
ประเด็นการประชุม ครั้งที ่11/2559 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี 5/2559 

1.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ........ 
1.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ................... 
1.4 แจ้งเปล่ียนระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ใหม่ ส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัย 

ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการเปล่ียนระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ใหม่ ส าหรับบุคลากร 
มหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งท่ี 10/2559 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ทวนสอบผลการเรียนภาคเรียนท่ี 1/2559 
4.2 พิจารณา มคอ.3 ภาคเรียนท่ี 1/2559 
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รายงานการประชุมหลักสตูรบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 11/2559 
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องหลักสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ 

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

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 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 เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน 
 8. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

รายนามอาจารย์ท่ีไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจาก ติดราชการ/ติดภารกิจ/ลาป่วย) 
  

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

  1.1 สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี 5/2559 
   ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2559 
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สรุปประเด็นสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คร้ังที่ 5/2559 

วันศุกรท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ หองประชุมลําพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. รับทราบ คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี” เพื่อเปนการถวายความ
จงรักภักดี และรวมร าลึก ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส 

 วันคลายวันพระบรมราชสมภพปท่ี 89 พรอมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิ
ได ณ หองโถง ช้ัน 1 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   

2. รับทราบ ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 
(ฉบับรวม)   

3. รับทราบ การปรับยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University 
Reprofiling)    

4. อนุมัติ แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร โดยมีรายนามดังนี้     
4.1  ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ        ประธานกรรมการ   

    4.2  ผชูวยศาสตราจารย ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชษฐ กรรมการ   
    4.3  ดร.โฉมยง  โตะทอง       กรรมการ   
    4.4 ศาสตราจารย ดร.ประนอม  โอทกานนท  กรรมการ    
    4.5 นายอุทัย  ช านาญกิจ       กรรมการ   
    4.6 อาจารยณัฐนาฏ  เราเสถียร       กรรมการ   
    4.7 ผูชวยศาสตราจารยจุไร  อภัยจิรรัตน   กรรมการ   
5. อนุมัติ แตงต้ัง ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รักษาการแทน

คณบดีคณะ พยาบาลศาสตร ต้ังแตวันท่ี 11 ธันวาคม 2559    
5. อนุมัติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559             
6. ใหความเห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารยประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ ธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557   
7. อนุมัติ และใหอธิการบดีออกค าส่ังแตงต้ัง ดังนี้   
     7.1 อาจารย ดร.วิชชา ฉิมพลี ใหด ารงต าแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ต้ังแตวันท่ี 21 มีนาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีมหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเปนครั้ง
แรก   
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    7.2 ไมอนุมัติ ใหด ารงต าแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องส าอาง 
และสาขาวิชา การบัญชี เนื่องจากผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑท่  ีก.พ.อ. ก าหนด   

8. ใหความเห็นชอบ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560   

9. อนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย  ประธานหลักสูตรอาจารย อาจารยผู
รับผิดชอบ หลักสูตร และอาจารยท่ีปรึกษา พ.ศ. 2559   

10. อนุมัติ ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย คณะกรรมการประจ าคณะ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559  
    
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

  1.2 (ร่าง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ........ 
   ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย งานสาร
บรรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ........ 
 

(ราง)  
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดสุติ  

วาดวย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
  
  โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย งานสารบรรณ 
พ.ศ. 2558   
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 
2558 สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมครั้งท่ี ..../.... เมื่อวันท่ี ..................... จึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้     
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย งานสารบรรณ (ฉบับท่ี 2)       
พ.ศ. .... ”   
   ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  
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  ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 4 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย งานสารบรรณ 
พ.ศ. 2558 และใหใชขอความตอไปนี้แทน   
 “หัวกระดาษหนังสือใหใชตราของมหาวิทยาลัยหรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ใหเปนไป
ตาม แนบทายระเบียบนี้”  
   
  
              ประกาศ ณ วันท่ี ........................  
  
                 นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 
                                        
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
     

  1.3 (ร่าง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ................... 
  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย
เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ................... 
 

(ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วาดวย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลยั 
พ.ศ. .... 

  
โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบังคับเกี่ยวกับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 21 (3) และมาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต    พ.ศ. 2558 สภา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมครั้งท่ี..../.... เมื่อวันท่ี.....................................  จึงใหออกขอบังคับไว
ดังตอไปนี้  
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ....”  
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 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ 3 ในขอบังคับนี้  

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
“เครื่องแบบ” หมายความวา เครื่องแตงกายท้ังหลายรวมทั้งเครื่องหมายตางๆ ตลอดจนส่ิง

ประกอบ เครื่องแตงกายอยางอื่นท่ีก าหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยสวมใสในการเขารวมพระราชพิธ ีรัฐ
พิธี และพิธีการ ส าคัญของมหาวิทยาลัย  

“เครื่องหมายหนาหมวก” หมายความวา เครื่องหมายหนาหมวก โลหะสีทอง มีการน าตราของ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนองคประกอบตามแบบแนบทายขอบังคับนี้  

“อินทรธน”ู หมายความวา เครื่องหมายประดับบาตามแบบท่ี 1 ใชประดับเครื่องแบบพนักงาน 
มหาวิทยาลัยส าหรับพิธีการเปนองคประกอบตามแบบแนบทายขอบังคับนี้  

