชัดเจน เป็นกระบวนการ ตามแนวทางค าอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (รศ.ประดิษฐ์ มีสุข) 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.2 การปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอน ประจ าภาคการศึกษา 1/2560 
  ตามที่หลักสูตรฯ ได้ขอเชิญอาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง และ อาจารย์ ดร.พัน
ชัย เม่นฉาย มาเป็นอาจารย์ผู้สอนให้กับหลักสูตรนั้น วันนี้จึงได้เชิญอาจารย์ทั้ง 2 ท่านมารับฟังแนว
ปฏิบัติของหลักสูตร ประกอบด้วย 
   1) การเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ให้อาจารย์ผู้สอนใช้เทมเพลต
ตามที่หลักสูตรก าหนดขึ้น 
   2) การบันทึกคะแนนของนักศึกษา ให้อาจารย์ระบุด้วยว่านักศึกษามีผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านอย่างไร ซึ่งอาจใช้ระบบบันทึกผลการเรียนที่ ผศ.ดร.บรรพต พัฒนาขึ้นก็ได้ หรือหาก
มีวิธีการที่มีความถนัดก็สามารถท าได ้
   3) การรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ให้อาจารย์ผู้สอนใช้เทม
เพลตตามที่หลักสูตรก าหนดขึ้น 
  ทั้งนี้เทมเพลตหรือระบบบันทึกผลการเรียนรู้ฯ สามารถไปดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์ของหลักสูตร - บุคลากร - เครื่องมือที่จ าเป็น 
 
 มติที่ประชุม อาจารย์ชูติวรรณ และอาจารย์ ดร.พันชัย เม่นฉาย รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
 4.1 การพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษา 
1/2560 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้พิจารณา มคอ. 3 แล้ว มีความเห็นใหอ้าจารย์
ผู้สอนทบทวน และน าไปปรับแก้ไข ดังต่อไปน้ี 

รหัส/ชื่อวิชา ผู้สอน ข้อสังเกต 
1631102 
สารสนเทศ ห้องสมุด
และสังคม 

อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ 1. ปรับเปลี่ยนเลขหัวข้อย่อย ในแต่ละประเด็น 
2. หมวดที่ 2 ข้อ 2.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ไม่ชัดเจน
ว่าเป็นการปรับปรุงรายวิชา 
3. หมวดที่ 4 ข้อ 4.1 สัปดาห์ที่ประเมินของผลการ
เรียนรู้ที่ 5 ก าหนดสัปดาห์ไม่สอดคล้องกัน 

1631206 
การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล 1. หมวดที่ 1 ข้อ 1.9 วันที่ปรับปรุง ควรเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
2. หมวดที่ 2 ข้อ 2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา ควรมี
ครบ 5 ด้าน ตรงกับ Curriculum mapping 
3. หมวดที่ 2 ข้อ 2.2 วัตถุประสงค์ ควรเป็นสิ่งที่
ต้องการปรับปรุง เม่ือพบปัญหาจากภาคการศึกษา
ก่อนหน้า 
4. หมวดที่ 4 สัปดาห์ที่ประเมิน ไม่สอดคล้องกับ 
หมวดที่ 5 การวัดและการประเมิน 

1631405 
การจัดระบบสารสนเทศ
และความรู้ 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 

1. หมวดที่ 2 ข้อ 2.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ไม่ชัดเจน
ว่าเป็นการปรับปรุงรายวิชา 
2. หมวดที่ 4 สัปดาห์ที่ประเมิน ไม่สอดคล้องกับ 
หมวดที่ 5 การวัดและการประเมิน 
3. หมวดที่ 7 ข้อ 7.4 ลบข้อความในสดมภ์คุณธรรม 
จริยธรรม  

1632206 
การท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด - 

1632207 
การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 1. หมวดที่ 2 ข้อ 2.2 ไม่ควรขึ้นต้นด้วยค าว่า เพ่ือ… 
2. หมวดที่ 4 สัปดาห์ที่ประเมิน ไม่สอดคล้องกับ 
หมวดที่ 5 การวัดและการประเมิน 
3. หมวดที่ 6 ข้อ 6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน าให้
นักศึกษาไม่ชัดเจน  

