
วาระการประชุมครั้งที่ 9/2560 
วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม พ. ศ.2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 การท าผลงานของสายสนับสนุนวิชาการ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8/2560 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ผลการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ระดับคณะ ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 
2560 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษให้กับนักศกึษา รหัส 59 

3.3 การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี 4 ปีการศกึษา 2560 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ 

4.2 ผลการทวนสอบรายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
4.3 การพัฒนาศักยภาพของอาจารย ์

4.4 เงินบริหารหลักสูตรที่ขออนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรในปีการศึกษา 2560 

4.5 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

5.1 การติดตามดูแลนักศึกษาและการท าหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.2 รายงานยอดเงินคงเหลือของเงินบริหารหลักสูตร 

5.3 ขออนุมัติใช้เงินบริหารหลักสูตรจัดซื้อของขวัญปีใหม่ให้ผู้บริหาร 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 9/2560 
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ. ศ.2560 เวลา 8.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 1 ห้อง 1102/1  
-------------------------------------------------------- 

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญลักษม์ ต านานจิตร กรรมการ 
3. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ    กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา  อาจารย์ผู้สอน (ไม่เข้าประชุม) 
6. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  อาจารย์ผู้สอน 
8. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1 การท าผลงานของสายสนับสนุนวิชาการ 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งให้ทราบว่า 
มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการพิจารณาเกณฑ์และรูปแบบในการท าผลงานของสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งต้อง
ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 
8/2560 

 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน พ. ศ.
2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องหลกัสูตรบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 
อาคาร1 ชั้น 1 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ผลการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ระดับคณะ ภาคการศึกษา 
2 ปีการศึกษา 2560 
  ตามทีส่าขาวิชาได้ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษา 2 
ปีการศึกษา 2560 และน าส่ง เพ่ือเข้ารับการตรวจสอบในระดับคณะ โดยคณะเลือกสุ่มตรวจจ านวน 4 รายวิชา 
จาก 14 รายวิชา คือ รายวิชาการจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ (ผศ.ดร.บรรพต) รายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ (ผศ.สายสุดา) การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ห้องสมุด (อ.ดร.จิตชิน) และการจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก (ผศ.ดร.บุญญลักษม)์ ซึ่งผลการตรวจสอบ 
คณะฯ ได้รายงานให้ทราบว่า  
   1. รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
   2. รายวิชาการจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 
   3. รายวิชาการจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 
   4. รายวิชาการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุด 
  โดยคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ มคอ.3 และ มคอ.4 ประจ าภาคการศึกษา 2  
ปีการศึกษา 2560 ได้ให้ค าแนะน าภาพรวม ดังน้ี 
 

หัวข้อ ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปรับปรุง/แนวทางการพัฒนา 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป - ปรับปรุงประเภทรายวิชา 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค ์

- ปรับการเขียน 2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการ
ด าเนินการ 

- 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

- การจัดองค์ความรู้และทักษะทางปัญญา เพิ่มสัปดาห์ที่ 16 

หมวดที่ 5 แผนการศึกษา
และการประเมินผล 

- ปรับปรุงวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ระบุนามสกุลผู้สอน ในแต่ละสัปดาห์ 

หมวดที่ 6 ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน 

- เอกสารประกอบการเรียน ให้อ้างอิงตามหลักการเขียนบรรณานุกรม 

หมวดที่ 7 การประเมินและ
การปรับปรุงการด าเนินการ
ของรายวิชา 

- 

 
  ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านน าข้อแนะน าไปพิจารณาปรับแก้ไขตามความเหมาะสม แล้ว
น าส่งมายังสาขาวิชา เพื่อด าเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสาขาวิชา และน าส่งคณะเพื่อด าเนินการขั้นตอน
อื่นต่อไป 
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 มติที่ประชุม รับทราบและน ากลับไปปรับตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 
 
