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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์วิภา    ศุภจารีรักษ์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต  พิจิตรก าเนิด  กรรมการ 
5. ดร.อาภาภรณ์   อังสาชน   กรรมการ 
6. ดร.นันทวัน    เรืองอร่าม  กรรมการ 
7. ดร.ทิพวัลย์    ขันธมะ   กรรมการ 
8. อาจารย์รัชฎาพร   ธิราวรรณ  กรรมการ 
9. อาจารย์จิตชิน   จิตติสุขพงษ์  กรรมการ 
10. นางสาวสุกัญญา   พวงแก้ว   เลขานุการ 
 

 
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา  มัชฌิมา ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 นักศึกษาพิเศษรหัส 58 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนักศึกษาพิเศษ รหัส 58 หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และศาสตร์ มีนักศึกษาพิเศษมาเรียน ทั้งหมด 15 คน ส่วนมากบกพร่อง
ทางการได้ยิน 10 คน บกพร่องทางสายตา 2 คน  บกพร่องทางร่างกาย 2 คน และออทิสิติก จ านวน 1 คน  

  
        มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

1.2 อาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษารหัส 58 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษารหัส 58 นั้น มี

นักศึกษาทั้งหมดจ านวน 72 คน มีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 ตอนเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาตอนเรียน A1 จาก
ล าดับที่ 1-30 จ านวน 30 คน อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นันทวัน เรืองอร่าม และตอนเรียน B1 จากล าดับที่ 31-72 
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จ านวน 42 คน อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน ที่จ านวนของนักศึกษาตอนเรียน A1 น้อยกว่า นั้น
เนื่องจากมีนักศึกษาพิเศษจ านวน 15 คน อยู่ตอนเรียน A1 ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากอาจารย์ที่ปรึกษาแต่
เวลาจัดห้องเรียนให้เด็กพิเศษไปเรียนห้องเดียวกันเวลาลงทะเบียนก็จะมีจ านวนใกล้เคียงกัน แต่ถ้าที่นักศึกษามี
เรื่องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก็สามารถปรึกษาได้ทั้ง 2 ท่าน 

 
        มติที่ประชุม  รับทราบ  
    
 

1.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า เกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้น าส่งงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2558 วงเงินสนับสนุน 25,000 
บาท โดยให้ส่งบทความวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้และโครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องตามแนวคิด 
ทฤษฎี ในบทความวิชาการ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2558 และ
ในส่วนการท างานวิจัยในการท าวิจัยในชั้นเรียนท่านใดสนใจก็ให้เตรียมจับกลุ่มในการคิดหัวข้อเพ่ือน าส่งในรอบ
ต่อไป 

 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 การท า มคอ.3 ที่สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการวิจัย   
     ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ในการท า มคอ.3 แต่ละรายวิชา ภาคเรียนที่ 

1/2558 ให้สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการวิจัยในรายวิชาของหลักสูตรด้วย โดยเสนอแนะให้บูรณา
การงานวิจัย บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

   
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5 ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา 7 ภาคเรียน   
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ในการจ่ายค่าธรรมเนียมนักศึกษา 7 ภาคเรียน  

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ สามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายใน 7 ภาค
เรียนได้ ในส่วนของค่าเล่าเรียนนั้น เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 145,800 บาท และถ้าหากนักศึกษาต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยให้ครบ ตามจ านวนที่เหมาจ่าย โดยเฉลี่ยดังนี้  

ค่าแรกเข้า 7,000 บาท 
ภาคเรียนที่1 และ7 จ่ายค่าธรรมเนียม 17,350 บาท  
ภาคเรียนที่ 2 ถึง 6 จ่ายค่าธรรมเนียม 20,820 บาท  

