
รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2558 
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ณ ห้องหลักสูตรบรรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 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.นันทวัน    เรืองอร่าม  กรรมการ 
6. ดร.ทิพวัลย์    ขันธมะ   กรรมการ 
7. อาจารย์จิตชิน   จิตติสุขพงษ์  กรรมการ 
8. นางสาวสุกัญญา   พวงแก้ว   เลขานุการ 
 

รายนามอาจารย์ท่ีไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจาก ติดราชการ/ติดภารกิจ/ลาป่วย) 
1.  รองศาสตราจารย์วิภา   ศุภจารีรักษ์    
2.  อาจารย์รัชฎาพร   ธิราวรรณ   

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

1.1 ความคืบหน้าพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าพระราชบัญญติมหาวิทยาราช

ภัฏสวนดุสิต ประมาณวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แล้ว  
  

        มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

1.2 นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ในการจัดท า มคอ.3 ของทุกรายวิชานั้น ทาง

มหาวิทยาลัยอยากให้สอดแทรกเข้าไปในด้านคุณธรรม จริยธรรมและนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงลงไปด้วยแต่ในส่วนของค่านิยม 12 ประการนั้นสามารถน ามาใส่ใน มคอ.3 ได้ตามความเหมาะสม  
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        มติที่ประชุม  รับทราบ  
    
 

1.3 ผลการประเมินวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ผลการประเมินวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ขณะนี้วารสารของส านักวิจัยที่มีกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นั้นอยู่ในกลุ่มที่ 1 สามารถส่งวารสารเพ่ือขอน าส่งเพ่ือขอผลงานวิชาการได้เลย    

 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 ผลการประเมิน EdPEx 200 และการใช้แนวทาง EdPEx ในการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน   

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ผลการประเมิน EdPEx 200 ของทางมหาวิทยาลัย
นั้นผลการประเมินยังไม่ผ่านเนื่องจากต้องมาท าความเข้าใจในการท า EdPEx 200 เพราะเน้นในเรื่องของ
กระบวนการท า EdPEx 200 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่อไป 

 
1.5 ผลการประเมินของ กพร.   

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ผลการประเมิน กพร. นั้น ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เมื่อปี 56 อยู่ในระดับดีข้ึน 4.5644    

 
                             1.6 โครงการส่งเสริมสุขภาวะและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า โครงการส่งเสริมสุขภาวะและศิลปวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะมีก าหนดจัดโครงการในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30-16.30 น. ณ 
อาคารรักตะกนิษฐ์ และ วันที่ 10  กรกฎาคม 2558 เวลา ณ อาคารพลศึกษา ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม
โครงการ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.7 สรุปผลส ารวจการไม่เข้าสอน เดือนเมษายน 2558  
 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการไมเ่ข้าสอนตามตางสอน ในเดือนเมษายน 
2558 นั้นทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสรุปรายชื่ออาจารย์ที่ไม่เข้าสอนตามตารางสอนมีชื่อ ดร.
อาภาภรณ์  อังสาชน โดย ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน ได้แจ้งว่านันที่ 9 เมษายน 2558 นั้นนักศึกษาได้ขออนุญาต
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันสงกรานต์ และให้นักศึกษาไปติดป้ายหน้าห้องเรียนแต่นักศึกษาไม่ได้ไปติดประกาศและ
ได้แจ้งให้ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน ท าบันทึกชี้แจงเกี่ยวกับการไม่เข้าสอนกับทางส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  
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มติที่ประชุม รับทราบ 
  

1.8 การติดตามการส่ง มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2558   
    ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า การติดตามการส่ง มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2558   

ได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนได้ปรับปรุง มคอ.3 และน าส่งภายในสิ้นเดือน กรกฎาคม 2558 ที่นางสาวสุกัญญา 
พวงแก้ว เพื่อจะได้น าส่งทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไป 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
1.9 แนวทางการด าเนินงานด้านวิชาการ 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้ครบทุกคนหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ส าหรับ แนวทางการด าเนินงานด้านวิชาการรูปแบบใหม ่คือ  

 
การเปรียบเทียบประกาศ ก.พ.อ. ฉบับเดิม กับ ฉบับร่าง 

 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 
 ป.ตรี  9 ป ี
ฉบับเดิม  วิธีปกติ  ป.โท  5 ป ี
 ป.เอก 2 ปี 
     3 ปี                                 2 ปี 
 
 
ฉบับร่าง 
 ป.ตรี ต าแหน่งอาจารย์  ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพและวิชาการท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี 
 ป.โท ต าแหน่งอาจารย์  ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพและวิชาการท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ป ี
 ป.เอก ต าแหน่งอาจารย์  และพ้นระยะทดลองงานที่ก าหนดโดยสถาบันนั้นๆ 
 
     2 ปี                                 1 ปี 
 
 

เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบัน 
 
 
 
 

อาจารย์ ศ. รศ. ผศ. 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 
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ฉบับร่าง  ผลการสอน ต าแหน่ง ผศ. และ ต าแหน่ง รศ. 
 