“เข็ม” หมายความวา เข็มโลหะสีทอง มีการน าตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนองคประกอบ
ตามแบบ แนบทายขอบังคับนี้  

“ดุม” หมายความวา ดุมโลหะสีทอง มีการน าเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนองค
ประกอบ ตามแบบแนบทายขอบังคับนี้   

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ขอ 4 เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งใชในพิธีการ ประกอบดวย  

(1) เครื่องแบบปกติขาว 
(2) เครื่องแบบครึ่งยศ  
(3) เครื่องแบบเต็มยศ  

ขอ 5 เครื่องแบบปกติขาว  
(1) พนักงานมหาวิทยาลัยชาย ประกอบดวย  

 (1.1) หมวก ใหใชทรงหมอตาลสีขาว กระบังหนาท าดวยหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีด า มีดุม
ขนาดเล็ก ติดท่ีขางหมวกขางละ 1 ดุม ผาพันหมวกเปนแถบลายถักสีทอง ท่ีหนาหมวกติดเครื่องหมายหน
าหมวก  สูง 6 เซนติเมตร การสวมหมวกใหสวมในโอกาสอันควร  
 (1.2) เส้ือ ใหใชแบบราชการสีขาว ใชดุม 5 ดุม ติดเข็มท่ีคอเส้ือดานหนาท้ังสองขาง มี
อินทรธนู ประดับบาเส้ือท้ังสองขาง ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหประดับแพรแถบเครื่อง
ราชอิสริยาภรณท่ี อกเส้ือเหนือกระเปาบนซาย  
 (1.3) กางเกง ใหใชกางเกงยาวสีขาวแบบราชการไมพับปลายขา  
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 (1.4) เข็มขัด ใหใชเข็มขัดหนังสีด า หรือวัตถุเทียมหนังสีด า  
 (1.5) รองเทา ถุงเทา ใหใชรองเทาหนังหุมสนสีด า หรือวัตถุเทียมหนังสีด า ไมมีลวดลาย ไมมี
โลหะ  และถุงเทาสีด า  

(2) พนักงานมหาวิทยาลัยหญิง ประกอบดวย  
 (2.1) หมวก ใหใชหมวกแก็ปทรงออนพับปกสีขาว มีดุมขนาดเล็กติดท่ีขางหมวกขางละ 1 
ดุม  ผาพันหมวกเปนแถบลายถักสีทอง ท่ีหนาหมวกติดเครื่องหมายหนาหมวกสูง 6 เซนติเมตร การสวม
หมวก  ใหสวมในโอกาสอันควร  
 (2.2) เส้ือ ใหใชเส้ือนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลม แขนยาวถึงขอมือ มีตะเข็บหลัง 4 
ตะเข็บ ท่ีแนวสาบอกใชดุม 3 ดุม ติดเข็มท่ีปกเส้ือดานหนาท้ังสองขาง มีอินทรธนูประดับบาเส้ือท้ังสองข
าง และใหใช เส้ือคอพับแขนยาวสีขาวผูกผาพันคอสีด าเงื่อนกลาสี ผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยา
ภรณใหประดับ แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีอกซาย  
 (2.3) กระโปรง ใหใชกระโปรงสีขาวยาวปดเขา  
 (2.4) รองเทา ใหใชรองเทาหนังหมุสนปดปลายเทาสดืีา หรือวัตถุเทียมหนังสีดาื ไมมี
ลวดลาย ไมมีโลหะ สนสูงไมเกิน 10 เซนติเมตร และถุงเทายาวสีเนื้อ ท้ังนี้ เครื่องแบบปกติขาว ใหเปนไป
ตามแบบแนบทายขอบังคับนี้ 
ขอ 6 เครื่องแบบครึ่งยศ ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เวนแตกางเกงหรือ 
กระโปรงใหใชผาสีด า และผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับพระราชทานตามท่ีระบุใน 
หมายก าหนดการหรือก าหนดการส าหรับผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายให
ประดับ ดารา โดยไมสวมสายสะพาย ท้ังนี้ เครื่องแบบครึ่งยศ ใหเปนไปตามแบบแนบทายขอบังคับนี้ 
ขอ 7 เครื่องแบบเต็มยศ ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเคร่ืองแบบครึ่งยศ และผูท่ีไดรับ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับพระราชทานตามท่ีระบุในหมายก าหนดการหรือก าหนดการ
ส าหรับผูท่ี 120 
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายใหประดับดารา และสวมสายสะพายท่ีไดรับ
พระราชทาน ถาไดรับพระราชทาน  ท้ังนี้ เครื่องแบบเต็มยศ ใหเปนไปตามแบบแนบทายขอบังคับนี้  
ขอ 8 บุคคลใดใชเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยโดยไมมีสิทธิท่ืจะใช หรือแสดงดวยประการใดๆ   
วาตนมี โดยท่ีตนไมมีสิทธิถาไดกระท าเพื่อใหบุคคลอื่นเช่ือวาตนเองมีสิทธิจะใช ตองระวางโทษจ าคุกไม
เกินหก เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ตามท่ีก าหนดไวในมาตรา 68 แหงพระราช
บัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558  
ขอ 9  ใหพนักงานมหาวิทยาลัยแตงกายชุดปกติขาว ส าหรับถายรูปติดบัตรประจ าตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
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ขอ 10 ใหพนักงานมหาวิทยาลัยแตงเครื่องแบบท่ีใชในพิธีการ ในการเขารวมงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือ 
พิธีการส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามท่ีระบุในหมายก าหนดการ หรือก าหนดการและโอกาสอื่นๆ ตามท่ี 
มหาวิทยาลัยก าหนด  
ขอ 11 ใหลูกจางของมหาวิทยาลัยต าแหนงสายบริหารและต าแหนงสายวิชาการ ใชเครื่องแบบพนักงาน 
มหาวิทยาลัยโดยอนุโลม โดยใหใชอินทรธนูตามแบบท่ี 1 แนบทายขอบังคับนี้  ลูกจางของมหาวิทยาลัยต า
แหนงสายสนับสนุนและต าแหนงสายบริการ ใชเครื่องแบบพนักงาน มหาวิทยาลัยโดยอนุโลม โดยใหใช
อินทรธนูตามแบบท่ี 2 แนบทายขอบังคับนี้ 
ขอ 12 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ัง เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดี
ตีความและวินิจฉัยและให ถือค าวินิจฉัยเปนท่ีสุด  
  