หากมีนักศึกษามีข้อสงสัยอาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรจะได้ตอบค าถามได้ไปในทิศทางเดียวกัน  
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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                             1.6 การเตรียมความพร้อมในการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า การเตรียมความพร้อมในการตรวจประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง
ประชุม 1208/1  ให้แต่ละหมวดจะต้องน าไฟล์หลักฐานต่าง ๆ มาใส่ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เพ่ือ
เตรียมรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557  ใน วัน เวลา ดังกล่าว 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 
 ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/2558 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม        
พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 
อาคาร 1 ชั้น  

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 
   3.1 การท าวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าในการท าวิดีทัศน์หลักสูตรนั้นให้อาจารย์รายงานการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรเพ่ือรวบรวมภาพถ่ายเพ่ือจัดท าประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

   4.1 การทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร                    
   ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับการทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 
2557 เพ่ือใช้ในการวางแผน ปรับปรุง ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2558 โดยถ้าหากอาจารย์ท่านใดไปท า
อะไร ที่ไหน อย่างไร ให้น ามารายงานในที่ประชุมทราบ เพ่ือจะได้ทราบถึงการด าเนินงานของบุคลากร หรือถ้า
หากมขี้อเสนอะแนะอะไรเกี่ยวกับการด าเนินงานหลักสูตรสามารถน าเสนอได้เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรต่อไป                                                                    

มติที่ประชุม เห็นชอบในการพิจารณาร่วมกันทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ปี 2557 
ให้อาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละหมวดในการประกันคุณภาพ ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือที่จะน าผลจาก
การ ทบทวนมาปรับปรุงผลการด าเนินงานในปี 2558 และน ามารายงานในครั้งต่อไป 
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   4.2 การทบทวนระบบการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
   ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการทบทวนระบบการรับนักศึกษาและการเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษา การรับนักศึกษาพิเศษ ในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 นั้น ในส่วนนักศึกษาออทิสติก
ทางหลักสูตรจะไม่ได้รับนักศึกษา นักศึกษาทางการได้ยินนั้นรับนักศึกษาตามปกติ  แต่ในทางนักศึกษาที่พิการ
ทางสายตาให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านประเมินพิจารณานักศึกษาพิการทางสายตา ว่าจะรับนักศึกษาพิการทาง
สายตาว่าจะเรียนได้หรือไม่ จ านวนรับนักศึกษาท้ังหมด 80 คน ตามแผนการรับนักศึกษา  

มติที่ประชุม เห็นชอบในการพิจารณาร่วมกันในการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 
ตามแผนการรับนักศึกษาจ านวน 80 คน รับนักศึกษาพิการทางการได้ยินและนักศึกษาพิเศษพิการทางสายตานั้น
ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาการเรียนของนักศึกษาว่าสามารถเรียนได้หรือไม่ ในส่วนนักศึกษาออทิสติกไม่ได้รับเข้า
ศึกษาในหลักสุตรบรรณารักษศาสตร์ฯ  

4.3 การวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร                                
- การบริหารจัดการ                                                                                                        
ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันการแบ่งภาระหน้าที่ในส่วนของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรดังนี้                                                                                       
1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ปรศินา มัชฌิมา ประธานกรรมการด้านบริหารจัดการและ
การเงิน                                                                                                                                        
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์  ต านานจิตร    กรรมการด้านวิชาการ             
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต พิจิตรก าเนิน         กรรมการด้านประกันคุณภาพ     
4. ดร.ทิพวัลย์  ขันธมะ                                 กรรมการด้านกิจการนักศึกษา                            
5. อาจารย์รัชฏาพร  ธิราวรรณ                        กรรมการด้านศิลปและวัฒนธรรม 

มติที่ประชุม ในการบริหารจัดการและมีการประชุมทุกวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน
ช่วงบ่ายเพราะอาจารย์ไม่มีชั่วโมงสอน    แต่ถ้าหากมีภาระกิจจะเลื่อนเป็นวันพุธถัดไป    ในส่วนของการติดตาม
งานต่าง ๆ  ในแต่ละปีการศึกษาจะมีการติดตามการด าเนินงาน โดยเดือนที่ 1 มีการวางแผนการด าเนินงาน 
เดือนที่ 2 ติดตามงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน และเดือนที่ 3 ทบทวนผลการด าเนินงาน  

-การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 

ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาโดยเน้นโรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่จะต้องไปแนะแนวในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาที่
จะเข้าศึกษาจะได้เลือกสถานที่เรียนและจะได้ไม่เกิดความล่าช้าในการประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษา โดยการ
ท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรส่งไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนของ
ข้อมูลโรงเรียนมอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว หาข้อมูลโรงเรียนที่จะส่งโปสเตอร์ในการประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป        
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มติที่ประชุม ในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาโดยแจกโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล                                              

-การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 5 และการติดตามบัณฑิต 

ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 5 และการติดตามบัณฑิต 
เพ่ือพัฒนานักศึกษาทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 แผนพัฒนานักศึกษา 
Input Process Output 

- นโยบายของมหาวิทยาลัย 
(เรื่องความเป็นสวนดุสิตของ
นักศึกษา) 
- มคอ. 2 
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ประชุมเพ่ือร่วมก าหนด
แผนพัฒนานักศึกษา 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
จัดท าแผนพัฒนานักศึกษา 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
นักศึกษา 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ประเมินแผนพัฒนานักศึกษา 

- รายงานการประชุมเกี่ยวกับ
แผนพัฒนานักศึกษา 
 
- แผนพัฒนานักศึกษา 
 
- รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนานักศึกษา (มคอ.7 
หมวด 3) 
- รายงานการประชุมเกี่ยวกับ
การประเมินแผนพัฒนา
นักศึกษา 

 
ขั้นที่ 2 การรับนักศึกษา 

Input Process Output 
- มคอ. 2 
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ประชุมเพ่ือก าหนดเกณฑ์และ
วางแผนการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ โดยก าหนดคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ประชุมจัดท าเกณฑ์และ
แผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
3. ประสานงานเรื่องเกณฑ์และ
วางแผนการรับสมัครนักศึกษา
ใหมโ่ดยส่งข้อมูลเรื่องคุณสมบัติ
ผู้สมัครฯ กับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  

- รายงานการประชุมเกี่ยวกับ
เกณฑ์และแผนการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ 
 
 
- รายงานการประชุมเกี่ยวกับ
การวางแผน เกณฑ์การรับ
สมัครนักศึกษา 
- เกณฑ์และแผนการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ 
- บันทึกแจ้งเกณฑ์และแผนการ
รับนักศึกษาใหม่ 
 
- รายชื่อนักศึกษาท่ีผ่านการ
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Input Process Output 
น าเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือก
นักศึกษา ซึ่งแบ่งการรับสมัคร
นักศึกษาเป็น 3 รอบ ได้แก่ 
     3.1 รอบรับสมัครตรง 
     3.2 รอบรับสมัคร 
Admission 
     3.3 รอบรับสมัครทดแทน 
(ผู้ที่สมัครตามข้อ 3.1 และ 3.2 
แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถ
สมัครใหม่ในรอบรับสมัคร
ทดแทน)  จากนั้นด าเนินการ
สอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์ 
และรายงานตัวเข้าศึกษา 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  
ประชุมทบทวนและประเมิน
ระบบการรับนักศึกษาใหม่  
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  
น าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงส าหรับการรับ
นักศึกษาในปีถัดไป 

คัดเลือกตามกระบวนการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมเกี่ยวกับ
การประเมินระบบการรับ
นักศึกษาใหม่ 
- ระบบการรับนักศึกษาใหม่  
(ท่ีผ่านการปรับปรุงแล้ว) 
 

 
ขั้นที่ 2.1 ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

Input Process Output 
- ข้อมูลของนักศึกษา 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ

ประชุม 
1.1 ก าหนดการจัดระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา 
มีการควบคุมก ากับให้จ านวน
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.2 วางแผนการจัดเก็บ
ข้อมูลนักศึกษา และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์
ผู้สอน ส าหรับการพัฒนา
นักศึกษาและระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการ

 
 
- รายงานการประชุมเกี่ยวกับ
การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แฟ้มการจัดเก็บข้อมูล
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Input Process Output 
จัดเก็บข้อมูลนักศึกษา เพ่ือใช้
แลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาใน
กลุ่มอาจารย์ผู้สอน ส าหรับการ
พัฒนานักศึกษาและระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา รายละเอียด
ดังนี้ 

2.1 การให้ค าปรึกษา
นักศึกษาในด้านต่าง ๆ  ได้แก่  

2.1.1 ด้านวิชาการ
ประกอบด้วยการลงทะเบียน
และการช าระเงิน การเรียนการ
สอน และการประเมินผล 

2.1.2 ด้านแนะแนว
ประกอบด้วยการรับรายงานตัว
นักศึกษาและการปฐมนิเทศ  
การใหค้ าแนะน าช่วยเหลือ
ระหว่างเรียน และการให้
ค าแนะน าก่อนจบการศึกษา 

2.1.3 ด้านการ
บริหารงาน ประกอบด้วย เป็น
ตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการ
พบปะและให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาเพ่ือความเข้าใจในเรื่อง
ต่าง ๆ และเป็นผู้น านักศึกษาใน
การริเริ่มกิจกรรมต่างๆ 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาสรุปข้อมูล
นักศึกษาและการติดตาม
นักศึกษา 
4. อาจาย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ประชุมทบทวน ประเมินระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา  
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
น าผลการประเมินมาปรับปรุง
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  

นักศึกษาใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
- แฟ้มการติดตามผลการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานสรุปข้อมูลนักศึกษา
และการติดตามนักศึกษา 
 
- รายงานการประชุมเกี่ยวกับ
การปรับปรุงระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 
- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (ท่ี
ผ่านการปรับปรุงแล้ว) 

 
 
ขั้นที่ 3 การเตรียมความพร้อม (นักศึกษาใหม่) 
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Input Process Output 
- นโยบายของมหาวิทยาลัย (เรื่อง
ความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษา) 
- แผนพัฒนานักศึกษา 
- นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตาม
กระบวนการ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ประชุมเพ่ือชี้แจงการด าเนินงาน
ด้านการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ
ด าเนินงานตามโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของ
นักศึกษาใหม่ 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ด าเนินการติดตามและสรุปการ
เข้าร่วมโครงการของนักศึกษา 

- รายงานการประชุม 
 
 
- บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัฒนานักศึกษา 
 
- บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้องกับ 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ 
- นักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ
ส่งเสริมและพัฒนาตามแผน  
- แบบบันทึกสรุปการเข้าร่วม
โครงการของนักศึกษา  

 
ขั้นที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ขั้นที่ 4.1 นักศึกษาปัจจุบัน 
Input Process Output 

- นโยบายของมหาวิทยาลัย (เรื่อง
ความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษา) 
- แผนพัฒนานักศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนการสอน 
(มคอ. 3) 
- นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ประชุมจัดท าแผนการส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
จัดท าโครงการและด าเนินงาน
ตามแผนการด าเนินงานด้าน
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ด าเนินการทบทวน ประเมิน
และสรุปผลโครงการ  
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

- รายงานการประชุม 
- แผนส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาประจ าปี (รวมทุกชั้น
ปี) 
- บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัฒนานักศึกษา 
- โครงการตามแผนการ
ด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 
 
- รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการ 
 
- รายงานการประชุมเกี่ยวกับ
ผลการด าเนินงานการส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนา
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Input Process Output 
น าผลการประเมินมาปรับปรุง
ระบบการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

นักศึกษา (ท่ีผ่านการปรับปรุง
แล้ว) 

 
ขั้นที่ 4.2 ศิษย์เก่า (บัณฑิต) 

