
วาระการประชุม ครั้งที ่8/2560 
วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องหลักสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 

-------------------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1.2 ก าหนดเวลาการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 - 2561 

1.3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ประจ าปีการศึกษา 2559 

1.4 การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 7/2560 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การตดิตามการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสารสนเทศ
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การทวนสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 

4.2 โครงการบริการวิชาการ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 



รายงานการประชุมหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่ 8/2560 
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องหลักสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หอ้ง 1102/1อาคาร 1 
ชั้น 1 

-------------------------------------------------------- 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุลักษม์ ต านานจิตร กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน   กรรมการ (ไม่เข้าประชุม) 
4. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ    กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรศินา มัชฌิมา  อาจารย์ผู้สอน (ลากิจ) 
7. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน (ลากิจ) 
8. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1.1 การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. 2560 สรุปความได้ว่า 
   1) นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ทุกคนและทุกระดับ ต้องมี
คะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานโทอิค (TOEIC) ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะสามารถส าเร็จ
การศึกษาได้  



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 8/2560 
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   2) นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2559 ต้องเข้ารับการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานโทอิค (TOEIC) ก่อนส าเร็จการศึกษา 
  นอกจากนี้สถาบันภาษาได้จัดให้บริการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English 
Discoveries Online โดยให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ และอาจารย์ที่ปรึกษาติดตามการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วย  
  การเข้าใช้งานนักศึกษาต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ed.engdis.com/dusit#/login 
โดย Username : รหัสนักศึกษา (13 หลัก) และ Password : รหัสนักศึกษา 5 ตัวสุดท้าย 
  ทั้งนี้สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของสาขาวิชา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และเฟสบุ๊คแฟนเพจของสาขาวิชา แล้ว   
 

 1.2 ก าหนดเวลาการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 - 
2561 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้รับแจ้ง
จากส านักส่งเสริมวิชาการฯ ว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงปี 2556 เริ่มใช้ปี 2557 โดยปีที่ครบรอบ 5 ปี คือ ปี 2560 หลักสูตรปรับปรุงที่
จะเริ่มใช้ในปี 2561 
  การนี้ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ได้ประสานงานพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ (คุณฝน) ในวันจันทร์ 
ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 แล้ว ได้ความว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ควรเริ่มด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรได้แล้ว และให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2561 และ
เริ่มใช้เปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 
  ดังนั้นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จภายในปีการศึกษา 2561 
 

 1.3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ประจ าปี
การศึกษา 2559 
  คณะมนุษษยศาสตร์ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2559 เท่ากับ 4.49 (ดีมาก) 
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 1.4 การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  
  กองงานประชาสัมพันธ์ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้
ในการประชาสัมพันธ์คุณลักษณะและแนวทางการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ดังภาพข้างล่างนี้ 

 
 

  ซึ่งได้น าเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสาขาวิชา และแฟนเพจเฟสบุ๊กของสาขาวิชาแล้ว การ
นี้ขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ทุกท่านในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาปัจจุบันได้ทราบถึง
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของทางหลักสูตร และช่วยแนะน าให้นักศึกษาเข้าไปแชร์เผยแพร่ให้รุ่นน้องโรงเรียน
เดิมของนักศึกษาเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งท่ี 

7/2560 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 วันพุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 
2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 
อาคาร1 ชั้น 1 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 การติดตามการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
  ตามท่ีมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 นั้น สิ่งที่สาขาวิชาต้องการได้รับจากอาจารย์
นิเทศ ได้แก่ 
   1) ผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยผู้ใช้บัณฑิต (ป.01) เพ่ือน ามาใช้
พิจารณาผลการเรียนในรายวิชา และเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.6) 
   2) ผลการสอบถามเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ป.02) เพื่อน ามาใช้ในการเสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานมีความต้องการจากบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
  ก าหนดส่งข้อมูล   
   1) ป.01 - ภายหลังวันที่ 15 ธันวาคม 2560 
   2) ป.02 - ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  
   
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

 4.1 การทวนสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 
2560 
  รายวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้น ามาทวน
สอบในครั้งนี้ มีข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 



รายงานการทวนสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3-4) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

ภาคการศึกษา 2  ปีการศึกษา 2560 
รายวิชา ประเด็น - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัมนา หมายเหตุ 

