
วาระการประชุมครั้งที่ 4/2561 
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2561 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 รายงานผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การจัดอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 1/2561 และ 2/2561 

4.2 การปรับแก้ (ร่าง) รายละเอียดหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2561 

4.3 ก าหนดการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

4.4 ก าหนดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) ก่อนเข้ารับการตรวจ
ประเมิน 

4.5 การแก้ปัญหาความสัมพันธ์ของนักศึกษา รหัส 60 

4.6 การวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

4.7 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทน อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ 

4.8 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 60 และการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา รหสั 61 

4.9 โครงการพฒันานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 

4.10 ขออนุมัติใช้เงินบริหารหลักสูตรจัดซื้อโปรแกรม Filmora 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันที ่2 พฤษภาคม 2561 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 4/2561 
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 1 ห้อง 1102/1  
-------------------------------------------------------- 

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญลักษม ์ต านานจิตร กรรมการ 
3. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ    กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน  
7. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 

3/2561 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันพุธ ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 
1 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 รายงานผลการด าเนนิการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวชิาการทางสงัคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตามมิติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2560 ได้มมีติให้จดัท าแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
(Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560 ซึ่งระบุให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูร
ณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ครบทุกด้านน้ัน 
ขณะนี้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ และขอรายงานต่อที่ประชุมดังน้ี 
  ๐ ด้านการวิจัย – ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ปัญหาเป็นฐานด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ รายวิชารจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ” โดย ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร น าไปใช้ในรายวิชาการค้นคืนสารสนเทศ (1/2560) และรายวิชาการจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 
(2/2560) น าวธิีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  ๐ ด้านการบริการวิชาการ - ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด สอนรายวิชาการท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ และ ดร.จิตชิน จิตติสขุพงษ์ สอนรายวิชาการจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ได้น านักศึกษา
เข้าเรียนรู้งานและช่วยงานส านักวิทยบริการฯ ในส่วนงานท ารายการ 
  ๐ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ สอนรายวิชาการจัดการ
ความรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่น ได้มอบหมายให้นักศึกษาพัฒนาสื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศึกษาดูงานจาก
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นใกล้บา้น  
 
 มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้จัดกิจกรรมที่มีการบูรณาการใน 3 ด้านนี้อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งอาจเปลี่ยนธีมในการจัดการเรยีนการสอนตามสภาพการณ์ของสังคมทีเ่ปลียนแปลงไปด้วย 
  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การจัดอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 1/2561 และ 2/2561 
  ปีการศึกษา 2561 ที่จะเปิดการเรียนการสอนในเดือน สิงหาคม 2561 นี้ เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย หลักสูตรได้พิจารณาอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบการสอนในรายวิชา
ต่าง ๆ ในภาคการศึกษา 1/2561 และ 2/2561 โดยรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ และรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ ต้องพิจารณาสรร
หาและเชิญอาจารย์ผู้สอนจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นผูส้อน 
  ทั้งนีแ้ผนการศกึษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และอาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชาในภาคการศึกษา 1/2561 และ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 มีดังน้ี 
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แผนการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

ภาคเรียนที่ 1/2561 และ ภาคเรียนที่ 2/2561 
(รหัส 59) 

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่  1 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
วิชาบังคับ                                                3 นก.    
1633207 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) ดร.จิตชิน  จิตติสุขพงษ์  

วิชาเลือก                                               18 นก.    
1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานส าหรับงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

3(2-2-5) อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง  

1633122 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.ปริศนา มัฌชิมา  
1634418 การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 

อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 
 

1633120 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  

1634104 เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5) ดร.จิตชิน  จิตติสุขพงษ์  
1634510 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม  
    

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่  2 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาบังคับ                                           3 นก.    
1633207 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

2(1-2-3) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม  

วิชาเลือก                                                             
12 นก. 

