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ที่
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วันที่ 24 พฤษภาคม 2554
เรื่อง
ขอเชิญประชุม
…………………………………………………………………………………………………………………….
เรียน คณะกรรมการบริหารและวิชาการ / คณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์
ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 /2554 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554
เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ ตามระเบียบวาระประชุมที่แนบมา
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ

(อาจารย์จันทนา อินทฉิม)
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ 1/2554
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 16.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่อง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน วัตถุประสงค์ ของคณะรัฐศาสตร์
1.2 เรื่อง ชี้แจงกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
1.3เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาภาคเรียนที่
1/2554
1.4 เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1.5 เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
1.6 เรื่อง การกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและวิชาการคณะรัฐศาสตร์ปี 2554
1.7 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะรัฐศาสตร์ ปี 2554
1.8 เรื่อง จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการ และจานวนอาจารย์ประจาวุฒิปริญญาเอก
1.9 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.10 เรื่อง เกณฑ์การเขียนแผนการสอนตามตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(Child Centered) และการแจกแจงแผนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2554
1.11 เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.13กาหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อพิจารณาในการใช้แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2554
1.13 การรับนักศึกษาใหม่ประจาปี 2554
1.14 เรื่อง ขั้นตอนในการขอปิดหลักสูตร
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง การพิจารณารายการหนังสือและตาราเรียนในภาคเรียนที่ 1/2554
3.2 เรื่อง การให้ความรู้กับคณาจารย์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
หลักสูตรในคณะรัฐศาสตร์
3.3 เรื่องการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การเทียบโอนของนักศึกษาจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือหลักสูตรจากสถาบันอื่น
4.2 เรื่องตารางสรุปยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานประจาปีการศึกษา 2554 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.4 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
4.6 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
4.7 แต่งตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมและคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรม
4.8 การดาเนินการตามระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตามระบบการพัฒนางานวิจัย
และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
4.9 จรรยาบรรณนักวิจัย
4.10 การดาเนินงานตามคู่มือการบริหารงานวิจัย ปีการศึกษา 2554 สานักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
4.11 การเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
4.12 ประกาศการใช้อัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์ ตามมติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัย
4.13 เรื่องการพัฒนาหลักสูตร
4.14 เรื่องการสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.15 เรื่องสรุปการใช้สื่ อการสอน เทอม 1/2554
4.16 เรื่องการพัฒนาการจัดการการสอนในรายวิชาสังคมเศรษฐกิจการเมือง
4.17 ทบทวนปรัชญา ปณิธาน กลยุทธ์การดาเนินงาน, นโยบาย จุดเน้นของคณะรัฐศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2554
4.18 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะรัฐศาสตร์
4.19 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะรัฐศาสตร์
4.20 ขออนุมัติแผนปฎิบัติการและแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ด้านการทานุบารุงฯ
4.21 เสนอโครงการด้านการทานุบารุงฯ
4.22 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
4.23 ผลการสารวจความต้องการของชุมชน
4.25 แผนการบริการวิชาการแก่สังคม/คู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
4.26 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.27 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
4.28 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์
4.29 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีตามกระบวนการ PDCA สู่กิจกรรมนักศึกษา

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

รายงานการประชุม
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 16.00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นางจันทนา
ดร.บังอร
นายวัฒนา
นายสมพร
นายโอรส
นางสาววรรณี
นางสงกรานต์
นางสาวสายฝน
นายสิทธิรัตน์
นายธัญญ์นิธิ
นายทวี
นายศฤงคาร
นางวรอนงค์
นายอลงกรณ์
นายกริช
นายเอกรินทร์
นายดนุวัส
นางสาวกัณญาณัฐ
นางสาวศิริวรรณ
นางสาวพัชรินทร์
นายวุทธิเมธว์
นายปราโมทย์
นางสาวกฤชญา
นายสมศักดิ์
นางสาวรมย์นลิน
นายเขมพัฒน์

อินทฉิม
เบ็ญจาธิกุล
เรืองแก้ว
หลุงเจริญ
อินทวิเศษ
ลือรัตนองค์ชัย
อรุโณทัย
ชัยรุ่งเรือง
รัตนวิจารณ์
อักษรสิทธิ์จิรา
สุระบาล
หมันลี
หวลจิตร์
สุขสุดพงษ์
กงเพชร
พลังอิสระ
อรุณรัตน์
เสียงใหญ่
วิสุทธิรัตนกุล
เอี่ยมสะอาด
เกื้อกอบ
กลิ่นลาดวน
พุ่มพิน
คุณเงิน
ตั้งชนม์จารัส
เหรัญญะ

27
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
439
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

พ.ต.อ.ยุตม์
นางสาวกุลภัสสรณ์
นายชวลิต
นายอุดร
นายประยูร
นายเจษฎา
นายศิลป์
นายสุธรรม
นางสาวรรัชดาพร
นายภูษิต
พลเรือโทนิทัศน์
นายจรินทร์
นายสุจินต์
นายทรงชัย
นายคานวณ
นายธนกร
ผศ.ประสงค์
นางสาวลาดวน
น.ส.ชนันทฺธิพัฒน์
นายธนพันธุ์
นางสาวเจษฎาภรณ์
นายไพจิตต์
นางสาวฤทัยทิพย์
นายจักรพันธ์
นางสาวเบส
ดร.กมลพร
รศ.ดร.สุนิตดา
ร้อยเอก ดร.วิมล
พลโท ดร.ยุทธนา
ร.ท.ดร.สุพรชัย
พลเอกดร.ศิริ

ขัณฑ์ชลา
บัวงาม
ขอดศิริ
สายบัว
อิมิวัตร์
ธนารักษ์
ชื่นนิรันดร์
ทิศร
หวลอารมณ์
วงศ์โกศลสุข
เพชรน้อย
สวนแก้ว
พิทักษ์
รัตนสุบรรณ
ภูตระกูลพันธ์
จิรภาสุขสกุล
รักวาทิน
ก้อนทอง
เอี่ยมสา
พูลชอบ
เรืองสา
วงษ์พาณิชอักษร
จันทร์สระแก้ว
จันทร์เขียว
ชวลิตปรีชา
กัลยาณมิตร
เทศนิยม
ทารุราญ
หาระบุตร
ศิริโวหาร
ทิวะพันธ์

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ดร.นฤมล
ดร.นริศร
ดร.ไชยรัตน์
ดร.สมภพ
ดร.ประยุทธ์
รศ.ดร .นนท์ณภัทร
รศ.สมรักษ์
รศ.ดร.สถิตย์
ดร.อนงค์วิชญา
ดร.สุขุมรัฏฐ์
ร้อยโท ดร.กุเทพ
ดร.บุญเลิศ
ดร.กฤษณ์
นายมงคล
นอ.ประจักษ์
นายพฤกษ์
นางสาวศศิธร
นางอุไรวรรณ
นายพิเชียร
นายอนันต์
นายพรหมพิริยะ
นายอิทธิโชตน์
นายอภิชา
ดร.ขจรศักดิ์
ดร.ภูริวัจน์
ดร.วรากร
ดร.ณพลพัทธ์

