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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2561 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 วิพากษ์รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) + ประกันคุณภาพ 

3.2 ผลการทวนสอบรายวิชา ภาคการศึกษา 2/2560 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 ก าหนดการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

4.2  เรื่องการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561 

4.3  เรื่องอาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอบสัมภาษณ ์

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันที ่16 พฤษภาคม 2561 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2561 
วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 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.สายสุดา ปั้นตระกูล  กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน  
7. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 

4/2561 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.
2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 อาคาร 
1 ชั้น 1 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 วิพากษร์ายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) + ประกันคุณภาพ 
  ตามที่หลักสูตรไดก้ าหนดวันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 ด าเนินการวิพากษ์รายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) + ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) นั้น ผลการ
ประเมินตนเองเห็นว่าคุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับดี มีคะแนน 3.73 โดยผลการวิพากษ์สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   - การรายงานครบถ้วน เอกสารหลักฐานครบถ้วน 
  หมวดที่ 2 อาจารย ์
   - ปรับข้อมูลผลงานทางวิชาการ จากที่เสนอ 5 รายการ ให้เอาออก 2 รายการ เนื่องจาก
ช่วงเวลาการเผยแพร่ สามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานการประกันในปีการศึกษา 2561 ได้ 
   - แก้ไขข้อมูลจ านวนในหน้า 22 และ 25 ให้ถูกต้อง 
   - เอกสารหลักฐานครบถ้วน 
  หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
   - ปรับข้อมูลจ านวนนักศึกษารับเข้า และคงอยู่ ตามข้อมูลของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน แล้วให้ค านวณคา่ร้อยละใหม่อีกครั้ง 
   - เอกสารหลักฐานครบถ้วน 
  หมวดที่ 4 ข้อสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
   - รอข้อมลูจากการทวนสอบรายวิชาต่าง ๆ ในภาคการศึกษา 2/2560 ไปเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน 
   - เอกสารหลกัฐานครบถ้วน 
  หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
   - เอกสารหลักฐานครบถ้วน 
   
 มติที่ประชุม รับทราบและน าผลการวิพากษ์ไปปรับแก้ไข และน าส่งในวนัพฤหัสบดี ที่ 
17 พฤษภาคม 2561 เพื่อจัดท ารูปเล่มสมบูรณ์และน าส่งกรรมการตรวจประกันคุณภาพ ต่อไป 
 

 3.2 ผลการทวนสอบรายวิชา ภาคการศึกษา 2/2560 
  ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 มีรายละเอียดดังนี้ 
ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน ตอน

เรียน 
ผลสรุปจากคณะกรรมการ 
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 1631406 การจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

A1 - กรณีที่การเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิผลควรระบุสาเหตุและ
แนวทางการแก้ไข 
- ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ควรระบุ
ค่าร้อยละด้วย 

3 1632208 การจัดหมวดหมู่ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้น
ตระกูล 

A1 - จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ไม่ตรงกับใบรายงานสรุปการตัด
เกรด 

1 1632312 การส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ A1 - ปรับรายงานชั่วโมงการสอนจริง
ให้เป็นรายสัปดาห์ 
- ให้ระบุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่
ไม่ผ่านด้วย 
- ปรับรูปแบบหัวข้อให้ตรงตาม
ก าหนด 

 1633119 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ A1 - ปรับใช้เทมเพลท มคอ.5 ที่
หลักสูตรก าหนด 

 1633414 ห้องสมุดดิจิทัล อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ A1 - ปรับรายงานชั่วโมงการสอนจริง
ให้เป็นรายสัปดาห์ 
- ให้ระบุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่
ไม่ผ่านด้วย 
- ปรับรูปแบบหัวข้อให้ตรงตาม
ก าหนด 

 1633415 การจัดการโครงการ
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

ดร.นันทวัน เรืองอร่าม A1 - ปรับรายงานชั่วโมงการสอนจริง
ให้เป็นรายสัปดาห์ 

 1633416 การประชาสัมพันธ์และ
การตลาดสารสนเทศ 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ A1 - ปรับใช้เทมเพลท มคอ.5 ที่
หลักสูตรก าหนด 

1 1633902 สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศาสตร์ 

ดร.นันทวัน เรืองอร่าม A1 - ปรับรายงานชั่วโมงการสอนจริง
ให้เป็นรายสัปดาห์ 

2 1634414 การจัดการสารสนเทศ
ส าหรับเด็ก 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

