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1.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

1.6 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การจัดหาเจลล้างมือบริการอาจารย์ในห้องหลักสูตร 
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ระเบียบว่าระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
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ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1.1 การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2562 
  วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ประชุมกลุ่มย่อย
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 โดยได้เชิญบุคลากร
จากสำนักบริหารกลยุทธ์มาให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. ข้อมูลกลาง (Data set) สำนักวิทยบริการฯ จะเป็นผู้ดูแล รวบรวม และเผยแพร่ตาม
ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ 
  2. การติดตามการประกันคุณภาพฯ รอบ 6 เดือน ติดตามองค์ประกอบที่ 1 โดยหลักสูตรได้
ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 31 มกราคม 2563 แต่ต้องเพ่ิมภาคผนวก ที่นำเสนอข้อมูลผลงานวิชาการย้อนหลัง
ภายใน 5 ปี ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบทั้ง 5 คน พร้อมกับมีใบลงนามจากคณะฯ  
  3. การติดตามการประกันคุณภาพฯ รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน จะมีกำหนดเวลา ดังนี้ 
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กิจกรรม รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
การรายงานข้อมูล 1 สิงหาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 

การเผยแพร่ข้อมูลกลาง 15 เมษายน 2563 7 กรกฎาคม 2563 

การตรวจ 20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563 11 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563 

ตัวบ่งชี้ที่ยกเว้น 3.1 3.1 

กรรมการ ภายใน (ผ่านการอบรม) ตามเกณฑ์ สกอ. 

  4. งบประมาณที่จัดสรรให้หลักสูตรฯ สำหรับการตรวจประกันคุณภาพ รอบ 12 เดือน จะ
ได้รับ 1 ก้อน โดยมีวงเงินในแต่ละส่วนดังนี้ 
   - ค่าตอบแทนประธาน 2,500 บาท 
   - ค่าตอบแทนกรรมการ 2,000 บาท 
   - ค่าตอบแทนเลขาฯ  1,000 บาท 
   - ค่าอาหาร, ของว่าง, ค่าเดินทาง และ ค่าท่ีพัก ให้อยู่ภายในวงเงินที่จัดสรร 
  5. การบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA ให้ดำเนินการก่อนตรวจประกันคุณภาพ ประมาณ
เดือนมิถุนายน 2563 
 

 1.2 การเก็บรวบรวมข้อมลูการมีงานทำของบัณฑิต รหัส 58 และความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ัณฑิต 
  วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักบริหารกลยุทธ์ ได้เชิญ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 
เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
  1. ปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต รับผิดชอบโดยสถาบันวิจัยและการ
พัฒนา โดยให้สำนักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ทั้งนี้ได้มีระบบการบันทึกข้อมูลการมีงานทำที่
บัณฑิตสามารถให้ข้อมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (สถาบันวิจัยจะแจ้งที่อยู่ของเว็บไซต์ในภายหลัง) โดย
จัดเก็บ 3 ระยะ ได้แก่ รอบท่ี 1 ช่วงเดือนมีนาคม, รอบท่ี 2 ช่วงเดือนสิงหาคม และ รอบท่ี 3 ช่วงเดือนตุลาคม 
  2. สำหรับข้อมูลสำหรับใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิต รหัส 58 (สำเร็จการศึกษา 1/2561) ต้องเก็บรวบรวมให้แล้วเสร็จในเดือน
มิถุนายน 2563 โดยทางสถาบันวิจัยจะแจ้งที่อยู่ของเว็บไซต์มาให้ทางหลักสูตรฯ ส่งไปให้บัณฑิตดำเนินการ
กรอกข้อมูล 
  3. ระบบการบันทึกข้อมูลการมีงานทำ จะมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ระบบสำรวจภาวะการมี
งานทำ ใช้สำหรับบัณฑิตกรอกข้อมูล และ 2) ระบบแสดงข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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หลักสูตรใช้ติดตามสถานะการมีงานทำของบัณฑิต (สำนักวิทยบริการฯ จะกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานและแจ้ง
ให้ทราบในภายหลัง) 
 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  1. เกณฑ์พื้นฐานของ IQA ต้องจัดเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 
20 ของจำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
  2. สถาบันวิจัยฯ จะจัดทำและนำส่งไฟล์ข้อมูลกลางมายังหลักสูตร เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้
เหมือนกัน แต่ในด้านที่ 6 และ 8 หลักสูตรจะต้องกำหนดข้อคำถามที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด
เอง สำหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละหลักสูตร แต่ต้องมีหลักฐานที่ระบุการยืนยัน
ตัวของผู้ใช้งานบัณฑิตในแบบสอบถาม เช่น การลงนามและการประทับตราของหน่วยงาน การลงวันที่ที่ให้
ข้อมูล เป็นต้น 
  3. สถาบันวิจัยฯ จะจัดสรรงบฯ ประมาณดำเนินงานมาให้หลักสูตร โดยคำนวณจากจำนวน
ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 
 