   

1633119 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

3(2-2-5) ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์  

1634104 การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 3(2-2-5) ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร  
1632208 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 3(2-2-5) ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  
1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) ดร.จิตชิน  จิตติสุขพงษ์  

วิชาเลือกเสรี                                             6 นก.    
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แผนการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
ภาคเรียนที่ 1/2561 และ ภาคเรียนที่ 2/2561 

(รหัส 60) 
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่  2 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 

หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป                             8 นก.    
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน 4(4-0-8)   
4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 4(2-4-6)   
วิชาบังคับ                                              12 นก.    

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

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่  2 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาบังคับ                                              15 นก.    
1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 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) ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 
 

1633415 การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5) ดร.นันทวัน เรืองอร่าม  
1633416 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 3(2-2-5) ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์  
วิชาเลือก                                                 3 นก.    
    
 

แผนการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
ภาคเรียนที่ 1/2561 และ ภาคเรียนที่ 2/2561 

(รหัส 61) 
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่  1 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 

หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป                             6 นก.    
1500119 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 6(6-0-12)   
วิชาบังคับ                                              15 นก.    
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1631102  สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 3(3-0-6) ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 
อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 

 

1631206  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  3(2-2-5) ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  
1631405  การจัดระบบสารสนเทศและความรู้ 3(3-0-6) ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร  
1631602  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

3(3-0-6) ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป  

1632309  การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร  
    

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่  2 หน่วยกิต ผู้สอน หมายเหตุ 
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป                             8 นก.    
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4(4-0-8)   
1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4(2-4-6)   
วิชาบังคับ                                              12 นก.    
1631305 การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  
1631406 การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 3(2-2-5) ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร  
1631601 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

3(3-0-6) ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  

1632312 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5) ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 
อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 

 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนใหม่ที่จะเข้า
มาสอนในรายวิชา 1631602  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ ผู้สอน ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป 
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนานักศึกษาตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และการจัดเก็บข้อมูลของหลักสูตร ในภายหลัง  

 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.2 การปรบัแก้ (ร่าง) รายละเอียดหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2561 
  หลักสูตรฯ ไดน้ าส่ง (ร่าง) รายละเอียดหลักสูตรปรุงปรุง พ.ศ.2561 ไปยังที่ปรึกษาหลักสูตร
ที่ได้แต่งตั้งขึ้น 3 คน ไดแ้ก่ รศ.ปราณี อัศวภูษิตกุล, ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง และ ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม
ประยงค์ โดยได้รับค าแนะน าในการปรับแกไ้ขข้อมูลให้มีความถูกต้อง เหมาะสม กลับมาแล้ว 2 คน คอื รศ.
ปราณี อัศวภูษิตกุล และ ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง ทั้งนี้จึงขอหารืออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการปรับแก้ไขตามค าแนะน าของที่ปรึกษาหลักสูตรหรือไม่ 
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 มติที่ประชุม เห็นด้วยและควรปรับแก้ไขตามค าแนะน าของที่ปรึกษา ทั้งนี้ ผศ.ดร.
บรรพต พิจิตรก าเนิด เสนอตัวที่จะเป็นผู้ปรับแก้ไข (ร่าง) รายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ตาม
ค าแนะน าของที่ปรึกษาต่อไป 
 

 4.3 ก าหนดการวิพากษห์ลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
  เบื้องต้นก าหนดวันวิพากษ์หลักสูตรปรับ พ.ศ.2561 วันที ่4 หรือ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 
9.00 – 12.00 น. ขอมอบหมายให้  
   1) ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ประสานนัดหมายกับผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ชิญมาเป็น
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 3 ท่าน   
   2) ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ประสานนัดหมายกับผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัททรู คอร์
เปอร์เรชั่น 
   3) ดร.จิตชิน จติติสุขพงษ์ ประสานนัดหมายกับผู้ทรงคุณวฒุิจากห้องสมุดมารวย 
  
