
รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2563 

วาระการประชุม ครั้งที่ 4/2563 
วันพุธ ที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.  

ผ่านการประชมุออนไลน์ MS Team 
-------------------------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

- 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งท่ี 3/2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การพิจารณาข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2562 

ระเบียบว่าระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันพุธ ท่ี 13 เมษายน 2563 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2563 

 

รายงานการประชุมหลักสตูรบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 4/2563 
วันพุธ ที่ 13 เมษายน 2563 เวลา เวลา 110.00-12.00 น.  

ผ่านการประชมุออนไลน์ MS Team 
-------------------------------------------------------- 

 
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  
 

เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น.  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 - 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 

3/2563 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 
2563 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ  
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2563 
 

  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 การติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 
เดือน) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ได้เปิดรับความคิดเห็นในการปรับแก้การ
รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ท่ีอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร ได้กลับไปพิจารณา โดยมี
ประเด็นท่ีต้องแก้ไขปรับปรุง ดังนี้ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล แจ้งว่า องค์ประกอบที่ 5 ตรวจสอบหลักฐาน
แล้ว ตรงท้ังหมด แต่เจอพิมพ์ผิด รบกวนแก้  
   - หน้า 6 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลัดสูตร มีชื ่อ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตร
กำเนิด คนท่ี 1 และ 6 
   - หน้า 51  ข้อ 6  4000113  (เกรดรวมกับปี 2)  แก้เป็น สำนักส่งเสริมฯ 
   - หน้า 61 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน  (ผลการดำเนินงาน) บรรทัดท่ี 12 ท้ันนี้  แก้
เป็น ท้ังนี้ 
   - บรรทัดท่ี 19  ประชุม ครั้งท่ี 1 – 8/2562 วารระท่ี แก้เป็น วาระ 
  ประธานในท่ีประชุม เสนอรับไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วจะส่งไฟล์ให้คณะกรรมการ
ก่อนกำหนดการตรวจประกันคุณภาพ ในวันพุธ ท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. 
  ทั้งนี้ประธานในที่ประชุม ขอให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน พร้อมกัน ด้วยโปรแกรม MS Teams ในวันและเวลาดังกล่าว  
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การพิจารณาข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2562 
  ประธานท่ีประชุม ได้แจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาข้อสอบท่ีอาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชาได้นำส่งมาแล้ว โดยผลการพิจารณาพบว่า  
   - รายวิชาการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุด ปรับคำถูกผิด พิจารณาตัวเลือกท่ีถูกต้อง 
และจัดกลุ่มข้อสอบท่ีวัดเรื่องเดียวกัน ไว้ด้วยกัน 
   - รายวิชาการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ปรับหน้าปกข้อสอบตามรูปแบบ ใช้
อักษรหนาเน้นข้อมูลท่ีสำคัญ  



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2563 
 

  

   - รายวิชาการจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ ปรับหน้าปกข้อสอบตามรูปแบบ 
ตรวจสอบตัวเลือกในบางข้อ ตามคำแนะนำ 
   - รายวิชาการวิเคราะห์และการออกแบบระบบฯ ปรับคำถูกผิด และตัวเลือกบางข้อ ตาม
คำแนะนำ 
  ทั้งนี้ หลักสูตรฯ จะนำข้อมูลการพิจารณาดังกล่าวนี้ แจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
รับทราบ และปรับแก้ไข ก่อนนำส่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ เพื่อดำเนินการต่อไป  
   

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงนิกิจกรรมนักศึกษา ณ วันพุธ ท่ี 13 
เมษายน 2563  
  ประธานหลักสูตรฯ แจ้งต่อท่ีประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ณ วันพุธ ท่ี 13 เมษายน 2563 ดังนี้ 
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร ยอดเงินคงเหลือท้ังส้ิน 73,201.55 บาท มีรายการเคล่ือนไหว 
ดังนี ้
    - รับเงิน ค่าตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร   จำนวน 400 บาท 
         

  
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2563 
 

  

     ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา ยอดเงินคงเหลือท้ังส้ิน 18,094.39 บาท ไม่มีรายการ
เคล่ือนไหว 

   
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดการประชุม  เวลา 11.30 น.  
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 
ผู้จด/ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

         
 

ภาพการประชุม ผ่านโปรแกรม MS Teams 


