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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา   ประธานกรรมการ 
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต  พิจิตรก าเนิด  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.ดร.อาภาภรณ์    อังสาชน   กรรมการ 
2.อาจารย์จิตชิน    จิตติสุขพงษ์  กรรมการ 

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

1.1 การส่งเอกสารการประเมินตนเอง 
     ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการส่งเอกสารการประเมินตนเอง รอบที่ 2 

(1 เมษายน - 31 กันยายน 2558)  ให้อาจารย์ทุกท่านน าส่งแบบประเมินพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประเมิน
ภายในวันที่ 17 กันยายน 2558 ก่อนเวลา 12.00 น.และในช่วงบ่ายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจแบบ
ประเมินพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประเมินเบื้องต้นก่อนน าส่งคณะภายในวันที่ 21 กันยายน 2558 จึงขอให้
อาจารย์ทุกท่านรอให้ค าตอบหากคณะกรรมการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมิน 

 
        มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 7/2558                                       
 

2 
 

1.2  งานวิจัยงบบ ารุงการศึกษา 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า เกี่ยวกับงานวิจัยงบบ ารุงการศึกษา โดยอาจารย์

ทุกท่านสามารถน าส่งได้ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2558 นี้ และแนะน าให้ ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ ในการท างานวิจัย
เพ่ือขอผลงานทางวิชาการ 

 
        มติที่ประชุม  รับทราบ  
    
 

   1.3 วันไหว้ครูของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า เกี่ยวกับวันไหว้ครูของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ก าหนดเป็นวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยมอบหมายให้
อาจารย์ทุกท่านช่วยแนะน านักศึกษาในเรื่องของการจัดท าพานไหว้ครู โดยให้ใช้งบประมาณแต่พอควรไม่ให้
ฟุ่มเฟือยในการท ากิจกรรมครั้งนี้  

 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 การใช้วัสดุ คุรุภัณฑ์ของหลักสูตร  
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวการใช้วัสดุ คุรุภัณฑ์ของหลักสูตรเนื่องจาก

เครื่องพิมพ์เครื่องเก่านั้นระบบไฟฟ้าเสียจึงต้องซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่จึงขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านช่วยกันดูแล
ในเรื่องของการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของหลักสูตรด้วย 

   
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

1.5 การประหยัดพลังงาน และการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า การประหยัดพลังงาน และการเปิดปิด

เครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี อยากจะขอความร่วมอาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรช่วยกันในการประหยัดพลังงาน
หากไม่อยู่ห้องเป็นเวลานานให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศและการปิดเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธีคือให้ปิดส
วิทย์เครื่องปรับอากาศก่อนและรอสักครู่แล้วค่อยปิดสวิทย์อีกอันลง 

  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 
 ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 6/2558 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม        
พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 
อาคาร 1 ชั้น  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 
   3.1 การท าโปสเตอร์และวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าในการการท าโปสเตอร์และวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรโดยมีการจัดท ามาแล้วจ านวน 100 แผ่น และจะน าส่งให้แต่ละโรงเรียนเพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียนละ  
2 แผ่น เพ่ือขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนติดประชาสัมพันธ์ ณ ห้องสมุดและห้องแนะแนวของแต่ละโรงเรียน
เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร ส่วนเรื่องวิดีทัศน์ขณะนี้ก าลังเก็บภาพเพ่ือรวบรวมน ามาท าวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร   
 

3.2 การเลือกโรงเรียนที่จะแจกโปสเตอร์และไป road show 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าการเลือกโรงเรียนที่จะแจกโปสเตอร์และไป road show

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่รับผิดชอบโดยหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ จะต้องท าโปสเตอร์รวม
ของทุกหลักสูตรของคณะเพ่ือไปประชาสัมพันธ์แต่ละหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
3.3 โครงการส าหรับเด็กพิเศษ (คนละ 1 กิจกรรม)  

    ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ในการจัดท าโครงการส าหรับเด็กพิเศษ (คนละ 1 
กิจกรรม) นั้นโดย ขณะนี้ ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด ได้ก าหนดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่การเรียน
ร่วมระดับอุดมศึกษา กิจกรรมที่ 1 เตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา และการเรียนร่วมกับนักศึกษาที่มี
ความบกพร่อง กิจกรรมที่ 2 อบรมการท ารายงานวิชาการด้วย MS Word  และขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์
ทุกท่านน าส่งกิจกรรมมาคนละ 1 กิจกรรมเพ่ือน ามาแทรกกิจกรรมในโครงการเพ่ือไปใช้เสนอโครงการขอใช้
งบประมาณ 2559 ส าหรับเด็กพิเศษ โดยน าส่งกิจกรรมภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

   4.1 การด าเนินโครงการปีงบประมาณ 2559                    
   ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับการด าเนินโครงการปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 
2559 ขณะนี้ทางหลักสูตรมียอดเงิน 20,000 บาท ส าหรับให้จัดโครงการปีงบประมาณ 2559 จะอนุมัติโครงการ
ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2558 หากโครงการอนุมัติแล้วก็ด าเนินการจัดโครงการได้เลย    