1632310 
การศึกษาผู้ใช้ 

ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 1. หมวดที่ 4 สัปดาห์ที่ประเมิน ไม่สอดคล้องกับ 
หมวดที่ 5 การวัดและการประเมิน 

1632311 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 

1. หมวดที่ 4 ข้อความเกินมา 
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รหัส/ชื่อวิชา ผู้สอน ข้อสังเกต 
1631102 
สารสนเทศ ห้องสมุด
และสังคม 

อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ 1. ปรับเปลี่ยนเลขหัวข้อย่อย ในแต่ละประเด็น 
2. หมวดที่ 2 ข้อ 2.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ไม่ชัดเจน
ว่าเป็นการปรับปรุงรายวิชา 
3. หมวดที่ 4 ข้อ 4.1 สัปดาห์ที่ประเมินของผลการ
เรียนรู้ที่ 5 ก าหนดสัปดาห์ไม่สอดคล้องกัน 

1631206 
การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล 1. หมวดที่ 1 ข้อ 1.9 วันที่ปรับปรุง ควรเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
2. หมวดที่ 2 ข้อ 2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา ควรมี
ครบ 5 ด้าน ตรงกับ Curriculum mapping 
3. หมวดที่ 2 ข้อ 2.2 วัตถุประสงค์ ควรเป็นสิ่งที่
ต้องการปรับปรุง เม่ือพบปัญหาจากภาคการศึกษา
ก่อนหน้า 
4. หมวดที่ 4 สัปดาห์ที่ประเมิน ไม่สอดคล้องกับ 
หมวดที่ 5 การวัดและการประเมิน 

1631405 
การจัดระบบสารสนเทศ
และความรู้ 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 

1. หมวดที่ 2 ข้อ 2.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ไม่ชัดเจน
ว่าเป็นการปรับปรุงรายวิชา 
2. หมวดที่ 4 สัปดาห์ที่ประเมิน ไม่สอดคล้องกับ 
หมวดที่ 5 การวัดและการประเมิน 
3. หมวดที่ 7 ข้อ 7.4 ลบข้อความในสดมภ์คุณธรรม 
จริยธรรม  

1632206 
การท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด - 

การบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ 
1633120 
โปรแกรมประยุกต์
ส าหรับงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 
 
 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด - 

1633122 
การพัฒนาเว็บห้องสมุด
และสารสนเทศ 

ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา - 

1633207 
การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์ฯ 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 1. หมวดที่ 4 สัปดาห์ที่ประเมิน ไม่สอดคล้องกับ 
หมวดที่ 5 การวัดและการประเมิน 
2. หมวดที่ 5 ข้อ 5.2 ตารางการประเมินผลไม่มี 

1634104 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 1. หมวดที่ 4 สัปดาห์ที่ประเมิน ไม่สอดคล้องกับ 
หมวดที่ 5 การวัดและการประเมิน 
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รหัส/ชื่อวิชา ผู้สอน ข้อสังเกต 
1631102 
สารสนเทศ ห้องสมุด
และสังคม 

อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ 1. ปรับเปลี่ยนเลขหัวข้อย่อย ในแต่ละประเด็น 
2. หมวดที่ 2 ข้อ 2.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ไม่ชัดเจน
ว่าเป็นการปรับปรุงรายวิชา 
3. หมวดที่ 4 ข้อ 4.1 สัปดาห์ที่ประเมินของผลการ
เรียนรู้ที่ 5 ก าหนดสัปดาห์ไม่สอดคล้องกัน 

1631206 
การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล 1. หมวดที่ 1 ข้อ 1.9 วันที่ปรับปรุง ควรเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
2. หมวดที่ 2 ข้อ 2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา ควรมี
ครบ 5 ด้าน ตรงกับ Curriculum mapping 
3. หมวดที่ 2 ข้อ 2.2 วัตถุประสงค์ ควรเป็นสิ่งที่
ต้องการปรับปรุง เม่ือพบปัญหาจากภาคการศึกษา
ก่อนหน้า 
4. หมวดที่ 4 สัปดาห์ที่ประเมิน ไม่สอดคล้องกับ 
หมวดที่ 5 การวัดและการประเมิน 

