
 

 

วาระการประชุม ครั้งที่ 7/2560 
วันพุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 
-------------------------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 แนวทางการเสริมสรา้งคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

1.2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ภารเรียนที่ 1 และ 2 ปี
การศกึษา 2560 

1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานศึกษา
กับนโยบายในการจดัการของมหาวิทยาลัย 

1.4 การรับฟังข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัตงิาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอบที่ 2 
(1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) 
1.5 งานแสดงมุทิตาจติผูเ้กษียณอายุราชการ 

1.6 การสรรหาอาจารย์ผูร้ับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาของคณะ ในฐานะตัวแทนของหลักสูตร 

1.7 แนวทางการส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลกัสูตรบรรณารักษศาสตรฯ์ ครั้งที่ 6/2560 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การเสนอรายชื่อนกัศึกษารับเกียรติบัตร วันไหว้ครู 2560 

3.2 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาของคณะ ในฐานะตวัแทนของหลักสูตร 

3.3 ก าหนดการส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2560 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 จัดตารางสอนภาคเรยีนที่ 2 ใหม่ (แทน ดร.อาภาภรณ ์อังสาชน) 
4.2 การเขียนบทความวชิาการเพื่อประกอบการปรับปรุงหลักสูตร และการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 การป้องกันและควบคุมนักศึกษาสูบบุหรี่ในสถานศึกษา 

5.2 โครงการบรกิารวิชาการของหลักสูตร 



 

 

รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่ 7/2560 
วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1
อาคาร 1 ชั้น 1 

-------------------------------------------------------- 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บรรพต พิจติรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุญลักษม์ ต านานจิตร กรรมการ 
3. อาจารย ์ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน   กรรมการ (ไม่เข้าประชุม) 
4. อาจารยร์ัชฎาพร ธริาวรรณ    กรรมการ 
5. อาจารย ์ดร.จิตชิน จติติสุขพงษ ์   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปริศนา มชัฌิมา  อาจารย์ผู้สอน 
7. อาจารย ์ดร.นันทวัน เรืองอรา่ม   อาจารย์ผู้สอน 
8. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พจิิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกลา่วเปิดประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 1.1 แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา 
  ทางคณะฯ แจ้งว่าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนช่วยดูแลเรื่องการ
แต่งกายเพิ่มเติมจากการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีภาพลักษณ์ทีด่ี และเป็นการพัฒนาเรื่องของ
บุคลิกภาพเมื่อนักศึกษาออกไปสู่ตลาดแรงงาน 
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 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 1.2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning 
ภารเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 
  ตามที่มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้แต่ละรายวิชาจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Active Learning ซึ่งทางหลักสูตรได้แจ้งไปยังคณะฯ เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ
ดังกล่าว ในทุกรายวิชา ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยแต่ละรายวิชาให้มีการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย ไม่ให้สอนดว้ยการบรรยายเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจารย์ได้เสนอแนะวิธีการ
สอน ได้แก ่
  ๐ อาจารย ์ดร.จิตชิน เสนอวิธีการใชก้ิจกรรมตอบค าถามผ่านเว็บไซต์ Kahoot 
  ๐ ผู้ช่วยศาตราจารย ์ดร.บรรพต เสนอการมอบหมายงานและส่งงานผ่าน Google 
Classroom   
  ๐ ผู้ช่วยศาตราจารย ์ดร.บุญลักษม์ เสนอการใชร้ะบบอีเลิร์นนิ่งผ่าน WBSC ของ
มหาวิทยาลัย 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในสถานศึกษากับนโยบายในการจัดการของมหาวิทยาลัย 
  ขณะนี้มหาวิทยาลัยจัดสถานที่ส าหรับสูบบุหรี่ไว้เพียงแห่งเดียว คือ บริเวณด้านข้าง
อาคารส านักงานสวนดุสติโพล และห้ามนักศกึษาสูบบุหรี่ในสถานที่อื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดย
เด็ดขาด หากนักศึกษาฝา่ฝืนและเจ้าหน้าที่กองกจิการนักศึกษามาพบ จะเรียกไปตักเตือนก่อน แต่
หากมีการกระท าความผดิครั้งตอ่ไปจะแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ท าการปรับ โดยมีอตัราโทษ
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
  นอกจากนี้ได้เน้นย้ าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่
ปรึกษาแจ้งข้อมูลแก่นักศึกษาให้ทราบและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 1.4 การรับฟังข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ รอบที่ 2 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) 
  คณะฯ ขอเชิญอาจารย์ทกุท่านเข้ารับฟัง และรับทราบข้อตกลงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอบที่ 2 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) ในวนั
อังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคาร รศ.ดร.ศิโรจน์ ผล
พันธิน 
 มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 1.5 งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
  คณะฯ ให้หลักสูตรส่งตวัแทนเข้าร่วมงานหลักสูตรละ 2 คน โดยหลักสตูรมี
ผู้เข้าร่วมงาน คือ ผู้ช่วยศาตราจารย ์ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด และ ดร.นันทวัน เรืองอรา่ม ก าหนดจัด
ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ  ห้องประชุมอรุณ 3 โรงแรมรอยัลซิตี ้
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

