
วาระการประชุม ครั้งที่ 5/2562 
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00 น.  

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

- 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลกัสูตรบรรณารักษศาสตรฯ์ ครั้งที่ 4/2562 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 

3.1 ผลการตรวจประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การทวนสอบผลการเรียน ภาคการศึกษา 2/2561 

4.2 การปรับกระบวนการฝึกประสบการณว์ิชาชพีฯ ปีการศึกษา 2562 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ 

5.1 รายงานการใช้งบประมาณสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา 

5.2 การจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศกึษา 2561 



 

รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่ 5/2562 
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา เวลา 10.00-12.00 น.  

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

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บรรพต พิจติรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร กรรมการ 
3. อาจารย ์ดร.จิตชิน จติติสุขพงษ ์   กรรมการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สายสดุา ปั้นตระกูล  กรรมการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์  กรรมการ (ลาป่วย) 
6. อาจารย ์ดร.นันทวัน เรืองอรา่ม   อาจารย์ผู้สอน  
7. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พจิิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกลา่วเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 -  
   

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 

4/2562 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 
2562 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ (ห้องส ารอง) 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน 
  ตามที่หลักสตูรฯ ไดก้ าหนดตรวจประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2561 รอบ 
9 เดือน ในวันจันทร์ ที ่13 พฤษภาคม 2562 โดยผลการประเมินของคณะกรรมการ ให้คะแนนรวมอยู่ที่ 2.70  
ซึง่ผลการประเมินไม่เป็นไปตามที่ผู้รับผิดชอบแตล่ะตัวตวัชี้วดัประเมินตนเองไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการได้สะท้อน
ให้เห็นความบกพร่องในการเขียนรายงานผลการด าเนินงานเป็นส่วนใหญ่ ที่ไม่ได้เขียนรายงานตามที่ได้ปฏิบัติ
จริง ท าให้ขาดความสอดคล้องกันตั้งแต่การก าหนดกลไก การน าไปสู่การปฏิบัติ การประเมินกระบวนการ และ
การปรับกระบวนการที่ได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศกึษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 

สรุปผลการประเมนิตนเองหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน ผลคะแนน
จากการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ✓  บรรล ุ
ตัวหาร    ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 1 
(หมวดที่ 1) 

ตัวบ่งชี้ 1.1 5 ข้อ  ผ่าน ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 
(หมวดที่ 3) 

ตัวบ่งชี้ 2.1 
53.56 

คะแนน 4.12 คะแนน 4.12  
13 

ตัวบ่งชี้ 2.2 
21 

ร้อยละ 95.45 4.77 คะแนน 5 
22 

องค์ประกอบที่ 3 
(หมวดที่ 3) 

ตัวบ่งชี้ 3.1 3 ข้อ 3 คะแนน 2 
ตัวบ่งชี้ 3.2 3 ข้อ 3 คะแนน 2 
ตัวบ่งชี้ 3.3 3 ข้อ 3 คะแนน 1 

องค์ประกอบที่ 4 
(หมวดที่ 2) 

ตัวบ่งชี้ 4.1 3 ข้อ  3 คะแนน 2 

ตัวบ่งชี้ 4.2 (1) 
5 ร้อยละ 

100.00 
5 คะแนน 5 

5 
ตัวบ่งชี้ 4.2 (2) 4 5 คะแนน 5 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน ผลคะแนน
จากการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ✓  บรรล ุ
ตัวหาร    ไม่บรรล ุ

5 
ร้อยละ  
80.00 

ตัวบ่งชี้ 4.2 (3) 
10.4 ร้อยละ 

208.00 
5 คะแนน 5 

5 

ตัวบ่งชี้ 4.2 (เฉลี่ย) 
15 

5 คะแนน 5 
3 

ตัวบ่งชี้ 4.3 3 ข้อ 3 คะแนน 1 
องค์ประกอบที่ 5 
(หมวดที่ 4) 

ตัวบ่งชี้ 5.1 3 ข้อ 3 คะแนน 2 
ตัวบ่งชี้ 5.2 3 ข้อ 3 คะแนน 2 
ตัวบ่งชี้ 5.3 3 ข้อ 3 คะแนน 2 

ตัวบ่งชี้ 5.4 
11 

ร้อยละ 91.66 4.50 คะแนน 5 
12 

องค์ประกอบที่ 6 
(หมวดที่ 5) 

ตัวบ่งชี้ 6.1 3 ข้อ 3 คะแนน 2 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ 13 ตัวบ่งช้ี คะแนนเฉลี่ย 3.51 2.70 
 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายองค์ประกอบ 

องค์ 
ประกอบท ี่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จำนวน 
ต ัวบ่งช ี้ 

