
รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 8(16)/2558 
วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 15.10 น. 

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

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต  พิจิตรก าเนิด  กรรมการ 
4. ดร.อาภาภรณ์   อังสาชน   กรรมการ 
5. ดร.ทิพวัลย์    ขันธมะ   กรรมการ 
6. อาจารย์จิตชิน   จิตติสุขพงษ์  กรรมการ 
7. อาจารย์รัชฎาพร   ธิราวรรณ  กรรมการ 
8. นางสาวสุกัญญา   พวงแก้ว   เลขานุการ 

 
รายนามอาจารย์ท่ีไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจาก ติดราชการ/ติดภารกิจ/ลาป่วย) 

1.  รองศาสตราจารย์วิภา    ศุภจารีรักษ์  กรรมการ 
2.  ดร.นันทวัน              เรืองอร่าม  กรรมการ   

 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา  มัชฌิมา ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
   1.1 ผลการอนุมัติโครงการของฝ่ายแผน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการอนุมัติโครงการของฝ่ายแผน ประจ าปี
งบประมาณ 2559 โดยไม่มีชื่อโครงการของหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติในหลักที่ทางมหาวิทยาส่งมา แต่ได้ประสาน
กับทางคณะในการขออนุมัติโครงการและทางคณะได้แจ้งว่าให้หลักสูตรขออนุมัติโครงการได้ โดยท าบันทึกขอ
อนุมัตโิครงการตามปกติและให้ไปพิมพ์คิวอาร์โค๊ดที่ออกจากทางคณะเพ่ือแนบเรื่องขออนุมัติโครงการ 

 
        มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 7/2558 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558 วันจันทร์ที่ 7 กันยายน        
พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 
อาคาร 1 ชั้น  

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 
   - 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

   4.1 สรุปผลการพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 และการท าโครงการประจ าปี
งบประมาณ 2559                      

ประธานรายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 
ซึ่งสรุปได้ว่าการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาควรจัดให้สอดคล้องและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนราย
วิชาเอกของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และตรงกับความต้องการของนักศึกษาและให้
ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอโครงการที่น่าสนใจ จากนั้นที่ประชุมพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับการท าโครงการประจ าปี
งบประมาณ 2559 ซึ่งขณะนี้ทางหลักสูตรฯมียอดเงิน 20,000 บาท ส าหรับให้จัดโครงการปีงบประมาณ 2559 
ขณะนี้รอผลการอนุมัติในการจัดโครงการและงบประมาณ โดยมี 7 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมหลัก 
 

วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

กิจกรรมที่ 1 
อบรมภาษามือเบื้องต้น 
งบประมาณ 3,000 บาท 

28 ต.ค. 58 มหาวิทยาลยัสวนดสุิต (R) ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนดิ 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
อบรมทักษะการรู้สารสนเทศและ
งานเทคนิคห้องสมุด  
งบประมาณ 3,000 บาท 

4 พ.ย. 58 
 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต (R) ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนดิ 
(R) รศ.วิภา ศภุจารรีักษ ์
 
 

กิจกรรมที่ 3 
ศึกษาดูงานหอสมดุแห่งชาติและ
หอจดหมายจดหมายเหตุแห่งชาต ิ
งบประมาณ 3,000 บาท 

 

11 พ.ย. 58 
 

 

1. หอสมุดแห่งชาติ
และหอจดหมาย
จดหมายเหตุ
แห่งชาติ 

2. อุทยานการเรยีนรู้
ต้นแบบและ
บริการ อาคาร

(R) อ.จิตชิน จิตตสิุขพงษ์ 
(R) ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ 
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กิจกรรมหลัก 
 

วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์  

 
กิจกรรมที่ 4 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องปัญหา
และแนวโนม้การบริการ
สารสนเทศ 
งบประมาณ 3,000 บาท 

18 พ.ย. 58 
 
 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต (R) ผศ.บญุญลักษม์ ต านานจติร 
(R) อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ   
 
 

กิจกรรมที่ 5 
จิตอาสาสร้างรอยยิ้มให้น้อง 
งบประมาณ 1,000 บาท 

2 ธ.ค. 58 
 
 

สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชิน ี
(โรงพยาบาลเด็ก) 

(R) ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 
(R) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   
 

กิจกรรมที่ 6 
ไอทีง่ายนิดเดยีว 
งบประมาณ 3,000 บาท 

16 ธ.ค. 58 
 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต (R) ผศ.ดร.ปรศินา มัชฌิมา   
 
 

กิจกรรมที่ 7 
อบรมศิลปะเพื่อการจดั
นิทรรศการห้องสมุด 
งบประมาณ 4,000 บาท 

23 ธ.ค. 58 
 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต (R) ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนดิ 
 
 

 

   มติที่ประชุม เห็นชอบในการด าเนินการโครงการ ปีงบประมาณ 2559 และรอผลการ
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

4.2 พฤติกรรมของนักศึกษา 
    ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษาในพฤติกรรม 

- นักศึกษาที่ไม่ให้ความร่วมมือ  ไม่ร่วมกิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น ก็ให้อาจารย์
พิจารณาในเรื่องของการให้ผลการเรียนเป็นไปตามสภาพจริง  

- นักศึกษาที่มภีาวะทางอารมณ์ทีรุ่นแรง อาจต้องปรึกษากับผู้ปกครองเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนักศึกษา 
 
     มติที่ประชุม เห็นชอบในการพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษา 
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4.3 ตารางสอนและการพิจารณาเลือกผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2558                                       

ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับตารางสอนและการพิจารณาเลือกผู้สอน 
ภาคเรียนที่ 2/2558 ดังนี้ 

ล าดับที ่ รายวิชา ตอนเรียน เวลา ผู้สอน 
รหัส 57 

1 1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ A1 อ.13.00-17.00 น. ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 
2 1633212 การจัดการฐานข้อมลูหอ้งสมุดสารสนเทศ  A1 ศ.08.00-12.00 น. ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
3 1633413 ห้องสมุดดิจิทัล A1 จ.08.00-12.00 น. ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ 
4 1633415 การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ A1 จ.13.00-17.00 น. ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
5 1633416 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ A1 ศ.08.00-12.00 น. อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์

รหัส 58 
6 1631406 การจัดการห้องสมดุและองค์กรสารสนเทศ A1 อ.08.00-12.00 น. ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
  B1 อ.13.00-17.00 น. ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
7 1631601 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดฯ A1 จ.08.00-11.00 น. ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 
  B1 จ.11.30-14.30 น. ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 
8 1631305การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ A1 อ.13.00-17.00 น. ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ 
  B1 อ.08.00-12.00 น. ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ 
9 1632312 การส่งเสรมิการอ่านและการเรียนรู ้ A1 ศ.13.00-17.00 น. อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 
  B1 ศ.08.00-12.00 น. อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 

 

มติที่ประชุม พิจารณาร่วมกันในการจัดตารางสอนและการพิจารณาเลือกผู้สอน ภาค
เรียนที่ 2/2558 

   4.4 ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการออกข้อสอบรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของ
เอกสารประกอบการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับปรุงใหม่ในบางบท ให้คณะกรรมการในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงข้อสอบให้สอดคล้องกับเอกสารประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558  ก าหนด
ส่งข้อสอบปลายภาคในตาราง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558  

   มติที่ประชุม พิจารณาร่วมกันในการออกข้อสอบในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค
เรียนที่ 1/2558 ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558  
             

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ    

   5.1 นัดประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 วันที่ 
18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 1102/1 หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
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ปิดการประชุม  เวลา 15.10 น. 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว      ผศ.ดร.ปริศนา  มัชฌิมา 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 


