
รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 9(17)/2558 
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 14.45 น. 

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

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

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

 
รายนามอาจารย์ท่ีไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจาก ติดราชการ/ติดภารกิจ/ลาป่วย) 

1.  รองศาสตราจารย์วิภา    ศุภจารีรักษ์  กรรมการ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา  มัชฌิมา ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
   1.1 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 

   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา
2559 ดังนี้   

 - เปิดรับสมัครรอบสอบคัดเลือก ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 – วันที่ 6 
มกราคม 2559 

- เปิดรับสมัครรอบ Admission ตั้งแต่วันที่ วันที่ 10-17 พฤษภาคม 2559 
ขณะนี้ทางหลักสูตรได้มีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์  fackbook ของหลักสูตร

และได้มีการจัดท าโปสเตอร์แจกตามโรงเรียนต่าง ๆ ประมาณ 100 โรงเรียน ในส่วนจ านวนรับนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 ประมาณ 60 คน และขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวโครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ประจ าปีงบประมาณ 2559 นั้น หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดและส ารองที่นั่งออนไลน์ผ่าน
ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยได้ที่ http://sduthelink.dusit.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
กองบริหารงานบุคคล โทร 5152,5159 ดังหัวข้ออบรมดังนี้ 

สายวิชาการ 
-การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
-การพัฒนาอาจารย์เพื่อเพ่ิมทักษะวิชาชีพด้านการเรียนการสอน 
-การพัฒนาทางด้านการวิจัย 
-กลยุทธ์การใช้ภาวะผู้น าในการบริการหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ 
-การจัดท าสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
สายสนับสนุนวิชาการ 
-การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
-กฎระเบียบปฏิบัติส าหรับบุคลากร 
-การเขียนผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
-ระบบการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร 
-หลักสูตรการอบรมเฉพาะต าแหน่ง (17 ต าแหน่ง) 
 

         มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งท่ี 8/2558 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558 วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม        
พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 15.10 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 
อาคาร 1 ชั้น  

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 การท าโครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าการท าโครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 นั้น ทาง
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดท าโครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้ โดยใช้งบประมาณ 10,000 บาท 
 

กิจกรรมหลัก 
 

วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

กิจกรรมที่ 1 
อบรมภาษามือเบื้องต้น 
งบประมาณ 3,000 บาท 

28 ต.ค. 58 มหาวิทยาลยัสวนดสุิต (R) ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนดิ 
 
 

http://sduthelink.dusit.ac.th/
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กิจกรรมหลัก 
 

วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

กิจกรรมที่ 3 
ศึกษาดูงานหอสมดุแห่งชาติและ
หอจดหมายจดหมายเหตุแห่งชาต ิ
งบประมาณ 3,000 บาท 

 

11 พ.ย. 58 
 

 

1. หอสมุดแห่งชาติ
และหอจดหมาย
จดหมายเหตุ
แห่งชาติ 

2. อุทยานการเรยีนรู้
ต้นแบบและ
บริการ อาคาร
ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์  

(R) อ.จิตชิน จิตตสิุขพงษ์ 
(R) ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ 
 
 

กิจกรรมที่ 7 
อบรมศิลปะเพื่อการจดั
นิทรรศการห้องสมุด 
งบประมาณ 4,000 บาท 

23 ธ.ค. 58 
 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต (R) ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนดิ 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

   4.1 การประเมินหลักสูตร ตามระบบประกันคุณภาพ                 
    

   ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการเตรียมเอกสารการประเมินหลักสูตร ตามระบบ
ประกันคุณภาพ ประจ าภาคเรียนที่ 1/2558  

ประเมินความพึงพอใจของนักศกึษา 

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
เพศ  ชาย  หญิง  
ช้ันป ี  4  3  2  1 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องแสดงระดับความพึงพอใจในการสอนของอาจารย์ โปรดตอบแบบประเมินตาม

ความเป็นจริงมากที่สุด  5 = ดีมาก 4 = ดี  3 = ปานกลาง 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 
ประเด็น 5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
เนื้อหาท่ีเรียนในหลักสตูรเป็นความรู้ที่ทันสมยั ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลย ี

     

เนื้อหาท่ีเรียนในหลักสตูรมีการจดัเนื้อหาก่อน – หลังในหลักสูตรเป็นไปตามความเหมาะสม      

เนื้อหาท่ีเรียนในหลักสตูรสอดคลอ้งกับความต้องการและความสนใจของนักศึกษา      

ความพึงพอใจต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ในหลักสูตรมีจ านวนเพียงพอกับรายวิชาในหลักสตูร      

อาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ตรงในเนื้อหาวิชาที่สอน      
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ประเด็น 5 4 3 2 1 

อาจารย์ในหลักสูตรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
และเข้าใจเนื้อหาวิชา 

     

อาจารย์ในหลักสูตรมีความรอบรู้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ และสามารถการบรูณาการ
ความรู้ต่างๆ ให้แก่นักศึกษา 

     

อาจารย์ในหลักสูตรมีเทคนคิการสอนได้อย่างเหมาะสม มีการจัดระบบการเรยีนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

     

อาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้มีคณุธรรมและจิตส านึกในความเป็นคร ู      

ความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
มีช่องทางในการติดต่อ ให้ค าแนะน าท่ีเข้าถึงง่าย และคอยให้ค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ      

มีการตดิตามผลการเรียนของนักศกึษาอย่างสม่ าเสมอ      

ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา หรือให้ค าปรึกษา ในการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยั 

     

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อ หรือแนวทางการประกอบวิชาชีพ      

การใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ความพึงพอใจของท่านที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา      

ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสตูรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยจดัให้บริการ      

หลักสตูรมีการชี้แจงข้อปฏิบัติในการขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้นักศึกษารับทราบ      

ห้องสมุดจดัให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงกับเนื้อหาวิชาพร้อมให้บรกิาร      

ห้องเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือ อยู่ในสภาพดีพร้อมให้บริการ      

ระบบเครือข่ายใช้งานได้ดี มีประสทิธิภาพ      

ห้องพยาบาล ห้องอาหาร ศูนยส์ุขภาพพร้อมให้บริการ      

ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีมีต่อการพัฒนาหลักสตูร 
......................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

   มติที่ประชุม  หากอาจารย์ท่านใดจะเพ่ิมเติมหัวข้อหรือแก้ไขข้อความ ให้เพ่ิมเติมได้
ภายในวันที่ 31 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือจะต้องแก้ไขและจัดเตรียมเอกสารการประเมินแจกให้กับนักศึกษาในการ
ท าแบบประเมิน 

4.2 โครงการของคณะท่ีหลักสูตรรับผิดชอบ 
    ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันเกี่ยวโครงการของคณะที่หลักสูตรรับผิดชอบกิจกรรมที่ 4  
กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารอย่างมืออาชีพ : มนุษย์สังคมไอที กิจกรรมย่อยที่ 2 มนุษย์สังคมไอที งบประมาณ 
15,000 บาท จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน โดยแบ่งเป็น 3 รอบ รอบละ 170 คน  โดยก าหนดจัด
กิกรรม ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่จัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง และได้
มอบหมายให้อาจารย์แต่ละท่านคิดกิจกรรมในการอบรมแล้วน ามาพูดคุยกันก่อนจัดกิจกรรม 
      มติที่ประชุม เห็นชอบในการพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับการจัดโครงการและได้
มอบหมายให้ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม ประสานในเรื่องของสถานที่ใช้ในการอบรมต่อไป 
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  4.3 การพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1/2558 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณารายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) เอกสาร 
บันทึกคะแนนเก็บ รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และผลการเรียนที่ประมวลผลจากระบบ
บริหารการศึกษา ผลการทวนสอบสรุปว่าไม่มีรายวิชาใดท่ีมีความผิดปกติ 
                  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ    

    5.1 ส่งนักศึกษารหัส 57 เข้าฝึกงาน 
   อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 57 แจ้งที่ประชุมทราบว่าจะมีการ
ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 57) เข้าไปฝึกงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 27 มกราคม – 1 เมษายน 2559 
จ านวน 10 สัปดาห์ โดยให้นักศึกษาทุกคนสลับกันเข้าไปฝึกงานเพ่ือนักศึกษาจะได้มีความรู้ในเรื่องของการ
ปฏิบัติงานในงานห้องสมุด 
 
   5.2 นักศึกษารหัส 58 
   ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 58 แจ้งที่ประชุมทราบว่าเมื่อผลการ
เรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ออกทุกวิชาแล้วจะมีการนัดนักศึกษา รหัส 58 ประชุมเพ่ือท าความเข้าใจกันในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น เรื่องของผลการเรียน การเลือกคณะกรรมนักศึกษาของหลักสูตร ก าหนดการประชุมจะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง   
   

ปิดการประชุม  เวลา 15.10 น. 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว      ผศ.ดร.ปริศนา  มัชฌิมา 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 


