
รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 10/2558 
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 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.ทิพวัลย์    ขันธมะ   กรรมการ 
5. อาจารย์จิตชิน   จิตติสุขพงษ์  กรรมการ 
6. อาจารย์รัชฎาพร   ธิราวรรณ  กรรมการ 
7. นางสาวสุกัญญา   พวงแก้ว   เลขานุการ 

 
รายนามอาจารย์ท่ีไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจาก ติดราชการ/ติดภารกิจ/ลาป่วย) 

1.  รองศาสตราจารย์วิภา    ศุภจารีรักษ์  กรรมการ 
2. ดร.อาภาภรณ์   อังสาชน   กรรมการ                        
3. ดร.นันทวัน              เรืองอร่าม  กรรมการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา  มัชฌิมา ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
   1.1 การอบรมพัฒนาบุคลากร 

   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการอบรมพัฒนาบุคลากร โดยให้อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่เลือกหัวข้ออบรมที่สนใจ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ 
2559 สามารถตรวจสอบหัวข้อและวัน เวลา อบรมทางเว็บไซด์ของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมเพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละรอบเพราะทางมหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร 

 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
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1.2 การท าโครงการที่มีศิษย์เก่าเข้ามาร่วม  
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการท าโครงการที่มีศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม

โดยขณะนี้โครงการที่มีส่วนร่วมของศิษย์เก่ายังน้อยทางคณะมนุษย์ฯ จึงขอความร่วมมือให้ทุกหลักสูตรท า
โครงการการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในส่วนของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ นั้นก็จะมีโครงการจิตอาสาที่ให้
ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการท าโครงการ  

 
         มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
   1.3 การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และนักวิจัยรุ่นใหม่ 
        ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และนักวิจัยรุ่น
ใหม่ทางคณะสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จากงบประมาณ 25,000 บาท  หรือการเป็น
นักวิจัยรุ่นใหม่ให้อาจารย์ในหลักสูตรเสนอหัวข้อการท าวิจัย ในหัวข้อที่สนใจ งบประมาณการท าวิจัย มอบหมาย
ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด น าทีมในการท าวิจัย 
 
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
   
   1.4 การขอทุนวิจัยจากภายนอก 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขอทุนวิจัยภายนอกถ้าหากอาจารย์ท่านใด
สนใจในการขอทุนการท าวิจัยจากหน่วยงานภายนอกก็ให้ขอทุนวิจัยภายนอกได้  
 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
    
   1.5 การด าเนินการของหลักสูตรตามตัวชี้วัด 
      ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการด าเนินการของหลักสูตรตามตัวชี้วัด เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพประจ าปี 2558 จึงขอความร่วมมือในการด าเนินการของ
หลักสูตรตามตัวชี้วัดหากหลักสูตรจะท าโครงการอะไรก็ให้ตรงตามตัวชี้วัด 
 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   1.6 สมัครผู้จัดเก็บตัวชี้วัด 
      ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสมัครผู้จัดเก็บตัวชี้วัด ทางคณะได้จะมีการ
สมัครเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลเพื่อเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการก าหนดต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งที่สูงขึ้น  
 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   1.7 เจ้าหน้าที่หลักสูตรจัดท าเอกสารการวิเคราะห์งานที่ท า 
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   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลักสูตรในการ
วิเคราะห์งานที่ท า เกี่ยวกับปัญหาในการท างานเมื่อพบเจอปัญหาแล้วมีการแก้ไขอย่างไร เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้เจ้าหน้าที่ มีการคิดวิเคราะห์งานที่ท าและเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรควรที่จะมีการท าคู่มือการปฏิบัติงานด้วย 
  