1631405 
การจัดระบบสารสนเทศ
และความรู้ 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 

1. หมวดที่ 2 ข้อ 2.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ไม่ชัดเจน
ว่าเป็นการปรับปรุงรายวิชา 
2. หมวดที่ 4 สัปดาห์ที่ประเมิน ไม่สอดคล้องกับ 
หมวดที่ 5 การวัดและการประเมิน 
3. หมวดที่ 7 ข้อ 7.4 ลบข้อความในสดมภ์คุณธรรม 
จริยธรรม  

1632206 
การท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด - 

เครือข่ายทางสังคม
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

2. หมวดที่ 5 ข้อ 5.2 ตารางการประเมินผลไม่มี 

1634418 
การจัดการความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ 
และ 
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 

1. ปรับเปลี่ยนเลขหัวข้อย่อย ในแต่ละประเด็น 
2. หมวดที่ 2 ข้อ 2.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ไม่ชัดเจน
ว่าเป็นการปรับปรุงรายวิชา 
3. หมวดที่ 4 ข้อ 4.1 สัปดาห์ที่ประเมินของผลการ
เรียนรู้ที่ 5 ก าหนดสัปดาห์ไม่สอดคล้องกัน 

1634510 
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 1. หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง
รายวิชาซ้ าซ้อน 
2. หมวดที่ 4 สัปดาห์ที่ประเมิน ไม่สอดคล้องกับ 
หมวดที่ 5 การวัดและการประเมิน 
 

1634805 
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพบรรณารักษ์ฯ 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ - 
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   นอกจากนี้การเขียนผลการเรยีนรู้ ในหมวดที่ 4 ข้อ 4.1 ขอ้ให้ใส่ข้อมูลตามผลการ
เรียนรู้ที่เน้น (จุดด า) และไม่เน้น (จุดขาว) ให้ครบถ้วน โดยผลการเรียนรูข้้อใดที่เน้น ใหท้ าตัวอักษร
หนาให้เห็นได้ชัดเจน 
  ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนน าข้อมูลกลับไปพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้เปน็ไปตามมติ
ที่ประชุม และน าส่งกลับมายังสาขาวิชาฯ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
   
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของ นักศึกษา รหัส 60 
  จากผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศกึษา 2559 
ที่ผ่านมา สาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่ได้น าเสนอต่อทางมหาวิทยาลัย โดยได้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ตลอดจนได้จัดท าการประเมินผลความพึงพอใจ และน าเสนอรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานต่อคณะฯ ตามล าดับ 
  ส าหรับในปีการศึกษา 2560 การรับนักศึกษาใหม่ได้รับข้อมูลว่ามีนักศึกษาที่
บกพร่องทางการได้ยินเข้ามาศึกษาร่วมด้วย ดังน้ันในการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
รหัส 60 จึงจะด าเนินการใน 3 ประเด็น ได้แก ่
   1) การอบรมภาษามือ เพื่อให้นักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการเรียนร่วม ได้ปรับ
ทัศนคติ และเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างกันโดยใช้ภาษามือ 
   2) การอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการใช้โปรแกรมใน
การสร้างไฟล์เอกสาร ซึ่งจ าเป็นต่อการศึกษาค้นคว้า และน าเสนอความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ  
   3) การอบรมชอ่งทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงช่องทาง
ต่าง ๆ ทั้งที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริการแก่นักศึกษา และแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคม
ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษได้ตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 
  ทั้งนี้กิจกรรมดงักล่าวจะน าเสนอเป็นกิจกรรมย่อย ภายใต้โครงการ “บรรณารักษ์
มืออาชีพ ปี 3” 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  
  ดร.นันทวัน เรืองอร่าม เสนอให้อาจารย์ทุกท่านเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์ได้พิจารณาร่วมกันเน้นการ
พัฒนาทักษะที่คนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคัญใหก้ับนักศึกษา ทัง้ 3 ด้าน ดังนี ้



