1

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ครั้งที่ 4/2553
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553
............................................................................................................................................................
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.บังอร
2. อาจารย์จันทนา
3. อาจารย์วิทยา
4. ผศ.ดร.พนม
5. อาจารย์เสงี่ยม
6. อาจารย์พิชิต
7. อาจารย์สมพงษ์
8. อาจารย์นงลักษณ์
9. อาจารย์กัญญาณัฐ
10. อาจารย์ญาติมา
11. อาจารย์ศิรชญาน์
12.อาจารย์สุรชัย
13.อาจารย์อนันต์
14.อาจารย์กฤชญา
15.อาจารย์วรางคนา
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น
1. อาจารยธารินี
2. อาจารย์นันท์นภัส
3. อาจารย์วิไลลักษณ์
4. อาจารย์วรายุ
5. อาจารย์สุชาติ

เบ็ญจาธิกุล
อินทฉิม
เบ็ญจาธิกุล
วรรณศิริ
บุษบาบาน
กาลจักร
สุเมธกชกร
ศิริพิศ
ไฝคา
นุชแดง
การะเวก
สุภาวิตา
โพธิกุล
พุ่มพิน
โพธิรักษ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

กิติกาญจนโสภณ หัวหน้าสาขาการตลาด
ผลตาล
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ฯ
แก้วกระจ่าง ผู้อานวยการกองทุนกู้ยืม
การศึกษา
ยุวานนท์
อาจารย์สาขาการจัดการการกีฬา
ปรักทยานนท์ หัวหน้าสาขาการจัดการอุตฯ

2

6. อาจารย์ไลลา
7. อาจารย์ทิพวรรณ
8. อาจารย์ธนพันธุ์

หริ่มเพ็ง
พฤฒากรณ์
พูลชอบ

9. ดร.นภัทร
10.ศ.ดร.ชานาญ
11.รศ.ดิเรก
12.อาจารย์สุวิมล
13.อาจารย์วิไลลักษณ์
14.น.ส.กัญญานัส

จันทรารมณ์
ฉัตรแก้ว
ทองอร่าม
จอดพิมาย
แก้วกระจ่าง
แก้วรักษา

อาจารย์สาขาอิสลามฯ
หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าสาขาการเมือง
การปกครอง
อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจมหาฯ
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีฯ
อาจารย์สาขาเทคโนโลยีฯ
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
ผอ.ฝ่ายกองทุน
เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา 16.15 น.
ประธานที่ประชุม
ดร.บังอร
เบ็ญจาธิกุล
ประธานที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องแจ้งที่ประชุม
1.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
สานักพัฒนาตาราและสื่อทางวิชาการ แจ้งเอกสารที่ส่งทาในรายวิชาต่างๆ
ขอให้อาจารย์ผู้สอนติดต่อรับเอกสารที่สานัก
1.2 การสารวจสมุดเพื่อประกอบการเรียนของนักศึกษา
สานักวิชาการใคร่ขอให้คณะสารวจเกี่ยวกับจานวนสมุดที่ต้องการใช้ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
1.3 การบูรณาการงานบริการงานทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
ลาดับ
คณะ
โครงการ
รายวิชา
1 คณะบริหารธุรกิจ
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้งาน
วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ สาหรับบุคคลธุรกิจ
ทั่วไป
โครงการเทคนิคการตกแต่งภาพด้วย
โปรแกรมPhotoshop สาหรับบุคคล
ทั่วไป
2
คณะบัญชี
โครงการกลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้ วิชาการภาษีอากร
บุคคลธรรมดา
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ลาดับ
คณะ
3
คณะรัฐศาสตร์
4

คณะนิติศาสตร์
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คณะพยาบาลศาสตร์
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คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
คณะนิเทศศาสตร์

7
8
9

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์
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บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ
รายวิชา
โครงการอบรมภาวะผู้นาให้กับผู้บริหาร วิชาภาวะผู้นาและการพัฒนา
ท้องถิ่น
ผู้นา
โครงการให้คาปรึกษาและช่วยเหลือ วิชากฎหมายครอบครัว
ประชาชนทางด้านกฎหม ายสู่หมู่บ้าน
ร่วมเกื้อ
โครงการตรวจมะเร็งเต้านมสตรีด้วย วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ
ตนเอง
โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นาของ รายวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการชุมชน
องค์การ
โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
ตลาดเก่าชาวนา
โทรทัศน์เบื้องต้น
โครงการคลินิกไอที
วิชาระบบปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนา
ทักษะการบริโภคอาหารฮาลาลของ
ชุมชนมุสลิม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ของกระทรวงมหาดไทย