  
                                                                     ประกาศ ณ วันท่ี.....................................  
  
                                                                         นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
    
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

  1.4 แจ้งเปลี่ยนระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ใหม่ สําหรับบุคลากร 
มหาวิทยาลัย 
 ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการเปล่ียนระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ใหม่ ส าหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัย 
 1. ระบบอีเมล์ใหม่  สามารถเข้าได้ท่ี  (https://login.microsoftonline.com) หรือ ผ่าน
หน้า เว็บไซต์มหาลัย www.dusit.ac.th   
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บริการ Microsoft Office 365 นอกเหนือจากบริการจดอิเล็คทรอนิคส์แล้วยังมีบริการเสริมท่ีหลากหลาย  
อาทิเช่น  บริการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว  1 TB (OneDrive), บริการจัดท าเว็บไซต์ส่วนตัว (Site) ,
บริการสมุด บันทกึอิเล็คทรอนิคส์(OneNote)   
 2. การใช้งานส่งออกอีเมล์ยังท าได้ท้ังระบบเก่า (https://sdumail.dusit.ac.th) หรือจะใช้
งานระบบใหม่ (https://login.onmicrosoft.com) การใช้งานระบบเก่าจะเปิดการให้บริการคู่ขนานกับ
ระบบใหม่ถึง   31  มกราคม 2560 แล้วจะปิดบริการระบบเก่า    
 3. การ login เข้าใช้งานระบบใหม่ สามารถเข้าได้ท่ี  (https://login. 
microsoftonline.com)   โดยใช้ username และ password ตัวปัจจุบันที่ใช้อยู่กับบริการการเข้า
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาลัย    
 4. การย้ายข้อมูลอีเมล์เก่าสู่ระบบใหม่ หากบุคลากรท่านใดต้องการให้ทางส านักวิทย
บริการฯ ย้ายข้อมูล อีเมล์ไปสู่ระบบใหม่แจ้งความประสงค์ท่ีช่องทางนี้ 
https://goo.gl/forms/2o9QJVfgHtu1aicf2    

- User สามารถท าได้เอง โดยจะมีคู่มือให้  
- ถ้าให้ส านักวิทยบริการย้ายให้  ส านักวิทยบริการ ขอท าการ reset password เพื่อ

เช่ือมต่อระบบใน การย้ายข้อมูลอีเมล์   
*  การย้ายข้อมูล ขึ้นอยู่กับจ านวนข้อมูลในกล่องจดหมายถ้าข้อมูล 1 GB ใช้เวลาย้าย

ประมาณ  2 ชม    
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 10/2559 
 มติท่ีประชุมเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2559 วันพุธท่ี 26 พฤศจิกายน 
2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 1 
ห้อง 1102/1 
  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 ทวนสอบผลการเรียนภาคเรียนท่ี 1/2559 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาทวนสอบผลการเรียนภาคเรียนท่ี 1/2559 โดยผลจาการพิจารณา
มีดังนี้  

รายงานการทวนสอบ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 
 
ข้ันตอนการทวนสอบ 
 
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้ก าหนดขั้นตอนการทวนสอบไว้ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ง ต้ังคณะกรรมการทวนสอบ (ระ ดับรายวิชา) 
ประกอบด้วย ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตาม
ความเหมาะสม 

2. ก าหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา แล้วท าการสุ่มตรวจผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามท่ีก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ใน มคอ.3 และ 4 

3. จัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ระดับรายวิชา) ของภาค
การศึกษา ท่ีแสดงให้เห็นภาพรวมคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียรู้
ท่ีก าหนดไว้ 
 

รายช่ือกรรมการทวนสอบ 
 

1. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ต าแหน่ง ประธานหลักสูตร 
2. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ต าแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน ต าแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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4. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ต าแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ ต าแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
7. ดร.นันทวัน เรืองอร่าม ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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จํานวนรายวิชาและตอนเรียนที่เปิดสอน 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน 21 รายวิชา 
แบ่งเป็นรายวิชาของหลักสูตร 16 รายวิชา และรายวิชาศึกษาท่ัวไป 5 รายวิชา โดยมีผลการเรียนในแต่ละวิชา ดังต่อไปนี้ 

ลํา
ดับ 

ชั้นป ี รายวิชา ตอน
เรียน 

จํานวน 
นศ. 

สรุปผลการเรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สมบูรณ์ 
 

(I) 

ขาดสอบ 
 

(M) 

ไม่สมบูรณ์  
& ขาดสอบ 

(I , M) 

ถอน 
 

(W) 

1 3 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุดฯ A1 31 31 0 0 0 0 0 
2 3 การจัดการความรู้และภูมิทักษะทางปัญญา

ท้องถิ่น 
A1 31 28 0 3 0 0 0 

3 3 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ A1 31 31 0 0 0 0 0 
4 3 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์ A1 31 31 0 0 0 0 0 
5 3 ส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ A1 31 31 0 0 0 0 0 
6 3 เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ A1 31 31 0 0 0 0 0 
7 3 การเขียนโปรแกรมข้ันพื้นฐานส าหรับงานห้องสมุด A1 31 31 0 0 0 0 0 
8 2 การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ A1 59 59 0 0 0 0 0 
9 2 การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ A1 59 59 0 0 0 0 0 
10 2 การศึกษาผู้ใช้ A1 59 59 0 0 0 0 0 
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ลํา
ดับ 

ชั้นป ี รายวิชา ตอน
เรียน 

จํานวน 
นศ. 

สรุปผลการเรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่สมบูรณ์ 
 

(I) 

ขาดสอบ 
 

(M) 

ไม่สมบูรณ์  
& ขาดสอบ 

(I , M) 

ถอน 
 

(W) 

11 2 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ A1 59 55 4 0 0 0 0 
12 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานห้องสมุด A1 60 40 0 19 1 0 0 
13 1 การค้นคืนสารสนเทศ A1 44 38 2 0 4 0 0 
14 1 การจัดระบบสารสนเทศและความรู้ A1 44 44 0 0 0 0 0 
15 1 สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม A1 44 26 0 15 0 3 0 
16 1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ A1 44 35 0 5 4 0 0 

 
หมายเหต:ุ ส าหรับนักศึกษาที่ติด I เนื่องจากนักศึกษายังส่งงานไม่ครบ อาจารย์ผูส้อนได้พยายามติดตามนักศึกษาทุกช่องทางแล้ว ไมส่ามารถติดต่อได้  

ดังนั้นเพื่อให้โอกาสกับนักศึกษาจึงจ าเป็นต้องติด I ไว้ก่อน 
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ผลการเรียนแต่ละรายวิชา 
 

ลํา
ดับ 

รายวิชา ตอน
เรียน 

ผู้สอน จํานวน 
นศ. 

ผลการเรียน 
A B+ B C+ C D+ D F I M I,

M 
P U W 

1 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
งานห้องสมุดฯ 

A1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 31 2 5 16 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 การจัดการความรู้และภูมิ
ทักษะทางปัญญาท้องถิ่น 

A1 อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 31 5 8 11 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

3 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

A1 อ.อัฐเดช วรรณสิน 31 0 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์ 

A1 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 31 4 7 15 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 ส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ A1 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 31 4 13 9 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 เครือข่ายทางสังคมห้องสมุด

และสารสนเทศ 
A1 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 31 13 7 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 การเขียนโปรแกรมข้ัน
พื้นฐานส าหรับงานห้องสมุด 

A1 อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง 31 5 5 13 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ลํา
ดับ 

รายวิชา ตอน
เรียน 

ผู้สอน จํานวน 
นศ. 

ผลการเรียน 
A B+ B C+ C D+ D F I M I,

M 
P U W 

8 การบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ 

A1 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 

59 3 5 31 8 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 

A1 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 59 5 12 21 12 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 การศึกษาผู้ใช้ A1 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 59 3 5 21 16 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
11 การท ารายการทรัพยากร

สารสนเทศ 
A1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 59 0 5 4 5 21 6 14 4 0 0 0 0 0 0 

12 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ในงานห้องสมุด 

A1 ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 60 * 0 0 5 3 9 13 10 0 19 1 0 0 0 0 

13 การค้นคืนสารสนเทศ A1 ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 44 3 5 9 7 4 5 5 2 0 4 0 0 0 0 
14 การจัดระบบสารสนเทศและ

ความรู้ 
A1 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน

จิตร 
44 0 0 17 8 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

15 สารสนเทศ ห้องสมุด และ
สังคม 

A1 อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 44 3 2 9 3 9 0 0 0 15 0 3 0 0 0 

16 การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

A1 ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล 44 4 9 10 9 3 0 0 0 5 4 0 0 0 0 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งท่ี 11/2559 

15 

 

*  จ  ำนวนนกัศึกษำท่ีเรียนในรำยวิชำมำกกว่ำจ  ำนวนนกัศึกษำของสำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ เน่ืองจำกมีนกัศึกษำสำขำวิชำภำษำไทย (บกพร่องทำงกำร
ไดย้นิ) มำลงเรียนร่วม จ ำนวน 1 คน 
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รายวชิาที่เลือกมาทวนสอบ 
 
