
วาระการประชุมครั้งที่ 3/2561 
วันพุธ ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องหลักสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

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

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(22)/2561 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) 
3.2 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2561 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 ผลการพิจารณาตรวจสอบข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 

4.2 การติดตามรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา และการทวนสอบผลการเรียนรู้ ภาคการศึกษา 
2/2560 

ระเบียบว่าระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 



รายงานการประชุมหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่ 3/2561 
วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00 – 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 สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต คร้ังที่ 2(22)/2561  

1) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุมัติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

2) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ความเห็นชอบ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2560-2561 

3) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุมัติ การปรับแก้ไขแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ของหลักสูตรที่
พัฒนาปรับปรุงก่อนปี พ.ศ.2560 จ านวน 13 หลักสูตร  
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งท่ี 
2/2561 

 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันพุธ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 
1 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 
เดือน) 
  ส านักบริหารกลยุทธิ์ แจ้งก าหนดการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) และรอบ 12 เดือน ดังนี้ 

 
 
  ทั้งนี้การรายงานในแต่ละประเด็นขอให้มีล าดับการน าเสนอดังต่อไปนี้  
   - แผนการปรับปรุงของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
   - การด าเนินงานในปีการศึกษานี ้
   - ผลการด าเนินงานในปีการศึกษานี้ 
   - ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีการศึกษานี้ 
   - แนวทางการแก้ปัญหาที่จะท าในปีการศึกษาหน้า 
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  คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) 
ประกอบด้วย 
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น 
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี 
   - อาจารย์ประวรดา  โภชนจันทร์ 
  ก าหนดการด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) รอบ 9 เดือน ดังนี้ 
   - อาจารย์ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ น าส่งรายงานฯ มายังหลักสูตร วันศุกร์ ที่ 5 
พฤษภาคม 2561  
   - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิพากษ์รายงานฯ วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561  
   - หลักสูตรฯ น าส่งรายงานฯ ให้คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน วันศุกร์ ที่ 
18 พฤษภาคม 2561  
   - หลักสูตรฯ ด าเนินการตรวจประกันคุณภาพภายใน วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 
2561 
  สถานที่จัดกิจกรรมตรวจประกันคุณภาพ  
   - ห้องประชุม KM  
 
 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ คุณสุกัญญา ท าบันทึกเชิญกรรมการตรวจ
ประกันคุณภาพภายใน ทั้ง 3 ท่าน และประสานงานขอใช้ห้องประชุม KM 
 
 3.2 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2561 
  วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ได้เข้าพบ รศ.ดร.สุขุม เฉลย
ทรัพย์ เพ่ือขอค าปรึกษาและค าแนะน าในการปรับปรุงหลักสูตร โดยได้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงาน
ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชาที่เพ่ิม และการหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แทนอาจารย์รัชฎาพร ธิราวร
รณ ที่จะโอนย้ายไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย รศ.ดร.สุขุม ได้ให้ค าแนะน าในการน าเสนอที่โยงถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การวิเคราะห์และการจัดการสื่อใหม่ (New Media) ส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ให้ลองทาบทามอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ได้ 
  วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ได้เข้าพบ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 
เพ่ือรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชาที่เพ่ิมใหม่ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มาเป็นทีป่รึกษาของหลักสูตร รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มาวิพากษ์หลักสูตร และขออนุญาตให้ ผศ.ดร.ฐิติยา เนตร
วงษ์ มาเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร 
เนื้อหารายวิชาที่เพ่ิมใหม่ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเป็นที่ปรึกษาของหลักสูตร รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มาวิพากษ์
หลักสูตร และขอให้เพ่ิมผู้วิพากษ์ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้ประกอบการ อีก 2 คน และอนุญาตให้ ผศ.ดร.ฐิติยา 
เนตรวงษ์ มาเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
 4.1 ผลการพิจารณาตรวจสอบข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 
  ตามท่ีหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน น าส่งข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2 ปี
การศึกษา 2560 เพ่ือตรวจทานความเรียบร้อยก่อนน าส่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยผลการตรวจทาน
พบว่า  

รายวิชา ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 
1631305  การบริการห้องสมดุและการ

เผยแพรส่ารสนเทศ 
- 

1631406 การจัดการห้องสมดุและองค์กร
สารสนเทศ 

- หน้าปกข้อสอบปรับต าแหน่งของข้อมูล 
- พิจารณาตัวเลือกข้อสอบบางข้ออีกครั้ง 
- ปรับการจัดรูปแบบให้สวยงาม 

1631601 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

 

