
ประเด็นการประชมุ ครัง้ที่ 2/2560 
 

1. (ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การพิจารณาตารางสอน 

4.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 1/2560 

4.3 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) และการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

4.4 การประเมินผลการบริหารหลักสูตร 

4.5 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

4.6 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

5.1 การส่งรายงานผลการเรียน ภาคการศึกษา 2/2559 

5.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคการศึกษา 2/2559 

5.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 

5.4 การเงินของหลักสูตร 

 
 
 
 
 



รายงานการประชุมหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่ 2/2560 
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องหลักสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 

-------------------------------------------------------- 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุลักษม์ ต านานจิตร กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน   กรรมการ 
 4. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ   กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์   กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรศินา มัชฌิมา  อาจารย์ผู้สอน 
 7. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน 
 8. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 1. (ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  กรรมการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่าย
วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีมติดังต่อไปนี้ 
  1. เอกสารประกอบการเรียน น ามาคิดภาระงานได้ 3 ภาระงาน แต่ต้องมีรูปแบบ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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  2. ต ารา/หนังสือที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ (พิมพ์ครั้งที่ 1) สามารถน ามา
คิดภาระงานได้ 24 ภาระงาน/ภาคการศึกษา (6 รอบการประเมิน) และต้องเป็นหนังสือ/ต ารา ที่ยัง
ประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นสามารถเลือกน ามาคิดภาระงานในส่วนเอกสารประกอบการ
เรียนได้ตามเกณฑ์ แต่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแล้วเท่านั้น 
  3. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 30 คะแนน ได้ก าหนดวิธีการใหม่ โดยให้
บุคลากรประเมินตนเองในแต่ละสมรรถนะ โดยคณบดีจะเป็นผู้ประเมินอีกครั้ง โดยการเพิ่มคะแนน
หรือลดคะแนน จะเป็นการเฉลี่ยคะแนน 
  4. ค่าเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ ก าหนดไว้ที่ 70 คะแนน 
  
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตร คร้ังที่ 1/2560 

 มติที่ประชุมเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันพุธ ที่ 25 มกราคม 
2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 
1 ห้อง 1102/1 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ไดส้รุปผลการด าเนินงานใส่ส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 
   1) บทความสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร  
    ให้ช่วยกันเขียนขึ้นมา แล้วน าไปตีพิมพ์ในวารสาร กลุ่ม TCI ฐาน 1 หรือ 2 
หรือ 3 กไ็ด้ เพ่ือใช้สนันสนุนการปรับปรุงหลักสูตร 
   2) ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดแต่ละรายวิชา  
    อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้น าส่งความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขรายวิชามา
เรียบร้อยแล้ว 
   3) การเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
    ในภาคการศึกษา 1/2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะออกฝึกประสบการณ์วิชา
ชีพฯ ตามหน่วยงานต่าง ๆ การนี้จะให้อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ เข้าไปเก็บข้อมูลจากผู้ใช้
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บัณฑิตเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถของบัณฑิต และความสามารถท่ีต้องการจากบัณฑิตสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ฯ ในอนาคตที่จะมาท างานในองค์การนั้น ๆ  
   4) การเก็บข้อมูลอัตราความต้องการบรรณารักษ์ในตลาดแรงงาน 
    ขอความร่วมมือในการหาข้อมูลอัตราความต้องการบรรณารักษ์ใน
ตลาดแรงงาน ครอบคลุมองค์การ/หน่วยงานทุกประเภท เช่น สปฐ.  
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
     

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การพิจารณาตารางสอน 
 มติที่ประชุมร่วมกันพิจารณาตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 และ 2/2560 
รายละเอียดดังนี้ 

 แผนการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รหัส 57 

ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาท่ี  1 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                        3 นก.    
1634805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

5(0-40-0)   

แผนการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รหัส 58 

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาท่ี  1 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวชิาบังคับ                                                        3 
นก. 

   

1633207 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์

3(2-2-5) ดร.จิตชิน  จิตติสุขพงษ ์  

วิชาเลือก                                                             18 
นก. 

   

1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานส าหรับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) อ.ชูติวรรณ บญุอาชาทอง  

1633122 การพัฒนาเว็บห้องสมดุและสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา  
1634418 การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ  
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1633120 โปรแกรมประยุกตส์ าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  
1634104 เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5) ดร.จิตชิน  จิตติสุขพงษ ์  
1634510 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม  

 

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาท่ี  2 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวชิาบังคับ                                                     3 นก.    
1633207 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2(1-2-3) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม  
วิชาเลือก                                                         12 นก.    
1633119 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมดุและ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน  

1634104 การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 3(2-2-5) ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร 

 

1632208 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 3(2-2-5) ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์  
1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5) ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์  
วิชาเลือกเสรี                                                       6 นก.    

แผนการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รหัส 59 

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาท่ี  2 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป                                       9 นก.    
กลุ่มวชิาภาษา                                                    3 นก.    
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                                           3 นก.    
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                                            3 นก.    
กลุ่มวชิาบังคับ                                                   12 นก.    

1632206  การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  
1632207  การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์  
1632310  การศึกษาผู้ใช้ 3(2-2-5) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม  
1632311  การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน

จิตร 
 

 

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาท่ี  2 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป                                       6 นก.    
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กลุ่มวชิาภาษา                                                    3 นก.    
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์                          3 นก.    
กลุ่มวชิาบังคับ                                                   12 นก.    
1633121 การจัดการฐานข้อมลูหอ้งสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  
1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา  
1633414 ห้องสมุดดิจิทัล 3(2-2-5) อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ  
1633415 การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม  
1633416 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 3(2-2-5) ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน  

 

แผนการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รหัส 60 

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาท่ี  1 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป                                      6 นก.    
กลุ่มวชิาภาษา                                                    3 นก.    
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                         3 นก.    
กลุ่มวชิาบังคับ                                                  15 นก.    
1631102  สารสนเทศ ห้องสมดุ และสังคม 3(3-0-6) อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ  
1631206  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  3(2-2-5) ผศ.สายสดุา ปั้นตระกูล  
1631405  การจัดระบบสารสนเทศและความรู ้ 3(3-0-6) ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน

จิตร 
 

1631602  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

3(3-0-6) ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน  

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

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาท่ี  2 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป                                       9 นก.    
กลุ่มวชิาภาษา                                                    3 นก.    
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                                           3 นก.    
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                                            3 นก.    
กลุ่มวชิาบังคับ                                                  12 นก.    
1631305 การบริการห้องสมดุและการเผยแพรส่ารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  
1631406 การจัดการห้องสมดุและองค์กรสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน

จิตร 
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1631601 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 3(3-0-6) ดร.อาภาภรณ์  อังสาชน  
1632312 การส่งเสรมิการอ่านและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 3(2-2-5) อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ  

 

 4.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 1/2560 
  1) การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จะด าเนินการในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนที่นักศึกษา
จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 โดยประเด็นที่จะเตรียมนักศึกษา ได้แก่ 
บุคลิกภาพในการท างาน มารยาททางสังคม/ระเบียบวินัย และแนะน าคู่มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  
  2) พิจารณาคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2560 
  3) พิจารณารายละเอียดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2560 
  4) พิจารณาแบบสอบถามประเมินผู้ใช้งานบัณฑิต 2 ฉบับ 
  5) การท าค าสั่งให้กับอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรอข้อมูลจาก 
ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
 

 4.3 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) และการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.7 
และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเตรียมการวิพากษ์รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00-14.20 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยก าหนดให้ส่งรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 
  

 4.4 การประเมินผลการบริหารหลักสูตร 
  ด้วยในปีการศึกษา 2559 สิ้นสุดลงในวันที่ 28 เมษายน 2560 ทางหลักสูตรฯ ต้อง
ด าเนินการประเมินผลการบริหารหลักสูตร โดยการสอบถามนักศึกษาทุกชั้นปีว่ามีความพึงพอใจต่อ
บริการต่าง ๆ ที่จัดให้มากน้อยเพียงใด การนี้คณะกรรมการได้เสนอให้มีการพิจารณาทบทวน
แบบสอบถามที่จะใช้ในการประเมินในปีการศึกษา 2560 ส าหรับช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะ
ด าเนินการในช่วงที่นักศึกษาสอบปลายภาคของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 
 มติที่ประชุม     และเห็นด้วยกับแบบสอบถามที่ได้น าเสนอในที่ประชุม 
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 4.5 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
  ด้วยในภาคการศึกษา 2/2559 สิ้นสุดลงในวันที่ 28 เมษายน 2560 ทางหลักสูตรฯ 
จะด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อ
สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนในแต่ละรายวิชา การนี้คณะกรรมการได้เสนอให้มีการ
พิจารณาทบทวนแบบสอบถามที่จะใช้ในการประเมินในปีการศึกษา 2560 ส าหรับช่วงเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจะด าเนินการในช่วงที่นักศึกษาสอบปลายภาคของแต่ละภาคการศึกษาเช่นเดิม 
 
