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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1.1 แนวนโยบายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  1. ด้านนักศึกษา โดยการจัดระบบกระบวนการบริหารกิจการนักศึกษาให้
สอดคล้องกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ  
  2. การจัดการคุณภาพด้านหลักสูตร หลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา(TQF) ทุกหลักสูตรจะต้องปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ปีการศึกษา 2558-2559 นี้ จะต้อง
ปรับปรุง/พัฒนาบนพ้ืนฐานของ 
   2.1 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา(TQF) 
   2.2 พัฒนากลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปใหม่ และให้สอดคล้องกับการทดสอบของ 
ก.พ. 
   2.3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับ Work-based learning หรือ 
work Integrated Learning และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ของ Smart 
Classroom ในระบบของมหาวิทยาลัย และแนวคิดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
classroom) 
   2.4 สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  3. การจัดการคุณภาพด้านบุคลากร บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องมีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรทุกประเภทและการจัดระบบสวัสดิการให้กับบุคลากร 
  4. การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนให้การจัดการเรียนรู้ผ่านกระ
บวนการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมากที่สุดและเชื่อมโยงกัน แต่ท าสิ่งที่มีอยู่เดิมมาจัดระบบเชื่อมโยง
กัน และใช้ประโยชน์ร่วมกันให้ได้มากท่ีสุด 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

 1.2 การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย 
   1.2.1 การพัฒนาเว็บไซด์ 
    การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารของหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับทาง
หลักสูตรก็จะมีในเรื่องของการปรับปรุงข้อมูลทางเว็บไซด์ของคณะฯ ทางคณะได้มอบหมายให้ ผศ.
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บรรพต พิจิตรก าเนิด และ ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาข้อมูลทาง
เว็บไซด์ของคณะในส่วนของหลักสูตรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรในการปรับปรุงข้อมูลเว็บ
ไซด์ของหลักสูตร 
  1.2.2 การจัดท าหลักสูตร 
    การจัดท าหลักสูตรซึ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่ในขณะนี้ จะใช้การปรับปรุง
หลักสูตร ให้มองถึงการได้ประโยชน์ของนักศึกษาเป็นหลักสูตร 
  1.2.3 การติดตามยอดหนี้ค้างช าระ  
     ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าตามท่ีกองคลังได้มีบันทึกเพ่ือให้ติดตามยอด
หนี้ค้างช าระค่าหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2/2558  นั้นมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าบันทึกแจ้งผล
การติดตามนักศึกษาที่มียอดหนี้ค้างช าระค่าหน่วยกิตกับทางกองคลังต่อไป 
  1.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
    ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าส าหรับอาจารย์ที่ถึงก าหนดในการต่อสัญญา
ในเดือนพฤษภาคม 2559 นี้ทางหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์นั้น มี 1 ท่าน คือ ดร.ทิพยวัลย์ ขันธมะ 
ต้องท าผลงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต้องยื่นเอกสารเข้าสู่กระบวนการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นี้เพื่อต่อสัญญาระยะการปฏิบัติงานต่อไป 
 
 มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

 1.3 ตารางเชื่อมโยงของรายวิชาต่าง ๆ ที่น าไปสู่การประกอบอาชีพ 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าได้จัดท าตารางเชื่อมโยงของรายวิชาต่าง ๆ ที่น าไปสู่
การประกอบอาชีพนี้เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในปีต่อไปให้อาจารย์ทุกท่านร่วมกันพิจารณา
เกี่ยวกับอาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ได้แก่อาชีพ บรรณารักษ์ 
นักวิชาการสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ดูแลและจัดการข้อมูล นักจัดการเนื้อหา เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ 
บรรณาธิการวารสาร อาชีพอิสระด้านสารสนเทศ จึงขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านในหลักสูตร
ช่วยกันพิจารณาในการเชื่อมโยงรายวิชาต่าง ที่น าไปสู่การประกอบอาชีพต่อไป  
 

