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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
อาจารย์สฤษดิ์ ศรีโยธิน ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการตามวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1
สรุปเรื่อง

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
กาหนดลงชื่อรับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี 2558 รอบที่ 1
กาหนดลงชื่อรับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี 2558 รอบที่ 1

ตามที่มีการกาหนดส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจาปี 2558 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 ในวันที่ 24 มีนาคม
2559 นั้น ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ จึงขอความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่าน ลงชื่อรับทราบผลการ
ประเมินในวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จะลงชื่อรับทราบผลการประเมิน เวลา 13.00 – 16.00 น. ถ้าไม่มารับทราบผลการประเมินในเวลาที่กาหนดถือว่าผู้รับ
ประเมินรับรองผลการประเมินของตนเอง
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2
ขอแจ้งระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนรอบที่ 2
สรุปเรื่อง
ขอแจ้งระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนรอบที่ 2 เนื่องจากกองอาคารสถานที่ได้แจ้ง
มายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในเรื่องของการดาเนินการปรับปรุงอาคาร ไม่แล้ วเสร็จตามกาหนด
ระยะเวลา สานักส่งเสริมวิชาการฯ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงห้องเรียนของอาคาร 11 ชั้น 3-5 มายัง
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จากเดิม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 เปลี่ยนเป็น
จนสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน วันที่ 28 เมษายน 2559 รายละเอีดดังเอกสารแนบ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 15 หน้า

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 15 หน้า

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 15 หน้า

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 15 หน้า

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 –
12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง1116

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 15 หน้า

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1
การพิจารณาการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 5 ด้าน
สรุปเรื่อง
การพิจารณาการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 5 ด้าน สื่บเนื่องจากการประชุมใน
ครั้งที่ 6/2559 ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 นั้น ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณา
การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู้ ในแต่ ล ะด้ า น 5 ด้ า น โดยมี ม ติ ก าหนด ผลการเรีย นรู้ ในแต่ ล ะด้ า น 5 ด้ าน ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน
2) รักความถูกต้องและความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
และอยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์
3) มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจปัญหาทางสังคมคานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) ปลูกฝังจรรณยาบรรณนั กจิตวิทยา ค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคมไทย และความเป็นสวน
ดุสิตให้นักศึกษาเกิดความตระหนักความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
2) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกประเด็นปัญหาทางจริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาใน
การเรียนการสอน
3) ปลูกฝังเรื่องความยุติธรรมผ่านกระบวนการเรียนการสอน และการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย
4) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ การบาเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อเข้าใจปัญหา
สังคม และเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมในอนาคต
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมที่มอบหมายในชั้นเรียน และจากการมี
บทบาทในโครงการต่าง ๆ ที่ทางหลักสูตรจัดขึ้น
2) ประเมิน จากการแบ่ งบทบาทหน้าที่และความกระตือรือร้นของนักศึกษา ในการเข้าร่ว ม
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
3) ประเมินจากทัศนคติ ปฏิกิริยาการตอบสนอง ความรับผิดชอบ และความพึงพอใจในบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในโครงการ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 15 หน้า

2 ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสาคัญ
ในสาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
2) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง รวมทั้งติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
อย่างต่อเนื่อง
3) สามารถน าความรู้แ ละประสบการณ์ ในการศึ ก ษาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาและจิ ตวิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรม
4) มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่
มีความเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นการนาความรู้ไปเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้วิธีการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยจัดการเรียนการสอนที่โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญที่เน้นหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ศาสตร์เพื่อการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง และสามารถ
ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อให้เป็นตามลักษณะของรายวิชา
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
3) ใช้การอภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การมอบหมายให้นักศึกษา
ค้นคว้าอิสระพร้อมนาเสนอในชั้นเรียนโดยผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การทดสอบ
2) การประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
3) การประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
4) การประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 15 หน้า

3 ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ อ ย่ างเป็ น ระบบตามหลั ก การที่ ได้ ศึ ก ษามารวมทั้ ง
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
2) มีทักษะและความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษา
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้
3) มีความสามารถอธิบาย แยกแยะ และวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ จากความรู้ที่
ได้ศึกษามา รวมทั้งสามารถแก้ไขปั ญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์ความรู้ได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การสอนโดยการอภิปรายกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานจริง
เพื่อการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
2) การสอนโดยใช้ส ถานการณ์ จาลองและบทบาทสมมติเพื่ อให้ นักศึกษาได้ใช้วิธีการแก้ไข
ปัญหาในสถาณการณ์ที่จาลองได้อย่างเหมาะสม
3) การสอนโดยการใช้กรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพของการแก้ไข
ปัญหาชัดเจนขึ้น
4) การสอนโดยการให้นักศึกษาปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึก
ปฏิบัติโดยการนาความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.3 กลยุทธ์การสอนการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ให้ นั ก ศึกษาได้ อธิบ ายแนวคิ ดของการแก้ปั ญ หาและวิธีการแก้ ปัญ หาโดยการประยุก ต์
ความรู้ ที่ เรี ย นมา โดยเน้ น การน าไปใช้ วิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมิ น ค่า การทดสอบความรู้โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
2) ประเมิน ผลการปฎิบัติงานของนักศึกษา เช่น การนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน แบบ
บันทึกการเรียนรู้จากสถานการณ์จาลอง การอภิปรายกลุ่มในการสัมมนา ผลการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาที่
มอบหมายเป็นต้น