วิชาการบริหารจัดการฮาลาน

วิชาการพัฒนาหลักสูตรการ
สอน และวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

1.4 การบูรณาการงานบริการงานทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
ลาดับ
คณะ
1 คณะบริหารธุรกิจ

2

คณะบัญชี

3

คณะรัฐศาสตร์

โครงการ
งานวิจัย
โครงการเทคนิคการตกแต่งภาพด้วย
เรื่อง การพัฒนาการเรียน
โปรแกรม Photoshop สาหรับบุคคล คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เทคนิคการตกแต่งภาพด้วย
ทั่วไป
(Adobe Photoshop cs3)
โครงการ กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้ เรื่อง การบูรณาการการจัดการศึกษา
บุคคลธรรมดา
เพื่อท้องถิ่น กรณีศึกษาวิชาการภาษี
อากร
โครงการ อบรมภาวะผู้นาให้กับผู้บริหาร เรื่อง บทบาทของผู้นาท้องถิ่นใน

4

ลาดับ

4

5

6

7

8

9

10

คณะ

โครงการ

งานวิจัย
ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนา กรณีศึกษา
:
องค์การบริหารส่วนตาบล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม
คณะนิติศาสตร์
โครงการให้คาปรึกษาแ ละช่วยเหลือ เรื่องการใช้อานาจปกครองบุตร
ประชาชนทางด้านกฎหมายสู่หมู่บ้าน ภายหลังการหย่า ศึกษาผู้ใช้
ร่วมเกื้อ
อานาจปกครองเป็นผู้ไร้
ความสามารถ
คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพ
เรื่อง การส่งเสริมพฤติกรรม
ประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชุมชนวัดปุรณา สุขภาพของผู้ป่ วยเบาหวาน
วาส
ในชุมชนวัดปุรณาวาส
คณะเทคโนโลยีและ โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นาของ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบ
นวัตกรรม
ผู้ประกอบการชุมชน
พฤติกรรมของผู้นากับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษาภาครัฐ
คณะนิเทศศาสตร์
โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เรื่อง การสารวจพฤติกรรมของ
ตลาดเก่าชาวนา
ผู้ฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและ
ชุมชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และ โครงการคลินิกไอที
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยี
ปัจจัยแวดล้อมกับการเลือกใช้
บริการระบบอินเตอร์เน็ตในการ
สืบค้นข้อมูลของประชาชนแขวง
บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
คณะศิลปศาสตร์
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนา
เรื่อง การพัฒนาทักษะการเลือก
ทักษะการบริโภคอาหารฮาลาล
บริโภคอาหารฮาลาลของชาว
มุสลิมในกรุงเทพธนบุรี
บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากร
เรื่อง การสร้าง
ตัวแบบ
มนุษย์
ความสาเร็จในการเป็นวิทยากร
กระบวนการจัดการเรียนรู้ชุมชน
ของนักวิชาการพัฒนาชุมชน
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1.5 การประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการแก่สังคม
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ ) และอาจารย์ญาติมา นุชแดง ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าในการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบของ การให้บริการวิชาการแก่สังคมในครั้งต่อไปควรมีการประเมินผลที่เกิด
กับนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการนาความรู้ ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์
การชี้แจงแนะนาให้ผู้รับบริการหรือประชาชนเพื่อจะได้นาประโยชน์ไปใช้ได้อย่างแท้จริง
1.6 การนาผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ ให้คณบดีทุกคณะนาผลการ
ประเมินประโยชน์ไปเผยแพร่ต่อคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภายในคณะและต่อสาธารณาชน เพื่อให้นา
ประโยชน์จากการประเมินดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
ในส่วนของเรื่องการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย อาจารย์จันทนา อินทฉิม ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าแต่ละ
คณะต้องมีการนาผลการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการในภาคเรียนที่ 1/2553
มาไปพัฒนา
กระบวนการดาเนินการจัด ในภาคเรียนที่ 2/2553 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2553

