
รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 

วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2564 
วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.  

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 มหาวิทยาลัยไม่ต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 

1.2 การพัฒนาศักยภาพของอาจารย ์

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 11/2563 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การพัฒนาแนวทางทดแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศกึษา ณ วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 

รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 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  
 

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 มหาวิทยาลัยไมต่่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
  ตามที่อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม อาจารย์ผู้สอน ได้ทำบันทึกและส่งเอกสารรายงาน
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งผลงานวิชาการ เพื่อขอต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 3 ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการมีมติไม่ต่อสัญญา โดยได้พ้นจากสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 31 
ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 
 

1.2 การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 
  จากการเข้าพบคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ) เพื่อ
รับทราบมติของคณะกรรมการเกี่ยวกับการไม่ต่อสัญญา อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม  
  คณบดีมีความเป็นห่วง และให้คำแนะนำแก่อาจารย์ในหลักสูตรฯ ในการพัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ ความสามารถของตนเอง ที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตรงกับ
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3 

 

ความต้อการของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมของตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในการทำ
หลักสูตรใหม่ และการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรใหม่ที่จะมีในอนาคต 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 

11/2563 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 
2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 - 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การพัฒนาแนวทางทดแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
  มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ 
(ข้อ 5 / 5.2) นักศึกษาที่จะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้หลักสูตร
วางแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ โดยให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในส่วนงาน / หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย หรือให้จัดทำโครงงาน / กิจกรรม ที่สอดคล้องกับรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
4) หรือ มอบหมายงานอ่ืน ๆ ทดแทน 
  ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จึงต้องช่วยกันระดมความคิดเพื่อจัดทำแนวทางการ
พัฒนานักศึกษาทดแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ  โดยต้องยึดตามผลลัพธ์การเรียนรู ้ (Learning 
Outcome) ที่ระบุใน มคอ.2 อย่างครบถว้น 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ และจากการระดมความคิด จึงได้แนวทางการพัฒนานักศึกษา
ทดแทนการฝกึประสบการณ์วิชาชีพฯ ดังนี้ 
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แผนการพัฒนานักศึกษาทดแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2563 (กรณีเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19) 

 
รายวิชา : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (1634805) 
คำอธบิายรายวิชา : 
 การฝึกปฏิบัติในห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ ประเด็นปัญหาและการแก้ไขปัญหาในสภาวะแวดล้อมจริงของห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทดแทนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ 

ผลสัมฤทธ์การเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล 

1. หลักสูตรฯ จัดปฐมนิเทศนกัศึกษา 
เพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนา
นักศึกษาทดแทนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ กำหนดจัด วันพุธ ที่ 13 
มกราคม 2564 
2. ผู้เรียนแจ้งความประสงค์ในการทำ
กิจกรรมทดแทนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ 

กิจกรรมทดแทนการฝึกประสบการณ์
วิชาการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
1. การสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับ

หน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย 

2. การฝึกประสบการณว์ิชาชีพฯ 
ภายในหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 

ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
๐ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง 
วินัย ซื่อสัตย์ มีภาวะผู้นำ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น และยึดมั่นในจรรย
บรรณทางวิชาชีพ 
ด้านความรู ้
๐ ผู้เรียนสามารถสร้างสรรคผ์ลงานบน
พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพ  
การบูรณาการ และการประยุกต์ความรู้

การวัดและประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ 
ลักษณะที่ 1 ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงาน
ร่วมกับหน่วยงานภายในหรอืภายนอก
มหาวิทยาลัย จะได้รับผลการเรียน 
ดังต่อไปนี้ 
NP เมื่อ ผู้เรียนไม่สามารถสร้างสรรค์

ผลงานได้แล้วเสร็จภายในภาค
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทดแทนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ 

ผลสัมฤทธ์การเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล 

3. อาจารย์ผู้ดูแลประสานงาน
หน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย  
4. ผู้เรียนประสานงานและเริ่มทำ
กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน 
5. อาจารย์ผู้ดูแลติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ 
6. หลักสูตรฯ จัดปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา เพื่อสรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม และเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนก่อนออกไปสู่ตลาดแรงงาน 
 
หมายเหตุ 
กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินการในรูปแบบ
ออนไลน์ด้วยช่องทางการสื่อสาร
รูปแบบต่าง ๆ  

จากรายวิชาต่าง ๆ กับศาสตรอ์ื่นที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
ด้านทักษะทางปัญญา 
๐ ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคิดอย่าง
เป็นระบบ ใช้ความรู้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสถานการณต์่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
๐ ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 
และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้เป็นอย่างดี สามารถปรับตัว และให้
ความช่วยเหลือหน่วยงานได้อย่าง
สร้างสรรค ์
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๐ ผู้เรียนสามารถสื่อสาร และนำเสนอ
สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยไีด้อย่าง
เหมาะสม 

P   เมื่อ ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ได้แล้วเสร็จภายใจภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน 

PD เมื่อ ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ได้แล้วเสร็จภายใจภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน และได้รับการ
ยืนยันที่จะนำผลงานไปสู่การใช้งาน
จริง 

ลักษณะที่ 2 ผู้เรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ ภายในหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย จะได้รับผลการเรียน ตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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แผนการดำเนินงาน 
กิจกรรม เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
ลักษณะที ่1 ผู้เรียนสร้างสรรคผ์ลงานร่วมกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

 1. ประสานงานกบัหนว่ยงาน และน าเสนอประเด็นท่ีจะสรา้งสรรคผ์ลงาน 

2. วิเคราะหแ์ละออกแบบผลงานสรา้งสรรค ์

3. สรา้งตน้แบบและทดสอบผลงานสรา้งสรรค ์

4. น าเสนอหน่วยงานและประเมินผลความพงึพอใจ 

     
     
     
     
     

ลักษณะที ่2 ผู้เรียนฝึกประสบการณภ์ายในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 ผูเ้รียนฝึกประสบการณฯ์ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันศุกร ์ที่ 8 
มกราคม 2564  
  ประธานหลักสูตรฯ แจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศกึษา 
ณ วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 ดังนี ้
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 51,362.78 บาท โดยมีรายการ
เคลื่อนไหว ดังนี ้
    - รับเงิน – ดอกเบี้ย จำนวน 76 บาท 
 

    
 
    ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 12,554.49 บาท  โดยมีรายการ
เคลื่อนไหว ดังต่อไปน้ี 
   - รับเงิน – ดอกเบี้ย จำนวน 17.61 บาท
   



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 
 

  

   
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดการประชมุ  เวลา 15.30 น.  
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 
ผู้จด/ตรวจรายงานการประชุม 

 