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ได้ท าการสุ่มเลือกรายวิชาของ
หลักสูตร มาท าการทวนสอบ ร้อยละ 25 ของรายวิชาท้ังหมดท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 เปิดสอนจ านวน 16 รายวิชา สุ่มเลือกมาทวนสอบในภาคการศึกษานี้ 
จ านวน 4 รายวิชา ประกอบด้วย 

1. รายวิชา  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
   ผู้สอน  ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

2. รายวิชา  การศึกษาผู้ใช้ 
   ผู้สอน  ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 

3. รายวิชา  ส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
   ผู้สอน  ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
  4. รายวิชา  การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
   ผู้สอน  ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนาและผลการดําเนินงาน 
 

รายวิชา ผลการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 
(มคอ.3) 

ผลการดําเนินงาน (มคอ.5) 

โปรแกรม
ประยุกต์
สําหรับงาน
ห้องสมุด
และ
สารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณธรรม 1. มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม (M1) 
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ (M5) 

1. นักศึกษาบางคนไม่มาเรียน ท าให้ไม่ได้ฝึกปฏิบัติและไม่มีผลงานส่ง 
วิธีแก้ไข  
1. อาจารย์ให้ส่งงานย้อนหลัง แต่ได้หักคะแนนเพือ่ให้นักศึกษาปรับปรุงตัว 

ความรู้ 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีท่ีส าคัญใน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง (K1) 
2. สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(K2) 

1. นักศึกษาจ าเมนูค าส่ังต่าง ๆ ไม่ได้ จึงเป็นอุปสรรคในการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ 
วิธีแก้ไข 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น และแนะน าข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 
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รายวิชา ผลการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 
(มคอ.3) 

ผลการดําเนินงาน (มคอ.5) 

 
 
 
โปรแกรม
ประยุกต์
สําหรับงาน
ห้องสมุด
และ
สารสนเทศ 
(ต่อ) 

3. สามารถประยุกต์ความรู้จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (K3) 
4. สามารถติดตามความ
เปล่ียนแปลงทางวิชาการท้ัง
ศาสตร์ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์
อื่นท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ (K4) 

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ
หรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ (C1) 
2. มีความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการ

1. นักศึกษาขาดความคิดสร้างสรรค์ และขาดจินตนาการในการประยุกต์ใช้โปรแกรม 
วิธีแก้ไข 
1. อาจารย์แนะน าแนวคิดให้นักศึกษาเห็นเป็นตัวอย่าง 
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รายวิชา ผลการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 
(มคอ.3) 

ผลการดําเนินงาน (มคอ.5) 

แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ค์ 
(C2) 

ทักษะ
ความสัมพั
นธ ์

มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(I2) 

นักศึกษาสามารถท างานกับเพื่อนในกลุ่ม โดยไม่มีปัญหาใด ๆ 

ตัวเลข/
การ
ส่ือสาร/ไอ
ที 

1. สามารถส่ือสารภาษาไทย ท้ัง
การพูด การฟัง การอ่าน การ
เขียน การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(N1) 
2. สามารถเลือก และใช้รูปแบบ
การน าเสนอสารสนเทศ 
ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ (N2) 

1. นักศึกษาขาดความรอบครอบท่ีจะอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ต่าง 
ๆ 
วิธีแก้ไข 
1. อาจารย์แนะน าแนวคิดให้นักศึกษาเห็นมุมมองท่ีแตกต่างออกไป 
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รายวิชา ผลการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 
(มคอ.3) 

ผลการดําเนินงาน (มคอ.5) 

การศึกษา
ผู้ใช ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณธรรม 1. มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม (M1) 
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ (M5) 

นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์บนพื้นฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ และความถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เมื่อมีการมอบหมายท่ีต้องอาศัย
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นักศึกษาจะให้ความส าคัญกับการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง 

ความรู้ 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีท่ีส าคัญใน
สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ และ
ศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง (K1) 
2. สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(K2) 

นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา เช่น พฤติกรรม
การใช้สารสนเทศอย่างเหมาะสม หรือข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีจ าเป็นท่ีบรรณารักษ์ต้องทราบ โดย
นักศึกษาจะสืบค้นข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ผ่านแหล่งข้อมูล และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันในช้ันเรียน 

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. มีความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและ

นักศึกษาสามารถจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินท่ีได้จากการศึกษาผู้ใช้ 
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รายวิชา ผลการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 
(มคอ.3) 

ผลการดําเนินงาน (มคอ.5) 

 
 
การศึกษา
ผู้ใช ้(ต่อ) 

การแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ (C2) 

ทักษะ
ความสัมพั
นธ ์

1. มีความสามารถสนการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ (I1) 
2. มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (I2) 

1. เนื่องจากมีนักศึกษาท่ีเป็นเด็กพิเศษ เมื่อมีการท างานเป็นทีม ท าให้เกิดปัญหาในการ
ส่ือสารบ้าง 
วิธีแก้ไข 
1. หลังจากผู้สอนส่ังงาน จะให้อาจารย์ล่ามช่วยทบทวนค าส่ัง ให้นักศึกษาจดบันทึกและ
ผู้สอนอ่านบันทึกของนักศึกษาเพื่อความเข้าใจท่ีถูกต้องและตรงกันของนักศึกษาท้ังกลุ่ม 