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 15 หน้า

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผู้อื่นโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ที่ ดี แ ละสามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3) มีความรับ ผิดชอบในการพัฒ นาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาตลอดจนสามารถเป็น
สมาชิกที่ดีของกลุ่ม
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างตัวบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) จัดการเรียนการสอนโดยกาหนดให้มีการทางานเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดทักษะในการสื่อสารและ
การทางานร่วมกันในบทบาทของผู้นาและผู้ตาม
2) มีการบู รณาการในการเรียนการสอน โดยให้มีการสอดแทรกในเรื่องความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและต่อสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์รวมทั้งวัฒนธรรมในองค์การ
4.3 กลยุทธ์การสอนการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมที่มอบหมายในชั้นเรียน
2) ประเมินผลในการทางานกลุ่ม เช่น การเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม การแสดงบทบาทผู้นาและ
ผู้ตามอย่างเหมาะสม
3) ประเมิ น ผลการปฎิ บั ติ งานของนั ก ศึ ก ษา เช่ น การส่ งงานทั้ งงานเดี่ ย วและงานกลุ่ ม
การนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน การอภิปรายกลุ่มในการสัมมนา โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อสังคม

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 15 หน้า

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ต้องพัฒนา
1) ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา
2) มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาและแปลผลทางด้านจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ
3) สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง การพู ด และการเขี ย นทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
4) สามารถใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลื อกใช้สื่ อในการ
นาเสนอและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ใช้การสอนที่เน้ น การพั ฒ นาการเรียนรู้โดยเน้ นการใช้ทักษะในการวิเคราะห์ ข้อมูล การ
น าเสนอข้อมูล สถิติ การเปรีย บเทีย บและการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยเลื อกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
เหมาะสม
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์จริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทาการค้นคว้าและใช้กระบวนการสื่อสารเพื่อการนาเสนอข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการนาเสนอข้อมูล และจากความเหมาะสมใน
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและการนาเสนอผลข้อมูล
2) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสารเพื่ออธิบายถึงข้อมูล เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอหน้าชั้นเรียน

มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
สรุปหน้าที่การจัดทาร่าง มคอ.2
สรุปเรื่อง
สรุปหน้าที่การจัดทาร่าง มคอ.2 โดยมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้แบ่งหน้าที่
การจัดทาร่าง มคอ.2 ดังต่อไปนี้
ลาดับ
หมวดความรับผิดชอบ
1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ
และโครงสร้างของหลักสูตร
4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
5 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
6 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
7 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
8 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
มติ

ผู้รับผิดชอบ
ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน
อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ
อาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์
อาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์
อาจารย์อัมพร ศรีประเสริฐสุข
อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ
อาจารย์ปทุมพร โพธิ์กาศ
อาจารย์อัมพร ศรีประเสริฐสุข

ที่ประชุมรับทราบ

4.2 การพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
วาระที่ 4.1
การพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สรุปเรื่อง
การพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยนางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ โดยนางสาวณัฐธิดา
สุพรรณภพ เลขานุการประจาหลักสูตรจิตวิทยาฯ ได้นาเสนอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการพิจารณา
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยรวมจากมหาวิท ยาลั ย และสิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นรู้ที่ ได้ รับ การจัด สรรเฉพาะหลั กสู ตรฯ โดยสรุป มี รายการ
ดังต่อไปนี้
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยรวมจากมหาวิทยาลัย
รายการ
จานวน
ควรมี
มี
ความพร้อมทางกายภาพ
ห้องเรียน
√
ที่พักผ่อน
√
ลานกิจกรรม
√
ศูนย์อาหาร
√
ศูนย์สุขภาพ
√
ห้องพยาบาล
√
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รายการ

จานวน
ควรมี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยี
โปรเจคเตอร์ (Projector)
วิชวลไลเซอร์ (Visualizer)
ไมโครโฟน
ซอฟต์แวร์
ระบบเครือข่าย WiFi
ระบบเครือข่าย LAN
โปรเจคเตอร์ (Projector)
ความพร้อมของทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ระบบอีเลิร์นนิ่ง (e-learning)
ฐานข้อมูลออนไลน์ (วารสาร)
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือ (ภาษาไทย)
หนังสือ (ภาษาอังกฤษ)
ตารา (ภาษาไทย)
ตารา (ภาษาอังกฤษ)
วารสาร (ภาษาไทย)
วารสาร (ภาษาอังกฤษ)

มี
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

2.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดสรรเฉพาะหลักสูตรฯ
2.1 ห้องเรียน จานวนห้องเรียนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 101 ห้อง สาหรับการจัดสรรห้องเรียนให้กับ
หลักสูตรขึ้นอยู่กับจานวนนักศึกษาของหลักสูตรฯและการบริหารจัดการของทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้หลักสูตรได้รับ
การจัดสรร จากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอย่างสม่าเสมอ หากไม่เพียงพอทางหลักสูตรสามารถกรอก
แบบฟอร์มขอให้ห้องเรียนเพิ่มเติม รวมถึงถ้ามีความต้องการใช้ห้องเรียนเพื่อจัดกิจกรรมของนักศึกษาสามารถทาหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนได้
2.2 ความพร้อมของทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ ระบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning ) ฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์
(วารสาร) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ(ภาษาไทย) หนังสือ (ภาษาอังกฤษ)
ตารา (ภาษาไทย) ตารา (ภาษาอังกฤษ) นักศึกษาและอาจารย์สามารถค้นคว้าหาความรู้จากระบบฐานข้อมูลออนไลน์
หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จานวนทั้งสิ้น 2,390 เล่ม และสามารถสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย http://www.arit.dusit.ac.th
หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 15 หน้า

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

มติ

เรื่องอื่นๆ
-

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 11.00 น.
นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
จันทร์ที่ 4 เมษายน 2559

อาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
จันทร์ที่ 4 เมษายน 2559
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