
ประเด็นการประชุมครั้งที่ 10/2559 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 มตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันศกุร์ที่ 23 กันยายน 2559 

1.2 สรุปจ านวนบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 

1.3 การปรับยทุธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยเข้าสู่ SDU 5.0 : คนืสู่สามัญ 

1.4 สรุปยอดการท าบุญเทศน์มหาชาติ 
1.5 การน าเสนอภาพรวมผลการประเมินปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 2 

1.6 ปฏิทินวิชาการ 

1.7 น า มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2/2559 เข้าระบบบริหารการศึกษา 

1.8 ก าหนดส่งเอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 9/2559 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การปรับปรุงคู่มือการด าเนินงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ - การ
พัฒนาอาจารย์ 
3.2 การปรับปรุงหลักสูตร – ข้อมูลจากการเข้าพบอธิการบดี 
3.3 การติดตามการค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา 

3.4 การพัฒนาขอ้มูลในเว็บไซด์ของหลักสูตร 

3.5 การติดตามแผนการปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร (น าสง่คณะ 
คมส 2515/2559 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559) 
3.6 การทบทวนแผนและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การพิจารณาตารางสอน ภาคการศึกษา 2/2559 

4.2 การพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้อังกฤษของนักศึกษาปีที่ 1/2559 

4.3 การพิจารณากิจกรรมที ่2 ศึกษาดูงานของนักศึกษา (ชั้นปีที่ 1 2 และ 3) 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

5.1 ท าบันทกึขอความอนุเคราะห์ล่ามภาษามือ สนับสนุนการเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษา 
2/2559 

5.2 ท าบันทกึขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษา 2/2559 

 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 10/2559 
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 
-------------------------------------------------------- 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญลักษม์ ต านานจิตร กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน   กรรมการ 
 4. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ   กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์   กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา  อาจารย์ผู้สอน 
 7. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอรา่ม   อาจารย์ผู้สอน 
 8. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 
รายนามอาจารย์ที่ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจาก ติดราชการ/ตดิภารกิจ/ลาป่วย) 
  
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 
กันยายน 2559 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 23 กนัยายน 2559 มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรนิติศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 
 
   มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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  1.2 สรุปจ านวนบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจ านวนบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยบุคลากรสังกัดคณะฯจ านวนทั้งสิ้น 126 คน 
 
    มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
     
  1.3 การปรบัยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยเข้าสู่ SDU 5.0 : 
คืนสู่สามัญ 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) 
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ SDU 5.0 : คืนสู่สามัญ ในส่วนของกรอบแนวทางการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จะเน้นในแต่ล่ะด้านดังนี้ 
  1.ด้านการจัดการคุณภาพด้านหลักสูตร 
  2.การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสารและการจัดการคุณภาพของกรใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณ 
  3.การจัดการคุณภาพด้านบุคลากร 
  4.การจัดการคุณภาพด้านงานวิจัย 
  5.การจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
  6.การจัดการคุณภาพของกิจการพิเศษ 
  ในส่วน SDU 5.0 มีดังน้ี 
  1.0 โรงเรียนการเรือน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกอบรมการบ้านการเรือนส าหรับสตรี
และเปิดสอนหลักสูตรอบรมครูการเรือน 
  2.0 วิทยาลัยคร ูเน้นการผลิตครูปฐมวัยครูการศึกษาพิเศษครูคหกรรมและศาสตร์
อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์รวมถึงหลักสูตร 
  3.0 สถาบันราชภัฏ เน้นด้านคหกรรม อาหาร ปฐมวัยอุตสาหกรรมการบริการและ
เริ่มใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
  4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าหนดอัตลักษณ์ด้านอาหารบริการ และพยาบาลศาสตร์
โดยเน้นเช่ือมโยงกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
  5.0 สวนดุสิต 5.0 ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มุ่งการ
ขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในสาขาอัตลักษณ์ มุ่งการควบรวมและการสร้างความโดด
เด่นของหลักสูตร เน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท างาน การพัฒนาหลักสูตร อัน
จะน าไปสู่การวางรากฐานเพ่ืออนาคตที่ดี เพิ่มมูลค่าทางวิชาการ 
 
    มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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  1.4 สรุปยอดการท าบญุเทศน์มหาชาต ิ
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับยอดท าบุญเทศน์มหาชาต ิโดยมียอดท าบุญ
เทศน์มหาชาต ิประจ าปี 2559  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700,953 บาท 
 
    มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  1.5 การน าเสนอภาพรวมผลการประเมินปฏิบตัิงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 2 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบการน าเสนอภาพรวมการประเมินปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 2 ดังนี้ 

การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการ บุคลากรสายวิชาการ 
รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิข์องงาน (ร้อยละ 70) หน่วย: ภาระงาน/สัปดาห์ (กลุ่มตัวอย่าง 97 คน) 
 

 
หมวด 

ภาระงาน/
สัปดาห ์
ต่ าสุด 

ภาระงาน/
สัปดาห ์
สูงสุด 

ค่าเฉลี่ย
ภาระงาน/
สัปดาห ์

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

งานสอน 6 14.75 55.23 21.55 
1. งานทีป่รากฏเป็นผลงานทาง
วิชาการ 

 

   1.1 เอกสารประกอบการสอน 0 30 10.38 6.67 
   1.2 ต ารา/หนังสือ 0 72 10.17 14.98 
   1.3 งานวิจยัในชั้นเรียน 0 5 0.13 0.75 
   1.4 งานวิจยั 0 22.8 3.20 5.08 
   1.5 บทความทางวิชาการ 0 26.7 2.03 4.67 
   1.6 ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นที่เทยีบได้กับงานวิจยั 

0 72 0.82 7.33 

รวมภาระงาน 
ที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ 

0 119 26.75 22.17 

2. งานทีส่นับสนนุการปฏิบัติงาน  
ด้านวิชาการ 

 

   2.1 คณะกรรมการ  
    บริหารหลกัสูตร/หัวหน้ากลุ่ม

0 42 12.1 10.02 
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วิชา 
   2.2 งานอาจารย์ที่ปรึกษา 0 24 2.27 4.98 
   2.3 งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

0 2 0.38 0.73 

   2.4 งานกิจการนักศึกษา  0 8 0.26 1.08 
   2.5 วิทยากร/ที่ปรึกษา/
กรรมการในงานเชิงวิชาการให้กับ
หน่วยงานภายในหรือภายนอก 

0 82 7.57 15.47 

รวมด้านงานที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 

0 108 22.62 19.21 

3. งานตามภารกิจของคณะฯ 0 73 16.01 11.25 
4. งานอื่น ๆ ตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

0 71.6 9.13 11.62 

รวมภาระงานทั้งหมดต่อสัปดาห ์ 45 281.73 129.73* 43.45 
 

  
    มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  1.6 ปฏิทินวชิาการ  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับปฏิทินวิชาการนั้นโดยให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรปฏิบัติตามกิจกรรมทางวิชาการอย่างเคร่งครัด 
 
    มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  1.7 น า มคอ.3 ภาคเรียนท่ี 2/2559 เข้าระบบบริหารการศึกษา 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ให้อาจารย์น า มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2/2559 เขา้
ระบบบริหารการศึกษาภายในวันที่ 31 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2559  
 
    มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
  
  1.8 ก าหนดส่งเอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนท่ี 2/2559 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าก าหนดการส่งเอกสารประกอบการสอน ภาคเรียน
ที่ 2/2559 ก าหนดส่งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
 
    มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 9/2559 
 มติที่ประชุมเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันพุธ ที่ 7 กันยายน 
2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องหลักสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 1 ชัน้ 
1 ห้อง 1102/1 
  
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การปรบัปรุงคู่มือการด าเนินงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ - การพัฒนาอาจารย์  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงคู่มือการด าเนินงาน สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ – การพัฒนาอาจารย์ ในการพัฒนาอาจารย์น้ันหาก
อาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ไปอบรมที่มีค่าใช้จ่าย เบื้องต้นให้ท าเรื่องขออนุมัติเพื่อของบประมาณ
ในการเข้าร่วมอบรมกับทางมหาวิทยาลัยก่อนหากทางมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติทางหลักสูตรจะมี
งบประมาณให้ท่านล่ะไม่เกิน 3,000 บาท และ 1 ปีอาจารย์สามารถไปอบรมได้ 1 ครั้งแต่ถ้าอบรมโดย
ไม่มีค่าใชจ้่ายเพ่ือพัฒนาความรู้สามารถอบรมได้หลายๆครั้ง  
 
 3.2 การปรบัปรุงหลักสตูร – ข้อมูลจากการเข้าพบอธิการบด ี
  การปรับปรุงหลักสูตร – ข้อมลูจากการเข้าพบอธิการบดี เพื่อเตรียมการปรับปรุง
หลักสูตรจากทีไ่ด้เข้าพบอธิการบดเีมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ดงัน้ี 
ค าถามที่ควรมีค าตอบ 
 1. เป้าหมายของหลักสูตร จะสร้างหรือผลิตนักศึกษาจะออกไปท าอะไร ? (ต าแหน่ง
งาน+ความสามารถที่มีทั้งด้านวิชาชีพ+ภาษา+เทคโนโลยี) 
 2. ห้องสมุดที่ไหนต้องการบ้าง  
  หน่วยงานใดที่สาขาบรรณารักษศาสตร์สามารถท างานได้ ควรหาจุดขาย จุดเด่นของ
บัณฑิตของสาขา หรือเน้นการท า niche market เจาะกลุ่มห้องสมุดหรือหน่วยงานที่มีความต้องการ
บรรณารักษเฉพาะสาขา เช่นห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ห้องสมุดของหน่วยงาน 
กระทรวง รัฐสภา เป็นต้น 
 3. ให้เงินเดือนเท่าไหร่ ? หรือสามารถหารายได้ หรือสร้างรายได้อย่างไร เท่าไร? 
 