I P O คะแนน 
เฉล ี่ย 

ผลการประเม ิน 
0.01–2.00  ระด ับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00  ระด ับค ุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00  ระด ับคุณภาพด ี 
4.01–5.00  ระด ับค ุณภาพด ีมาก 

1 ผลการประเมิน ผ่าน  หล ักสต ู รได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

 ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ช ี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี ่2
 –

 6
 

2 - - 2.1, 2.2 4.56  
3 3 3.1, 3.2, 3.3 - - 1.67  
4 3 4.1, 4.2, 4.3 - - 2.67  
5 4 5.1 5.2, 5.3, 5.4 - 2.75  
6 1 - 6.1 - 2.00  

เฉลี่ยรวม 13 7 4 2 2.70  
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  ทั้งนีห้ลักสูตรยังมีเวลาในการปรับแก้ไข เพื่อเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน การนี้สิง่ที่ต้องด าเนินต่อไปคือ 
   1. การทบทวนและปรับแก้ไขการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ คือ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ 
   2. การตดิต่อประสานงานคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ปี
การศกึษา รอบ 12 เดอืน ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
      

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การทวนสอบผลการเรียน ภาคการศึกษา 2/2561 
  หลักสูตรฯ ได้ทวนสอบผลการเรียนรู ้ภาคการศึกษา 2/2561 โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร พิจารณาความสอดคล้อง ถูกต้องของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.5) ข้อมูลคะแนนเก็บ ข้อมูลผลการเรียนจากระบบบริหารการศึกษา ซึ่งผลการพจิารณามี
ดังต่อไปน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน ข้อสังเกต 
1631207 การพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้น
ตระกูล 

ด าเนินการครบถ้วน 

1631208 การท า
รายการทรัพยากร
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

ด าเนินการครบถ้วน 

1631306 การส่งเสริม
การอา่นและการเรียนรู้
ตลอดชวีิต 

ผศ.ดร.ฐติิยา เนตรวงษ ์ ด าเนินการครบถ้วน 

1631308 การค้นคืน
สารสนเทศและบริการ
อ้างอิง 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจติร 

หมวดที่ 5 - ข้อ 5.1.1 ผลประเมินตนเองของ
นักศึกษาใช้ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินผู้สอน 

1631406 การจดัการ
ห้องสมุดและองค์การ
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจติร 

รอ 

1631601 ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้น
ตระกูล 

รอ 
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1631604 การเขียน
ภาษาอังกฤษส าหรับนัก
สารสนเทส 

ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณ
ทีป 

ด าเนินการครบถ้วน 

1632208 การจดั
หมวดหมู่ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้น
ตระกูล 

ด าเนินการครบถ้วน 

1633119 การวิเคราะห์
และการออกแบบ
ระบบงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

ดร.จติชิน จติติสุขพงษ ์ หมวดที่ 1 - ข้อ 1.3 ควรระบุ ปี พ.ศ. ของหลักสตูร
ที่ใช ้
หมวดที่ 2 - ข้อ 2.1 รายงานชั่วโมงการสอน ไม่
สอดคล้องกับแผนการสอนที่ระบุใน มคอ.3 
หมวดที่ 5 - ข้อ 5.1 ผลการประเมินรายวิชา ควรน า
ผลการประเมินอาจารย์ผูส้อน ของหลักสูตร และ
จากระบบ E-assessment มาแสดงด้วย  

1633121 การจดัการ
ฐานข้อมูลห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

ด าเนินการครบถ้วน 

1633123 การพัฒนา
ฐานข้อมูลบนเว็บ
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

ดร.จติชิน จติติสุขพงษ ์ หมวดที่ 1 - ข้อ 1.3 ควรระบุ ปี พ.ศ. ของหลักสตูร
ที่ใช ้
หมวดที่ 2 - ข้อ 2.1 รายงานชั่วโมงการสอน ไม่
สอดคล้องกับแผนการสอนที่ระบุใน มคอ.3 
หมวดที่ 5 - ข้อ 5.1 ผลการประเมินรายวิชา ควรน า
ผลการประเมินอาจารย์ผูส้อน ของหลักสูตร และ
จากระบบ E-assessment มาแสดงด้วย 

1633129 การใช้
สารสนเทศเพื่อความคิด
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

ด าเนินการครบถ้วน 

1633206 การสร้างและ
การจดัการเน้ือหา
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา ด าเนินการครบถ้วน 
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 มติที่ประชุม รับทราบ และอาจารย์ผู้สอนน าไปปรับแก้ไขให้ถูกต้อง น าส่งเป็นไฟล์
กลับมาที่หลักสูตรภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
 

 4.2 การปรับกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ปีการศึกษา 2562 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1633414 ห้องสมุด
ดิจิทัล 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้น
ตระกูล 