 1.3 ความคืบหน้าการพัฒนารายวิชาเลือกร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
  ตามที่สาขาวิชาได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการสร้างรายวิชา 
จำนวน 10 รายวิชา ซึ่งได้นำเสนอคณะฯ เพื่อนำไปเป็นวิชาเลือกให้กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ ในชุดร้านค้าออนไลน์ แล้วนั้น คณบดีฯ ได้แจ้งในที่ประชุม
คณะฯ วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ความว่า คณะฯ ได้จัดทำการสำรวจจากกลุ่มคนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ประกอบการ และผู้สูงอายุ ผลการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการ ร้านค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ ภาษาจีนสำหรับผู้ประกอบการ จิตวิทยาสำหรับ
ผู้ประกอบการ และการเป็นผู้ประกอบการอาหาร  
  ทั้งนี้ คณบดี ได้รับดำริมาจากอธิการบดี ให้ศึกษาและจัดทำเป็นโครงการอบรมก่อน เพื่อดู
ทิศทางและแนวโน้มของผู้สนใจจริง ๆ เนื่องจากการพัฒนาเป็นหลักสูตร เพ่ือรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้วยหลักสูตรนี้ จำเป็นต้องใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวนมาก ซึ่งเป็นไปได้ยากในเวลานี้ 
 

 1.4 การแต่งกายและบุคลกิภาพของอาจารย์และนักศึกษา 
  เนื่องจากมีการแจ้งในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ว่าพบเห็นอาจารย์เดินเล่นมือถือ และใส่
รองเท้าแตะในระหว่างการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งเห็นว่าไม่เหมาะสม จึงฝากแจ้งเตือนมายังคณะ ให้
ช่วยบอกกล่าว กำชับ และรับทราบนโยบายของผู้บริหารในการมีบุคลิกภาพที่ดีในระหว่างอยู่ในมหาวิทยาลัย 
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 1.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  ด้วยภาระหน้าที่ของอาจารย์ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องรับผิดชอบใน 5 ด้าน ดังที่
ทราบกันอยู่แล้ว การนี้คณะฯ จึงขอความร่วมมือจากสาขาวิชา ในการเสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรละ 1 คน เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะฯ โดยจะ
ขอทราบชื่อในวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  
 

 1.6 การจัดการเรยีนการสอนในปีการศึกษา 2563  
  คณบดี แจ้งว่า นโยบายของมหาวิทยาลัยต้องการมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา 
ใน 2 มิติ ได้แก่ ความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน และความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ 
สำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามนโยบายในมิติความเป็นเลิศในการ
จัดการเรียนการสอน ดังนั้น ในปีการศึกษา 2563 จึงขอให้สาขาวิชาต่าง ๆ ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   1. ทุกสาขาวิชาต้องนำ มคอ.3 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ทุกรายวิชา 
   2. กิจการการเรียนการสอน และการวัด/การประเมินผล ต้องสอดคล้องกัน โดยระบุใน 
มคอ.3 ให้ชัดเจน  
   3. กิจการการเรียนการสอน ต้องมีลักษณะของ Active Learning (แต่ละสัปดาห์ให้มี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ใช่มีเพียงการบรรยาย) 
   4. แต่ละสาขาวิชาจะต้องมีรายวิชาบนระบบ WBSC อย่างน้อย 3 รายวิชา 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งท่ี 

1/2563 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันพุธ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 
2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 - 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การจัดหาเจลล้างมือบริการอาจารย์ในห้องหลักสูตร 
  สืบเนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า และเพื่อเป็นการป้องการระบาดของเชื้อ
ดังกล่าวสู่บุคลากรของหลักสูตร จึงขอใช้เงินของหลักสูตร จัดซื้อเจลล้างมือ ที่จัดจำหน่ายโดยสำนักงานกิจการ
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พิเศษ ขนาด 500 มิลลิกรัม จำนวน 1 ขวด ราคา 199 บาท โดยจะนำมาจัดให้บริการภายในห้องพักอาจารย์
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติการใช้เงินของหลักสูตร จำนวน 199 บาท 
 

 4.2 ผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา  
  ตามที่นักศึกษาของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้ ส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษที่จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 28 และ 
31 มกราคม 2563 ผลการทดสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 
ชั้นปีท่ี 3 

ชื่อ-สกลุ Listening Listening 
(เทียบ) 

Reading Reading 
(เทียบ) 

