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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต  พิจิตรก าเนิด  กรรมการ 
4. ดร.อาภาภรณ์   อังสาชน   กรรมการ 
5. ดร.นันทวัน    เรืองอร่าม  กรรมการ 
6. ดร.ทิพวัลย์    ขันธมะ   กรรมการ 
7. อาจารย์รัชฎาพร   ธิราวรรณ  กรรมการ 
8. อาจารย์จิตชิน   จิตติสุขพงษ์  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 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1  (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 

(ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) นั้นเน้นในเรื่องคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนเพ่ือใช้ในการประเมินรอบ
ต่อไป ในส่วนของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นเอกสารประกอบการสอน คือในแต่
ละบทไม่เกิน 10 หน้า โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละบทดังนี้ 

บทที ่1 บทน า โดย อาจารย์จิตชิน  จิตติสุขพงษ ์   
บทที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย ดร.นันทวัน เรืองอร่าม  
บทที่ 3 เทคโนโลยีการื่อสารข้อมูล โดย ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
บทที ่4 อินเทอร์เน็ต โดย อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ 
บทที ่5 เครือข่ายสังคมออนไลด์ โดย ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 3/2558                                       
 

2 
 

บทที ่6 ฐานข้อมูลและการสืบค้น โดย ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 
บทที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้ โดย ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
บทที่ 8 กฎหมายจริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสรสนเทศ  
          โดย ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
บทที ่9 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต โดย ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน          
บทที่ 10 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต โดย ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน          
  

       มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 

1.2 งานมนุษย์วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับงานมนุษยวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เลื่อนก าหนดการจัดงานไปเป็นประมาณเดือน ตุลาคม 2558 มีการจัดงานครบ 40 ปี ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้อาจารย์ในหลักสูตรเตรียมความพร้อมรูปแบบงานที่จะมีการน าเสนอผลงาน 

  
มติที่ประชุม รับทราบ 

   
1.3 โครงการปีงบประมาณ 59 

 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดโครงการปีงบประมาณ 59 ขณะนี้ทาง
มหาวิทยาลัยเน้นในเรื่องของการจัดโครงการแบบบูรณาการร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจะน า
งบประมาณจากคณะไปจัดโครงการร่วมกัน แต่ส าหรับหลักสูตรที่จะจัดโครงการจะต้องจัดโครงการที่จ าเป็นเฉพาะ
หลักสูตรเท่านั้นและจะต้องไม่อยู่ในรายวิชาในหลักสูตร 

 
         มติที่ประชุม รับทราบ 
  

1.4 การเสนอผลการปฎิบัติงานเพื่อรับค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจ าคณะ 
 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
นั้น ได้เสนอชื่อ รศ.ดร.พิมลวรรณ (เรพเพอร์) ประเสริฐวงษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจ าหลักสูตรโดยจะมี
การเปลี่ยนแปลงทุก 4 ปี และได้ส่งประวัติการปฏิบัติงานให้ทางคณะฯ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
         มติที่ประชุม รับทราบ 
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                              1.5 งานเกษียณอายุราชการ 
 

      ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะจัดงาน
เกษียณอายุราชการ ผศ.บุญสม พิมพ์หนู วันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. โดยให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
เกษียณอายุราชการ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 และมีอาจารย์ที่ลงชื่อเข้าร่วมงานดังนี้ 

1. ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 
2. ผศ.บรรพต  พิจิตรก าเนิด    
3. ดร.นันทวัน  เรืองอร่าม 

                 
        มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
1.5 ข้อมูลด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับข้อมูลจากการประชุม คณะกรรมการผู้
ประสานงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 แนวทางการวางรากฐานเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 
 
   
 รศ.ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ      รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ          ศ.ดร.นงลักษณ์  วิรัชชยั 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั          มหาวิทยาลยัมหิดล          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
         (อบรมวันที่ 24 มี.ค. 58)  
 
 

1.1 แนวทางการวางรากฐานเพื่อให้
เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ 

1.2 โครงการพัฒนาเอกสาร /ต ารา/
หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน    
การสอน 

1.3 แนวทางการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้
มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนบนรากฐาน  
ของงานวิจัย 

1.4 แนวทางสนับสนุนทุนวจิัยฯ 

1.5 แนวทางการพัฒนาอาจารย์  
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.1-3.1 ระดับต้น  