 ต้องเสนอเอกสารประกอบการสอน ที่มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง ในกรณีที่สอนหลายวิชา ซึ่งแต่
ละวิชามีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็น
ผู้สอน 
 

การเสนอผลงานทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. 
เดิม 

(สายวิทย์ฯและสายสังคมฯ) 
 

ร่าง 

สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ

ศิลปกรรม 
ต าแหน่ง ผศ. เลือกประเภทใด
ประเภทหนึ่ง 
1. ต ารา หรือ 
2. หนังสือ หรือ 
3. บทความทางวิชาการ หรือ 
4. ผลงานวิจัย หรือ 
5. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
หรือ 
6. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 
ต าแหน่ง รศ. เสนอ 2 ประเภท 
ดังนี้ 
1. งานวิจัย หรือ ผลงาวิชาการ
รับใช้สังคม หรือ ผลงานลักษณะ
อ่ืน และ 
2. ต ารา หรือ หนังสือ 
 
 
 
 
 
 
ต าแหน่ง ศ. 
วิธีที่ 1 ให้เลือกเสนอผลงาน  2
ประเภท 
1. งานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ
รับ ใช้สั งคม หรือ ผลงานทาง

ต าแหน่ง ผศ. ส่งผลงาน 2 อย่าง 
วิธีที่ 1 ประกอบด้วยผลงาน (1) และ (2) ดังนี้ 
1. งานวิจัย มีคุณภาพดี จ านวน 1 ชิ้น หรือ ผลงานทางวิชาการอ่ืนเทียบเท่า
งานวิจัย มีคุณภาพดี (ที่ไม่ใช่ต าราหรือหนังสือ) จ านวน 1 เรื่อง และ 
2. บทความทางวิชาการ มีคุณภาพดี จ านวน 1 ชิ้น 
วิธีที่ 2 ประกอบด้วยผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
1. งานวิจัย มีคุณภาพดี จ านวน 2 ชิ้น หรือ 
2. ผลงานทางวิชาการท่ีเทียบเท่างานวิจัย มีคุณภาพดี จ านวน 2 ชิ้น หรือ 
3. งานวิจัย และผลงานทางวิชาการท่ีเทียบเท่างานวิจัย มีคุณภาพดี จ านวน
ผลงานละ 1 ชิ้น  
ต าแหน่ง รศ. ส่งผลงาน 3 อย่าง 
วิธีที่ 1 ประกอบด้วยผลงาน (1) และ (2) ดังนี้ 
1. งานวิจัย มีคุณภาพดี จ านวน 2 ชิ้น หรือ ผลงานทางวิชาการอ่ืนเทียบเท่า
งานวิจัย ที่ไม่ใช่ ต ารา หรือหนังสือ มีคุณภาพดี จ านวน 2 ชิ้น และ 
2. ต ารา หรือหนังสือ มีคุณภาพดี จ านวน 1 เล่ม หรือ บทความทางวิชาการ มี
คุณภาพดี จ านวน 1 ชิ้น 
วิธีที่ 2 ประกอบด้วยผลงาน (1) หรือ (2) ดังนี้ 
1. งานวิจัย มีคุณภาพดีมาก จ านวน 3 ชิ้น หรือ 
2. ผลงานทางวิชาการอ่ืนเทียบเท่างานวิจัย มีคุณภาพดีมาก (ที่ไม่ใช่ งานวิจัย 
ต ารา หรือหนังสือ) จ านวน 3 ชิ้น 
**สามารถน า 1 และ 2 รวมกันได้ให้มีค่าน้ าหนักรวมเทียบเท่างานวิจัย 3 ชิ้น  
 
ต าแหน่ง ศ. 
วิธีที่ 1 ให้เลือกเสนอผลงาน 2 ประเภท 
1. งานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีมาก 5 ชิ้น หรือ ผลงานทางวิชาการอ่ืนเทียบเท่า
ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีมาก 5 ชิ้น (ที่ไม่ใชง่านวิจัย ต ารา หนังสือ หรือ
บทความวิชาการ) และ 
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เดิม 
(สายวิทย์ฯและสายสังคมฯ) 

 

ร่าง 

สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ

ศิลปกรรม 
วิช าการในลั กษ ณ ะ อ่ืน  ซึ่ งมี
คุณภาพดีมาก และ 
2 . ต า ร า  ห รื อ ห นั งสื อ  ซึ่ ง มี
คุณภาพดีมาก 
วิธีที่ 2 ให้เลือกเสนอผลงาน
ประเภทใดประเภทหนึ่ง 
1. งานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น 
หรือ 
2. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่ง
มีคุณภาพดีเด่น หรือ 
3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น หรือ 
4. ต ารา ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น หรือ 
5. หนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น 

