
วาระการประชุม ครั้งที่ 9/2561 
วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
อาคาร 1 ห้อง 1102/1  

-------------------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 
1.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. … 

1.3 การงดรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.4 การเทียบเคียงสาขาวิชาของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.5 การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สายวิชาการ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

1.6 โครงการพฒันานักศึกษาที่สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ มีส่วนร่วม 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8/2561 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 คณะมนุษย์ฯ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรใหม ่

4.2 การร่วมโครงการมนุษย์วิชาการ : HuSo Competition ครั้งที่ 1 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันองัคาร ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

5.2 การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษา 



 

รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 9/2561 
วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 1 ห้อง 1102/1  
-------------------------------------------------------- 

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐติิยา เนตรวงษ์  กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน  
7. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 จากการประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที ่8/2561 วันพธุ ที่ 14 พฤศจกิายน 
2561 คณบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี ้

1.1 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ยุทธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ.2561-2580) 
  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ประกาศให้ใช้ ณ วันที่ 
8 ตุลาคม 2561 ให้อาจารย์ศกึษารายละเอียดให้เข้าใจ 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 
 

  

1.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. … 

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท า (ร่าง) ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. … การนี้ให้อาจารย์ทุกท่านศึกษาใหเ้ข้าใจ หากมีข้อ
ทักท้วงสามารถแจ้งผ่านคณะฯ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1.3 การงดรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปกีารศึกษา 2562 
  ตามมติสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(27)/2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ได้มี
นโยบายให้คณะฯ พัฒนาหลักสูตรใหมใ่ห้มีความทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ดังนั้น ของดรับนักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562  

1.4 การเทียบเคียงสาขาวชิาของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อ
สาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชา พ.ศ.2561 เพือ่ให้
สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่ถือว่าเป็นการข้าม
สาขาวิชา อันเป็นเหตุให้ต้องก าหนดต าแหน่งวิชาการโดยวิธีการพิเศษ  
  ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ขอ
เทียบเคียงเป็น สาขาสารสนเทศศาสตร์ (6301) ประกอบด้วย 
   - รศ.ดร.สุขมุ เฉลยทรัพย ์
   - ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
   - ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
   - ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 
   - ผศ.ดร.สายสดุา ปั้นตระกูล 

 1.5 การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของบคุลากร สายวิชาการ 
รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
  รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งใหท้ราบว่า ในรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สายวิชาการ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นี้ จะเปลี่ยนแปลงค่า
เป้าหมายจากเดิม 90 ภาระงาน เป็น 95 ภาระงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีมากยิ่งขึ้น   

 1.6 โครงการพัฒนานักศกึษาที่สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ มีส่วนร่วม 
  รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษา ถึง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีดังนี้ 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 
 

  

1) โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมค่ายภาษา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “การใช้ชีวิตอย่างไรใน
มหาวิทยาลัย” และกิจกรรมเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

2) โครงการงานไหว้ครู “น้อมจติวันทา บูชาพระคุณครู” ประจ าปีการศึกษา 2561  
3) โครงการเฟรชชี่เดย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

   

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 

8/2561 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 
1 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี  
   

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 คณะมนุษย์ฯ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ได้ประชุมและขอให้สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ทบทวนเรื่องการพัฒนาหลักสตูร โดยให้นโยบายในการเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส ์(Electronic library) ซึ่งอาจเริ่มจากการศึกษาความต้องการของตลาดงานอีกครั้ง และหา
จุดเน้นในด้านต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน้นใหน้ักศึกษาเช่ียวชาญการท าเว็บไซต์ และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เน้นให้นิสิตเชี่ยวชาญด้านวิทยาการข้อมูล 
  ทั้งนี้ก าหนดให้น าเสนอข้อมูลเบื้องต้นในการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 24 ธนัวาคม 2561 และ
ให้ส่งรายชื่อผู้ประสงค์ร่วมพัฒนาหลกัสูตรใหมไ่ปยังคณะ เพื่อท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ระดับคณะฯ ต่อไป 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
   



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 
 

  