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 5/2560 

8 

 

  1.ทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ กิจกรรมอบรมภาษามือเบ้ืองต้น เพื่อให้
นักศึกษาสามารถสื่อสารกับเพื่อนที่มีความบกพพร่องทางการได้ยิน  
  2.ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ได้แก่ กิจกรรมอบรม Infographic กิจกรรม
อบรมต่อยอดการเผยแพร่สารสนเทศ โดยมีการเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญมาให้ความรู้แก่
นักศึกษา 
  3.ทักษะชีวิตและอาชีพ ได้แก่กิจกรรมศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติ และศูนย์
สารสนเทศ กิจกรรมอบรมศิลปะเพ่ือการจัดนิทรรศการหอ้งสมุด กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับวิชาการบรรณารักษ์และจัดกิจกรรมในรายวิชาการจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ   
  หากกิจกรรมใดต้องการงบประมาณในการจัดกิจกรรมใหแ้จ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมเพราะจะต้องมีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.4 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเข้าร่วมอบรม / สัมมนา  
  อาจารย์รัชฎาพร เสนอให้อาจารย์ทุกท่านปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคมของ
มหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน อาทิ การเข้าร่วมอบรม / สัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรอืมากกว่านั้น 
นอกจากนั้นอาจารย์ท่านใดทีไ่ปเข้าร่วมอบรม / สัมมนา ขอให้แจ้งข้อมูลมายังอาจารย์รัชฎาพร เพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน าสง่ให้ ผศ.ดร.บรรพต น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสาขาวิชาฯ ต่อไป 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.5 แจ้งความต้องการทรัพยากรสารสนเทศที่จะใช้ในปีการศึกษา 2560 
  ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ได้น าเสนอตารางแจ้งความต้องการทรัพยากรสารสนเทศที่จะใช้ในปีการศึกษา 2560 โดยให้อาจารย์
ผู้สอนระบุหนังสือที่ต้องการให้จัดหาไว้ให้บริการแก่นักศึกษาภายในส านักวิทยบริการฯ เนื่องจากผล
การทวนสอบในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา โดยพิจารณาจาก มคอ.5 ประเด็นปัญหาหนึ่งที่อาจารย์
ระบุไว้คือ ส านักวิทยบริการฯ ไม่มีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนไว้ให้บริการค้นคว้าแก่นักศึกษา 
ดังนั้นทางสาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ จึงควรแจ้งความต้องการทรัพยากรสารสนเทศที่จะใช้ในปีการศึกษา 
2560 ไปยังส านักวิทยบริการฯ ให้ได้รับทราบและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 แผนปรบัปรุงและพฒันาการด าเนินงาน (Development Plan) ปี
การศึกษา 2560 
  ประธานหลักสูตร แจ้งใหผู้้รับผิดชอบองค์ประกอบต่าง ๆ ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) วางแผนและพัฒนาการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 ที่ยังท าไม่
ครบถ้วน หรือคงวิธีการด าเนินงานให้มีคุณภาพไม่น้อยไปกว่าเดิม โดยแผนปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงาน ในแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี้



องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนินงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรุงหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 2 : 
บัณฑิต 
ผู้รับผิดชอบ : 
ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 

 ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา 
-คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ
-ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายใน
เวลา 1 ป ี
1. การด าเนินการในเรื่องการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษารหัส 57 

 
 
 
 
 
1. จัดเตรียมการออกแบบสอบถาม และ
เก็บข้อมูลกับผูใ้ช้บัณฑิตไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 
2. จัดเตรียมการออกแบบสอบถาม และ
เก็บข้อมูลของบัณฑิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

 