 1.6 การสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาของคณะ ในฐานะ
ตัวแทนของหลักสูตร 
  ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาชุดเก่าหมดวาระลง พรอ้มกับ
อาจารย์ที่เป็นตัวแทนของหลักสูตรก็หมดวาระลงด้วย ดังนั้นจึงให้หลักสูตรพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์
มาท าหน้าที่ผู้ประสานงานกิจการนกัศึกษาในชุดตอ่ไป 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 1.7 แนวทางการส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  คณะฯ แจ้งวา่การส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 แต่ละ
หลักสูตรจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ การวัดผลตรงตามวตัถุประสงค์การเรียนรู ้และ
รูปแบบของข้อสอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึง่ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะ
ด าเนินการให้เพียงการจดัพิมพ์ข้อสอบเท่านั้น ดังนั้นหากข้อสอบมีความผิดพลาดใด ๆ ถือว่าเป็น
ความผิดของหลักสูตรนัน้ ๆ  
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 มติที่ประชุม  รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ 

ครั้งที่ 6/2560 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่ 6/2560 วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ห้อง 
1102/1 อาคาร1 ชั้น 1 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 

 3.1 การเสนอรายชื่อนักศึกษารับเกียรติบัตร วันไหว้ครู 2560  
  ตามที่คณะฯ ก าหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันที่ 21 กันยายน 2560 โดยให้แต่
ละหลักสูตรคัดเลือกนักศกึษาแต่ละชั้นปีที่มีความโดดเด่นใน 3 ดา้น (ด้านละ 5 คน) ซึ่งผลการ
พิจารณา ได้แก ่
 
