
วาระการประชุม ครั้งที่ 6/2561 
วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/2561 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ผลการวิพากษ์หลักสูตร วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

3.2 ผลการน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ ต่อคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 26 
มิถุนายน 2561 

3.3 ผลการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ วันที ่4 กรกฎาคม 2561 

3.4 ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ประจ าปีการศึกษา 2560 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา ภาคการศึกษา 1/2561 

4.2 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ปีการศึกษา 2561 

4.3 เรื่องวางแผนด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา   2561 

4.4 เรื่องการพิจารณาสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อจ านวนนักศึกษา  ในปีการศึกษา 2561 

4.5 เรื่องการจดักิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4.6 เรื่องกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมกับสิ่งที่นกัศึกษา รหัส 61 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันศกุร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 6/2561 
วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 1 ห้อง 1102/1  
-------------------------------------------------------- 

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญลักษม์ ต านานจิตร กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐติิยา เนตรวงษ์  กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน  
7. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 

5/2561 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.
2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 อาคาร 
1 ชั้น 1 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 ผลการวิพากษ์หลักสูตร วันที่ 20 มิถุนายน 2561 
  ผลการวิพากษ์หลักสูตร น าเสนอเป็นรายงานดังนี้



สรุปการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

ณ ห้องประชุม 1208/1 (KM) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมวิพากษ ์
 ๐ ผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก 
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.น้ าทิพย์ วิภาวิน  
   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์  
   อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
  3. คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์  
   ผู้อ านวยการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
  4. คุณรณิดา โรจน์สัจจะกลุ  
   Senior HR Officer Learning and Development, Human Resources 
Development  
   บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
  5. คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ ์ 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน และหัวหน้าห้องสมุดมารวย  
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ๐ ผู้ทรงคุณวฒุิภายใน 
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ (ประธานการวิพากษ์) 
   ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 ๐ ที่ปรึกษาภายนอก 
  1. รองศาสตราจารย์ปราณี อัศวภูษิตกุล  
   อาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์คณะศิลปศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
  2. ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง  
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   รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์  
   อาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์คณะอักษรศาสตร์  
   จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 
 ๐ คณะกรรมการด าเนินงาน 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม ์ต านานจิตร กรรมการ 
  3. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์   กรรมการ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล กรรมการ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐติิยา เนตรวงษ์  กรรมการ 
  6. ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   กรรมการ 
  7. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
 

สรุปประเด็นการวิพากษ ์
 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ให้ปรับเป็น 
  - บรรณารักษ ์
  - นักวิชาการสารสนเทศ 
  - นักจัดการระบบสารสนเทศ 
  - นักจัดการความรู ้
  - เจ้าหน้าที่สารสนเทศเฉพาะทาง 
  - ผู้ประกอบการด้านสารสนเทศ 
  - อาชีพอิสระด้านสารสนเทศ 
 ข้อ 11.2 ย่อหน้าที่ 1 เพิ่มค าว่า (ร่าง) หน้าค าว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เนื่องจากยังไม่
ประกาศใช้ 
 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 ข้อ 1.1 ปรับข้อความในปรัชญา จากเดิม “บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและ
สารสนเทศ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม” ปรับเป็น “บัณฑิตมี
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ความรู้ความสามารถจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะดิจิทัล และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อ
สังคม” 
 ข้อ 1.2 ความส าคัญ บรรทัดที่ 2 เพิ่มข้อความ “ความต้องการบรรณารักษ์และนักสารสนเทศยุค
ใหม่” 
 ข้อ 3.1.3 (2) ควรปรับช่ือรายวิชาและจัดให้มีเนื้อหารายวิชา ดังต่อไปนี้  

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ หมายเหต ุ
1) ควรมีเน้ือหาการจัดการ
ความรู้ในองค์กร ที่นักศึกษาได้
เรียนรู้กระบวนการการบันทึก 
การถ่ายทอดความรู้อย่างเป็น
ระบบ 

- พัฒนารายวิชาการจัดการ
ความรู้ในองค์กรสารสนเทศ ขึ้น
ใหม ่
- น าเน้ือหาเกี่ยวกับการบริการ
และเผยแพร่ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น น าไปเพิ่มใน
รายวิชาสารสนเทศ ห้องสมดุ 
และสังคม ในส่วนของพิพิธ
พัณฑ์ จดหมายเหต ุ

- ยกเลิกรายวิชาการจัดการ
ความรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

2) ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 
และเทคโนโลยตี่าง ๆ ที่มีใช้ใน
ห้องสมุด รวมถึงการบ ารุงรักษา 
และแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะ
น ามาใช้ในห้องสมุด 

- เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากร
สารสนเทศดิจทิัล ในรายวิชา
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
และการบริการสารสนเทศ 
- พัฒนารายวิชาเทคโนโลยีใน
ห้องสมุด ขึ้นใหม่ เพื่อเรียนรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีใช้
ในห้องสมุด การใช้งาน การ
บ ารุงรักษา และแนวโน้มของ
เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ใน
ห้องสมุด   