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   1.8 คะแนนประกันคุณภาพในปีต่อไป 
        ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับคะแนนประกันคุณภาพในปีต่อไปการประกัน
คุณภาพในประจ าปี 2557 คะแนนการประกันคุณภาพของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ นั้นอยู่ในระดับปาน
กลาง แตใ่นส่วนของประกันคุณภาพประจ าปี 2558 นั้น คะแนนประกันคุณภาพจะต้องดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาจึงขอ
ความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านในการวางแผนเตรียมความพร้อมในงานประกันคุณภาพประจ าปี 2558 
 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   1.9 การลงเวลาปฏิบัติงาน 
        ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการลงเวลาของอาจารย์และเจ้าหน้าที่โดยการ
ลงเวลาปฏิบัติอาจารย์นั้นลงเวลาปฏิบัติงานในวันที่มีสอนให้ลงเวลาก่อนสอน 30 นาที และลงเวลาภายในวันที่ 
20-24 ของทุกเดือน ในส่วนของเจ้าหน้าที่จะต้องลงเวลาปฏิบัติงานในวันจันทร์-ศุกร์ ไม่เกิน 09.00 น.  
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
   1.10 ก าหนดการโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์บุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับก าหนดการโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรเพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 7-8 มกราคม 
2559 ณ โรงแรม แคนทารี่ เบย์ ระยอง ขอความร่วมมือให้อาจารย์ในหลักสูตรใส่เสื้อสีม่วงในวันที่ 7 มกราคม 
และเสื้อสีฟ้าในวันที่ 8 มกราคม  ก าหนดการโครงการในหัวข้อการจัดท า มคอ.3 ให้ครบทั้ง 5 ด้าน และ เส้นทาง
สู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ในส่วนหลักสูตรมีการน าเสนอ “แนว
ทางการบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา”  
 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   1.11 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปลี่ยนนามสกุล 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปลี่ยน
นามสกุลเป็น นางสาวฉัตรแก้ว ใจงาม   
  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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1.12 นโยบายการบริหารหลักสูตรด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายการบริหารหลักสูตรให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตร ผลิตหรือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ชิ้น 
 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งท่ี 9/2558 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน        
พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 14.45 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 
อาคาร 1 ชั้น  

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 การท าโครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าการท าโครงการประจ าปีงบประมาณ2559 นั้น ทาง
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดท าโครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้ โดยใช้งบประมาณ 10,000 บาท คงเหลือกิจกรรมที่ 7 
ยังมิได้ด าเนินการ กิจกรรมจะจัดประมาณเดือนมกราคม  

 กิจกรรมหลัก 
 

วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

กิจกรรมที่ 1 
อบรมภาษามือเบื้องต้น 
งบประมาณ 3,000 บาท 

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

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 
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3.2 การประเมินหลักสูตร ตามระบบประกันคุณภาพ  
จากที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันในการพิจารณาแบบสอบถามการประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2558  มีการแก้ไขและเพ่ิมเติมดังนี้แบบสอบถามได้น าไปใช้ในการ
ประเมินเรียบร้อยแล้ว 

 

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      

การจัดการเรยีนการสอนมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง      

การบริการและอ านวยความสะดวกของหลักสูตร      

ความพึงพอใจต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ในหลักสูตรมีจ านวนเพียงพอกับรายวิชาในหลักสตูร      

อาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ความสามารถในการถา่ยทอดความรู้ มีเทคนิคการ
สอนอย่างเหมาะสม และประสบการณต์รงในเนื้อหาวิชาที่สอน  

     

อาจารย์ในหลักสูตรมีความรอบรู้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ และสามารถการบรูณาการ
ความรู้ต่างๆ ให้แก่นักศึกษา  

     

อาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้มีคณุธรรมและจิตส านึกในความเป็นคร ู      

ความพึงพอใจต่อการบริการนักศึกษา 
หลักสตูรจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

     

หลักสตูรมีช่องทางการตดิต่อสื่อสารที่หลากหลาย มีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลที่สนับสนุนการเรียน
อย่างสม่ าเสมอ 

     

 
ความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ให้ค าแนะน าที่เข้าถึงง่าย และคอยให้ค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ      

มีการตดิตามผลการเรียนของนักศกึษาอย่างสม่ าเสมอ      

ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา หรือให้ค าปรึกษา ในการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยั 

     

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อ หรือแนวทางการประกอบวิชาชีพ      

การใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา      
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ประเด็น 5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสตูรมีการชี้แจงข้อปฏิบัติในการขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้นักศึกษารับทราบ      

ห้องสมุดจดัให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงกับเนื้อหาวิชาพร้อมให้บรกิาร      

ห้องเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือ อยู่ในสภาพดีพร้อมให้บริการ      

ระบบเครือข่ายใช้งานได้ดี มีประสทิธิภาพ      

ห้องพยาบาล ห้องอาหาร ศูนยส์ุขภาพพร้อมให้บริการ      

ความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่มีต่อการพัฒนาหลักสตูร 
......................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

   4.1 งาน “กินดีอยู่ดี” ของโรงเรียนการเรือน                  
   

   ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการจัดงานกินดีอยู่ดี ของโรงเรียนการเรือน จะจัดขึ้นใน
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนการเรือนได้เชิญแต่ละหลักสูตรออกบูทเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
และการออกบูทนั้นจะต้องเก่ียวข้องกับการกินดีอยู่ดี โดยมีงบประมาณในการจัดบูทจ านวน 2,000 บาท  

