
รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 

วาระการประชุม ครั้งที่ 5/2563 
วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.  

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 นโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 

1.2 การจัดการห้องเรียน ภาคการศึกษา 1/2563 (สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2563 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การปรับแก้ไขรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษา 1/2563 

3.2 การปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษาตามผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การติดตามผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศกึษา ณ วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 
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รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2563 
วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา เวลา 10.00-12.00 น.  

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

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์  กรรมการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  กรรมการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐติิยา เนตรวงษ์  กรรมการ (ลาป่วย) 
 

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 1.1 นโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 
  คณบดี ได้แจ้งผ่านทางไลน์กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดการ
เรยีนการสอนในปีการศึกษา 2563 โดยมีประเด็นดังนี ้
   - เอกสารประกอบการสอน ทุกรายวิชา จะต้องทำเป็น pdf file แขวนไว้ในระบบ WBSC 
   - อาจารย์ผู ้สอนต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ เป็น 
Offline และ Online ที่อัตราส่วน 60 : 40  
   - คณาจารย์ทุกท่าน ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมตามปฏิทินวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ถูกต้อง 
  ดังนั้นประธานฯ จึงขอแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ผู้สอน รับทราบข้อมูลและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
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 1.2 การจัดการห้องเรียน ภาคการศึกษา 1/2563 (สิ่งสนับสนุนการเรียนรู)้ 
  ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กำหนดห้องเรียนมาให้กับหลักสูตรฯ โดยใน
ภาคการศึกษา 1/2563 หลักสูตรฯ ของเราได้ 2 ห้อง คือ 10504 และ 10505 แต่รายวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษา
ในชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ส่วนใหญ่เป็นรายวิชาที่จำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงได้ทำการขอ
ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และได้รับการจัดสรรมาให ้ดังตารางสอน ด้านล่าง
น้ี 
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ตารางสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษารหัส 60 (ปี 4) 

วัน/เวลา 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 

จันทร์    

 
 
 

 

อังคาร 

 1633120 
โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

ตอนเรียน A1 เวลา 8.00-12.00 น. 
 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ห้อง 11307 

 1634104 
เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ 

ตอนเรียน A1 เวลา 13.00-17.00 น. 
ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ห้อง On demand 

 
 
 
 

พุธ 

1634510 
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-12.00 น. 
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม ห้อง On demand 

 
 

 
 

  
 
 

 

พฤหัส 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ศุกร์    
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ตารางสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษารหัส 61 (ปี 3) 
วัน/เวลา 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 

จันทร์ 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 
 
 
 

2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 

 
 
 
 

อังคาร 

 1633123 
การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 

ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-12.00 น. 
ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ห้อง On demand 

 1633417 
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 

ตอนเรียน A1 เวลา 13.00-17.00 น. 
ผศ.ดร.บญุญลักษม์ ตำนานจิตร ห้อง 10504 

 

พุธ 

1631605 
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้ใช้ 

ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-11.00 น. 
ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ห้อง 10504 

 
 
 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
 
 

 

พฤหัส หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
 
 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
 
 
 

ศุกร์ 

1633125 
โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

ตอนเรียน A1 เวลา 08.00-12.00 น. 
 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ห้อง 11307 

 
 
 

2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 

 
 
 

 
หมายเหตุ :  วิชาเลือกเสรี  3  หน่วยกิต  เลือกเรียนได้ตามความสนใจ และต้องไม่ใช่ช่วงเวลาที่มีรายวิชาของหลักสูตร 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 

4/2563 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันอังคาร ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 
2563 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ MS Team  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 การปรบัแก้ไขรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษา 1/2563 
  จากนโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 (วาระที่ 1.1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
แต่ละรายวิชา จำเป็นต้องกลับไปทบทวนและวางแผนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) อีกครั้ง เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน  
  ทั้งนี้หลักสูตรฯ อาจใช้วิธีการพูดคุยระหว่างอาจารย์ที่มีตารางสอนในวันเดียวกัน หากจะนัด
หมายให้นักศึกษามาเรียนในลักษณะห้องเรียนปกติ (Offline) ก็ให้นัดเหมือนกัน หรือหากจะนัดหมายให้
นักศึกษาเรียนในลักษณะห้องเรียนออนไลน์ (Online) ก็ให้นัดให้เหมือนกัน เพื่อให้นักศึกษาเดินทางมา
มหาวิทยาลัยน้อยที่สุด และปลอดภัยมากที่สุด อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักศึกษาอีกด้วย 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ และจะนำข้อมูลที่ปรับปรุงมาแจ้งต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป 
 