มติที่ประชุม เห็นชอบในการด าเนินการโครงการ ปีงบประมาณ 2559 และขออนุมัติ
โครงการประมาณต้นเดือนตุลาคม 2558  

4.2 การจัดแข่งขันกีฬาส าหรับนักศึกษาของหลักสูตร 
    ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการจัดแข่งขันกีฬาส าหรับนักศึกษาของหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์ฯ เพ่ือให้นักศึกษาได้ละลายพฤติกรรมและเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับงานกีฬาคณะต่อไป
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กีฬาก็จะมี วอลเลย์บอล แชร์บอล บาสเก็ตบอล ก าหนดการจะจัดประมาณเดือนกันยายน 2558 โดยมี
งบประมาณในการจัดงานจ านวนเงิน  5,000 บาท 
     มติที่ประชุม เห็นชอบในการพิจารณาร่วมกันในการจัดแข่งขันกีฬาส าหรับนักศึกษา
ของหลักสูตรงบประมาณจ านวนเงิน 5,000 บาท กีฬาจะมี วอลเลย์บอล แชร์บอล บาสเก็ตบอล  
 

4.3 สรุปค่าใช้จ่ายของหลักสูตร                                        

ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหลักสูตรขณะนี้ได้ซื้อเครื่องพิมพ์เพ่ือมาใช้
งานภายในหลักสูตรในส่วนของการลงทุนเสื้อหลักสูตรยังขายให้นักศึกษาไม่หมดท าให้สรุปยอดยังไม่ได้ และ
ยอดเงินที่เหลือ 17,339 บาท 

มติที่ประชุม พิจารณาร่วมกันในค่าใช้จ่ายของหลักสูตรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และมี
ยอดเงินคงเหลือ 17,339 บาท 

   4.4 งบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากร 

   ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการใช้งบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากร หากอาจารย์
ท่านใดสนใจอบรมในหัวข้อใดที่เป็นประโยชน์โดยมีงบประมาณให้ท่านละ 1,000 บาท ต่อปี 

   มติที่ประชุม พิจารณาร่วมกันในการใช้งบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากรโดยให้
งบประมาณท่านละ 1,000 บาท ต่อป ี

   4.5 การหารายได้เข้าหลักสูตร   
   ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการหารายได้เข้าหลักสูตร หากอาจารย์ท่านใดมีความคิด
อะไรก็ให้มาน าเสนอพิจารณาร่วมกัน อย่างเช่น การจัดอบรมให้ส าหรับบุคคลภายนอก เพ่ือเป็นการหารายได้เข้า
หลักสูตร 
   มติที่ประชุม พิจารณาร่วมกันในการหารายได้เข้าหลักสูตร 
 
   4.6 การติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร  
   - การจัดการเรียนการสอน  

- รศ.วิภา ศุภจารีรักษ์ แจ้งว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1  นักศึกษาปกติมาเข้าเรียนสายแต่  
นักศึกษาพิเศษเข้าเรียนทันเวลาเรียน 

- ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ แจ้งว่าอยากให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือละลายพฤติกรรม  
เพ่ือให้นักศึกษาให้มีความสามัคคี  
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   มติที่ประชุม พิจารณาร่วมกันการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอน 
  

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร แจ้งว่าส านักวิทยบริการมีหนังสือเก่ามากและหาก

อาจารย์ท่านใดมีปัญหาเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มาเขียนรายงานบันทึกไว้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

  
  มติที่ประชุม พิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ถ้ามีปัญหาให้มาเขียน

รายงานบันทึกไว้  
 

- ปัญหานักศึกษาลาออก 
  ขณะนี้มีนักศึกษาลาออกเนื่องจากบ้านไกล ไม่ชอบเรียนคอมพิวเตอร์แล้วก็มี

นักศึกษาขณะนี้ที่ออกจริง ๆ 2 คน และมีนักศึกษาอีก 1 คน บกพร่องทางสายตาที่ไม่สามารถเรียนได้จะลาออก
เพราะมีปญหาในเรื่องของการเรียน 

 
                                  มติที่ประชุม พิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับปัญหานักศึกษาลาออกเพ่ือจะได้น าไปใช้ใน
ปีการศึกษาต่อไป 
 

- กิจกรรมรับน้อง 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องโดยได้มอบหมายให้อาจารย์ที่

ปรึกษาดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมรับน้อง     
     
มติที่ประชุม  พิจารณาร่วมกันในการจัดกิจกรรมรับน้องโดยมอบหมายอาจารย์ที่

ปรึกษาดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมรับน้องเพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหาต่อไป  
                                   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ    

   5.1 งานเกษียณระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงานเกษียณระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ในส่วน
ของคณะมีอาจารย์ที่เกษียณได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม  พิมพ์หนู จัดงานวันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 
16.30 น. ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ของมหาวิทยาลัย จัดงานวันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 
11.30 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ์ 
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   5.2 งานฉลองต าแหน่งรองคณบดี 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงานฉลองต าแหน่งรองคณบดี อาจารย์จิตชิน จิตติ
สุขพงษ์ จะมีการเลี้ยงฉลองในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่าน 
 

ปิดการประชุม  เวลา 12.30 น. 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว      ผศ.ดร.ปริศนา  มัชฌิมา 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 


