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ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนกลยุทธ์การจัดการ
ความรู้ แผนพัฒนาประจาปีการศึกษา ในที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 16.00 น. ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย์จันทนา อินทฉิม)
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ 003/2554
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์
วันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 16.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ
1.1 แบบประเมินตนเองของผู้บริหาร
1.2 การจัดงานกีฬาของมหาวิทยาลัย
1.3 รายงานผลการดาเนินงานความเสี่ยง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดทาแผนกลยุทธ์
3.2 เสนอร่างแผนพัฒนา (Improvement plan)
3.3 รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ( 6 เดือนแรก)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณา
4.1 แผนการปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2554
4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของคณะรัฐศาสตร์
4.3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
4.4 แผนงบประมาณการเงินประจาปีการศึกษา 2554
4.5 มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
4.6 การนาศิลปวัฒนธรรมเข้าไปใช้บูรณาการในการเรียนการสอน
4.7 การบริการวิชาการและระบบการดาเนินงาน
4.8 การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ภายในมหาวิทยาลัย
4.9 การดาเนินการตามระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้
4.10 สรุปผลการดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ครั้งที่ 3/2554
วันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 16.00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม
1
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14
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20
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25

นางจันทนา
ดร.บังอร
นายอิทธิโชตน์
นายอภิชา
ดร.ขจรศักดิ์
ดร.ภูริวัจน์
ดร.วรากร
ดร.ณพลพัทธ์
นายสิทธิรัตน์
นายธัญญ์นิธิ
นายทวี
นายศฤงคาร
นางวรอนงค์
นายอลงกรณ์
นายกริช
นายเอกรินทร์
นายดนุวัส
นางสาวกัณญาณัฐ
นางสาวศิริวรรณ
นางสาวพัชรินทร์
นายวุทธิเมธว์
นายปราโมทย์
นางสาวกฤชญา
นายสมศักดิ์
นางสาวรมย์นลิน

อินทฉิม
เบ็ญจาธิกุล
โชติกุณฑ์พันธ์
จันทร์แทน
วงษ์ขันธ์
รักษ์ธนอนันต์
สังข์วงษ์
จิรเจริญสมบัติ
รัตนวิจารณ์
อักษรสิทธิ์จิรา
สุระบาล
หมันลี
หวลจิตร์
สุขสุดพงษ์
กงเพชร
พลังอิสระ
อรุณรัตน์
เสียงใหญ่
วิสุทธิรัตนกุล
เอี่ยมสะอาด
เกื้อกอบ
กลิ่นลาดวน
พุ่มพิน
คุณเงิน
ตั้งชนม์จารัส
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นายเขมพัฒน์
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

เหรัญญะ
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
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82

พลเอกดร.ศิริ
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
ดร.ณรงค์
รศ.วิวัฒน์
ดร.วิชัย
ดร.ชมนันท์

ทิวะพันธ์
ศิริสอาด
ทองธิราช
ไทยเจียมอารีย์
โคตรวงษ์
สวัสดิ์เรียวกุล
วิลาศ
พรหมมา
นิยมญาติ
สาริบุตร
สาริบุตร
ใสกระจ่าง
ไพรินทร์
รักชาติเจริญ
อุลมาร
วังกานนท์ ร.น
พันธุ์นนท์
เดชพรหม
พงศ์สุภากุล
อานาจวรประเสริฐ
แย้มเยือน
พนาเสนธิ์
สัจพันโรจน์
เอี่ยมไพรวัน
ครองยุติ
ศรีสวัสดิ์