 มติที่ประชุม    และเห็นด้วยกับแบบสอบถามที่ได้น าเสนอในที่ประชุม 
 

 4.6 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2560  
  คณะกรรมการหลักสูตรได้เสนอให้พิจารณาทบทวนโครงการที่จะจัดขึ้นเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยประธานแจ้งว่าจะด าเนินโครงการต่อเนื่อง ใช้ชื่อ “โครงการ
บรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 3” ซึ่งจะจัดกิจกรรมตามแผนการที่ได้วางไว้ และเสนอให้เพ่ิม 1 กิจกรรม 
ได้แก่ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นบรรณารักษ์มืออาชีพ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
  ส่วนกิจกรรมที่เคยท าในปีการศึกษา 2559 ให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมใน
ด้านวิทยากร ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ตลอดจนการตั้งงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมให้รอบ
ครอบมากยิ่งขึ้น 
 
 มติที่ประชุม   รับทราบ และจะน าไปทบทวน ก่อนน าเสนอกลับมายังหลักสูตร 
           

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 5.1 การส่งรายงานผลการเรียน ภาคการศึกษา 2/2559 
  อาจารย์ผู้สอนต้องน าส่งเอกสารต่าง ๆ ต่อไปนี้ (ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560) 
   - มสด. 6  
   - รายงานการบันทึกคะแนน 
   - รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
   - รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
   - รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
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 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 5.2 การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ภาคการศึกษา 2/2559 
  ตามแผนการทวนสอบฯ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณรักษ
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ไดก้ าหนดให้ในภาคการศึกษา 2/2559 ด าเนินการทวนสอบ 5 รายวิชา 
ได้แก่ 
   - รายวิชาสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
   - รายวิชาการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
   - รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานห้องสมุด 
   - รายวิชาการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุด 
   - รายวิชาการจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 
  ก าหนดการทวนสอบฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 5.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
  ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ผู้ดูแลองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้
แจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ต้องการใช้ใน ปีการศึกษา 2560 
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
  1) ด้านกายภาพ - ห้องเรียน   ภาคการศึกษา 1 - 22 ห้อง 
       ภาคการศึกษา 2 - 23 ห้อง 
    - ห้องปฏิบัติการคอมฯ ภาคการศึกษา 1 - 6 ห้อง 
       ภาคการศึกษา 2 - 6 ห้อง 
  2) อุปกรณ์เทคโนโลยีที่จ าเป็นประจ าห้องเรียน ได้แก่ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
วิชวลไลเซอร์ ไมโครโฟนและล าโพง สัญญาณไวไฟ ฯลฯ 
  3) ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีให้บริการ - ฐานข้อมูลออนไลน์ 15 ฐาน 
        - ฐานข้อมูลอีบุ๊ค 2 ฐาน 
        - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 1 ฐาน 
        - ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ 1 ฐาน 
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        - หนังสือ (ไทย) 2,057 เล่ม 
        - หนังสือ (อังกฤษ) 289 เล่ม 
        - วารสาร (ไทย) 9 ชื่อ 
        - วารสาร (อังกฤษ) ไม่มี 
        - หนังสือพิมพ์ (ไทย) 19 ชื่อ 
        - หนังสือพิมพ์ิ (อังกฤษ) 6 ชื่อ 
        - งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 126 รายการ 
  เมื่อพิจารณาจ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่น าเสนอครั้งนี้ จะมีจ านวนน้อยกว่า
ข้อมูล ปีการศึกษา 2559 เนื่องจากทางส านักวิทยบริการฯ ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์โดยตรงเท่านั้น 
 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 5.4 การเงินของหลักสตูร 
  เงินบริหารหลักสูตร  
  จ่าย - ค่าตอบแทนเลขาฯ หลักสูตร  2,500  บาท 
  จ่าย - ค่ารางวัลงานสงกรานต์คณะฯ   300  บาท 
  จ่าย - ค่าส าเนาแบบประเมินความพึงพอใจ   266  บาท 
  ยอดคงเหลือ 91,910.50 บาท 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  เงินพัฒนานักศึกษา (องค์ประกอบที่ 3) 
  จ่าย - โครงการ กิจกรรมที่ 4   7,500  บาท 
  รับ - โครงการ กิจกรรมที่ 3  3,000  บาท 
  ยอดคงเหลือ  8,808.75 บาท 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปิดการประชุม  12.00 น.  



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 2/2560 

 

11 

 

 
 
 
 

นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 
ผู้จดรายงานการประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 