4.1      ระดับกลาง  

5.1      ระดับสูง  

เทคนิคการสื่อสารเพื่อ
เสริมสร้างการเรียนรู้ 

เทคนิคการเขียน         
การเรียบเรียง 

เทคนิคการสังเคราะห์เพื่อ
การเขียนบทความวิชาการ 
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1.2 โครงการพัฒนาเอกสาร/ต ารา/หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 
 
 
 

 
1.3 แนวทางการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปด้วยรากฐานของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Output 
 
 
 
Process 
 
 

 

Status 
 
 
 
1.4 แนวทางสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน องค์ความรู้และต าแหน่งวิชาการ 
 ขั้นตอนการจัดสรรทุน 7 ช่องทาง 
 ช่องทางที่ 1  การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน (ทุนวิจัย 25,000 บาท) 
 ช่องทางที่ 2 การพัฒนาและฝึกทักษะการวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (ทุนวิจัย ≤ 30,000) 

เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบการสอน 

ต ารา /หนังสือ  

ตรวจคุณภาพ  
)ต้นสังกัด/คณะ(  

เข้าโครงการพัฒนาต าราฯ 

)สยาบันวิจยัฯ(  

ศูนย์หนังสือ 

ประเภท 

1. นักวิจยัหน้าใหม ่

(Primary Researchers) 
 

 
2. นักวิจยัระดับกลาง 

)Secondary Researchers) 
 
 

3. นักวิจยัเช่ียวชาญ 

(Advanced Researchers) 

 

 

คุณสมบัต ิ

เป็นนักวิจยัที่ไม่มีประสบการณ์ใน
การท าวจิัยหรือยังไม่เคยเป็นหัวหนา้
โครงการวิจัย 
 

นักวิจยัที่มีประสบการณ์ในการเป็น
หัวหน้าโครงการวิจยั 
 
 

นักวิจยัที่มีผลงานวิจยัอย่างต่อเนื่อง 
 

 

การพัฒนา 

กระบวนการพัฒนาให้เขา้ใจในระเบียบ
วิธีวจิัย เพื่อให้สามารยเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัยได ้
 

กระบวนการพัฒนาให้เกิดทกัษะการ
วิจัยเฉพาะทางตามกลุ่มสาขาการวิจยั

)ต้องการพัฒนาทักษะเฉพาะทาง ) 
 

กระบวนการพัฒนาให้สามารยตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจยัในระดับนานาชาต ิ
 

 

ประสบการณ์ในการเป็น
หัวหน้าโครงการ 

 

กระบวนการพัฒนาให้เขา้ใจ
ในระเบียบวิธวีิจยั เพื่อให้
สามารยเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัยได ้
 

 

Primary Researchers 

 

 

ทักษะการวิจยัเฉพาะทางตาม     
กลุ่มสาขาการวจิัย 

 

กระบวนการพัฒนาให้เกิดทกัษะ   
การวิจยัเฉพาะทางตามกลุ่มสาขา  
การวิจยัมาแล้วแต่ต้องการพัฒนา
ทักษะเฉพาะทาง 

 

Secondary Researchers 

บทความวจิัยระดับนานาชาต ิ

 

 

กระบวนการพัฒนาให้สามารยตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจยัในระดับ
นานาชาต ิ

 

 

Advanced Researchers 
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 ช่องทางที่ 3 การพัฒนาและฝึกทักษะการวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยง  
(ทุนวิจัย 30,001-50,000) 

 ช่องทางที่ 4 การเพ่ิมผลงานวิจัยในการตีพิมพ์วารสารระดับชาติ (ทุนวิจัย 50,001-100,000) 
 ช่องทางที่ 5  การเพ่ิมผลงานวิจัยในการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ  

(ทุนวิจัย 100,001-200,000) 
 

ช่องทางที่ 6 การเพ่ิมผลงานวิจัยในการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง/สิทธิบัตร 
(ทุนวิจัย > 200,000) 

 ช่องทางที่ 7 การท าวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ(ทุนวิจัย 50,000) 
 
1.5 แนวทางการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ขั้นที ่ กระบวนการ กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 -สร้างความรู้/ความเข้าใจ เทคนิคการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ (ครึ่งวัน) 
-Cases study (success cases) (ครึ่งวัน) 

อาจารย์ที่สนใจพัฒนา
ตนเอง 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

2 เปิดรับสมัครอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 
(screening) 

