
รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 

วาระการประชุม ครั้งที ่7/2562 
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00 น.  

ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ (ห้องสำรอง) 
-------------------------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 พิจารณาแผนปรับปรุงการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 

แผนปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) 
3.2 รายชื่อนักศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 

4.2 ขออนุมัติใช้เงินร่วมทำบุญงานศพ คุณพ่อ อาจารย์นงลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์ (พี่เค็ง) 
ระเบียบว่าระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 
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รายงานการประชุมหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่ 7/2562 
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา เวลา 10.00-12.00 น.  

ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ (ห้องสำรอง) 
-------------------------------------------------------- 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุญลักษม์ ตำนานจิตร กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์   กรรมการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  กรรมการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตยิา เนตรวงษ์  กรรมการ  
6. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน  
7. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  - 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งท่ี 

5/2562 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ (ห้องสำรอง) 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 พิจารณาแผนปรับปรุงการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562  
  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2562 ได้มีการเสนอให้ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบต่าง ๆ 
พิจารณาและเสนอสิ่งที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น ที่
ประชุมได้นำมาพิจารณา และเห็นสมควรประกาศให้ใช้แผนปรับปรุงการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 
ดังต่อไปนี้
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แผนปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
ปีการศึกษา 2562 

  
 การดำเนินงานของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในปีการศึกษา 2561 หลังจากได้มีการตรวจสอบผ่านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับหลักสูตร) ไปแล้วนั้น ยังคงมีบางกระบวนการที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ือให้การดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไปมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษาให้เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีแผนการปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่

ดำเนินการ 
องค์ประกอบที่ 1 : 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกำกับ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรฯ 

 
การติดตามผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
การติดตามผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
- 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่

ดำเนินการ 
องค์ประกอบที่ 2 : 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 

 
1. นำแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียม
ไว้มาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง  
2. จัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวน 
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
ผลการดำเนินงานพบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตตอบกลับมาร้อยละ 41.94 
ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่วางไว้  

 
1. เพ่ิมจำนวนรอบการจัดเก็บ
ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต และ
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตให้ถี่
ขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนร้อยละอัตรา
การตอบแบบสอบถามของผู้ใช้
บัณฑิต และภาวะการมีงานทำของ
บัณฑิตให้สูงขึ้น 

 
การจัดเก็บแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
ดำเนินการ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือพิจารณา
และปรับปรุงแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งบัณฑิต
ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งช่วง
การติดตามเป็น 3 รอบ ได้แก่ 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน 
รอบ 9 เดือน  
3. รวบรวมข้อมูลนำมา
วิเคราะห์และประเมินผล  

 
ปีการศึกษา 2562  
- รอบ 3 เดือน 
(ประมาณเดือน
ตุลาคม 2562) 
- รอบ 6 เดือน 
(ประมาณเดือน
มกราคม 2563) 
- รอบ 9 เดือน 
(ประมาณเดือน
เมษายน 2563) 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่

ดำเนินการ 
4. พิจารณาค่าร้อยละ
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 
2561 และ ปีการศึกษา 2562   
 
การจัดเก็บแบบสอบถามผู้ใช้
บัณฑิต ดำเนินการ ดังนี้ 
1. หลังจากได้ข้อมูลที่อยู่บริษัท
ของบัณฑิตจากแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตใน
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และ
รอบ 9 เดือน สาขาวิชาจะส่ง
แบบสอบถามให้กับผู้ใช้บัณฑิต
ทางไปรษณีย์หลังจากเก็บข้อมูล
ได้ในแต่ละรอบโดยทันที  
2. รวบรวมแบบสอบถามนำมา
วิเคราะห์และประเมินผล 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่

ดำเนินการ 
3. พิจารณาค่าร้อยละ
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 
2561 และ ปีการศึกษา 2562   

องค์ประกอบที่ 2 : 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทำ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

องค์ประกอบที่ 3 : 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับ
นักศึกษา 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

องค์ประกอบที่ 3 : 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การ
ส่งเสริมและพฒันานัก
ศึกษา 

 
1. อบรมกระบวนการเรียนรู้ด้วย 
Reserch Base Learning (RBL) 
เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นำไปใช้
ในการเรียนในรายวิชาที่ใช้วิธีการ
สอนแบบ RBL โดยผลิตงานวิจัย
และเผยแพร่ผลงานด้วยการ