สิ่งที่ควรรูเ้พื่อใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตร (การศึกษาข้อมูลเพื่อสนับสนนุเหตผุล และการ
พัฒนาหลักสูตร) 
 1. การศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาบรรณารักษ์ ทั้งในต่างประเทศ ทั้งยุโรป และ 
อเมริกา (ขอเสนอเพิ่มเองนะคะว่า ควรศึกษาในเอเชีย รวมทั้งหลักสูตรในประเทศไทยด้วย แบบที่พี่
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เอ้กได้ค้นหามาไว้บ้างแล้ว) เปิดสอนกี่แห่ง ใช้ชื่อว่าอะไร สอนอะไรบ้าง สอดคล้องกับที่ตลาดงานบ้าน
เราต้องการหรือไม่  
 2. ตลาดแรงงานมีความต้องการนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ ความรู้ความสามารถอย่างไร 
(ต้องนิยามหรือก าหนดตลาดแรงงานของเราก่อน ว่าต้องการให้บัณฑิตไปท างานในต าแหน่งใด และ
หน่วยงานใด) ความต้องการของตลาดและประเภทของงานที่มีในห้องสมุดประเภทต่างๆ หรือ
หน่วยงานบริการ สารสนเทศ เพื่อเน้นให้ท างานได้ตามที่ตลาดต้องการ 
 3. การพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของอาจารย์ 
 ท่านอธิการแนะน าว่า ให้ส ารวจตนเอง ว่ามีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์จริงใน
การท างานห้องสมุดหรือไม่ โดยให้พิจารณาว่า อาจารย์มีแต่ความรู้ทางทฤษฎี รู้หรือไม่ว่าห้องสมุด
ท างานอะไรกันบ้าง อาจารย์ควรมีประสบการณ์ในการท างานจริงก่อนที่จะไปสอนนักศึกษา หรือ
อาจารย์สามารถท างานได้จริง รู้ปัญหาจริง มีประสบการณ์จริง นอกเหนือจากการท างานวิชาการ
เพียงอย่างเดียว ควรเพิ่มประสบการณ์ด้วยการหาโอกาสเข้าไปท างานในหน่วยงานทางห้องสมุด 
อาจจะเป็นส านักวิทยบริการของสวนดุสิต หรือห้องสมุดแห่งอื่นๆ ที่ อาจารย์สนใจ ต้องการหา
ประสบการณ์ โดยอาจใช้วิธีการขอฝึกงานจากหน่วยงานต่าง ๆ อาจารย์สามารถติดกับหน่วยงานที่
ต้องการไปฝึกงาน และท าการขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย โดยท าเรื่องขออนุญาตที่หนังสือยืนยัน 
จากมหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดี ยินดีสนับสนุน และอนุมัติ 
 หมายเหตุ : ท่านอธิการย้ าว่าอาจารย์ไปทดลองฝึกงาน/ท างานก่อน โดยพิจารณาองค์กร
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก่อนให้นักศึกษาไปฝึกงานที่นั่น ให้นักศึกษาฝึกงาน และให้มีวุฒิบัตรของความ
เชี่ยวชาญด้านการรักการอ่าน การเขียนและสรุปเป็นด้านการแพทย์ กฎหมาย หรือบริหารธุรกิจ อีก
ทั้งมีความรู้ทางภาษาอังกฤษ  
 4. มหาวิทยาลัยมีแนวนโยบายเน้นให้นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อาทิ หาก
เรียนวิชาภาษาอังกฤษในหมวดการศึกษาทั่วไปแล้ว 6 หน่วยกิต ก็ควรจะมีการเรียนภาษาในวิชาเอก 
และควรเป็นวิชาบังคับ อีกอย่างน้อย 12 หน่วย หรือมากกว่า พิจารณาตามข้อมูลที่ท าการศึกษามา 
(18 หน่วย แบ่งเป็น 6 หน่วยจากวิชาศึกษาทั่วไป อีก 12 หน่วย ก็เป็นบังคับ หรือวิชาเลือก : ไม่แน่ใจ
ว่าที่ชุน กับพี่ภรณ์  ข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนกันบ้าง แต่โดยสรุป คือ ควรเน้นความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น) 