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การรายงานผลการดาเนินการตามหลักสูตรประจาภาคเรียนที่ 1/2553
และภาพรวมของหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2553 ตามแบบ สมอ.07-02 มีการรายงานผล
ดังนี้
- คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงสร้างรายวิชาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากได้มี
การปรับปรุงเมื่อ ปีการศึกษา 2551
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- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มี 1 สาขาวิชาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2552 และปรับตาม
กรอบ TQF เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2553
- คณะนิติศาสตร์
เปิดหลักสูตร 2 หลักสูตรไม่มีการปรับเปลี่ยน และสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- คณะรัฐศาสตร์
เปิดหลักสูตร 4 หลักสูตร ไม่มีการปรับเปลี่ยน และสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- คณะบัญชี
เปิดหลักสูตร 1 หลักสูตร ไม่มีการปรับเปลี่ยน และสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- คณะพยาบาลศาสตร์
เปิดหลักสูตร 1 หลักสูตร ไม่มีการปรับเปลี่ยน และสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- คณะนิเทศศาสตร์
เปิดหลักสูตร 1 หลักสูตร ไม่มีการปรับเปลี่ยน และสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา
- คณะศิลปศาสตร์
เปิดหลักสูตร 3 หลักสูตร ไม่มีการปรับเปลี่ยน และสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เปิดหลักสูตร 2 หลักสูตร ไม่มีการปรับเปลี่ยน และสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มติคณะกรรมการ
คณะ กรรมการมอบหมายคณะ ดาเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.2 การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการเรียนการสอน ประจาภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2553
คณะบริหารธุรกิจ
คณะกรรมการวิชาการคณะ รายงานจากแผนการสอนที่ระบุวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ เช่น การทาโครงการ ทาโครงงาน การศึกษาดูงานนอกสถานที่และแบบ
ประเมินผลการสอนโดยนักศึกษามีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51
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- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะกรรมการวิชาการคณะ รายงานกิจกรรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เช่น
โครงงานทางด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งระบุไว้ในแผนการสอนและประเมินการสอนคณาจารย์โดยนักศึกษามีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51
- คณะพยาบาลศาสตร์
คณะกรรมการวิชาการคณะ รายงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกฝึกงาน
ในสถานที่จริงคือโรงพยาบาล การออกให้บริการแก่สังคมที่สถานีอนามัยจัดทาเป็นโครงการ
และประเมินการสอนคณาจารย์โดยนักศึกษามีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51
- คณะรัฐศาสตร์
คณะกรรมการวิชาการคณะ รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ เช่น การศึกษาดูงานที่รัฐสภา การเชิญวิทยาการภายนอกมาบรรยายระบุไว้ใน
แผนการสอนและประเมินการสอนคณาจารย์โดยนักศึกษามีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51
- คณะนิติศาสตร์
คณะกรรมการวิชาการคณะ รายงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ เช่น การศึกษาดูงานที่ศาล การศึกษากรณีศึกษาโดยศาลจาลองและประเมินการสอน
คณาจารย์โดยนักศึกษามีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51
- คณะบัญชี
คณะกรรมการวิชาการคณะ รายงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ เช่น การจัดสัมมนาทางการบัญชี การฝึกงานของนักศึกษาที่สถานประกอบการ และ
ประเมินการสอนคณาจารย์โดยนักศึกษามีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51
- คณะศิลปศาสตร์
คณะกรรมการวิชาการคณะ รายงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ เช่น การฝึกงานของนักศึกษาที่โรงแรม การอบรมมัคคุเทศก์ และประเมินการสอน
คณาจารย์โดยนักศึกษามีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51
- คณะนิเทศศาสตร์
คณะกรรมการวิชาการคณะ รายงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ เช่น การฝึกจัดรายการวิทยุของมหาวิทยาลัย การฝึกงาน เช่น สถานีแห่งประเทศไทย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล และประเมินการสอนคณาจารย์โดยนักศึกษามีค่า เฉลี่ย
มากกว่า 3.51
- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะกรรมการวิชาการคณะ รายงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
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สาคัญ เช่น การศึกษาดูงานที่กระทรวงอนุรักษ์พลังงาน การจัดการฟาร์มศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติที่จังหวัดระยอง
มติคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารมอบหมายให้คณบดีรับผิดชอบในการ
ติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและรายงานต่อ
ท่านอธิการบดีเพื่อตรวจสอบต่อไป
4.3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ให้ผู้รับผิดชอบใน
ส่วนของงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คื อสานักแผนและประกันคุณภาพ ไปจัดทา
ระบบ การดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม แล้วนามาเสนอในที่ประชุมใน