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1
2
3
4
5

นายวัฒนา
นายสมพร
นายโอรส
นางสาววรรณี
นางสงกรานต์

เรืองแก้ว
หลุงเจริญ
อินทวิเศษ
ลือรัตนองค์ชัย
อรุโณทัย

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ
1.1 แบบประเมินตนเองของผู้บริหารประธานมอบให้อาจารย์ พัชรินทร์ เอี่ยมสอาด เป็น
ผู้รับผิดชอบใบประเมินตนเองของผู้บริหาร โดยให้เลขาคณะเป็นผู้ประสานงาน
1.2 การจัดงานกีฬาของมหาวิทยาลัย ทางสาขาการจัดการกีฬา ทาหน้าที่ในการจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ มีการจัดตารางการแข่งขันและคณาจารย์ทุกท่านรับผิดชอบเป็นกรรมการในกีฬาแต่ละ
ประเภท ซึ่งจะจัดขึ้ นระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2554
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 รายงานผลการดาเนินงานความเสี่ยง
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนความเสี่ยงระบบควบคุม ตามที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะฯ ได้จัดทารายงานประเมินผลกิจกรรมที่ได้ดาเนินการจริง โดยพบว่ายังมีปัจจัยเสี่ยง
บางส่วนที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ เห็นว่าควรมีวิธีการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมจาก
แผนที่กาหนดไว้
ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทารายงานประเมินความเสี่ยง ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
และจานาแผนดังกล่าวแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบในระบบหนังสือเวียนต่อไป
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554
มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดทาแผนกลยุทธ์ ที่ประชุมเสนอให้มีการส่งร่างแผนกลยุทธ์ให้ที่ประชุมพิจารณา ในการ
ประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.2 เสนอร่างแผนพัฒนา (Improvement plan) มติที่ประชุม เห็นชอบโดยให้ปรับแก้ในส่วนของ
ระยะเวลาในการดาเนินงาน โดยให้ตรวจสอบรายละเอียดในการดาเนินงานก่อนทาเล่มฉบับสมบูรณ์
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณา
4.1 ทบทวนแผนการปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2554ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารทบทวนการทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2554 ต่อจากการทาแผนกลยุทธ์
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของคณะรัฐศาสตร์สาขาการเมืองการปกครอง ประมาณ
ประศาสนศาสตร์ประมาณ โดยให้แต่ละโครงการและกิจกรรม สนับสนุนกลยุทธ์ของคณะโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนให้ สาขาวิชาการจัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนให้ครบทุกกลยุทธ์
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประธานมอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนงบประมาณ
การเงินประจาปีการศึกษา

2554 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
โดยให้นาเสนอร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ

สาขารัฐ

4.4 แผนงบประมาณการเงินประจาปีการศึกษา 2553
ที่ประชุมเสนอให้นาเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป หลังจากอนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.5 มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
มติที่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทารายการประเมินตนเองของปี
การศึกษา 2553
องค์ประกอบที่ 1 มอบหมายให้ อาจารย์ธนพันธ์ พูลชอบ
องค์ประกอบที่ 2 มอบหมายให้ อาจารย์ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว
อาจารย์วุ

ธิเมธว์ เกื้อกอบ

องค์ประกอบที่ 3 มอบหมายให้ อาจารย์ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล
องค์ประกอบที่ 4 มอบหมายให้ ดร.กมลพร กัลยาณมิตร
องค์ประกอบที่ 5 มอบหมายให้ อาจารย์กัญญาณัฐ เสียงใหญ่
อาจารย์พัชรินทร์ เอี่ยมสะอาด
องค์ประกอบที่ 6 มอบหมายให้ อาจารย์พัชรินทร์ เอี่ยมสะอาด
องค์ประกอบที่ 7 มอบหมายให้ อาจารย์ไพจิตต์

วงศ์พานิชอักษร

องค์ประกอบที่ 8 มอบหมายให้ อาจารย์กัญญาณัฐ เสียงใหญ่
องค์ประกอบที่ 9 มอบหมายให้ ดร.กมลพร กัลยาณมิตร
องค์ประกอบที่ 10มอบหมายให้ นายอภิชา จันทร์แทน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.6 การนาศิลปวัฒนธรรมเข้าไปใช้บูรณาการในการเรียนการสอน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.7 การบริการวิชาการและการดาเนินงาน ได้มีการแจ้งถึงโครงการบริการวิชาการที่จะไปบริการ
แก่ชุมชน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.8 การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งให้ทราบว่า เรื่องทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย จากที่กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการได้เสนอเค้าโครงเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีการศึกษา 2554 นั้น ทางสานักวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้สรุปทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใน ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุน
งานวิจัยภายในจากมหาวิทยาลัย เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 3,030,000 บาท

มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.9 การดาเนินการตามระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้
ที่ประชุมได้นาระบบ รวบรวม วิเคราะห์/สังเคราะห์ ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ โดยมีการ
กาหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ผู้รับผิดชอบในการรวบรวม คัดสรร/วิเคราะห์ผลงานวิจัยในการเผยแพร่ให้มี
ความเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้หมาย โดยให้คณาจารย์ในคณะได้ส่งผลงานวิจัยเพื่อที่จะทางานวิเคราะห์
สังเคราะห์ ผลงานวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะ เมื่อผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะแล้วก็เสนอต่อไปยังสานักวิจัย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
งานวิจัยทางานวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจัยอีทีหนึ่ง และนาเสนอสู่ชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
และขั้นตอนสุดท้าย คือการประเมินผลสาเร็จของงานวิจัย ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัยได้
ดาเนินงานตามละเอียดข้างต้นด้วย โดยได้ระบุไว้ในคู่มือการบริหารงานวิจัย ปีการศึกษา 2554 สานักวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ดร.กมลพร กัลยาณมิตร ได้เสนอผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
เรื่อง การบริหารจัดการที่ดีของเรือหลวงจักรีนฤเบศร โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะรัฐศาสตร์ ได้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ดังนี้ การบริหารกิจการเมืองและสังคมที่ดี เป็น
พระราชกฤษฎีกาที่ได้ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2546 อันมีที่มาจากแนวคิดของการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งมีการ
ปรับวิธีคิดและวิธีการบริหารราชการของประเทศไทยใหม่ทั้งระบบ โดยกาหนดเจตนารมย์ของแผ่นดิน
ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนทุกฝ่ายในประเทศร่วมกันคิด ร่วมกันทา ร่วมกันรับผิดชอบ ร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อนาพา
ประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง ความสงบ ความสันติสุข มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังพระปฐมบรมราชโองการใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม ” นอกจากนี้ หลักธรรมาภิบาล ยังทาหน้าที่เป็นกลไก เครื่องมือ และแนวทางการ
ดาเนินงานที่เชื่อมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเน้นความจาเป็นของการสร้างความร่วมมือ
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศมีพื้นฐานระบอบ
ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง มีความชอบธรรมของกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสร้างและกระบวนการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามามารถตรวจสอบได้อันจะนาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ แนวความคิดหลักอีกประการหนึ่ง คือ การปฏิรูประบบราชการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และสนองตอบประชาชนอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่าประเทศที่พัฒนามีประชากรที่มีคุณภาพ มีระดับ
การศึกษาสูง มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของบ้านเมือง ประเทศเหล่านี้มีระบบการเมืองและฐานะทาง
เศรษฐกิจที่มั่นคง โดยประเทศเหล่านี้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการของภาครัฐโดยมุ่งที่
1) บริการ
ประชาชนให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใสในการตัดสินใจและในกระบวนการทางานโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการทางาน

2) ปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐ โดยเน้นงานในหน้าที่หลัก เช่น การกาหนดนโยบายที่มองการณ์ไกล
มีการบังคับใช้กฎหมายที่ให้ความเสมอภาคเป็นธรรม มีการกระจายงานบริการให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และองค์กร ให้มีส่วนร่วมในการดาเนินการ และ 3) การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นความ
ประหยัด ความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผล ส่วนประเทศกาลังพัฒนานั้นหลายประเทศประสบ
ปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังจากได้รับเอกราช ถึงกับต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศใน
การพัฒนาประเทศและพัฒนาระบบการปกครองให้สอดคล้องกับกระแสประชาธิปไตย
องค์กรพัฒนาต่างๆ รวมทั้งองค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศที่ให้ช่วยเหลือประเทศที่มีปัญหาทางด้านการเงิน มีความเห็นร่วมกันว่า กุญแจสาคัญที่นาไปสู่การ
ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ คือ การที่ประเทศนั้นๆ มีการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิ
บาล (Good Governance) สังคมที่มีกลไกการบริหารและการจัดการที่ดีซึ่งเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชนเข้าด้วยกัน จะมีกลไกหลักในการสร้างความสมดุลระหว่างองค์ประกอบต่างๆของสังคม
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สังคมมีเสถียรภาพและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่หากขาดกลไกนี้ โอกาสที่จะฟื้น
ตัวจากวิกฤตย่อมเป็นไปได้ยาก ใช้เวลานานและอาจเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศยิ่งขึ้นด้วย
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี ประกอบไปด้วยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ได้แก่
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า เพื่อให้ระบบการบริหารมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้นนั้น และ
จากการแถลง
นโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 มีประเด็นนโยบายในการบริหารประเทศอยู่ 9 นโยบาย โดย
นโยบายพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นนโยบายที่ 6 จึงทาให้หน่วยงานต่าง
ๆ ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน ให้ได้รับความสาเร็จอย่างยั่งยืน และได้ถ่ายทอด
องค์ความรู้จากเรื่องนี้ต่อสาธารณะชน โดยการนาผลงานวิจัยไปเผยแพร่ การประชุมวิชาการ การวิจัยด้าน
การจัดการความรู้ (KM) ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.10 สรุปผลการดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการบารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ได้แจ้งที่ประชุมในคณะให้ทราบว่าในภาคการศึกษาที่ 1
คณะรัฐศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและดาเนินโครงการของคณะ โดยดาเนินโครงการ 3
โครง และเข้าร่วมกิจกรรม 3 กิจกรรม สาหรับการดาเนินโครงการทางคณะกรรมการบารุงศิลปวัฒนธรรม
ได้นาผลการดาเนินโครงการปี 2553 มาทาการปรับปรุงแก้ไขในการดาเนินโครงการปี การศึกษา 2554 ให้ดี
ขึ้นและจะพัฒนาต่อไปโดยยึดหลัก PDCA สาหรับผลการดาเนินโครงการปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษา
ที่ 1 การดาเนินโครงการบรรลุเป้าหมายทุกโครงการและทุกกิจกรรม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 18.00 น.

ลงชื่อ
(อาจารย์วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ)
ผู้ บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(อาจารย์จันทนา อินทฉิม)
ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม

