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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์วิภา    ศุภจารีรักษ์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต  พิจิตรก าเนิด  กรรมการ 
5. ดร.อาภาภรณ์   อังสาชน   กรรมการ 
6. ดร.นันทวัน    เรืองอร่าม  กรรมการ 
7. ดร.ทิพวัลย์    ขันธมะ   กรรมการ 
8. อาจารย์รัชฎาพร   ธิราวรรณ  กรรมการ 
9. อาจารย์จิตชิน   จิตติสุขพงษ์  กรรมการ 
10. นางสาวสุกัญญา   พวงแก้ว   เลขานุการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 10.15 น. 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา  มัชฌิมา ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 การเข้าสอนตามตารางสอน 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเข้าสอนตามตางสอน แต่ละเดือนส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสรุปรายชื่ออาจารย์ที่ไม่เข้าสอนตามตารางสอนมีชื่อ ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด  
โดยผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิน ได้แจ้งว่าคาบแรกเข้าสอนตามปกติแต่คาบท่ีสองนั้นให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในครั้งต่อไปเพ่ือเป็นการป้องกันก็ให้อาจารย์ผู้สอนนั้น
ติดป้ายประกาศไว้หน้าห้องเรียนเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้นักศึกษาท ากิจกรรม         

  
       มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 

1.2 การบริหารบุคลากรตามสัญญาจ้าง ระยะที่ 3 
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ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ในการต่อสัญญารอบระยะที่ 3 นั้น ต้องยื่นการขอ
ผลงานทางวิชาการภายในปี 59 โดย ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ ครบตามสัญญาจ้างใน ระยะที่ 3 ก็ขอความร่วมมือ
อาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรบรรณารักษ์ฯ นั้นช่วยเป็นที่ปรึกษาในการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือต่อสัญญาใน
ระยะที่ 3 และครั้งต่อไปให้ ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ มารายงานความคืบหน้าในการท าผลงานทางวิชาการโดย
รายงานในที่ประชุมของหลักสูตรหากมีปัญหาอาจารย์ในหลักสูตรจะได้ช่วยเหลือในเรื่องของการท าผลงานทาง
วิชาการ 

  
มติที่ประชุม รับทราบ 

   
 ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2558 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 ประชุมวันพุธที่ 8 
เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 14.15 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง
1102/1 อาคาร 1 ชั้น  

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 

3.1 โครงการจิตอาสาสร้างรอยย้ิมให้น้อง                                                                                                   
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการผลการด าเนินงานโครงการจิตอาสาสร้าง

รอยยิ้มให้น้อง ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
(โรงพยาบาลเด็ก) การไปท ากิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ค าสั่งการปฏิบัติงานโครงการจิตอาสาสร้าง
รอยยิ้มให้น้องได้ส่งให้อาจารย์ทุกท่านทางอีเมล์เรียบร้อยแล้ว  หากอาจารย์ท่านใดไม่ได้รับค าสั่งกรุณาแจ้งที่ 
นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว  

 
3.2 การท าบุญหลักสูตร 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการท าบุญหลักสูตร ในวันที่ 29 เมษายน 
2558 ณ ห้องนาฎศิลป์ นั้นการจัดงานท าบุญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ขอขอบอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการท าบุญหลักสูตรครั้งนี้เป็นอย่างดี  

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

   4.1 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษารอบ Admission  

    ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณาในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษารอบ 
Admission เพราะขณะนี้ในรอบรับตรงนั้นมีผู้ประสงค์จะเรียนที่มาลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศยืนยันสิทธิ์นั้นมี
จ านวน 18 คน แต่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์เพราะฉะนั้นจึงพิจารณาร่วมกันในการที่จะต้องไปพูดคุยกับผู้อ านวยการ
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการเปิดรับสมัครในรอบทดแทนเพ่ิมเติมเพราะมีผู้ประสงค์จะเรียน
จ านวนน้อยมากและขอความร่วมมืออาจารย์ในหลักสูตรทุกท่านช่วยกันในการประชาสัมพันธการรับสมัคร
นักศึกษารอบ Admission 

   4.2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก (road show,vdo) 

   ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก (road 
show,vdo) โดยได้งบประมาณ ปี 59 ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ  20,000 บาท โดยทางหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดโครงการ ในส่วนของหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์ฯ ได้มอบหมาย ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประสานงานกับทางประชาสัมพันธ์ เพ่ือน า
ข้อมูลหลักสูตรประชาสัมพันธ์ลงเว๊ปไซด์  

   4.3 การก าหนดวันส่งผลการเรียนและทวนสอน ภาคเรียนที่ 2/2557 

   ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณาร่วมกันพิจารณาร่วมกันในการก าหนดวันส่งผลการ
เรียนและทวนสอบ ภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับหลักสูตร โดยส่งผลการเรียนที่หลักสูตรวันที่ 19 พฤษภาคม 
2558     ทวนสอบเป็นวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรวบรวมผลการเรียน
น าส่งคณะภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 

 

   4.4 การก าหนดวันส่งเอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการก าหนดวันส่งเอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ได้มอบหมายให้อาจารย์ทุกท่านปรับปรุงรายละเอียดแต่ละบทของ
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและขอให้อาจารย์เพ่ิมเติมในส่วนของแบบฝึกหัดด้วยใน
แต่ละบท โดยขอให้อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายแต่ละบทส่งเอกสารประกอบการสอนภายในวันที่  2 มิถุนายน 
2558 ดังรายนามอาจารย์ผู้รับผิดอบดังนี้ 

บทที ่1 บทน า โดย อาจารย์จิตชิน  จิตติสุขพงษ ์   
บทที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย ดร.นันทวัน เรืองอร่าม  
บทที่ 3 เทคโนโลยีการื่อสารข้อมูล โดย ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
บทที ่4 อินเทอร์เน็ต โดย อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ 
บทที ่5 เครือข่ายสังคมออนไลด์ โดย ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ 
บทที่ 6 ฐานข้อมูลและการสืบค้น โดย ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 
บทที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้ โดย ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
บทที่ 8 กฎหมายจริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสรสนเทศ  
          โดย ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
บทที ่9 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต โดย ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน          
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       บทที่ 10 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต โดย ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน    

4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปี การศึกษา 2558 

ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีการศึกษา 2558 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง
และเพ่ิมเตมิดังนี ้ 

- จัดหาผู้สอนและประสานงาน มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา  
มัชฌิมา 

- ออกข้อสอบ และจัดส่งข้อสอบ ท าเฉลย รับกระดาษค าตอบมาตรวจแล้วแจก
ให้ผู้สอน มอบหมาย อาจารย์รัชฎาพร  ธิราวรรณ  อาจารย์จิตชิน  จิตติสุข
พงษ ์และดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 

- รับเอกสารการส่งเกรด และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (เกรด มสด.6 
มคอ.5 คะแนนเก็บ พร้อมไฟล์) มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์  
ต านานจิตร 

- ทวนสอบ พร้อมสรุปผล มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต  พิจิตรก าเนิด 
และ ดร.ทิพวัลย์  ขันธมะ 

 

4.6 อาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาบรรณารักษ์รหัส 58 

ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการจัดอาจารย์ที่ปรึกษารหัส 58 จะต้อง
ไม่ให้เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันโดยได้พิจารณาร่วมกันอาจารย์ที่
ปรึกษารหัส 58  โดยมอบหมายให้ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารหัส 58  

4.7 โครงการนักศึกษาพิการ 

ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณาร่วมกันส าหรับโครงการนักศึกษาพิการอาจารย์
ท่านใดสนใจในกิจกรรมแบบบูรณาการทั้งมหาวิทยาลัยให้น าเสนอโครงการส าหรับเด็กพิการโดยท ากิจกรรม
ร่วมกันโดยไม่เน้นเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษ์  

      

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ    

                 5.1 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและประธานหลักสูตร 
 
             ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ประธานหลักสูตรส าหรับต าแหน่งประธานหลักสูตรจะต้องมีชื่อในเล่มหลักสูตรเท่านั้นและกรรมการบริหาร



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 3/2558                                       
 

5 
 

หลักสูตรจะต้องตรงกับเล่มหลักสูตรจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้กรณีคณะกรรมการ 
ลาออก ลาเรียน และเสียชีวิต เท่านั้น  
 
 

ปิดการประชุม  เวลา 11.40 น. 
 
 
 

  นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว      ผศ.ดร.ปริศนา  มัชฌิมา 

   ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


