
รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งท่ี 8/2563 

วาระการประชุม ครั้งที่ 8/2563 
วันศุกร์ ที่ 27 สงิหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.  

ณ ห้องพักอาจารยส์าขาวิชาบรรณารกัษ์ฯ 
-------------------------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 นักศึกษาได้รับเชิญจากมูลนิธิอนุสารสุนทรฯ เพื่อร่วมปรับปรุงหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งท่ี 7/2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ 

4.2 การจัดทำเกณฑ์เทียบโอนรายวิชา 

4.3 กำหนดการและแบบสอบถามข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี กศ. 2563 

ระเบียบว่าระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันศุกร์ ท่ี 27 สิงหาคม 2563 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งท่ี 8/2563 

 

รายงานการประชุมหลักสตูรบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 8/2563 
วันศุกร์ ที่ 27 สงิหาคม 2563 เวลา เวลา 13.00-15.00 น.  

ณ ห้องพักอาจารยส์าขาวิชาบรรณารกัษ์ฯ 
-------------------------------------------------------- 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์  กรรมการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  กรรมการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์  กรรมการ (ขอลาไปพบแพทย์ตามนัด) 
6. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน (ขอลาไปดูแลบิดา) 
 

เร่ิมประชุม เวลา 13.00 น.  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1 นักศึกษาได้รับเชิญจากมูลนิธิอนุสารสุนทรฯ เพ่ือร่วมปรับปรุงหลักสูตร 
  นายสมยศ นิมมานเหมินท์ ประธานมูลนิธิอนุสารสุนทร เพื่อสงเคราะห์คนหูหนวกในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ ได้แจ้งมายังหลักสูตรฯ เพื่อขออนุญาตให้ นายวัฒนากรณ์ กันทะแก้ว ไปแสดงตัว 
และให้ข้อมูลพื้นฐานจากคนหูหนวก (ศิษย์เก่า) ท่ีมีความสามารถพื้นฐานภาษาอังกฤษ เป็นตัวอย่างให้กับ
นักศึกษาคนอื่น ๆ ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2563  



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งท่ี 8/2563 
 

  

 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 

7/2563 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2563 วันศุกร์ ท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 - 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งท่ี 8/2563 
 

  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ 
  ตามที่คณบดี ได้แจ้งข้อมูลความต้องการของผู้บริหาร ให้สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
ร่วมมือกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรใหม่นั้น วันที่ 26 สิงหาคม 2563 รองคณบดี ได้เชิญ
ประชุมตัวแทนจาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 3 คน สาขาวิชาภาษาและการส่ือสาร 1 
คน และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1 คน ณ ห้องประชุมกราฟฟิกไซท์ เวลา 13.00.14.00 น. โดยข้อสรุปการ
ประชุม ขอให้แต่ละสาขาวิชาสรุปแก่นของวิชาและผลลัพธ์ ท่ีจะได้จากการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา เพื่อนำไป
พิจารณาความเช่ือมโยงกับสาขาวิชาอื่น ๆ และประชุมร่วมกันอีกครั้งใน วันท่ี 1 กันยายน 2563 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมาย ผศ.ดร.บรรพต , ผศ.ดร.บุญญลักษม์ และ ผศ.ดร.
สายสุดา หาข้อมูลและสรุปเพื่อนำเข้าประชุมกับคณะทำงานในครั้งต่อไป 
 

 4.2 การจัดทำเกณฑ์เทียบโอนรายวิชา 
  สืบเนื่องจาก นายวัฒนากรณ์ กันทะแก้ว นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ ่งทำให้ไม่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยรอง
อธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มีความเป็นห่วง และมีความประสงค์ให้ช่วยเหลือให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษา
ได้พร้อมกับเพื่อนร่วมชั้น จึงได้มีคำแนะให้หลักสูตรฯ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา จำนวน 3 คน เพื่อทำหน้าท่ี
กำหนดแนวทางและเกณฑ์เทียนโอนรายวิชา จำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และรายวิชาสังคมอารยชน ท้ังนี้เกณฑ์ดังกล่าวให้อ้างอิงจากผลลัพธ์
การเรียนรู้ท่ีได้ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร  
  ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 คน ได้แก่ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 
เป็นประธานดำเนินการ ผศ.ดร.บุญลักษม์ ตำนานจิตร และผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล เป็นกรรมการ
ดำเนินการ และเสนอให้แต่งตั้ง นายฉลองรัตน์ บุญวงศ์ (ล่ามภาษามือ) เป็นกรรมการสนับสนุนวิชาการ เพิ่ม
อีก 1 คน  
  สำหรับการดำเนินการ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด จะเป็นผู้ร่างเกณฑ์ขึ้นมาก่อน แล้วให้ 
ผศ.ดร.บุญลักษม์ ตำนานจิตร และผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ช่วยพิจารณาก่อนนำเสนอต่อสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนต่อไป 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งท่ี 8/2563 
 