 3.2 การปรบัปรุงคุณลักษณะของนักศึกษาตามผลการประเมนิของผู้ใช้บณัฑิต 
  จากการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดย ดร.นันทวัน เรืองอร่าม มีประเด็น 
ที่หลักสูตรฯ ควรนำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษาตามผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต โดย
นำผลการประเมินจาก ผู้ใช้บัณฑิตไปปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษา ดังนี้ ในที่ประชุมพิจารณ าว่าในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต และด้านคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตค่าเฉลี่ยด้านรวมอยู่ในเกณฑ์มากทุก
ด้าน 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยนำค่าเฉลี่ยปานกลางมาพิจารณาพบว่า ค่าเฉลี่ยปานกลางราย
ข้ออยู่ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่อง ประยุกต์ใช้

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และความรู้เชิงสถิติเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน  (x ̅ = 3.50) มีการนำเสนอและ

การสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ (x ̅ = 3.33) และมีวิธีการ

ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในรูปแบบภาษาอังกฤษให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ และมีประสิทธิภาพ (x ̅ = 3.42) 
  ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ จะเน้นการพัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องประยุกต์ใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และความรู้เชิง



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 

  

สถิติเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน มีการนำเสนอและการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ และมีวิธีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในรูปแบบภาษาอังกฤษให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ และมี
ประสิทธิภาพ 
 
 มติที่ประชุม รับทราบและเห็นด้วยกับวิธีการที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การติดตามผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
  ตามที่หลักสูตรฯ ได้กำหนดให้อาจารย์ผู้สอน นำส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5) รายงานผลการเรียนจากระบบบริหารการศึกษา รายงานผลคะแนน  และรายงานสรุปผลการเรียน 
ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งหลักสูตรได้รับครบถ้วน และขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรช่วยกัน
ตรวจสอบ หากมีข้อบกพร่องใดๆ จะได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนนำข้อเสนอแนะกลับไปปรับปรุงในการจัดการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 
  ผลการพิจารณา เห็นว่า ทุกรายวิชามีการรายงานผลการดำเนินงานได้เรียบร้อย แม้จะมี
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจารย์ผู้สอนก็ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนไปเป็นห้องเรียน
ออนไลน์ และยังได้เห็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้แก่  
   - ปัญหาสัญญาณเครือข่ายสื่อสารของนักศึกษาบางคนไม่ดี จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
แบบออนไลน์ โดย ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ได้เสนอแนะว่า หากไม่จำเป็นที่ต้องเห็นหน้านักศึกษา ก็ให้
นักศึกษาปิดกล้อง เพ่ือเป็นการลดการใช้ข้อมูลในระหว่างออนไลน์ลงไป  
   - ปัญหานักศึกษาเข้าห้องเรียน แต่ไม่ได้นั ่งเรียนในนระหว่างที่มีการเรียนการสอน
ออนไลน์ ประเด็นนี้ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ได้เสนอว่า ในระหว่างที่มีการสอน อาจารย์ผู้สอนอาจมี
คำถามทบทวนเป็นระยะ เพื่อดึงดูดให้เด็กมีความสนใจการเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจใช้เป็นแบบสอบถาม 1-2 
ข้อ เป็นระยะๆ 
 
 มติที่ประชุม   รับทราบ  
   

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันศุกร ์ที่ 29 
พฤษภาคม 2563  
  ประธานหลักสูตรฯ แจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศกึษา 
ณ วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดังนี ้
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   ๐ เงินบริหารหลักสูตร ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 76,000.55 บาท มีรายการเคลื่อนไหว 
ดังนี้ 
    - จ่ายเงิน ช่วยเหลืองานศพของ ผศ.ธวัชชัย คณะมนุษย์ฯ จำนวน 1,000 บาท 
 

   
 
 
     ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 21,094.39 บาท  
    - ผศ.ดร.สายสดุา ปั้นตระกูล คืนเงินที่จะใช้ในกิจกรรมศึกษาดูงาน ม.มหิดล 
เนื่องจากมีการยกเลิก จำนวน 3,000 บาท 
 

   
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดการประชมุ  เวลา 12.10 น.  
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