- ยกเลิกรายวิชาห้องสมุดดิจิทัล 

3) รายวิชาการจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศไม่ได้มีเฉพาะการ
จัดระบบดิวอี้ และระบบ
ห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันเท่านั้น 
ยังมีการจัดหมู่หนังสือทางการ
แพทย์ ที่ยังไมม่ีสถาบันไหนที่

- เปลี่ยนช่ือรายวิชาการจัดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการ
จัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 1 
เรียนเกี่ยวกับแนวคิดในการจัด
หมู่ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการ
จัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศด้วย
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ หมายเหต ุ
สอนการจัดหมูห่นังสือทางการ
แพทย์เพื่อรองรับห้องสมุดทาง
การแพทย์เหลา่นั้น 

ระบบทศนิยมดิ้วอี้ 
- เปลี่ยนช่ือรายวิชาการจัดหมู่
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั 
เป็นการจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 2 เรียนเกี่ยวกับ
หลักการ และฝึกปฏิบัติการจัด
หมู่ระบบระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน และการจัดหมู่หนังสือ
ทางการแพทย์ 

4) ควรสอนให้นักศึกษาสามารถ
จัดท าข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง 
(TOR) และมีทกัษะของการ
เจรจาต่อรองกับส านักพิมพ์ 
ร้านค้า หรือผูจ้ าหน่ายต่าง ๆ 

- เพิ่มเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับ
การจัดท าข้อก าหนดของผู้
ว่าจ้าง (TOR) และการเจรจา
ต่อรอง ในรายวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

5) ควรมีเน้ือหาที่สอนให้
นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยน
บริการที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคมในปัจจุบันได้ 

- เพิ่มเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับ
การออกแบบบริการ (Service 
design) ในรายวิชาการบริการ
สารสนเทศ 

- รายวิชาบริการสารสนเทศ 
เปลี่ยนช่ือมาจากรายวิชาการ
บริการห้องสมุดและการ
เผยแพร่สารสนเทศ 

6) นักศึกษาควรใช้งาน
โปรแกรมส าเรจ็รูปอย่างเช่น ชุด
ไมโครซอฟต์ออฟฟิช ได้เป็น
อย่างดีก่อนออกไปท างาน 

- ปรับเน้ือหารายวิชาโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุด
และสารสนเทศ เพื่อให้นักศกึษา
ได้ฝึกฝนการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับงาน
ห้องสมุด รวมถึงการใช้งาน
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัต ิ
- ปรับเน้ือหารายวิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานห้องสมุดและ
สารสนเทศที่เชื่อมโยงการ
วิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัต ิ

 

7) นักศึกษาควรเรียนรู้การใช้
งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับรายวิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ หมายเหต ุ
8) ควรจัดให้มีรายวิชาที่มี
ลักษณะการบรูณาการรายวิชา
ต่าง ๆ ที่จะท าให้นักศึกษาได้น า
ความรู้ความสามารถที่เรียนมา
สร้างช้ินงาน 

- พัฒนารายวิชาการจัดการ
ข้อมูลสาธารณมติ ขึ้นใหม่ ซึ่ง
เกิดจากการน าความรู้ใน
รายวิชาต่าง ๆ มาสร้างให้เกดิ
ชิ้นงาน 

 

 
 ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ให้จัดล าดับรายวิชาที่เรียนก่อนหลังตามค าแนะน า 
  ข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา ปรับชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษตามค าแนะน า 
 
 มติที่ประชุม รับทราบและเร่งด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 



 

 3.2 ผลการน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ ต่อคณะ
มนุษยศาสตร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 
  รอผลจากคณะฯ 
 
 มตทิี่ประชุม  
 

 3.3 ผลการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์
ฯ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
  สรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จากการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 
1(1)/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 มีดังน้ี 
 

ประเดน็การแก้ไขของ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตร 

รายละเอียดการแก้ไขของหลักสูตร / หน้า 

1. คณะกรรมการกลั่นกรอง
ต้องการทราบความแตกต่าง
ระหว่างบรรณารักษ์และ
สารสนเทศศาสตร์ กับวิทยาการ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ (IT) 

1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร น าเสนอต่อคณะกรรมการว่า 
สาขาวิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศ-ศาสตร์ มุ่งเน้นความสามารถใน
การจัดการห้องสมุดและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะ
ดิจิทัล มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งต่างจากสาขาวิทยาการข้อมูล
และการวิเคราะห์ ซึ่งเน้นหลักการเขียนโปรแกรม วิทยาการวิเคราะห์
ข้อมูล วิศวกรรมข้อมูล การบริหารข้อมูล ในการนี้ หลักสูตรฯ ได้น า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในค าอธิบายรายวิชา ซึ่งปรากฎใน
รายละเอียดของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ฉ) 