องค์ประกอบที่ 3 :
นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
 
องค์ประกอบที่ 3 : 
(ต่อ) 
นักศึกษา 

 การรับนักศึกษา 
1. ปรับระบบและกลไกการรบันักศึกษา
ไม่มีรอบรับตรง มีแต่รอบ Admissions 
เท่านั้น เนื่องจากเป็นนโยบาย
มหาวิทยาลัย 
2. การน าไปใช้เรื่อง Admissions 
ก าหนดจ านวนรับนักศึกษาเป็น 
Admissions ร้อยละ 100 จ านวน 60 

 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงวิธีการรับสมัคร
นักศึกษาและก าหนดจ านวนรับ
นักศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
2. ปรับกระบวนการรับนักศึกษาในคู่มือ
การด าเนินงาน 

 
ปีการศึกษา 2560-2561 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนินงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรุงหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ :  
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 : 
(ต่อ) 
นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
 
 

คน ได้นักศึกษาเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 
1/2560 จ านวน 28 คน (Admissions 
23 คน พิเศษ 5 คน) 
3. ก าหนดอาจารย์ผู้สัมภาษณ์ ได้แก่ ผศ.
ดร. บุญญลักษม์ ต านานจิตร ในฐานะ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์
รัชฎาภร ธิราวรรณ ในฐานะอาจารย์ที่
ปรึกษา 
4. เนื่องจากมีการปรับระบบการรับ
เฉพาะรอบ Admissions อย่างเดียวจึง
ส่งผลต่อจ านวนรับนักศึกษา ที่คาดว่าจะ
ไม่ดีขึ้นกว่าเดิม ส่งผลต่อความเป็น
รูปธรรมของผลด าเนินงาน 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1. พิจารณาการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาตาม มคอ. 2 และนโยบาย
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศกึษาเข้า
เรียนในปีการศกึษา 2560 ก่อนจบต้อง
สอบได้คะแนน TOEIC ไม่ต่ ากว่า 500 
คะแนน  

 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาตาม มคอ. 2 และนโยบาย
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศกึษาเข้า
เรียนในปีการศกึษา 2560 ก่อนจบต้อง
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนินงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรุงหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 : 
(ต่อ) 
นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
 
 
 
 
 
 

2. จัดกิจกรรมเน้นภาษาอังกฤษ โดย
พิจารณาจากเกณฑ์การเรียน
ภาษาอังกฤษในวิชาพื้นฐาน และวิชา
ภาษาอังกฤษในวิชาแกนของหลักสูตร 
โดยมีการจัดสอบภาษาอังกฤษเป็น
โครงการ Pilot เพื่อศึกษาทกัษะทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาว่าควรได้รับ
การพัฒนาในด้านใด เช่น การอ่าน การ
ฟัง และไวยากรณ์ เป็นต้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับการสอบ TOEIC และ
ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความพร้อมเขา้
สอบ TOEIC ตอ่ไป 

สอบได้คะแนน TOEIC ไม่ต่ ากว่า 500 
คะแนน 
2. ปรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมโดย
เน้นทักษะทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาที่ควรได้รับการพัฒนาในด้าน 
การอ่าน การฟัง และไวยากรณ ์
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมโดย
ร่วมกับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา 
1. การประเมนิกระบวนการจากประเด็น
ความพึงพอใจ โดยการเปรียบเทียบผล
การประเมินในปีการศึกษา 2558  และ 
ในปีการศึกษา 2559 
 
 
 

 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง 
ผลการด าเนินงานยังไม่ดีใน 3 เรื่องคือ  

1) มีการติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ พบว่าในปี
การศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ย 4.40 ปี
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนินงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรุงหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 : 
(ต่อ) 
นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ปรับวิธีด าเนินงานให้มีชั่วโมง Home 
Room 

การศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ย 4.30 ลดลง 
.10  

2) ให้ความช่วยเหลือนกัศึกษาในการ
วางแผนการศึกษา หรือการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย พบว่าในปีการศึกษา 
2558 มีค่าเฉลีย่ 4.26 ปีการศึกษา 
2559 มีค่าเฉลีย่ 4.26 ได้ค่าเฉลี่ยเท่า
เดิม  

3) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโอกาสใน
การศึกษาต่อหรือแนวทางประกอบ
วิชาชีพ พบว่าในปีการศึกษา 2558 มี
ค่าเฉลี่ย 4.29 ปีการศึกษา 2559 มี
ค่าเฉลี่ย 4.19 ลดลง .10 แต่ในเรื่อง 
การให้ค าแนะน าการเข้าถึงอย่าง
สม่ าเสมอ และการใช้ภาษาในการ
สื่อสารอาจารย์ที่ปรึกษาก็ยังคง
ด าเนินการอยู่เช่นเดิม 
2. ก าหนดให้ชัว่โมง Home Room 
ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยมีการลง
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนินงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรุงหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

 
องค์ประกอบที่ 3 : 
(ต่อ) 
นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 : 
(ต่อ) 
นักศึกษา 

ชื่อการเข้ารับค าปรึกษาของนักศึกษาใน
แบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ให้ 
ซึ่งผลที่เป็นรูปธรรมในการด าเนินงาน
คือพิจารณาจากอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา และสามารถลดการลาออก
ของนักศึกษาได้ 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
1. พิจารณาจากทักษะที่คนสว่นใหญ่ให้
ความส าคัญ 

 
 
 
1. กลุ่มทักษะการเรียนและนวัตกรรม 
นอกจากกิจกรรมอบรมภาษามือ
เบื้องต้นแล้ว ยังเน้นการเรียนการสอนที่
เป็น Active Learning ในรายวิชาที่
พร้อมในภาคการศึกษา 1/2560  
2. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ควรมีการจัดกิจกรรม
เพิ่มเติม เช่น การเน้นให้นักศึกษาชั้นปีที ่
1 เข้าศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษของ
สถาบันภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับการสอบ TOEIC 

 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 5/2560 

15 

 

องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนินงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรุงหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ :  
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
 
 
 

3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ควรมีการ
ท าความร่วมมอืกับสถานที่ฝึกงานเพ่ือ
ออกไปช่วยงานและได้รับเกียรติบัตร
จากหน่วยงานเหล่านี้เพ่ือสร้างการ
ยอมรับในการสมัครงานของนักศึกษา
เมื่อส าเร็จการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 : 
อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ : 
อาจารย์รัชฎาพร ธิ
ราวรรณ 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 4 : 
(ต่อ) 
อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ : 

 การบริหารอาจารย์ - ด้านการเรียนการ
สอน 

กรณีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์จาก
หลักสูตรอื่น กรณีที่รายวิชานั้น ๆ ไม่
ตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรได้จัดประชุมหารือ เพื่อเสนอ
ชื่ออาจารย์ผู้สอนที่มีความเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์การท างาน (เตรียม
ติดต่อประสานงานก่อนเปิดภาค
การศึกษา) 

ปีการศึกษา 2560-2561 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา 

1. ส่งข่าวแจ้งข้อมูลการเข้ารว่มอบรม/
สัมมนาเกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ

ปีการศึกษา 2560-2561 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนินงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรุงหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

อาจารย์รัชฎาพร ธิ
ราวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 4 : 
(ต่อ) 
อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ : 
อาจารย์รัชฎาพร ธิ
ราวรรณ 
 
 

บรรณารักษ์และพัฒนาวิชการให้
อาจารย์ทราบ 
2. เก็บค าสั่งหรือบันทึกที่ไปอบรมหรือ
สัมมนา  
3. สรุปผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนา  
   3.1 ความรู้ที่ได้รับ (ประเด็นความรู้) 
   3.2 การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน (ระบุให้
ชัดเจน)    
4. เก็บภาพถ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา 
5. เก็บใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วม
อบรม 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการ
วิจัย 

1. ส่งข่าวแจ้งข้อมูลการเข้ารว่มอบรม
โครงการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และโครงการวิจัยจากภายนอก
มหาวิทยาลัยให้กับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทราบ 
2. ส่งข่าวแจ้งข้อมูลแหล่งทนุวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้กับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบ  