ส่วนในเรื่องของการสารวจความต้องการของชุมชน ให้คณบดี ทุกคณะไปดาเนินการ
แล้วจัดส่งผลการสารวจที่สานักแผนและประกันคุณภาพ เพื่อนาไปกาหนดทิศทางและการ
จัดทาแผนบริการวิชาการแก่สังคม แล้วนามาเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป
ในเรื่องของการจัดทาแผนและคู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม ให้สานักแผนและ
ประกันคุณภาพเป็นผู้ดาเนินการในส่วนของมหาวิทยาลัย ส่วนในระดับคณะ ให้คณบดีแต่ละ
คณะไปดาเนินการ
มติคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร เห็นชอบและ ให้ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
4.4 การประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
ผลการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน คือ
คณะบริหารธุรกิจ ได้นาโครงการอบรมการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ สาหรับบุคคล
ทั่วไป และโครงการเทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม
Photoshop สาหรับบุคคลทั่วไปไปบูรณา
การกับราย วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจผลการบูรณาการ ผลการประเมินพบว่า ผู้เรี ยน
สามารถนาไปใช้ในการทบทวนหลังเรียน ได้อย่างไม่จากัดจานวนครั้ง เวลา และสถานที่ ทา
ให้ยืดหยุ่นในการเรียน ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ส่วนผู้เรียนที่มีลักษณะการที่
เรียนได้ช้าก็จะได้ใช้ ประโยชน์จากการยืดหยุ่นเวลาในการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วย
สอนทาให้สามารถทบทวนได้บ่อยครั้งจึงทาให้ผู้เรียนเหล่านี้เรียนได้มากขึ้น ผู้เรียนรู้สึกพอใจ
และไม่เกิดความกดดันขณะเรียน เมื่อผู้เรียนที่เรียนรู้ไม่ทันผู้อื่น ทาให้ไม่รู้สึกเครียดในระหว่าง
เรียน จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนส นใจ และกระตือรือร้น
ที่จะเรียนบทเรียนมากยิ่งขึ้น คณะบัญชีได้นาโครงการกลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ไปบูรณาการกับ วิชาการภาษีอากรผลการประเมินพบว่า นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในข้อ
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กฎหมายและวิธีการคานวณภาษีได้อย่างถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยากที่เรียนมากขึ้น คณะรัฐศาสตร์ นาโครงการอบรมภาวะผู้นาให้กับ
ผู้บริหารท้องถิ่นบูรณาการกับวิชาภาวะผู้นาและการพัฒนาผู้นา ผลการประเมินพบว่า ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้นา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไ ด้อย่าง
ทันท่วงที คณะนิติศาสตร์ นาโครงการให้คาปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย
สู่หมู่บ้านร่วมเกื้อ ไปบูรณาการกับ วิชากฎหมายครอบครัว ผลการประเมินพบว่า นักศึกษา
สามารถเข้าใจถึงหลักกฎหมายมากขึ้นจากผลการประเมินก่อนเรียนมีนักศึกษาสามารถผ่าน
เกณฑ์เพียง 50 % แต่ เมื่อได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแล้วนักศึกษาสามารถนา
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ และสามารถทาแบบทดสอบผ่านถึง 100 คณะพยาบาลศาสตร์ นา
โครงการตรวจมะเร็งเต้านมสตรีด้วยตนเอง
ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนกับราย วิชาการประเมิน
ภาวะสุขภาพ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้นา โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นาของ
ผู้ประกอบการชุมชนบูรณาการกับราย รายวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การผลการประเมิน
พบว่า นักศึกษามีทักษะและภาวะความเป็นผู้นาสูง มีความกล้าแสดงออก คณะนิเทศศาสตร์
ได้นาโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนตลาดเก่าชาวนา
บูรณาการกับรายวิชาวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาโครงการคลินิกไอที ไปบูรณา
การกับ วิชาระบบปฏิบัติการ ผลการประเมินพบว่า นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการลง
Windows เบื้องต้น โดยวัดจากการที่ให้นักศึกษาปฏิบัติการลงโปรแกรม Windows เบื้องต้ น
นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติได้ คณะศิลปศาสตร์ นาโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนา
ทักษะการบริโภคอาหารฮาลาลของชุมชนมุสลิม และโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้อาจารย์
บุคลากรและบุคลทั่วไป ไปบูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผลการประเมิน
พบว่า นักศึกษาสามารถเรีย นรู้และแก้ไขปัญหา และมีทักษะการเบือกบริโภคอาหารฮาลาลได้
และนักศึกษาสามารถอ่านออกเสียงได้ตรงตามตัวสะกด บัณฑิตวิทยาลัย นาโครงการฝึกอบรม
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของกระทรวงมหาดไทย บูรณาการกับการ
เรียนการสอนในราย รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรการสอน และวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
มติคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารมอบหมายให้สานักแผนและประกัน
คุณภาพนาผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาแผน กระบวนการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
สม่าเสมอและให้เป็นรูปธรรมต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 17.43 น.
.....................................................ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววรางคนา โพธิรักษ์)