 5. สาขาวิชาบรรณารักษ์จัดเป็นวิชาชีพเฉพาะ เป็นวิชาชีพบริการ ที่มีความสามารถ มี
ความรู้ และสามารถเรียนจบวิชาชีพได้ในระดับปริญญาตรี ไม่มีวิจัย (ก็ได้) น่าจะไม่ได้หมายความว่า 
ไม่ต้องเรียนวิชาวิจัย แต่เรียนวิจัยเพื่อรู้ว่าควรให้บริการสารสนเทศเพื่องานวิจัยอย่างไร (ขอเสริมว่า 
ไม่ใช่บรรณารักษ์จะท าวิจัยเองไม่ได้ แต่หน้าที่หลักจะเป็นการสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการหรือ
นักวิจัย สามารถช่วยเหลือในการหาข้อมูลที่นักวิจัยต้องการได้ มีความสามารถคล้ายๆ search 
engine ที่มีชีวิต) เพราะเป็นวิชาชีพที่ต้องสนับสนุนสาขาวิชาอื่น ๆ  
 6. การน าเสนอข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานการศึกษาประกอบการพัฒนาหลักสูตรนั้น  
    ท่านอธิการบดี ได้แนะน าไม่จ าเป็นต้องท าวิจัยหลักสูตร เนื่องจากเสียเวลา ได้ผลช้า 
โดยแนะน าว่า อาจเป็นเพียงการส ารวจตลาด หรือสัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ ว่ามีความต้องการ
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คุณสมบัติของบรรณารักษ์อย่างไรบ้าง แล้วน าเสนอในรูปแบบของบทความวิชาการ ซึ่งสามารถท าได้
จากทั้งการศึกษา ค้นคว้า ทบทวนข้อมูลที่ได้ศึกษามาทั้งหมด และสามารถเขียนได้หลายบทความ 
และมีการเผยแพร่ทางวารสารวิชาการ ซึ่งอาจเป็นของมหาวิทยาลัย หรือวารสารในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 หรือ 2 ก็ได้ และหากสามารถเขียนลงวารสาร ASEAN Education Journal ของ SDU เป็น
ภาษาอังกฤษด้วยก็จะดี และสามารถน าบทความที่รับการเผยแพร่เหล่านี้มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรในตอนวิพากษ์ได้ หรือการเขียนบทความวิชาการ จากการรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์ 
สามารถน าเผยแพร่ในวารสารของมหาวิทยาลัย หรือที่อื่น ๆ ก็ได ้ 
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 
 1. จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร 
  ขึ้นอยู่กับ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดูความเหมาะสม จ านวนวิชาที่ต้องเรียน แล้ว
ค่อยก าหนดหน่วยกิตตลอดหลักสูตร โดยแนะน าว่า หากต้องการให้มีความสามารถท างานได้จริงทันที 
ก็น่าจะมีหน่วยกิตอย่างน้อยประมาณ 130 หน่วยขึ้นไป (หากน้อยกว่านี้ อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะ
ท างานได้จริง)  
  ไม่จ าเป็นต้องจ าเพาะที่จะต้องส าเร็จการศึกษาใน 3ปีครึ่ง หรือจบเร็วๆ  แต่ควรเป็น
หลักสูตร 4 ปี 
 ส่วนโครงสร้างหลักสูตร กใ็ห้เป็นไปตามระเบียบของ สกอ. 
  - หมวดวิชาพื้นฐาน 30 หน่วย (ใช่ 6 หน่วยกิตหรือไม่คะ)  
  - หมวดวิชาบังคับ 30 หน่วย   (ใช่ 90 หน่อยกิตหรอืไม่คะ) 
  - หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วย 
     โดยภาพรวมท่านอธิการบดีให้ค าชี้แนะว่า 120 หน่วยกิตน้อยไป ประสงค์ให้เรียน
วิชาด้านภาษาอั งกฤษ 18 หน่ วยกิต (รวมวิชาหมวดวิชาพื้ นฐาน และภาษาอั งกฤษด้าน
บรรณารักษศาสตร์ฯ) 