 มติที่ประชุม     รับทราบ 
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 1.4 รับรองการด าเนินงานหลักสูตร 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปี กศ. ประเด็นการประชุม 

หมวด 1 

(การบริหาร 

หมวด 2 

(บัณฑติ) 

หมวด 3 

(นักศึกษา) 

หมวด 4 

(อาจารย์) 

หมวด 5 

(หลักสูตร) 

หมวด 6 

(สิ่งสนับสนุน) 

สิงหาคม  ปฏิบัติ (D+C)  

๐ ส ารวจ+

ติดตามการมี 

งานท าของ

บัณฑิต – 

บัณฑิตกรอก

ข้อมูล 

ออนไลน์

ลงทะเบียนเข้า

รับ ปริญญา

(ติดตามจาก 

สถาบนัวิจัย    

รอบ 2) 

ปฏิบัติ 

(D3+C3)      

๐ จัดโครงการ

พัฒนา 

นักศึกษา

ปัจจุบนั และ

ศิษย์ เก่า  

๐ ติดตาม

โครงการพัฒนา 

นักศึกษา

ปัจจุบนั และ

ศิษย์ เก่า   

    

กันยายน   ปรับปรุง (A3)  

๐ น าเสนอ

ปัญหา 

อุปสรรค การ

จัดโครงการ

พัฒนา 

ตรวจสอบ (C)  

๐ ติดตาม

โครงการ

พัฒนา 

อาจารย์  
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ปี กศ. ประเด็นการประชุม 

หมวด 1 

(การบริหาร 

หมวด 2 

(บัณฑติ) 

หมวด 3 

(นักศึกษา) 

หมวด 4 

(อาจารย์) 

หมวด 5 

(หลักสูตร) 

หมวด 6 

(สิ่งสนับสนุน) 

นักศึกษา

ปัจจุบนั และ

ศิษย์ เก่า 

๐ ประเมิน

อาจารย์ (รอบ 

2)  

ตุลาคม  ปรับปรุง (A)  

๐ รายงานผล

การมีงานท า

ของบัณฑิต   

วางแผน (P) 

วางแผน (P3)  

๐ โครงการ

พัฒนานักศึกษา

ปัจจุบนั  

๐ โครงการ

พัฒนาศิษย์เก่า 

ปรับปรุง (A)  

๐ รายงานผล

การประเมิน

อาจารย์ต่อ

คณะ 

วางแผน (P)  

๐ พิจารณา

แบบประเมนิ

ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ 

บัณฑิต 

(หลักสูตร)  

วางแผน (P)  

๐ ชี้แจงข้อมูล

สิ่งสนบัสนุนที่

มีอยู่ / มี

เพิ่มเติม 

  ๐ พิจารณา

แบบประเมนิ 

ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ 

บัณฑิต 

(นักศึกษา

ฝึกงาน)  

๐ ปรับแก้แบบ

ประเมิน ความ

พึงพอใจของ

ผู้ใช้ บัณฑิต  

๐ พิจารณา

แบบประเมนิ 

ความพึงพอใจ

ของ นักศึกษา

ใหม่ นักศึกษา 

ปัจจุบนั และ

ศิษย์เก่า 

  ๐ ส ารวจ+

ติดตาม+ 

ตรวจสอบสิ่ง

สนับสนนุ   

๐ พิจารณา

แบบประเมนิ 

ความพึงพอใจ

ของอาจารย์  

๐ พิจารณา

แบบประเมนิ 
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ปี กศ. ประเด็นการประชุม 

หมวด 1 

(การบริหาร 

หมวด 2 

(บัณฑติ) 

หมวด 3 

(นักศึกษา) 

หมวด 4 

(อาจารย์) 

หมวด 5 

(หลักสูตร) 

หมวด 6 

(สิ่งสนับสนุน) 

ความพึงพอใจ

ของ นักศึกษา  

พฤศจิกายน  ปฏิบัติ (D)               