ศิริสอาด
ทองธิราช
ไทยเจียมอารีย์
โคตรวงษ์
สวัสดิ์เรียวกุล
วิลาศ
พรหมมา
นิยมญาติ
สาริบุตร
สาริบุตร
ใสกระจ่าง
ไพรินทร์
รักชาติเจริญ
อุลมาร
วังกานนท์ ร.น
พันธุ์นนท์
เดชพรหม
พงศ์สุภากุล
อานาจวรประเสริฐ
แย้มเยือน
พนาเสนธิ์
โชติกุณฑ์พันธ์
จันทร์แทน
วงษ์ขันธ์
รักษ์ธนอนันต์
สังข์วงษ์
จิรเจริญสมบัติ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1
2
3
4

ดร.ณรงค์
รศ.วิวัฒน์
ดร.วิชัย
ดร.ชมนันท์

สัจพันโรจน์
เอี่ยมไพรวัน
ครองยุติ
ศรีสวัสดิ์

เริ่มประชุมเวลา 16.15 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุม
1.1 เรื่อง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน วัตถุประสงค์ ของคณะรัฐศาสตร์
ปรัชญา “ สร้างบัณฑิต ผลิตผู้นา เลิศล้าวิชาการ บริหารสังคม อุดมคุณธรรม”
วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งความรู้ทางรัฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติโดยยึดหลัก ปรัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ คณะรัฐศาสตร์ได้กาหนดภารกิจ ตามหลักพันธกิจการบริหารอุดมศึกษา ดังนี้
1. การเรียนการสอน คณะรัฐศาสตร์จะเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ จะเน้นเทคโนโลยีใหม่ๆและ
ภาษาอังกฤษเป็นกรณีพิเศษ จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพียงพอ ในการประกอบอาชีพ มี
สมรรถนะสากล (Global competence) สามารถช่วยตนเองได้รู้จักคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรม และรู้จัก
สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคม และประเทศชาติ
2. การวิจัยคณะรัฐศาสตร์จะสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย เพื่อแสวงหาองค์ความรู้และการพัฒนาวิทยาการ
ใหม่ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานอันสาคัญ ในการพัฒนาด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศขาติในอนาคต
3. การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน คณะรัฐศาสตร์จะมุ่งเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดทาการ
สอน หรือผลจากการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ให้แก่ชุมชนและองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความรุ่งเรืองมั่นคงให้แก่สังคม
ประเทศชาติ
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ คณะรัฐศาสตร์จะส่งเสริมสนับสนุนและจรรโลงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม อันแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ และอัจฉริยะของบรรพบุรุษในทางสุนทรียภาพ และภูมิปัญญาสืบไป
จะให้การสนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรม กับชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนอกจากคณะรัฐศาสตร์มีภารกิจ ตามหลักพันธกิจการบริหารอุดมศึกษา 4 ข้อข้างต้น ยังมีภารกิจเพิ่มอีกข้อ

5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะรัฐศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะรัฐศาสตร์เป็นทรัพยากรที่มี
ค่า คณะรัฐศาสตร์จะเน้นการสรรหา (Recruitment) การให้ผลตอบแทนที่สูงและสวัสดิการที่ดี จะสนับสนุนให้
การศึกษาต่อ การทาวิจัย การผลิต เอกสารตารา การฝึกอบรมอื่นๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ปณิธาน
คณะรัฐศาสตร์มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษา มีความรู้พื้นฐานทางด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การเข้าถึงความเป็นเลิศของความรู้เฉพาะทาง และความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศที่
ทันสมัย ต่อวิทยาการสมัยใหม่ รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้แก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ดังนั้นคณะรัฐศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษา มีการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางการศึกษาที่ดี เพื่อนาไปสู่
การมีทั้งความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพต่อไป โดยได้สอดแทรกการสร้างจิตสานึกทั้ง ด้านคุณธรรม จริยธรรม การ
เสียสละ ทีความรับผิดชอบที่มีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ สังคม และประเทศชาติเป็นสาคัญ ตลอดจนการนาความรู้
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และการ
มีส่วนรวมในการสร้างความเจริญก้าวหน้า ทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สังคม และประเทศอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
คณะรัฐศาสตร์ จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญาและ
ปณิธานที่ตั้งไว้เพื่อ
1. การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งให้บัณฑิต มีความรู้คู่
คุณธรรม มีจิตสานึกในการใช้สิทธิ และหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
2. การผลิตบัณฑิตที่มีจิตสานึกและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
3. การส่งเสริมและการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
4. การให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมุ่งเน้นให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เป็นสะพานเชื่อมเผยแพร่ข่าวสาร แบบไร้พรมแดนในทางสร้างเสริมคุณประโยชน์แก่สังคม
5. การส่งเสริมอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย มุ่งเน้นการศึกษา ด้วยการปลูกจิตสานึก ให้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของ ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยซึ่งต้องรักและหวงแหน มรดกล้าค่าอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ให้
ดารงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
5.1 ด้านการพัฒนาระบบบริหารองค์การ สาขาวิชาการเมืองการปกครองและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ จะพัฒนาระบบบริหารโครงสร้าง อัตรากาลัง การเงินงบประมาณ และระบบสินทรัพย์ให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกันพันธกิจ ที่จะดาเนินการในทุกด้าน
5.2 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ ได้ดาเนินการตามระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษา และจะพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมโดยทั่ว
มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 เรื่องชี้แจงกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ที่ประชุมเสนอให้มีการส่งร่างแผนกลยุทธ์ให้ที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไป
1.3 เรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาภาคเรียนที่ 1/2554
ท่านอธิการบดีได้มอบนโยบายการจัดชั่วโมงสอนคณาจารย์ โดยให้คณาจารย์แต่ละท่านสอนไม่เกิน
3
รายวิชา/ภาคการศึกษา ตรวจสอบรายวิชาที่จัดสอนตรงกับคุณวุฒิที่สาเร็จการศึกษาหรือไม่ รวมถึงท่านคณบดี ได้
มอบหมายเรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาภาคเรียนที่ 1/2554
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ มอบหมายหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขารับผิดชอบแจ้งคณาจารย์ใน
สาขารับทราบต่อไป
1.4 เรื่องการคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
การกาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ โดยทางมหาวิทยาลัยได้กาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้
ทั้ง 9 ข้อ ประกอบด้วย
1. อาจารย์ต้องรักษาและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือส่งเสริมให้กาลังใจการศึกษาเล่าเรียนแก่
ศิษย์โดยเสมอหน้า
2. อาจารย์ต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3. อาจารย์ต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ทั้งกาย วาจา และจิตใจ
4. อาจารย์ต้องกระทาตนเป็นปฏิบัติต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์
5. อาจารย์ต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิส สินจ้าง จากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติไม่ใช้ศิษย์
กระทาการใดๆอันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
6. อาจารย์ย่อมพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ
7. อาจารย์ย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพอาจารย์
8. อาจารย์พึงช่วยเหลือเกื้อกูลอาจารย์และชุมชนในทางสร้างสรรค์
9. อาจารย์พึงประพฤติ และปฏิบัติเป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
มติที่ประชุม รับทราบและให้คณะกรรมการบริหารของคณะรัฐศาสตร์ แจ้งให้คณาจารย์ทราบและถือปฏิบัติ
ร่วมกันตามประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

