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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 (ร่าง) การคิดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ 

อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าในการประเมินภาระงานของ       
บุคลากรสายวิชาการ  รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เมษายน – 30 กันยายน 2559 ขณะนี้ได้มีการก าหนด
เกณฑ์การประเมินเรียบร้อยแล้ว และจะมีการประชุมให้บุคลากรสายวิชาการทุกท่านทราบในวันที่ 6 
กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย 

 
 มติที่ประชุมรับทราบ  

1.2 การกวดขันความเป็นสวนดุสิต 
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม แจ้งที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. 
นั้นที่ประชุมได้แจ้งในเรื่องการกวดขันความเป็นสวนดุสิต โดยเน้นที่อาจารย์ผู้สอน ในการปฏิบัติตัว
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา เน้นในเรื่องของการแต่งกาย ทางมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ
คณาจารย์ทุกท่านในเรื่องความเป็นสวนดุสิต   

 
 มติที่ประชุมรับทราบ 

  
1.3 ผลการร่วมกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมสุขภาวะและคุณธรรม”ของคณะ 

อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ผลการร่วมกิจกรรมโครงการ 
“ส่งเสริมสุขภาวะและคุณธรรม” ของคณะ จากที่ทางคณะได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 20-22 
มิถุนายน 2559 นั้นได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป็นอย่างดีท าให้โครงการฯ ที่จัดนั้นผ่านไปได้ด้วยดี ในส่วนของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ นั้นได้
เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของการแสดง สแตนเชียร์และกีฬา ในด้านกีฬาบอลเลย์บอล ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาฟุตซอลได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในส่วนของการแสดงและสแตนเชียร์
นั้นได้รับค าชมเชยจากคณะกรรมการในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ในปีถัดไปก็จะสนับสนุน
นักศึกษาให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น และทางสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ นั้นได้ขอขอบคุณอาจารย์
จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ที่ดูแลนักศึกษาในเรื่องของการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี   

 
 มติที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 
6/2559 

 

 มติที่ประชุมเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  6/2559  วันจันทร์ที่ 13 
มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ห้อง 1102/1อาคาร1 ชั้น 1 
   

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 ก าหนดการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
รายชื่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2558 
 นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการวันตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็น วัน
จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1208/1 ในส่วนของรายชื่อ
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
ดังนี้ 
  1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธนิ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา   ประธานกรรมการภายนอก 
  2.อาจารย์นิยม  สุวรรณเดช  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ  มหาวทิยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา คณะกรรมการภายนอก 
  3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล  รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยสวนดุสติ คณะกรรมการภายใน 
  4.อาจารย์ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน  อาจารย์ประจ า คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการ 
  ในส่วนของการวพิากษ์เอกสารการประเมินคุณภาพภายในนั้นคณะกรรมการวพิากษ์
ประจ าคณะได้เสนอแนะใหเ้พิ่มเติมในส่วนของการสรุปข้อคิดเห็นในการเข้าร่วมอบรม และสิ่งทีไ่ดร้บั
จากการเข้าอบรม และเอกสารค าสั่งตา่ง ๆ ที่ไปอบรม 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 การเตรียมจัดท าโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเตรียมจัดท าโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติ
งาน ประจ าปีงบประมาณ 2560  นั้นทางคณะมีก าหนดให้ส่งโครงการเพื่อของบประมาณในการจัด
โครงการ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ภายในงบประมาณ 20,000 บาท และโครงการ/กิจกรรมนั้น
สามารถบูรณาการกับหลักสูตรอื่น ๆ ด้วยก็ได้   
  ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการเตรียมจัดท าโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมอบ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ไปเขียนโครงการมาและจะส่งให้ทาง
อีเมล์โดยให้คณาจารย์ร่วมกันพิจารณาอีกครั้งก่อนน าส่ง และที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการจัดท า 
MOU กับหน่วยงานภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร หน่วยงานดังนี้  
  1.TK PARK   
  2.หอสมุดแห่งชาติ  
  3.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  
 

  4.2 การเสนอชื่อรายวิชาที่จะเข้ารับการทวนสอบในปีการศึกษา 2559 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการทวนสอบในปี
การศกึษา 2559 ดังมีรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที ่ รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่  1/2559 
1 1631406 การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ  

2 1632206 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ  

3 1632310 การศึกษาผู้ใช้  

ภาคเรียนที่  2/2559 
1 1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ  

2 1633414 ห้องสมุดดิจิทัล  

3 1633119 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

 

        ที่ประชุมพิจารณารว่มกันในการเสนอชื่อรายวิชาทีจ่ะเข้ารับการทวนสอบในปี

การศกึษา 2559  ในรายวิชาดังกล่าวเพื่อรับการทวนสอบ 
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  4.3 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
       ประธานแจ้งที่ประชมุทราบเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จึงขอตวัแทนในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ    

    ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันโดยมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุญญลักษม์ 

ต านานจติร เป็นตัวแทนไปน าเสนอข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรกับทา่นอธิการบดีก่อนที่จะมกีารพัฒนา

หลักสูตร 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
  5.1 รายงานการทวนสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558 และแนวทางทวนสอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2559  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานการทวนสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558 และ
แนวทางการทวนสอบ ภาคเรียนที่ 1/2559 ดังรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 2/2558 สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตรร์ายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือวิชา อาจารย์ผู้สอน ตอนเรียน ผลสรุปจากคณะกรรมการ 