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.4 ก าหนดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 
เดือน) ก่อนเข้ารับการตรวจประเมิน 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) หลกัสูตรฯ ได้ก าหนด
กิจกรรมต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
   1) อาจารย์ผู้รบัผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ น าส่งรายงานผลการด าเนินงาน มายัง ผศ.
ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ให้รวบรวมหลักฐานจัดท าเป็น PDF ไฟล์ เพื่อ
น าขึ้นเว็บไซต์ต่อไป 
   2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิพากษ์รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) วันที่ 16 
พฤษภาคม 2561 
   3) หลักสูตรฯ น าส่งรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ให้คณะกรรมการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร (รอบ 9 เดือน) ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
   4) หลักสูตรฯ ด าเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 
เดือน) วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม KM  
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.5 การแก้ปัญหาความสัมพันธ์ของนักศึกษา รหัส 60 
  ขณะนี้ได้รับข้อมูลจากค าปรึกษาของนักศึกษา รหัส 60 เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในชั้นเรียน 
ได้แก ่
   1) ความสัมพันธ์ในชั้นเรียน โดยนักศึกษากลุ่มหนึ่งไม่อยากร่วมงานกับนักศึกษาบางคน 
ไม่เก็บเงินห้อง ไม่แจ้งข้อมูลในการท ากิจกรรมใด ๆ  
    การแก้ไขเบื้องต้น กรรมการบริหารหลักสูตร เห็นควรให้ศึกษาการจัดกิจกรรม
ละลายพฤติกรรม โดย ดร.นันทวัน เรืองอร่าม และ ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล อาสาหาข้อมูลสถานที่ 
กิจกรรม และค่าใช้จ่าย เพื่อน ามาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดยคาดว่าจะจัดกิจกรรมดังกล่าวในช่วง 
อาทิตย์ที่ 1-2 ของเดือนสิงหาคม 2561 
    ผลการแก้ไข - 
   2) พฤติกรรมของนักศึกษาออทิสติก ที่เดินตามและมักส่งข้อความไปรบกวนเพื่อน
นักศึกษาหญิงบางคน ท าให้เพื่อนรู้สึกไม่สบายใจ  
    การแก้ไขเบื้องต้น ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด หลังได้รับข้อมูลจากนักศึกษา จึงได้
ส่งข้อความทางไลน์ไปตักเตือนนักศึกษาออทิสติกดังกล่าว โดยระบุว่า ให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว หากมี
นักศึกษาคนอ่ืนมาแจ้งอีก จะเชิญผู้ปกครองมารับทราบข้อมูลพฤติกรรมนี้ 
    ผลการแก้ไข นักศึกษาออทิสติกไม่ส่งข้อความไปรบกวนเพื่อนนักศึกษาหญิงอีก หรือ
ส่งไปในเรื่องงานเป็นหลัก ด้านนักศึกษาหญิงก็มีความสบายใจขึ้นในระดับหนึ่ง 
 
 มติที่ประชุม  
 

 4.6 การวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร ปีการศกึษา 2561 
  เพื่อเป็นการเตรียมการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรจึงขอให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนการด าเนินกิจกรรม เพื่อใหง้านด้านต่าง ๆ 
ด าเนินการได้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายงานดังนี้ 
  1) ด้านการพัฒนาอาจารย์ - อ.หมู พี่เอ๋ (ด้านวิจัย ด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ) 
  2) ด้านการพัฒนานักศึกษา - อ.ทุกท่าน 
  3) ด้านบัณฑิตและศิษย์เก่า - อ.ชิน 
  4) ด้านการบรกิารวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - พี่เอ้ก 
  5) ด้านสิ่งสนับสนุนการศึกษา - อ.ชุน 
  6) ด้านการประกันคุณภาพ - อ.ชุน 
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 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.7 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทน อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ 
  ตามที่ อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ ขอโอนยา้ยไปปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
โดยจะมีปฏิบัติงานจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดังนั้นหลักสูตรจ าเปน็ต้องแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ขึ้นมาทดแทน ซึ่งได้ประสานงานทาบทาม ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนบางรายวิชาให้แก่
หลักสูตรมาอยา่งต่อเนื่อง อีกทั้งมีต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  
  ทั้งนี้ขอให้ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด รับหน้าที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ชีแ้จงรายละ เอ ียด 
ของหล ักส ูต ร และเอกสารท ี่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได ้แก่ คูม่ือหล ักส ูตร คูม่ือนักศึกษา กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และคู่มือการด าเนินงานของหลักสูตร  
 