1.5 เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้ประกอบไปด้วยคณบดี และหัวหน้าสาขามตามลาดับแต่งตั้ง ตามหนังสือแต่งตั้ง
ดังนี้
1. อาจารย์จันทนา
อินทฉิม
ประธาน
2. อาจารย์เสงี่ยม บุษบาบาน
กรรมการ
3. อาจารย์ญาติมา นุชแดง
กรรมการ
4. อาจารย์พิชิต กาลจักร
กรรมการ
5. อาจารย์ณัชชา ธาตรีนรานนท์
กรรมการ
6. อาจารย์มรรษกร เนื่องอุทัย
กรรมการ
7. อาจารย์ธนพันธุ์
พูลชอบ
กรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ ปี การศึกษา 2554
คณะกรรมการบริหารและวิชาการ ซึ่ง ประกอบไปด้วยคณบดี และหัวหน้าสาขา ตามหนังสือแต่งตั้ง ดังนี้
1. อาจารย์จันทนา
อินทฉิม
ประธาน
2. อาจารย์ไพจิตต์
วงศ์พานิชอักษร
กรรมการ
3. อาจารย์ธนพันธุ์
พูลชอบ
กรรมการ
4. อาจารย์กัณญาณัฐ
เสียงใหญ่
กรรมการ
5. อาจารย์ฤทัยทิพย์
จันทร์สระแก้ว
กรรมการ
6. อาจารย์วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ คณบดีได้ชี้แจ้งบทบาทและหน้าที่ในการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารและวิชาการ ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารและวิชาการรับทราบ ทั้งนี้ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินการทางานของคณะกรรมการบริหาร
และวิชาการตามแบบประเมินที่แนบมา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 เรื่อง การกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและวิชาการคณะรัฐศาสตร์
การกาหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารและวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ ที่ประชุมเห็นสมควรให้ม
การประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปีการศึกษา 2554
มติที่ประชุม รับทราบ
1.8 เรื่องการจานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการ และจานวนอาจารย์ประจาวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ในปีการศึกษา 2554 คณะรัฐศาสตร์ มีจานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 76.5 คน คิดเป็นร้อยละ 34.64
สรุปได้ดังนี้

ผลการดาเนินงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
คณะรัฐศาสตร์ มีผลการดาเนินงานเป็นค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกคือร้อยละ

34.64

ดังนี้
การคานวณ
1. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =

26.5

X 100 = 34.64
76.5
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
34.64
คะแนนทีไ่ ด้ =
X 5 = 5.77
30
- อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ในปีการศึกษา 2554 คณะรัฐศาสตร์ มีจานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 8.5คน คิดเป็นร้อยละ
11.11 สรุปได้ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
8.5
X 100 = 11.11
=
76.5
คะแนนที่ได้
=
มติที่ประชุม รับทราบ

11.11

X 5 = 0.93

1.9 เรื่องการ แต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.10 เรื่อง เกณฑ์การเขียนแผนการสอนตามตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(Child
Centered) และการแจกแจงแผนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2554
ตามเอกสารที่แจกในที่ปะชุมนั้นเป็นตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Child Centered) นั้นมี
ตัวบ่งชี้ที่สาคัญเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน 2 ด้านคือ ตัวบ่งชี้การเรียนของนักศึกษา,ตัวบ่งชี้การสอนอาจารย์
ทั้งนี้ให้คณาจารย์ภายในคณะรัฐศาสตร์ควรออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบ่งชี้ ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาฝึกคิด ปฏิบัติจริงและประเมินตนเอง
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้และทางานร่วมกัน โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการเชื่อมโยงกับสภาพชุมชน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างมีความสุขและประสบ
ความสาเร็จ
6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาความรู้ความสามารถและความถนัดของนักศึกษา
7. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออย่างหลากหลาย
8. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การประเมินผลที่เหมาะสม
จากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นที่แจ้งนั้น ให้คณาจารย์ทุกท่านพิจารณาและนามาประกอบการเขียนแผนการสอน
และใช้จริงในการเรียนการสอนแต่ละวิชา ซึ่งจะต้องมี่กิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่กล่าวไปแล้วข้างต้นด้วยเพื่อ
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและกาหนดให้คณาจารย์ทุกท่านดาเนินการแจกแผนการ
สอนให้นักศึกษาทุกท่านในการสอนคาบที่ 1 โดยพร้อมเพรียงกันด้วย เพื่อเป็นแนวทางในนักศึกษาสามารถเตรียมตัว
ก่อนเข้าห้องเรียนได้จริง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.11 เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ประธานได้กล่าวในที่ประชุม ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ทุกคนปฏิบัติตาม ถ้าคณาจารย์ท่านใด
ต้องการทราบรายละเอียดให้อ่านในคู่มือ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.12 กาหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อพิจารณาในการใช้แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา2554
ที่ประชุมได้มีการจัดนาแผนกลยุทธ์ประจาคณะรัฐศาสตร์ (แผน 5 ปี) 2553 – 2557 มาทบทวน และมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเหมือนปี พ.ศ.2553
มติที่ประชุม รับทราบ
1.13 การรับนักศึกษาใหม่ประจาปี 2554
ที่ประชุมเสนอให้มีการการรับนักศึกษาใหม่ประจาปี 2554
มติที่ประชุม รับทราบ
1.14 เรื่อง ขั้นตอนในการขอปิดหลักสูตร
อาจารย์ศิริวรรณ ได้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการปิดหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ไม่มี
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง การพิจารณารายการหนังสือ/ตาราเรียนในภาคเรียนที่ 1/2554
การจัดซื้อตาราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 1/2554นั้นถ้าในรายวิชาใดที่มีการเปิด
สอนเพิ่มเติมให้ทาการตรวจสอบชื่อตาราและจานวนของนักศึกษาที่คาดว่าจะลงทะเบียนเรียน เพื่อรองรับการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพของคณะรัฐศาสตร์ ทั้งนี้ให้การดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายหัวหน้าสาขาดาเนินการและรวบรวมที่เลขานุการคณะรัฐศาสตร์ ส่งฝ่าย
วิชาการต่อไป
3.2 เรื่อง การให้ความรู้กับคณาจารย์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
หลักสูตรในคณะรัฐศาสตร์
ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่าคณะรัฐศาสตร์ได้มีการดาเนินการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 จนถึง
ปัจจุบัน เปิดหลักสูตรทั้งสิ้น 2 สาขา ดังนั้นเพื่อให้อาจารย์ทุกท่านทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ เข้าใจในหลักสูตร
การสอนและสามารถทาการสอนได้โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นจึงขอแจ้งให้
ทราบและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในทุกหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์อีกครั้ง ดังนี้สาหรับคณะรัฐศาสตร์ของ
เราได้กาหนด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
3.3เรื่องการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่าจากการที่คณะฯได้ให้นักศึกษาทาแบบประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกหลักสูตรของรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
เรียนที่ 1/2554 นั้นจะมีผลการประเมินในแต่ละข้อที่แตกต่างกันออกไป สาหรับในรายวิชาที่เชิญอาจารย์พิเศษหรือ
บุคลากรจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีอยู่หลายรายวิชาด้วยกัน จะสังเกตได้ว่า การ
สอนของอาจารย์พิเศษในเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีหรือจิตวิทยาการสอนส่วนใหญ่จะได้ผลการประเมิน
น้อยกว่าอาจารย์ประจาแต่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับต่า ถือว่าผลเป็นที่น่าพอใจ แต่เมื่อพิจารณาแล้วมีผลการประเมินบางข้อ
เช่นการให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาปฏิบัติ การวิเคราะห์ต่างๆ การนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ จะเห็นได้
ว่าความพึงพอใจในด้านนี้ของอาจารย์พิเศษจะสูงกว่าอาจารย์ประจาและมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมคือ นักศึกษาบอกว่า
การเรียนกับเรียนกับอาจารย์ประจาก็รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐาน เรียนกับอาจารย์พิเศษก็รู้เรื่องการนาไปประยุกต์ใช้
เพราะฉะนั้นถ้าเรานาทั้งสองอย่างทั้งพื้นฐานและการนาไปประยุกต์มารวมกันได้ นักศึกษาของเราก็จะมีความรู้
พื้นฐานที่แน่นและนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสบาย เรียกว่าเอาตัวรอดได้ ในส่วนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคณะของเราก็จะ
เน้นให้ทุกหลักสูตร ได้มีทั้งอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษมาสอนร่วมกัน ในคณะเดียวกันในคณะก็จะส่งเสริมและ
ผลักดันการพัฒนาคณาจารย์ให้ไปอบรมจากปฏิบัติจริงจากหน่วยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้มีการจัด