  - วิชาเลือก เน้นการฝึกทักษะทางวิชาชีพ เช่น การอ่าน การสรุปความ การวิเคราะห์ 
การค้นหาข้อมูล ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - การก าหนดรายวิชา ให้พัฒนาตามการศึกษา ค้นคว้า และข้อมูลที่เก็บมาได้ ซึ่งยัง
ไม่มีข้อก าหนดตายตัว แต่ควรมีวิชาที่เป็นวิชาชีพหลักของบรรณารักษ์ไว้ แล้วเสริมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ตามความสนใจของผู้เรียน โดยพิจารณาว่ามีเนื้อหาวิชาใดบ้างที่มีความทับซ้อนกัน และมี
เทคโนโลยีใดที่จะน ามาเพิ่มศักยภาพศาสตร์ด้านบรรณารักษศาสตร์ฯ 
  - ส่วนชื่อปริญญา ให้คิดทีหลงั ให้ดูเนื้อหาหลักสูตรเป็นหลักก่อน ว่าต้องการเน้นไป
ในทางด้านใด 
 2. หากหน่วยกิตเหลือถึง 12 หน่วย อาจให้เรียนเป็นแขนงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
(สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
กฎหมาย การเงิน การแพทย์) 
 3. คุณสมบัติของนักศึกษา/บัณฑิต ที่ต้องการ ได้แก ่
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 - ต้องรักการอ่าน มีทักษะการอ่าน มีความสามารถด้านการวิ เคราะห์ และความคิด
สร้างสรรค ์
 - ต้องเขียนเป็น จดบันทึกเป็น โดยเฉพาะการจับใจความ การสรุปความ การท า
สาระสังเขป เป็นต้น 
 - ต้องมีความรู้ด้านข่าวสาร รอบรู้ ทันข่าว ค้นคว้าอยู่เสมอ 
 - ต้องมีความเช่ียวชาญเฉพาะของวิชาชีพบรรณารักษ ์
 - ต้องเรียนรู้ ใช้งานเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องกับห้องสมุดได้ และติดตามความก้าวหน้าได้ 
 - มีความสามารถในการสื่อสาร รวมทั้งภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ได้ 
 ทั้งนี้ท่านอธิการบดีให้ค าชี้แนะว่าวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ฯ เป็นครูไม่ได้ บรรณารักษ์
ปัจจุบันไม่ค่อยอ่าน อ่านแล้วไม่เขียนสรุป ควรฝึกให้วิจารณ์หนังสือให้ได้ และพัฒนาบรรณารักษ์ให้
สามารถให้บริการช่วยค้นได้เร็ว คือ ค้นได้ ค้นเร็ว และมีความรอบรู้จากการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ตนเอง 
 4. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    อาจจะไม่จ าเป็นต้องฝึกงานตอนปีสุดท้ายเท่านั้น อาจแบ่งฝึกงานในทุกภาคเรียนที่ 3 
ของแต่ละปีการศึกษา โดยแยกส่วนงานที่ควรฝึกงานในแต่ละชั้นปีให้ชัดเจน วางเส้นทาง หรือแผนการ
ฝึกงานให้ดี โดยทางหลักสูตรจะต้องก าหนดรูปแบบ เนื้อหา/หัวข้อ เป้าหมาย/ผลลัพธ์ ที่ได้จากการ
ฝึกงานให้ชัดเจน เพื่อสร้างการสื่อสารกับหน่วยงานที่รับฝึกงานให้ชัดเจน จะได้ไม่ฝึกงานแบบไร้
ทิศทาง อาจท าความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ พัฒนาคนตอบสนองหน่วยงานโดยตรง เหมือน
หลักสูตรทางด้านอาหาร การบิน เป็นต้น  โดยท่านอธิการบดีได้แนะน าว่าการรับ/พัฒนานักศึกษานั้น
จ านวนไม่ต้องเยอะ ประมาณ 30 คน แต่เน้นให้ได้งานทั้งหมด (เรียนพร้อมกับฝึกปฏิบัติการในวิชาชีพ 
โดยให้ท าการวิเคราะห์หาแหล่งฝึกประสบการณ์การในวิชาชีพก่อนให้นักศึกษาฝึกและให้นักศึกษามี
โอกาสได้งานเลย) อาจฝึกงานในห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะต่างกัน 
 