ตัวเลข/
การ
ส่ือสาร/ไอ
ที 

1. สามารถเลือกใช้และใช้
รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ 
ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ (N2) 

1. การสอนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลต้องอาศัยการพาท าไปพร้อม ๆ กัน แต่เนื่องจากขาด
เครื่องมือ (คอมพิวเตอร์) นักศึกษาจึงไม่ค่อยเข้าใจ 
วิธีแก้ไข 
1. จัดท าเอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติม เพื่ออธิบายถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
ละเอียดเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่นักศึกษา 
2. ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อพานักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน 

คุณธรรม 1. มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม (M1) 

นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์บนพื้นฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ และความถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เมื่อมีการมอบหมายท่ีต้องอาศัย
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รายวิชา ผลการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 
(มคอ.3) 

ผลการดําเนินงาน (มคอ.5) 

สิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิ
กส์ 
 
สิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิ
กส์ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. รับฟังความคดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรี และ
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
(M4) 
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ (M5) 

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นักศึกษาจะให้ความส าคัญกับการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง 

ความรู้ 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีท่ีส าคัญใน
สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ และ
ศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง (K1) 
2. สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(K2) 

1. เนื่องจากมีนักศึกษาท่ีบกพร่องทางการมองเห็น จึงมีปัญหาในการออกแบบและจัดท าส่ือ
ส่ิงพิมพ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
วิธีแก้ไข 
1. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานท่ีมีความใกล้เคียงท่ีนักศึกษาท่ีบกพร่องทางการมองเห็น
สามารถท าได้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. มีความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจใน

1. เนื่องจากมีนักศึกษาท่ีบกพร่องทางการมองเห็น จึงมีปัญหาในการออกแบบและจัดท าส่ือ
ส่ิงพิมพ์เพราะนักศึกษาไม่เคยมองเห็น 
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รายวิชา ผลการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 
(มคอ.3) 

ผลการดําเนินงาน (มคอ.5) 

 
 
 
 
 
 
สิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิ
กส์ (ต่อ) 

แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและ
การแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ (C2) 

วิธีแก้ไข 
1. อาจารย์ผู้สอนช่วยอธิบายลักษณะของงานอย่างละเอียด เช่น การออกแบบบัตรเชิญ ต้อง
อธิบายลักษณะของบัตรเชิญ ข้อความต่าง ๆ ท่ีใช้ในบัตรเชิญ เป็นต้น 

ทักษะ
ทักษะ
ความสัมพั
นธ ์

1. มีความสามารถสนการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 1. มี
ความสามารถสนการท างานเป็น
ทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
(I1) 
2. มีความสามารถในการปรับตัว 
ร่วมกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น (I3) 
3. สามารถให้ความช่วยเหลือ 
และอ านวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
(I4) 

1. เนื่องจากมีนักศึกษาท่ีบกพร่องทางการได้ยิน จึงมีปัญหาด้านการส่ือสารในการท างานกลุ่ม
หรือการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 
วิธีแก้ไข 
1. อาจารย์ผู้สอนให้อาจารย์ล่ามช่วยทบทวนค าส่ังของงานหรือช่วยส่ือสารในช้ันเรียน เพื่อ
สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง  
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รายวิชา ผลการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 
(มคอ.3) 

ผลการดําเนินงาน (มคอ.5) 

ตัวเลข/
การ
ส่ือสาร/ไอ
ที 

1. สามารถส่ือสารภาษาไทย ท้ัง
การพูด การฟัง การอ่าน การ
เขียน การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(N1) 

1. เนื่องจากมีนักศึกษาท่ีบกพร่องทางการมองเห็น จึงมีปัญหาด้านการออกแบบและจัดท า
ส่ือส่ิงพิมพ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
วิธีแก้ไข 
1. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานท่ีมีความใกล้เคียงท่ีนักศึกษาสามารถท าได้ให้นักศึกษาฝึกท า
แทนโดยเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีนักศึกษาใช้ได้ 

การทํา
รายการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
การทํา
รายการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
(ต่อ) 
 
 
 

คุณธรรม 1. มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม (M1) 
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรี และ
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
(M4) 
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ (M5) 

1. นักศึกษาบางคนไม่มาเรียน ท าให้ไม่ได้ฝึกปฏิบัติและไม่มีผลงานส่ง 
2. นักศึกษาไม่ใช้คู่มือทางวิชาชีพ แต่ใช้การซักถามอาจารย์แทน 
วิธีแก้ไข  
1. อาจารย์ให้ส่งงานย้อนหลัง แต่ได้หักคะแนนเพือ่ให้นักศึกษาปรับปรุงตัว 
2. อาจารย์พยายามกระตุ้นให้นักศึกษาฝึกการใช้คู่มือ 

ความรู้ 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีท่ีส าคัญใน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

นักศึกษาจ าหลักการท่ีส าคัญของการท ารายการไม่ได้ ขาดความต้ังใจ และขาดการสังเกต  
วิธีแก้ไข 
อาจารย์ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น และบอกข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 
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รายวิชา ผลการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 
(มคอ.3) 

