
ประเด็นการประชุม คร้ังที่ 5/2559 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 การด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 11 พ.ค. 59 
1.2 นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 
1.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.4  ผลการคัดเลือกตัวแทนคณะฯ เข้าไปเป็นกรรมการสภาวิชาการ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2559 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานการเรียนส าหรับนักศึกษาชั้นที่ 1/2559 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

5.1 ปฏิทินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5.2 การเงินหลักสูตร 
5.3 จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ ปีการศึกษา 2558 
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รายงานการประชุมหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่ 5/2559 
วันพุธที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ณ ห้องหลักสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

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

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  พิจิตรก าเนิด ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรศินา  มัชฌิมา   กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์  ต านานจิตร  กรรมการ 
 4. ดร.อาภาภรณ์   อังสาชน   กรรมการ 
 5. ดร.นันทวัน  เรืองอร่าม   กรรมการ 
 6. อาจารย์จิตชิน  จิตติสุขพงษ์   กรรมการ 
 7. อาจารย์รัชฎาพร  ธิราวรรณ   กรรมการ 
 8. นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว   เลขานุการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 การด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 2/2559 วันที่ 11 พ.ค. 59 
 ประธานแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับการการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2559 
วันที่ 11 พ.ค. 59 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประกอบไปด้วย 4 หลักสูตร คือ 
  1. หลักสูตรภาษาไทย 
  2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
  3. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
  4. หลักสูตรนิติศาสตร์ 
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 ทั้งหมดอยู่ในระหว่างการด าเนินการ โดยที่ผ่านมามีการด าเนินการร่วมประชุมเตรียม
ความพร้อมและติดตามผลการด าเนินงานร่วมกัน ทั้ง 4 หลักสูตรแล้ว 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

1.2 นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามท่ีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 
  1. ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดนโยบาบและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้ง
วิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ 
  2. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าแผนเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและ
เป้าหมายโดยมีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน 
  3. ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  4. ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร กระบวนการ สื่อ 
และหรือสิ่งแวดล้อม ที่จะเปิดโอกาสและเสริมแรงจูงใจให้นิสิตนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง 
  5. ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษตามแบบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือที่เห็นสมควรจะ
น ามาใช้วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรบาน อ่ืน 
เพ่ือให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน และสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาน า
ผลการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษาหรือจัดท าเป็นประกาศนียบัตร 
โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 1.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หากทางคณะต้องการตัวแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ล่ะหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
หลักสูตรฯ มอบหมายอาจารย์จิตชิน  จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 57 หรือ ดร.อาภาภรณ์ 
อังสาชน อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 58 เข้าร่วมโครงการ 
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 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 1.4  ผลการคัดเลือกตัวแทนคณะฯ เข้าไปเป็นกรรมการสภาวิชาการ 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการคัดเลือกตัวแทนคณะฯ เพ่ือให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการผู้ทรงวุฒิภายใน สภาวิชาการ ซึ่งทางคณะฯ  ได้ส่งตัวแทนคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ดร.สมโภชน์ พนาวาส นั้นสละสิทธิ์ ผลการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการตัวแทนคณะฯ ได้แก่   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน สภาวิชาการ  
และปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ 
ครั้งที่ 4/2559 

 

 มติที่ประชุมเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559  วันอังคารที่ 23
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ห้อง 1102/1อาคาร1 ชั้น 1 
   
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1 การจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนส าหรับนักศึกษาช้ันที่ 1/2559  
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายวิชาพ้ืนฐานและกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม
ความเป็นสวนดุสิต ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นั้นทางหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ได้ร่วมกันกับหลักสูตรภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมในวันที่ 10 มิถุนายน และวันที่ 
13 มิถุนายน 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1) วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น.  
   ผู้รับผิดชอบ: บรรณารักษ์ + อังกฤษ  
   กิจกรรม: ละลายพฤติกรรม โดยใช้กิจกรรมของหลักสูตรภาษาอังกฤษจากงาน OD 
   สถานที่: อาคารพลศึกษา 
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  2) วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น. 
   ผู้รับผิดชอบ: บรรณารักษ์ + อังกฤษ  
   กิจกรรม: เกมไอที + ความเป็นสวนดุสิต + ไอทีของสวนดุสิต 
   สถานที่: หอประชุมรักตะกนิษฐ์ ชั้น 1 
  