 3.2 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รหัส 59 
  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ออกประกาศ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ. ศ.2560 การนี้ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ (น า
ร่อง) อบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รหัส 59 โดยมีกิจกรรมคร่าว ๆ ดังนี้ 
   - การทดสอบวัดความรู้ ในวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ และจัดห้องอบรมตามระดับความรู้ของ
นักศึกษา 
   - การทดสอบก่อนเรียน การอบรม และการทดสอบหลังเรียน ซึ่งจะเริ่มประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ 2561  
  ทั้งนี้การจัดอบรมครั้งนี้ คณะจะจัดอบรมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่นักศึกษาจะต้องเป็นผู้
จัดหาหนังสือเอง ซึ่งคณะผู้อบรมได้ช่วยเหลือประสานงานกับทางส านักพิมพ์ในการจัดหาหนังสือที่มีส่วนลด
มากกว่าการซื้อตามร้านจ าหน่ายหนังสือทั่วไป และจะได้รับรหัสในการเข้าใช้สื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 
22 เดือนฟร ีถ้านักศึกษาประสงคก์ารช่วยเหลือนี้ สามารถแจ้งชื่อกับหลักสูตร เพื่อประสานงานต่อไป  
  การนี้อาจารย์ที่มีความสนใจหนังสือและสิทธิพิเศษดังกล่าว สามารถแจ้งชื่อเพิ่มได้เช่นกัน 
 
 3.3 การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2560 
  ตามที่นักศึกษาช้ันปี 4 ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ในภาคการศึกษา 1 ปกีารศึกษา 2560 จ านวน 29 คน ซึ่งเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2560 ดังนั้นเพื่อให้
การฝึกประสบการณ์ดังกล่าว สาขาวิชาฯ จึงได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศขึ้น โดยก าหนดในวันที่ 11-12 ธนัวาคม 
2561 ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดงันี ้
   วันที่ 11 มกราคม 2561 
   9.00 - 12.00 น. การอบรมการเขียนประวัติส่วนตัว และการสมัครงานผ่านเว็บไซต์สมัคร
งาน ห้อง 11201 กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชั้นปี 4 
   วันที่ 12 มกราคม 2561 
   9.00 - 10.30 น. การฟังเสวนาจากบุคลากรของห้องสมุดมารวย  
   10.40 - 12.00 น. การฟังเสวนาจากนักศึกษารุ่นพี่บรรณารักษ์ (พี่ยุทธนา เสมอจิตร 
และพี่มารุตพงษ์ กาแก้ว) ห้องประชุมปิ่นน้อย กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาช้ันปี 4 
   13.00 - 16.00 น. การฟังสรุปและข้อแนะน าการฝึกประสบการณ์จากนักศึกษาช้ันปี 4 
ห้อง 348 กลุม่เป้าหมายคือ นักศึกษาช้ันปี 1, 2 และ 3 
  ในกิจกรรมดังกล่าวสาขาวิชาฯ จะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จ านวน 
2 ชุด ได้แก ่
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   - แบบสอบถามการน าความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก
ประสบการณฯ์ โดยแบบสอบถามฉบับนี้ จะน าไปเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปี 2562 
   - แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสตูรฯ โดย
แบบสอบถามน้ี เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร)  
  แบบสอบถามดังกล่าวจะจัดท าในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส ์ผู้รับผิดชอบคือ ผศ.ดร.บรรพต 
พิจิตรก าเนิด 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
 4.1 การปรบัปรุงหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ  
  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งก าหนดการปรับปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งต้องแล้วเสร็จในปีการศกึษา 2561 เพ่ือใช้
เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 นั้น จึงจ าเป็นต้องเร่งด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการปรับปรุงรายวิชา 
   1.1 การปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด ท าหน้าที่ออกแบบแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล น าส่งให ้ผศ.ดร.บุญลักษม์ ต านานจิตร และ ผศ.
สายสุดา ปั้นตระกูล จัดท ารายงานผลการศึกษาข้อมูลสนบัสนุนการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
   1.2 ความคาดหวังและความต้องการของผู้ประกอบการ (ป.02) และการสัมภาษณ์ความ
คาดหวังและความต้องการขององค์การ/หน่วยงานสารสนเทศต่าง ๆ ทัง้นี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ช่วยกัน
เสนอรายชื่อห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศต่าง ๆ ที่มีแนวทางการด าเนินงานห้องสมุดที่ทันสมัย แล้วแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกบ็ข้อมูล  ประกอบด้วย  