๐ ผู้ใช้งาน

บัณฑิตประเมิน 

บัณฑิต 

(นักศึกษา

ฝึกงาน) 

ปฏิบัติ (Dt)           

๐ นักศึกษา

ประเมินความ

พึงพอใจ

โครงการที่

หลักสูตรจัดให้ 

(เทอม 1) 

 ปฏิบัติ (D)            

๐ นักศึกษา

ประเมินความ

พึงพอใจต่อ

หลักสูตร 

(เทอม 1)      

๐ นักศึกษา

ประเมินผู้สอน 

(เทอม 1)        

๐ ผู้ใช้งาน

บัณฑิตประเมิน

หลักสูตร 

ปฏิบัติ (D)             

๐ อาจารย์

ประจ า 

หลักสูตร

ประเมินความ

พอใจ 

(เพียงพอ/

คุณภาพพร้อม 

ใช้/ทันสมัย) 

จากอาจารย์

ผ่านการ

วิเคราะห์ทาง

สถิติ     ๐ 

นักศึกษา

ประเมินความ

พึงพอใจสิ่ง

สนับสนนุการ

เรียนรู ้

ธันวาคม   ปฏิบัติ 

(D1+C1)     ๐ 

จัดกิจกรรม 

 ปฏิบัติ (D)            

๐ ส่ง มคอ.3 

(เทอม 2)                      

ตรวจสอบ (C) 
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ปี กศ. ประเด็นการประชุม 

หมวด 1 

(การบริหาร 

หมวด 2 

(บัณฑติ) 

หมวด 3 

(นักศึกษา) 

หมวด 4 

(อาจารย์) 

หมวด 5 

(หลักสูตร) 

หมวด 6 

(สิ่งสนับสนุน) 

ประชาสัมพนัธ์       

๐ ติดตามผล

การ 

ประชาสัมพนัธ ์

๐ ส่ง มคอ.5/6 

(เทอม 1)             

๐ ส่งเอกสาร

ประกอบการ 

เรียน/สอน  

ตรวจสอบ (C)         

๐ ทวนสอบ  

๐ พิจารณาผล

การประเมนิ

ความพอใจที่มี

ต่อสิ่งสนบัสนุน

การเรียนรู ้

มกราคม   ปฏิบัติ 

(D1+C1)      

๐ จัดกิจกรรม 

ประชาสัมพนัธ์       

๐ ติดตามผล

การ 

ประชาสัมพนัธ ์

 ปรับปรุง (A)         

๐ รายงานผล

การทวนสอบ+

น าเสนอสิง่ที่

ต้องปรับปรุง

แก้ไขต่อคณะ 

ปรับปรุง (A)            

๐ น าเสนอ

รายงานผล

ความพึงพอใจ 

(เพียงพอ/ 

คุณภาพพร้อม

ใช้/ทันสมัย) 

จากนักศึกษา

ผ่านการ 

วิเคราะห์ทาง

สถิติ    ๐ 

น าเสนอ

รายงานปัญหา

และวิธีการ
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ปี กศ. ประเด็นการประชุม 

หมวด 1 

(การบริหาร 

หมวด 2 

(บัณฑติ) 

หมวด 3 

(นักศึกษา) 

หมวด 4 

(อาจารย์) 

หมวด 5 

(หลักสูตร) 

หมวด 6 

(สิ่งสนับสนุน) 

ปรับปรุงแก้ไข 

ต่อคณะ 

กุมภาพันธ ์   ปฏิบัติ 

(D3+C3)     ๐ 

จัด+ติดตาม

โครงการ 

พัฒนานักศึกษา

ปัจจุบนั และ

ศิษย์เก่า 

ตรวจสอบ (C1)      

๐ ติดตามผล

การ 

ประชาสัมพนัธ์ 

และการรับ

นักศึกษา   

   

มีนาคม    ตรวจสอบ (C)         

