
วาระการประชุม ครั้งที่ 10/2561 

วันศุกร ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-12.00 น.  

ณ หองหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

อาคาร 1 หอง 1102/1  

-------------------------------------------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตรฯ ครั้งท่ี 9/2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การติดตามแผนการปรับปรุงหลักสูตร (IP) ปการศึกษา 2561 (ดร.จิตชิน – การวางแผนการวิจัยของ 

นศ. ป 4) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การทวนสอบผลการเรียนรู ภาคการศึกษา 1/2561 

4.2 การจัดกิจกรรมปจฉิม นักศึกษาช้ันปท่ี 4 ปการศึกษา 2561 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันศุกร ท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 



 

รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังท่ี 10/2561 

วันศุกร ท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.  

ณ หองหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร อาคาร 1 หอง 1102/1  
-------------------------------------------------------- 

 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญญลักษม ตํานานจิตร กรรมการ 

3. อาจารย ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ   กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสุดา ปนตระกูล  กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติยา เนตรวงษ  กรรมการ 

6. อาจารย ดร.นันทวัน เรืองอราม   อาจารยผูสอน  

7. นางสาวสุกัญญา พวงแกว    เลขานุการ 

 

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.  

 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด ประธานท่ีประชุมกลาวเปดประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ไมมี 

   

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตรฯ คร้ังท่ี 

9/2561 
 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2561 วันพุธ ท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ.

2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หอง 1102/1 

อาคาร 1 ช้ัน 1 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คร้ังท่ี 10/2561 
 

  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 

 3.1 การติดตามแผนการปรับปรุงหลักสูตร (IP) ปการศึกษา 2561 (ดร.จิตชิน – 

การวางแผนการวิจัยของ นศ. ป 4) 

  ตามท่ีคณะกรรมการมีมติในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 วาระ 4.2 ท่ีเสนอแผนปรับปรุง

หลักสูตร โดยองคประกอบท่ี 3 ตัวบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ซ่ึงไดกําหนดใหนักศึกษาลง

เรียนรายวิชาโครงการพิเศษฯ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แตจากการสอบถามจากเจาหนาท่ีสํานักงาน

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พบปญหาในการเพ่ิมรายวิชาในระบบบริหารการศึกษา จึงขอเปลี่ยนมาเปน

รายวิชา การใชสารสนเทศเพื่อความคิดสรางสรรคและจินตนาการ (1633129) เพื่อใหนักศึกษาลงทะเบียนเปน

รายวิชาเลือกเสรี โดยมีเปาหมายคือใหนักศึกษาทํางานวิจัยตอเน่ืองจากรายวิชา การวิจัยเบ้ืองตนทาง

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร (1633207) ใหสําเร็จและสามารถตีพิมพเผยแพรในบทความ

วิชาการได 

  ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ไดแจงขอมูลช่ืองานวิจัยของนักศึกษา ดังน้ี



 

ลําดับ งานวิจัย สมาชิกกลุม อาจารยท่ีปรึกษา 

1 ความพึงพอใจตอการใหบริการของ บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางสาวกชวรรณ ชมภูนุช รหัส 005 

นางสาวขนิษฐา เอ่ียมชัย รหัส 016 (หู) 

นางสาวธนพร กฤษณคุปต รหัส 020 

บรรพต พิจิตรกําเนิด 

2 ความพึงพอใจในการใชทรัพยากรสารสนเทศและบริการสํานักวิทยาบริการขอ

สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษย

ศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางสาวดวงกมล วิเศษ 023 

นางสาวณัฐษมน ศรีรักษา 040 

นางสาวสิริรัตน สุขแกว ( หู ) 

บรรพต พิจิตรกําเนิด 

3 ความพึงพอใจในการสืบคนสารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ

มนุษยศาสตร ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต 

นางสาวสุพัตรา อินเจริญ 022 

นางสาวพิชชากร เหล็กสงษ 029 

นางสาวมาริษา ชัยประสิทธ์ิ 043 

นันทวัน เรืองอราม 

4 ความพึงพอใจในการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 

นายวรปรัช ปราจันทร รหัส 003 

นายสาทร จงกาญจนาสุนทร รหัส 010 

นางสาวกัลยามล เจียมใจ รหัส 014 

นันทวัน เรืองอราม 

5 การรูดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางสาวชลชินี ศรีสุข 013 

นางสาวพิมพชนก สิงหโต 036 

นางสาวญาณิศา  มากแจง 038 

จิตชิน จิตติสุขพงษ 

6 ความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางสาววัลยทิชา ดาบทอง  

นางสาวรุงทิวา อนุจร  

นางสาวสกุณทิพ ชิดสูงเนิน 

จิตชิน จิตติสุขพงษ 

7 การศึกษาการรูสารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นายณภัศกรณ เอ่ียมรัมย 