   มติที่ประชุม  พิจารณาร่วมกันในออกบูทในการจัดงานกินดีอยู่ดี ออกบูทหนังสือ
เกี่ยวกับอาหารโดยมอบหมาย ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ ประสานงานเรื่องของร้านหนังสือท่ีจะมาออกบูท ในส่วนการ
ท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร มอบหมาย ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา ติดต่อการจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

4.2 การเซ็น MOU 
    ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการเซ็น MOU กับสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนา
หลักสูตร จากยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่
การท างานจริง (Work-based Learning) และคุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน   
     

        มติที่ประชุม เห็นชอบในการพิจารณาร่วมกันในการเซ็น MOU กับสถานประกอบการ
เช่น หอสมุดแห่งชาติ โรงเรียนเสนาธิการทหาร หากหน่วยงานใดสนใจให้อาจารย์ที่สามารถติดต่อหน่วยงานได้ 
ให้ท าหนังสือเข้ามาขอนักศึกษาออกไปฝึกงานเพ่ือนักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 
4.3 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น อยากให้มี

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นเนื่องจากพ่ึงเปิดหลักสูตรเลยยังไม่มีโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและท้องถิ่น    
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        มติที่ประชุม เห็นชอบในการพิจารณาร่วมกันในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น โดยการเซ็น MOU กับสถานประกอบการและในการเขียนโครงการให้แทรกการบริการวิชาการลงไปใน
โครงการด้วย 

 
  
 

 
4.4 การท าโครงการไปของบประมาณใหม่ 
ทีป่ระชุมพิจารณาร่วมกันในการท าโครงการไปของบประมาณใหม่เลยให้อาจารย์

พิจารณาร่วมกันในการท าโครงการจากงบประมาณที่ถูกตัดไป 10,000 บาท 
 มติที่ประชุม ถ้าหากอาจารย์ท่านอยากท าโครงการลองเขียนโครงการที่น่าสนใจเพ่ือ

ขออนุมัติงบประมาณ 10,000 บาท เข้าไปใหม่  
 

4.5 การน าเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการการน าเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตร เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพนักศึกษาโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บุคลากรเพ่ือ 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในวันที่ 7-8 มกราคม 2559 นั้นทาง 
คณะได้ให้หลักสูตรมีการน าเสนอ “แนวทางการบริหารหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา” ได้มอบหมายให้ 
ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ น าเสนอของหลักสูตร 

มติที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ น าเสนอแนวทางการบริหาร
หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ไม่เกิน 10 นาท ี

 
4.6 การับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

    ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่มาสมัครเรียนของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จ านวนน้อยมี
ยอดสมัครเข้าเรียน 35 คน และจ่ายเงินค่าสอบเข้าเรียน 15 คน  ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึง
ให้หลักสูตรพิจารณาเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษา 

มติที่ประชุม  หลักสูตรจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ ได้แก่การท าโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ให้ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไปประชาสัมพันธ์และมอบหมายผศ.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด ประสานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์  
 
   4.7 การทวนสอบ  
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ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับแบบประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษานั้น 

มติที่ประชุม ได้มอบหมายให้อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์ น าแบบประเมินเข้าที่ประชุม
เพ่ือพิจารณาร่วมกันเพื่อใช้ในการประเมินภาคเรียนที่ 2/2558 

 
 
 
 
4.8 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับนักศึกษาพิเศษ 
ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการการแก้ปัญหาเกี่ยวกับนักศึกษาพิเศษ  
มติที่ประชุม เมื่อนักศึกษาจะมีการสอบปลายภาคจะต้องไปแจ้งขอความช่วยเหลือจาก 

DSS ในการอ่านข้อสอบปลายภาคและในการประชุมครั้งต่อไปให้มีการเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยท าความเข้าใจกัน
ในเรื่องหลาย ๆ เรื่องที่เก่ียวกับนักศึกษาพิเศษ  
                  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ    

    5.1 การน าส่งผลการเรียน 
        ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการน าส่งผลการเรียนให้เขียนคะแนนลงใน
กระดาษก่อนแล้วค่อยคีย์คะแนนลงในระบบบริหารการศึกษาเพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการส่งผลการเรียนใน
ระบบบริหารการศึกษา  
   

ปิดการประชุม  เวลา 14.45 น. 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว      ผศ.ดร.ปริศนา  มัชฌิมา 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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