
วาระการประชุมครั้งที่ 1/2561 
วันพุธ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องหลักสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

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

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(20)/2560 

1.2 ก าหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 

1.3 การเพ่ิมช่องทางการช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 9/2560 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มคอ.5-6) ระดับคณะ 

3.2 รายงานความก้าวหน้าของการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2562 

3.3 กรอบเวลาการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2562 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การตรวจติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร (รอบ 6 เดือน) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

5.1 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ TOEIC 

5.2 การติดตามผลการเรียนและการคงอยู่ของนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 



รายงานการประชุมหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่ 1/2561 
วันอังคารที่ 29 มกราคม พ. ศ.2561 เวลา 8.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องหลักสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 1 ห้อง 1102/1  
-------------------------------------------------------- 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

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

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1.1 สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(20)/2560 
  - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.
2560  
  - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2560  
  - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560  



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 1/2561 
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  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการปฏิบัติตัวของบุคลากรทุกสายงาน รวมถึงมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองและความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน  
  ดังนั้นจึงขอแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน และคุณสุกัญญา พวงแก้ว ต าแหน่งเลขานุการ
หลักสูตรฯ ได้ศึกษาข้อบังคับ และประกาศดังกล่าวให้ดี เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
  ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯ ได้น าข้อมูลแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ และแจ้งผ่านทางกลุ่มไลน์ของ
หลักสูตรแล้ว 
 

 1.2 ก าหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 
  การซ้อมย่อยจะมีขึ้นในวันที่ 10-11, 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
50 พรรษา ถนนสิรินทร 
  การซ้อมใหญ่จะมีข้ึนในวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 
  การรับจริงจะมีขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารเอนกนิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 1.3 การเพ่ิมช่องทางการช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แจ้งช่องทางช าระเงินผ่านบริการ Bill Payment ผ่าน Bualuang 
mBanking ของ ธนาคารกรุงเทพ เพ่ิมอีก 1 ช่องทาง  
  ทางคณะฯ จึงขอความร่วมมือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ช่วยประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งท่ี 

9/2560 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่9/2560 วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560 
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 
1 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มคอ.5-6) ระดับคณะ 
  ตามท่ีคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไดด้ าเนินงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ซ่ึงได้มีการทวนสอบรายวิชาต่าง 
ๆ ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 5 รายวิชา ซึ่งมีผลการทวนสอบดังนี้ 

รหัส / รายวิชา ตอน
เรียน 

อาจารย์ผู้สอน ผลสรุปจากคณะกรรมการ 

1633118 การเขียนโปรแกรมขั้น
พ้ืนฐานส าหรับงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศก 

A1 อ.ชูติวรรณ บุญ
อาชาทอง 

1. มคอ.5 หมวดที่ 2 การจัดการ
เรียนการสอน ควรมีการรายงานแต่
ละสัปดาห์ให้สอดคล้องกับ มคอ.3 
2. มคอ.5 หมวดที่ 3 สรุปผลการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่ตรง
กับรายงานสรุปผลการเรียน 

1633122 การพัฒนาเว็บห้องสมุด
และสารสนเทศ 

A1 ผศ.ดร.ปริศนา 
มัชฌิมา 

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนสอดคล้องตามท่ีก าหนดไว้
ใน มคอ.3 และ มคอ.5 

1633207 การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

A1 ดร.จิตชิน จิตติสุข
พงษ์ 

1. วิธีการสอน  
- ด้านทักษะทางปัญญา ใน มคอ.

3 มี 3 ข้อ ใน มคอ.5 มี 2 ข้อ 
- ด้านทักษะระหว่างบุคคล ใน 

มคอ.3 มี 2 ข้อ ใน มคอ.5 มี 3 ข้อ 
- ด้านการวิเคราะห์ ใน มคอ.3 มี 

3 ข้อ ใน มคอ.5 มี 2 ข้อ 
2. วิธีการประเมินกระบวนการ
เรียนรู้ 

- ด้านคุณธรรม ใน มคอ.3 มี 3 
ข้อ ใน มคอ.5 มี 4 ข้อ 

- ด้านความรู้ ใน มคอ.3 มี 4 ข้อ 
ใน มคอ.5 มี 3 ข้อ 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 1/2561 
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รหัส / รายวิชา ตอน
เรียน 

อาจารย์ผู้สอน ผลสรุปจากคณะกรรมการ 

- ด้านทักษะทางปัญญา ใน มคอ.
3 มี 3 ข้อ ใน มคอ.5 มี 2 ข้อ 

- ด้านทักษะความสัมพันธ์ ใน 
มคอ.3 มี 2 ข้อ ใน มคอ.5 มี 3 ข้อ 

- ด้านการวิเคราะห์ ใน มคอ.3 มี 
3 ข้อ ใน มคอ.5 มี 4 ข้อ 

1634805 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

A1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนสอดคล้องตามท่ีก าหนดไว้
ใน มคอ.3 และ มคอ.5 

1634104 เครือขา่ยทางสังคม
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

A1 ดร.จิตชิน จิตติสุข
พงษ์ 

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนสอดคล้องตามท่ีก าหนดไว้
ใน มคอ.3 และ มคอ.5 