 มติที่ประชุม รับทราบและเห็นด้วย 
 

 4.8 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 60 และการก าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษา 
รหัส 61 
  เนื่องจาก อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัส 60 ได้ท าเรื่องขอ
โอนย้ายสังกัดไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนั้นเพ่ือให้งานอาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินต่อไปได้ จึงขอ
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัส 60 เป็น ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล โดยหลังจากการโอนย้ายของอาจารย์
รัชฏาพร ธิราวรรณ เรียบร้อยแล้ว ให้คุณสุกญัญา พวงแก้ว ท าบันทึกขอเปลี่ยนแปลงอาจารญ์ที่ปรึกษาเพ่ือ
แจ้งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับทราบและท าค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาตามล าดับ 
  ส าหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 61 ทางหลักสูตรเห็นสมควร แต่งต้ัง ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านาน
จิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 มติที่ประชุม รับทราบและเห็นด้วย 
 

 4.9 โครงการพัฒนานักศกึษา ปีการศึกษา 2561 
  ด้วยหลักสูตรด าเนินโครงการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ส าเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดี 
และก าลังด าเนินการสรุปโครงการดังกล่าว เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมหลักสูตรฯ รับทราบ  
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  การนี้ปีการศึกษา 2561 ก าลงัจะเริ่มต้นขึน้ จึงขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ 
พิจารณาทบทวนการจัดกิจกรรมส าหรับโครงการพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2561 เพื่อน าเสนอต่อคณะ 
และมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณตามรอบระยะเวลา  
  ก าหนดส่งข้อมูลกิจกรรม ภายในวันที่ 30 มถิุนายน 2561 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.10 ขออนุมัติใช้เงินบริหารหลักสูตรจัดซื้อโปรแกรม Filmora 
  ตามที่หลักสูตรได้จัดท าสื่อประสม หรือคลิปผลงาน/กิจกรรมของหลักสูตร เผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง Youtube ซึ่งเดิมทมีอบหมายให้อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ เป็นผู้ด าเนินการ แต่ด้วยอาจารย์ก าลัง
ขอโอนย้ายไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนผู้รับผิดชอบด าเนินการ และต้องมีเครื่องมือที่
เป็นของหลักสูตร ดังนั้นจึงขออนุมัติใช้เงินบริหารหลักสูตรจัดซื้อโปรแกรม Filmora โดยจะแจ้งค่าใช้จ่ายที่
ด าเนินการในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัต ิ
 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
  ประธานหลักสูตรฯแจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 ดงันี ้
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร มีรายการเคลื่อนไหวในเดือนมีนาคม 2561 ไดแ้ก ่
    - จ่ายเงินค่าตีพิมพ์บทความวิจัยพัฒนาหลักสูตร จ านวน 3,500 บาท 
    - จ่ายเงินค่าถ่ายเอกสารแบบประเมินการจัดการเรียนการสอน จ านวน 360 บาท 
    - จ่ายเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษาอ่านร่างหลักสูตร 2 ท่าน จ านวน 2,000 บาท 
   ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 100,419.57 บาท 
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   ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา มีรายการเคลื่อนไหวในเดือนเมษายน 2561 ได้แก ่
    - รับเงินโครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ กิจกรรมที่ 3-4 จ านวน 33,600 บาท  
    ยอดเงนิคงเหลือทั้งสิ้น 38,136.54 บาท 

 
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ปิดการประชมุ  เวลา 12.00 น.  
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 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


