
วาระการประชุม ครั้งที่ 8/2561 
วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 7/2561 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 สรุปผลการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

3.2 เรื่องพิจารณาการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 ผลการพิจารณาข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 

4.2 ปัญหานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันพธุ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 



 

รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 8/2561 
วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 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.บุญญลักษม์ ต านานจิตร กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐติิยา เนตรวงษ์  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 
 ไม่ม ี
   

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 

7/2561 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.
2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 อาคาร 
1 ชั้น 1 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 
 

  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

   3.1 สรุปผลการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
          ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าจากการสรุปผลการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษาให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม และมีความตั้งใจพร้อมเปิดรับความรู้

ได้ที่ทางสาขาวิชาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 

 มติที่ประชุม รบัทราบ 

 3.2 เรื่องพิจารณาการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม  
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 3 

กิจกรรม พบว่าในกิจกรรมที่ 3 ควรมีการปรับกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยยึดกิจกรรมการใช้

โปรแกรม English Discovery เพื่อพิจารณาแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามคะแนนภาษาอังกฤษเป็นหลัก และเพิ่ม

กิจกรรมจัดอบรมภาษาอังกฤษพัฒนานักศึกษากลุ่มอ่อนเพื่อให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกับนักศึกษา

อื่น ๆ ก่อนเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2562   

  มติที่ประชุม รบัทราบ 

   

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 ผลการพิจารณาข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้พิจารณาติดตามและตรวจสอบข้อสอบปลายภาค ภาค
การศึกษา 1/2561 ซึ่งอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาได้จัดท าและน าส่งตามก าหนดเวลาครบถ้วน และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบได้มีข้อเสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอนปรับแก้ไข ประกอบด้วย การสะกดค าผิด และการตั้งค าถามที่ไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียน  
  การนี้ทางหลักสูตรฯ ได้น าส่งคณะฯ เพื่อด าเนินการพิจารณาตรวจสอบ ก่อนที่จะน ามาแจ้ง
อาจารย์ผู้สอนเพื่อด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 

 4.2 ปัญหานกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
  ผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ จากการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน แจ้งว่า นายชลัน
ธร หิรัญชวโรจน์ ไม่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 โดยมีพฤติกรรมการเข้า



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 
 

  

ท างานสายบ่อย เมื่อมีการตักเตือนก็จะหยุดไม่มาฝึกอีก แล้วมักขอลาหยุดเพื่อไปท าธุระของทางบ้าน จึงแจ้งมา
เพื่อขอระงับการฝึกงานของนักศึกษา     
 มติที่ประชุม เห็นควรว่า นายชลันธร หิรัญชวโรจน์ ไม่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 
2561 
  ประธานหลกัสูตรฯแจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ณ วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดังนี ้
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร มีรายการเคลื่อนไหวในเดือนมิถุนายน 2561 ได้แก่ 
    - จ่ายเงินซื้อของว่าง     150 บาท 
   ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 101,587.16 บาท 

 
 
   ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา มีรายการเคลื่อนไหวในเดือนมิถุนายน 2561 ได้แก่ 
    - ไม่มีรายการเคลื่อนไหว 
    ยอดเงนิคงเหลือทั้งสิ้น 34,901.34 บาท 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 
 

  

 
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ปิดการประชมุ  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


