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ณ ห้องหลักสูตรบรรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 
-------------------------------------------------------- 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์วิภา    ศุภจารีรักษ์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร  กรรมการ 
4. ดร.อาภาภรณ์   อังสาชน   กรรมการ 
5. ดร.นันทวัน    เรืองอร่าม  กรรมการ 
6. ดร.ทิพวัลย์    ขันธมะ   กรรมการ 
7. อาจารย์รัชฎาพร   ธิราวรรณ  กรรมการ 
8. นางสาวสุกัญญา   พวงแก้ว   เลขานุการ 

 
รายนามอาจารย์ท่ีไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจาก ติดราชการ/ติดภารกิจ/ลาป่วย) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต  พิจิตรก าเนิด  กรรมการ 
2. อาจารย์จิตชิน   จิตติสุขพงษ์  กรรมการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา  มัชฌิมา ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 การเข้าสอนและเลิกสอนตามเวลา 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าในการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับการเข้าสอนและ

เลิกสอนก่อนเวลาที่ก าหนดนั้น ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการตรวจเช็คตามห้องเรียนและได้
รายงานเกี่ยวกับรายชื่ออาจารย์ที่ไม่ได้เข้าสอนและเลิกสอนก่อนเวลาที่ก าหนดมาที่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์นั้น เพ่ือเป็นการป้องกันหากอาจารย์ท่านใดไม่ได้ใช้ห้องเรียน/เปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนหรือมีการงด
การเรียนการสอนก็ให้ท าป้ายติดหน้าห้องเรียนและหากมีรายชื่อที่ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้ง
มาก็ให้ท าบันทึกชี้แจงเหตุผลไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือทราบ 

  
   มติที่ประชุม  รับทราบ  
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1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 (1 ต.ค.57-31 มี.ค.58) 
 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1         
(1 ต.ค.57-31 มี.ค.58)  ในเรื่องของการประเมินนั้นก็ยังคงเดิมในส่วนของเอกสารประกอบการสอนประกอบการ
ประเมินให้เลือกส่ง 1 รายวิชาที่ครบถ้วน พร้อม sheet หรือ PowerPoint ด้วยก็ได้  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   
1.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 นั้นให้ใช้คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2557  (ระหว่างเดือน มิถุนายน 57 - พฤษภาคม 2558) โดยได้มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 
ติดตามในส่วนของรูปแบบของการประเมินคุณภาพการศึกษากับทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้
ก าหนดใหส้่งเอกสารการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2558  

 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

1.4 การสรุปผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและแบบรายงานการ
พัฒนาบุคลากร 
 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า การจัดท ารายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและแบบรายงานการพัฒนาบุคลากร ประจ าภาคเรียนที่ 1/2557 และภาคเรียนที่ 2/2557 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ขอความร่วมมือให้อาจารย์สรุปผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใน
รายวิชาบังคับ และแบบรายงานการพัฒนาบุคลากร โดยน าส่ง นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว ภายในวันที่ 10 มีนาคม 
2558 เพ่ือรวบรวมน าส่งคณะภายในวันที่ 12 มีนาคม 2558 

 
    มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

                              1.5 การประชุมเรื่องงบประมาณของคณะ 
 

      ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีก าหนด
จัดประชุมวิเคราะห์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เชิญประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา เข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา 
ที่ประชุม ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา ติดภาระงานสอนจึงมอบหมายให้ รศ.วิภา ศุภจารีรักษ์ เข้า
ร่วมประชุมแทนในวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด และในวันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประชุมเรื่องปรับวิสัยทัศน์ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) โดยมอบหมาย ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน เข้าร่วมประชุมแทน ใน
วัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด  
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2558 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 ประชุมวันพุธที่ 28 
มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 14.35 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง
1102/1 อาคาร 1 ชั้น  

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 

   3.1 โครงการจิตอาสา 
        ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการจิตอาสา ที่จะไปร่วมกันจัดกิจกรรมที่
โรงพยาบาลเด็กสามารถน านักศึกษาไปร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ  เช่น วาดรูประบายสี  เล่านิทาน อาจจะเป็นเดือน
ละ 1 ครั้ง ก าหนดการท าโครงการเป็นวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. โดยมีผู้รับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมดังนี้ 

                                ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าในการบริจาคสมทบทุนเข้าร่วมโครงการ                                            
ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน  สอบถามนักศึกษาตามความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรม                          
ดร.อาภาภรณ์ อังสาชนและอาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ พิจารณากิจกรรม           
รศ.วิภา ศุภจารีรักษ์ เขียนโครงการสร้างรอยยิ้มให้น้อง โดยไม่ใช้งบประมาณ  

 

 3.2 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสารสนเทศ/ศูนย์ตรวจการอ้างอิงและบรรณานุกรม 