๐ ติดตาม

โครงการ

พัฒนาอาจารย์      

๐ ประเมิน

อาจารย์ (รอบ 

1)  

วางแผน (P)          

๐ จัดระบบ

ผู้สอน เทอม 1 

และ 2   
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ปี กศ. ประเด็นการประชุม 

หมวด 1 

(การบริหาร 

หมวด 2 

(บัณฑติ) 

หมวด 3 

(นักศึกษา) 

หมวด 4 

(อาจารย์) 

หมวด 5 

(หลักสูตร) 

หมวด 6 

(สิ่งสนับสนุน) 

เมษายน   ปฏิบัติ (Dt)           

๐ นักศึกษา

ประเมินความ 

พึงพอใจ

โครงการที่ 

หลักสูตรจัดให้ 

(เทอม 2) 

ปรับปรุง (A12)      

๐ น าเสนอ

ปัญหา 

อุปสรรค การ

ประชาสัมพนัธ์ 

และ การรับ

นักศึกษา      

๐ น าเสนอ

ปัญหา 

อุปสรรค การ

จัดโครงการ

เตรียม ความ

พร้อม 

วางแผน (P)          

๐ เสนอขอ

อาจารย์ใหม่ 

(ถ้ามี)                      

๐ เสนอขอ

อาจารย์ผู้สอน

(ถ้ามี)          

๐ โครงการ

พัฒนาอาจารย ์

ปฏิบัติ (D)            

๐ นักศึกษา

ประเมินความ 

พึงพอใจ (เทอม 

2)              

๐ นักศึกษา

ประเมินผู้สอน

(เทอม 2) 

 

พฤษภาคม  ปฏิบัติ (D+C)            

๐ ส ารวจ+

ติดตามการมี 

วางแผน (P12)        

๐ การ

ประชาสัมพนัธ์ 

ปฏิบัติ (D)            

๐ รับอาจารย์

ใหม่  (ถ้ามี)                  

ปฏิบัติ (D)            

๐ ส่ง มคอ.3/4 

(เทอม 1)                      
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ปี กศ. ประเด็นการประชุม 

หมวด 1 

(การบริหาร 

หมวด 2 

(บัณฑติ) 

หมวด 3 

(นักศึกษา) 

หมวด 4 

(อาจารย์) 

หมวด 5 

(หลักสูตร) 

หมวด 6 

(สิ่งสนับสนุน) 

งานท าของ

บัณฑิต – 

บัณฑิตกรอก

ข้อมูล 

ออนไลน์

ลงทะเบียนเข้า

รับ ปริญญา 

(ติดตามจาก 

สถาบนัวิจัย 

รอบ 1) 

๐ ก าหนด

เงื่อนไขการรับ 

นักศึกษา          

๐ โครงการ

เตรียมความ 

พร้อม (น่าจะรู้

จ านวน นศ.) 

๐ แต่งตั้ง

อาจารย์ผู้สอน 

(ถ้ามี)          

๐ จัดโครงการ

พัฒนา 

อาจารย์  

 

๐ ส่ง มคอ.5/6 

(เทอม 2)             

๐ ส่งเอกสาร

ประกอบการ 

เรียน/สอน          

ตรวจสอบ (C)        

๐ ทวนสอบ   

 

มิถุนายน   ปฏิบัติ 

(D1+C1)      

๐ จัดกิจกรรม 

ประชาสัมพนัธ์       

๐ ติดตามผล

การ 

ประชาสัมพนัธ์    

 ปรับปรุง (A)         

๐ รายงานผล

การทวน 

สอบ+น าเสนอ

สิ่งที่ต้อง 

ปรับปรุงแก้ไข

ต่อคณะ 

 

กรกฎาคม   ปฏิบัติ 

(D1+C1)      

๐ จัดกิจกรรม 

ประชาสัมพนัธ์  

ตรวจสอบ (C)        

๐ ติดตาม

โครงการ

พัฒนาอาจารย์  

ปฏิบัติ (D)            