1631305 การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ 
 หมวดที่ 2 - ข้อ 2.2 เสนอแนะให้เขียน “มอบหมายให้” หรือ “ก าหนดให้” ขึ้นประโยค  
 หมวดที่ 5 - ตาราง 5.1 คอลัมน์การวัดและประเมินผล ควรเขียนให้ชัดเจนว่าจะประเมินอะไร  
1631406 การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
 หมวดที่ 1 - ข้อ 1.5 ลบข้อมูลตอนเรียนออก  
 หมวดที่ 2 - ข้อ 2.2 พิจารณาการน าเสนอวัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาอีกครั้ง  
 หมวดที ่4 - ตาราง 4.1 รูปแบบการเขียนเลขข้อไม่เหมือนกัน  
 หมวดที่ 5 - ตาราง 5.1 ให้เขียนแยก 15 สัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ 16 เป็นการสอบปลายภาค (ระบุการวัดและประเมินผลด้วย)  
1631601 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานห้องสมุด 
 หมวดที่ 1 - ข้อ 14 เพ่ิมเติมข้อมูลตอนเรียนหลังชื่ออาจารย์ผู้สอน  
 หมวดที่ 2 - ข้อ 2.2 พิจารณาการน าเสนอวัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาอีกครั้ง  
 หมวดที่ 5 - ข้อ 5.1 สัปดาห์ที่ 16 เป็นการสอบปลายภาค (ระบุการวัดและประเมินผลด้วย)  
 หมวดที่ 6 - ข้อ 6.1 เขียนรูปแบบบรรณานุกรม  
1632208 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
 หมวดที่ 1 - ข้อ 14 เพ่ิมเติมข้อมูลตอนเรียนหลังชื่ออาจารย์ผู้สอน  
 หมวดที่ 2 - ข้อ 2.2 พิจารณาการน าเสนอวัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาอีกครั้ง  
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รายวิชา ประเด็น - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัมนา หมายเหตุ 
 หมวดที่ 5 - ข้อ 5.1 สัปดาห์ที่ 16 เป็นการสอบปลายภาค (ระบุการวัดและประเมินผลด้วย)  
 หมวดที่ 6 - ข้อ 6.1 เขียนรูปแบบบรรณานุกรม  
1632312 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 
 หมวดที่ 1 - ข้อ 1.4 เพิ่มข้อมูลตอนเรียน  
 หมวดที่ 2 - ข้อ 2.2 ปรับการเขียนให้เห็นสิ่งที่จะด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาจากการสอนในภาคการศึกษาก่อนหน้า  
 หมวดที่ 4 - ตาราง 4.1 คอลัมน์กลยุทธ์การประเมิน ปรับค าในประเด็นต่าง ๆ เช่น ลบค าว่า “อาจารย์”  
 หมวดที่ 5 - ตาราง 5.1 คอลัมน์สัปดาห์ที่ ให้ใส่ (จ านวนชั่วโมง) ด้วย 

- คอลัมน์ การวัดและการประเมินผล ควรแยกประเด็นการวัดแต่ละการเรียนรู้ที่จะวัดให้ชัดเจน 
- สัปดาห์ที่ 16 ควรระบุการวัดและประเมินผล 

 

 หมวดที่ 6 - ข้อ 6.1 เขียนในรูปแบบบรรณานุกรม  
 หมวดที่ 7 - ตาราง 7.4 ลบข้อความ “ควรสอดคล้องกับหมวด 4 ข้อ 4.1” ออก  
1633119 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
 หมวดที่ 4 - ตาราง 4.1 คอลัมน์กลยุทธ์การประเมิน ใส่สัดส่วนมา แต่รวมแล้วไม่ครบ 100   
 หมวดที่ 5 - ตาราง 5.1 คอลัมน์กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน ให้เพิ่มหัวข้อ “กิจกรรม/ใบงาน”  

- ตาราง 5.1 คอลัมน์การวัดและประเมินผล เสนอแนะเขียนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินในตาราง 4.1 
- สัปดาห์ที่ 16 ใส่ประเด็นการวัดและประเมินผล 

 

 หมวดที่ 6 - ข้อ 6.3 จัดรูปแบบให้สวยงาม  
1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 8/2560 
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รายวิชา ประเด็น - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัมนา หมายเหตุ 
 หมวดที่ 2 - ข้อ 2.2 เสนอแนะให้เขียน “มอบหมายให้” หรือ “ก าหนดให้” ขึ้นประโยค  
 หมวดที่ 5 - ตาราง 5.1 คอลัมน์การวัดและประเมินผล ควรเขียนให้ชัดเจนว่าจะประเมินอะไร  
1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 
 หมวดที่ 4 - ตาราง 4.1 คอลัมน์กลยุทธ์การประเมิน ใส่สัดส่วนมา แต่รวมแล้วไม่ครบ 100%  
 หมวดที่ 5 - ตาราง 5.1 คอลัมน์กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน ให้เพิ่มหัวข้อ “กิจกรรม/ใบงาน”  

- ตาราง 5.1 คอลัมน์การวัดและประเมินผล น่าจะใส่ประเด็นการวัดไม่ถูกต้อง 
- สัปดาห์ที่ 16 ใส่ประเด็นการวัดและประเมินผล 

 