 
จากผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการให้นักศึกษาพัฒนา ดังนี้ 
 ๐ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า
นักศึกษาต้องปรับปรุงในเรื่อง

 
1.คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือรับทราบ
กิจกรรม 
2. จัดกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการ

 
ปีการศึกษา 2562 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่

ดำเนินการ 
ตีพิมพ์บทความหรือนำเสนอ
งานวิจัยในการประชุมวิจัย
ระดับชาติ ผลการดำเนินงาน
พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 บางส่วน
สามารถส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์
ในวารสารที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 
และ TCI 2 และบางส่วนสามารถ
นำเสนองานวิจัยผ่านการประชุม
วิชาการระดับชาติได้ การ
ดำเนินการในเรื่องนี้นักศึกษา
สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้จริงสาขาวิชาจึง
กำหนดแนวทางนี้เป็นแนวปฏิบัติ
สำหรับสาขาวิชาต่อไป 

ความรู้และทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ โดยสาขาวิชามี
แนวทางดำเนินการในปีการศึกษา 
2562 คือ ติดตามการใช้โปรแกรม
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ English 
Discovery ของนักศึกษา และมี
การส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 
TOEIC ที่จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 ๐ ด้านการใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้ตัวเลข 
และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดย
สาขาวิชามีแนวทางดำเนินการในปี
การศึกษา 2562 จะดำเนินจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ดังนี้  
   2.1 ส่งเสริมการใช้โปรแกรม 
English Discovery และ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
สอบ TOEIC ของนักศึกษา 
   2.2 จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาความคิดและ
ทักษะทางคณิตศาสตร์ และ
ทักษะความเป็นผู้นำให้กับ
นักศึกษา 
3. ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการ 
4. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่

ดำเนินการ 
เทคนิคทางคณิตศาสตร์ให้กับ
นักศึกษา 
    ๐ ด้านคุณลักษณะพิเศษของ
บัณฑิต และด้านคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เรื่องที่ต้องปรับปรุงหัวข้อ
เดียวกันคือ ภาวะผู้นำ โดย
สาขาวิชามีแนวทางดำเนินการในปี
การศึกษา 2562 จะจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับ
นักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3 : 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิด
กับนักศึกษา 

 
- 

 
อัตราการคงอยู่ 
ติดตามนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ยังไม่
สำเร็จการศึกษาเรียนให้จบภายใน
ปีการศึกษา 2562 และติดตาม
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้ศึกษาให้

 
1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือรับทราบ
กิจกรรม  

 
ปีการศึกษา 2562  
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่

ดำเนินการ 
สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2562 
  

2. การดำเนินงานติดตามการ
สำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
ดังนี้ 
2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม 
การลงทะเบียนเรียน การชำระ
ค่าเทอม และผลการเรียนของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล หาก
พบว่านักศึกษารายใดมีผลการ
เรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่ำกว่า
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้
อาจารย๋ที่ปรึกษาติดตาม
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด  
2.2 ติดตามการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่

ดำเนินการ 
2.1.1 กลุ่มท่ีเก็บหน่วยกิตครบ
ตามโครงสร้างหลักสูตร ได้ออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
อาจารย์นิเทศติดตามและให้
คำปรึกษา ร่วมถึงการแก้ไข
ปัญหาให้นักศึกษาสามารถฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการได้ครบ 600 
ชั่วโมง 
2.2.2 กลุ่มท่ีเก็บหน่วยกิตไม่
ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ให้ลงเรียนให้ครบตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร และผลักดันให้
นักศึกษาเรียนสำเร็จการศึกษา
ให้ทันเพ่ือน 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่

ดำเนินการ 
3. ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการ 
4. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 4 : 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหาร
อาจารย์ 

 
การจัดทำแผนอัตรากำลังของ
อาจารย์ 

 
การติดตามข้อมูลของอาจารย์ใน
ด้านต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น 

 
1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือรับทราบ
กิจกรรม  
2. จัดเตรียมระบบและกลไก
การรวบรวมและติดตามข้อมูล
ของอาจารย์และบุคลากรด้าน
ต่าง ๆ 
3. ประเมินผลการดำเนินการ 
4. รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่

ดำเนินการ 
องค์ประกอบที่ 4 : 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์ 

 
- 

 
สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ ที่มีคุณภาพอัน
นำไปสู่การขอพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการได้ 

