
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2562 
วันศ กร  ท   27 มกราคม พ.ศ. 2562 ุ     ี่                     เวลา 9.00-12.00 น.  
ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตร  

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 9/2561 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การติดตามแผนการปรับปรุงหลักสูตร (IP) ปีการศึกษา 2561 (ดร.จติชิน – การวางแผนการวิจัยของ 
นศ. ปี 4) 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การทวนสอบผลการเรียนรู้ ภาคการศึกษา 1/2561 

4.2 การจัดกิจกรรมปัจฉิม นกัศึกษาช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 

4.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคการศึกษา 1/2562 

4.4 กิจกรรมการสัมมนาในภาคการศึกษา 2/2561 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันศกุร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 



 

รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตร  
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  

ครั้งที่ 1/2562 
วันศ กร  ท    ุ     ี่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตร  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 

1.1 การพัฒนารายวิชาเลือก สาขาวชิาประถมศึกษา  

 จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 
24 มกราคม 2562 คณบดีได้ให้แนวทางในการพัฒนารายวิชาบนความเชี่ยวชาญของอาจารย์เพื่อสนับสนุน
สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การนี้ได้มอบหมายให้สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
เสนอรายวิชาที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัมนาศักยภาพครูประถมศึกษา มี
ก าหนดให้ส่งภายในวันที่ 31 มกราคม 2562  
   



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 
 

  

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร ฯ ครั้งที่ 

10/2561 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.
2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 อาคาร 
1 ชั้น 1 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี  
    

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การจัดโครงการสัมมนาวิชาการบรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตร  ปี
การศึกษา 2561 
  ดร.นันทวัน เรืองอร่าม แจ้งความคืบหน้าวิชาสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ซึ่งขณะนี้ได้หัวข้อสัมมนาและประเด็นย่อย จากความคิดเห็นของนักศึกษารายละเอียดดังนี้  
   1. หัวข้อสัมมนา Road to Cybrarian (Cyber+Librarian)  
   2. ประเด็นย่อย  
    2.1 เส้นทางสูก่ารเป็นบรรณารักษ์  
    2.2 ทกัษะที่บรรณารักษ์จ าเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ  
    2.3 การปรับตวัของบรรณารักษ์ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0  
    2.4 ความคาดหวังของหัวหน้าหน่วยงานต่อบัณฑิตที่จบบรรณารักษศาสตร์ฯ  
   3. วิทยากรจากหน่วยงานภาคเอกชน (TCDC/TK PARK) หรือหน่วยงานภาครัฐบาล 
(หอสมุดจุฬา/ธรรมศาสตร์/มหิดล) หรืออาจจะเชิญวิทยากรจากหน่วยงานเอกชนที่ทันสมัย  
   4. ช่วงเวลาจัดสัมมนา ประมาณกลางเดือนมีนาคม - กลางเดือนเมษายน ต้องรอการ
ตอบรับจากวิทยากร และจะด าเนินการจองห้องสัมมนาต่อไป  
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
     ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล เสนอความคิดเห็นในการเชิญวิทยากรจาก
บริษัท ทร ูคอร์เปอเรชั่น จ ากัด เพราะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ทันสมัย และมีข้อมลูเกี่ยวข้อง
กับยุค 4.0  



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 
 

  

  

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันศุกร  ที่ 27 มกราคม 
พ.ศ. 2562 
  ประธานหลักสูตรฯแจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ณ วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 ดังนี ้
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร มีรายการเคลื่อนไหว ได้แก่ 
    - รับเงิน – ดอกเบี้ย     248.99  บาท 
    - จ่ายค่าตอบแทน คุณสุกัญญา (พี่ไก่)   2,500 บาท 
    - จ่ายเงิน - ค่าของขวัญปีใหม่ 2562 หลักสตูร  598 บาท  
    - จ่ายเงิน - ค่าของขวัญปีใหม่ อ.สุขุม คณบดี รองวิชาการ 3,813 บาท 
   ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 89,031.15 บาท 

 
 
   ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา มีรายการเคลื่อนไหว ได้แก่ 
    - รับเงิน – ดอกเบี้ย     91.58 บาท 
    - จ่ายเงิน - ท าบุญงานศพพ่อ นศ. ปี 3   1,000 บาท 
    ยอดเงนิคงเหลือทั้งสิ้น 25,942.92 บาท 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 
 

  

 
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ปิดการประชมุ  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


