โครงการรวมมือทางวิชาการ
ระหวาง
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ชุมชนศาลายา

ชุมชนศาลายา ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
13 มีนาคม 2554
เรือ่ ง ขอความอนุเคราะหการเผยแพรความรูประชาธิปไตยสูชุมชนศาลายา
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สิ่งที่สงมาดวย โครงการประชาธิปไตยสูชุมชน ศาลายา จํานวน 1 ชุด
ดวยชุมชนศาลายา ไดจัดทําโครงการประชาธิปไตยสูชุมชนศาลายา ในเขตพื้นที่ศาลายา
จํานวน 45 คน ในวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่อสงเสริมใหประชาชน มีความรูพื้นฐานดาน
ประชาธิปไตยอยางแทจริงและเพื่อสงเสริมใหประชาชน ไดนําความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมใหความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับประชาธิปไตย นําไปใชไปใชพิจารณา/วิเคราะหสถานการณในปจจุบั นได
ในการนี้ ชุ ม ชนศาลายา จึ ง ขอความอนุ เ คราะห สถานที่ วิ ท ยากร พร อ มทั้ ง อาหารและ
เครื่ องดื่ ม ในการจั ดอบรมครั้ง นี้ ซึ่ง ได ประสานกั บ อ.จันทนา อิ นทฉิ ม คณะบดีค ณะรัฐศาสตร ในการ
ประชุม กรรมการชุม ชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 เปนเบื้ องตนแล ว ผลเปนปนะการใดโปรดแจง ฝา ย
พัฒนาชุมชนศาลายา จักขอบพระคุณยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นาวาโท สุจินต นาคพจญ)
ประธานชุมชนศาลายา

โครงการการเผยแพรความรูประชาธิปไตยสูชุมชนศาลายา
เรื่อง “ความรูเบื้องตนประชาธิปไตย,ทฤษฎีแนวความคิดในระบอบประชาธิปไตย, เปรียบเทียบการเกิดขึ้น
ของระบอบประชาธิปไตยในประเทศอื่น ”
วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 8.30-15.30 น.
ณ หองประชุม ชั้น 2 ชุมชนศาลายา
เวลา
รายละเอียด
8.30-9.00 น.
ลงทะเบียนเขาอบรมโครงการ ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารสํานักอธิการบดีและ
ตอบแบบสอบถามกอนการอบรม
9.00-9.15 น.
กลาวรายงาน โดยทานคณบดี อาจารย จันทนา อินทฉิม
9.15-9.40 น.
บรรยายเรื่อง ความรูเบื้องตนประชาธิปไตย
9.40-10.00 น.
บรรยายเรื่องทฤษฎีแนวความคิดในระบอบประชาธิปไตย
10.00-10.20 น.
เปดขอซักถาม
10.30-10.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน
10.45-11.20 น.
บรรยายเรื่องเปรียบเทียบการเกิดขึ้นของระบอบประชาธิปไตยในประเทศอื่น
11.20-12.00 น.
แบงกลุมทํางาน ดานการเขียนโครงการ หองเรียน ชั้น 4 อาคารชวลิต
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.
แบงกลุมตามความสนใจของผูเขาอบรม
กลุม A ทฤษฎีแนวความคิดในระบอบประชาธิปไตย
กลุม B เปรียบเทียบการเกิดขึ้นของระบอบประชาธิปไตยในประเทศอื่น
14.30-14.45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.45-15.00 น.
ตอบแบบสอบถามหลังการอบรม
15.00-15.50 น.
พิธีปด และมอบใบประกาศนียบัตร