1632208 การจัดหมวดหมูร่ะบบหอสมดุ
รัฐสภาอเมริกัน 

 

1632312 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

- ปรับข้อมูลที่หน้าปกข้อสอบให้เป็นรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
- ปรับการใช้ตัวอักษรให้เหมือนกนัท้ังฉบับ 
- ปรับการออกแบบตัวเลือกให้มีความสอดคล้องกัน 
- ตรวจสอบการสะกดค าที่มาจากภาษาอังกฤษ 

1633119 การวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบงานห้องสมดุและสารสนเทศ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดค า 
- ปรับการออกแบบตัวเลือกให้มีความสอดคล้องกัน 

1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

- 

1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดค า 
- ปรับการจัดรูปแบบให้สวยงาม 

1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหา
สารสนเทศ 

- 

1633414 ห้องสมุดดจิิทัล - ปรับข้อมูลที่หน้าปกข้อสอบให้เป็นรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
- ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดค า 
- พิจารณาความชัดเจนของข้อค าถามบางข้อ 
- ปรับการเน้นค าในข้อค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ด้วยตัวอักษรตัวหน้าและขีดเส้น
ใต ้
- ปรับการออกแบบตัวเลือกให้มีความสอดคล้องกัน 

1633415 การจัดการโครงการห้องสมดุและ
สารสนเทศ 

- พิจารณาปรบัข้อความเล็กน้อย 
- ควรเลือกใช้ตัวเลขไทยและอารบคิอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1633416 การประชาสัมพันธ์และการตลาด
สารสนเทศ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดค า 
- พิจารณาตัวเลือกให้มีความถูกตอ้ง 
- พิจารณาการใช้ค าในข้อค าถามให้มีความสม่ าเสมอ 

1633902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

- 
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รายวิชา ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 
1634414 การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก - หน้าปกข้อสอบปรับต าแหน่งของข้อมูล 

- พิจารณาตัวเลือกข้อสอบบางข้ออีกครั้ง 
- ปรับการจัดรูปแบบให้สวยงาม 

 
 มติที่ประชุม รับทราบและรอผลการตรวจทานข้อสอบปลายภาคจากคณะ แล้วจึงจะ
น ามาปรับแก้ไข เพ่ือน าส่งส านักส่งเสริมและงานทะเบียนต่อไป 
 
 4.2 การติดตามรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา และการทวนสอบผลการ
เรียนรู้ ภาคการศึกษา 2/2560 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดช่วงเวลาสอบปลายภาค-นอกตาราง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 
4 พฤษภาคม 2561 ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
ภาคการศึกษา 2/2560 ดังนี้ 
   - อาจารย์ผู้สอน น าส่งรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) คะแนนเก็บ และ
ผลการเรียนมายังหลักสูตร ภายในวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 
   - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทวนสอบผลการเรียนรู้ วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 
   - อาจารย์ผู้สอน น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไป
ปรับแก้ และน าส่งกลับมายังหลักสูตร ภายในวันจันทร์ ที ่21 พฤษภาคม 2561 
   - หลักสูตรฯ น าส่งรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) คะแนนเก็บ และผล
การเรียน ให้คณะฯ ภายในวันอังคาร ที ่22 พฤษภาคม 2561 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
 5.1 เงินบริหารหลักสตูร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 
  ประธานหลักสูตรฯแจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 ดังนี้ 
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร มีรายการเคลื่อนไหวในเดือนมีนาคม 2561 ได้แก่ 
    - รับเงินบริหารหลักสูตร จาก อ.บรรพต อ.จิตชิน และ อ.รัชฎาพร จ านวน 9,000 
บาท  
    - จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ภาคการศึกษา 1/2560 ให้เลขาฯ หลักสูตร จ านวน 
2,000 บาท 
   ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 106,279.57 บาท 
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   ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา มีรายการเคลื่อนไหวในเดือนมีนาคม 2561 ได้แก่ 
    - จ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะของคณะฯ จ านวน 3,500 บาท 
    - รับเงินคืนค่าสมัครแข่งกีฬา (กิจกรรมสุขภาวะของคณะฯ) จ านวน 300 บาท 
    - ส ารองจ่ายเงินกิจกรรมที่ 4 โครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ จ านวน 13,000 บาท 
    - ส ารองจ่ายเงินกิจกรรมที่ 4 โครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ เพ่ิม จ านวน 884 บาท 
    - รับเงินคืนค่าประกันกิจกรรมกีฬา นศ. ปี 60 จ านวน 2,000 บาท 
    ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 1,570.54 บาท 
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 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ปิดการประชุม  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