 
1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือรับทราบ
กิจกรรม  
2. จัดเตรียมระบบและกลไก
การสนับสนุนและส่งเสริม
คุณภาพผลงานวิชาการ เช่น 
การจัดเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในทุกๆ เดือน เป็นต้น 
3. ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการ 
4. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 

องค์ประกอบที่ 4 : 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิด
กับอาจารย์ 

 
ประเมินผลความพึงพอใจ ด้วย
แบบสอบถาม 

 
การประเมินผลความพึงพอใจเป็น
ระยะ ๆ โดยใช้การสื่อสารพูดคุย 

 
1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือชี้แจง
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่

ดำเนินการ 
เพ่ือเข้าถึงปัญหาและแก้ไขได้
ในทันที 

2. จัดเตรียมระบบและกลไก
การสื่อสารพูดคุย เช่น การจัด
เวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกๆ 
เดือน เป็นต้น 
3. ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการ 
4. รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 5 : 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

 
มีการกำหนดสาระของรายวิชาใน
หลักสูตรฯ ให้ทันสมัยตามหลัก
มาตรฐานวิชาชีพ ปรัชญา 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของหลักสูตร 
ที่สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ
ของผู้เรียนผ่านการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
หลักสูตรฯ มีการกำหนดให้ทุก
รายวิชาในปีการศึกษา 2562
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน

 
1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือชี้แจงให้
อาจารย์ผู้สอนทราบขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 
2. อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติมเนื้อหา
สาระของรายวิชาให้มีความ

 
ปีการศึกษา 2562 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่

ดำเนินการ 
เพ่ิมเติมให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

ถูกต้องและทันสมัยต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
3. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณา 
ทบทวนข้อเสนอแนะของ
รายวิชาเพ่ือปรับปรุงสาระของ
รายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทและการเปลี่ยนแปลงใน
วิชาชีพ 
4. สรุปผล จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน และแจ้งอาจารย์
ผู้สอนทราบ 

องค์ประกอบที่ 5 : 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

 
การวางระบบผู้สอนในปีการศึกษา 
2561 ใช้เกณฑ์การพิจารณาตาม 
มคอ.2 หมวดที่ 6 การพัฒนา
อาจารย์ ความรู้และความสามารถ 

 
การวางระบบผู้สอนในปี 2562 
ปรับเปลี่ยนผู้สอน โดยพิจารณา
คุณสมบัติ ทัศนคติ ความร่วมมือใน
การทำงาน ความชำนาญและ

 
1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดย

 
ปีการศึกษา 2562 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่

ดำเนินการ 
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญใน
รายวิชาและพิจารณาจากผลการ
ประเมิน 

ผลงานวิชาการและบางรายวิชา
สามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มาถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับ
ผู้เรียนเพื่อให้เกิดประสบการณ์หรือ
มุมมองที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 

พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอนใน
ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนใน
ปีการศึกษา 2562  
2. ประชุมผู้สอนก่อนเปิดภาค
เรียนเพ่ือทำความเข้าใจ กำกับ
การจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.
3 และ มคอ.4 ให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
3. ติดตามการดำเนินงานการ
จัดการเรียนสอนทุกรายวิชาเมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียน 
4. ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา 
5. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่

ดำเนินการ 
องค์ประกอบที่ 5 : 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การ
ประเมินผู้เรียน 

 
มีการดำเนินการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ที่กำหนดใน curriculum 
mapping ใน มคอ.2 วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของทุก
รายวิชา และตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเม่ือสิ้นสุดการเรียนการ
สอนในทุกภาคเรียน 

 
หลักสูตรกำกับให้ทุกรายวิชามีการ
พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือการ
ประเมินผลตามสภาพจริงและใช้
เครื่องมือที่หลากหลาย ทั้งข้อสอบ
อัตนัย ปรนัย แบบฝึกหัด การ
นำเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการกำหนดเกณฑ์
ประเมินผลการเรียนการสอนทั้ง
รายวิชาที่อิงเกณฑ์และอิงกลุ่มให้มี
ความเหมาะสมกับลักษณะรายวิชา
และผลลัพธ์การเรียนรู้ ประกอบกับ
ผลการประเมินตนเองของนักศึกษา
ทุกชั้นปี 

 
1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือพิจารณา
กระบวนการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ   
2. ตรวจสอบ วิพากษ์และทวน
สอบเพ่ือพิจารณาความยากง่าย
ข้อสอบและความสอดคล้องกับ
แผนการสอนและคำอธิบาย
รายวิชา 
3. สรุปผล จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน และแจ้งอาจารย์
ผู้สอนทราบ เพ่ือเรียนรู้และ
ปรับวิธีการให้เหมาะสมในครั้ง
ต่อไป 