                                      ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนย์บริการสารสนเทศ/ศูนย์
ตรวจการอ้างอิงและบรรณานุกรม ขณะนี้ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม ได้ไปขอตัวอย่างในการจัดตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้ว 
และดร.อาภาภรณ์ อังสาชน กล่าวว่าชื่อศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์นี้สามารถบริการจัดอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
สารสนเทศได ้และไดม้อบหมาย ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน ไปปรับในส่วนของรายละเอียดการจัดตั้งโครงการเพ่ือจะ
ได้ท าบันทึกขออนุญาตในการจัดตั้งศูนย์บริการสารสนเทศต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

   4.1 การเลือกประธานหลักสูตรใหม่ 

                     ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าในการในการเลือกประธานหลักสูตรใหม่ นั้นเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการเป็นประธานหลักสูตรคนใหม่แทน  ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา จะหมดวาระลงในภาคเรียนที่ 
2/2557 จึงได้ให้อาจารย์ในหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาประธานหลักสูตร 
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            มติที่ประชุม  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณา รศ.วิภา ศุภจารีรักษ์ เป็น
ประธานหลักสูตร  

   4.2  การส ารวจสาเหตุที่มีนักศึกษามาสมัครเรียนน้อย 

     ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับการส ารวจสาเหตุที่มีนักศึกษามาสมัคร
เรียนน้อย จากที่หลักสูตรบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศเปิดรับสมัครจ านวน 80 คน มาสมัครจ านวน 60 คน 
และมาช าระเงินจ านวน 5 คน ทางมหาวิทยาลัยต้องการให้ทางหลักสูตรส ารวจว่าท าไมถึงเลือกเรียนในหลักสูตร
บรรณารักษ์ฯ จ านวนน้อย   

   มติที่ประชุม คณาจารย์ในหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาสาเหตุที่มีนักศึกษามาสมัครเรียน
จ านวนน้อยโดยให้สอบถามตอนที่สัมภาษณ์ผู้ที่เข้ามาเรียนหลักสูตรบรรณารักษ์ฯ เพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุในเลือก
เรียนหลักสูตรบรรณารักษ์ฯ 
 

4.3  งานมนุษย์วิชาการ 

      ประธานที่ประชุมเสนอท่ีประชุมเกีย่วกับงานมนุษย์วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ก าหนดการจัดงานวันที่ 9 เมษายน 2558 จัดให้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้โรงเรียน
ภายนอกมาชมนิทรรศการ การศึกษาของแต่ละหลักสูตรและมีการจัดเป็นเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ และ
จัดบูธกิจกรรมของนักศึกษา  

   มติที่ประชุม  คณาจารย์ในหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาการจัดกิจกรรมงานมนุษย์
วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีการจัดเป็นเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์และจัดบูธกิจกรรม
ของนักศึกษา  
 

4.4  การจัดท า มคอ.7 (การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่) 

      ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมในการจัดท า มคอ.7 (การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่) 
มอบหมาย นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม มคอ.7 แต่ถ้าต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมให้ส่งให้
อาจารย์ในหลักสูตรทุกท่านร่วมกันเพ่ิมเติมข้อมูลในมคอ.7 ให้สมบูรณ์และในส่วนของการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
นั้นให้ประสานข้อมูลที่  ผศ.ดร.บุญญลักษณ์  ต านานจิตร หรือเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในระบบบริหารการศึกษา  

 มติที่ประชุม  คณาจารย์ในหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาในการจัดท ามคอ.7            
(การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่)   
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4.5  การท าบุญหลักสูตรบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร์ 

      ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมในการท าบุญหลักสูตรโดยมีก าหนดการท าบุญ
หลักสูตรเป็นวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยมอบหมายให้ อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ ประสานเกี่ยวกับการท าบุญ
และนิมนต์พระสงฆ์  และมอบหมาย รศ.วิภา ศุภจารีรักษ์  ประสานงานเกี่ยวกับห้องนาฏศิลป์เพื่อใช้ในการท าบุญ
หลักสูตร  

มติที่ประชุม  คณาจารย์ในหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการท าบุญหลักสูตร  
 

4.5  การท าเอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ประธานที่ประชุมเสนอท่ีประชุมในการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้อาจารย์ที่รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศหากมีความคิดเห็นที่จะมีการปรับปรุงในส่วนของรายละเอียดก็ให้ปรับปรุงในส่วนที่อาจารย์รับผิดชอบ 

 มติที่ประชุม  คณาจารย์ในหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาการท าเอกสารประกอบการ
สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

    

               5.1 บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของหลักสูตร 
    

        ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของหลักสูตร โดยขณะนี้
ทางหลักสูตรมีเงินหลักสูตรจ านวน  34,537 บาท 
    
 

ปิดการประชุม  เวลา 13.00 น. 
 
 
 

  นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว      ผศ.ดร.ปริศนา  มัชฌิมา 

   ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