นางสาวจํานงนาถ พลอยพันแสง 

บุญญลักษม ตํานานจิตร 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คร้ังท่ี 10/2561 
 

  

ลําดับ งานวิจัย สมาชิกกลุม อาจารยท่ีปรึกษา 

นางสาวณัฏฐกานต ทาแสง 

8 ความพึงพอใจในการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 

นางสาวปยะธิดา มะลิคง 041 

นางสาวชัญญาพัทธ ภาพัฒณหงส 047 

บุญลักษณ ตํานานจิตร 

9 การใชบริการและกิจกรรมตามบทบาทและหนาท่ีสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางสาวนาถลดา บุตรสันต์ิ 015 

นางสาววัชราภรณ นอยกรณ 046 

นางสาวจันทปภา บริบูรณ 049 

สายสุดา ปนตระกูล 

10 ความพึงพอใจตอการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางสาวฉันทชนก ฝนเชย รหัส 002 

นางสาวตรีทิพย ขันธพร รหัส 007 

นางสาวปภัสรา ฝกศิลป รหัส 008 

สายสุดา ปนตระกูล 

11 ความตองการและปญหาการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางสาวบัณฑิตา มาประชา 009 

นางสาวทัศนีย ภูหมอก 027 (หู) 

นางสาวอัยดากานต ปงอุทา 034 

ปริศนา มัชฌิมา 

12 ความพึงพอใจตอการเขาใชฐานขอมูลออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

นางสาวอัจฉริยาพร พืบขุนทด 035 

นางสาววรรณพร รักถนอม 001 

นางสาวนภัสสร รงคสถิต 021 

ปริศนา มัฌชิมา 

  

  



 

  ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ เสนอวา หัวของานวิจัย อาจารยท่ีปรึกษาสามารถพูดคุยกับนักศึกษา

และปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม และทันตอเวลาการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 2/2561 

  ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด นําเสนอเกณฑการประเมินผลการเรียน ในรายวิชา การใช

สารสนเทศเพื่อความคิดสรางสรรคและจินตนาการ (1633129) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   เกรด A  สําหรับนักศึกษาที่ทํางานวิจัยเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลา และไดตีพิมพ

เผยแพรในวารสารวิชาการ หรือประชุมวิชาการ (พิจารณาจากใบตอบรับเปนสําคัญ)  

   เกรด B+ สําหรับนักศึกษาท่ีทํางานวิจัยเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลา แตไมไดตีพิมพ

เผยแพรในวารสารวิชาการ 

   เกรด B สําหรับนักศึกษาท่ีทํางานวิจัยเสร็จสมบูรณชากวากําหนดเวลา  

   เกรด I สําหรับนักศึกษาท่ีทํางานวิจัยไมเสร็จสมบูรณ 

 

 มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นดวยตามท่ีเสนอในท่ีประชุม 

    

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การทวนสอบผลการเรียนรู ภาคการศึกษา 1/2561  

  ตามท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ไดรวมพิจารณาทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ภาคการศึกษา 1/2561 มีรายงานสรุปผลการทวนสอบ ดังน้ี 

รหัสวิชา อาจารยผูสอน ขอเสนอแนะ ขอสังเกต 

ชั้นป 1 

1500201 

ความเปนสวนดุสิต 

ทีมคณาจารย รอ  

1631103 

สารสนเทศ หองสมุด 

และสังคม 

ผศ.ดร.สายสุดา ปน

ตระกูล 

หมวด 5 - ระดับการ

ประเมินควรระบุให

ถูกตอง คาเฉลี่ย > 4.50 

ผลการประเมินระดับ

มากท่ีสุด 

 

1631104 

ทักษะการรูสารสนเทศ 

ผศ.ดร.สายสุดา ปน

ตระกูล 

หมวด 5 - ระดับการ

ประเมินควรระบุให

ถูกตอง คาเฉลี่ย > 4.50 

ผลการประเมินระดับ

มากท่ีสุด 

 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คร้ังท่ี 10/2561 
 

  

