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ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 ความคืบหน้าการติดตามการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน 

1.2 นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2563 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การติดตามข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รหัส 58 และการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพจิารณา 

4.1 การจัดผู้สอนในปีการศึกษา 2563 

4.2 ขออนุมัติใช้งบประมาณหลักสูตรฯ ในกิจกรรมศึกษาดูงาน 

4.3 การจัดทำข้อสอบปลายภาคศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศกึษา ณ วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 

 

รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 3/2563 
วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา เวลา 11.00-12.00 น.  

ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ 
-------------------------------------------------------- 

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์   กรรมการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  กรรมการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐติิยา เนตรวงษ์  กรรมการ  
 

เริ่มประชุม เวลา 11.00 น.  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 1.1 ความคืบหน้าการติดตามการตรวจประกันคณุภาพการศกึษาภายใน รอบ 6 
เดือน 
  ตามที่สำนักบริหารกลยุทธ์ (สบย.) ได้กำหนดให้หลักสูตรฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
(มคอ.7) องค์ประกอบที่ 1 รายงานต่อ สบย. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ทั้งนี้ได้มีการนัดพูดคุยเพ่ือติดตาม
และให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอรายงาน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี ้
   1. ให้หลักสูตรฯ เพิ่มข้อมูลในหมวด 1 ให้ครบถ้วน รวมถึงการได้รับการรับรองหลักสูตรฯ 
จาก สกอ. 
   2. ให้นำเสนอข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร โดย
ใชวุ้ฒิการศึกษาจากปริญญาเอก โท ตรี ตามลำดับ 
   3. ให้ปรับข้อมูลผลงานทางวิชาการภายในเวลาไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง โดยให้เป็นข้อมูลที่
สามารถแสดงหลักฐานการเผยแพร่แล้ว เป็นสำคัญ ซึ่งจะต้องระบุเลขหน้าของบทความที่เผยแพร่ไดจ้ริง 
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  ทั้งนี้ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ได้รับข้อมูลและนำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ พร้อม
ทั้งได้นำส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าวให้กับทาง สบย. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

 1.2 นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563 
  สรุปข้อมูลจากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อวันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 301 อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน โดยมีวิทยากร 3 คน มีรายละเอียดพอ
สังเขป ดังนี ้
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ให้คิดทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดี  
   ๐ ด้านหลักสูตร  
    - ต้องการให้เป็นหลักสูตรบูรณาการ  
    - ไม่ควรใช้อาจารย์ผู ้รับผิดชอบชุดเดิม (ยกเว้นหลักสูตรที่จำเป็นต้องมีสถาบัน
วิชาชีพรับรองมาตรฐาน) 
    - รายวิชาควรเป็นวิชาใหม่ทั้งหมด ไม่อยากให้ใช้รายวิชาเหมือนเดมิ 
    - บางรายวิชาอาจดึงมาเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น 
    - หลักสูตรใหม่ที่จะสร้างขึ้น เน้นให้บัณฑิตเรียนแล้วทำงานได้เลย ควรแตกต่างจากที่
อื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่ง เปิดหลักสูตร วิทยาการข้อมูล ซึ่งเรียนเนื้อหาต่าง ๆ ครอบคลุมเรื่อง 
Data Science  
   ๐ ด้านนักศึกษา  
    - นอกจากการจัดการเรียนการสอนทางวิชาการแล้ว ควรให้ความสำคัญด้านอื่น ๆ 
ด้วย เช่น บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ ไอท ี
   ๐ ด้านการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
    - ควรจัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย ใช้ความรู้สร้างงานใน
มหาวิทยาลัย  
 
  ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ให้เน้นการทำหลักสูตรแบบ OBE 
   ๐ ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
    - ให้ติดตามข้อมูลอาชีพใหม่ในอนาคต จากข้อมูลของ World Academic Forum 
– Job Landscape 2020 เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ทีท่ันสมัย 
    - หลักสูตรต้องพัฒนาด้วยรูปแบบ OBE (Outcome Based Education) เท่านั้น 
    - หลักสูตรที่พฒันา ทำได้ 2 รูปแบบ คือ ไดป้ริญญา และไม่ได้ปริญญา 
   ๐ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
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    - ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ทุกรายวิชาต้องทำแผนการสอน เนื้อหา และ
กิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นระบบ WBSC 
    - ปีการศึกษา 2563 ทุกรายวิชาต้องจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
แต่ไม่จำเป็นต้องทุกสัปดาห์ ขอให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมหลากหลาย 
    - การสอบภาษาอังกฤษ อาจารย์ที่ดูแลจะใช้วิธีการอะไรบ้าง ที่ทำให้เด็กผา่นการ
สอบภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวงศ์ บุญปลูก ให้ความช่วยเหลือด้านไอทีแก่อาจารย ์
   ๐ ด้านการสนบัการใช้ไอท ี
    - การใช้งานระบบ WBSC จะจัดอบรมให้อาจารย์ 10 รุ่น 
    - การผลิตบทเรียนออนไลน์ / สื่อการเรียน ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้ง และขอความ
ช่วยเหลือจากสำนักวิทยบริการฯ ได้เสมอ 
หมายเหต ุคลิกที่ลิงค์ เพ่ือโหลดเอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การพัฒนากำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 5 S-Curves_สกอ_25630224.pdf  
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 

2/2563 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 การติดตามข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รหัส 58 และการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  ทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ใหล้ิงคเ์พื่อใช้งานระบบฯ ใน 2 ลักษณะ คือ 
   1. ลิงค์สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ใช้ติดตามบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูลการมี
งานทำ ซึ่งจะเห็นข้อมูลเพียงมีงานทำหรือยังไม่มีงานทำเท่านั้น 
   2. ลิงค์สำหรับบัณฑิต ใช้สำหรับบันทึกข้อมลูการมีงานทำ ซึ่งในช่องทางนี้ขอให้ ดร.นันท
วัน เรืองอร่าม ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา รหสั 58 ช่วยติดตามและส่งลิงค์ไปให้บัณฑิตที่ยงัไม่มีงานทำได้บันทึก
ข้อมูลใหม่เป็นระยะ โดยนักศึกษาจะเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบฯ ไดโ้ดยการใส่รหัสนักศึกษา และรหสับัตร
ประจำตัวประชาชน 

https://wbsc.dusit.ac.th/pluginfile.php/534/mod_forum/attachment/6024/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%205%20S-Curves_%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD_25630224.pdf
https://wbsc.dusit.ac.th/pluginfile.php/534/mod_forum/attachment/6024/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%205%20S-Curves_%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD_25630224.pdf
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  ทั้งนี้ สถาบันวิจัยฯ จะจัดส่งแบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มาให้ยงั
หลักสูตรฯ เพือ่เพ่ิมข้อมูลเกีย่วกับผลลัพธ์การเรียนรู้ทีแ่ตล่ะหลักสูตรกำหนดขึ้นในแบบสอบถาม หมวดที่ 6 
และ 8 ก่อนทีจ่ะนำไปเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บณัฑิต และยำ้วา่ หลักสูตรฯ ตอ้งมีหลักฐานการให้ข้อมูลของผู้ใช้
บัณฑิตด้วย 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การจัดผู้สอนในปีการศึกษา 2563 
  ปีการศึกษา 2563 ที ่จะมาถึงนี ้ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นควรให้มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเพื่อจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งเรื่องคุณสมบัติของผู้สอน 
ประสบการณ์ รวมถึงภาระงานที่แต่ละท่านควรมีอย่างเท่าเทียมกัน  
  โดยที่ประชุมเห็นควรให้มีอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในรายวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2563 
ดังต่อไปนี ้