ประเภท ผู้รับผิดชอบ ห้องสมุด/ศูนย์สารสนเทศ 

หอสมุดแห่งชาต ิ ผศ.ดร.บุญลักษม ์/ผศ.สายสดุา หอสมุดแห่งชาต ิ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
  
  
  
  
  

ผศ.ดร.บรรพต 
  
  
  
  
  

1. จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย    
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
4. มหาวิทยาลัยศรีปทุม    
5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต   
6. มหาวิทยาลัยมหิดล  

ห้องสมุดเฉพาะ 
  
  
  

ดร.จิตชิน  
  
  

1. ห้องสมุดมารวย  
2. ห้องสมุดศิลปะ หอศิลป ์  
3. TCDC    

ผศ.ดร.บุญญลกัษม์/ผศ.สายสุดา 4. สสวท.  
ห้องสมุดประชาชน 
  

อ.รัชฎาพร/ดร.นันทวัน 
  

1. ห้องสมุดเมอืง   
2. ห้องสมุดซอยพระนาง   
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    3. TK Park 
ห้องสมุดโรงเรียน 
  

ผศ.ดร.บุญลักษม ์/ผศ.สายสดุา 
  

1. โรงเรียนในสังกัด สพฐ (อ.สุขุม)   
2. โรงเรียนในสังกัด สกสค.  

อื่น ๆ 
  
  

อ.รัชฎาพร/ดร.นันทวัน 
  

1. บริษัทสตาร์แฟช่ัน   

2. บริษัทคอมพิวเตอร ์ 
ดร.จิตชิน/อ.รัชฎาพร 3. สถานีข่าว (TV) ไทยรฐั 

 
    ทั้งนี้ข้อมูลที่อาจารย์รวบรวมได้ ให้น าส่ง ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร และ ผศ.
สายสุดา ปั้นตระกูล จัดท ารายงานผลการศึกษาข้อมูลสนบัสนุนการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
   1.3 การน าความรู้รายวิชาต่าง ๆ ไปใช้ประโยชนข์องนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.
บรรตพ พิจิตรก าเนิด ท าหน้าที่ออกแบบแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล น าส่งให ้ผศ.ดร.บุญลักษม์ ต านาน
จิตร และ ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล จัดท ารายงานผลการศึกษาข้อมูลสนบัสนุนการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
   1.4 อาชีพที่รองรับ โดยการส ารวจข้อมลูจากแหล่งต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบ ดร.จิตชิน จิตติสุข
พงษ์ 
  ก าหนดการน าส่งข้อมูลภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
 
  2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
   2.1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด เสนอความเห็นว่า ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับวิทยาการ
ข้อมูล (Data Science) เข้ามาทดแทนวิชาเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐาน
และเข้าใจแนวคิดการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ก าลังอยู่ในความสนใจและมแีนวโน้มที่องค์การและ
หน่วยงานต่าง ๆ ต้องให้ความส าคัญอย่างมากในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า นอกจากนั้นควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับ
การเริ่มต้นท าธุรกิจ (Startup) เพื่อให้บัณฑิตที่จะส าเร็จออกไปสามารถออกแบบธุรกิจของตัวเองโดยใช้ความรู้
ทางบรรณารักษ์ หรือการจัดการข้อมูลเป็นฐาน 
 
 มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นด้วย โดย ผศ.ดร.บุญลักษม์ ต านานจิตร อาสาน าข้อมูล
เข้าพบที่ปรึกษาหลักสูตร เพือ่รับฟังค าแนะน าและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
 4.2 ผลการทวนสอบรายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
  การทวนสอบรายวิชาต่าง ๆ ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด ในภาคการศึกษา 1 
ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาฯ ได้ก าหนดรายวิชาไว้ 5 รายวิชาที่ยังไม่ผ่านการทวนสอบ  ได้แก่  
   1. รายวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
   2. รายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
   3. รายวิชาการพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 
   4. รายวิชาเครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ 
   5. รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์
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  ทั้งนี้จากการทวนสอบรายวิชาต่าง ๆ ในระดับหลักสูตรพบข้อสังเกตุ ดังนี้



 
รายงานการทวนสอบรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5-6) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์  
ภาคการศึกษา 1  ปีการศึกษา 2560 