2. ต ารา หรือหนังสือ 1 เล่ม ซึ่งมีคุณภาพดีมาก หรือ บทความทางวิชาการ ซึ่งมี
คุณภาพดีมาก 1 ชิ้น  
 
 
วิธีที่ 2 ให้เลือกเสนอผลงานประเภทใดประเภทหนึ่ง 
1. งานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น 1 เรื่อง หรือ 
2. ผลงานทางวิชาการอ่ืน เทียบเท่ากับงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น 1 เรื่อง (ที่
ไม่ใช่งานวิจัย ต ารา หรือหนังสือ) หรือ 
3. ต ารา ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น 1 เล่ม หรือ 
4. หนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น 1 เล่ม 

 
หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการต้องเป็นไปตามสายวิชาที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารง
  ต าแหน่ง 
 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.10 การประกันคุณภาพ มคอ.7 
ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด แจ้งที่ประชุมทราบว่าในการจัดท างานประกันคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตรโดยให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละงาน  Flow ในการปฏิบัติงาน
ของแต่ล่ะงานขึ้นมาเพ่ือจัดท าคู่มือ  เขียนกระบวนการให้ครบ และปรับแก้ มคอ.7 ให้เขียนแบบ PDCA  โดยให้
อาจารย์ที่รับผิดชอบศึกษาจากคู่มืองานประกันคุณภาพ โดยก าหนดให้ส่งดังนี้ 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558   ก าหนดส่ง Flow 
วันที 14 กรกฎาคม 2558  ก าหนดส่ง มคอ.7 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558  ก าหนดส่งเอกสารหลักฐาน  
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558  ก าหนดตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  

ส่วนกรรมการภายนอกที่จะมาตรวจรอรายชื่อจากงานประกันคุณภาพ  
   
มติที่ประชุม รับทราบ 
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1.11 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรบรรณารักษ์ฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 72 คน โดยมีการแบ่งจ านวนนักศึกษาเป็น 2 ตอน
เรียน 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2558 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม        
พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 – 11.40 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง1102/1 
อาคาร 1 ชั้น  

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 

- ไม่มี  - 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

   4.1 จัดอาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ 1/2558 

    ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการจัดอาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ 1/2558 ดังนี้  

รหัส 57 

รหัสวิชา รายวิชา 
 
 

นก(ท-ป) 
 
 

ตอนเรียน วันเรียน 
 
 

เวลาเรียน 
 
 

ชื่อผู้สอน 

1632206 การท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

3(2-2-5) A1 อังคาร 08.00-12.00 ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

1632207 การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ  

3(2-2-5) A1 จันทร์ 13.00-16.00 อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 

1632310 การศึกษาผู้ใช้ 3(2-2-5) A1 อังคาร 13.00-16.00 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
1632311 การบริการอ้างอิงและ

สารสนเทศ 
3(2-2-5) A1 ศุกร์ 08.00-12.00 ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 

ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 
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รหัส 58 

รหัสวิชา รายวิชา 
 
 

นก(ท-ป) 
 
 

ตอนเรียน วันเรียน 
 
 

เวลาเรียน 
 
 

ชื่อผู้สอน 

1631102 สารสนเทศ ห้องสมุด และ
สังคม 

3(2-2-5) A1 ศุกร์ 
 

08.00-12.00 รศ.วิภา ศุภจารีรักษ์ 

   B1 ศุกร์ 13.00-17.00 รศ.วิภา ศุภจารีรักษ์ 

1631206 การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

3(2-2-5) A1 ศุกร์ 13.00-16.00 อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 

   B1 ศุกร์ 08.00-12.00 อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
 

1631602 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

3(2-2-5) A1 
 

อังคาร 13.00-16.00 ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ 

   B1 อังคาร 08.00-12.00 ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ 
 

1632309 การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) A1 อังคาร 08.00-12.00 ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 

   B1 อังคาร 13.00-16.00 ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 

 

   มติที่ประชุม เห็นชอบในการพิจารณาร่วมกันในการจัดอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนที่ 
1/2558 ส าหรับนักศึกษารหัส 57 และ รหัส 58 หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

    4.2 ทบทวนแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

     ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการประชุมผู้สอนแต่ละรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน 
เพ่ือชี้แจงและทบทวนแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยเสนอแนะให้บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

    มติที่ประชุม เห็นชอบในการพิจารณาร่วมกัน ในการจัดการเรียนการสอนตาม
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)โดยเสนอแนะให้บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ    

   5.1 ชุดข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 

ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด น าเสนอข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
   
ปิดการประชุม  เวลา 15.00 น. 
 
 
 

  นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว      ผศ.ดร.ปริศนา  มัชฌิมา 

   ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 


