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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 สรุปผลการประเมินตนเองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2562 

4.2 การพิจารณาแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

4.3 การรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 

4.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 การเสนอรายช่ือนักศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร วันไหว้ครู ปีการศกึษา 2562 
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รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์   กรรมการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  กรรมการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐติิยา เนตรวงษ์  กรรมการ (ลาป่วย) 
6. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน  
7. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 

5/2562 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ (ห้องสำรอง) 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 สรุปผลการประเมินตนเองหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ตามที่หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 
คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ (ประธานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก - มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงษ์พัฒนโยธิน (ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก – มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) และ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ 
(เลขานุการ) ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 นั้น ผลการพิจารณาสามารถนำเสนอได้ดังตาราง
ต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำแนกรายตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้

ผลการดำเนนิงาน รอบ 12 เดือน ผลการ

ประเมนิ 

รอบ 9 

เดือน 

ผลการ

ประเมนิ 

รอบ 12

เดือน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ✓  บรรล ุ

ตัวหาร    ไม่

บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 1 

(หมวดที่ 1) 
ตัวบ่งช้ี 1.1 5 ข้อ  ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 

(หมวดที่ 3) 

ตัวบ่งช้ี 2.1 53.56 
คะแนน 

4.12 
คะแนน 

4.12  4.12 
13 

ตัวบ่งช้ี 2.2 

22 

ร้อยละ 100 5 คะแนน 5 5 
22 

องค์ประกอบที่ 3 

(หมวดที่ 3) 

ตัวบ่งช้ี 3.1 3 ข้อ 3 คะแนน 2 3 

ตัวบ่งช้ี 3.2 3 ข้อ 3 คะแนน 2 3 

ตัวบ่งช้ี 3.3 3 ข้อ 3 คะแนน 1 4 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้

ผลการดำเนนิงาน รอบ 12 เดือน ผลการ

ประเมนิ 

รอบ 9 

เดือน 

ผลการ

ประเมนิ 

รอบ 12

เดือน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ✓  บรรล ุ

ตัวหาร    ไม่

บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 4 

(หมวดที่ 2) 

ตัวบ่งช้ี 4.1 3 ข้อ 3 คะแนน 2 3 

ตัวบ่งช้ี 4.2 

(1) 

5 ร้อยละ 

100.00 5 คะแนน 5 5 5 

ตัวบ่งช้ี 4.2 

(2) 

4 ร้อยละ  

80.00 5 คะแนน 5 5 5 

ตัวบ่งช้ี 4.2 

(3) 

8.4 ร้อยละ 

168.00 5 คะแนน 5 5 5 

ตัวบ่งช้ี 4.2 

(เฉลี่ย) 

15 
5 คะแนน 5 5 

3 
ตัวบ่งช้ี 4.3 3 ข้อ 3 คะแนน 1 3 

องค์ประกอบที่ 

5 (หมวดที่ 4) 

ตัวบ่งช้ี 5.1 4 ข้อ 4 คะแนน 2 4 

ตัวบ่งช้ี 5.2 3 ข้อ 3 คะแนน 2 3 

ตัวบ่งช้ี 5.3 3 ข้อ 3 คะแนน 2 3 

ตัวบ่งช้ี 5.4 
11 

ร้อยละ 100 5 คะแนน 5 5 11 

องค์ประกอบที่ 

6 

(หมวดที่ 5) 

ตัวบ่งช้ี 6.1 3 ข้อ 3 คะแนน 2 3 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้

ผลการดำเนนิงาน รอบ 12 เดือน ผลการ

ประเมนิ 

รอบ 9 

เดือน 

ผลการ

ประเมนิ 

รอบ 12

เดือน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ✓  บรรล ุ

ตัวหาร    ไม่

บรรล ุ

สรุปผลการประเมินคุณภาพ 13 ตัวบ่งชี ้
คะแนน

เฉลี่ย 3.62 2.70 3.70 

 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน จำแนกรายองค์ประกอบ 

องค ์

ประกอบท่ี 

คะแนน 

ผา่น 

จำนวน 

ตัวบ่งช้ี 

I P O คะแนน 

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00  ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00  ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 1 ผลการประเมนิ ผ่าน  หลักสตู รได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บง่
ชี้ใ

น 

อง
คป์

ระ
กอ

บท
ี ่2

 - 
6 

2 -  -  2.1, 2.2 4.56 

 

 
3 3 3.1, 3.2, 3.3 -  -  3.33  
4 3 4.1, 4.2, 4.3 -  -  3.67  
5 4 5.1 5.2, 5.3, 5.4 -  3.75  
6 1 -  6.1 -  3.00  

เฉลี่ยรวม 13 7 4 2 3.70  
 
  ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้เสนอแนะผลจาก
การวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาไว้ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรทกุคนคุณวุฒิปรญิญา
เอก 
2. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีตำแหน่งทางวิชาการ 4 
คน 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- - 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติในระดับสูง 
2. บัณฑิตมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 100 
เปอร์เซ็นต์ โดยได้รับเงินเดือนอยู่ในระดับมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีโอกาสได้งานทำที่หลากหลาย 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- - 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. หลักสูตรควรเพ่ิมการฝึกงานสอดแทรกเขา้ไปใน
รายวิชา 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. หลักสูตรควรเพ่ิมการฝึกงานสอดแทรกเขา้ไปใน

