
รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 

วาระการประชุม ครั้งที ่9/2562 
วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.  

ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ 
-------------------------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 การโอนย้ายสังกัดของบุคลากรสายสนับสนุน 

1.2 แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 9/2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การทวนสอบรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 

ระเบียบว่าระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 การติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา รหัส 59 

5.2 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 

 

รายงานการประชุมหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่ 9/2562 
วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา เวลา 10.00-12.00 น.  

ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ 
-------------------------------------------------------- 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุญลักษม์ ตำนานจิตร กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์   กรรมการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  กรรมการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตยิา เนตรวงษ์  กรรมการ  
6. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรศินา มัชฌิมา  อาจารย์ผู้สอน 
8. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1.1 การโอนย้ายสังกัดของบุคลากรสายสนับสนุน 
  ประธานหลักสูตรฯ ได้รับแจ้งจาก นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว ขอโอนย้ายไปสังกัดโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในสายงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยจะมีผลตั้งแต่
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  
  ทั้งนี้หลังจากวันดังกล่าว ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
หากมีการจัดทำหนังสือต่าง ๆ ขอให้ส่งผ่านมายังประธานหลักสูตรฯ โดยตรง โดยให้สถานะเป็นผู้ตรวจ
เอกสารและลงนาม เพ่ือจะได้นำส่งคณะฯ ในขั้นตอนต่อไป 
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 1.2 แสดงความยินดกีับผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์
  อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (6301) ตั้งแต่วันที่ 25 
กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งท่ี 

9/2562 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562 วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ (ห้องสำรอง) 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การทวนสอบรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 
2562 
  ประธาน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณา มคอ.3 ของภาคการศึกษา 2 ปี
การศึกษา 2562 โดยมีข้อมูลที่สังเกตพบในครั้งนี้ ได้แก่ 

รหัส/รายวิชา อาจารย์ผู้สอน ข้อสังเกตที่พบ 
1632208 การจัดหมู่ระบบ

ห้องสมุดรัฐสภา
อเมริกัน 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้น
ตระกูล 

แผนการสอนสัปดาห์ที่ 15 ต้องจัดการเรียน
การสอน ไม่เช่นนั้นจะไม่ครบตามเกณฑ์
การจัดการเรียนการสอน 

1632210 การจัดหมู่ระบบ
ห้องสมุดรัฐสภา
อเมริกัน 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้น
ตระกูล 

แผนการสอนสัปดาห์ที่ 15 ต้องจัดการเรียน
การสอน ไม่เช่นนั้นจะไม่ครบตามเกณฑ์
การจัดการเรียนการสอน 

1632402 การจัดการห้องสมุด
และองค์การสารสนเทศ 

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ 
ตำนานจิตร 

ทบทวนแผนการสอน ในส่วนของสื่อที่ใช้ 
เนื่องจากที่เสนอมาเป็นสื่อเกี่ยวกับเด็ก 
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1633126 การพัฒนาฐานข้อมูล
บนเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุข
พงษ์ 

แผนการสอนสัปดาห์ที่ 11 ควรระบุชั่วโมง
สอน 4 ชม. 

1633129 การใช้สารสนเทศเพ่ือ
ความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร
กำเนิด 

แผนการสอนสัปดาห์ที่ 16 ไม่สอดคล้องกับ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 
 มติที่ประชุม เห็นควรแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ และดำเนินการปรับแก้ไขตาม
ข้อสังเกต 
 
 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 การติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา รหัส 59 
  ประธานหลักสูตรฯ ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ บอกเล่า
ถึงสิ่งที่ได้ไปติดตามนักศึกษาจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณ์ 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารายงาน ดังนี้ 
  1. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 
   นักศึกษาที่ดูแลเป็นนักศึกษาหูหนวกเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มนักศึกษาที่ฝึกงานสำนักวิทย
บริการฯ สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งได้ มีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง ส่วนนายชลันธร นักศึกษาเก็บตก มีพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม คือ ไม่ค่อยมาฝึกงาน มาสาย บางสัปดาห์มาฝึกงาน 1-2 วันเท่านั้น  
   นักศึกษาที่ฝึกงานบริษัทเอกชน สามารถทำงานได้ตามหน้าที่ และมีแนวโน้มได้เข้าทำงาน
ที่บริษัทนั้นเลย 
   นักศึกษาที่ฝึกงานช่อง 3 มีปัญหาในช่วงแรก อาจด้วยเรื่องของการสื่อสารที่นักศึกษายัง
ไม่สามารถปรับตัวและเรียนรู้งานได้ทัน แต่ช่วงหลังสามารถปรับตัวได้ และทำงานได้ดีขึ้น 
  2.  ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
   นักศึกษาท่ีฝึกงานสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ทำงานได้ดี ใส่ใจใน
การทำงาน  
   นักศึกษาท่ีฝึกงานหอสมุดศิริราช 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรศินา มัชฌิมา 
   นักศึกษาที่ฝึกงานกรมยุทธศึกษาทหารบก นักศึกษาไม่ค่อยตั้งใจ ถ้าไม่สั่งหรือมอบหมาย
งานก็จะนั่งเฉยๆ เล่นโทรศัพท์มือถือ  
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   นักศึกษาที่ฝึกงานกองพัฒนาบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ทำงานได้
ดี พี่ๆ ที่ดูแลชื่นชมมาก และขอให้ส่งนักศึกษาไปฝึกงานอีก 
   นักศึกษาที ่ฝึกงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นักศึกษาที ่ไปเป็นคนเงียบๆ 
ทำงานไม่ค่อยได้ และไม่ค่อยอยากรับนักศึกษาฝึกงานในครั้งต่อไป 
  ทั ้งนี ้อาจารย์ที ่ปรึกษาท่านอื ่นๆ ยังมิได้เข้าไปติดตาม แต่มีแผนเข้าติดตามการฝึก
ประสบการณ์ ในสัปดาห์ถัดไป 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอว่าการส่งนักศึกษาฝึกงานปีต่อไป ควรคัดเลือกเด็กที่มี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานด้วย ไม่ควรให้เด็กไปตามความต้องการเพียง
อย่างเดียว เพราะจะเกิดปัญหาและผลกระทบกับรุ่นต่อไปที่จะส่งไปฝึกประสบการณ์ได้ 

 5.2 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันจันทร์ ที่ 11 
พฤศจิกายน 2562  
  ประธานหลักสูตรฯ แจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ณ วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 77,804.83 บาท มีรายการเคลื่อนไหว 
ได้แก่  
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   ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 24,533.45 บาท ไม่มีรายการ
เคลื่อนไหว     

  
 
ปิดการประชุม  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