๐ ส่ง มคอ.3/4 

(เทอม 1)  
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ปี กศ. ประเด็นการประชุม 

หมวด 1 

(การบริหาร 

หมวด 2 

(บัณฑติ) 

หมวด 3 

(นักศึกษา) 

หมวด 4 

(อาจารย์) 

หมวด 5 

(หลักสูตร) 

หมวด 6 

(สิ่งสนับสนุน) 

๐ ติดตามผล

การ 

ประชาสัมพนัธ์   

๐ ส่งเอกสาร

ประกอบการ 

เรียน/สอน    

 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.5 นโยบายการบริหารหลักสูตร 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรจาก     
ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา เป็น ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ท าหน้าที่ประธานหลักสูตรนั้น ในส่วนของ
นโยบายของการบริหารหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ถึงแม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลง ประธานหลักสูตร ยังคงมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบยังคงเดิมและปฏิบัติงานร่วมกัน
เป็นทีมตามเดิม    
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่ามีการสลับหน้าที่กันปฏิบัติงานประธานหลักสูตรและ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเนื่องจากผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา ที่ต้องไปพัฒนาหลักสูตร
ไอที มอบหมายอาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ท าหน้าที่กรรมการบริหารหลักสูตรแทน และ ดร.ทิพวัลย์ 
ขันธมะ ได้ลาออกจึงต้องเลือกคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคนใหม่ ได้แก่ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 
ปฏิบัติหน้าที่แทน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารหลักสูตรแล้วคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จะต้องมีผลงานทางวิชาการเพ่ือรองรับงานประกันคุณภาพเช่น เรื่องของงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการท่ีได้รับรองจาก TCI  
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  ประธานแจ้งนโยบายการบริหารหลักสูตร ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผลิต
หรือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ชิ้น 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ 

ครั้งที่ 1/2559 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 3 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ห้อง 1102/1 อาคาร1 ชั้น 1 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

 4.1 พิจารณาตารางสอน   
  ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการจัดแผนการเรียนและจัดอาจารย์ผู้สอนส าหรับ
นักศึกษา รหัส 57 58 และ 59 ดังนี้      
     

แผนการเรียนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
รหัส 57 (1 ห้อง) 

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่  1 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาบังคับ 3 นก.    
1633207 การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) อ.จิตชิน  จิตติสุขพงษ ์ 1 
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วิชาเลือก 18 นก.    
1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานส าหรับ
งานห้องสมุดและสารสนเทศ 

3(2-2-5) อาจารย์พิเศษ 1L 

1633122 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) อาจารย์พิเศษ 1L 

1634418 การจัดการความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3(2-2-5) อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 1 

1633120 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

3(2-2-5) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

1L 

1634104 เครือข่ายทางสังคมหอ้งสมุดและ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 1 

1634510 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 1 

 
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่  2 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาบังคับ 3 นก.    
1633207 สัมมนาทางบรรณารกัษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

2(1-2-3) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 1 

วิชาเลือก 12 นก.    
1633119 การวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

3(2-2-5) ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน 1 

1634104 การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 3(2-2-5) ผศ.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 

1 

1632208 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน 

3(2-2-5) อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 1 

1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุด
และสารสนเทศ 

3(2-2-5) อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 1L 

วิชาเลือกเสรี  6 นก.    
   1 
   1 
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รหัส 58 (2 ห้อง) 
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่  1 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 9 นก.    
กลุ่มวิชาภาษา 3 นก.   2 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 นก.   2 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 นก.   2 
กลุ่มวิชาบังคับ 12 นก.    

1632206  การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

2 

1632207  การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ 2 
1632310  การศึกษาผู้ใช ้ 3(2-2-5) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 2 
1632311  การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.บุญญลักษม์ ต านาน

จิตร 
2 

 
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่  2 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 6 นก.    
กลุ่มวิชาภาษา 3 นก.   2 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 
นก. 