 3.3 การติดตามการค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา 
  ในการติดตามการค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่อาจารย์ที่
ปรึกษาได้ติดตามข้อมูลการคา้งช าระและได้น าส่งทางคณะเรียบร้อยแล้ว 
 
 3.4 การพัฒนาข้อมูลในเว็บไซด์ของหลักสูตร 
  ในการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซดข์องหลักสูตร ขณะนี้ทางคณะได้มอบหมายให้แต่ล่ะ
หลักสูตรไปด าเนินการพัฒนาเองและมีการปรับปรุงให้ทันสมัยของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ 
ขณะนี้ได้เพิ่มเติมในส่วนของปฏิทินวิชาการลงไปในเว็บไซด์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถดู
ปฏิทินได้ในเว็บไซด์ของหลักสูตร 
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 3.5 การติดตามแผนการปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ
หลักสูตร (น าส่งคณะ คมส 2515/2559 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559) 
  ในการติดตามแผนการปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 
นั้นขณะนี้ทางหลักสูตรได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วและไดน้ าส่งทางคณะตามบันทึกเลขที่ คมส 
2515/2559 ลงวันที่ 14 ตลุาคม 2559 
 
แผนปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้การประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) 

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 

ปีการศึกษา 2559 
  
 การด าเนินงานของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในปีการศึกษา 
2558 หลังจากได้มีการตรวจสอบผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ไปแล้ว
นั้น ยังคงมีบางกระบวนการที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อให้การด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไปมี
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมี
แผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) 
ดังต่อไปนี ้
 

หมวดที ่ คู่มือการปฏิบตัิงาน
ของหลักสูตร 

การพัฒนากระบวนการ
ท างาน 

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
(องค์ประกอบที่ 1) 

 ประเดน็ : การติดตาม
ข้อมูล 
แนวทางการพฒันา :  
1. เมื่อใดก็ตามที่มีการ
ปรับเปลี่ยน
กรรมการบริหาร
หลักสูตร ต้องท าบันทึก
ข้อความอย่างเป็นราย
ลักษณ์อักษร และต้อง
ติดต่อประสานงานให้ได้
การตอบรับจาก สกอ. 
ก่อนถึงรอบการประกัน
คุณภาพถัดไป 

ประเดน็ : การรายงาน
ผลการด าเนนิงาน 
แนวทางการรายงาน : 
ให้น าเสนอรายงานตั้งแต่
ปีการศึกษา 2557 ไป
ตามล าดับ เพื่อให้เห็น
พัฒนาการและหลักฐานที่
สามารถตรวจสอบได้
อย่างครบถ้วน 

2. อาจารย ์
(องค์ประกอบที่ 4) 

 
 

ประเดน็ : การรายงาน
ข้อมูลการพัฒนา

ประเดน็ : การส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย ์
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หมวดที ่ คู่มือการปฏิบตัิงาน
ของหลักสูตร 

การพัฒนากระบวนการ
ท างาน 

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาชีพของอาจารย์
และบุคลากร  
แนวทางการพฒันา : 
ต้องรวบรวมหลักฐานที่
ต้องใช้ในการประเมิน 
ได้แก ่
    1) ค าสั่งหรอืบันทึกที่
ไปอบรมหรือสัมมนา 
    2) สรุปผลการเข้า
ร่วมอบรมสัมมนา  
        2.1) ความรู้ที่
ได้รับ (ประเด็นความรู้) 
        2.2) การน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
(ระบุให้ชัดเจน)    
  
 

แนวทางการรายงาน : 
น าเสนอการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ ของ
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ที่ได้
ด าเนินการคือ การ
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้า
ร่วมประชุม อบรม 
สัมมนาในประเด็นต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
บรรณารักษ์โดยตรง หรือ
ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยง ทั้งจาก
หน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งความรู้ที่
ได้สามารถน ามาใช้ในการ
ด าเนินงาน หรือถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา 

3. นักศึกษาและ
บัณฑิต 
(องค์ประกอบที่ 2, 
3) 

  ประเดน็ : 3.2.1 การ
ควบคุม การดแูล การให้
ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 
แนวทางการรายงาน : 
เพิ่มตารางเปรียบเทียบผล
การประเมินความพึง
พอใจในการควบคุม การ
ดูแล การให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนว
นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ระหว่างปีการศึกษา 
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หมวดที ่ คู่มือการปฏิบตัิงาน
ของหลักสูตร 

การพัฒนากระบวนการ
ท างาน 

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

2557 กับ ปีการศึกษา 
2558 
ประเดน็ : 3.2.2 การ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
แนวทางการรายงาน :  
จากการประเมิน
กระบวนการการเรียนการ
สอนในปีการศกึษา 2557 
พบว่านักศึกษาต้องการ
เรียนรู้ในลักษณะการลง
มือปฏิบัติมากขึ้น ดังนั้น
ในปีการศึกษา 2558 
หลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ จึงได้
เน้นการเรียนการสอนให้
มีการลงมือปฏิบัติมากขึ้น 
เช่น วิชาการท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
รายวิชาการจัดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ 
เมื่อศึกษาเนื้อหารายวิชา
เสร็จสิ้นทางหลักสูตรฯ ได้
ส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่
หอสมุดแห่งชาติ จากการ
ประเมินผลการฝึกงาน
ของนักศึกษาพบว่า 
นักศึกษามีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดี (X = 4.00) 
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หมวดที ่ คู่มือการปฏิบตัิงาน
ของหลักสูตร 