 4.2.1 การติดตามบัณฑิต (ศิษย์เก่า) 
Input Process Output 

บัณฑิต 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ประชุมเพ่ือวางแผน แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการติดตาม
บัณฑิต 
2. ด าเนินการติดตามบัณฑิต
โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ อาทิ ผ่าน
ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
หรือโทรศัพท์ หรือ
แบบสอบถาม 
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้
และจัดท ารายงานสรุป 
 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ประชุมสรุปผลการติดตาม
บัณฑิต และประเมินระบบการ
ติดตามบัณฑิต 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
น าผลการประเมินมาปรับปรุง
ระบบติดตามบัณฑิต 

- รายงานการประชุมเกี่ยวกับ
การด าเนินงานติดตามบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานสรุปภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิตและความพึง
พอใจของบัณฑิต 
- รายงานการประชุมเกี่ยวกับ
การติดตามและประเมินระบบ
การติดตามบัณฑิต 
 
- ระบบติดตามบัณฑิต (ที่ผ่าน
การปรับปรุงแล้ว) 

 
4.2.2 การพัฒนาบัณฑิต (ศิษย์เก่า) 

Input Process Output 
ศิษย์เก่า 1. สร้างฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ประชุมจัดท าแผนพัฒนาบัณฑิต  
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ด าเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนา
บัณฑิตเพ่ือเสริมสร้างทักษะ 
ความรู้ความสามารถ รวมถึง

- ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
- รายงานการประชุมเกี่ยวกับ
แผนการพัฒนาบัณฑิต 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบัณฑิต 
- รายงานการประเมินระบบการ
พัฒนาบัณฑิต 
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Input Process Output 
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ประชุม 

4.1 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บัณฑิต 

4.2 ประเมินระบบการ
พัฒนาบัณฑิต 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
น าผลการประเมินมาปรับปรุง
ระบบการพัฒนาบัณฑิต 

- ระบบการพัฒนาบัณฑิต (ที่
ผ่านการปรับปรุงแล้ว) 

 
ขั้นที่ 5. การติดตาม/ประเมินนักศึกษา (ความพึงพอใจ) 

Input Process Output 
1.  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ 
2.  แบบสอบถาม 
 

1. ส ารวจความพึงพอใจจาก
นักศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม 
2. วิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม 
3. สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจ 

- รายงานสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
    มติที่ประชุม ถ้าหากอาจารย์ท่านใดต้องการเพ่ิมเติมข้อมูลสามารถเพ่ิมเติมในตารางได้ 
 

-การบริหารละพัฒนาบุคลากร 

ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการบริหารและพัฒนาบุคลากร จะต้องมีแผนการพัฒนา
บุคลากรโดยควร โดยมอบหมาย รศ.วิภา ศุภจารีรักษ์ และอาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ จัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรโดยส่งในการประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม พิจารณาร่วมกันในการบริหารและพัฒนาบุคลากร     โดยมอบหมาย 
รศ.วิภา ศุภจารีรักษ์ และอาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
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-การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 

ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการจัดท าแผนการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน 
และการประเมินผู้เรียน ในส่วนของแบบประเมินถ้าหากอาจารย์ท่านใดจะเพ่ิมเติมข้อมูลดังนี้ 

ประเมินความพึงพอใจของนักศกึษา 

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
เพศ  ชาย  หญิง  
ช้ันป ี  4  3  2  1 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องแสดงระดับความพึงพอใจในการสอนของอาจารย์ โปรดตอบแบบประเมินตาม

ความเป็นจริงมากที่สุด  5 = ดีมาก 4 = ดี  3 = ปานกลาง 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 
ประเด็น 5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
เนื้อหาท่ีเรียนในหลักสตูรเป็นความรู้ที่ทันสมยั ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลย ี

     