 
ปีการศึกษา 2562 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่

ดำเนินการ 
องค์ประกอบที่ 5 : 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการ
ดำเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 
หลักสูตรมีการดำเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการ
ประชุม วางแผน ติดตามและ
ทบทวนการดำเนินงานของ
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

 
ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
แนะนำ 

 
1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือวางแผน 
และแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนการ
ทำงาน 
2. ติดตามทบทวนและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
การดำเนินงานของหลักสูตรทุก
เดือน ตลอดปีการศึกษา 2562 
3. ปรับกระบวนการกรณีเกิด
ปัญหาในการดำเนินงานส่วน
ต่าง ๆ 

 
ปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบที่ 6 : 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 
การจัดทำแหล่งสารสนเทศท่ี
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ 
อาทิ แหล่งข้อมูลทางวิชาชีพ 

 
การจัดทำแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุน
ด้านการใช้ชีวิต ให้กับนักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า เพ่ือส่งเสริม

 
1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ประชุมวางแผนเพื่อ
แจ้งให้ทราบกิจกรรมที่จะ
ดำเนินการ 

 
ช่วงเดือน กันยายน 
2562 - กรกฎาคม 

2563 
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องค์ประกอบ แผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การดำเนินการที่ผ่านมา  

(2561) 
สิ่งท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

(2562) 
ขั้นตอนการดำเนินเงิน ช่วงเวลาที่

ดำเนินการ 
แหล่งเรียนรู้ทางภาษา แหล่ง
เรียนรู้ทางเทคโนโลนีสารสนเทศ 
และแหล่งอาชีพ เพื่อสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าถึงช่องทางต่างๆ ใน
การพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

คุณภาพชีวิตให้เป็นบัณฑิตที่มีความ
พร้อมในทุกๆ ด้าน 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หาแหล่งเรียนรู้ เสนอ และ
เผยแพร่ผ่านเครือข่ายออนไลน์ 
และเว็บไซต์ของหลักสูตร 
3. ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม 
4. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
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 3.2 รายชื่อนักศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร วันไหวค้รู ปีการศึกษา 2562 
  จากการประชุม ครั ้งที ่ 6/2562 วาระที ่ 5.1 เรื ่อง การเสนอรายชื ่อนักศึกษาเข้ารับ
ประกาศนียบัตร วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี  ประกอบด้วย ชั้นปีที่ 4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด, ชั้นปีที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล และชั้นปีที่ 2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร ซึ่งได้เสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์พิจารณา 
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเรียนดี ด้านกิจกรรมเด่น และด้านคุณธรรม/จริยธรรม ส่งกลับมายังหลักสูตรฯ โดยมี
รายชื่อดังต่อไปนี้ 
ชั้นปีที่ 2 รหัส 61 

ที ่ เรียนดี GPA คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม 
1 นางสาวกานต์พิชญา จำนงบุญ  3.57 นายณัฐดนัย  เบญมูซา นางสาวอภิญญา เที่ยงตรง 
2 นางสาวปภาดา บุตรจง  3.48 นางสาวชนาภา ไขศรี   นางสาวกานต์พิชญา จำนงบุญ 
3 นายธนภัทร ศิริเมือง  3.36 นางสาวธนภัทร ศิริเมือง นางสาวสุธิดา ศิริบุญ 
4 นางสาวปวริศา นิพันธ์รัมย์  3.33   
5 นางสาวบุณรดา สินสุวัฒนากุล  3.33   

ชั้นปีที่ 3 รหัส 60 

ที ่ เรียนดี GPA คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม 
1 นางสาวภัควลัญชญ์ อุ้มบุญ  3.58 นางสาวปณิศรา ธรรมจุฒา นางสาวปณิศรา ธรรมจุฒา 
2 นางสาวปรารถนา เจตชุ่ม  3.58  นางสาวภัควลัญชญ์ อุ้มบุญ 
3 นางสาววรรณิภา โพธิเสน 3.56  นางสาววรรณิภา โพธิเสน 
4 นางสาวปาณิศรา ธรรมจุฒา 3.48   
5 นายนพณัฐ เภตรายนต์  3.40   

ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 

ที ่ เรียนดี GPA คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม 
1 นางสาวพิมพ์ชนก สิงห์โต  3.96  นางสาวปภัสรา ฝึกศิลป์ 
2 นางสาวณัฐษมน ศรีรักษา  3.85  นางสาวบัณฑิตา มาประชา 
3 นางสาวตรีทิพย์ ขันธพร  3.85  นางสาวอัจฉริยาพร พืบขุนทด 
4 นางสาวญาณิศา มากแจ้ง  3.79  นางสาววัชราภรณ์ น้อยกรณ์ 
5 นางสาวฉันท์ชนก ฝนเชย  3.78  นางสาวดวงกมล วิเศษ 

  ทั้งนีห้ลักสูตรฯ ได้รวบรวมและจัดส่งข้อมูลไปยังคณะฯ เรียบร้อยแล้ว และในวันนี้นักศึกษา
ที่ได้รับประกาศนียบัตร ได้เข้ารับกับคณบดี ในกิจกรรมวันไหว้ครู (ช่วงเช้า) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การจัดทำแผนปฏิบัตงิาน ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประธานแจ้งว่าในปีการศึกษา หลักสูตรฯ การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาจะยังคงเสนอขอ
จัดทำโครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 5 แต่ให้ผู ้ร ับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมปรับกระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้จริง โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาในชั้นปีที่  
2 และ 3 เป็นหลัก  
  คณะกรรมการได้พิจารณาและเสนอให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/ความ
เชื่อมโยงกับรายวิชา 

ผู้รับผิดชอบ / งบประมาณ
ประมาณการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

Start-up Working Life นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 / รายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
บรรรณาร ักษศาสตร ์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
 

นักศึกษามีบุคลิกที่ดี และมี
ความพร้อมที่จะออกไป
สมัครงาน 

เปิดโลกทัศน์การทำงานใน 
วิชาชีพบรรณารักษ์ฯ 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 และ 3  
(ศึกษาดูงานแหล่งบริการ
สารสนเทศ 2 แห่ง) 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  
ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร 
 

นักศึกษาได้เห็นงานบริการ
ของแหล่งสารสนเทศท่ี
แตกต่างกัน  

เสรมิทักษะวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร ์

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 และ 3  
(อบรมเกี่ยวกับทักษะการ 
Coding และทักษะความ
เป็นผู้นำ) 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 
ดร.จิตชิน จิตตสุขพงษ์ 
 

นักศึกษาเกิดทักษะการคดิ
เชิงระบบ และมีความเป็น
ผู้นำ 

สัมมนาวิชาการทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 และ 3 / 
รายวิชาสัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
 

นักศึกษาได้เรียนรู้
กระบวนการจดัสมัมนาจาก
การลงมือปฏิบตัิจริง และ
ได้รับความรูจ้ากเนื้อหาการ
สัมมนา  

การบูรณาการรายวิชาเพื่อ
การวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ผศ.ดร.ฐิติยาเนตรวงศ์ 
 

นักศึกษาเกดิความตระหนัก
รู้การวิจัยโดยการใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

  ทั้งนี้ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ได้รับไปเขียนโครงการเพื่อนำเสนอ
คณะฯ ต่อไป 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
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 4.2 ขออนุมัติใช้เงินร่วมทำบุญงานศพ คุณพ่อ อาจารย์นงลักษณ์ โชติวิทย
ธานินทร์ (พี่เค็ง)  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ได้แจ้งว่า คุณพ่อ อาจารย์นงลักษณ์ โชติวิทย
ธานินทร์ ในฐานะที่อาจารย์นงลักษณ์ เคยเป็นอาจารย์ในหลักสูตรอยู่ช่วงหนึ่ง และได้ย้ายไปสังกัดสวนดุสิต
โพล จึงขอหารือจากที่ประชุมเพ่ือขออนุมัติใช้เงินบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือร่วมทำบุญงานศพ คุณพ่อ อาจารย์นง
ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์ เป็นจำนวน 2,000 บาท  
 
 มติที่ประชุม อนุมัติ โดยให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ดำเนินการเรื่อง
การเงิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ประสานงานกับอาจารย์นงลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์ 
ให้ทราบ 
 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันพฤหัสบดี ที่ 
5 กันยายน พ.ศ. 2562  
  ประธานหลักสูตรฯแจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ณ วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 80,909.83 บาท มีรายการเคลื่อนไหว 
ได้แก่   

  
   
   ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 24,533.45 บาท มีรายการเคลื่อนไหว 
ได้แก่     



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 
 

  

 

  
 
ปิดการประชุม  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