  2 

กลุ่มวิชาบังคับ 12 นก.    
1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

2L 

1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหา
สารสนเทศ 

3(2-2-5) ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 2L 

1633414 ห้องสมุดดิจิทัล 3(2-2-5) อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 2 
1633415 การจัดการโครงการห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 2 

1633416 การประชาสัมพนัธ์และการตลาด
สารสนเทศ 

3(2-2-5) ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน 2 

 

รหัส 59 (1 ห้อง) 
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ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่  1 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 6 นก.    
กลุ่มวิชาภาษา  3 นก.   1 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 
นก. 

  1 

กลุ่มวิชาบังคับ 15 นก.    
1631102  สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 3(3-0-6) อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 1 
1631206  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  3(2-2-5) อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 1 
1631405  การจัดระบบสารสนเทศและความรู ้ 3(3-0-6) ผศ.บุญญลักษม์ ต านาน

จิตร 
1 

1631602  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

3(3-0-6) ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน 1 

1632309  การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน 1 

 
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่  2 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 9 นก.    
กลุ่มวิชาภาษา 3 นก.   1 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 นก.   1 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 นก.   1 
กลุ่มวิชาบังคับ 12 นก.    
1631305 การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ 

3(2-2-5) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
ก าเนิด 

1 

1631406 การจัดการห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ 

3(2-2-5) ผศ.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 

1 

1631601 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

3(3-0-6) ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน 1 

1632312 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

3(2-2-5) อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 1 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณาในการจัดแผนการสอนและอาจารย์ผู้สอน
ร่วมกัน 
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 4.2 การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 
  ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ขณะนี้มีผู้มา
จ่ายเงินรอบแรก จ านวน 22 คน เด็กบกพร่องทางการได้ยินจ านวนประมาณ 10 คน และจะไม่ได้รอบ
ทดแทนผู้สละสิทธิ์คาดว่าน่าจะมีนักศึกษารหัส 59 เข้ามาเรียนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ นั้น
ประมาณ 1 ห้องเรียน 
  

 มติที่ประชุม เห็นชอบในการพิจารณาในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 โดย
ไม่รับนักศึกษารอบทดแทนผู้สละสิทธิ์ 
  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 5.1 การเงินหลักสูตร 
  ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา ได้แจ้งในเรื่องของการเงินหลักสูตรที่ได้มาโดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกท่าน ขณะนี้มีเงินจ านวน 48,175 บาท (สี่หมื่นแปด
พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีชื่อบัญชี ระหว่าง ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด และ ผศ.ดร.
ปริศนา มัชฌิมา โดยได้มอบให้ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ดูแลรับผิดชอบต่อไป 
 

 5.2 ข้อมูลงานวิจัย 
  ประธานแจ้งที่ประชุม ขอความร่วมมืออาจารย์ประจ าหลักสูตรกรอกรายละเอียด
ข้อมูลงานวิจัย ตั้งแต่ปี 57 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการประกันคุณภาพมอบหมาย นางสาวสุกัญญา 
พวงแก้ว ส่งอีเมล์แบบฟอร์มให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรกรอกข้อมูลด้านงานวิจัยต่อไป 
 

 5.3 งานโครงการสวนดุสิตวิชาการ 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าในการจัดงานสวนดุสิตวิชาการก าหนดจัดวันที่ 25-
26 พฤษภาคม 2559  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ได้มอบหมายให้ ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ ในการประสาน
ร้านหนังสือในการออกบูธจ าหน่ายหนังสือในงานสวนดุสิตวิชาการนั้น เนื่องจาก ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ 
ได้ลาออก ได้มอบหมายให้     ผศ.บุญญลักษณ์ ต านานจิตร เป็นผู้ประสานงานร้านหนังสือที่จะ
ออกบูธในงานสวนดุสิตวิชาการต่อไป 
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ปิดการประชุม  เวลา 12.00  น. 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