รหัสวิชา อาจารยผูสอน ขอเสนอแนะ ขอสังเกต 

1631105 

ทักษะจําเปนของนัก

สารสนเทศในยุคดิจิทัล 

ผศ.ดร.บุญญลักษม 

ตํานานจิตร 

หมวด 2 ขอ 2.3 ควร

ระบุวิธีการสอนที่ระบุใน

รายละเอียดของรายวิชา

ดวย 

หมวด 3 ขอ 3.4 ควร

ระบุจํานวนและรอยละ

ของผูไมผานเกณฑดวย 

- 

1631307 

การบริการสารสนเทศ 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร

กําเนิด 

หมวด 3 ขอ 3.2 จํานวน

ผูเรียนที่สอบผาน

รายวิชาน้ีไมตรงกับ

ความเปนจริง 

- 

1631603 

การอานภาษาอังกฤษ

สําหรับนักสารสนเทศ 

ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณ

ทีป และอ.HUBERT 

RUCH 

ควรปรับการนําเสนอให

เปนไปตามรูปแบบของ

สาขาวิชาฯ 

 

ชั้นป 2 

1500120 

ภาษาอังกฤษเพื่อการนํา

ตน 

ทีมคณาจารย รอ  

1632206 

การทํารายการ

ทรัพยากรสารสนเทศ 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร

กําเนิด 

หมวด 3 ขอ 3.2 จํานวน

ผูเรียนที่สอบผาน

รายวิชาน้ีไมตรงกับ

ความเปนจริง 

 

1632207 

การจัดหมูทรัพยากร

สารสนเทศ 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ - ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู

ดานความรูท่ีไมผานมี

จํานวนมาก อาจารย

ผูสอนควรหาวิธีพัฒนา

นักศึกษาในภาค

การศึกษาน้ันๆ 

1632310 

การศึกษาผูใช 

ดร.นันทวัน เรืองอราม - - 
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รหัสวิชา อาจารยผูสอน ขอเสนอแนะ ขอสังเกต 

1632311 

การบริการอางอิงและ

สารสนเทศ 

ผศ.ดร.บุญญลักษม 

ตํานานจิตร 

หมวด 2 ขอ 2.3 ควร

ระบุวิธีการสอนที่ระบุใน

รายละเอียดของรายวิชา

ดวย 

หมวด 3 ขอ 3.4 ควร

ระบุจํานวนและรอยละ

ของผูไมผานเกณฑดวย 

- 

4000112 

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรใน

ชีวิตประจําวัน 

ทีมคณาจารย รอ  

ชั้นป 3 

1633118 

การเขียนโปรแกรมข้ัน 

พื้นฐานสําหรับงาน

หองสมุดและสารสนเทศ 

อ.ชูติวรรณ บุญอาชา

ทอง 

หมวด 1 ผูรับผิดชอบ

รายวิชาควรเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หมวด 5 ขาดขอมูลการ

ประเมินผลการเรียนการ

สอน  

 

1633120 

โปรแกรมประยุกต

สําหรับงานหองสมุดและ

สารสนเทศ 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร

กําเนิด 

ลงช่ือผูทวนสอบ ควร

เปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรปจจุบันทั้งหมด 

- 

1633122 

การพัฒนาเว็บหองสมุด

และสารสนเทศ 

ผศ.ดร.ปริศนา มัฌชิมา หมวด 5 - ระดับการ

ประเมินควรระบุให

ถูกตอง คาเฉลี่ย > 4.50 

ผลการประเมินระดับ

มากท่ีสุด 

- 

1633207 ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ - ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู

ดานความรูท่ีไมผานมี

จํานวนมาก อาจารย
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รหัสวิชา อาจารยผูสอน ขอเสนอแนะ ขอสังเกต 

การวิจัยเบ้ืองตนทาง

บรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร 

ผูสอนควรหาวิธีพัฒนา

นักศึกษาในภาค

การศึกษาน้ันๆ 

1634104 

เครือขายสังคมหองสมุด

และสารสนเทศ 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ - ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู

ดานความรูท่ีไมผานมี

จํานวนมาก อาจารย

ผูสอนควรหาวิธีพัฒนา

นักศึกษาในภาค

การศึกษาน้ันๆ 

1634418 

การจัดการความรูและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงศ หมวด 5 - ระดับการ

ประเมินควรระบุให

ถูกตอง คาเฉลี่ย > 4.50 

ผลการประเมินระดับ

มากท่ีสุด 

- 

1634510 

สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส 

ดร.นันทวัน เรืองอราม หมวด 5 - ระดับการ

ประเมินควรระบุให

ถูกตอง คาเฉลี่ย > 4.50 

ผลการประเมินระดับ

มากท่ีสุด 

- 

ชั้นป 4 

1634805  

การฝกประสบการณ

วิชาชีพ

บรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ควรปรับเปลี่ยนการ

นําเสนอใหดูงายขึ้น 

- 

     

 มติท่ีประชุม รับทราบและแจงใหอาจารยผูสอนแตละรายวิชารับทราบและพิจารณา

ทบทวนอีกคร้ัง กอนนําสงในวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 
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 4.2 การจัดกิจกรรมปจฉิม นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ปการศึกษา 2561 