 
  จากการรายงานผลการทวนสอบทั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการ
การทวนสอบระดับคณะ ขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนได้น ากลับไปพิจารณาและปรับแก้ไขให้ถูกต้องตาม
ค าแนะน า แล้วน าส่งเป็นไฟล์เวิร์ด และไฟล์พีดีเอฟ มายังคุณสุกัญญา พวงแก้ว เพ่ือด าเนินการเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหลักสูตรต่อไป 
   
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.2 รายงานความก้าวหน้าของการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2562 
  - หลักสูตรฯ ได้ท าบันทึก คมส.115/2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ลงวันที่ 14 มกราคม 2561 
  - หลักสูตรฯ ได้ท าบันทึก คมส.173/2561 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561) ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 
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 3.3 กรอบเวลาการด าเนินงานปรับปรุงหลักสตูร พ.ศ.2562 
  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้แจ้งข้อมูลขั้นตอนกระบวนการ (Work 
Flow) การขออนุมัติหลักสูตร ทางหลักสูตรจึงได้ก าหนดกรอบเวลาการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.
2562 ขึ้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลา หน่วยงานที่ต้องประสานงาน 
1. การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรฯ 18 มกราคม 2561 หลักสูตร 
2. ขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตร 
3. หลักสูตรจัดท า (ร่าง) รายละเอียดของ
หลักสูตรฯ 

ปลายเดือนมีนาคม หลักสูตร 

4. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ ต้นเดือนเมษายน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

5. เสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้นเดือนพฤษภาคม ส านักส่งเสริมและงานทะเบียน 
6. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาหลักสูตร ปลายเดือนพฤษภาคม ส านักส่งเสริมและงานทะเบียน 
7. สภาวิชาการพิจารณาหลักสูตร เดือนมิถุนายน สภามหาวิทยาลัย 
8. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอ 
สกอ. 

เดือนกรกฎาคม ส านักส่งเสริมและงานทะเบียน 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การตรวจติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) 
  ตามท่ีส านักบริหารกลยุทธ์ ได้มีบันทึก สบย.42/2561 เรื่อง ขอแจ้งก าหนดการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร รอบ 
6 เดือน ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 นั้น หลักสูตรฯ มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ว/ด/ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ / ผลการด าเนินงาน 
18-31 มค. 2561 1. น าผลการประเมินหลักสูตรในปีการศึกษา 

2559 มาจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพ 
(Improvement Plan) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด / 
ด าเนินการแล้ว ข้อมูลอยู่บน
เว็บไซต์หลักสูตร - ประกัน
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คุณภาพ - รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(SAR-มคอ.7) รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2560 - 
31 มกราคม 2561)  

ผศ.ดร.บรรพต / หมวด 1 5 6 7 8 
ดร.จิตชิน+ดร.นันทวัน / หมวด 2 
อ.รัชฎาพร / หมวด 3 
ผศ.ดร.บุญญลักษม์+ผศ.ดร.สาย
สุดา / หมวด 4 

22 มค. 2561 1. หลักสูตรฯ เสนอวันที่รับการตรวจประเมิน 
2. รายชื่อกรรมการตรวจประเมิน 4 คน  

ผศ.ดร.บรรพต+คุณสุกัญญา / 
ประสานคณะฯ เพ่ือแจ้งข้อมูล 

23 มค. 2561  หลักสูตรท าหนังสือเชิญกรรมการ คุณสุกัญญา / ประสานคณะฯ 
และท าหนังสือเชิญ 

1-16 กพ. 2561 ด าเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร+
อาจารย์ผู้สอน+คุณสุกัญญา / ร่วม
ประชุม 

8-23 กพ. 2561 หลักสูตรฯ น าส่งไฟล์รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) รอบ 6 เดือน และ
ไฟล์รายงานผลการตรวจติดตามความก้าวหน้า
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ทาง 
eOffice 

ผศ.ดร.บรรพต / รวบรวมไฟล์ 
คุณสุกัญญ / ท าบันทึกน าส่งข้อมูล
ไปยังส านักกลยุทธ์ 

 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 5.1 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC  
  คณะฯ ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ TOEIC ให้แก่บุคลากรของคณะ โดยจะเริ่มใน
วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 - 14.30 น. ห้อง 234, 235 อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว  
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5.2 การติดตามผลการเรียนและการคงอยู่ของนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ จึง
ขอให้ที่ปรึกษาติดตามและรายงานข้อมูลของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ จ านวนนักศึกษาคงเหลือ จ านวน
นักศึกษาที่มีผลการเรียนที่เกิน 3.25 จ านวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 ซึ่งจากการรายงานข้อมูล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถสรุปข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 

ชั้นป ี
จ านวน
คงเหลือ 

ผลการเรียน 
การด าเนินการของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

> 3.25 <2.00 
4 31 31   
3     

2 36 2 3 

เรียกนักศึกษามาพูดคุย และอธิบายให้
เข้าใจถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติในภาค
การศึกษา 2/2560 และภาค
การศึกษาต่อไป 

1 23 4 3  
 
 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไม่มีการเรียนการสอนแล้ว ต้องขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษาใน
การติดตามข้อมูลการมีงานท า และการเตรียมการสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่าเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้กับ
หลักสูตรด้วย 
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ปิดการประชุม  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


