
วาระการประชุม ครั้งที่ 2/2562 
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00-12.00 น.  

ณ สวนดุสิตโฮมคอฟฟี่ 
-------------------------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 การสัมมนาวิชาการของหลักสูตรบรรณารักษ์ ปี 4 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2562 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 1 คน และลาออก 1 คน 

3.2 การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการวิจัยของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การสร้างรายวิชาทางการจัดการสารสนเทศ 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันจนัทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 



 

รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 2/2562 
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา เวลา 11.00-12.00 น.  

ณ สวนดุสิตโฮมคอฟฟี่ 
-------------------------------------------------------- 

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์   กรรมการ (ติดสอน) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  กรรมการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐติิยา เนตรวงษ์  กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน  
7. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

เริ่มประชุม เวลา 11.00 น.  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 การสัมมนาวิชาการของหลักสูตรบรรณารักษ์ ปี 4 

ตามที่หลักสูตรก าหนดโครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ ปี 4 โดยขณะนี้ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
ได้ด าเนินกิจกรรมสัมมนาวิชาการทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในประเด็น Road to 
Cybrarian ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
   



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 
 

  

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 

1/2562 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 ศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 1 คน และลาออก 1 คน 
  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ประสานมายังหลักสูตร เรื่อง การพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา จ านวน 1 คน ได้แก่ นายสุธีร์ สิริมิรินทร รหัส 6011011491004 โดย ผศ.ดร.สายสุดา ปั้น
ตระกูล ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แจ้งว่า ได้พูดคุยกับนักศึกษา และนักศึกษาแจ้งว่าการศึกษาที่ผ่านมา 1 ปี 
รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเอง จึงขอไม่เรียนต่อเพื่อค้นหาตัวเองในทางอื่น ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาได้แจ้งขั้นตอนให้นักศึกษา
มาท าเรื่องลาออกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแล้ว  
  นอกจากนี้ ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ได้รายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา รหัส 61 
ภาคการศึกษา 2/2562 มีนักศึกษาลาออก จ านวน 1 คน  ได้แก่  นางสาวกิตติยาภรณ์ กาสาวัตร  
รหัส 6111011491027 เนื่องจากปัญหาสุขภาพ และไดด้ าเนนิการลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
  ทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นนักศึกษาดังกล่าว ไม่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษา 
2/2561  
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ  
  

 3.2 การติดตามความกา้วหน้าการด าเนินการวิจัยของนกัศึกษาชั้นปีที่ 3 

  ตามที่สาขาวิชาได้ทดลองให้นักศึกษาด าเนินการวิจัยต่อเนื่องจากการเรียนรายวิชาการวิจัย
เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ได้ขอติดตาม
ความก้าวหน้าจากอาจารย์ทุกท่าน ซึ่งภาพรวมของการด าเนินการมีปัญหาในเรื่องการปรับหัวข้องานวิจัยใหม่ 
ท าให้นักศึกษาท้อแท้ และงานล่าช้ากว่าก าหนดที่วางไว้  
  ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ ได้เสนอให้ปรับการจัดการเรียนการสอนวิชา การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยให้เป็นการจัดการแบบทีมผู้สอน โดยให้อาจารย์ทุกท่านมีส่วน
ร่วมในการสอนและดูงานวิจัย บทที่ 1 – 3 ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนนั้นๆ และให้ด าเนินการวิจัยต่อเนื่องให้
แล้วเสร็จในภาคการศึกษาถัดไป 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 
 

  

  มิติที่ประชุม เห็นด้วย และขอให้พูดรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป 
    

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การสร้างรายวิชาทางการจัดการสารสนเทศ 
  ตามที่คณบดีได้เสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น โดยให้หลักสูตรเสนอรายวิชาที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่สอดรับกับการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งในเบื้องต้นได้แนะน าให้เสนอรายวิชาเลือก 3-5 รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แต่สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ ยังไม่มีรายวิชาที่จะน าเสนอตามค าแนะน าได้  
  การนี้ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ได้ขอหารืออาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอนของ
สาขาวิชาฯ ในการสร้างรายวิชาที่จะตอบสนองการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีศักยภาพ
ตอบสนองแนวทางการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยแนวทางการสร้างรายวิชา ควรค านึงถึงประโยชน์
และความรู้ที่นักศึกษาจะน าไปใช้ในการท างานตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และอาชีพที่จะไปท าในอนาคต
ได้จริง โดยให้อาจารย์น าส่งข้อมูลชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และผลลัพธ์ที่นักศึกษาจะได้จากการเรียน
รายวิชาดังกล่าว มายังหลักสูตร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 
 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ เสนอให้เข้าร่วมกับคณะท างานศูนย์อบรมการรู้ดิจิทัล ซึ่งดูแลโดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอาจมีบางหัวข้อที่สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้  
 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ได้ขอหารือเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการกับทางส านักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เพื่อช่วยในการจัดการห้องสมุดของโรงเรียนขยายโอกาสในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะประสานงานให้ทาง สพฐ. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังหลักสูตรเพื่อ
ด าเนนิการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการต่อทางมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ไดเ้สนอประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา เพือ่ขอเสนอร่วม
ท างานที่ใช้ทักษาความรู้ ความเชี่ยวาชาญของอาจารย์ในสาขาวิชา ตรวจสอบการอ้างอิงและการเขียน
บรรณานุกรมงานวิชาการที่รับผิดชอบโดยสถาบันฯ ซึ่งผลการประสานงาน ทางเจ้าหน้าที่ของสถาบันจะติดต่อ
กลับมายัง ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด เพื่อพูดคุยรายละเอียดและแนวทางการท างานต่อไป 
   
 มติที่ประชุม รับทราบ และยินดใีห้การร่วมมือทุกกิจกรรม 
  
  



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 
 

  

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 
2562 
  ประธานหลักสูตรฯแจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ณ วันจันทร์ ที ่4 มีนาคม พ.ศ. 2562 ดังนี ้
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร ไม่มรีายการเคลื่อนไหว ได้แก่ 
   ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 89,031.15 บาท 

 
 
   ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา ไมม่รีายการเคลื่อนไหว  
   ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 25,942.92 บาท 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 
 

  

 
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ปิดการประชมุ  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