  หลักสูตรฯ กําหนดจัดงานปจฉิม นักศึกษาช้ันปท่ี 4 ปการศึกษา 2561 โดยจัดในวันที่ 17 

ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หองประชุมปนนอย ช้ัน 4 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยในงานจะมีกิจกรรม 

   ๐ พ่ี’57 พบนอง โดยวิทยากรท่ีเปนรุนพ่ี 3 คน ไดแก นางสาววรรณศิริ เจริญราง, 

นางสาวนุสบา เจริญสิรกุลชัย และนางสาวกานตพิชชา บุณยรังค เพื่อบอกเลาประสบการณในการหางานและ

การทํางานในชวง 1 ปที่ผานมา  

   ๐ ป 4 รายงานผลการฝกประสบการณวิชาชีพฯ 

  การนี้ขออนุมัติใชเงินกิจกรรมนักศึกษา จํานวน  บาท 

   ๐ คาตอบแทนวิทยากร คนละ 1,000 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 

   ๐ คาของวาง     เปนเงิน 2,450 บาท 

   ๐ คาพิซซา      เปนเงิน 1,540 บาท 

    รวมเปนเงินท้ังสิ้น 6,990 บาท (หกพันเการอยเกาสิบบาทถวน) 

  

 มติท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติใชเงินกิจกรรมนักศึกษา จํานวน 6,990 บาท 

 

 4.3 การฝกประสบการณวิชาชีพฯ ภาคการศึกษา 1/2562 

  ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด ขอหารือเกี่ยวกับการสงนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพ

ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ภาคการศึกษา 1/2562 โดยแจงวาหนวยงานและสถานที่ฝก

ประสบการณฯ ในภาคการศึกษา 1/2561 มีขอทักทวงเรื่องระยะเวลาในการฝกประสบการณ 600 ช่ัวโมง ซ่ึง

นานเกินไป ควรฝกเพียง 2 เดือนก็เพียงพอ และหากครั้งตอไปจะสงเด็กมาฝกประสบการณ 600 ช่ัวโมง 

อาจจะไมรับเขาฝก  

  ดังน้ันในภาคการศึกษา 2/2561 เสนอใหสงนักศึกษาฝกงาน 2 ชวงเวลา คือ 

1) ชวง 1 เดือนแรก ใหนักศึกษาเขาฝกงานตามหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

2) ชวง 2 เดือนหลัง ใหนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพภายนอกมหาวิทยาลัย

ตามท่ีแจงความประสงคกับทางหลักสูตร 

  

 มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบกับวิธีการบริหารจัดการลักษณะน้ี 
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 4.4 กิจกรรมการสัมมนาในภาคการศึกษา 2/2561 

  ผศ.ดร.สายสุดา ปนตระกูล ขอหารือเกี่ยวกับการใหความรูแกนักศึกษาเกี่ยวกับการเตรียม

ความพรอมกอนท่ีจะออกไปฝกประสบการณวิชาชีพ ซ่ึงอาจใชชองทางการจัดกิจกรรมสัมมนา โดยการเชิญ

วิทยากรท่ีเปนหัวหนาหองสมุดและหนวยงานบริการสารสนเทศลักษณะตาง ๆ มานําเสนอคุณลักษณะของ

บุคลากรที่จะรับเขาทํางาน ซ่ึงอาจใชความรวมมือจากรายวิชา สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร จัดกิจกรรมดังกลาว 

 

 มติท่ีประชุม ดร.นันทวัน เรืองอราม ขอรับขอมูลเพื่อนําไปศึกษาความเปนไปได และ

จะแจงใหท่ีประชุมทราบตอไป 

  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

 5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันศุกร ที่ 14 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 

  ประธานหลักสูตรฯแจงตอท่ีประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 

ณ วันศุกร ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังน้ี 

   ๐ เงินบริหารหลักสูตร มีรายการเคลื่อนไหว ไดแก 

    - จายเงิน – คาอาหารกลางวันเลี้ยงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  2,394 บาท 

   ยอดเงินคงเหลือท้ังสิ้น 94,693.16 บาท 
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   ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา ไมมีรายการเคลื่อนไหว ไดแก 

    - จายเงิน – กิจกรรมปจฉิมนิเทศ นศ. ป 4  7,250 บาท 

    ยอดเงินคงเหลือท้ังส้ิน 33,841.34 บาท 

 

 
  

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
 

ปดการประชุม  เวลา 12.00 น.  
 

 

 

 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแกว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด 

   ผูจดรายงานการประชุม                ผูตรวจรายงานการประชุม 