อบรมจิตวิทยาการสอนให้กับอาจารย์พิเศษที่สนใจนักศึกษาที่เรียนแต่ละรายวิชาจะได้มีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบในด้านของผลประเมินอาจารย์นั้น อยากให้อาจารย์ทุกคน นาผลการประเมินที่ได้รับไปรองพิจารณา
ผลในแต่ละด้านดู และให้อาจารย์ทุกท่านนาไปปรับปรุงแก้ไข ส่วนอาจารย์ที่มีผลการประเมินดีอยู่แล้วก็ควรรักษา
ความดีไว้ หรือพัฒนาให้ดีขึ้น จากดี เป็นดีมาก แต่อาจารย์ที่มีผลการประเมินในข้อใดอยู่ในระดับต่าคือไม่ถึง
3.00
ควรพัฒนาให้เป็นลาดับแรก หรือสาขาใดที่ยังไม่เคยไปดูงานในทีซ้าๆ กันบ่อยๆ อาจเปลี่ยนเป็นที่อื่นบ้าง ลองไปหา
วิธีการอื่นๆดู ทาอย่างไรเราจะปรับปรุงการสอนอย่างไรให้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง
สาหรับวิธีการเรียนการสอนที่สาขาวิชาได้พัฒนาไปบ้างแล้วคือการสอนที่เปลี่ยนจากการใช้แผ่นใส มาเป็น
ใช้โปรแกรมการนาเสนอผ่านคอมพิวเตอร์ และการทาสื่อเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เช่น ELearning หรือ CAI หลายหลักสูตร ได้ทาไปแล้ว เท่าทีพิจารณาจากแผนการสอนทุกหลักสูตรมีครบแล้ว แต่ยังไม่
ครบทุกวิชา
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การเทียบโอนของนักศึกษาหลักสูตรจากสถาบันอื่น
เรียนการสอนเฉพาะหลักสูตร 4 ปี ในการรับนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 1/2554 นี้จึงต้องพิจารณาการเปิด
รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่ที่สาเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่น จึงต้อง
พิจารณาร่วมกันในการเทียบโอนและรายวิชาที่เปิดสอน โดยแบ่งรายละเอียดและหมวดวิชาในการเทียบโอน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่อง ตารางสรุปยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผลงานประจาปีการศึกษา 2554 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ตามกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยต่อไปนี้
1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชาสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
2. พัฒนางานวิจัยศาสตร์และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น
3. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในการให้บริการวิชาการวิชาการร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
4. เรียนรู้และเสริมสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. พัฒนาระบบบริหารงานที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่เหมาะสมคุ้มค่า และมีธรรมาภิบาล คณะรัฐศาสตร์ได้
มีการระดมสมองเพื่อเขียนแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานประจาปีการศึกษา 2554 คณะรัฐศาสตร์(ตามเอกสาร
แนบ)ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยโดยมีการดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อมาสนับสนุนแผนงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
เรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกสาขาและการตรวจสอบจานวนนักศึกษาประจาปีการศึกษา
2554
มอบหมายการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลให้คาปรึกษาและแนะแนวทางการศึกษาแก่นักศึกษาทุกคนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครูถือเป็นภารกิจหนึ่งที่อาจารย์ต้องปฏิบัติในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้หัวหน้าสาขาทุก
สาขาทาการแต่งตั้งคณาจารย์ทุกท่านให้รับผิดชอบในการเป็นที่ปรึกษาให้เพียงพอต่อจานวนนักศึกษาด้วย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ฝ่ายทะเบียน ต้องการสารวจจานวนนักศึกษาเพื่อให้เป็นหลักฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้และถูกต้องจึงขอความ
ร่วมมือทางคณะรัฐศาสตร์ ทุกสาขาช่วยดาเนินการตรวจสอบจานวนนักศึกษาภายในความดูแลและส่งผลการ
ตรวจสอบจานวนของนักศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายที่ปรึกษานักศึกษาแต่ละกลุ่มดาเนินการ และส่งรวบรวมที่เจ้าหน้าที่ประจา
คณะฯเพื่อดาเนินการให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไป
4.5 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ที่ประชุมเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์จันทนา อินทฉิม ประธานกรรมการ
2. รศ. ดร.สถิตย์ นิยมญาติ รองประธาน
3. อาจารย์มาณิช อินทฉิม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. ดร.ณรงค์ สัจพันโรจน์ กรรมการ
5. ดร.กมลพร กัลยาณมิตร กรรมการ
6. อาจารย์ไพจิตต์ วงศ์พาณิชอักษร กรรมการ
7. อาจารย์กัณญาณัฐ เสียงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
8. อาจารย์วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ ผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ที่ประชุมเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ดร.กมลพร กัลยาณมิตร
ประธานกรรมการ
2. รศ. ดร.สถิตย์ นิยมญาติ
รองประธาน
3. อาจารย์จันทนา อินทฉิม
กรรมการ
4. อาจารย์ไพจิตต์ วงศ์พาณิชอักษร
กรรมการ
5. อาจารย์วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ
กรรมการ
6.อาจารย์ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล
กรรมการ
7.อาจารย์พัชรินทร์ เอี่ยมสะอาด
กรรมการ
8.อาจารย์กัญญาณัฐ เสียงใหญ่
กรรมการและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. วางแผนกาหนดขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานชาติ
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเพียงพอเพื่อให้
สามารถดาเนินการวิจัยหรืองานสร้างผลิตงารสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตามนโยบายของกลุ่มงานและ
มหาวิทยาลัย
5. จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
6. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอกกลุ่มงานและมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ
7. จัดหาพี่เลี้ยงในการให้คาปรึกษาด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
8. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนอบความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
9. พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการสืบค้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
10. และอื่นๆ ตามที่กลุ่มงานและมหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยไม่ขัดต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
4.7 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ที่ประชุมเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์จันทนา อินทฉิม ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.สถิตย์ นิยมญาติ รองประธานคณะกรรมการ
3. นายมาณิช อินทฉิม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
4.. นายดุสิต โรจนจินดา กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
5. ดร.กมลพร กัลยาณมิตร กรรมการ
6. ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ กรรมการ
7. อาจารย์ธนพันธ์ พูลชอบ กรรมการ
8. อาจารย์ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล
กรรมการ
9. อาจารย์ไพจิตต์ วงศ์พาณิชอักษร กรรมการ
10. อาจารย์ญาติมา นุชแดง กรรมการ(ผู้อานวยการสานักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา)
11. นายชูศักดิ์ เฉลิมวุฒิสกุล กรรมการ(ประธานนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)
12. อาจารย์อภิชา จันทร์แทน
กรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม รับทราบ