ปีการศึกษา 2560-2561 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
คู่มือการด าเนินงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา วิธีการปรับปรุงหรือการพัฒนา ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 4 : 
(ต่อ) 
อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ : 
อาจารย์รัชฎาพร ธิ
ราวรรณ 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้าน
ผลงานวิชาการ/บทความวิชาการ/
บทความวิจัย 

1. ส่งข่าวแจ้งข้อมูลการอบรมสัมมนา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการผลิต
ผลงานวิชาการ บทความวิชาการและ
บทความวิจัย ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยให้อาจารย์ทราบและ
ชักชวนให้เข้าร่วมโครงการนั้น ๆ  
2. หลักสูตรมีการประชุมแจ้งให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผลิตหรอื
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 
ปีการศึกษาละ 1 ชิ้น  
3. ส่งข่าวแจ้งข้อมูลแหล่งรับตีพิมพ์
บทความวิชาการและบทความวิจัย ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2 ให้
อาจารย์ทราบ 
4. ส่งข่าวแจ้งข้อมูลแหลง่ที่จดัโครงการ 
ไปน าเสนอบทความวิชาการและ
บทความวิจัยให้อาจารย์ทราบ 

ปีการศึกษา 2560-2561 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้าน
พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. แจ้งข่าวใหอ้าจารย์เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการเขียน 
การผลิต และการเผยแพร่ ต ารา 

ปีการศึกษา 2560-2561 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
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องค์ประกอบที่ 4 : 
(ต่อ) 
อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ : 
อาจารย์รัชฎาพร ธิ
ราวรรณ 

หนังสือวิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
2. หลักสูตรมีการประชุมปรึกษาเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มี
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ให้ครบทุกคน 
3. หลักสูตรมีการประชุมปรึกษาเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์แล้วให้ความชว่ยเหลือเป็น
พี่เลี้ยงและให้ค าปรึกษากับอาจารย์ที่ยัง
ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
4. หลักสูตรมีการประชุมปรึกษาเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มี
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์แล้วให้เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 

องค์ประกอบที่ 5 : 
การบริหารหลักสูตร 

- 1 การปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

1. แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ปีการศึกษา 2560-2561 
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ผู้รับผิดชอบ :  
ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ 
ต านานจิตร 

สารสนเทศศาสตร์ ตามรอบการบริหาร
หลักสูตร 

ศาสตร์ เพื่อก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
2. รวบรวมข้อมูลการปรับปรงุค าอธิบาย
รายวิชาต่าง ๆ จากการเสนอแนะของ
อาจารย์ผู้สอนที่ได้เคยได้ใช้งานมา แล้ว
น ามาเขียนค าอธิบายรายวิชาใหม่ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. น าเสนอแนวคิดการพัฒนาสาขาวิชา
บรรณารักษ์ ในลักษณะบทความ
วิชาการเพื่อศึกษาการยอมรับของ
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็น peer review ของ
บทความวิชาการ 
4. ศึกษาข้อมลูเกี่ยวกับสมรรถนะ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และเพ่ือออกแบบ
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณเ์ชิงลึก 
เพื่อส่งให้สถานประกอบการหรือผู้ใช้
บัณฑิต ประเมินผล แล้วน ามา
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
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5. จัดกิจกรรมวิพากษห์ลักสูตร โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ แสะสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

2. การจัดการเรียนการสอนทีม่ีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้ครบทุกด้าน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หารือในที่
ประชุมเพื่อระดมความคิดในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

องค์ประกอบที่ 6 : 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ : 
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

- 1. การติดต่อประสานงานกับส านักวิทย
บริการในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

1. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อแจ้ง
ข้อมูลการเสนอรายช่ือทรัพยากร
สารสนเทศที่เห็นควรให้นักศกึษาศึกษา
เพิ่มเติมในรายวิชา 
2. ท าบันทึกน าเสนอรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศผ่านคณะฯ ไปยังส านักวิทย
บริการฯ 
3. ติดตามกระบวนการจัดหาเป็นระยะ 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
แต่ละภาคการศึกษา 

 



ปิดการประชุม  12.00 น.  
 
 
 
 

นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 
ผู้จดรายงานการประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 