2. หน้า 5 การใช้ค าว่า (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีดูจากตัว
เล่มแล้ว ใช้ว่า ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

2. แก้ไขข้อความเป็น ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2 ต าแหน่ง / หน้า 5 

3. หน้า 6 คุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา ไม่สอดคล้องกับข้อมูลใน
หน้า 50 

3. ปรับการเขียนเนื้อหาในหน้า 5 ย่อหน้า 2 ให้มีความสอดคล้องกับ
หน้า 50 

4. หน้า 7 ตัวอักษรไม่เท่ากัน 4. แก้ไขตัวอักษรให้มีขนาดเท่ากัน / หน้า 7 
5. หน้า 8 หัวขอ้ปรัชญา เพิ่มค าว่า 5. เพิ่มข้อความในปรัชญาจากเดิม “บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ
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ประเดน็การแก้ไขของ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตร 

รายละเอียดการแก้ไขของหลักสูตร / หน้า 

จัดการห้องสมุดและสารสนเทศ จัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
มีความรู้และทักษะดิจิทัล และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม” เป็น 
“บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ มีความรู้และทักษะดิจิทัล และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม” /  
หน้า 8 

6. หน้า 9 วัตถุประสงค์ข้อ 3 “มี
ใจรักบริการ …” ไม่ปรากฎในผล
การเรียนรู้ 

6. คณะกรรมการกลั่นกรองแนะน าให้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับจิตบริการ 
(service mind) ในรายวิชาการบริการสารสนเทศ / หน้า 30 

7. หน้า 12 หมวด 3 ข้อ 2.2 ข้อ
ย่อย 3) ไม่ควรระบุกลุ่มนักศกึษาที่
มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เพียงกลุ่มเดียวที่ต้องผ่านการ
พิจารณาจากศูนย์ DSS 

7. ปรับข้อความข้อย่อย 3) เหลือเพียง “มีความปกติทางด้านร่างกาย 
จิตใจ และสติปัญญา” / หน้า 11 

8. หน้า 13-14 แก้ไขข้อมลู
งบประมาณให้ถูกต้องตามแผนรับ
นักศึกษา 

8. ปรับแก้ไขข้อมูลบประมาณให้ถูกต้องตามแผนรับนักศึกษา โดยได้
ข้อมูลใหม่จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / หน้า 12-13 

9. หน้า 20-21 รายวิชาการจัดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ 1 และ 
รายวิชาการจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 2 จัดแผนการเรยีน
ต่อเนื่องเกินไป ส่งผลถึงกรณหีาก
นักศึกษาไม่ผ่านตัวแรก จะเรียน
ต่อที่ 2 ไม่ได ้หรือสามารถควบ
รวมเป็น 1 วิชาได้หรือไม ่

9. รายวิชาทั้ง 2 ไม่ใช่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงได้ปรับชื่อวิชา
เป็น 
 ๐ รายวิชาการจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ
แนวคิดพ้ืนฐานการจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ และการจัดหมู่ระบบ
ทศนิยมดิวอ้ี / หน้า 25 
 ๐ รายวิชาการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยมีเนื้อหาวิชา
เกี่ยวกับการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และการจัดหมู่หนังสือ
ทางการแพทย์ ซึ่งเกิดจากการประยุกต์ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันไป
ใช้จัดหนังสือทางการแพทย์ / หน้า 28 

10. หน้า 17 วิชาพื้นฐานวิทยาการ
ข้อมูล ตรวจสอบว่าเนื้อหาวิชา
เหมือนกับรายวิชาของไอที 

10. รายวิชาพื้นฐานวิทยาการข้อมูล ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์มีความแตกต่างจากรายวิชาหลักการวิทยาการ
ข้อมูล ของสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ดังค าอธิบาย
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ประเดน็การแก้ไขของ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตร 

รายละเอียดการแก้ไขของหลักสูตร / หน้า 

หรือไม่? รายวิชาทั้ง 2 ดังนี้ 
 ๐ รายวชิาพื้นฐานวิทยาการข้อมูล (บรรณารักษศาสตร์ฯ) 
  แนวคิดพ้ืนฐานด้านวิทยากรข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล การเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขัน ด้วยข้อมูล ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสมัยใหมใ่น
การจัดการ วิเคราะห์ เก็บรวบรวม แสดงผลข้อมูล เทคนิคพื้นฐานการ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้วิทยาการข้อมูลใน 
การแก้ปัญหา 
 ๐ รายวิชาหลักการวิทยาการข้อมูล (วิทยาการข้อมลูและการ
วิเคราะห์) 
  แนวคิดของการวิเคราะห์ข้อมูล ปญัหาของธุรกิจที่สร้างจากการ
ระดมความคิด ความรู้ ความเช่ียวชาญ และการแก้ปัญหาทางวิทยาการ
ข้อมูล ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับแบบจ าลองการท านาย การจัดรูปแบบที่
เหมาะสมกับขอ้มูล ความเหมาะสมเกินไปและ 
การหลีกเลี่ยง ความคล้ายคลงึกันเพื่อนบ้านและ 
กลุ่ม การคิดวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจ การแสดงรูปแบบ หลักฐานและ
ความน่าจะเป็น ตัวแทนและการท าเหมืองข้อความ วิทยาการข้อมูล กล
ยุทธ์ทางธุรกิจและแนวโน้มของวิทยาการข้อมูล 