4.8 แต่งตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมและคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรม
ที่ประชุมเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1. อาจารย์จันทนา อินทฉิม ประธานกรรมการ
2. ดร.กมลพร กัลยาณมิตร รองประธานคณะกรรมการ
3.อาจารย์พัชรินทร์ เอี่ยมสะอาด กรรมการ
4. อาจารย์ธนพันธ์ พูลชอบ กรรมการ
5. อาจารย์กัณญาณัฐ เสียงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
ที่ประชุมเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1. อาจารย์จันทนา อินทฉิม ประธานกรรมการ
2. นายวินัย พันธุรักษ์ รองประธาน
3. นายเศรษฐา ศิริฉายา
กรรมการ
4. อาจารย์ประพนธ์ น้อยเภา กรรมการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 การดาเนินการตาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตามระบบการพัฒนางานวิจัย
และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ดร.กมลพร กัลยาณมิตร ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดาเนินงานตามระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ในการสนับสนุนด้านการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การนางานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกและการพัฒนาความรู้เพื่อชุมชนและสังคม ดังนี้
1. คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดทาแผนบริหารงานวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ภายคณะได้เสนอโครงร่างงานวิจัยประจาปีการศึกษา 2554
3. คณาจารย์ได้เสนอโครงร่างงานวิจัยให้คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
และเสนอต่อให้สานักวิจัยเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณางานวิจัยพิจารณาในขึ้นตอนต่อไป
4. ในการพิจารณางานวิจัยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย
และมีคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของสานักวิจัย เพื่อให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีการศึกษา
2554 ต่อไป
5. เมื่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะพิจารณาแล้วก็ส่งไปยังคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ที่สานักวิจัยพิจารณาต่อไป เมื่อผ่านแล้ว ผู้วิจัยทาสัญญาและขอเบิกทุนสนับสนุนงานวิจัย แบ่ง
ออกเป็น 2 งวด คือ งวดที่ 1 เมื่อผู้วิจัยดาเนินการวิจัยผ่านการเสนอโครงร่างงานวิจัยและส่งบทที่ 1 -3 และงวดที่ 2
เมื่อผู้วิจัยดาเนินการทาวิจัยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
6. ผู้วิจัยเสนอผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยลงในวารสารหรือในเวทีประชุมวิชาการ และ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของกลุ่มจะเป็นผู้ติดตามการดาเนินงานและส่งให้สานักวิจัยส่งผลงานวิจัยเพื่อขอจด
สิทธิบัตรในลาดับต่อไป

7. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยประเมินผลด้านการวิจัยในภาพรวมของปีการศึกษา 2554 และนาผล
การประเมินนั้นเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขในปีต่อไป
ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัยได้เสนอว่าคณาจารย์ที่ทางานวิจัยทุกท่านจะต้องเสนอ
ผลงานวิจัยที่เน้นการนางานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการนาผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ชุมชน สังคม และหน่อยงานภายนอก และมีการรับรองการนาผลงานวิจัยจากหน่วยงานนั้นๆ ด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.10 จรรยาบรรณนักวิจัย
ประธานได้แจงในที่ประชุมให้ทราบถึงความสาคัญของจรรยาบรรณของนักวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะต้องตระหนัก
ถึงความสาคัญและแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องที่ไม่ผิดต่อหลักการจรรยาบรรณของนักวิจัย ซึ่งได้ระบุไว้ในคู่มือการ
บริหารงานวิจัย ของสานักวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงข้อกาหนดที่สาคัญและหลักในการปฏิบัติของผู้วิจัยเพื่อให้อยู่
บนพื้นฐานและหลักวิชาการที่เหมาะสม โดยต้องยึดหลัก ดังต่อไปนี้
1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัย ต้อง
ซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัยและมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัยตามข้อตกลงทาไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย
และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัดต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศ
เวลาทางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกาหนดเวลามีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดาเนินการ
3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความชานาญหรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาวิจัยเพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การ
ตีความหรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต และต้อง
ดาเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเที่ยงตรงในการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย และต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์
ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของ
การวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย และต้องตระหนักว่า
อคติส่วนตนหรือความลาเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุ
ให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย

7. นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ ทางวิชาการ และสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบ
จนเกินความเป็นจริงและไม่ใช่ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.11 การดาเนินงานตามคู่มือการบริหารงานวิจัย ปีการศึกษา 2554 สานักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประธาน ได้แจ้งให้คณาจารย์ในกลุ่มงานวิจัยและบริการวิ จัยได้ถือปฏิบัติการใช้คู่มือการบริหารงานวิจัย
ปีการศึกษา 2554 ของสานักวิจัย และสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ของสานักวิจัย โดยมีรายละเอียดใน
ระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานวิจัย ดังนี้
หมวด 1 ระเบียบและคาจากัดความทั่วไป
หมวด 2 ระเบียบหลักเกณฑ์ในการขอทุนสนับสนุนการวิจัย
หมวด 3 ระเบียบว่าด้วยงบประมาณอุดหนุนการวิจัย และการจ่ายเงินรางวัลสมนาคุณการเผยแพร่
ผลงานวิจัย
หมวด 4 หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอเค้าโครงการวิจัย เพื่อรับงบประมาณอุดหนุนการวิจัย
หมวด 5 หลักเกณฑ์การส่งข้อเสนอเค้าโครงการวิจัย และการส่งงานวิจัย
หมวด 6 ระเบียบว่าด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หมวด 7 ระเบียบว่าด้วยการจดสิทธิบัตรและการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา
หมวด 8 ระเบียบว่าด้วยการสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับภายนอกองค์กร
หมวด 9 ระบบ รวบรวม วิเคราะห์ผลงานวิจัย สาหรับองค์ความรู้
หมวด 10 ข้อบังคับจรรยาบรรณนักวิจัย
หมวด 11 ระบบพัฒนาบุคลกรด้านกาวิจัย
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับทุนวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สัญญารับเงิน
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.12 การเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
อาจารย์อภิชา จันทร์แทน ได้นาเสอนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ซึ่ง คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เล็งเห็นความสาคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์จึงเปรียบเสมือนเหรียญสองด้านคือด้านหนึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมพัฒนาผ็เรียนตามหลักสูตรการศึกษาแต่ละช่วงชั้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ กรับวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มีทักษะการดารงชีวิตที่เกิดจาการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่งคือเป็นการบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝังและปลุก
จิตสานึก เพื่อให้ผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิด

ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด และหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดการศึกษาจึง
มีส่วนสาคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม
โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจทั้ง 3 ด้าน ( 3D) ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย
(Democracy) ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ( Drug-Free)
โดยคณะมีการวางแผนดาเนินโครงการครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาคณาจารย์ตามนโยบาย
“สถานศึกษา 3 ดี” โครงการพัฒนานักศึกษาตามนโยบาย “สถานศึกษา 3 ดี” และโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
ไหว้พระ 9 วัด
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ
จึงให้นาไปปฎิบัติต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.13 เรื่องการพัฒนาหลักสูตร
จากผลการการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ทางคณะฯจึง
ได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพประจาปีการศึกษา 2554 โดยกาหนดตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.14 เรื่องการสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ในเรื่องนี้ทางคณะรัฐศาสตร์ได้เห็นความสาคัญของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยคณาจารย์คณะ
รัฐศาสตร์ได้เข้าร่วมกับส่วนกลางในการอบรมเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และได้โครงการจัดส่งนักศึกษาให้
ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับองค์การของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้นทางคณะได้จัดโครงการศึกษาดูงานใน
สถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทางานแก่นักศึกษาซึ่งโครงการศึกษาดูงาน มีดังนี้
1. โครงการศึกษาดูงาน รัฐสภา (นักศึกษา ป . โท)
2. โครงการศึกษาดูงาน รัฐสภา (นักศึกษา ป . ตรี)
3. โครงการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา จ .ระยอง
4. โครงการศึกษาดูงาน ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
5. โครงการศึกษาดูงาน โครงการหลวงหุบกะพง อ . ชะอา จ. เพชรบุรี
6. โครงการศึกษาดูงาน การบริหารงานส่วนท้องถิ่นเทศบาลคลองวาฬ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.15 เรื่องสรุปการใช้สื่ อการสอน เทอม 1/2554
ในปีการศึกษา1/2554 สื่อการสอนที่คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ใช้ในการเรียนการสอนมีรายละเอียดบ้างเพื่อ
นาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการสอน ดังต่อไปนี้

ลาดับ
ชื่อผู้สอน
1 ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ

รายวิชา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

2

ดร.สุชาติ ศรียารัณย

3

ดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร

4

อ.ปราโมทย์ กลิ่นลาดวน

5

อ.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
ภาครัฐ
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสน
ศาสตร์
นโยบายสาธารณะ

6

อ.พัชรินทร์ เอี่ยมสอาด

การวางแผนในภาครัฐ

7
8

อ.กัญญาณัฐ เสียงใหญ่
อ.ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล

การบริหารการพัฒนา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

9
10

อ.อิทธิโชติ โชติกุณฑ์พันธุ์
อ.ไพจิตต์ วงศ์พานิชย์อักษร

11

อ.ชิต ศิตะยะนนท์

องค์การและการบริหารในภาครัฐ
จริยธรรมและความเป็นธรรมทาง
สังคม
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

12
13

อ.บุษรา มุ้ยอิ้ง
อ.ศศิธร เดชพรหม

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
ปรัชญาเบื้องต้น

14
15

อ.อุไรวรรณ พงศ์สุภากุล
อ.อภิชา จันทร์แพน

จริยธรรมและทักษะชีวิต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน
-โปรแกรมนาเสนอ PPT
-งานวิจัย / วิทยานิพนธ์
-การศึกษากรณีศึกษา
-เอกสารประกอบการสอน
-Power Point
-การศึกษากรณีศึกษา
-เอกสารประกอบการสอน
-Power Point
-โปรแกรมนาเสนอ PPT
-งานวิจัย / วิทยานิพนธ์
-การศึกษากรณีศึกษา
-เอกสารประกอบการสอน
-Power Point
-การศึกษากรณีศึกษา
-เอกสารประกอบการสอน
-Power Point
-โปรแกรมนาเสนอ PPT
-งานวิจัย / วิทยานิพนธ์
-การศึกษากรณีศึกษา
-เอกสารประกอบการสอน
-Power Point
-การศึกษากรณีศึกษา
-เอกสารประกอบการสอน
-Power Point

4.16 เรื่องการพัฒนาการจัดการการสอนในรายวิชาสังคมเศรษฐกิจการเมือง
อาจารย์วุทธิเมทว์ ได้แจ้งเกี่ยวกับรายวิชา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ว่า จัดอยู่ในหมวดศึกษาทั่วไป โดย
ทางคณะรัฐศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบสอนในรายวิชานี้ ดังนั้นจึงต้องใช้อาจารย์ผู้สอนจานวนหลายท่าน เพื่อให้

เนื้อหาในการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทางคณะฯ จึงได้จัดทาหลักสูตร E- leaning ในรายวิชานี้ขึ้นมา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในรายวิชานี้
4.17 ทบทวนปรัชญา ปณิธาน กลยุทธ์การดาเนินงาน, นโยบาย จุดเน้นของคณะรัฐศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2554
ประธานที่ประชุมเสนอให้มีการทบทวน ปรัชญาคณะที่ว่า “สร้างบัณทิต สร้างผู้นา สร้างเสริมคุณธรรม
สร้างสรรค์สังคม ดารงความเป็นไทย” โดยให้ที่ประชุมช่วยพิจารณาว่าปรัชญานี้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ของคณะ มหาวิทยาลัย และสถานการณ์ของประเทศหรือไม่ อาจารย์พัชรินทร์ เสนอว่าจากปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ที่ว่า “สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม” นั้นมีความสอดคล้องกับปรัชญาของคณะ คือ ในเรื่องของการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และยังสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (TQF) ด้านที่ 1 คือ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และวิสัยทัศน์ของคณะที่ว่า
“เป็นแหล่งความรู้ทางรัฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของคณะ มหาวิทยาลัย และสถานการณ์ของประเทศหรือไม่
อาจารย์ไพจิตต์ ได้เสนอให้ยังคงใช้ปรัชญาเดิมของคณะ เนื่องจากยังคงมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีความเห็นพ้องกันให้ใช้แผนกลยุทธ์ฉบับปีการศึกษา 2553-2557 ฉบับเดิม เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานของคณะ สามารถแสดงความสอดคล้องระหว่างปรัชญา ปณิธาน และนโยบายของมหาวิทยาลัย
จุดเน้น และแผนอุดมศึกษาระยะยาว(ตามเอกสารแนบ 2 ) ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2 ด้านการพัฒนางานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
3 ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
4 ด้านการพัฒนางานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
และมีการกาหนดเป้าหมายและตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ เพื่อชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน(ตามเอกสาร
แนบ 1 แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2553-2557 หน้า 42-71)
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้ปรัชญา และวิสัยทัศน์เดิมของคณะและยืนยันให้ใช้แผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2553-2557 ฉบับเดิม เป็นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการสาหรับการดาเนินงานของ
คณะรัฐศาสตร์ประจาปี 2554 ต่อไป
4.18 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะรัฐศาสตร์
เลขาที่ประชุมแจ้งว่าจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2553 ของคณะรัฐศาสตร์
คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ แยกออกจากคณะกรรมการบริหารและวิชาการของคณะเพื่อให้การดาเนินงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว อีก
ทั้งก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้มีการยกเลิกคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ คณะรัฐศาสตร์ โดยเสนอรายนามคณะกรรมการ ดังนี้

1. ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ ประธาน
2. รศ.ดร.สถิตย์
นิยมญาติ รองประธาน
3. อาจารย์มาณิช
อินทฉิม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. ดร.กมลพร กัลยาณมิตร กรรมการ
5. อาจารย์ไพจิตต์ วงศ์พานิชอักษร กรรมการ
6. อาจารย์พัชรินทร์ เอี่ยมสอาด กรรมการและเลขานุการ
โดยให้มีอานาจหน้าที่
1. กาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ ตามภารกิจหลักของคณะให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
2. กาหนดแผนและนโยบายด้าน การบริการวิชาการแก่สังคม การพัฒนาและบริหารหลักสูตร กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากร ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
3. ทาหน้าที่ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ภัยคุกคาม และกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานของคณะที่ชัดเจน
และครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ
4. ส่งเสริมและดาเนินการให้มีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ในการจัดทาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
5. ชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายของกลยุทธ์ และมี
การกาหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ
6. กาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและมีการมอบหมายอย่าง
เป็นทางการ
7. จัดทารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจาปีทั้ง 4 พันธ
กิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
8. กาหนด ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
9. กาหนดตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
10. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ตามตัวบ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมใน
การจัดทาตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กาหนดร่วมกัน
11. จัดทารายงานติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและมีการรายงานผลการดาเนินตามตัวบ่งชี้
เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน)
12. จัดทารายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

13. จัดทาแนวทางการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ และผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ได้รับ
การเสนอแนะ และจัดทาแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และเสนอต่อคณะกรรรมการบริหารคณะ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอ และให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป โดยให้คณะกรรมการจัดทากาหนดการและหนังสือเชิญประชุมผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากรของคณะเข้าร่วมประชุมการจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา
2554 ในวันศุกร์ที่ 10
มิถุนายน 2554 และให้เลขาคณะกรรมการจัดทาแผนทาเอกสารสาเนาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2554 เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร คณาจารย์ และบุคลากรให้พิจารณาและลงรายนามความเห็นชอบโดยทั่วกัน เพื่อให้สามารถ
ใช้แผนปฏิบัติการฉบับดังกล่าว โดยรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารทราบในการประชุมในครั้งถัดไป
4.18 เรื่อง ผลประเมินแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2554 เพื่อพิจารณาในการใช้
ประธานคณะกรรมการ เสนอให้มีการติดตามและประเมินผลแผนงานและแผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรม
สาคัญ ที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแผนงานของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี เพื่อนาเสนอให้ผู้บริหารของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ
โดย อ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ ได้เสนอให้มีการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ โดยเทียบกับตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมาย ภาคเรียนละ1ครั้ง (6เดือนครั้ง) และในการดาเนินการควรมีการ กาหนดผู้รับผิดชอบ ในการติดตาม ที่
ประชุมเสนอให้อาจารย์ กัญญาณัฐ เสียงใหญ่ เป็นผู้ดาเนินการในการ รวบรวมผล และจัดทารายงาน การติดตามและ
การดาเนินผล ตามแผนปฏิบัติการ โดยเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารและวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 4 / 2554 ใน
วันที่ 5 ตุลาคม 2554 และครั้งที่ 6/ 2554 วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบตลอดจนการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนงานและแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายและดัชนีชี้วัดที่กาหนด ของคณะ คณะจึงได้กาหนดระบบ
และกลไกในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจาปี 2554 ขึ้น เพื่อให้สามารถนาผลของการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการ
ดาเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปในระหว่างปีการศึกษา และกาหนดให้มีการรายงานผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ปีละ 1 ครั้ง โดย
นาเสนอการประชุมครั้งที่ 6/ 2554 วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ต่อไป
ระบบและกลไกสาคัญที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน /แผนปฏิบัติการไปใช้ในการกากับ
ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อยของคณะ ตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมนั้น ประกอบด้วย
คณะกรรมการจัดทาแผน โดยมีการนาผลการติดตามและการประเมินแผนงาน
/แผนปฏิบัติการเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร พิจารณากาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินงานตาม
แผนงาน /โครงการในส่วนของระดับปฏิบัติการมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการของสาขาวิชาของคณะ
รัฐศาสตร์ ทุกภาคการศึกษา ระบบและกลไกที่สาคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน
/
แผนปฏิบัติการ คือ การเสนอแนะแนวทางในการจัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปีถัดไป และให้ดาเนินการจัดทา
แผนงาน/แผนปฏิบัติการของปีถัดไปทุกสาขาวิชาในคณะรัฐศาสตร์

การติดตามและประเมินผล สรุปได้ดังนี้
ลาดับ
1

การติดตาม/การ
ประเมินผล
ติดตามเป้าหมายการใช้
จ่ายงบประมาณ

ระยะเวลา
ปลายปีการศึกษา

ผู้ให้ข้อมูล
สานักงบประมาณ
และการเงิน

2

ติดตามการดาเนินงานตาม ทุกภาคการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี

ทุกหน่วยงาน

3

ประเมินสัมฤทธิ์ผลของ
โครงการ

ทุกภาคการศึกษา

ทุกหน่วยงาน

4

ประเมินผลประโยชน์ของ ปลายปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการ

ทุกหน่วยงาน

5

กระบวนการจัดทา
แผนงานแผนปฏิบัติการ
ในปีถัดไป

ทุกหน่วยงาน

ปลายปีการศึกษา

วิธีการ

กลไก

ติดตามการขออนุมัติ
งบประมาณประจาปี
และการใช้จ่าย
ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามปฏิทินกิจกรรม
ประจาเดือน
ใช้แบบสอบถามและ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติการและ
ระดับบริหารตาม
โครงการ
ใช้แบบสอบถามและ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติการและ
ผู้บริหารทุกระดับ
ประชุมระดมสมอง, ยก
ร่าง,จัดทาแผน ,ประชา
พิจารณ์,
สรุปและประเมินผล

1) ผู้ได้รับมอบหมาย
ติดตามและประเมินผล
ปฏิบัติการการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและประเมินผล
เสนอแนะผู้ได้รับมอบหมาย
บริหารตามช่วงที่กาหนดไว้
2) คณะทางานเก็บรวบรวม
ข้อมูลและประชุมพิจารณา
เพื่อนาเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลการติดตามต่อผู้
ได้รับมอบหมายบริหารเป็น
ประจาทุกภาคการศึกษา
3)ให้แต่ละหน่วยงานประชุม
บุคคลากรเพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทางาน
และรับทราบรวมทั้งหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน
4) หากมีปัญญาเกิดขึ้นให้ ผู้
ได้รับมอบหมายบริหาร
พิจารณาหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม
นโยบายของคณะรัฐศาสตร์

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอโดยให้ มีการติดตาม การดาเนินงานของแผนปฏิบัติการ ทุก 6 เดือน
และให้อาจารย์ กัญญาณัฐ เสียงใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทารายงาน และรายงานผลกลยุทธ์ ปีละ 1 ครั้ง
4.21 เรื่องพิจารณาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554
อาจารย์อภิชา จันทร์แทน ได้นาเสนอคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ที่ครอบคลุมทั้ง
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) เพื่อนามาเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีโดยได้จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ดังเห็นได้จากระบบ กลไก และ
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งได้มีตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพของระดับสาขาวิชา และระดับคณะ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการนาไปเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ ของคณะนาไปเป็นแนวปฏิบัติใน
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษา 2554 ต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.22 ขออนุมัติแผนปฎิบัติการและแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ด้านการทานุบารุงฯ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.23 เสนอโครงการด้านการทานุบารุงฯ
มีอาจารย์เสนอว่าโครงการที่เกี่ยวเนื่องศิลปวัฒนธรรมจะนาเสนอไปได้หรือไม่ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมให้
ทราบว่าในการดาเนินโครงการให้นักศึกษาเป็นผู้ดาเนินโครงการและให้อาจารย์ในคณะเป็นที่ปรึกษาโครงการ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.24 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
ที่ประชุมเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารวิชาการแก่สังคม ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์จันทนา อินทฉิม ประธานกรรมการ
2. รศ. ดร.สถิตย์ นิยมญาติ รองประธาน
3. อาจารย์มาณิช อินทฉิม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. นาวาโทสุจินต์ นาคพจญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. ดร.กมลพร กัลยาณมิตร กรรมการ
6. อาจารย์ไพจิตต์ วงศ์พาณิชอักษร กรรมการ
7. อาจารย์ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว
กรรมการ
8. อาจารย์กัณญาณัฐ เสียงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
9. อาจารย์ศศิธร เดชพรหม
ผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.25 ผลการสารวจความต้องการของชุมชน
ความต้องการของชุมชนหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยมากที่สุด ได้ค่าร้อยละ
31.25 รองลงมาคือ ภาวะผู้นาสาหรับผู้บริหาร ร้อยละ 26.25 รองลงมาการบริหารงานบุคคลในภาครัฐคิดร้อยละ
17.50 รองลงมาคือ การคลังท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 25.00
มติที่ประชุม รับทราบ
4.26 แผนการบริการวิชาการแก่สังคม/คู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
ซึ่งมีระบบการดาเนินงานบริการจัดการแก่สังคม เสนอการลงนามการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
เผยแพร่ประชาธิปไตยสู่ชุมชนศาลายา ระหว่างชุมชนศาลายากับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
4.27 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะบดีได้กล่าวในที่ประชุมเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อปฏิบัติงานในปีการศึกษา
2554 เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจากปีการศึกษา 2553 จึงได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ดังนี้
เพื่อให้การบริหารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะรัฐศาสตร์ดังต่อไปนี้
1.อาจารย์จันทนา อินทฉิม ประธานกรรมการ
2.รศ.ดร.สถิตย์ นิยมญาติ รองประธานคณะกรรมการ
3.นางสาวญาติมา นุชแดง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร กรรมการ
5.อาจารย์ธนพันธ์ พูลชอบ กรรมการ
6.อาจารย์ไพจิตต์ วงศ์พาณิชอักษร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบริหารงาน
2.ประเมินโอกาสและผลกระทบและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
3.จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และดาเนินการตามแผน
4.ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
5.นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาแผนในปีต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2554
มติที่ประชุมเห็นชอบ
4.28 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประธาน เสนอที่ประชุมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีการศึกษา
2554 และ ดร.กมลพร ได้ให้
ข้อสังเกตว่าแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จัดทาไว้ได้มีการวิเคราะห์ครอบคลุมแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2554
แล้วจึงเห็นสมควรให้ใช้แผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จัดทาไว้
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.29 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์
อาจารย์จันทนา อินทฉิม ได้ประกาศเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของคณะ
คือ “ผู้นาจิตอาสา พัฒนาชุมชน” ส่วน
เอกลักษณ์ คือ “นักปฏิบัติ” ซึ่งได้นาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553 ในวันที่ 24 มกราคม 2553 โดย
ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษานาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยนาอัตลักษณ์ไปกาหนดเป็นตัวบ่งชี้ 11.1
ระดับความเสร็จของการดาเนินตามอัตลักษณ์ “ผู้นาจิตอาสา พัฒนาชุมชน” ประกอบไปด้วยเป็นการพิจารณา
ต่อไปนี้

1. มีการส่งเสริมระบบและกลไกของอัตลักษณ์ในด้านผู้นาจิตอาสา พัฒนาชุมชน
2. มีแผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในด้านผู้นาจิตอาสา พัฒนาชุมชน
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาวิชาที่ศึกษาไปพัฒนาชุมชน
4. มีผลประเมินความสาเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษาไปพัฒนาชุมชนไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. มีนักศึกษาได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าให้อาจารย์อภิชา จันทร์แทน เป็นผู้ดูแลในเรื่องของอัตลักษณ์ของคณะตาม
เกณฑ์ดังกล่าว ส่วนเอกลักษณ์ให้คณาจารย์และบุคคลากรนาไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนัก
ปฏิบัติโดยแท้จริง และให้นาไปเผยแพร่ในเว็บไซค์ของคณะ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.29 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีตามกระบวนการ PDCA สู่กิจกรรมนักศึกษา
อาจารย์จันทนา อินทฉิม ได้แจ้งให้คณาจารย์นาคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีตามกระบวนการ
PDCA สู่กิจกรรม
นักศึกษาไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในการสอนและทาโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าให้คณาจารย์นาไปประยุกต์ใช้ในการทากิจกรรมเกี่ยวกับการสอนรายวิชาการ
บริหารโครงการภาครัฐ และวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต ส่วนด้านกิจกรรมนักศึกษาให้อาจารย์บุษรา มุ้ยอิ้ง ซึ่ง
เป็นอาจารย์ที่ดูแลฝ่ายกิจการนักศึกษานาคู่มือดังกล่าวไปให้นักศึกษาเป็นแนวทางในการจัดโครงการ /กิจกรรม
เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการ PDCA
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุมเวลา 18.45 น.
ลงชื่อ
(อาจารย์วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ)
ผู้ บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(อาจารย์จันทนา อินทฉิม)
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

