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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเช้ือโควิด-19 ปีการศึกษา 2563 

4.2 การวางแผนจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

4.3 แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของนกัศึกษา ในปีการศึกษา 2563 

4.4 การรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 
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ระเบียบว่าระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ 
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เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น.  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 - 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 

6/2563 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2563 วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลังสูตร ปีการศึกษา 
2562 
  ประธานฯ อ้างถึง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2562 ที่จัดในวันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 
ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ เป็นประธาน, รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงษ์พัฒนโยธิน เป็นกรรมการ
ภายนอก, รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น เป็นกรรมการภายใน และ อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญ
ประเวศ เป็นเลขานุการ โดยในกิจกรรมดังกล่าว คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำ และประเมินอยู่ระดับดี ด้วย
คะแนน 3.67 โดยมีเงื่อนไขให้ปรับการเขียนในบางตัวบ่งช้ีให้เห็นการดำเนินงานท่ีชัดเจนมากขึ้น โดยในตัวบ่งช้ี
มีคำแนะนำ ดังนี้ 
องค์ประกอบ ประเด็น ข้อเสนอแนะ 

1 เกณฑ์ประเมิน
ข้อ 10 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ควรระบุให้เห็นถึง
ความต่อเนื่องของการดำเนินการจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 จน
มาถึงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

2 ตัวบ่งช้ี 2.1 ปรับแก้ค่าคะแนนในตารางการประเมินตนเอง จาก 4.05 เป็น 4.04 
3 ข้อมูลนักศึกษา ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาอีกครั้ง โดยใช้ข้อมูลจาก สบย. ท่ีได้เผยแพร่ใน

เดือนกรกฎาคม 2563 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ไม่ต้องอธิบายถึงกลไกของการรับนักศึกษา ให้ระบุเพียง 

“ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ไม่ได้เปิดรับนักศึกษา ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอรับการพิจารณาในด้านการรับนักศึกษา” 

4 ตัวบ่งช้ี 4.1 
(สามารถเพิ่มได้

ถึงระดับ 4) 

การบริหารอาจารย์ ควรระบุให้เห็นถึงวิธีการบริหารที่ช่วยให้ ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เช่น 
การให้รู้ภาระงานแต่เนิ่น ๆ, การมอบหมายภาระงานสอนให้น้อยลง เพื่อ
มีเวลาในการทำผลงานวิชาการ เป็นต้น 

5 ตัวบ่งช้ี 5.2 ประเด็น การกำหนดผู้สอน  
๐ เกริ่นนำให้ระบุว่า “การกำหนดผู้สอน ได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ.2558 
ดังต่อไปนี้” 
๐ ข้อ 2.4) พิจารณาจากผลการประเมินผู้สอน ให้ระบุเพิ่มเกี่ยวกับปัญหา
ที่ผู้เรียนได้นำเสนอ แล้วจึงนำไปสู่การปรับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในครั้งต่อไป” 
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องค์ประกอบ ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
๐ การจัดการเรียนการสอนที ่มีการบูรณาการฯ ให้นำเสนอให้ครบ
กระบวนการในรายวิชาการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ ่น ก็
เพียงพอแล้ว และต้องระบุให้เห็นคำว่า การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ด้วย 

 ตัวบ่งช้ี 5.3 ๐ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (ทวนสอบจาก 
มคอ.5) ควรระบุว่ามีการทวนสอบกี่รายวิชา มีรายวิชาอะไรบ้าง มี
ประเด็นข้อสังเกตอะไรบ้าง และมีแนวทางการพัฒนาอย่างไร 
๐ การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (ประเมินรายวิชา) ผล
การประเมินพบประเด็นอะไร แล้วมีการปรับปรุงกระบวนการใหม่
อย่างไร สามารถนำเสนอในรูปของตารางได้ 

- ตารางท่ี 2 ผล
การประเมิน
คุณภาพฯ 

ให้ปรับข้อมูลในตาราง โดยใส่ตัวเลขสรุปผลการประเมิน ให้ถูกต้อง และ
ชัดเจน ท้ังแนวตั้งและแนวนอน 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ และจะนำไปปรับการเขียน โดยกำหนดให้นำส่งภายในวันจันทร์ 
ท่ี 27 กรกฎาคม 2563 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำขึ้นระบบ CheQA ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

