
รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 

วาระการประชุม ครั้งที่ 10/2563 
วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.  

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 แจ้งกำหนดการส่งรายละเอียดรายวิชา ภาคการศึกษา 2/2563 

1.2 ผลการทดสอบมาตรฐานอาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 9/2563 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การติดตามการหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ประจำปี 2563 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- 
ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศกึษา ณ วันพธุ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 

 

รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 10/2563 
วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา เวลา 13.00-15.00 น. 

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

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 

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.ฐติิยา เนตรวงษ์  กรรมการ  
6. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน (ขอลาไปจัดงานศพบิดา) 
 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 แจ้งกำหนดการส่งรายละเอียดรายวิชา ภาคการศึกษา 2/2563 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดวันติดตามและทวนสอบรายละเอียดของ
รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในระดับคณะฯ ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้นเพื่อให้
อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้มีโอกาสพิจารณารายละเอียดของรายวิชา ของหลักสูตรฯ จึงขอแจ้งให้อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชา นำส่งรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 และ มคอ.4 มายังหลักสูตร ภายในวันจันทร์ ที่ 16 
พฤศจิกายน 2563 เพื่อดำเนินการทวนสอบในระดับหลักสูตร ก่อนนำส่งคณะฯ เพ่ือดำเนินการต่อไป 
 

1.2 ผลการทดสอบมาตรฐานอาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา เข้าร่วมการทดความความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 นั้น ผลการ



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 
 

  

ทดสอบ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ผ่านการทดสอบ จำนวน 8 คน และ ชั้นปีที่ 4 ผ่านการทดสอบ จำนวน 7 คน รวม
จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย  
  นักศึกษาช้ันปีที่ 3 
   - นางสาวสุธิดา ศิริบุญ 
   - นางสาวณัฐชยา พรหมสุวรรณ 
   - นางสาวกานต์พิชญา จำนงบุญ 
   - นางสาวพสชนัน ปัญญาวงศ์งาม 
   - นายณัฐดนัย เบญมูซา 
   - นายจักรภัทร์ เลิศมั่นคง 
   - นางสาวชนาภา ไขศรี 
   - นางสาวบุณรดา สินสุวัฒนากุล 
  นักศึกษาช้ันปีที่ 4 
   - นางสาววรรณิภา โพธิเสน 
   - นางสาวปรารถนา เจตชุ่ม 
   - นางสาวธัญวรัตม์ คงวิจิตร 
   - นางสาวพิชามนชุ์ แสนด ี
   - นางสาวภัทราวรรณ หัตธรรมโม 
   - นายนพณัฐ เภตรายนต์ 
   - นายขวัญชัย อินทวัฒน ์
  โดยนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบครั้งนี้ หากต้องการวุฒิบัตร ต้องชำระค่าออกใบวุฒิบัตร 
จำนวน 100 บาท ทั้งนี้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 

9/2563 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563 วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 
10.00-11.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 
 

  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 การติดตามการหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วชิาชพีฯ ประจำปี 2563 
  ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ไดจ้ัดให้นักศึกษาช้ัน
ปีที่ 4 ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยในเดือน 
กันยายน 2563 นักศึกษาได้ดำเนินการติดต่อสถานประกอบการ องค์การ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอ
เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ซึ่งขณะนี้ขอรายงานข้อมูลเพื่อทราบว่า นักศึกษาประสงค์เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ ที่ใดบ้าง และมีอาจารย์ท่านใดรับผิดชอบเป็นอาจารยผ์ู้ดูแล ดังต่อไปนี ้

สถานทีฝ่ึกประสบการณ์วิชาชีพฯ นักศึกษา อาจารย์ผู้ดูแล 

ส ำ น ั ก ห อ ส ม ุ ด  ม ห า ว ิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุร ี

นางสาวพิชามนชุ์ แสนดี ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาย
สุดา ปั้นตระกูล 

ห้องสมุดศาลฎีกา นางสาวสกุนตลา อุ่นคำ 
นางสาวปาณิศรา ธรรมจุฒา
นางสาวปรารถนา เจตชุ่ม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต 
พิจิตรกำเนิด 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 

นางสาวศิริพร เกษโร  
นางสาวกมลชนก รักษามั่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต 
พิจิตรกำเนิด 

อาคารชุดออนป้าทาวเวอร์ นางสาวอรอุมา หัสดิน  
นายศิริศักด์ิ บุญประสาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต 
พิจิตรกำเนิด 

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิ นางสาวภัควลัญชญ์ อุ้มบุญ 
นางสาววรรณิภา โพธิเสน 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาย
สุดา ปั้นตระกูล 

สำนักหอสมุดแห่งชาต ิ นางสาวศศิธร ระดมกิจ 
นายขวัญชัย อินทวัฒน ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญ
ลักษม์ ตำนานจิตร 

สำนักงานเขตจอมทอง นางสาวมนิตา ลักษมีวณิชย ์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 

ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน นางสาวธัญวรัตม์ คงวิจิตร 
นางสาวภัทราวรรณ หัตธรรมโม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน 
จิตติสุขพงษ์ 

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้วยขวาง นายนพณัฐ เภตรายนต ์  
นางสาวชนนิกานต์ แสงศรี 

ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 

 
  จากการติดตามความคืบหน้าในการขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ  
พบว่า ยังเหลือห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน ที่ยังไม่ส่งเอกสารตอบรับกลับมายังหลักสูตร ทั้งนี้ขอให้
อาจารย์ผู้ดูแล ช่วยติดตามความคืบหน้าให้อีกครั้งหนึ่ง 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 
 

  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 - 
 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันพุธ ที่ 11 
พฤศจิกายน 2563  
  ประธานหลักสูตรฯ แจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศกึษา 
ณ วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ดังนี ้
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 55,862.78 บาท มีรายการเคลื่อนไหว 
ดังนี้ 
    - จ่ายเงิน -  จำนวน  1,175.93  บาท 
    - จ่ายเงิน - ค่าของขวัญวันเกษียณอายุราชการ  จำนวน  1,658  บาท 
    - จ่ายเงิน - ค่าส่งหน้ากาก 1 ช้ิน จำนวน  18 บาท 
    - รับเงิน - คืนจากรายการวันที่ 10 ก.ย. 63 จำนวน 18 บาท 
    - จ่ายเงิน - จำนวน 485 บาท 
    - จ่ายเงิน - ช่วยงานศพ พ่ออาจารย์เนื้ออ่อน จำนวน 1,000 บาท 
    - จ่ายเงิน - ช่วยงานศพ พ่ออาจารย์นันทวัน จำนวน 2,000 บาท 
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    ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 12,536.88 บาท  โดยมีรายการ
เคลื่อนไหว ดังต่อไปน้ี 
   - จ่ายเงิน - ค่าจัดส่งหน้ากาก 1 อัน จำนวน 18 บาท 
   - จ่ายเงิน - ค่าจัดส่งหน้ากาก 36*2อัน จำนวน  72 บาท 
   - จ่ายเงิน - ค่าอุปกรณ์กิจกรรมบิดลูกโป่ง จำนวน 425 บาท 
 

   
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดการประชมุ  เวลา 14.15 น.  
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 
ผู้จด/ตรวจรายงานการประชุม 

 