การพัฒนากระบวนการ
ท างาน 

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ประเดน็ : 3.3.1 การคง
อยู ่
แนวทางการรายงาน :  
เพิ่มการคิดสัดส่วนเป็นค่า
ร้อยละของอัตราการคง
อยู่ของนักศึกษาทุกช้ันปี
เพื่อ ดูแนวโน้มการคงอยู่ 
หากมีแนวโน้มดีขึ้นจะ
ส่งผลให้คะแนนการ
ประเมินประกันคุณภาพ
ภายในหลักสูตรสูงขึ้น 
ประเดน็ : 3.3.2 ความ
พึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา  
แนวทางการรายงาน : 
เพิ่มตารางเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอ่หลักสูตร 
ระหว่างปีการศึกษา 
2557 กับ ปีการศึกษา 
2558 
ผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนในปีการศึกษา 
2558 ไม่พบว่ามีการ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
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หมวดที ่ คู่มือการปฏิบตัิงาน
ของหลักสูตร 

การพัฒนากระบวนการ
ท างาน 

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

4. ข้อมูลสรุป
รายวิชาของ
หลักสูตรและ
คุณภาพการสอนใน
หลักสูตร 

(องค์ประกอบที่ 5) 

 คุณภาพหลักสูตรการ
เรียนการสอนและการ
ประเมนิผล 
4.1 สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร (สกอ. 5.1) 
ประเดน็: หลักคิดในการ
ออกแบบหลักสูตร 
ข้อมูลที่ใช้ในการ 
พัฒนาหรือปรบัปรุง
หลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของ 
หลักสูตร 
แนวทางการท างาน: 
1. การวางแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือ 
พัฒนาหลักสูตรใหม่ 
โดยแนวทางตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย และการ
วิจัยทิศทางของ
สาขาวิชาในประเทศ
ไทยและนานาชาติ 
รวมทั้งความตอ้งการ
บุคลากร  

 

5. การบริหาร
หลักสูตร 
(องค์ประกอบที่ 6) 

 ประเดน็ : การติดต่อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 
แนวทางการท างาน : 
1. การติดต่อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้
จัดท าบันทึกข้อความ 
เพื่อมีหลักฐานสามารถ

ประเดน็ : การรายงาน
ผลการด าเนนิงาน 
แนวทางการรายงาน :  
1. ควรรายงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ย้อนหลังที่ด าเนินการผ่าน
มาทุกปี เพื่อให้เห็น
ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานอย่างเป็น
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หมวดที ่ คู่มือการปฏิบตัิงาน
ของหลักสูตร 

การพัฒนากระบวนการ
ท างาน 

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ติดตามและตรวจสอบ
การท างานได้ 
 

รูปธรรม 
2. ควรรายงานการ
ด าเนินงานที่หลักสูตร
อ านวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน 
เช่น การท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ล่าม
ภาษามือ 

 
 3.6 การทบทวนแผนและกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์หลักสูตร 
  ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษา รอบแอดมิชชั่น เพียงรอบเดียวนั้น ย่อม
ส่งผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาในหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรจ าเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยขอให้เพิ่มข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2560 ผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊กของหลักสูตรเป็นช่องทางหลัก 
ส่วนการท าโบรชัวร์ ควรเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถส่งผ่านและเข้าถึงได้จากโซเชียลมีเดีย 
และแสดงจุดเน้นโดยการเผยแพร่ภาพกิจกรรมของนักศึกษาปัจจุบันเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อ 
   
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
 4.1 การพิจารณาตารางสอน ภาคการศึกษา 2/2559 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับตารางสอน ภาคเรียนที่ /2559 ดังรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 
1631305  การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ ผศ.ดร.บรรพต  พิจิตรก าเนิด 
1631406  การจัดการห้อสมุดและองค์กรสารสนเทศ           ผศ.ดร.บุญญลักษม์  ต านานจิตร 
1631601  ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน 
1632312  การส่งเสริมการอา่นและการเรียนรู ้   อ.รัชฎาพร  ธิราวรรณ 
1633121   การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ  ผศ.ดร.บรรพต  พิจิตรก าเนิด 
1633206   การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ   ผศ.ดร.ปริศนา  มัชฌมิา 
1633414   หอ้งสมุดดิจิทัล      อ.รัชฎาพร  ธิราวรรณ 
1633415   การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ   ดร.นันทวัน  เรืองอร่าม   
1633416   การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ   ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์
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1633121   สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์   ดร.นนัทวัน  เรืองอร่าม 
1633119   การวิเคราะห์และการอกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน 
1634104   การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก    ผศ.ดร.บุญญลักษม์  ต านานจิตร 
1632208   การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั   ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์
1633123   การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ       ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์
 
  ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการจัดตารางสอน ภาคการศึกษา 2/2559 ในส่วนของ
วิชาเลือกเสรีจะต้องส ารวจจากนักศึกษาว่ามีความประสงค์จะเรียนรายวิชาใดก่อนที่จะเปิดรายวิชา
โดยมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 57 เป็นผู้ส ารวจ
ความต้องการเรียนรายวิชาเลือกเสรีจากนักศึกษารหัส 57 
   