ด าเนินการครบถ้วน 

1633415 การจดัการ
โครงการห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

ดร.นันทวัน เรอืงอร่าม ด าเนินการครบถ้วน 

1633416 การ
ประชาสัมพันธ์และ
การตลาดฯ 

ดร.จติชิน จติติสุขพงษ ์ หมวดที่ 1 - ข้อ 1.3 ควรระบุ ปี พ.ศ. ของหลักสตูร
ที่ใช ้
หมวดที่ 2 - ข้อ 2.1 รายงานชั่วโมงการสอน ไม่
สอดคล้องกับแผนการสอนที่ระบุใน มคอ.3 
หมวดที่ 5 - ข้อ 5.1 ผลการประเมินรายวิชา ควรน า
ผลการประเมินอาจารย์ผูส้อน ของหลักสูตร และ
จากระบบ E-assessment มาแสดงด้วย  

1633902 ดร.นันทวัน เรอืงอร่าม ด าเนินการครบถ้วน 
1634414 การจดัการ
สารสนเทศส าหรับเด็ก 
(A1) 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจติร 

หมวดที่ 1 - ข้อ 1.1 รหัสวิชาควรเป็น 1634414 
ข้อ 1.3 ประเภทรายวิชาเป็นวิชาเลือก 
หมวดที่ 5 - ข้อ 5.1.1 ผลประเมินตนเองของ
นักศึกษาใช้ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินผู้สอน 

1634414 การจดัการ
สารสนเทศส าหรับเด็ก 
(B1) 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจติร 

หมวดที่ 1 - ข้อ 1.1 รหัสวิชาควรเป็น 1634414 
ข้อ 1.3 ประเภทรายวิชาเป็นวิชาเลือก 
หมวดที่ 5 - ข้อ 5.1.1 ผลประเมินตนเองของ
นักศึกษาใช้ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินผู้สอน 
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ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 รายงานการใช้งบประมาณสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา 
  ตามที่หลักสตูรฯ ได้ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศกัยภาพบัณฑิตใน
ด้านวิชาการ โดยการสนบัสนุนงบประมาณให้นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือเผยแพร่
บทความวิชาการในแหล่งต่าง ๆ ขณะนี้หลักสูตรฯ ได้สนับสนุนงบประมาณไป จ านวน 3,500 บาท 
   1. ผศ.ดร.ปริศนา  2 กลุ่ม จ านวน  1000 บาท 
   2. ผศ.ดร.บรรพต  1 กลุ่ม  จ านวน 500 บาท  
   3. ดร.จิตชิน   2 กลุ่ม  จ านวน 1000 บาท 
   4. ผศ.ดร.สายสดุา 1 กลุ่ม  จ านวน 500 บาท 
   5. ดร.นันทวัน 1 กลุ่ม จ านวน 500 บาท 
  ส่วน ผศ.ดร.บุญญลักษม ์ส่งผลงานวิจัยของนักศกึษา 2 กลุ่ม แต่ไม่ขอใชง้บประมาณ 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.2 การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  
  จากการติดตามตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านมา พบวา่ มีนักศึกษา จ านวน 2 
คน มีผลการเรียนไม่ผ่าน ได้แก ่
   1. นายสาทร จงกาญจนา ผลการเรียนไม่ผ่านรายวิชาวทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 
   2. นายณภัสกรณ์ นพิันธร์ัมย์ ผลการเรียนไม่ผ่านรายวชิาภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารใน
งานห้องสมุดและสารสนเทศ และรายวิชาการค้นสารสนเทศ 
  ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาไดเ้รียนครบตามหลักสูตรฯ จึงได้ประสานงานอาจารย์ผู้สอน และการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ 
   1. รายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน สอนโดย ผศ.ดร.ณัฏฐกฤตา สุวรรณทีป 
   2. รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ สอนโดย ผศ.ดร.
สายสุดา ปั้นตระกูล 
   3. รายวิชาการค้นสารสนเทศ สอนโดย ผศ.ดร.บญุญลักษม์ ต านานจิตร 
  การนี้ไดต้ิดต่ออาจารยผ์ูส้อนให้ด าเนินการจดัท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ให้พร้อม
ก่อนเปิดภาคการศกึษา ในวันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5.3 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันศุกร์ ที่ 24 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
  ประธานหลักสูตรฯแจ้งตอ่ที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสตูร และเงินกจิกรรมนกัศึกษา 
ณ วันศุกร์ ที ่24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดังนี ้
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 82,919.15 บาท มีรายการเคลื่อนไหว 
ได้แก่   

 
   
   ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 28,621.92 บาท มีรายการเคลื่อนไหว 
ได้แก่     
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ปิดการประชุม  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชมุ                ผูต้รวจรายงานการประชุม 


