
ประเด็นประชมุ 1(11)/2559 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 การอบรมมาตรฐานหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 10/2558 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 งาน “กินดีอยู่ดี” ของการเรือน หรืองาน “สวนดุสิตวิชาการ” 
3.2 การด าเนินโครงการอบรมไอทีให้นักศึกษาของคณะ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร ใน มคอ.2 
4.2 แผนการบริหารหลักสูตร 
4.3 การไปดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติงานที่หอสมุดแห่งชาติ 
4.4 ผลการเรียนของนักศึกษา 
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รายงานการประชุมหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่ 1(11)/2559 
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 12.00 – 13.00 น. 
ณ ห้องหลักสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

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.ทิพวัลย์    ขันธมะ   กรรมการ                          
5.   ดร.นันทวัน              เรืองอร่าม  กรรมการ                                                     

          6.   อาจารย์จิตชิน   จิตติสุขพงษ์  กรรมการ 
          7.   อาจารย์รัชฎาพร   ธิราวรรณ  กรรมการ 
          8.   นางสาวสุกัญญา   พวงแก้ว   เลขานุการ 

 
รายนามอาจารย์ท่ีไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจาก ติดราชการ/ติดภารกิจ/ลาป่วย) 

1. ดร.อาภาภรณ์   อังสาชน   กรรมการ                        

 
เริ่มประชุม เวลา 12.00 น. 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา  มัชฌิมา ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 1.1 การอบรมมาตรฐานหลักสูตร 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 1/2559                                       

 

3 

 

2558) ในวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 โดยมี
อาจารย์เข้าร่วมโครงการจ านวน 6 ท่าน ดังนี้ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา  มัชฌิมา 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์  ต านานจิตร 
  3. ดร.ทิพวัลย์  ขันธมะ 
  4. ดร.นันทวัน  เรืองอร่าม 
  5. อาจารย์รัชฎาพร  ธิราวรรณ 
  6. อาจารย์จิตชิน  จิตติสุขพงษ์   
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ 
ครั้งที่ 10/2558 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558  วันพุธที่ 23 
ธันวาคม        พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 – 14.45 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 
 3.1 งาน “กินดีอยู่ด”ี ของการเรือน หรืองาน “สวนดุสิตวิชาการ” 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าการจัดงาน “กินดีอยู่ดี” ของโรงเรียนการเรือน จะจัดขึ้น
ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนการเรือนได้เชิญแต่ละหลักสูตรออกบูทโดยให้แบ่งออกเป็น
แต่ล่ะภาค ในส่วนของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และหลักสูตรภาษาไทยได้
ภาคเหนือ โดยมีงบประมาณในการจัดบูทจ านวน 3,000 บาท โดยมอบหมาย ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ 
ประสานงานเรื่องของร้านหนังสือท่ีจะมาออกบูท 

 3.2 การด าเนินโครงการอบรมไอทีให้นักศึกษาของคณะ 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประชุม
พิจารณาร่วมกันเก่ียวโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ รับผิดชอบกิจกรรมที่ 4   กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารอย่างมืออาชีพ : มนุษย์
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สังคมไอที กิจกรรมย่อยที่ 2 มนุษย์สังคมไอที  งบประมาณ 15,000 บาท จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 500 คน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 250 คน   โดยก าหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-11.00 น.และเวลา 11.30-14.30 น. ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ 
ผลพันธิน  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

       
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด  
09.00 – 10.30 น.  แนะน าช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านไอที ระหว่างนักศึกษากับ

มหาวิทยาลัย        คณะและหลักสูตร 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.  ฝึกการใช้ Social Media ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

และ       หลักสูตรต่างๆ อย่างมีจริยธรรม 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    
 4.1 การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร ใน มคอ.2  
 ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร ใน มคอ.2 เนื่องจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา  มัชฌิมา จะต้องไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ของหลักสูตร 
IT  จึงท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา  มัชฌิมา เป็น อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์   
  
 มติที่ประชุม  พิจารณาร่วมกันในการเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคือ อาจารย์จิต
ชิน จิตติสุขพงษ์  และประธานหลักสูตร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต  พิจิตรก าเนิด    
 

 4.2 แผนการบริหารหลักสูตร 
 ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในแผนการบริหารหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามแผนให้มีความ
ต่อเนื่องตามงานประกันคุณภาพ ในการประชุมของแต่ล่ะครั้งจะต้องมีแผนของแต่ละองค์ประกอบมา
พูดคุยกันเพ่ือเป็นพัฒนาหลักสูตรต่อไป  
 มติที่ประชุม เห็นชอบในการพิจารณาแผนการบริหารหลักสูตรจะต้องเป็นไปตาม
แผนงานประกันคุณภาพให้มีความต่อเนื่อง 
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 4.3 การไปดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติงานทีห่อสมุดแห่งชาติ 
 ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการที่จะต้องดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติงานที่หอสมุด
แห่งชาติ โดยได้มอบหมายให้อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 
57)ให้จัดท าตารางการไปฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา  เพ่ือที่อาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรจะได้แบ่ง
หน้าที่กันไปดูแลนักศึกษาที่ไปฝึกปฏิบัติงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ โดยเริ่มฝึกงานตั้งแต่วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2559 
 มติที่ประชุม เห็นชอบในการพิจารณาร่วมกันใน โดยได้มอบหมายให้อาจารย์จิตชิน จิต
ติสุขพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 57) ให้จัดท าตารางการไปฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา  เพ่ือที่อาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรจะได้แบ่งหน้าที่กันไปดูแลนักศึกษาที่ไปฝึกปฏิบัติงาน  

 

 4.4 ผลการเรียนของนักศึกษา 
 ทีป่ระชุมพิจารณาร่วมกันในเรื่องผลการเรียนของนักศึกษาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
และ 2 ที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดจะมีการเรียกนักศึกษามาพูดคุยถึงปัญหาของการเรียน
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องของการเรียนของนักศึกษา 
 มติที่ประชุม ได้มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาในเรื่องของผลการเรียนจะได้
ช่วยกันแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเรียนของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 57 ได้แก่ อาจารย์จิตชิน 
จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 58 ได้แก่ ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน และ ดร.นันทวัน  เรืองอ่าม  

                 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ    

- ไม่มี  -  
   

ปิดการประชุม  เวลา 13.00  น. 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว      ผศ.ดร.ปริศนา  มัชฌิมา 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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