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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1.1 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2559นั้นถ้าหากมีการขออนุมัติโครงการจะต้องมีการด าเนินการเบิกจ่ายภายใน 30 นับ
จากวันที่ได้รับการอนุมัติ  

 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 1.2 การติดตามการค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การติดตามนักศึกษาที่มียอดค้างช าระค่า
หน่วยกิต ทางกองคลังไดใ้ห้รายงานข้อมูลกลับไปยังกองคลัง ภายในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2559 
ทางด้านอาจารย์ที่ปรึกษาได้จัดท าบันทึกรายงานข้อมูลกลับไปยังกองคลังเรียบร้อยแล้ว 

 
 มติที่ประชุม รบัทราบ 

 

 1.3 การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าการการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะในส่วนของหลักสูตรได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรเป็นผู้พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ระดับหลักสูตรและในส่วนการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระดับคณะนั้นได้มอบหมาย ผศ.บรรพต พิจิตร
ก าเนิดและ ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา เป็นผู้พัฒนาข้อมูลสารสนเทศระดับคณะ 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.4 ข้อมูลการประชุมการใช้ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานของ

มหาวิทยาลัยนั้น เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจึงขอความร่วมมือให้ทางหน่วยงานมีการปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าแสงสว่าง เวลา 12.00-13.00 น. เพ่ือลด
การใช้พลังงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และหากไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายในห้องให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุก
ครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.5 การสอนเกินภาระงาน 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าในการสอนเกินภาระงานนั้นโดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  1. การสอนเกินภาระงานหมวดการศึกษาทั่วไป สามารถท าเรื่องเบิกเงินสอนเกิน
ภาระงานไปทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือท าเรื่องเบิกค่าสอนเกินภาระงาน 
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  2. การสอนเกินภาระงาน กรณีสอนให้หลักสูตรนอกคณะ ให้อาจารย์ผู้สอน
สอบถามเกี่ยวกับการเบิกค่าสอนเกินภาระงานว่าสามารถเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้หรือไม่เพราะ
ทางคณะมนุษย์ฯจะไม่สามารถท าเรื่องเบิกให้ได้ 
  3. การสอนเกินภาระงาน กรณีสอนข้ามหลักสูตรแต่คณะเดียวกัน คณะจะไม่ตั้ง
เบิกให้ ทางหลักสูตรจะต้องกันงบประมาณเก่ียวกับการสอนเกินภาระงานไว้เอง 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 1.6 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ ์4 ปี ของมหาวิทยาลัย 
  ประธานที่ประชุมทราบว่าการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4 ปี ของ
มหาวิทยาลัยนั้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558-31 มีนาคม 2559) 
คณะได้รายงานผลผ่านระบบของกองนโยบายแผนเรียบร้อยแล้ว และในส่วนของการสร้างนวัตกรรม
ของคณะจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นที่ประชุมได้เสนอชื่อ ดร.อาภาภรณ์  
อังสาชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเก่ียวกับนวัตกรรมด้วย 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.7 การจัดท าแบบสอบถามเพ่ือใช้ประกอบการจัดท า มคอ.7  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือใช้ประกอบการ
จัดท า มคอ.7 ในการท าแบบสอบถามนั้น 

 

 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ 

ครั้งที่ 2/2559 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559วันพฤหัสบดีที่ 24
มีนาคม พ.ศ. 2559เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ห้อง 1102/1อาคาร1 ชั้น 1 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 

 3.1 สรุปข้อมูลเสนออาจารย์ขออาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/59 และ 
2/59  
  สรุปเรื่อง ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับแผนการศึกษา
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ภาคเรียนที่ 1/59 และ 2/59 

รหัส 57 (1 ห้อง) 
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่  1 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาบังคับ 3 นก.    
1633207 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

3(2-2-5) อ.จิตชิน  จิตติสุขพงษ์ 1 

วิชาเลือก 18 นก.    
1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานส าหรับงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

3(2-2-5) อาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง 1L 

1633122 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5) อาจารย์อาภาภรณ์ อังสาชน 1L 
1634418 การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 1 
1633120 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 1L 

1634104 เครือข่ายทางสังคมหอ้งสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5) อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 1 
1634510 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 1 

 
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่  2 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาบังคับ 3 นก.    
1633207 สัมมนาทางบรรณารกัษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

2(1-2-3) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 1 

วิชาเลือก 12 นก.    
1633119 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

3(2-5) ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน 1 
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1634104 การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 3(2-2-5) ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 1 
1632208 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 3(2-2-5) อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 1 
1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 1L 

วิชาเลือกเสรี  6 นก.    

 

รหัส 58 (2 ห้อง) 
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่  2 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 9 นก.    
กลุ่มวิชาภาษา 3 นก.   2 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 นก.   2 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 นก.   2 
กลุ่มวิชาบังคับ 12 นก.    