11. หน้า 18 ควรเพ่ิมเนื้อหาแหล่ง
สารสนเทศทางเทคโนโลยีเข้าไป
ด้วยเพื่อให้สมบูรณ์ครบถ้วน 

11. ปรับชื่อรายวิชา และเพิ่มเนื้อหาในค าอธิบายรายวิชา เป็น แหล่ง
สารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หน้า 17, 38, 68, 127 

12. หน้า 30 ค าผิด call number 
ต้องเป็น class number 

12. แก้ไขค าผิดจาก call number เปลี่ยนเป็น class number / หน้า 
34 

13. หน้า 30 เพิ่มเนื้อหา จิต
บริการ  

13. เพิ่มเนื้อหาจิตบริการ ในค าอธิบายรายวิชาการบริการสารสนเทศ / 
หน้า 30 

14. หน้า 34 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การบริการผู้ใช้ กับวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ควรควบ
รวมเป็นวิชาเดียวกันและควรย้าย

14. สาขาวิชาไม่ได้ควบรวม 2 รายวิชาดังกล่าว เนื่องจากมีเนื้อหาที่
แตกต่างกัน แต่ได้มีการน ารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้ใช้ ไป
ไว้ในหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาบังคับ ส่วนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ จัดไว้ในหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาเลือก  
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ประเดน็การแก้ไขของ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตร 

รายละเอียดการแก้ไขของหลักสูตร / หน้า 

ไปบรรจุในหมวดวิชาเฉพาะ 
15. หน้า 39 ค าผิด 
knowledgewith ต้องเป็น 
knowledge with 

15. แก้ไขค าผิดจาก knowledgewith เปน็ knowledge with / หน้า 
40 

16. หน้า 43 การจัดรูปแบบใน
ตาราง ควรตัดข้อความให้สมบูรณ์ 
ไม่มีข้อความอยู่ระหว่างหน้า 

16. จัดรูปแบบตารางให้ข้อมูลท้ายตารางไปอยู่หน้าถัดไป / หน้า 43-45 

17. หน้า 44 ควรน าชื่ออาจารย์
ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรออก 

17. น ารายชื่ออาจารย์ผู้สอนออก / หน้า 45 

18. หน้า 45 พิจารณาน าข้อมูล
อาจารย์พิเศษออก 

18 . น ารายชื่ออาจารย์พิ เศษออก แต่เปิดช่องทางให้สามารถเชิญ
วิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาได้ / หน้า 46 

19. หน้า 65 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ของวิชาศึกษาทั่วไป 
ข้อ 2 ปรับวิธีการเขียนให้
สอดคล้องกัน 2 จุด ระหว่างหน้า 
59 กับหน้า 65 

19. ปรับข้อมูลทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ของวิชาศึกษาทั่วไป ข้อ 2 ให้สอดคล้องกัน 

20. หน้า 81 ปรับแก้ข้อมูลดัชนี
บ่งช้ีผลการด าเนินงานข้อ 11 และ 
12 … เฉลี่ยมากกว่า 3.50 เป็น 
3.51 … 

20. ปรับแก้ข้อมูลดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานข้อ 11 และ 12 จาก 3.50 
เป็น 3.51 / หน้า 83 

21. หน้า 113 แก้ไขข้อความ 
“มหาวิทยาลัยได้เพ่ิมรายวิชา
การศึกษาทั่วไป 1 รายวิชา คือ 
การรู้ดิจิทัล จ านวน 3 หน่วยกิต” 
เป็น “มหาวิทยาลัยได้เพิ่มจ านวน
หน่วยกิตรายวิชาการศึกษาทั่วไป

21. แก้ไขข้อมูลเป็น “มหาวิทยาลัยได้เพิ่มจ านวนหน่วยกิตรายวิชา
การศึกษาทั่วไปจาก 30 หน่วยกิต เป็น 33 หน่วยกิต” / หน้า 115 
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ประเดน็การแก้ไขของ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตร 

รายละเอียดการแก้ไขของหลักสูตร / หน้า 

จาก 30 หน่วยกิต เป็น 33 หน่วย
กิต” 
22. การใช้เครื่องหมาย ; ใน
ค าอธิบายรายวิชา ควรเปลี่ยนเป็น 
, เพื่อให้เหมือนกับวิชาศึกษาทั่วไป 