รายวิชา ประเดน็ - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัมนา หมายเหต ุ
1631102 สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 
 หมวดที่ 2 - ขอ้ 2.2 เสนอแนะให้เขียน “มอบหมายให”้ หรือ “ก าหนดให้” ขึ้นประโยค  
 หมวดที่ 5 - ตาราง 5.1 คอลมัน์การวัดและประเมินผล ควรเขียนให้ชัดเจนว่าจะประเมินอะไร  
1631206 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 หมวด 2 - ข้อ 2.1 รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน ควรรายงาน 15 สัปดาห์ให้สอดคล้องกับ มคอ.3  
1631405 การจัดระบบสารสนเทศและความรู้ 
 หมวด 2 - ข้อ 2.3 ควรระบุประสิทธิผลของวิธีการสอนว่ามีหรือไม่มใีห้ครบถ้วน  
 หมวด 3 - ข้อ 3.3 การกระจายของระดับคะแนน ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง  
1631602 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
 ไม่ม ี  
1632206 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
 ไม่ม ี  
1632207 การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
 - การจัดรูปแบบเอกสารในภาพรวม  
 หมวด 2 - ข้อ 2.3 ควรปรับขนาดตัวอักษรให้มีความสม่ าเสมอกันทั้งหมด  
 หมวด 6 - ข้อ 6.1 แผนการปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ควรน าข้อความจาก มคอ.5 มาใส่ให้ครบถ้วน  
1632309 การค้นคืนสารสนเทศ 
 หมวด 2 - ข้อ 2.1 รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน ควรรายงาน 15 สัปดาห์ให้สอดคล้องกับ มคอ.3  
 หมวด 2 - ข้อ 2.3 ควรระบุประสิทธิผลของวิธีการสอนว่ามีหรือไม่มใีห้ครบถ้วน  
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รายวิชา ประเดน็ - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัมนา หมายเหต ุ
 หมวด 3 - ข้อ 3.3 การกระจายของระดับคะแนน ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง  
1632310 การศึกษาผู้ใช ้
 หมวด 2 - ข้อ 2.1 รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน ควรรายงาน 15 สัปดาห์ให้สอดคล้องกับ มคอ.3  
1632311 การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 
 หมวด 2 - ข้อ 2.3 ควรระบุประสิทธิผลของวิธีการสอนว่ามีหรือไม่มใีห้ครบถ้วน  
 หมวด 3 - ข้อ 3.2 จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นรายวิชานี้ ไม่ได้ระบุจ านวน  
1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับงานห้องสมุด และสารสนเทศ 
 หมวด 2 - ข้อ 2.1 รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน ควรรายงาน 15 สัปดาห์ให้สอดคล้องกับ มคอ.3  
 หมวด 2 - ข้อ 2.3 ควรปรับขนาดตัวอักษรให้มีความสม่ าเสมอกันทั้งหมด  
 หมวด 3 - ข้อ 3.2 ข้อมูลไม่ถูกต้อง ควรเทียบกับตารางข้อ 3.3 ด้วย  
 หมวด 3 - ข้อ 3.6 ผลสมัฤทธิก์ารเรียนรู้ ข้อมูลไม่น่าจะถูกต้อง เนื่องจากผลการเรียนของนักศึกษา 2 คน ไม่ผ่าน  
1633120 โปรแกรมประยุกตส์ าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
 ไม่ม ี  
1633122 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 
 หมวด 2 - ข้อ 2.3 ควรระบุประสิทธิผลของวิธีการสอนว่ามีหรือไม่มใีห้ครบถ้วน  
1633207 การวิจัยเบ้ืองต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 - การจัดรูปแบบเอกสารในภาพรวม  
 หมวด 2 - ข้อ 2.3 ควรปรับขนาดตัวอักษรให้มีความสม่ าเสมอกันทั้งหมด  
 หมวด 6 - ข้อ 6.3 ผู้รับผิดชอบควรเป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน หรือไม?่  
1634104 เครอืข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ 
 - การจัดรูปแบบเอกสารในภาพรวม  
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รายวิชา ประเดน็ - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัมนา หมายเหต ุ
 หมวด 2 - ข้อ 2.3 ควรปรับขนาดตัวอักษรให้มีความสม่ าเสมอกันทั้งหมด  
 หมวด 6 - ข้อ 6.1 แผนการปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ควรน าข้อความจาก มคอ.5 มาใส่ให้ครบถ้วน  
1634418 การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 หมวด 3 - ข้อ 3.3 ระบุจ านวนผลการเรียนนักศึกษาไม่ถูกต้อง   
1634510 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 หมวด 2 - ข้อ 2.1 รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน ควรรายงาน 15 สัปดาห์ให้สอดคล้องกับ มคอ.3   
 หมวด 2 - ข้อ 2.3 ควรระบุประสิทธิผลของวิธีการสอนว่ามีหรือไม่มใีห้ครบถ้วน  
1634805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์
 หมวด 2 - ข้อ 2.1 ควรปรับให้มีหัวตาราง  
 หมวด 3 - ข้อ 3.3 ปรับให้ตารางเหมือนรายวิชาอื่น ๆ ได้หรือไม่?  