  ด้านผลการเรียนดี ประกอบด้วย 
   ชั้นปี 3 1) นางสาวสพุิชชา เลียวศิริไพโรจน์  ผลการเรียน 3.68 
   (รหัส 58) 2) นายธงฉัตร จันทร์บุตร ผลการเรียน 3.59 
    3) นางสาวปาณิสรา ค าธง ผลการเรียน 3.25 
    4) นางสาวธัญญามาศ วฒัโน ผลการเรียน 3.23 
    5) นางสาวระพพีรรณ บรรลือ  ผลการเรียน 3.15 
   ชั้นปี 2 1) นางสาวพิมพ์ชนก สิงห์โต ผลการเรียน 3.46 
   (รหัส 59) 2) นางสาวตรีทพิย์ ขันธพร ผลการเรียน 3.25 
    3) นางสาวดวงกมล วิเศษ ผลการเรียน 3.18 
    4) นางสาวฉันท์ชนก ฝนเชย ผลการเรียน 3.11 
    5) นางสาวมาริษา ชัยประสิทธิ ์ ผลการเรียน 3.10 
  ด้านคุณธรรม/จริยธรรม ประกอบด้วย 
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   ชั้นปี 3 1) นายธงฉัตร จันทร์บุตร  
   (รหัส 58) 2) นางสาวปานตะวัน ขันภิบาล 
    3) นางสาวดารุณี บริสุทธิ์ 
    4) นางสาวปาณิสรา ค าธง 
    5) นางสาวยพุาวรรณ ชม้อยกลาง 
  ด้านกิจกรรมเด่น ประกอบด้วย 
   ชั้นปี 3 1) นายปกรณ์ สถิตอยู่คู่ไทย 
   (รหัส 58) 2) นางสาวธัญญาภรณ์ กองเอียด 
    3) นายฤทธิพงษ์ ศรีจันทร์ 
    4) นางสาวณัฏฐณิชา สุดตาธรรม 
    5) นายสาทิส ช้อยเครือ 
   ชั้นปี 2 1) นางสาวพิชชากร เหล็กสงษ์  
   (รหัส 59)  
   
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาของคณะ ในฐานะตัวแทน
ของหลักสูตร 
  ตามที่คณะฯ ได้ขอให้หลกัสูตรพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์มาท าหน้าที่ผู้ประสานงาน
กิจการนักศึกษาในชุดต่อไป  
  อาจารย์ ดร.จติชิน จิตตสิุขพงษ์ ได้อาสาท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานกิจการ
นักศึกษาของคณะ ในฐานะตัวแทนของหลักสูตร 
  การนี้ทางหลักสูตรจะแจง้ข้อมูลต่อไปยังคณะฯ เพื่อด าเนินการจัดท าค าสัง่แต่งตั้ง
ตามข้ันตอนต่อไป 
  
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามมติที่ประชุม 
 

 3.3 ก าหนดการส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  ตามที่คณะฯ ไดช้ี้แจงแนวทางการส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 นั้น ทางหลักสตูรจะด าเนินการดังนี ้
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  1) อาจารย์ผู้สอน จัดท าข้อสอบ เฉลย และ Test Blueprint มายังหลักสูตร 
ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560  
  2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมตรวจความเรียบร้อยของข้อสอบ และแจ้ง
ผลการตรวจสอบกลับคืนไปยังอาจารย์ผู้สอน  
  3) อาจารย์ผู้สอน ปรับปรุงแก้ไขข้อสอบตามมติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และส่งกลับมายังหลักสูตรภายในวันที ่27 ตุลาคม 2560 
  4) หลักสูตรรวบรวมข้อสอบปลายภาคของทุกรายวิชา น าส่งคณะฯ เพื่อจดัท า
ข้อสอบตามล าดับต่อไป 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามมติของที่ประชุม 
   

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

 4.1 จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ใหม่ (แทน ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน) 
  ตามที ่ดร.อาภาภรณ ์อังสาชน ได้ขอโอนย้ายไปมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ท าให้ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชาที ่ดร.อาภาภรณ์ รับผิดชอบจะขาดผู้สอน ดังนั้น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องพิจารณาหาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้ 
   1) รายวชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ อาจารย์
ผู้สอน คือ ผู้ชว่ยศาตราจารย์สายสดุา ปั้นตระกูล 
   2) รายวชิาการวิเคราะหแ์ละการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
อาจารย์ผู้สอน คือ อาจารย์ ดร.จติชิน จติติสุขพงษ์ 
   3) รายวชิาการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน อาจารย์ผู้สอน คือ 
ผู้ช่วยศาตราจารย์สายสดุา ปั้นตระกูล  
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามมติของที่ประชุม 
  

