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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุลักษม์ ต านานจิตร กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน   กรรมการ (ไม่เข้าประชุม) 
4. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ    กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรศินา มัชฌิมา  อาจารย์ผู้สอน 
7. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน 
8. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1.1 สรุปข้อมูลจ านวนแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ปี กศ. 2561 
  ตามท่ีสาขาวิชาได้น าเสนอข้อมูลวิธีการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 
ไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามมติที่ประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 4/2560 วาระ 4.1 
โดยมีข้อสรุปการรับนักศึกษา ในระบบ Clearing House รอบท่ี 3 (รับตรงร่วมกัน) และรอบท่ี 4 
(Admistion) มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณารับนักศึกษา ได้แก่ 1) GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.00 2) 
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3 

 

GAT ค่าน้ าหนัก 25% และ 3) สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาบุคลิกภาพ การสื่อสาร และแฟ้มสะสม
งาน   

 

 1.2 รายงานสรุปจ านวนผู้มารายงานตัว-มอบตัวเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจ านวนผู้มารายงานตัว-มอบตัวเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 23 คน  
 

 1.3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้จัดขึ้นในวันที่ 7-9 
สิงหาคม 2560 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
   วันที่ 7 สิงหาคม 2560 
    - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย 
   วันที่ 8 สิงหาคม 2560 
    - เตรียมความพร้อมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   วันที่ 9 สิงหาคม 2560  
    - กิจกรรม Walk Rally เที่ยวรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง 
    - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาต่าง ๆ ห้อง 252 เวลา 13.00-
16.00 น. 

 

 1.4 กิจกรรมไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2560 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูนักศึกษาที่มีความโดด
เด่น 3 ประเภท ได้แก่ นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี นักศึกษาที่ท ากิจกรรมโดนเด่น และนักศึกษาที่มี
คุณธรรม/จริยธรรม โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณานักศึกษาที่มีความโดนเด่นจากทุก
ชั้นปี ประเภทละ 5 คน 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 6/2560 
 

4 

 

 1.5 แบบฟอร์มการผ่อนผันการช าระค่าบ ารุงการศึกษาใหม่  
  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวิธีการ เกณฑ์ การพิจารณา และหลักฐานประกอบการ
พิจารณาการขอผ่อนผันการช าระค่าบ ารุงการศึกษาขึ้นใหม่ และให้หลักสูตรต่าง ๆ ด าเนินการให้
ถูกต้องครบถ้วน 

 

 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ 

ครั้งที่ 5/2560 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 
1102/1อาคาร1 ชั้น 1 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 

 3.1 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับสาขาวิชา  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ได้จัดปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาใหม่ ณ ห้อง 252 โดยมีกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะน าอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา โครงสร้างหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และรุ่น
น้องพบรุ่นพ่ี 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.2 การผ่อนผันการช าระค่าบ ารุงการศึกษา 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 จ านวน 12 คน ได้เขียนค าร้องขอผ่อนผันการช าระค่า
บ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พิจารณา
หลักฐานและพูดคุยกับนักศึกษา พร้อมกับท ารายงานสรุปผลการประเมินและจัดอันดับตาม
ความส าคัญ ส่งต่อไปยังคณะฯ 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 6/2560 
 

5 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    
 

 4.1 ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา ขออนุมัติเงินสนับสนนุการพัฒนาอาจารย์ 
  ตามท่ีหลักสูตรฯ ได้มีนโยบายการพัฒนาอาจารย์ที่ปรากฎในคู่มือการปฏิบัติงาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปริศนา 
มัชฌิมา อาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร ขออนุมัติเงินสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ เพื่อเข้าอบรม
หลักสูตร Xamarin .NET Cross Platform Mobile Development จากบริษัท NET Design 
จ านวน 3,000 บาท (ค่าอบรมเต็มจ านวน 6,800 บาท) จึงขอให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาอนุมัติ 
 
 มติที่ประชุม อนุมัติเงินสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ จ านวน 3,000 บาท  
          

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

 5.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เผยแพร่ “คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559” และใช้ในการประกัน
คุณภาพ รอบปีการศึกษา 2559 การนี้ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอน ท าความเข้าใจและศึกษาเกณฑ์การประเมินในประเด็นต่าง ๆ ให้ชัดเจน และด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังกล่าว 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  

 5.2 การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 
  การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดท าการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหลักสูตร โดย
เข้าไปที่ http://info-science.dusit.ac.th/apply.html นักเรียนที่สนใจจะได้รับข้อมูลต่าง ๆ อาทิ 
รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 3 (รับตรงร่วมกัน) และรอบที่ 4 
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(Admission) ปฏิทินการรับสมัคร ซึ่งนักเรียนที่สนใจสมัครสามารถเชื่อมไปยังหน้าเว็บของ
มหาวิทยาลัยที่ http://entrance.dusit.ac.th/TCAS/ และสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดผ่าน
ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ หรือกลุ่มไลน์ “สนใจเรียน LIS.SDU” ของหลักสูตร 
  นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้จัดตั้งทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย 
   ๐ ทีมประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ให้ข้อมูลและตอบค าถามที่นักเรียนหรือ
ผู้ปกครองสอบถามเข้ามา รวมถึงการให้ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
   ๐ ทีมประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์ “สนในเรียน LIS.SDU” ประกอบด้วย 
นักศึกษาชั้นปี 1, 2 และ 3 ชัน้ปีละ 2 คน ท าหน้าที่ให้ข้อมูลและตอบค าถามที่นักเรียนหรือผู้ปกครอง
สอบถามเข้ามา 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ปิดการประชุม  เวลา 16.00 น. 
 
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


