
วาระการประชุม ครั้งที ่8/2559 
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 แผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 

4.2 การพิจารณารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษา 1/2559 

4.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท างานที่จะส่งผลให้คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมีระดับที่สูงขึ้น (แต่ละหมวด ควรน าเสนอว่าจะปรับปรุงและพัฒนาอย่างไร) 
4.4 การปรับปรุงหลักสูตรรอบใหม่ 
4.5 การเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 
 
 
 
 



รายงานการประชุมหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่ 8/2559 
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องหลักสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

อาคาร 1 ชั้น 1 หอ้ง 1102/1 
-------------------------------------------------------- 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญลักษม์ ต านานจิตร  กรรมการ 
 3. ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน    กรรมการ 
 4. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ   กรรมการ 
 5. อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์    กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรศินา มัชฌิมา  อาจารย์ผู้สอน 
 7. ดร.นันทวัน เรืองอร่าม    อาจารย์ผู้สอน 
 8. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1.1 แผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 
ก าหนดไว้จ านวน 50 คน เป็นนักศึกษารอบรับตรง 30 คน นักศึกษารอบ Admissions จ านวน 20 
คน เพ่ือปรับปรุงข้อมูลในสิ่งประชาสัมพันธ์ ผลปรากฎว่า นักศึกษาท่ีสมัครรอบ Admissions จ านวน 
30 คน เพิ่มข้ึน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
 
     มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559 
 มติที่ประชุมเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559 วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 
2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 
1 ห้อง 1102/1 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด แจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ที่จัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1208/1 โดยในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดี มีค่าคะแนน 3.37   
  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ได้น าเสนอข้อมูลพื้นฐานของ
หลักสูตรที่เตรียมไว้ส าหรับแจ้งให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบ ในวันปฐมนิเทศที่จะมีข้ึนในวันอังคาร ที่ 3 
สิงหาคม 2559 ผลการพิจารณาได้มีข้อเสนอ ดังนี้ 
  ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน เสนอให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ/ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา เสนอให้เพ่ิมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา
ในปีการศึกษา 2558 ให้นักศึกษาใหม่เห็นเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือร่วมกิจกรรม 
 

 4.2 การพิจารณารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษา 1/2559 
  กรรมการบริหารหลักสูตร ได้ร่วมพิจารณารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาค
การศึกษา 1/2559 ซึ่งพบว่า มีหลายรายวิชาที่มีสัดส่วนการให้คะแนนไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ จึงได้แจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้รับทราบ และน าไปทบทวน ปรับแก้ไข
อีกครั้ง โดยมีก าหนดให้น าส่งกลับมายังหลักสูตรภายในวันที่ 13 สิงหาคม 25559 
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 4.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท างานที่จะส่งผลให้คะแนนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีระดับที่สูงขึ้น (แต่ละหมวด ควรน าเสนอว่าจะ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างไร) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้
ทราบถึงนโยบายและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานที่จะส่งผลให้คะแนนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) มีระดับคะแนนที่สุงขึ้น การนี้ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
แต่ละตัวบ่งชี้ ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของหลักสูตร น าเสนอแผนการปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างาน และเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บและบันทึกผลการปฏิบัติงานส าหรับปีการศึกษา 2559 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีก าหนดส่งข้อมูลกลับมายังหลักสูตร ในวันที่ 2 กันยายน 2559 
 

 4.4 การปรับปรุงหลักสูตรรอบใหม่  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร ได้ข้อความเห็นจากที่ประชุม เกี่ยวกับ
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไปที่ก าลังจะมาถึง โดยที่ประชุมมีข้อเสนอ ดังนี้ 
  1. รูปแบบของหลักสูตร  
   1.1 เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แต่เปลี่ยนชื่อเป็น สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ 
   1.2 เป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 
  2. การเตรียมการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชา ควรเสนอแนวทางการปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาหรือเนื้อหา ที่เคยสอนมาในหลักสูตรปัจจุบัน เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป 
 

 4.5 การเตรยีมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เตรียมการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในภาค
การศึกษา 1/2560 โดยที่ประชุมเสนอสิ่งที่ต้องเตรียมการ ดังนี้ 
  1. การรับข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด โดยเสนอจัดท าระบบรับข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากนักศึกษา 
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  2. การท าจดหมายติดต่อแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุ
กัญญา พวงแล้ว 
  3. การจัดท าคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
  4. แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
  5. การท าข้อตกลงความร่วมมือกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก 
ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน รับไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเบื้องต้น 
  6. ระยะเวลาในการแจ้งข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   6.1 นักศึกษาแจ้งข้อมูลมายังหลักสูตรในช่วงเดือนแรกของภาคการศึกษา 
2/2559 เพ่ือจัดท าจดหมายขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปยังแหล่งฝึกฯ  
   6.2 นักศึกษารับคู่มือและจดหมายส่งตัวในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนออกไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีต 
   6.3 หลักสูตรจัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนนักศึกษาออกไปฝึก
ประสบการวิชาชีพ 
          

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ปิดการประชุม  12.00 น.  
 
 
 
 
 

นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 
ผู้จดรายงานการประชุม 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 