22. ปรับแก้ไขการใช้เครื่องหมาย ; ในค าอธิบายรายวิชาทั้งหมด เป็น ,  

23. พิจารณาการตัดค า 23. ด าเนินการตัดค าท้ายบรรทัดในต าแหน่งต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง
มากขึ้น 

 
 มตทิี่ประชุม รับทราบและปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 

 3.4 ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
  จากการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการพบว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ด าเนินการ ประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวน 11 ตัวบ่งช้ี โดยผลการประเมินมีดังนี้  
   1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 และ
คะแนนการประเมินภาพรวมในองค์ประกอบที่ 2 – 6 เท่ากับ 3.55 คะแนน (ไม่รวมองค์ประกอบที่ 2)  ผล
ประเมินอยู่ในระดับดี 
  2. ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 – 6 จ าแนกตามกระบวนการผลิต มีผลดังนี้    
   - ปัจจัยน าเข้า (Input) มีคะแนนเฉลี่ย 3.43 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี  
   - กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับด ี
   - ผลผลิต (Output) มีคะแนนเฉลี่ย 0.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับ -    
  3. ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 – 6 จ าแนกตามองค์ประกอบ มีผลดังนี้   
   - องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 0.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับ  
   - องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับปาน
กลาง 
   - องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับ 
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   - องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 
คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับด ี
   - องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยู่
ในระดับ ปานกลาง 
  นอกจากนี้คณะกรรมการฯ มีความเห็นภาพรวมเกี่ยวกับจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา 
ของหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้ 
  จุดเด่น 
   1. ศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความโดดเด่นทั้งในแง่คุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการ 
   2. การเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
  แนวทางเสริมจุดเด่น 
   1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
   2. เพิ่มการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กลุ่มผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้ ในลักษณะของการ 
อบรมระยะสั้น เป็นต้น 
  โอกาสในการพัฒนา 
   1. โดยภาพรวมหลักสูตรค่อนข้างมีความพร้อมทั้งในด้านจ านวนอาจารย์และจ านวน
นักศึกษา หากได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก จะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรให้สูงขึ้น 
   2. การส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมประกวด แข่งขันในระดับสถาบัน ระดับชาติ 
และนานาชาติ เช่นการประกวดเขียนหนังสือ การบริการวิชาการแก่สังคม เช่นการพัฒนาห้องสมุดให้กับ
ท้องถิ่น การส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ศักยภาพของสาขาวิชา 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   1. ควรจัดมุมหรือชั้นหนังสือเฉพาะวิชาชีพบรรณารักษ์ ส าหรับนักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้ 
เพิ่มเติม 
   2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อย่างต่อเนื่องในชุมชนต่างๆ เพื่ อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก 
   3. ในกรณีของการได้รับวุฒิบัตรของนักศึกษาจากหอสมุดแห่งชาตินั้น หลักสูตรควร
สรุปว่าเพราะเห็นใดหน่วยงานจึงให้วุฒิบัตรแก่นักศึกษา มีคุณลักษณะเด่นอะไรถึงได้รับเลือกจากหอสมุด
แห่งชาติ เพื่อ หลักสูตรจะได้พัฒนานักศึกษาให้ตรงตามคุณลักษณะที่หอสมุดแห่งชาติต้องการ  
 
 มตทิี่ประชุม รับทราบและน าไปจัดท าแผนปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา ภาคการศึกษา 1/2561 
  ตามที่หลักสูตรฯ ได้ก าหนดวันน าส่งรายละเอียดรายวิชา ภาคการศึกษา 1/2561 วันที่  
2 กรกฎาคม 2561 มายังหลักสูตรฯ เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมพิจารณาความถูกต้องและความ
สอดคล้องของการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

รหัส/รายวชิา อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบ ข้อสังเกต / ขอ้เสนอแนะ 
ชั้นปี 1 
-   
ชั้นปี 2 
1632207 / การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ - หมวด 4 ข้อ 4.2 ควรปรับให้
สอดคล้องกับวิธีการประประเมินใน 
หมวด 4 ข้อ 4.1 
- หมวด 7 ข้อ 7.4 ตรวจทานให้
สัมพันธ์กับวิธีการวัดและประเมินผล 
หมวด 5 ข้อ 5.1 

1632301 / การศึกษาผู้ใช ้ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม - หมวด 2 ข้อ 2.2 ควรจะเพิม่ค าว่า 
“กิจกรรม” 
- หมวด 4 ข้อ 4.1 ควรปรับค าในการ
เขียนเล็กน้อย 
- หมวด 4 ข้อ 4.2 ควรใช้ค าให้
สอดคล้องกัน เช่น รายงานสรุปการ
ด าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกัน 
- หมวด 5 ข้อ 5.1 ไม่มีกิจกรรมการ
ท ารายงานสรุปการด าเนินงาน
โครงงาน ตามที่ระบุใน หมวด 2 ข้อ 
2.2 