1 1633206 การสร้างและการจัดการ
เนื้อหาสารสนเทศ 

ผศ.ดร.ปริศนา 
มัชฌิมา 

A1 1.ใน LO ยังขาดเนื้อหาการวิเคราะห์
พฤติกรรมฯ กับการสร้างและปรับแต่ง
เนื้อหา ซึ่งยังไม่ครบถ้วนค าอธิบายรายวิชา 
2.กิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับ
ที่ระบุไว้ในหมวดที่ 4 
3.การประเมินประสิทธิผลในด้านทักษะ
ปัญญายังไม่สอดคล้องกับ มคอ.3 
 

2 1633416 การประชาสัมพันธ์และ
การตลาดสารสนเทศ 

อ.จิตชิน             
จิตติสุขพงษ์ 

A1 1.ขาดเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของPR และการตลาดสารสนเทศใน LO 
และกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.Domain ด้านคุณธรรมไม่ปรากฏ ในLO 
3.กิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับ
วีการสอนที่ระบุไว้ เช่น ไม่มี PBL หรือการ
จัดกิจกรรม การอธิบายผ่านเครือข่ายฯ 
4.ไม่ได้ระบุข้อเสนอ เนื่องจากสอนเป็นภาค
เรียนแรก 
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3 1631305 การบริการห้องสมุดและ
เผยแพร่สารสนเทศ 

ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ A1,B1 1.วิธีสอนใน มคอ.3ที่ระบุไวยั้งไม่ครบถ้วน
กับที่เรียนไว้ในส่วนประสิทธิผลของวิธีสอน 

   
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  5.2 รายงานการเงินหลักสูตร ประจ าเดือน กรกฎาคม 2559 
      ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานการเงินหลักสูตรประจ าเดือน 
กรกฎาคม 2559  ขณะนี้หลักสูตรมีเงินจ านวน 55,725 บาท (ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  5.3 การช าระเงินของนักศึกษาภาคปกติ (ระบบ AEC) 
     อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์ แจ้งที่ประชุมทราบว่าการช าระเงินของนักศึกษาภาค
ปกติ(ระบบ AEC) จากปฏิทินกิจกรรมวิชาการของนักศึกษา รหัส 57-59 ภาคเรียนที่ 1/2559  นั้น 
ก าหนดให้ นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 12-14 
กรกฎาคม 2559  และนักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 15-26 กรกฎาคม 
2559 และมีก าหนดช าระเงินค่าธรรมเนรยมก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่  15 กรกฎาคม-14 
สิงหาคม 2559 และนักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอผ่อนช าระค่าธรรมเนียนการศึกษาโดยน าส่งคณะ
เพื่อรวบรวมขออนุมัติจากอธิการบดี  ในส่วนดร.อาภาภรณ์  อังสาชน แนะน าให้มีการประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการช าระเงินโดยติดประกาศตามบอร์ด Facebook และทางไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  5.4 ก าหนดการส่งมคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2559 
       ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาค
เรียนที่ 1/2559 ก าหนดให้ส่ง มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อจะได้
ร่วมกันพิจารณา มคอ.3  ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 
   ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคน ให้ความส าคัญในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะใน
ศตรวรรษที่ 21 ที่มุ่นเน้นเกี่ยวกับ การอ่าน การเขียน การค านวณ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
นวัตกรรม การท างานเป็นทีม การสื่อสาร การเข้าใจในพหุวัฒนธรรม การรู้เท่าทันไอที การมีทักษะ
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อาชีพ และการมีคุณธรรม/จริยธรรม ซึ่งทั้งหมดถูกกระจายอยู่ในการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ของมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ สกอ. ก าหนดไว้  
   ส าหรับการจัดท าขอให้ยึดตาม Curriculum Mapping ของแต่ละรายวิชาที่ระบุ
ใน มคอ.2 ให้ครบถ้วน 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  5.5  ก าหนดการส่งเอกสารประกอบการสอนและเอกสารประกอบการ
เรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 
      ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าก าหนดการส่งเอกสารประกอบการสอน ภาคเรียน
ที่ 1/2559 ก าหนดให้ส่งภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 โดยไม่ต้องพิมพต์้นฉบับเอกสารให้แนบ
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารประกอบการเรียนผ่านทาง e-office  
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  5.6 หลักฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2558  
    ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า การเตรียมความพร้อมในเรื่องของการประเมินภา
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 ขณะนี้ได้น าหลักฐานขึ้นทางเว็บไซด์
หลักสูตรเรียบร้อยแล้วรบกวนให้คณาจารย์เข้าไปตรวจสอบได้เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 และให้คณาจารย์สามารถ
เข้าไปกรอกข้อมูลการเข้าอบรม/สัมมนา การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสามารถเข้า
มาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทาง เว็บไซด์ หรือนัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรองรับการปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาได้หลากหลายช่องทาง 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  5.7 เพิ่มเติมด้านความรู้ด้านภาษาอังกฤษและด้านไอทีให้กับอาจารย์
ผู้สอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
  ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ทางสาขาวิชาฯ น่าจะมีการอบรม
เพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษและด้านไอที เพื่อพัฒนาคณาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ เพื่อน าไป
ถ่ายทอดให้นักศึกษาทุกชั้นปีของสาขาวิชาฯ ให้มีการพัฒนาด้านภาษาและไอทีและพัฒนาด้านอื่น ๆ 
ที่น่าสนใจ ดังนี้  
 
  1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พัฒนาการซ่อมหนังสือ 
  2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 พัฒนาด้าน Infographic 
  3. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 พัฒนาด้านภาษาและไอที 
 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
 

 

นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
ผู้ตรวจรายงานการประชมุ

 
 

 
 