  4.1 การรณรงค์ป้องกันการแพรร่ะบาดเช้ือโควิด-19 ปีการศึกษา 2563 
   ประธานหลักสูตรฯ ได้เสนอกับที่ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อโค
วิด-19 ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ที่ต้องจัดให้มีการเรียนผสมผสานระหว่าง On-
site และ On-line โดยขอหารือเกี ่ยวกับการจัดทำหน้ากากผ้าแจกให้นักศึกษาปัจจุบัน คนละ 1 อัน ใน
เบื้องต้นที่ได้หาข้อมูล หน้ากากสายคล้องคอ ผ้า 2 ชั้น ราคาชิ้นละ 50 บาท (100 ชิ้นขึ้นไป) โดยจำนวนที่จะ
แจกประกอบด้วย 
    ๐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน   จำนวน 6 คน 
    ๐ นักศึกษาปัจจุบัน  ช้ันปีท่ี 3    จำนวน 24 คน  
      ช้ันปีท่ี 4     จำนวน 20 คน  
    รวมทั้งส้ิน       จำนวน 50 คน  
   จำนวนดังกล่าวยังไม่ถึงจำนวนที่จะสั่งทำได้ ในราคาชิ้นละ 50 บาท ดังนั้นจึงขอหารือ
เพื่อจัดทำให้ศิษย์เก่าด้วย โดยจะขอนำเสนอรายละเอียดในวาระถัดไป 
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 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 4.2 การวางแผนจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
  ประธานหลักสูตรฯ แจ้งต่อท่ีประชุมถึงเกณฑ์การประกันคุณภาพ ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพของ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับข้อมูลจากผู้ใช้งานบัณฑิต ในการ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของบัณฑิต จากการดำเนินการในปีการศึกษา 2562 การติดตามและการเก็บ
แบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ทำได้ยาก และได้รับแบบสอบถามกลับในจำนวนท่ีเป็นไปตามเกณฑ์เท่านั้น แต่
ในปีการศึกษา 2563 นี้ หลักสูตรฯ อยากให้มีผลสะท้อนจากผู้ใช้บัณฑิตให้มีจำนวนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ จึง
ขอหารือ ในการใช้กลยุทธ์ “การให้หน้ากากผ้าเป็นของที่ระลึก” เพื่อกระตุ้นให้บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2562 (จำนวน 36 คน) ช่วยติดตาม ประสานงานกับหัวหน้างานในการตอบแบบสอบถาม และ
ส่งกลับมายังหลักสูตร ภายในเดือนสิงหาคม 2563 
  สำหรับบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ท่ีกำลังศึกษาต่อ หรือยังไม่ได้ทำงาน 
นั้น ทางหลักสูตรก็ให้เช่นเดียวกัน แต่จะให้หลังจากเดือนสิงหาคม 2563 ไปแล้ว  
  ส่วนศิษย์เก ่ารหัส 57-58 (จำนวน 89 คน) หลักสูตรฯ จะประชาสัมพันธ ์ และทำ
แบบสอบถามเพื่อติดตาม เพื่อทำข้อมูลศิษย์เก่า โดยจะขอข้อมูลสถานที่ทำงานปัจจุบัน ความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง ทั้งการ Re-skills และ Up-skills เพื่อหลักสูตรฯ จะได้นำมาวิเคราะห์ และหาช่องทางในการ
พัฒนาศิษย์เก่าให้ตรงกับความต้องการในโอกาสต่อไป 
  ดังนั้น การสั่งทำหน้ากากผ้า เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ นักศึกษาปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่า ต้องส่ังจำนวน 150 ช้ิน ช้ินละ 50 บาท ค่าส่ง 70 บาท รวมเป็นเงิน 7,570 บาท ซึ่งจะขออนุมัติใช้เงิน
จากกิจการนักศึกษาของหลักสูตร  
 มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบอนุมัติการใช้เงินจำนวนดังกล่าว 
 

 4.3 แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 
  โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
  1) ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาส่งนักศึกษา ช้ันปีท่ี 3 และปีท่ี 4 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบ TOEIC ท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดขึ้น ตามกำหนดการ ดังนี้ 
   -TOEIC PRE-TEST วันท่ี 21 สิงหาคม 2563 
   - กิจกรรมการเรียนการสอนทุกวันศุกร์  
    เดือนกันยายน   วันท่ี 4 11 18 และ 25 
    เดือนตุลาคม   วันท่ี 2 9 16 และ 30 
    เดือนพฤศจิกายน  วันท่ี 6 และ 13  
     -TOEIC POST-TEST วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 
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  2) ท่ีประชุมมอบหมายให้อาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปีท่ี 4 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ดำเนินการ
ให้นักศึกษาชั้นปีที ่ 4 ทุกคน ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 4.4 การรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563  
  โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
  ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้แก่ ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ท่ีปรึกษานักศึกษาช้ันปีท่ี 4 และผศ.
ดร. บุญญลักษม์ ตำนานจิตร ท่ีปรึกษานักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ดำเนินการติดตามการลงทะเบียนเรียน การชำระค่า
เทอม และผลการเรียนของนักศึกษา และผลการสอบ TOEIC ของนักศึกษาชั ้นปีที ่ 4 ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยเป็นรายบุคคล 

