
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๗(๒๗)/๒๕๖๑ วันที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑                                                                   ๑๑/๑๙ 
 

 ๓. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๑ ควรปรับเป็น มีองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
 
 มติ ที่ประชุม อนุมัติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖๑  
 
               ๔.๔  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 
        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุมครั้ งที่  ๑๑(๑๙)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่                   
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบหลักสูตร  เมื่อวันที่                  
๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ แล้วนั้น  
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบก าหนดระยะเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงหลักสูตร         
ทุก ๕ ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิต          
ที่มีความรู้ในด้านการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความใฝ่รู้  สามารถพัฒนา 
ตนเองอยู่เสมอ และปรับตัวให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมืองและเศรษฐกิจโลก มีทักษะการสื่อสาร               
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีใจรักบริการ มีความเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ด ีและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  โดยสรุปรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
  ๑. เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี 
  ๒. ให้ปริญญา คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
  ๓. ประเภทหลักสูตร คือ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  ๔.  ก าหนดด าเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
  ๕. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
   ๕.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา        
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ  
   ๕.๒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศการรับสมัครสอบวัดความรู้ เพ่ือพิจารณาคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ มีคุณสมบัติครบถ้วน      
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   ๕.๓ มีความปกติทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  
   ๖. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๔    หน่วยกิต      
  ๗. โครงสร้างหลักสูตร   
   ๗.๑  หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป                 ๓๓    หน่วยกิต 
   ๗.๒  หมวดวชิาเฉพาะ       ๙๕ หน่วยกิต 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๗(๒๗)/๒๕๖๑ วันที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑                                                                   ๑๒/๑๙ 
 

   ๗.๒.๑  วิชาบังคับ                        ๖๐ หน่วยกิต  
      ๗.๒.๒  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า          ๓๐ หน่วยกิต 
      ๗.๒.๓  ประสบการณ์วิชาชีพ            ๕ หน่วยกิต 
   ๗.๓  หมวดวชิาเลือกเสรี              ๖ หน่วยกิต 
  ๘. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕  คน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๕  คน   
   ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีนโยบายการปรับปรุงเพ่ือใช้เฉพาะในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา 
๑ ปี เพื่อรองรับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้ให้แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลา ๕ ปี โดยพิจารณาจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรต้องสอดคล้องกับปีพุทธศักราช ที่ปรากฏ
บนหน้าปกเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) และจะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรนี้ อีกครั้งเ พ่ือใช้              
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป 
   เรื่องท่ีเสนอได้ผ่านความเห็นชอบจาก สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗(๒๗)/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 

   ประเด็นน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑   
 

 มติ ที่ประชุม อนุมัติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 
               ๔.๕  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
        สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๕๙              
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
หลักสูตรฯ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นมา เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและประเมิน
หลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลักสูตรจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑ ราย           
คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ ปภัสรากาญจน์ เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการ เปลี่ยนเป็น อาจารย์พันธรักษ์  ผูกพันธุ์ 
   เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗(๒๗)/๒๕๖๑         
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
    
   ประเด็นน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน ๑ ราย  
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน ๑ ราย  