ผลการดําเนินงาน (มคอ.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การทํา
รายการ
ทรัพยากร

และสารสนเทศศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง (K1) 
2. สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(K2) 
3. สามารถประยุกต์ความรู้จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (K3) 

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ
หรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ (C1) 
2. มีความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการ

นักศึกษาไม่สามารถประยุกต์ความรู้ หลักการ และทฤษฎีในการท ารายการ ไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง  
วิธีแก้ไข 
อาจารย์แนะน าแนวทางให้ แต่คงยังไม่สามารถท าให้นักศึกษาน าไปใช้ได้ 
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รายวิชา ผลการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 
(มคอ.3) 

ผลการดําเนินงาน (มคอ.5) 

สารสนเทศ 
(ต่อ) 
 

แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
(C2) 

ทักษะ
ความสัมพั
นธ ์

1. มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (I2) 
2. มีความสามารถในการปรับตัว 
ร่วมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (I3) 

นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้ และท างานท่ีได้รับมอบหมายจาก
บรรณารักษ์ของห้องสมุดได้ถูกต้อง 

ตัวเลข/
การ
ส่ือสาร/ไอ
ที 

1. สามารถส่ือสารภาษาไทย ท้ัง
การพูด การฟัง การอ่าน การ
เขียน การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(N1) 
2. สามารถเลือก และใช้รูปแบบ
การน าเสนอสารสนเทศ 
ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารได้

นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศได้ถูกต้อง 
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รายวิชา ผลการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 
(มคอ.3) 

ผลการดําเนินงาน (มคอ.5) 

อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ (N2) 
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ผลการทวนสอบ  
 
รายวิชา : โปรแกรมประยุกต์สําหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
 

รายการทวนสอบ ผลการพิจารณา 
ทํา ไม่ทํา 

1. กลยุทธ์การสอน 
 1.1 มีวิธีการสอน/กิจกรรมมุง่พัฒนานักศึกษา เหมาะสม/สอดคล้องกับ LO. ท่ีต้องการ

พัฒนา 
  

 1.2 มีส่ือการสอนท่ีเหมาะสม/สอดคล้องกับ LO. ท่ีต้องการพัฒนา   
 1.3 เนื้อหาและจ านวนช่ัวโมงการสอนเหมาะสม/สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา   
2. กลยุทธ์การประเมิน 
 2.1 วิธีการประเมินเหมาะสม/สอดคล้องกับ LO. ท่ีต้องการพัฒนา   
 2.2 การกระจายของผลการเรียน (Grade) มีความเหมาะสม   
3. ประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอน 
 1.1 ก าหนด LO. ถูกต้องและครบถ้วนตาม Curriculum Mapping (มคอ.2)   
 1.2 มีการระบุปัญหาอุปสรรค์ และวิธีการแก้ปัญหาเหมาะสมกับ LO. ท่ีต้องการพัฒนา   
 1.3 ข้อเสนอแนะการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนส่งผลให้เกิดการพัฒนา LO. 

มากขึ้น 
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รายวิชา : การศึกษาผู้ใช้ 
 

รายการทวนสอบ ผลการพิจารณา 
ทํา ไม่ทํา 

1. กลยุทธ์การสอน 
 1.1 มีวิธีการสอน/กิจกรรมมุง่พัฒนานักศึกษา เหมาะสม/สอดคล้องกับ LO. ท่ีต้องการ

พัฒนา 
  

 1.2 มีส่ือการสอนท่ีเหมาะสม/สอดคล้องกับ LO. ท่ีต้องการพัฒนา   
 1.3 เนื้อหาและจ านวนช่ัวโมงการสอนเหมาะสม/สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา   
2. กลยุทธ์การประเมิน 
 2.1 วิธีการประเมินเหมาะสม/สอดคล้องกับ LO. ท่ีต้องการพัฒนา   
 2.2 การกระจายของผลการเรียน (Grade) มีความเหมาะสม   
3. ประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอน 
 1.1 ก าหนด LO. ถูกต้องและครบถ้วนตาม Curriculum Mapping (มคอ.2)   
 1.2 มีการระบุปัญหาอุปสรรค์ และวิธีการแก้ปัญหาเหมาะสมกับ LO. ท่ีต้องการพัฒนา   
 1.3 ข้อเสนอแนะการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนส่งผลให้เกิดการพัฒนา LO. 

มากขึ้น 
  



รายวิชา : สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์
 

รายการทวนสอบ ผลการพิจารณา 
ทํา ไม่ทํา 

1. กลยุทธ์การสอน 
 1.1 มีวิธีการสอน/กิจกรรมมุง่พัฒนานักศึกษา เหมาะสม/สอดคล้องกับ LO. ท่ีต้องการ

พัฒนา 
  

 1.2 มีส่ือการสอนท่ีเหมาะสม/สอดคล้องกับ LO. ท่ีต้องการพัฒนา   
 1.3 เนื้อหาและจ านวนช่ัวโมงการสอนเหมาะสม/สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา   
2. กลยุทธ์การประเมิน 
 2.1 วิธีการประเมินเหมาะสม/สอดคล้องกับ LO. ท่ีต้องการพัฒนา   
 2.2 การกระจายของผลการเรียน (Grade) มีความเหมาะสม   
3. ประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอน 
 1.1 ก าหนด LO. ถูกต้องและครบถ้วนตาม Curriculum Mapping (มคอ.2)   
 1.2 มีการระบุปัญหาอุปสรรค์ และวิธีการแก้ปัญหาเหมาะสมกับ LO. ท่ีต้องการพัฒนา   
 1.3 ข้อเสนอแนะการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนส่งผลให้เกิดการพัฒนา LO. 