นักศึกษา รหัส 60 
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต อาจารย์ผูส้อน 

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเลือก 
1633120 โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 3 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 
1634104 เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ 3 ผศ.ดร.จิตชิน จติติสุขพงษ์ 
1634510 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์ 3 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 

รวม 9  
   

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

1634805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

5 ผศ.ดร.จิตชิน จติติสุขพงษ์ 

รวม 5  
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นักศึกษา รหัส 61 
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต อาจารย์ผูส้อน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4 สำนักส่งเสริมวชิาการ 

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาบังคับ 

1631605 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้ใช้ 3 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 

1633417 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 3 ผศ.ดร.บญุญลักษม์ ตำนานจิตร 

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเลือก 

1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 3 ผศ.ดร.จิตชิน จติติสุขพงษ์ 
1633125 โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 3 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 
หมวดวิชาเลอืกเสรี 3  

รวม 19  
 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต อาจารย์ผูส้อน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 4 สำนักส่งเสริมวชิาการ 

หมวดวิชาเฉพาะ - วิชาบังคับ 

1633124 พื้นฐานการเริ่มต้นธุรกิจสารสนเทศ 3 ผศ.ดร.จิตชิน จติติสุขพงษ์ 
1633418 การจดัการความรู้ในองค์กรสารสนเทศ 3 ผศ.ดร.บญุญลักษม์ ตำนานจิตร 

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเลือก 

1632314 การศึกษาผู้ใช ้ 3 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
1633127 การวเิคราะห์สื่อและเครือข่ายสังคม  3 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 
หมวดวิชาเลอืกเสรี 3  

รวม 19  
 

 มติที่ประชุม รับทราบและเห็นด้วยตามมติที่ประชุม 
 

 4.2 ขออนุมัติใช้งบประมาณหลักสูตรฯ ในกิจกรรมศึกษาดูงาน 
  ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ขอใช้เงินงบประมาณหลักสูตรฯ ในส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อใช้
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ ค่าน้ำมัน และค่าของตอบแทนสถานที่ดูงาน ในกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
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 มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณหลักสูตรฯ ในส่วนกิจการนักศึกษา จำนวน 
3,000 บาท 
 

 4.3 การจัดทำข้อสอบปลายภาคศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
  ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดให้คณะฯ นำส่งข้อสอบปลายภาค 
ภายในวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 นั้น ทางคณะฯ จะมีขั้นตอนการดำเนินงานในการตรวจทานข้อสอบในระดับ
คณะฯ ซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ดังนั้นขอเรียนแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ดำเนินการจัดทำข้อสอบ และ
นำสง่มายังหลักสูตรฯ ตามกรอบเวลา ดังน้ี 
   9 มีนาคม 2563  - อาจารย์ผู้สอน นำส่งข้อสอบปลายภาคมายังหลักสูตร 
   12 มีนาคม 2563  - อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ ตรวจทานข้อสอบ และแจ้งกลับไปยัง

อาจารย์ผู้สอนปรับแก้ตามคำแนะนำ 
   13 มีนาคม 2563 - หลักสูตรฯ รวบรวมข้อสอบที่ปรับแก้ไขแล้ว นำส่งคณะฯ เพื่อ

ดำเนินการขั้นต่อไป 

 
   

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันอังคาร ที่ 3 
มีนาคม 2563  
  ประธานหลักสูตรฯ แจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศกึษา 
ณ วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 ดังนี ้
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 76,000.55 บาท มีรายการเคลื่อนไหว 
ดังนี้ 
    - ทำบุญงานศพคุณแม่ ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาง   จำนวน 1,000 บาท 
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     ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 18,094.39 บาท มีรายการเคลื่อนไหว 
ดังนี ้ 
    - จ่ายเงินกิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3,000 บาท 

   
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดการประชมุ  เวลา 12.30 น.  
 
 
 
 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 
ผู้จด/ตรวจรายงานการประชุม 