1632311 / การบริการอ้างอิง
และสารสนเทศ 

ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ ต านาน
จิตร 

- หมวด 2 ข้อ 2.2 วัตถุประสงค์การ
พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา จะยังคงใช้
การบูรณาการงานวิจัยที่เขียนเสนอใช่
หรือไม?่ 
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รหัส/รายวชิา อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบ ข้อสังเกต / ขอ้เสนอแนะ 
- หมวด 4 ข้อ 4.2 ควรปรับให้
สอดคล้องกับวิธีการประประเมินใน 
หมวด 4 ข้อ 4.1 

ชั้นปี 3 
1633207 / การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ - หมวด 7 ข้อ 7.4 ตรวจทานให้
สัมพันธ์กับวิธีการวัดและประเมินผล 
หมวด 5 ข้อ 5.1 

1634104 / เครือข่ายทางสังคม
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ - หมวด 4 ข้อ 4.2 ควรปรับให้
สอดคล้องกับวิธีการประประเมินใน 
หมวด 4 ข้อ 4.1 
- หมวด 5 ข้อ 5.1 แผนการสอนให้
ระบุจ าแนกเป็นรายสัปดาห์ให้ครบทั้ง 
15 สัปดาห ์
- หมวด 7 ข้อ 7.4 ตรวจทานให้
สัมพันธ์กับวิธีการวัดและประเมินผล 
หมวด 5 ข้อ 5.1 

1634510 / สิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส ์

ดร.นันทวัน เรืองอร่าม - หมวด 2 ข้อ 2.2 กิจกรรมทีจ่ะท า 
ไม่น่าจะท าได้ แต่ควรปรับเป็นการ
เผยแพร่สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
โซเชียลเน็ตเวิร์ค 
- หมวด 4 ข้อ 4.1 ควรระบุวิธีการ
ประเมินให้สอดคล้องกับกิจกรรมใน
หมวด 2 ข้อ 2.2 
- หมวด 4 ข้อ 4.2 เกณฑ์การประเมิน
ไม่ควรมีช่องว่าง และควรมีระดับ
เกณฑ์เท่ากันทกุด้าน 
- หมวด 5 ข้อ 5.1 ควรระบุแผนการ
เรียนให้ครบทัง้ 15 สัปดาห์  

ชั้นปี 4 
163xxxx/การฝึกประสบการณ์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ - หมวด 4 ข้อ 4.1 ผลการเรียนรู้ยังไม่
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รหัส/รายวชิา อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบ ข้อสังเกต / ขอ้เสนอแนะ 
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

ครบตาม Curriculum Mapping ที่
คณะก าหนดให้ใส่ให้ครบทั้งจุดด า 
(ตัวหนา) จุดขาว (ตัวปกติ) แต่ใช้การ
เน้นตัวอักษร  
- หมวด 4 ข้อ 4.1 กลยุทธ์การ
ประเมิน ควรระบุว่า พิจารณาอะไร 
(ที่สอดคล้องกบัการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
จากความคิดเห็นของผู้ควบคุม และ
จากรายงานสรุปการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ 
- หมวด 4 ข้อ 4.2 จากข้อ 2 จะ
สามารถมาเขียนเกณฑ์ได้ชัดเจนขึ้น 

 
 มติที่ประชุม รับทราบและปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
 

 4.2 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพฯ ปีการศึกษา 
2561 
  ด้วยในภาคการศึกษา 1/2561 นักศึกษาชั้นปีที่  4 มีแผนการศึกษาในรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยหลักสูตรฯ ก าหนดแบ่งภาระหน้าที่
และก าหนดแผนการด าเนินงานไว้ดังนี ้
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. เขียนรายละเอียดของรายวิชาฝึกประสบการณ์ฯ (มคอ.4) ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์
2. จัดเตรียมคูม่ือฝึกประสบการณ์ฯ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
3. จัดเตรียมหนังสือขอความอนุเคราะห์/ส่งตัว/ขอบคุณ นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
4. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศกึษาก่อนฝึกประสบการณ ์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 

นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 
5. นิเทศก์นักศกึษาฝึกประสบการณ์ฯ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 

7. ประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
8. เขียนรายงานผลการด าเนินงานรายวิชาฝึกประสบการณ์ (มคอ.6) ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์
 
  การนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมอบหมายนางสาวสุ
กัญญา พวงแก้ว จัดท าเอกสารขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาค
การศึกษา 1/2561 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
 
 มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบการด าเนินงานตามแผน 
 

 4.3 เรื่องวางแผนด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของ
นักศึกษา ปีการศึกษา   2561  
 ที่ปะชุมพิจารณาจากปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าตาม มคอ. 2 มีการก าหนดวิธีการด าเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ดังนี้  
 ปัญหาที่ 1 คือการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษาในเรื่องของการ
เข้าชั้นเรียนให้ทันเวลาตามตารางเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา คือ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ โดยปลูกจิตส านึกให้
นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลา ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหากมาสายเกิน 3 ครั้ง
หรือขาดเรียนเกิน 3 ครั้ง ให้นักศึกษาท ากิจกรรมจิตอาสา เช่น พาไปวัดล้างห้องน้ า กวาดลาดวัด ฯลฯ หากท า
กิจกรรมจิตอาสาแล้วยังไม่ปรับปรุงพฤติกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาจะเชิญผู้ปกครองมาร่วมกันแก้ปัญหา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษาจากหัวหน้าห้อง  
 ปัญหาที่ 2 คือ นักศึกษาขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี วิธีการแก้ปัญหาคือ จัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discovery เป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้วยสื่อการ
สอนภาษาเพื่อสร้างความคุ้นเคยในภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาท าข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม 
English Discovery และมีการติดตามพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาจากเกรดวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1  
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ด าเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรม
เสริมทักษะภาษาอังกฤษแนะน าให้ใช้โปรแกรม English Discovery 
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 4.4 เรื่องการพิจารณาสดัส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อจ านวนนักศึกษา  ในปี
การศึกษา 2561  

สาขาวิชาได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยแนะน า
ให้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาใช้หลักเกณฑ์ FTES คือ สัดส่วนอาจารย์ 1 คน ต่อ
นักศึกษา 25 คน ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาจึงได้ท าการทบทวนพิจารณาสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษา ดังนี้ นักศึกษารหัส 59 มีจ านวน 35 คน นักศึกษารหัส 60 มีจ านวน 21 คน 
และนักศึกษารหัส 61 มีจ านวน 25 คน จากการพิจารณาพบว่ามีนักศึกษารหัส 59 เท่านั้นที่มีจ านวนสัดส่วน
อาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาเกินจ านวน 1:25 ทางสาขาวิชาจึงได้ด าเนินการจัดตั้งทีมอาจารย์ที่ปรึกษา
นอกเหนือจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้การดูแลแต่ละชั้นปี เพื่อจะให้ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าไปช่วยดูแลนักศึกษา 
รหัส 59 ให้ทั่วถึง รวมถึงยังสามารถให้ค าปรึกษากับนักศึกษารหัส 60 และ 61 ได้อีกด้วย โดยด าเนินการดังนี ้

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา  

ดร. นันทวัน เรืองอร่าม                               อาจารยท์ี่ปรึกษา รหัส 58 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรพต พิจิตรก าเนิด     อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 59 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา ปั้นตระกูล       อาจารย์ที่ปรึกษา รหสั 60 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญญลักษม์ ต านานจิตร  อาจารย์ที่ปรึกษา รหสั 61 

แต่งตั้งทีมอาจารย์ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา มัฌชิมา 

ดร. จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 

 

แต่งตั้งอาจารย์ดูแลด้านวชิาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญญลักษม์ ต านานจิตร   

สาขาวิชาได้ก าหนดตารางเวลาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาแนะแนวทางวิชาการและแผนการเรียน
แก่นักศึกษา 

 มติที่ประชุม ได้พิจารณาร่วมกันในการด าเนินการจัดตั้งทีมอาจารย์ที่ปรึกษานอกเหนือจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้การดูแลแต่ละชั้นปี เพื่อจะให้ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าไปช่วยดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
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 4.5 เรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21  

เพื่อก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโดยส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าร่วมแข่งขนั ทดสอบ เผยแพร่ผลงาน 

ไม่จ าเป็นต้องทุกกิจกรรม แต่ให้เน้นกิจกรรมหลักๆ ที่สาขาวิชาสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาน าทักษะที่ได้รับ

จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยสาขาวิชาได้ส ารวจความต้องการและความคาดหวัง

ของนักศึกษาก่อนการจัดกิจกรรม พบว่า นักศึกษาต้องการพัฒนาชิ้นงานและน าช้ินงานไปเผยแพร่ได้ นักศึกษา

ต้องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ และ Infographic และนักศึกษาต้องการได้ลงมือปฏิบัติจริงกับ

ห้องสมุดภายนอกมหาวิทยาลัยระหว่างภาคเรียน สาขาวิชาจึงได้ก าหนดการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็น 3 กลุ่มที่สอดคล้องกับแผนพัฒนานักศึกษา ดังนี้  

1. ความต้องการเรียนรู้และพัฒนาชิ้นงานของตนเองและน าเสนอสู่สังคม ถูกน ามาจดัในกลุ่มทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรม  

2. ความต้องการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ และการ

จัดท า Infographic สังคม ถูกน ามาจัดในกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

3. ความต้องการได้ลงมือปฏิบัติในการท างานในห้องสมุดระหว่างภาคเรียน ถูกจัดในกลุ่มทักษะชีวิต