มากขึ้น 
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รายวิชา : การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
 

รายการทวนสอบ ผลการพิจารณา 
ทํา ไม่ทํา 

1. กลยุทธ์การสอน 
 1.1 มีวิธีการสอน/กิจกรรมมุง่พัฒนานักศึกษา เหมาะสม/สอดคล้องกับ LO. ท่ีต้องการ

พัฒนา 
  

 1.2 มีส่ือการสอนท่ีเหมาะสม/สอดคล้องกับ LO. ท่ีต้องการพัฒนา   
 1.3 เนื้อหาและจ านวนช่ัวโมงการสอนเหมาะสม/สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา   
2. กลยุทธ์การประเมิน 
 2.1 วิธีการประเมินเหมาะสม/สอดคล้องกับ LO. ท่ีต้องการพัฒนา   
 2.2 การกระจายของผลการเรียน (Grade) มีความเหมาะสม   
3. ประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอน 
 1.1 ก าหนด LO. ถูกต้องและครบถ้วนตาม Curriculum Mapping (มคอ.2)   
 1.2 มีการระบุปัญหาอุปสรรค์ และวิธีการแก้ปัญหาเหมาะสมกับ LO. ท่ีต้องการพัฒนา   
 1.3 ข้อเสนอแนะการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนส่งผลให้เกิดการพัฒนา LO. 

มากขึ้น 
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4.2 พิจารณา มคอ.3 ภาคเรียนที ่1/2559 
 ท่ีประชุมร่วมกันพิจาณา มคอ.3 ภาคเรียนท่ี 1/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพิจารณารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2559 
 
ลําดับ รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน สิ่งที่ควรนําไปพิจารณา 

1 1631305 การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด - 

2 1631406 การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร หมวด 4 ข้อ 4.1 - สัปดาห์ท่ีประเมิน 
3 1631601 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในงานห้องสมุดและ

สารสนเทศ 
อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน - 

4 1632208 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ หมวด 4 ข้อ 4.2 - เกณฑ์Rubric แต่ละการเรียนรู ้
ควรมีจ านวนเกณฑ์ท่ีเท่ากัน คือ 1-5 

5 1632312 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ และ 
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ ์

1. ควรใช้รูปแบบของ มคอ.3 ตามท่ีหลักสูตร
ก าหนด 
2. หมวด 2 ข้อ 1 - จุดมุ่งหมายน่าจะมี 5 ข้อ ตาม
การเรียนรู้ 5 ด้าน (ดู Curriculum mapping) 
3. หมวด 3 ข้อ 2 - จ านวนช่ัวโมง น่าจะเป็น 30-
30-75  
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ลําดับ รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน สิ่งที่ควรนําไปพิจารณา 
4. หมวด 4 ข้อ 1 - ตรวจสอบผลการเรียนรู้ใหม่ 
เช่น ด้านคุณธรรม มี 5 ข้อ แต่เสนอมา 7 ข้อ 
5. หมวด 5 ข้อ 1 - สอบปลายภาค 4 ช่ัวโมงหรือ 
? 
6. หมวด 5 ข้อ 3 - ตรวจสอบเกณฑ์การ
ประเมินผลการศึกษาใหม่ 

6 1633119 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน - 

7 1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด - 
8 1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและ

สารสนเทศ 
อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ หมวด 4 ข้อ 4.2 - เกณฑ์Rubric แต่ละการเรียนรู ้

ควรมีจ านวนเกณฑ์ท่ีเท่ากัน คือ 1-5 
9 1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา - 
10 1633207 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม - 

11 1633414 ห้องสมุดดิจิทัล อ.รัชฎาพร  ธิราวรรณ หมวด 2 ข้อ 1 - จุดมุ่งหมายน่าจะมี 5 ข้อ ตาม
การเรียนรู้ 5 ด้าน (ดู Curriculum mapping) 

12 1633415 การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม - 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งท่ี 11/2559 

35 

 

ลําดับ รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน สิ่งที่ควรนําไปพิจารณา 
13 1633416 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ หมวด 4 ข้อ 4.2 - เกณฑ์Rubric แต่ละการเรียนรู ้

ควรมีจ านวนเกณฑ์ท่ีเท่ากัน คือ 1-5 
14 1634411 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น * อาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง * นักศึกษาลงเรียนในสาขาวิชาอื่น 
15 1634414 การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร - 
16 4124906 โครงการพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

* 
อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
และ อาจารย์ ดร.นันทวัน เรือง
อร่าม 

* นักศึกษาลงเรียนในสาขาวิชาอื่น 

          



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ไม่ม ี
  
ปิดการประชุม  12.00 น.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 
ผู้จดรายงานการประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 
 