 4.2 การเขียนบทความวิชาการเพื่อประกอบการปรับปรุงหลักสูตร และการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บญุญลักษม์ ต านานจิตร แจ้งความกา้วหน้าของการเขียน
บทความวิชาการเพื่อประกอบการปรับปรุงหลักสูตร โดยขอความร่วมมืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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หลักสูตรทุกคน ช่วยกันเขียนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน ์เพื่อใช้
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
  อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ เสนอให้ที่ประชุมรว่มพิจารณาการส่งบทความตีพิมพ ์
ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อใชส้ าหรับตรวจประกันคุณภาพของหลักสูตรในปี
การศกึษา 2560 นี้ได้ในคราวเดียวกัน 
  อาจารย์ ดร.จติชิน จิตตสิุขพงษ์ แจ้งให้ทราบวา่ คณะฯ ก าลังพัฒนาวารสารสังคม
มนุษย์ ให้มีคุณภาพสามารถเข้าไปอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 หรือ 2 ให้ได ้ซึ่งต้องการความร่วมมอืจาก
อาจารย์ทุกทา่นในการสง่บทความตพีิมพ์ในวารสารดังกล่าว  
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บรรพต พิจติรก าเนิด ไดใ้ห้แนวคิดว่า อาจารย์ทกุท่าน
สามารถเขียนบทความวจิัย หรือบทความวิชาการ ได้มากกว่า 1 เรื่อง หากบทความใดมีความ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรน าส่งวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
หลักสูตร และการประกนัคุณภาพในคราวเดียวกนั ส่วนบทความใดที่อาจารย์ทา่นนั้น ๆ สนใจ 
สามารถน าส่งวารสารสังคมมนุษย์ ของคณะฯ เพือ่ช่วยกันพัฒนาวารสารดงักล่าวให้สามารถเข้าฐาน 
TCI กลุ่ม 1 หรือ 2 ให้ไดใ้นอนาคต  
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามมติของที่ประชุม 
           

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

 5.1 การป้องกันและควบคุมนักศึกษาสูบบุหรี่ในสถานศึกษา 
  ในวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา ไดร้ับแจ้งจากกองกจิการนักศึกษาว่า มี
นักศึกษาในหลักสูตรฯ สบูบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ในบริเวณที่จัดไวใ้ห้ จึงได้เรียกให้อาจารย์หลักสตูรไปลงนาม
รับทราบและตักเตือนนักศึกษา  
  จากกรณีดังกลา่วจึงขอแจ้งให้อาจารย์ทุกท่าน หากพบเห็นนักศึกษามีการกระท าที่
ไม่ถูกต้องให้ช่วยกันตกัเตือน และควบคุมดูแล  
  นอกจากนี้ ผูช้่วยศาตราจารย ์ดร.บรรพต พิจติรก าเนิด ได้เสนอให้น าข้อมูล พรบ.
ว่าดว้ยการควบคุมการสบูบุหรี่ เผยแพร่ให้นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบข้อมูล ผ่านทาง Facebook 
ของหลักสูตร 
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 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.2 โครงการบริการวิชาการของหลักสูตร 
  ตามที่สถาบันคุรุพัฒนาฯ ได้เปิดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสตูรเพื่ออบรม
ให้แก่บุคลากรทางการศกึษา ทั้งนี้หลักสูตรบรรณารักษ์ได้จัดท าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ไดแ้ก่ 
  1) หลักสูตรการจดัการสารสนเทศห้องสมุดโรงเรยีนยุค Thailand 4.0 จ านวน 2 
รุ่น  
  2) หลักสูตรการจดัการเอกสารวิชาการด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อการขอวิทย
ฐานะ 
  3) หลักสูตรการใช้สถิติเพื่อการวิจัยพัฒนาการเรยีนรู้ของครูประจ าการ 
  ทั้งนี้หากหลักสูตรต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติให้จดัได้ ขอความร่วมมอือาจารยท์ุกท่าน
ร่วมมือด าเนินงานในหลักสูตรดังกล่าว  
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ปิดการประชุม  เวลา 16.00 น. 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชมุ                ผูต้รวจรายงานการประชุม 