รายงาน
สรุปผลโครงการการเผยแพรความรูประชาธิปไตยสูชุมชนศาลายา
นําเสนอ
อาจารยจันทนา อินทฉิม คณบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อางถึงหนังสือของสํานักงานเขตทวีวัฒนา จัดประชุมครั้งที่ 3/2554 ลงวันที่13 มีนาคม 2554 ไดเรียนเชิญคณบดี
และอาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขารวมใหความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานรวมใหมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให อ.ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล เปนผูแทนจากทานคณบดีคณะรัฐศาสตร ใหเขา
รวมกับผูนําชุมชนศาลายา เขารวมประชุมในวันที่ 20 มีนาคม 2554 โดยไดบันทึกขอความนําเสนอทานอธิการบดีรับทราบ
ในที่ประชุมของมหาวิทยาลัย คือ ผูนําชุมชนมีความประสงคใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือใหบริการทางวิชาการแกประชาชน
ในชุมชนศาลายา ทานอธิการมีมติใหคณะรัฐศาสตรรับทราบและนําไปปฎิบัติดังนี้
ในวันที1่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ใหมีการจัดอบรมโครงการการเผยแพรประชาธิปไตย มีผูเขารวมอบรม
จํานวน 45 คน
สรุ ปโครงการพบว าโดยภาพรวมการอบรมครั้ง นี้ ได รั บเกีย รติ จาก อาจารยจั น ทนา อิน ทฉิ ม คณะบดี คณะ
รัฐศาสตร คณาจารยใหความรวมมือในการทํางานดียิ่ง กลาวคือ โครงการนี้ประสบความสําเร็จลุลวงเกินความคาดหมาย คือ
มีผูรวมโครงการเกินเปาหมาย (45 คน) ทุกคนตางลงความเห็นสอดคลองวา ไดรับความพึงพอใจมาก
โดยเฉพาะการรวมลงนามในขอตกลงรวมมือการใหบริการวิชาการทั้ง2ฝาย คือชุมชนศาลายา และ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีเพื่อพัฒนาทรัพยากรของตนใหดีและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
การอบรมมีความนาสนใจมาก มีความสนุกสนานเปนกันเองดีไมเครียด แตเวลาอบรมนอยเกินไปและควรลด
คําพูดเชิงวิชาการลงเพื่อความเขาใจตอเนื้อหาตางๆไดมากยิ่งขึ้น

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ณ หองประชุม ชั้น 2 ชุมชนศาลายา
บันทึกขอตกลงฉบับนี้ ทําขึ้นระหวาง คณบดี อาจารย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กับ ผูนําชุมชนศาลายา
การนี้ทุกฝายลงความเห็นชอบรวมกัน ในการชวยเหลือใหประโยชนตอกันเพื่อพัฒนาองคความรู
ทางวิชาการใหกับทรัพยากรมนุษยรวมกัน เพื่อการเสริมสรางความเขมแข็งในการดําเนินงานของแตละฝาย
ใหบรรลุตามพันธกิจและไดมาตราฐานรวมกัน โดยใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม และมีเจตนารมณ
โดยจะมีความรวมมือตามรายละเอียดดังนี้
ขอ1. ความรวมมือดานการบริการวิชาการ/รักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาและสิ่งแวดลอม
รวมกันจัดทําเวปไซด เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพรขอมูลขาวสารรวมกัน
ขอ 2. ความรวมมือดานการใหความรูในโครงการอบรมระยะสั้น
รวมมือกันแลกเปลี่ยนความรูสงเสริมและสนับสนุนใหความรูและทักษะในการขับเคลื่อนคุณภาพ
ทางดานการศึกษา
ขอ3. ความรวมมือดานการกีฬาและสุขภาพ
บันทึกขอตกลงฉบับนี้มีขอบเขตระยะเวลาของความรวมมือเปนเวลา 1 ป โดยเริ่มตั้งแตป 2554 ถึง
2555 นับจากผูแทนแตละฝายไดลงนามในบันทึกขอตกลงฉบับนี้เปนที่เรียบรอยแลว
ขาพเจาทุกฝายไดรับทราบและเขาใจบันทึกขอตกลงฉบับนี้โดยตลอดแลว จึงรวมลงชื่อไวเพื่อเปน
หลักฐานเมื่อ ป 2554
ลงชื่อ
(อาจารยจันทนา อินทฉิม)
คณบดีคณะรัฐศาสตร

ลงชื่อ …………………………………….
( นาวาโท สุจินต นาคพจญ )

ลงชื่อ …………………………………….
( นาวาตรี ภัทรภิญโญ แกวทอง)

ลงชื่อ …………………………………….
( นางอรพรรณ แกวทอง)

ลงชื่อ …………………………………….
( นาย วัชรินทร หนีเมืองนอก)

ลงชื่อ …………………………………….
( นาย พิศิษฐ อมรวรรณ )

ลงชื่อ …………………………………….
( นาย สัญญา เหลาเสมา )

ลงชื่อ …………………………………….
( นาง วันใจ สาวิกา )

ลงชื่อ …………………………………….
( นายวิมล อักษรกุล )

