
วาระการประชุม ครั้งที่ 4/2562 
วันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00-12.00 น.  

ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ (ห้องส ารอง) 
-------------------------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

- 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2562 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2562 

4.2 การวางแผนการจัดเก็บข้อมูลการมีงานท าของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รหัส 58) 
4.3 การเตรียมความพร้อมตรวจประกันคุณภาพ (ภายใน) รอบ 9 เดือน 

4.4 เรื่องการปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษาตามผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

- 



 

รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 4/2562 
วันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา เวลา 11.00-12.00 น.  

ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ (ห้องส ารอง) 
-------------------------------------------------------- 

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ 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 11.00 น.  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 -  
   

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 

3/2562 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 
2562 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์ส ารอง (กบ.เก่า) 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 
 

  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 - 
    

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การจัดตารางเรียน ปกีารศึกษา 2562 
  ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มกีารจัดการเรียน
การสอนใน 3 ชั้นปี ได้แก่ ชั้นปีที่ 2, 3 และ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รหัส 59 
ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่  1  หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1634806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และ สารสนเทศศาสตร์         5 นก. 

5(450) ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ เป็นผู้ดูแล
รายวิชา 

 

รหัส 60 
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่  1  หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2500116 สังคมอารยชน                                   4 นก. 4(2-4-6)   
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาบังคับ                                            3 นก.    
1633207 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 
ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 

 

วิชาเลือก                                                  9 นก.    
1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานส าหรับงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

3(2-2-5) อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง  

1633122 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  
1634418 การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์  
วิชาเลือกเสรี                                              3 นก.    
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3(2-2-5) ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 

ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
วิชาพื้นฐานเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี 

 

 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 
 

  

 

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่  2 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                    4 นก.    
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี                                               4(2-4-6)   
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาบังคับ                                            2 นก.    
1633902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

2(1-2-3) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม  

วิชาเลือก                                                  9 นก.    
1633119 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

3(2-2-5) ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์  

1632208 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 3(2-2-5) ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  
1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์  

วิชาเลือกเสรี                                              3 นก.    
1633129 การใช้สารสนเทศเพื่อความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ (วิจัยต่อเนื่อง) 

3(2-2-5) ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 
ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 

 

 
รหัส 61 

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่  1  หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                    7 นก.    
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน                                               4(4-0-8)   
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3(2-2-5)   
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาบังคับ                                            6 นก.    
1632209  การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์  
1632313 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  
วิชาเลือก                                                  6 นก.    
1633419 การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 3(2-2-5) ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร  
1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ  3(2-2-5) ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา  
 

 

 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 
 

  

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่  2 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                   8 นก.    
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4(4-0-8)   
2500116 สังคมอารยชน                                                 4(2-4-6)   
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาบังคับ                                            6 นก.    
1632402 การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร  
1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  
วิชาเลือก                                                  6 นก.    
1632210 การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 3(2-2-5) ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  
1632208 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุด
และ        สารสนเทศ 

3(2-2-5) ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์  

 
  ทั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดสรรอาจารย์ผู้สอนตามคุณสมบัติ และความรู้
ความสามารถ ซึ่งบางรายวิชาจ าเป็นต้องใช้อาจารย์ผู้สอนจากภายนอก และได้ประสานงานติดต่ออาจารย์
ผู้สอนเรียบร้อยแล้ว 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.2 การวางแผนการจัดเก็บข้อมูลการมีงานท าของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
(รหัส 58) 
  จากการเก็บข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งหลักสูตรได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่งที่ก าหนด และพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์การได้งาน
ท าของบัณฑิต เนื่องจากในระยะเวลา 1 ปี บัณฑิตจะมีการได้งานท าและเปลี่ยนงานท าอยู่ตลอดเวลา ท าให้
การท าแบบสอบถามที่เป็นช่วงเวลาอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรจึงได้วาง
แผนการเก็บข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ซึ่งจะด าเนินการเป็นระยะทุกๆ 3 เดือน โดยอาศัยการสื่อสาร
ของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่น (รหัส 58 คือ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม) ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์โพสต์อยู่ในเว็บไซต์ของสาขาวิชา และส่งผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 
 

  

 4.3 การเตรียมความพร้อมตรวจประกันคุณภาพ (ภายใน) รอบ 9 เดือน 
  ตามที่ส านักกลยุทธิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ก าหนดให้หลกัสูตรด าเนินการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษา (ภายใน) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ซึ่ง ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ได้ติดต่อประสานงาน
คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพ จ านวน 4 คน ได้แก ่
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รุ่งฤดี อภิวัฒนศร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุร ีท า
หน้าทีเ่ป็นประธาน (บุคคลภายนอก) 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งด าเนินสวัสดิ ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการ (ภายใน) 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ์สินี พุทธิทวีศร ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท าหน้าที่เป็นกรรมการ (ภายใน) 
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  โดยการตรวจประกันคุณภาพ จะจัดให้มีในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมกราฟฟิกไซต์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ารว่มการตรวจประกัน
คุณภาพ เพื่อช่วยกันตอบข้อสงสัยและรับฟงัข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
  ส าหรับการเตรียมเอกสาร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ได้น าส่ง
ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบผ่านทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว โดยมีก าหนดส่งมายังหลักสูตร ภายในวันอังคาร ที่ 
30 เมษายน 2562  
 มติที่ประชุม รับทราบ   
 

  4.4 เรื่องการปรับปรุงคณุลักษณะของนักศึกษาตามผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต   
        ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันเรื่องการปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษาตามผลการประเมินของ

ผู้ใช้บัณฑิต  เพื่อน าผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตไปปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษา ดังนี้ ในที่ประชุม

พิจารณาว่าในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  

 ในด้านความรู้ พบว่า ต้องปรับปรุงนักศึกษาให้มีความรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

และความสามารถในการแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ ในส่วนนี้เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนท างานไม่ตรง

สาขาจึงท าให้นักศึกษาอาจมีความรู้ไม่ตรงกับงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน 

 ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่านักศึกษาต้อง

ปรับปรุงในเรื่องความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยสาขาวิชามีแนวทางด าเนินการในปีการศึกษา 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 
 

  

2562 คือ ติดตามการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้แก่ English Discovery ของนักศึกษา และมีการส่ง

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ที่จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ส่วนความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ สถิติ การใช้ตัวเลข และแปลผลการวิเคราะห์

ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน โดยสาขาวิชามีแนวทางด าเนินการในปีการศึกษา 2562 จะด าเนินจัด

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา 

 ในด้านคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต และด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่องที่ต้องปรับปรุงหัวข้อเดียวกันคือ ภาวะผู้น า โดยสาขาวิชามีแนวทางด าเนินการในปีการศึกษา 2562 จะจัด

กิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าให้กับนักศึกษา   

 
 มติที่ประชุม รับทราบ   
 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 - 
 

ปิดการประชมุ  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