1632206  การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 2 
1632207  การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 2 
1632310  การศึกษาผู้ใช ้ 3(2-2-5) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 2 
1632311  การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 2 

 
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่  2 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 6 นก.    
กลุ่มวิชาภาษา 3 นก.   2 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 นก.   2 
กลุ่มวิชาบังคับ 12 นก.    
1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 2L 

1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 2L 
1633414 ห้องสมุดดิจิทัล 3(2-2-5) อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 2 
1633415 การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 2 
1633416 การประชาสัมพนัธ์และการตลาดสารสนเทศ 3(2-2-5) ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน 2 
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รหัส 59 (1 ห้อง) 
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่  1 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 6 นก.    
กลุ่มวิชาภาษา  3 นก.   1 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 นก.   1 
กลุ่มวิชาบังคับ 15 นก.    
1631102  สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 3(3-0-6) อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 1 
1631206  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 1 
1631405  การจัดระบบสารสนเทศและความรู ้ 3(3-0-6) ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 1 
1631602  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

3(3-0-6) ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน 1 

1632309  การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน 1 

 
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่  2 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 9 นก.    
กลุ่มวิชาภาษา 3 นก.   1 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 นก.   1 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 นก.   1 
กลุ่มวิชาบังคับ 12 นก.    
1631305 การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ 

3(2-2-5) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 1 

1631406 การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 1 
1631601 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

3(3-0-6) ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน 1 

1632312 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

3(2-2-5) อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 1 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

 4.1 น าเสนอปัญหา และอุปสรรคการจัดโครงการเตรีมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ ปี 2558 
  ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการน าเสนอปัญหา และอุปสรรคการจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปี 2558 ในการจัดโครงการจะมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณในการ
จัดโครงการและในส่วนโครงการอบรมภาษามือและอบรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและกิจกรรมเสริม
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 
      
 มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณาในการจัดโครงการอบรมภาษามือเพราะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่บกพร่องทางการได้ยินมาเรียนเพราะจะท าให้นักศึกษาที่ปกติสามารถสื่อสารกัน
ได้และมีปัญหาในการจัดโครงการศึกษาดูงานที่ผ่านมามีเรื่องของการนัดหมายนักศึกษาออกไปศึกษาดู
งานส าหรับนักศึกษาพิเศษข้อควรระวังคือต้องแจ้งนักศึกษาพิเศษนี้ให้ชัดเจนพูดคุยเป็นกรณีพิเศษ
เกี่ยวกับการนัดหมายสถานที่นัดพบ 
 

 4.2 น าเสนอปัญหา และอุปสรรคการประชาสัมพันธ์ และการรับนักศึกษา 
ปี 2559 
  ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันน าเสนอปัญหา และอุปสรรคการประชาสัมพันธ์ และการ
รับนักศึกษา ปี 2559ขณะนี้มีนักศึกษารหัส 59 รอบแรกรอบรับตรง จ านวน 22 คน ผู้มาสมัครรอบ
ทดแทนผู้สละสิทธิ์นั้นจ านวน 37 คน คืออยากได้ผู้ที่มีความประสงค์อยากเรียนด้านบรรณารักษ์จริง ๆ 
เพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหาในการลาออก ในส่วนของการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเว็บไซด์ น่าจะมี
กิจกรรม ภาพนิ่ง  และอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา และขอความร่วมมือถ้าหากอาจารย์ท่านใดมีผลงาน
อะไรให้น าเสนอได้ทาง Facebook หรือมีเรื่องน่าสนใจก็น าเสนอได้ 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบในการพิจารณาการประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาปี
การศึกษา 2559 ทางเว็บไซด์และมอบหมายให้ ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร น างานนักศึกษาเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเว็บไซด์ต่อไป 
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 4.3 พิจารณากระบวนการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ทีป่ระชุมพิจารณาร่วมกันในการพิจารณากระบวนการบริหารสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เรื่องของการประมาณการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ว่ามีความเพียงพอหรือไม่ 

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบในการพิจารณากระบวนการบริหารสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มีความเพียงพอ ต่อการจัดการเรียนสอน ภาคเรียนที่ 2/2558  
          

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 5.1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการที่หลักสูตรจัดให้
นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ซึ่งขณะนี้ได้ท าการแจกแบบประเมินให้นักศึกษา
เพ่ือท าการประเมินความพึงพอใจโครงการที่หลักสูตรจัดให้นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 

 5.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2558 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่ารายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้สอน ภาค
เรียนที่ 2/2558 ซึ่งขณะนี้ได้ท าการแจกแบบประเมินให้นักศึกษาเพ่ือท าการประเมินเรียบร้อยขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนของการประมวลผลและจะน าผลการประเมินมาแจ้งท่ีประชุมทราบภายหลัง 
 

 5.3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้สิ่งสนับสนุนของ
อาจารย์และนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
สิ่งสนับสนุนของอาจารย์และนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงในแบบประเมินนั้นจะรวมหัวข้อไว้ใน
แบบประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรขณะนี้ได้ท าการแจกนักศึกษาเพ่ือท าการประเมินเรียบร้อย
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการประมวลผลและจะน าผลการประเมินมาแจ้งที่ประชุมทราบภายหลัง 
 

 5.4 ก าหนดการส่งผลการเรียน 2/2558  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าการเก่ียวกับก าหนดการส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 
2/2558 ก าหนดส่งผลการเรียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  
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 5.5 ก าหนดการทวนสอบของหลักสูตร2/2558  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าการเก่ียวกับก าหนดการทวนสอบของหลักสูตร ภาค
เรียนที่ 2/2558 ก าหนดการทวนสอบผลการเรียนของหลักสูตรในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 
09.00 น. 
 

 5.6 ก าหนดการส่งรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.7 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าการเก่ียวกับก าหนดการส่งรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2558ก าหนดการส่งรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.7
ประจ าปีการศึกษา 2558ในวันที่ 15มิถุนายน2559  เพ่ือน ามาร่วมกันพิจารณา 
 

 5.6 การเงินหลักสูตร 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเงินหลักสูตรขณะนี้มีเงินของหลักสูตร
จ านวน 48,175.28  บาท ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 270 บาท ซื้อเครื่องบันทึกเสียง 3,930 บาท ยอด
คงเหลือจ านวน43,975.28 บาท  
 

ปิดการประชุม  เวลา 15.00 น. 
 
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


