
รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 

วาระการประชุม ครั้งที ่6/2563 
วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.  

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

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 นโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- 
ระเบียบว่าระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 

 

รายงานการประชุมหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่ 6/2563 
วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา เวลา 10.00-12.00 น.  

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

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุญลักษม์ ตำนานจิตร กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์  กรรมการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  กรรมการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตยิา เนตรวงษ์  กรรมการ (ลาป่วย) 
 

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1.1 นโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 
2563) 
  คณบดีฯ ได้แจ้งผ่านทางไลน์กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 จากการประชุมร่วมกับอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี โดยมี
ประเด็นดังนี ้
   1. ข้อสรุปรายวิชาพื้นฐาน GE กำหนดให้จัดการเรียนการสอน On Air ผ่านระบบวงจร
ปิดของมหาวิทยาลัย ทั้งในมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตและศูนย์นอกที่ตั้ง 
   2. รายวิชาที่มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 30 คน ให้แบ่งกลุ่มนักศึกษา ไม่เกินกลุมละ 30 
คน และระดมอาจารย์ที่มีศักยภาพในการสอนรายวิชานั้น ๆ มาช่วยทำการสอน 
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   3. การจัดอาจารย์ทำการสอน มหาวิทยาลัยไม่ได้มีนโยบายให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน 
เป็นผู้สอนแต่เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น สั่งการ ให้กระจายภาระงานสอนให้อาจารย์ในหลักสูตรให้ทั่วถึง และ
เหมาะสมตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ และรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนนั้น ๆ 
   4. ให้ปรับและจัดทำโครงสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เป็นรูปแบบ 
Onsite 50% และ Online 50% และให้อาจารย์ผู ้สอนรายงานต่อ สวท. ในประเด็นนี้ คณบดีจึง ขอความ
ร่วมมือจากอาจารย์ทุกท่านเร่งดำเนินการ และนำส่งคุณนิจกาญจน์ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม ทั้งนี้ การจัดการ
เรียนการสอน Online ทุกรายวิชาจะต้องนำ มคอ.3 และเอกสารประกอบการเรียนการสอนในระบบ WBSC 
ของมหาวิทยาลัย 
   5. ระยะเวลาในการสอน Online ไม่ควรเกิน 30 นาท ี
   6. มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ 1 ของคณะเป็นห้องการสอน Online และอยู่
ในการบริหารงาน และกำกับดูแลภาพรวมของการใช้ห้อง โดยรองอธิการบดีฝ่าย IT ในส่วนของคณะ มอบให้
คุณณัฐกานต์ เป็นผู้ดูแลการใช้งานห้องในระดับคณะ และรายงานตารางการจองใช้ห้องดังกล่าวต่อท่านรอง IT 
ต่อไป 
   7. กำหนดการปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัย เป็นวันที่ 3 สิงหาคม 2563 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งท่ี 

5/2563 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 
  ประธานฯ อ้างถึง เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 จากการ
ประชุมร่วมกับอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี ในวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 (ตามระเบียบวาระท่ี 
1.1)  
  ประธานฯ ได้เสนอให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา นำเสนอแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ที่ได้ออกแบบไว้ เพ่ือที่จะได้หาจุดเชื่อมโยงมาเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรฯ โดยมุ่งหมายให้เกิดผลกระทบกับนักศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ ความยุ่งยากในการจดจำวัน
และวิธีการเรียน ความลำบากในการเดินทางในวันที่มีการเรียนด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ และลดอุปสรรค
ในด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ โดยที่ 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ 
ตำนานจิตร ให้ข้อมูลว่า มีรายวิชาที่สอนในวันเดียวกัน แต่คนละวิชา ขอไปหารือกัน เพื่อจัดตารางสอนให้
สอดคล้องกัน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ให้ข้อมูลว่า รายวิชาที่รับผิดชอบไม่ตรงกับ
อาจารย์ผู้สอนทา่นอื่น จึงจัดการเรียนการสอนตามนโยบายได ้
  ดร.นันทวัน เรืองอร่าม ให้ข้อมูลว่า รายวิชาที่รับผิดชอบไม่ตรงกับอาจารย์ผู้สอนท่านอ่ืน จึง
จัดการเรียนการสอนตามนโยบายได้ 
  ส่วน ประธานฯ ได้เสนอว่า รายวิชาใดท่ีใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ควรจัดการเรียนการ
สอนแบบ On site เนื่องจากหากจัดการเรียนการสอนแบบ Online นักศึกษาจะไม่สามารถฝึกปฏิบัติไปพร้อม
กับที่อาจารย์สอน เพราะอุปกรณ์ที่มีใช้ดูการสอนออนไลน์ไปแล้ว แต่รายวิชาที่เป็นการเรียนภาคทฤษฎีและ
ไม่ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามนโยบาย แต่ขอให้รายวิชาที่เรียนในวัน
เดียวกัน หารือกัน เพ่ือเลือกใช้วิธีการเรียนการสอนที่เหมือนกัน เพ่ือลดอุปสรรคในการเดินทางของนักศึกษา 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ และจะนำข้อมูลที่ปรับปรุงแจ้งให้นักศึกษาทราบในสัปดาห์แรก
ของการเรียน 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

  - 
 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันศุกร์ ที่ 3 
กรกฎาคม 2563  
  ประธานหลักสูตรฯ แจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ณ วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 71,703.71.55 บาท มีรายการ
เคลื่อนไหว ดังนี้ 
    - จ่ายเงิน ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน (มือสอง)   จำนวน 400 บาท 
    - จ่ายเงิน ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 415 สีดำ 1 ขวด จำนวน  250 บาท 
    - รับเงิน ดอกเบี้ย วันที่ 25 มิถุนายน 2563   จำนวน 152.16.49 บาท 
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     ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 21,137.88 บาท  
    - รับเงิน ดอกเบี้ย วันที่ 25 มิถุนายน 2563   จำนวน 43.49 บาท 
 

   
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดการประชุม  เวลา 11.50 น.  
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 
ผู้จด/ตรวจรายงานการประชุม 

 