อาจารย์ที่มีผลงานตาม
เกณฑ์ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

3 ปฐมนิเทศคนเข้าร่วมโครงการ/ชี้แจง
รายละเอียด/ขั้นตอน/ท า MOU 

อาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ สยาบันวิจัยและพัฒนา 

4 จัดหา Mentor ให้อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ อาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ สยาบันวิจัยและพัฒนา 
5 ให้ Mentor พบปะอาจารย์ ครั้งที่ 1 อาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ สยาบันวิจัยและพัฒนา 
6 ให้ Mentor พบปะอาจารย์ ครั้งที่ 2 อาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ สยาบันวิจัยและพัฒนา 
7 ให้ Mentor พบปะอาจารย์ ครั้งที่ 3 อาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ สยาบันวิจัยและพัฒนา 
8 สรุปโครงการ/ประเมินโครงการ อาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ สยาบันวิจัยและพัฒนา 

 
2. โครงการ Researcher Club 

การด าเนินงาน Researcher Club ของสยาบันวิจัยและพัฒนา มีวัตยุประสงค์เพ่ือสร้างความเข็มแข็ง
ของอัตลักษณ์ทั้ง ด้าน ได้แก่ ปฐมวัย อาหาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และพยาบาลและสุขภาวะ ซึ่ง
สยาบันวิจัยฯ มีงบสนับสนุนอัตลักษณ์ละ 50,000 บาท และมีผู้ประสานงานแต่ละอัตลักษณ์ ดังนี้ 

  4.1 การศึกษาปฐมวัย ดร.พรชุลี  ลังกา 
  4.2 อาหาร  ผศ.ดร.อุบล  ชื่นส าราญ 
  4.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ 
  4.4 พยาบาลและสุขภาวะ   ดร.ศรีสุดา  วงศ์วิเศษกุล 
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รูปแบบการจัดกิจกรรม รายละเอียด สิ่งท่ีได้รับ 
1. ส่งรายชื่อสมาชิกโครงการ 30 มีนาคม 2558 
2. อบรมสัมมนา 3 ชั่วโมง -วิทยากรที่มีชื่อเสียง 

-ผู้เข้าร่วม 30 คน 
โครงการวิจัย 5 โครงการ 

3. คลินิกวิจัย  
(ผู้เข้าร่วมโครงการควรมี
โครงการวิจัยอยู่ในมือ) 

- หัวหน้ากลุ่มต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ 
มีต าแหน่งทางวิชาการและได้รับทุนวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ควรมีคลินิกอย่างน้อย 2-3 กลุ่ม 
- แต่ละกลุ่มควรมีสมาชิกอย่างน้อย 5-10 คน 
- ก าหนดประเด็นองค์ความรู้ที่ชัดเจน 
- มีแผนการจัดการความรู้ 
- ด าเนินการตามแผน 
- มีการย่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

- ได้แนวทางปฏิบัติที่ดี 
- น าเสนอต่อคณะกรรมการ

ผู้ประสานงานด้านการ
วิจัย 

- การปรับแก้ไข
โครงการวิจัยจาก
ค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- โครงร่างวิจัย 5 โครงการ 
ในส่วนระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในเรื่องของการวิจัย

มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว ส าเนาเอกสารให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรภายหลัง 
 

         มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
1.6 โครงการจิตอาสาสร้างรอยย้ิมให้น้อง 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาสร้างรอยยิ้มให้น้อง   โดยมี
กิจกรรมวาดรูประบายสี เล่นเกม ร้องเพลง เล่านิทาน ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ 
โรงพยาบาลเด็ก และได้มอบหมายอาจารย์รับผิดชอบดูแลกิจกรรมดังนี้  

 - กิจกรรมร้องเพลง เล่นเกม  มอบหมาย  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร 

                           - กิจกรรมเล่านิทาน มอบหมาย อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ 
        และได้เรียนเชิญอาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ตาม วัน เวลา และสยานที่
ดังกล่าว 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2558 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 ประชุมวันอังคารที่ 3  
มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 14.35 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง
1102/1 อาคาร 1 ชั้น  

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 

    ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

   ไม่มี  
    

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

    

               ไม่มี 
 
 

ปิดการประชุม  เวลา 14.15 น. 
 
 
 

  นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว      ผศ.ดร.ปริศนา  มัชฌิมา 

   ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