 4.5 การติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุกช้ันปี ในปีการศึกษา 2563 
  โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
  การติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปี พบว่า นักศึกษารายใดมีผลการเรียนที่มี
แนวโน้มเส่ียง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัยกำหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาติดตาม พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด การติดตามผลการเรียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้      
  1) กลุ่มที่เก็บหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ
สถานประกอบการภายนอกมอบหมายให้อาจารย์นิเทศติดตามและให้คำปรึกษา รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้
นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการได้ ครบ 600 ชั่วโมง พบว่า เนื่องจากยังอยู่
ในช่วงการเฝ้าระวังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอกได้ ทางหลักสูตรฯ จึงได้ดำเนินการหาสถานท่ี
ฝึกงานโดยขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาทิเช่น สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สวนดุสิตโพล เป็นต้น โดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเต็มใจรับนักศึกษา
ฝึกงาน ในช่วงแรกยังไม่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอก 3 นักศึกษาได้ฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆใน
ลักษณะ Onsite แต่เมื ่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดระลอก 3 หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อนุญาตให้นักศึกษาฝึกงานในลักษณะ Online ได้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสามารถฝึกครบ 600 ช่ัวโมง ทุกคน 
  2) กลุ่มที่เก็บหน่วยกิตไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร ได้แก่ นายวัฒนากรณ์ กันทะแก้ว 
(นักศึกษามีความบกพร่องทางการได้ยิน) ได้ทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global 
UGRAD) เป็นระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ท่ีปรึกษาติดตามการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาให้ลงเรียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร การชำระค่าเทอม และผลักดันให้นักศึกษาเรยีน
สำเร็จการศึกษาให้ทันเพื่อน 
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 4.6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 
  โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
  กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยหลักสูตรฯ ได้สำรวจความต้องการและความคาดหวังของ
นักศึกษาก่อนการจัดกิจกรรม พบว่า ความต้องการของนักศึกษาต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอ เพื่อ
เผยแพร่ทางโซเซียลเน็ตเวิร์ค ต้องการทักษะที่สามารถใช้ได้จริงสำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ทักษะ
ทางสถิติเบื้องต้นง่าย ๆ เช่น หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และกิจกรรมท่ี
ดึงดูดผู้ใช้บริการเข้าใช้ห้องสมุด  
  หลักสูตรฯ จึงได้กำหนดการพัฒนาศักยภาพของ นักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เป็น 3 กลุ่มที่สอดคล้องกับแผนพัฒนานักศึกษา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และความต้องการของ
นักศึกษา ดังนี้  
   กลุ่มท่ี 1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมดังนี้ 
    1.1 ความต้องการทักษะการนำเสนอ หลักสูตรฯได้จัดกิจกรรม เทคนิคการพูดให้น่า
ฟัง มีเสน่ห์ เพื่อทำคลิปวิดีทัศน์บน YouTube ให้น่าสนใจสำหรับเสริมทักษะวิชาชีพ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
    1.2 ความต้องการทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมการลงทุน
ในหุ้นจำลองด้วยโปรแกรม Steaming Click2Win นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  
   กลุ่มท่ี 2 ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมดังนี้ 
    2.1 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมการใช้โปรแกรมทางสถิติ
เบ้ืองต้น นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
    2.2 ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมรวมช่องติวสอบ TOEIC บน 
YouTube นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4 
   กลุ่มท่ี 3 ทักษะชีวิตและอาชีพ จัดกิจกรรมดังนี้ 
    3.1 กิจกรรมดึงดูดผู้ใช้เข้าห้องสมุด หลักสูตรฯ จัดกิจกรรมบิดลูกโป่งเพื่อเสริมทักษะ
วิชาชีพ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4 
    3.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
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ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงนิกิจกรรมนักศึกษา ณ วันศุกร์ ท่ี 24 
กรกฎาคม 2563  
  ประธานหลักสูตรฯ แจ้งต่อท่ีประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ณ วันศุกร์ ท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร ยอดเงินคงเหลือท้ังส้ิน 67,848.71 บาท มีรายการเคล่ือนไหว 
ดังนี ้
 
 
    - จ่ายเงิน ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ  จำนวน  2,000  บาท
    - จ่ายเงิน ค่าอาหารว่าง 70บาทx8คน  จำนวน  560  บาท 
    - จ่ายเงิน ค่าน้ำ จำนวน 105 บาท 
    - จ่ายเงิน ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 970 บาท 
    - จ่ายเงิน ค่าขนมของท่ีระลึก กรรมการ 2 คน จำนวน 220 บาท 
  

   
 
     ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา ยอดเงินคงเหลือท้ังส้ิน 21,137.88 บาท   
    - ไม่มีรายการเคล่ือนไหว 
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 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดการประชุม  เวลา 12.10 น.  
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