
รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 

วาระการประชุม ครั้งที ่9/2563 
วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา เวลา 10.00-11.00 น. 

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

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

- 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8/2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การตรวจสอบข้อสอบปลายภาค 

ระเบียบว่าระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา เวลา 
10.00-11.00 น. 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 

 

รายงานการประชุมหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่ 9/2563 
วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา เวลา 10.00-11.00 น.  

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

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

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

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 - 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งท่ี 

8/2563 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2563 
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 - 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การตรวจสอบข้อสอบปลายภาค 
  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดให้
หลักสูตรฯ นำส่งข้อสอบเข้ารับการตรวจสอบคุณภาพ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงได้นำ
ข้อสอบของรายวิชาต่าง ๆ มาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะนำส่งคณะฯ ต่อไป โดยผล
การพิจารณา พบว่า 
  รายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 
รายวิชา แต่มีการนำส่งข้อสอบ จำนวน 5 รายวิชา ประกอบด้วย 
   ๐ วิชา โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ (2 ตอนเรียน) ไม่มีการ
สอบปลายภาค โดยอาจารย์ผู ้สอนแจ้งว่า การจัดการเรียนการสอนใช้วิธีการสอบในแต่โปรแกรมที่จัดให้
นักศึกษาเรียนเป็นระยะ 
   ๐ วิชา เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ (1634104) จัดสอบออนไลน์ โดยผล
การพิจารณา พบว่า มีคำผิดอยู่บ้าง ควรปรับแก้ไขให้ถูกต้อง 
   ๐ วิชา สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (1634510) จัดสอบออนไซต์ โดยผลการพิจารณา พบว่า 
มีคำผิดอยู่บ้าง ควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
   ๐ วิชา ภาษาอังกฤษเพื ่อการบริการผู ้ใช้ (1631605) จัดสอบออนไลน์ โดยผลการ
พิจารณา พบว่า หน้าปกข้อสอบควรระบุวิธีการสอบที่รองรับการสอบออนไลน์ให้ชัดเจน ขอให้ปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้อง 
   ๐ วิชา การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ (1633417) จัดสอบออนไซต์ โดยผล
การพิจารณาพบว่า หน้าปกข้อสอบไม่ตรงกับเนื้อหาข้อสอบ มีคำผิดอยู่บ้าง ควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
   ๐ วิชา การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ (1633123) จัดสอบ
ออนไลน์ โดยผลการพิจารณา พบว่า มีคำผิดอยู่บ้าง มีตัวเลือกบางข้อที่ไม่สอดคล้องกับข้อคำถาม ควรปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้อง  
  
 มติที่ประชุม เห็นชอบ และควรแจ้งอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาปรับปรุงตามคำแนะนำ 
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ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันศุกร์ ที่ 9 
ตุลาคม 2563 เวลา เวลา 10.00-11.00 น.  
  ประธานหลักสูตรฯ แจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ณ วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา เวลา 10.00-11.00 น. ดังนี้ 
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 62,181.71 บาท มีรายการเคลื่อนไหว 
ดังนี้ 
    - จ่ายเงิน - ประกัน62-ประธาน+กรรมการภายนอก จำนวน 5,500 บาท 
    - จ่ายเงิน – แท่นสก็อตเทป จำนวน 67 บาท 
    - จ่ายเงิน - ค่าซองจดหมาย ส่งหน้ากาก 100 ซอง จำนวน 100 บาท 
  

   
 
     ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 13,085.88 บาท  โดยมีรายการ
เคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้ 
    - จ่ายเงิน – มัดจำค่าสั่งทำหน้ากาก  จำนวน 4,570 บาท   
    - จ่ายเงิน - ค่าหน้ากากงวดสุดท้าย   จำนวน 3,000 บาท 
    - จ่ายเงิน - ค่าจัดส่งหน้ากาก 18*25อัน  จำนวน 450 บาท 
    - จ่ายเงิน - ค่าจัดส่งหน้ากาก 16*2อัน  จำนวน 32 บาท 
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 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดการประชุม  เวลา 11.10 น.  
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 
ผู้จด/ตรวจรายงานการประชุม 

 