A1 - กรณีที่การเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิผลควรระบุสาเหตุและ
แนวทางการแก้ไข 
- ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ควรระบุ
ค่าร้อยละด้วย 
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 มตทิี่ประชุม รับทราบและเห็นควรแจ้งอาจารย์ผู้สอน น าผลการทวนสอบไปปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วน าส่งคืนหลักสูตรภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่อน าส่งคณะฯ ด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 ก าหนดการวิพากษห์ลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
  หลักสูตรได้ติดต่อประสานผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 
   1. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์  ประธานการวิพากษ์หลักสูตร 
   2. รศ.ดร.น้ าทพิย์ วิภาวิน  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   3. รศ.จุฑารัตน์    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   4. คุณ    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   5. คุณเมฆินทร ์   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   6. คุณ    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  โดยก าหนดจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรฯ ในวันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 
KM เวลา 9.00 – 12.00 น. 
   
 มติที่ประชุม มอบหมาย ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 
และ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ประสานงานแจ้งก าหนดการให้ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกได้ทราบ 
     มอบหมาย คณุสุกัญญา พวงแก้ว จัดท าหนังสือเชิญ และส่ง (ร่าง) หลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ปรับปรุง พ.ศ.2561 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่าน 
 

   4.2  เรื่องการรับสมัครนักศึกษาปกีารศึกษา 2561  
ทางสาขาวิชาได้พิจารณาทบทวนจ านวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 2559 และ 

2560 พบว่ามแีนวโน้มลดลงทุกปี เมื่อจัดท า มคอ. 2 ในปกีารศึกษา 2561 จึงได้มีการปรับจ านวนที่ประกาศรับ

จาก 60 คน เป็นจ านวน 40 คน และได้ทบทวนรูปแบบการรับนักศึกษาที่รับนักศึกษาเพียงรอบเดียวด้วยระบบ

แอดมิชชัน ในปีการศึกษา 2560 มาปรับรปูแบบการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ควรมีการเพิ่มจ านวน

รอบในการรับสมัครนักศึกษาเพื่อให้ได้จ านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น โดยมีการปรับปรุงวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
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ด้วยระบบ TCAS ได้ก าหนดการรับนักศึกษา 2 รอบ คือรอบรับตรงร่วมและรอบแอดมิชชั่น ในปีการศึกษา 

2561 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนจ านวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 

2559 และ 2560 พบว่ามีแนวโน้มลดลงทุกปี เมื่อจัดท า มคอ. 2 ในปีการศึกษา 2561 จึงได้มีการปรับจ านวน

ที่ประกาศรับจาก 60 คน เปน็จ านวน 40 คน โดยมีการปรับปรุงวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาด้วยระบบ TCAS 

ได้ก าหนดการรับนักศึกษา 2 รอบ คือรอบรบัตรงร่วมและรอบแอดมิชชั่น ในปีการศึกษา 2561 

 4.3  เรื่องอาจารย์ผู้ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการสอบสัมภาษณ์  
กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสดุา ปั้นตระกูล และอาจารย์ที่

ปรึกษานักศึกษารหัส 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญญลักษม์ ต านานจิตร และสร้างเครื่องมือ ได้แก ่ข้อ

ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาตามคุณสมบัติของนักศึกษาให้สอดคล้องกบัปรัชญา

ของสาขาวิชา และท าให้ค าถามที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันในการมอบหมายอาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สายสุดา ปั้นตระกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
บุญญลกัษม ์ต านานจิตร และได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญญลักษม ์ต านานจิตร เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษานักศึกษารหัส 61 
  

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
  ประธานหลักสูตรฯแจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ณ วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดังนี ้
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร มีรายการเคลื่อนไหวในเดือนพฤษภาคม 2561 ได้แก ่
    - จ่ายเงินค่าท าบุญงานศพ คุณอาร์ต    จ านวน 1,000 บาท 
    - จ่ายเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษาอ่านหลักสูตร 1 คน จ านวน 1,000 บาท 
 
   ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 98,419.57 บาท 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 
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   ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา มีรายการเคลื่อนไหวในเดือนพฤษภาคม 2561 ได้แก ่
    -  
    ยอดเงนิคงเหลือทั้งสิ้น 38,136.54 บาท 
 
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ปิดการประชมุ  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