 มติที่ประชุมพิจารณากิจกรรมปรับพ้ืนฐานการเรียนส าหรับนักศึกษาชั้นที่ 1/2559 
ร่วมกันในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 โดยเป็นจัดกิจกรรมเกมไอที + ความเป็นสวนดุสิต + ไอทีของสวน
ดุสิต จึงขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรฯ เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  
 5.1 ปฏิทินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับปฏิทินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1) วันที่ 10 มิถุนายน 2559 – ผู้รับผิดชอบแต่ละหมวด น าส่งรายงานต่อหลักสูตร 
  2) วันที่ 17 มิถุนายน 2559 – หลักสูตรน าส่งรายงานสมบูรณ์ต่อคณะฯ 
  3) วันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 – คณะน าส่งตัวแทนหลักสูตรเพื่อวิพากษ์ โดยผู้
ท่านการอบรมมาแล้ว (บรรณารักษ์แลกกับภาษาอังกฤษ) 
  4) วันที่ 27-30 มิถุนายน 2559 – หลักสูตรน าผลการวิพากษ์กลับมาแก้ไข  
  5) วันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 – ตรวจประกันคุณภาพภายใน 
 ในส่วนคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรจะเป็น
กรรมการภายนอก 2 ท่าน ภายใน 1 ท่าน มอบหมาย คุณสุกัญญา พวงแก้ว ประสานงานกับคณะ 
เพ่ือท าหนังสือเชิญต่อไป ส่วนงบประมาณในการตรวจประกันคุณภาพทางคณะจะรับผิดชอบทั้งหมด 
 
 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 5.2 การเงินหลักสูตร 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเงินหลักสูตรฯ ประจ าเดือน มิถุนายน 2559  
  ยอดคงเหลือยกมา     43,475  บาท 
  รับเงินโครงการเข้ามา    15,000  บาท 
  จ่ายค่าด าเนินการให้เจ้าหน้าที่หลักสูตร      1,000  บาท 
  จ่ายค่าตอนแทนผู้ทรงคุณวุฒิ      2,000  บาท 
  ยอดคงเหลือ      55,475  บาท 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.3 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ ปีการศึกษา 2558  

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึงจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
 นักศึกษา รหัส 57 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 42 คน สิ้นปีการศึกษา 2558 คงเหลือ 
จ านวน 33 คน 
 สรุปมีนักศึกษา รหัส 57 ลาออกจ านวน 9 คน เพื่อไปศึกษาสถาบันอื่นเนื่องจากเม่ือผ่าน
การศึกษาแล้ว 1 ภาคเรียนแล้วพบว่าการเรียนในหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของตน 
 นักศึกษา รหัส 58 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 72 คน สิ้นปีการศึกษา 2558 คงเหลือ 
จ านวน 67 คน 
 สรุปมีนักศึกษา รหัส 58 ลาออกจ านวน 5 คน เนื่องจากนักศึกษาจ านวน 2 คน ไม่
สามารถปรับตัวในการเรียนและการฝึกปฏิบัติได้เพราะเป็นนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการ
มองเห็นและนักศึกษาจ านวน 3 คน ลาออกเพ่ือไปศึกษาสถาบันอื่นเนื่องจากเมื่อผ่านการศึกษาแล้ว 1 
ภาคเรียนแล้วพบว่าการเรียนในหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของตน 
 
ปิดการประชุม เวลา 11.00 น. 
 

 

นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 
 

 