 4.2 การพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้อังกฤษของ
นักศึกษาปีที่ 1/2559 
  นักศึกษารหัส 59 ทุกคนจะตอ้งทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้อังกฤษใน
ระดับเป้าหมาย 300 คะแนน ขึ้นไปน้ัน 
  ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการให้นักศึกษารหัส 59 เข้าห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา
ด้วยตนเอง สถาบันศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
    
 4.3 การพิจารณากิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานของนักศึกษา (ชั้นปีที่ 1 2 และ 
3) 
    ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการศึกษาดูงานของศึกษาชั้นปีที 1-3  ใหน้ าสง่ข้อมูลที่
อยากทราบของสถานที่ศึกษาดูงานขอส่งข้อมูลภายในวันศกุร์ที่ 28 ตุลาคม 2559  
  1.นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ศึกษาดูงาน หอสมุดแห่งชาติ  อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ เป็น
ผู้ดูแล 
  2.นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ศึกษาดูงาน หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.บุญญ
ลักษม์ ต านานจิตรและผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด เป็นผู้ดูแล 
  3.นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ เป็น
ผู้ดูแล 
  ในส่วนของวัน เวลา ที่จะไปศึกษาดูงานแจ้งให้ทราบภายหลังและอาจารย์ท่านใด
จะไปร่วมศึกษาดูงานสถานที่ใดให้แจ้งเพ่ิมเติมได ้
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แผนบูรณาการวิชาการจากการศึกษาดูงาน 
หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 

ชั้นปี สถานที่ศึกษาดูงาน รายวิชาที่บูรณาการ เป้าประสงค ์ วันที่ศึกษาดูงาน 
1 หอสมุดแห่งชาติ 

หอจดหมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 

๐ การค้นคืนสารสนเทศ การบริการค้นคืนสารสนเทศทั้งเอกสาร
ต้นฉบับและบริการออนไลน์ 

 

๐ การจัดระบบสารสนเทศและความรู้  
๐ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
๐ สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม  
๐ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสาสนเทศ 
 
 

-เอกสารประวัติศาสตร์ที่เป็น
ภาษาต่างประเทศ 
-การแสวงหาความรู้หรือประวัติศาสตร์ 
ของไทยจากเอกสารของชาวต่างชาติที่
บันทึกไว้ 
-สารสนเทศภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ
ประเทศไทย 

2 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ๐ การบริการอ้างอิงฯ - การบริการอ้างอิงและสารสนเทศมีกี่
ประเภท 
- หนังสือบริการอ้างอิงและสารสนเทศมี
อะไรบ้าง 
- สภาพบริการอ้างอิงและสารสนเทศใน
ห้องสมุดประเภทต่างๆ 
 
 
 

 

๐ การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ  
๐ การศึกษาผู้ใช้  
๐ การท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ 

- การท ารายการปัจจุบันมีเครื่องมือ
อะไรบ้าง 
- การใช้ไอทีกับการท ารายการเป็น
อย่างไร 
- ปัญหาจากการท ารายการมีอะไรบ้าง 
และแก้ปัญหาอย่างไร 

3 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ๐ โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงาน
ห้องสมุดฯ 

- นักศึกษาจะใช้ความรู้จากที่เรียนไปใช้
ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติได้อย่างไร
บ้าง เพราะเหตุใดถึงเลือกวิธีการ
เหล่านั้น 

 

๐ การจัดการความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 ท าบันทึกขอความอนุเคราะห์ล่ามภาษามือ สนับสนุนการเรียนของ
นักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2559 
  ประธานเสนอที่ประชุมทราบขณะนี้ทางหลักสูตรได้จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 
2/2559 เรียบร้อยแล้วให้จัดท าบันทึกขอความอนุเคราะห์ล่ามภาษามือ เพื่อสนับสนุนการเรียนของ
นักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินโดยมอบหมายนางสาวสุกัญญา พวงแก้ว จัดท าบันทึกขอความ
อนุเคราะหล์่ามภาษามือ 
 5.2 ท าบันทึกขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษา 2/2559 
  ประธานเสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในภาค
เรียนที่ 2/2559  หากอาจาย์ท่านใดมีความประสงค์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จะต้องรีบแจ้ง
เพราะจะต้องท าบันทึกถึงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งเป็นผู้ดูแลการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพวิเตอร ์
  
 
ปิดการประชุม  12.00 น.  
 
 
 

นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 
ผู้จดรายงานการประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 

๐ การพัฒนาเว็บห้องสมุดฯ  
การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ฯ  
๐ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  
๐ เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดฯ  
๐ การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานฯ  