รายวิชา 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนคุณวุฒิปรญิญา
เอก 
2. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีตำแหน่งทางวิชาการ 4 
คน 
3. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 1. ควรยกระดับผลงานทางวิชาการไปสู่ระดับ

นานาชาติ และงานวิจัยระดับคุณภาพที่จะนำไปสู่
การขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. มีการพัฒนาหลักสูตรใหท้นัสมัยตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

- 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- - 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- - 

 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
        

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2562  
  หลังจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านไปแล้วนั้น คณะ
กรรมการฯ ได้เสนอแนะผลจากการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาให้รับทราบ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด จึงได้เสนอให้ ผู้รับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบ พิจารณาและเสนอสิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยกำหนดส่งข้อมูลกลับมายังหลักสูตรในวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 4.2 การพิจารณาแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562  
  จากประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ.2560 และการติดตามการดำเนินงานของคณะฯ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
  1. ให้อาจารยท์ี่ปรึกษาติดตามการใช้โปรแกรม English Discovery ของนักศึกษาทุกคน
เป็นรายบุคคล เนื่องจากผลการติดตามการใช้โปรแกรม English Discovery ในปีการศกึษา 2561 พบว่า 
นักศึกษาเข้าใช้โปรแกรม English Discovery อยู่ในระดับปานกลาง 
  2. ให้อาจารยท์ี่ปรึกษาส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ที่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบคะแนน TOEIC PRE-TEST ว่าตนเองควร
พัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง 
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 4.3 การรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 
  จากผลการดำเนินงาน และการติดตามอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 
จะเห็นว่ามีอัตราคงที่ ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ จำเป็นต้องมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อรักษา
อัตราคงอยู่ของนักศึกษาไว้ให้ได้เช่นเดิม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
  1. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม การลงทะเบียนเรียน การชำระค่าเล่าเรียน และผลการเรียน
ของ นักศึกษาเป็นรายบุคคล หากพบว่านักศึกษารายใดมีผลการ เรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด   
  2. ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีทีี่ 4 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
          2.1 กลุ่มที่เก็บหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตร ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
อาจารย์ นิเทศติดตามและให้คำปรึกษา รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์ วิชาชีพใน
สถานประกอบการได้ ครบ 600 ชั่วโมง  
          2.2 กลุ่มที่เก็บหน่วยกิตไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามการ
ลงทะเบียน เรียนของนักศึกษาให้ลงเรียนให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร และผลักดันให้นักศึกษาเรียน
สำเร็จการศึกษาให้ทันเพื่อน  
      3. สาขาวิชาสำรวจข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยนำปัญหาที่ ได้รับเรื ่องร้องเรียนมา
ปรับปรุง แก้ไข แจ้งกลับไปยังนักศึกษา และมีการติดตามเก็บ แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา
เมื่อสิ้นภาคเรียน 
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 4.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
  การกำหนดแนวทางจัดกิจกรรมโดยส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าร่วมแข่งขัน ทดสอบ เผยแพร่
ผลงาน ไม่จำเป็นต้องทุกกิจกรรม แต่ให้เน้นกิจกรรมหลัก ๆ ที่สาขาวิชาสามารถส่งเสริมให้นักศึกษานำทักษะที่
ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้สาขาวิชาได้สำรวจความต้องการและความ
คาดหวังของนักศึกษาก่อนการจัดกิจกรรม พบว่า ความต้องการของนักศึกษาต้องการพัฒนาชิ้นงานเพื่อ
เผยแพร่ และนักศึกษาต้องการฝึกปฏิบัติจริงในห้องสมุด ส่วนกิจกรรมที ่จ ัดเพิ ่มให้กับนักศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะจากความต้องการผู้ใช้บัณฑิต คือ พัฒนาความเป็นผู้นำ และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
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 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้กำหนดการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เป็น 3 กลุ่มที่สอดคล้องกับแผนพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
  1. ความต้องการเรียนรู้และพัฒนาชิ้นงานของตนเองและนำเสนอสู่สังคม ถูกนำมาจัดใน
กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
  2. ความต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ได้แก่ การส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา  
  3. ความต้องการได้ลงมือปฏิบัติในการทำงานในห้องสมุดระหว่างภาคเรียน และพัฒนา
ความเป็นผู้นำ ถูกจัดในกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
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ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 การเสนอรายชื่อนักศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 
  ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดให้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปี
การศึกษา 2562 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 นั้น ทางคณะฯ จะมอบประกาศนียบัตรให้แก่
นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเรียนดี ด้านกิจกรรมเด่น และด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน
ด้านละ 5 คน การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด จึงแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารหัส 
59, 60 และ 61 พิจารณาและเสนอชื่อนักศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์ กลับมายังหลักสูตรฯ ภายในวันศุกร์ ที่ 23 
สิงหาคม 2562 เพื่อจะได้รวบรวมและนำส่งคณะฯ ต่อไป 
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 5.2 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันพุธ ที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
  ประธานหลักสูตรฯแจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ณ วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดังนี ้
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร ยอดเงินคงเหลือทัง้สิ้น 70,978.24 บาท มีรายการเคลื่อนไหว 
ได้แก่   
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   ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 26,683.45 บาท มีรายการเคลื่อนไหว 
ได้แก่     
 

 
 
ปิดการประชมุ  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