และอาชีพ  

โดยสาขาวิชาได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ดังนี้  

1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม นักศึกษาต้องการเรียนรู้และพัฒนาช้ินงานของตนเองและ

น าเสนอสู่สังคม สาขาวิชาจะจัดกิจกรรมอบรมการเขียนงานวิจัย และจัดให้นักศึกษาเรียนในรายวิชาการใช้

สารสนเทศเพือ่ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เพื่อให้นักศึกษาท าวิจัย และเมื่อท าวิจัยเสร็จแล้วให้

น าเสนอ เผยแพร่ด้วยการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในฐานข้อมลู TCI 1 และ TCI 2 หรือ 

น าเสนองานวิจัยผ่านการประชุมวิชาการระดับชาติ 

2. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี นักศึกษาต้องการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น การ

ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ และการจดัท า Infographic สาขาวิชาจะจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic และสนับสนุนให้นักศึกษา

เข้าร่วมแข่งขันหากมีหน่วยงานใดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 
 

  

3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ นักศึกษาตอ้งการได้ลงมือในการท างานในห้องสมุดระหว่างภาคเรียน  

สาขาวิชาจะจัดกิจกรรมฝึกงาน ณ หอสมุดแห่งชาติให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระหว่างภาคเรียน 

 มตทิี่ประชุม  ไดก้ าหนดกิจกรรมหลักให้กบัทั้ง 3 กลุ่มทักษะเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานจริง

แล้ว สาขาวิชาสามารถก าหนดกิจกรรมเสรมิทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ใน 3 กลุม่ทักษะ และหากกิจกรรมเสริมอื่น 

ๆ ที่จัดขึ้นสามารถส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดการพัฒนาได้จริงเป็นรูปธรรมทางสาขาวิชาก็จะด าเนินการให้เกิดผล

เช่นเดียวกับกิจกรรมหลัก 

  4.6 เรื่องกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมกับสิ่งที่นักศึกษา รหัส 61 
 ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมกับสิ่งทีน่ักศึกษาเข้าใหม่ขาดไป 

โดยใชข้้อค าถามสัมภาษณ์ผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นแบบทดสอบก าหนดประโยค

ภาษาอังกฤษสั้น ๆ จ านวน 4 ข้อความ ให้นกัศึกษาแปลและแสดงความคิดเห็นดังนี้  

1."The only thing that you absolutely have to know is the location of the library." 

---Albert Einstein 

2. “Google can bring you back 100,000 answers. A librarian can bring you back the 

right one.”  

―Neil Gaiman 

  3. "When in doubt go to the library." 
---J.K. Rowling 
  4. "Bad libraries build collections, good libraries build services, great libraries build 
communities.  
--- R. David Lankes 
โดยให้ผู้ถูกสมัภาษณ์เลือกหมายเลขและแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ข้อความ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในการก าหนดแบบทดสอบ 
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ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันศุกร ์ที่ 6 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 
  ประธานหลักสูตรฯแจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ณ วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดังนี ้
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร มีรายการเคลื่อนไหวในเดือนมิถุนายน 2561 ได้แก่ 
    - จ่ายเงินค่าถ่ายเอกสารประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน จ านวน 405 บาท 
    - จ่ายเงินเลี้ยงส่ง อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ   จ านวน 2,035 บาท 
    - รับเงินดอกเบี้ย 6 เดือน     จ านวน 251.59 บาท 
    - จ่ายเงินยืมจดักิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร   จ านวน 15,000 บาท 
    - รับเงินเหลือจากกิจกรรมวพิากษ์หลักสูตร   จ านวน 558 บาท 
    - จ่ายเงินคืน อ.บรรพต (กิจกรรมประกันคณุภาพ 9 เดือน) จ านวน 561 บาท
    - รับเงินโครงการปรับปรุงหลักสูตร (ค่าถ่ายเอกสาร)  จ านวน 10,000 บาท
    - จ่ายเงินค่าแทนรายช่ือ 5 อนั (85 บาท) + ค่ารถ  จ านวน 525 บาท 
    - จ่ายเงินค่าเลี้ยงอาหารผู้ทรงฯ กิจกรรมกลั่นกรอง  จ านวน 1,044 บาท 
    - จ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการตรวจประกัน+ของว่าง จ านวน 8,500 บาท 
    - รับเงินเหลือคืนจากกิจกรรมตรวจประกัน   จ านวน 90 บาท 
    - จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันกรรมการตรวจประกัน  จ านวน 1,342 บาท 
 
   ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 79,907.16 บาท 

 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 
 

  

 
   ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา มีรายการเคลื่อนไหวในเดือนมิถุนายน 2561 ได้แก่ 
    - รับเงินดอกเบี้ย 6 เดือน     จ านวน 39.80 บาท 
    ยอดเงนิคงเหลือทั้งสิ้น 38,176.34 บาท 

 
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ปิดการประชมุ  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