 หมวดที่ 6 - ข้อ 6.3 จัดรูปแบบให้สวยงาม  
 หมวดที่ 4 - ตาราง 4.1 คอลัมน์กลยุทธ์การประเมิน ใส่สัดส่วนมา แต่รวมแล้วไม่ครบ 100%  
1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 
 หมวดที่ 4 - ตาราง 4.1 คอลัมน์กลยุทธ์การประเมิน เสนอแนะให้เขียนแต่ความรับผิดชอบหลัก  
 หมวดที่ 5 - ตาราง 5.1 คอลัมน์การวัดและประเมินผล เสนอให้เพิ่มวิธีการวัด  
1633414 ห้องสมุดดิจิทัล 
 หมวดที่ 1 - ข้อ 1.4 เพิ่มข้อมูลตอนเรียน  
 หมวดที่ 2 - ข้อ 2.2 ปรับการเขียนให้เห็นสิ่งที่จะด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาจากการสอนในภาคการศึกษาก่อนหน้า  
 หมวดที่ 4 - ตาราง 4.1 คอลัมน์กลยุทธ์การประเมิน ปรับค าในประเด็นต่าง ๆ เช่น ลบค าว่า “อาจารย์”  
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รายวิชา ประเด็น - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัมนา หมายเหตุ 
 หมวดที่ 5 - ตาราง 5.1 คอลัมน์สัปดาห์ที่ ให้ใส่ (จ านวนชั่วโมง) ด้วย 

- คอลัมน์ การวัดและการประเมินผล ควรแยกประเด็นการวัดแต่ละการเรียนรู้ที่จะวัดให้ชัดเจน 
- สัปดาห์ที่ 16 ควรระบุการวัดและประเมินผล 

 

 หมวดที่ 6 - ข้อ 6.1 เขียนในรูปแบบบรรณานุกรม  
 หมวดที่ 7 - ตาราง 7.4 ลบข้อความ “ควรสอดคล้องกับหมวด 4 ข้อ 4.1” ออก  
1633415 การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 
 หมวดที่ 1 - ข้อมูลตอนเรียนเลือกใช้ 1 รูปแบบ  
 หมวดที่ 5 - ตาราง 5.1 คอลัมน์การวัดและประเมินผล เสนอแนะให้เขียนวิธีการวัดแยกในแต่ละการเรียนรู้  
 หมวดที่ 6 - ข้อ 6.1 เขียนในรูปแบบบรรณานุกรม  
1633416 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 
 หมวดที่ 4 - ตาราง 4.1 คอลัมน์กลยุทธ์การประเมิน ใส่สัดส่วนมา แต่รวมแล้วไม่ครบ 100%  
 หมวดที่ 5 - ตาราง 5.1 คอลัมน์กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน ให้เพิ่มหัวข้อ “กิจกรรม/ใบงาน”  

- ตาราง 5.1 คอลัมน์การวัดและประเมินผล น่าจะใส่ประเด็นการวัดไม่ถูกต้อง 
- สัปดาห์ที่ 16 ใส่ประเด็นการวัดและประเมินผล 

 

 หมวดที่ 6 - ข้อ 6.3 จัดรูปแบบให้สวยงาม  
1633902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 หมวดที่ 1 - ข้อมูลตอนเรียนเลือกใช้ 1 รูปแบบ  
 หมวดที่ 5 - ตาราง 5.1 คอลัมน์การวัดและประเมินผล เสนอแนะให้เขียนวิธีการวัดแยกในแต่ละการเรียนรู้  
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รายวิชา ประเด็น - ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัมนา หมายเหตุ 
 หมวดที่ 6 - ข้อ 6.1 เขียนในรูปแบบบรรณานุกรม  
1634414 การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 
 หมวดที่ 1 - ข้อ 1.5 ลบข้อมูลตอนเรียนออก  
 หมวดที่ 2 - ข้อ 2.2 พิจารณาการน าเสนอวัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาอีกครั้ง  
 หมวดที่ 5 - ตาราง 5.1 ให้เขียนแยก 15 สัปดาห์  

- ใบกิจกรรม ให้ใส่ในคอลัมน์กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน  
- พิจารณาการวัดและประเมินผลในแต่ละสัปดาห์อีกครั้ง 
- สัปดาห์ที่ 16 เป็นการสอบปลายภาค (สอบปลายภาควัดพฤติกรรม ?) 

 

 
 มติที่ประชุม รับทราบและน าไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
  



  

 4.2 โครงการบริการวิชาการ 
  ตามที่ ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ได้น าเสนอโครงการบริการวิชาการ ซึ่งมี(ร่าง) 
ประกาศคณะอนุกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน
การสอน ครั้งที่ 1/561 ซึ่งจ าเป็นต้องมีการปรับรูปแบบและการน าเสนอใหม่อีกครั้ง 
  นอกจากนี้ตาม (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ผู้เสนอหลักสูตรต้องช าระค่าธรรมเนียมากรขอรับ
รองหลักสูตร จ านวน 2,000 บาท/หลักสูตร และต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการจัดหลักสูตร จ านวน 500 บาท/
รุ่น  
  ดังนั้นหากโครงการบริการวิชาการนี้ผ่านการอนุมัติ จ าเป็นต้องใช้เงินบริหารหลักสูตร เป็น
เงิน 3,500 บาท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมพิจารณาอนุมัติใช้เงินดังกล่าว 
 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้ง 4 ท่าน มีมติอนุมัติให้ใช้เงินบริหาร
หลักสูตร จ านวน 3,500 บาทในการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
 ไม่มี 
 
 

ปิดการประชุม  เวลา 16.00 น. 
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