  

 4.3 กำหนดการและแบบสอบถามข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี กศ. 2563 
  ด้วยในปีการศึกษา 2563 นักศึกษา รหัส 60 จะเริ ่มเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 โดยมีช่วงการฝึกงาน ตั้งแต่ 15 มกราคม 
2564 – 21 พฤษภาคม 2564  
  โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้จัดช่วงการฝึกประสบการณ์ ออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ ฝึก 600 ช่ัวโมง และ ฝึก 450 ชั่วโมง ซึ่งเกิดจากบางหน่วยงานที่ประสงค์จะรับนักศึกษามีความพร้อมไม่
เหมือนกัน ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 จึงขอเสนอจัดช่วงการฝึกประสบการณ์ ออกเป็น 2 ลักษณะ โดยมี
ช่วงเวลา ดังนี้ 
   ๐ ฝึก 600 ช่ัวโมง  เริ่ม 15 มกราคม – 14 พฤษภาคม 2564 
   ๐ ฝึก 450 ช่ัวโมง เริ่ม 15 มกราคม – 9 เมษายน 2564  
  การนี้ ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแบบสอบถามข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี
การศึกษา 2563 เพื่อนำไปปรับแก้ไข และเผยแพร่ให้นักศึกษานำไปนำเนินการต่อไป



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งท่ี 8/2563 

 

 
 

แบบสอบถามข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 

 
หน่วยงานท่ีประสงค์เข้ารับฝึกประสบการณ์ ........................................................................................................ 
เรียน (ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน)........................................................................................................................ 
ท่ีอยู่หน่วยงาน...................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์.................................................................... 
หน่วยงานประสงค์รับนกัศึกษาฝึกงาน  600 ช่ัวโมง (4 เดือน)  
  เริ่มวันท่ี 15 มกราคม 2564 – 14 พฤษภาคม 2564 
  450 ช่ัวโมง (3 เดือน)  
  เริ่มวันท่ี 15 มกราคม 2564 - 9 เมษายน 2564 
ในตำแหน่ง ........................................................................................................ 
โดยมอบหมายงานใหฝึ้กประสบการณ์ฯ เกี่ยวกับ ....………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
คนท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท ์ หมายเหตุ 

1     
2     

 
หมายเหตุ   1. กรุณากรอกเอกสารตัวบรรจง  ถ้าฝึกงานท่ีเดียวกันเขียนเอกสารแผ่นเดียวกัน  
  2. ส่งข้อมูลให้หลักสูตรฯ ภายในวันท่ี 22 ตุลาคม 2563  
 

 
ลงช่ือ……………………………………………………………. 

ผู้ให้ข้อมูล 
วันท่ี ………………………………… 

 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งท่ี 8/2563 
 

  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดย ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ แจ้งให้ปรับแก้ไขข้อมูลที่มีการ
พิมพ์ผิดพลาดให้เรียบร้อยก่อนนำไปเผยแพร่  
 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงนิกิจกรรมนักศึกษา ณ วันศุกร์ ท่ี 27 
สิงหาคม 2563  
  ประธานหลักสูตรฯ แจ้งต่อท่ีประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ณ วันศุกร์ ท่ี 27 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร ยอดเงินคงเหลือท้ังส้ิน 62,181.71 บาท มีรายการเคล่ือนไหว 
ดังนี ้
    - จ่ายเงิน - ประกัน62-ประธาน+กรรมการภายนอก จำนวน 5,500 บาท 
    - จ่ายเงิน – แท่นสก็อตเทป จำนวน 67 บาท 
    - จ่ายเงิน - ค่าซองจดหมาย ส่งหน้ากาก 100 ซอง จำนวน 100 บาท 
  

   
 
     ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา ยอดเงินคงเหลือท้ังส้ิน 13,085.88 บาท  โดยมีรายการ
เคล่ือนไหว ดังต่อไปนี้ 
    - จ่ายเงิน – มัดจำค่าส่ังทำหน้ากาก  จำนวน 4,570 บาท   
    - จ่ายเงิน - ค่าหน้ากากงวดสุดท้าย   จำนวน 3,000 บาท 
    - จ่ายเงิน - ค่าจัดส่งหน้ากาก 18*25อัน  จำนวน 450 บาท 
    - จ่ายเงิน - ค่าจัดส่งหน้ากาก 16*2อัน  จำนวน 32 บาท 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งท่ี 8/2563 
 

  

   
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดการประชุม  เวลา 14.50 น.  
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 
ผู้จด/ตรวจรายงานการประชุม 

 