 



 4.3 การพัฒนาศักยภาพของอาจารย ์
  ตามที่ ผศ.ดร.บุญญลกัษม ์ต านานจิตร ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง 
การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ยุคประเทศไทย 4.0 
ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่  
  การนี้สาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณเพื่อไปเข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว ซึ่งผลการพิจารณาของกองนโยบายและแผน และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้คณะพิจารณา
ทบทวน แต่ทางคณะแจ้งว่าไม่มีงบประมาณ 
  ดังนั้นทางสาขาวิชา จึงขอความเห็นจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการใชเ้งินบริหาร
หลักสูตรที่สะสมไว้จากเงินบริจาคของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแตล่ะท่าน เป็นจ านวนเงิน 7,420 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   - ค่าเดินทาง (2เที่ยว*600)  จ านวน 1,200 บาท 
   - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จ านวน 2,500 บาท 
   - ค่าที่พัก (2คนื/1,500บาท) จ านวน 3,000 บาท 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง (3วัน*240บาท) จ านวน    720 บาท 
 
 มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้เงินบริหารหลักสูตร จ านวน 7,420 บาท เพื่อน าข้อมูลจากการ
ประชุมมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 4.4 เงินบริหารหลักสูตรที่ขออนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2560 
  ตามแนวทางการด าเนินงานบริหารหลักสูตร ได้ขออนุเคราะหเ์งินค่าตอบแทนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5,000 บาท เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่ง ณ ขณะนีห้ลักสูตรมี
เงินที่ใช้ในการบริหารหลักสูตรจ านวนหนึ่ง จึงขอหารือว่า หลักสูตรจะขออนุเคราะห์เงินค่าตอบแทนลดลง 
คงเหลือจ านวน 3,000 บาท 
  
 มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นด้วย 
 
 4.5 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
  ตามที่ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 5697/2560 เรื่องให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งคือ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โอนไปปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นั้น ทางหลักสูตรจึงมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบคงอยู่ 4 คน ซึ่งไม่
ครบตามเกณฑ์คุณภาพของ สกอ.  
  โดย ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล อาจารย์ประจ าหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ได้ท าบันทึก คมส.2964/2560 เรื่องขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการเรียนระดับ
ปริญญาเอก ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทางหลักสูตรจึงเห็นควรเสนอชื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แทน ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน ที่ได้โอนย้ายไป 
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  ทั้งนี้ขอให้ ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร รับหน้าที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ชี้แจงรายละ 
เอ ียด ของหล ักส ูต ร และเอกสารท ี่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได ้แก่ คู่มือหล ักส ูตร คู่มือนักศึกษา 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการด าเนนิงานของหลักสูตร 
  
