
รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2557 
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.30 – 11.00 น. 

ณ ห้องหลักสูตรบรรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 
-------------------------------------------------------- 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์อาภาภรณ์   อังสาชน   กรรมการ 
3. อาจารย์รัชฎาพร   ธิราวรรณ  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต  พิจิตรก าเนิด  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร  กรรมการ 
6. ดร.ทิพวัลย์    ขันธมะ   กรรมการ 
7. อาจารย์จิตชิน   จิตติสุขพงษ์  กรรมการ 
8. ดร.นันทวัน    เรืองอร่าม  กรรมการ 
9. นางสาวกฤตยา   รอดรวมมิตร์  เลขานุการ 

 
 
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์วิภา   ศุภจารีรักษ์  กรรมการ 
 
เริ่มประชุม เวลา 9.30 น. 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา  มัชฌิมา ประธานกล่าวเปิดประชุม และ ด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 เรื่องการจัด OD ของคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีก าหนดจัดกิจกรรมของคณะฯ ระหว่าง 

วันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  โดยคณะฯขอความร่วมมือให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน 
 
   มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

1.2 การส่งผลการเรียน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความร่วมมือจากอาจารย์ให้ส่งผลการ 

เรียนตรงตามก าหนด โดยคณะด าเนินการท าก าหนดการส่งผลการเรียนแจ้งให้หลักสูตรทราบ 



   มติที่ประชุม รับทราบ 
   

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายให้แต่ละหลักสูตรเน้นการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างน้อยหลักสูตรละ ๒ รายวิชา โดยกิจกรรมดังกล่าว 
ควรจะเชื่อมโยงกับ มคอ.3 และ มคอ.5 
 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

1.4 การใส่ผ้าไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รณรงค์ให้บุคลากรใส่ผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดี เพ่ือ 

สืบสานและรณรงค์วัฒนธรรมไทย 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5 โครงการลานวัฒนธรรม 
ผศ.วรพรรณ กีรานนท์ ผู้รับผิดชอบโครงการลานวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนเข้า 

ร่วมจัดกิจกรรมจัดงานศิลปวัฒนธรรมและมีการเปิดร้านขายของ โดยมีก าหนดการจัดกิจกรรมงานลอยกระทง 
ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และกิจกรรมงานวันสงกรานต์ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘  
 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.6 งานคุณหญิงกระจ่างศรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีก าหนดจัดงานคุณหญิงกระจ่างศรี ในวันอาทิตย์ 

ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน ซึ่งมีกิจกรรม ออกร้านอาหารมากกว่า 50 ร้าน โดยได้รับ
ความร่วมมือจากหลักสูตรคหกรรมศาสตร์และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ส าหรับคณะมนุษยศาสตร์
จะจัดเป็นซุ้มน้ าสมุนไพร ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีการบริจาคเงินท าบุญเข้ามูลนิธิของมหาวิทยาลัย 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.7 การต่อสัญญาอาจารย์ตามสัญญาจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัย 
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อาจารย์จะต้องผ่านการได้ต าแหน่งผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ หากไม่ผ่านจะสิ้นสุดสัญญาจ้าง   
 
   มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 
 



1.8 การใช้จ่ายงบประมาณ 
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีโครงการที่ต้องด าเนินการ 

เบิกจ่าย จ านวน ๒ โครงการคือ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสน เทศศาสตร์สู่ บ รรณ ารักษ์ ยุ ค ใหม่  และโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุ คลากร สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จึงขอให้อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการด าเนินการด้านเอกสารตามที่
อาจารย์แต่ละกิจกรรมที่ท่านรับผิดชอบ 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

 
1.9 เกณฑ์การประเมิน การท า e-portfolio 

เกณฑ์การประเมินที่อาจารย์ที่ใดสอนเกิน 9 หน่วยกิต จะอนุโลมมาเป็นสัดส่วน 
ส่วนงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเฉพาะรอบการประเมินนี้เท่านั้น โดยการประเมินแต่ละภาคเรียนจะต้องมีเอกสาร
ประกอบการสอนและ มคอ.ครบ 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.10 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
         ขณะนี้ทางหลักสูตรได้มีการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

จ านวน 80 คน และขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2558 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 6/2557 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2557 วันพฤหัสบดี 

ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1 การเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

   ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ เลขาประจ าหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  สรุปข้อมูลเอกสารประกอบการเบิกจ่าย โดยส่งผ่านให้อาจารย์ในหลักสูตรทุกท่านทาง
อีเมล์ 



   มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2 การแบ่งค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้กับเจ้าหน้าที่หลักสูตร 

ประธานในที่ประชุมให้ขอความคิดเห็นให้ที่ประชุมเรื่องการแบ่งค่าตอบแทน 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้กับเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร 

   มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้ค่าตอบแทนคนละ 5,000 บาท โดยจะ
น าเงินที่ได้มาลงเป็นเงินกองกลางของหลักสูตร และแบ่งค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรคนละ 500 
บาท รวมเป็นเงิน 2,500 บาท และน าเงินที่เหลือลงเป็นกองกลางของหลักสูตร เป็นเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   5.1 การประชุมของมหาวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนัดประชุมบุคลากรทุกท่านในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 
2557 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ   
 

   5.2 การจัดเก็บท าความสะอาดห้องหลักสูตร  

   ดร.ทิพวัลย์  ขันธมะ เสนอให้ที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรควรจะมีการจัดเก็บท าความ
สะอาดห้องหลักสูตร 
 

   มติทีประชุม  รับทราบ 
 

   5.3 การจัดการเรียนการสอนวิชาแหล่งบริการสารสนเทศและรายวิชาการอ่านและ
การส่งเสริมการอ่าน 

   อาจารย์จิตชิต  จิตติสุขพงษ์ รวมกับ อาจารย์ รัชฎาพร  ธิราวรรณ สอนรายวิชา
แหล่งบริการสารสนเทศและวิชาการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน โดย แบ่งการสอนเป็นรายวิชาละ 2 คน  
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ปิดการประชุม  เวลา 11.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 นางสาวกฤตยา  รอดรวมมิตร์      ผศ.ดร.ปริศนา  มัชฌิมา 

   ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