 4.2 การร่วมโครงการมนุษย์วิชาการ : HuSo Competition ครั้งที่ 1 
  อาจารย์ ดร.ศุภศิริ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ได้จัดท าโครงการมนุษย์วิชาการ : HuSo 
Competition ครั้งที่ 1 ซึ่งได้ขอความร่วมมือสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ เข้า
ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดความรู้ความสามารถ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน บริการวิชาการให้กับ
หน่วยงานภายนอก และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  การนี้จึงขอความคิดเห็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ คดิกิจกรรมการประกวดที่ใช้ความรู้
ความสามารถในด้านสารสนเทศศาสตร์ ที่หลักสูตรมีความเชี่ยวชาญ เพื่อน าเสนอต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
ดังกล่าวต่อไป 
  ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด เสนอจัดกิจกรรมประกวดจัดท า Infographic โดยใช้หัวข้อ 
“นักเรียนในศตวรรษท่ี 21” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดได้แสดงความรู้ ความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงบทบาท
ของนักเรียนในศตรวรรษที่ 21 โดยจัดให้เป็นการประกวดเชิงปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์  
 
 มติที่ประชุม เห็นด้วย และสรุปรายละเอียดกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี



 

รายละเอียด 

การประกวด Infographic หัวข้อ “นักเรียนในศตวรรษที่ 21” 

กิจกรรม HUSO Competition ครั้งที่ 1 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
คุณสมบัติผู้เขา้ประกวด 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) 
 

รายละเอียดการประกวด 
 รับสมัคร 30 ทมี ทีมละ 2 คน แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2 ทมี (พิจารณาจากวันที่สมัคร

หรือตราประทับวันส่งทางไปรษณีย์) 

 ผู้เข้าประกวดจัดท า Infographic ในหัวข้อ “นักเรียนในศตวรรษท่ี 21”  

 ผู้เข้าประกวดห้ามเตรียมข้อมูลล่วงหน้ามาในวันประกวด และสามารถจดัท าโดยไม่จ ากัด
เทคนิค  

 ผู้เข้าประกวดต้องค้นหาข้อมูล และจัดท า Infographic ภายในเวลา 2 ชัว่โมง 30 นาท ี

 ผลงานต้องเกิดจากความคิดของผู้เข้าประกวด โดยมิได้ลอกเลียน หรือท าซ้ าผลงานของผู้อื่น 

 ผลงานที่เข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งสามารถน าไปเผยแพร่ในสื่อสารสนเทศทุกประเภท 

 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

การสมัคร  
 สมัครทางออนไลน์   

 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย ์

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสิต  
   295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
   (สมัครเข้าร่วมโครงการ Huso Competition ครั้งที่ 1) 

 ส่งใบสมัครด้วยตนเอง  

   ณ ส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์พิจารณา คะแนน 

1. เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อที่ก าหนด 25 
2. ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามของผลงาน  25 
3. ความถูกต้องของภาษาและการสื่อความ  20 
4. องค์ประกอบของ Infographic และเทคนิคในการสร้างผลงาน 15 
5. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 

รวม 100 
 
คณะกรรมการ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม ์ต านานจิตร 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐติิยา เนตรวงษ์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 
 4. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
 5. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
 
รางวัลการประกวด 

 รางวัลชนะเลิศ ได้รับ (รอข้อมูล) 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับ (รอข้อมูล) 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับ (รอข้อมูล) 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ :   
 คุณณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ ส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 โทร. 02-244-5360 
 



 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันอังคาร ที่ 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
  ประธานหลักสูตรฯแจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ณ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดังนี ้
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร มีรายการเคลื่อนไหว ได้แก่ 
    - จ่ายเงิน - ซื้อของว่าง     150 บาท 
    - จ่ายเงิน - ช่วยงานศพพ่อ อ.ปริศนา   4,140 บาท 
    - รับเงิน - ค่าอาหารกิจกรรมประกันคุณภาพ ปี 60 1,320 บาท 
    - จ่ายเงิน - ค่าหมึกเครื่องปริ้นท์ 4 ส ี   630 บาท 
    - รับเงิน - ขายเสื้อหลักสูตรให้ อ.ฐิติยา   100 บาท    
    - จ่ายเงิน - ช่วยนักศึกษาบ้านไฟไหม้   1,000 บาท 
   ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 97,087.16 บาท 

 
 
   ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา มีรายการเคลื่อนไหว ได้แก่ 
    - จ่ายเงิน - ค่าเดินทางโครงการศึกษาดูงาน ปี 61 1,060 บาท 
    ยอดเงนิคงเหลือทั้งสิ้น 33,841.34 บาท 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 
 

  

 
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.2 การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษา  
         เรื่องที่นักศึกษากังวลและมาขอรับการปรึกษาคือ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จ

การศึกษา โดยทางหลักสูตรได้แจ้งวันที่อบรม และรวบรวมรายชื่อนักศึกษาส่งให้คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์เพื่อเข้ารับการอบรม TOEIC ส าหรับเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ปิดการประชมุ  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