คะแนน
เทียบโทอิค 

นางสาวปาณิศรา  ธรรมจุฒา 34 150 18 20 170 

นางสาวภัควลญัชญ์  อุ้มบุญ 38 175 27 70 245 

นางสาวสกุนตลา  อุ่นคำ 33 145 29 85 230 

นางสาววรรณิภา  โพธิเสน 35 160 25 60 220 

นางสาวปรารถนา  เจตชุ่ม 49 245 36 125 370 

นางสาวธัญวรตัม์  คงวิจิตร 48 240 41 160 400 

นางสาวพิชามนช์ุ  แสนด ี 42 195 35 120 315 

นางสาวภัทราวรรณ  หัตธรรมโม 31 135 27 70 205 

นายนพณัฐ  เภตรายนต ์ 53 270 36 125 395 

นางสาวศศิธร  ระดมกิจ 29 125 22 40 165 

นางสาวชนนิกานต์  แสงศร ี 24 95 34 115 210 

นางสาวมนิตา  ลักษมีวณิชย ์ 30 130 24 50 180 

นายขวัญชัย  อินทวัฒน์   30 130 22 40 170 

 
ชั้นปีที่ 2 

ชื่อ-สกลุ Listening Listening 
(เทียบ) 

Reading Reading 
(เทียบ) 

คะแนน
เทียบโทอิค 

นางสาวปวริศา  นิพันธ์รัมย ์ 31 135 26 65 200 

นางสาวสุธิดา  ศริิบุญ 43 200 31 95 295 

นางสาวณัฐชยา  พรหมสุวรรณ 35 160 32 100 260 
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นางสาวกานต์พิชญา  จำนงบุญ 54 275 37 130 405 

นางสาวคนธนันท์  กลิ่นคำด ี 29 125 23 45 170 

นางสาวธนภัทร  ศิริเมือง 34 150 37 130 280 

นางสาวศศิวิมล  มูลสาคร 35 160 24 50 210 

นางสาวชุติมา  เศียรอุ่น 40 185 19 25 210 

นางสาวปวีณ์นุช  มัจฉวานิช 38 175 29 85 260 

นางสาวแก้วกัลยา  จันทคำภา 27 115 21 35 150 

นางสาวพสชนัน  ปัญญาวงศ์งาม 35 160 30 90 250 

นางสาวอภิญญา  เที่ยงตรง 59 310 35 120 430 

นางสาววชิรญา  ภัทรบวรกุล 25 100 17 15 115 

นางสาวปภาดา  บุตรจง 47 230 35 120 350 

นายณัฐดนยั  เบญมซูา 43 200 28 80 280 

นางสาวสุฑาศณิี  เขียวอุดม 33 145 20 30 175 

นางสาวปิติกานต ์ ผลสงเคราะห ์ 30 130 25 60 190 

นายจักรภัทร์  เลิศมั่นคง 66 350 39 145 495 

นางสาวชนาภา  ไขศร ี 30 130 27 70 200 

นางสาวบุณรดา  สินสุวัฒนากุล 39 180 24 50 230 

นางสาวอริสรา คล้ายสุบรรณ ์ 33 145 21 35 180 

นางสาวอรญา อำภาพรรณ 46 220 25 60 280 

 เมื่อวิเคราะห์จากผลคะแนนแล้ว จะพบว่า  
ระดับ ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 2 

คะแนน < 300 9 18 
คะแนน > 300 และ > 450 4 3 
คะแนน > 450 - 1 

 ทั้งนีจ้ากการและเปลี่ยนเรียนรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้สนับสนุน
และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 - การสอนที่เน้นการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Technical term) ให้มากขึ้น 
 - การให้คะแนนพิเศษเพ่ิม หากนักศึกษามีความก้าวหน้าในการใช้งาน English Discovery  
 - การคัดเลือกผู้สอนที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ  เข้า
มาจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของสาขาวิชา 
 - การนำเสนอแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟชบุ๊ก  
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 - อาจารย์ที่ปรึกษาประสานงานให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการการทดสอบและการอบรมที่คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดขึ้น 
 ทั้งนี้ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทุกท่านช่วยกันทุกทาง เพื่อทำให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานนี้ 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.3 การเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  สืบเนื่องจาก คณะได้ขอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรละ 1 คน เพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะฯ จากการพิจารณาร่วมกัน เห็นว่าควร
เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร เป็นคณะกรรมการดังกล่าว 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณา 
 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันศุกร์ ที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2563  
  ประธานหลักสูตรฯ แจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ณ วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 76,000.55 บาท มีรายการเคลื่อนไหว 
ดังนี้ 
    - ทำบุญงานศพคุณพ่อ นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว  จำนวน 2,000 บาท 
    - จัดซื้อเจลล้างมือ ขนาด 500 มิลลิกรัม 1 ขวด จำนวน 199 บาท 
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     ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 21,094.39 บาท มีรายการเคลื่อนไหว 
ดังนี้  

  
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดการประชุม  เวลา 14.30 น.  
 
 
 
 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 
ผู้จด/ตรวจรายงานการประชุม 