 มติที่ประชุม เห็นควรเสนอชื่อ ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และให้ท าบันทึกขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอคณะ สภาวิชาการ และ
อธิการบดี ตามล าดับต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 การติดตามดูแลนักศึกษาและการท าหน้าที่ของอาจารยท์ี่ปรึกษา 
  จากผลการทวนสอบรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1 ปีการศกึษา 
2560 มีข้อสังเกตว่า นักศึกษาส่วนหนึ่งมีผลการเรียนที่ไม่ดี และขาดสอบในเกือบทุกวิชา ซึ่งอยากให้อาจารย์ที่
ปรึกษาได้ตรวจสอบพูดคุย หรืออาจเรียกนักศึกษามาพูดคุยเพื่อสอบถามและแนะน าแนวทางที่ถูกใหเ้ด็กได้เกิด
ความเข้าใจ และน าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง ให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนดไว้ 
  ดร.นันทวัน ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 58 ไดแ้จ้งว่านักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ดี เกดิจากการ
ไม่มาเรียนในทกุ ๆ รายวิชา ซึ่งได้เรียกมาพูดคุย และโทรแจ้งผู้ปกครองให้ทราบแล้ว โดยได้ท าการบันทึกผล
การด าเนินงานลงในแฟ้มประวัติของนักศึกษาแล้ว 
  อาจารย์รัชฎาพร ที่ปรึกษานกัศึกษารหัส 60 ได้แจ้งว่าที่ผ่านมามีปัญหาหลายประเด็น 
ได้แก ่
   - นักศึกษามคีวามขัดแย้งกันในชั้นเรียน และได้แก้ปัญหาโดยประชุมและพูดคุยกับ
นักศึกษาเพ่ือชี้ให้เห็นความแตกต่างของบุคคล การอบรมเลี้ยงดู ซึ่งนักศกึษาต้องเรียนรู้ และปรับตัวซึ่งกันและ
กันอย่างกัลยาณมิตร 
   - นักศึกษาไมม่ีเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย แก้ปัญหาโดยการติดต่อประสานงานกับ
ศูนย์สนเทศการศึกษา โดยขณะนี้นักศึกษาได้รับสิทธิ์ในโครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. ) แล้ว 
และได้เรียกนักศึกษามาด าเนินงานตามขั้นตอนแล้ว 
   - นักศึกษาขาดสอบ การด าเนินงานเบื้องต้นได้สอบถามจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ได้ข้อมูล
ว่า นักศึกษาคนดังกล่าวต้องการสอบเข้าเรียนในสาขาวิชาอื่น นอกจากนี้ได้โทรไปหานักศึกษาแล้ว แต่
นักศึกษาไม่สนใจที่จะพูดคุยด้วย ส่วนการติดต่อผู้ปกครองไม่สามารถท าได้ เพราะไม่มีข้อมูลทั้งที่หลักสูตรเอง
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่สามารถติดต่อได้เลย  
  ทั้งนีข้อให้อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน หากได้รับข้อมูลการขอค าปรึกษาจาก
นักศึกษาคนใดก็ตาม แล้วให้ค าปรึกษาช่วยเหลือด้วยวิธีการใด ๆ ขอใหบ้ันทึกข้อมูลเหล่านั้นตามวัน เวลาจริง
ลงในแฟ้มบันทึกประวัติของนักศึกษาด้วย 
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5.2 รายงานยอดเงินคงเหลือของเงินบริหารหลักสูตร 
  ในเดือนพฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาฯ ขออนุมัติใช้เงินบริหารหลักสูตร และรายงาน
ยอดเงินคงเหลือดังต่อไปน้ี 
   - จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร และแบบสอบถาม
ประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 800 แผ่น ประกอบด้วย 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร จ านวน 120 แผ่น และแบบสอบถามประเมินการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 680 แผ่น เป็นจ านวนเงิน 400 บาท 
   - จัดซื้อวัสดุส านักงาน ประกอบด้วย หมึกพิมพ์สีด า 2 ขวด สก๊อตเทปใส 5 อัน กระดาษ 
A4 5 รีม เป็นจ านวนเงิน 1,180 บาท 
   - รับดอกเบี้ยประจ าปี เป็นจ านวนเงิน 236. 88 บาท 
   - จ่ายเงินเลี้ยงปีใหม่อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นจ านวนเงิน 891 บาท 
  สรุปยอดเงินบริหารหลักสูตร ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 คงเหลือทั้งสิ้น 101,341.57 บาท 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 5.3 ขออนุมัติใช้เงินบริหารหลักสูตรจัดซื้อของขวัญปใีหม่ให้ผู้บริหาร 
  เนื่องในวันปีใหม่ 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอให้ซื้อของขวัญปีใหม่มอบให้ที ่
อธิการบดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และที่ปรึกษาหลกัสูตร จ านวน 3 คน  
  
 มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 
 

ปิดการประชมุ  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