เนื้อหาท่ีเรียนในหลักสตูรมีการจดัเนื้อหาก่อน – หลังในหลักสูตรเป็นไปตามความเหมาะสม      
เนื้อหาท่ีเรียนในหลักสตูรสอดคลอ้งกับความต้องการและความสนใจของนักศึกษา      
ความพึงพอใจต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ในหลักสูตรมีจ านวนเพียงพอกับรายวิชาในหลักสตูร      
อาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ตรงในเนื้อหาวิชาที่สอน      
อาจารย์ในหลักสูตรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
และเข้าใจเนื้อหาวิชา 

     

อาจารย์ในหลักสูตรมีความรอบรู้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ และสามารถการบรูณาการ
ความรู้ต่างๆ ให้แก่นักศึกษา 

     

อาจารย์ในหลักสูตรมีเทคนคิการสอนได้อย่างเหมาะสม มีการจัดระบบการเรยีนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

     

อาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้มีคณุธรรมและจิตส านึกในความเป็นคร ู      
ความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
มีช่องทางในการติดต่อ ให้ค าแนะน าท่ีเข้าถึงง่าย และคอยให้ค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ      
มีการตดิตามผลการเรียนของนักศกึษาอย่างสม่ าเสมอ      
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา หรือให้ค าปรึกษา ในการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยั 

     

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อ หรือแนวทางการประกอบวิชาชีพ      
การใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ความพึงพอใจของท่านที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา      
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสตูรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยจดัให้บริการ      
หลักสตูรมีการชี้แจงข้อปฏิบัติในการขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้นักศึกษารับทราบ      
ห้องสมุดจดัให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงกับเนื้อหาวิชาพร้อมให้บรกิาร      
ห้องเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือ อยู่ในสภาพดีพร้อมให้บริการ      
ระบบเครือข่ายใช้งานได้ดี มีประสทิธิภาพ      
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ประเด็น 5 4 3 2 1 

ห้องพยาบาล ห้องอาหาร ศูนยส์ุขภาพพร้อมให้บริการ      
ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีมีต่อการพัฒนาหลักสตูร 
...................................................................................................................................... 
 

   มติที่ประชุม พิจารณาร่วมกันในการพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาโดยเพ่ิมเติม  ในหัวข้อ ความพึงพอใจต่อหลักสูตร เพ่ิมเติม การให้บริการและการอ านวยความสะดวก
ของหลักสูตรและตัดออกในหัวข้อ ความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา และในแต่ละหมวดให้พิจารณาแผนของแต่ล่ะหมวด 

   -สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

   ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ถ้าหากอาจารย์ผุ้สอนท่านใดมี
ปัญหาในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แจ้งที่ผู้รับผิดชอบในการเปิด-ปิด ห้อง และให้ข้อมูลที่นางสาวสุกัญญา พวง
แก้ว เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรเพื่อบันทึกไว้เป็นข้อมูลในสิ่งสนัสนุนการเรียนรู้ 

   มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาร่วมกันในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แจ้งเกี่ยวกับปัญหาให้
ห้องเรียน เช่น เครื่องปรับอากาศเสีย เก้าอ้ีช ารุด เพ่ือแก้ไขปัญหาในการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

   4.4 โครงการส าหรับนักศึกษาพิเศษ 

   ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันโครงการส าหรับนักศึกษาพิเศษ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้
นักศึกษาได้ประโยชน์ ให้ทางหลักสูตรเขียนโครงการไปที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือขอ
งบประมาณในการจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา   

   มติที่ประชุม พิจารณาร่วมกันในการจัดท าโครงการ 2 ท่านต่อ 1 โครงการ                                                                         
         

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ    

   5.1 การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาพิเศษ  
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาพิเศษ โดย ทาง 
DSS ก าหนด ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. ห้อง 304 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยเรียนเชิญ
อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 58 ได้แก่ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา ดร.นันทวัน  เรืองอร่าม และ ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน 
เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาพิเศษ หรืออาจารย์ท่านใดสนใจขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม ตาม วัน เวลา 
ดังกล่าว 
   
 

ปิดการประชุม  เวลา 12.30 น. 
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           นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว      ผศ.ดร.ปริศนา  มัชฌิมา 

   ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 


