บันทึกข้อความ
หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
โทร 602
ที่
รศ. 033 /2554
วันที่ 29 กันยายน 2554
เรื่อง
ขอเชิญประชุม
………………………………………………………………………………………………………………
เรียน คณะกรรมการบริหารและวิชาการ / คณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงาน การจัดทา
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนพัฒนา ประจาปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 5
ตุลาคม 2554 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์จันทนา อินทฉิม)
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ 4/2554
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์
วันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 16.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ
1.1 ผลสรุปการดาเนินงานของหลักสูตรในเทอมที่ 1 /2554
1.2 ผลการประเมินการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนเทอมที่ 2/255
4
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2554
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อ ง
3.1 เสนอร่างแผนกลยุทธ์
3.2 เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2555
3.3 เสนอร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
3.4 เสนอร่างแผนพัฒนา (Improvement plan)
3.5 การเขียนแผนสาเร็จในการจัดความรู้
3.6 รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานของเทอม 1/255 4
3.7 สรุปโครงการโดยแจกแบบสรุปผลโครงการ 1/2554
3.8 แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและสรุปอาคารสานักงาน อุปกรณ์ห้องเรียน
และสิ่งแวดล้อมห้องเรียน ที่ต้องพัฒนาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณา
4.1 การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
4.2 สรุปผลการดาเนิน งานการประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบ 6 เดือน ของปีการศึกษา 2554
4.3 เรื่องรายงานผล สมอ 07-02, สมอ 07-04, สมอ 07-06
4.5 เรื่องสรุปการใช้สื่อการสอน เทอม 2/2554
4.5 เรื่องประเมินความพึงพอใจของ นักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน เทอม 1/2554

4.6 รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ประจาปี
2554 ภาคเรียนที่1
4.7 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ครั้งที่ 4/2554
วันที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 16.00 น.
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
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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
ดร.สมภพ
ดร.ประยุทธ์

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
โคตรวงษ์
สวัสดิ์เรียวกุล
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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

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

ร.ท.ดร.สุพรชัย
พลเอกดร.ศิริ
ดร.นฤมล
ดร.นริศร
ดร.ไชยรัตน์

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

ศิริโวหาร
ทิวะพันธ์
ศิริสอาด
ทองธิราช
ไทยเจียมอารีย์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ
1.1 ผลสรุปการดาเนินงานของหลักสูตรในเทอมที่ 1 /2554
ที่ประชุมรับทราบผลสรุปการดาเนินงานของหลักสูตรในเทอมที่ 1 /2554
มติที่ประชุม รับ ทราบ
1.2 ผลการประเมินการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนเทอมที่ 2/255
4
ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอนเทอมที่ 2/2554
มติที่ประชุม รับ ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรองรับรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2554
มติที่ประชุม รับ ทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เสนอร่างแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการบริหารได้นาร่างแผนกลยุทธ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม พิจารณารับรองแผน
3.2 เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2555
ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ โดยพิจารณา
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ปรัชญา พันธกิจของคณะฯและของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม พิจารณารับรองแผน
3.3 เสนอร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะรัฐศาสตร์
โดยพิจารณาความสอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม และการสนับสนุนกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา2553
มติที่ประชุม พิจารณารับรองแผน
3.4 เสนอร่างแผนพัฒนา (Improvement plan)
มติที่ประชุม พิจารณารับรองแผน
3.5 การเขียนแผนสาเร็จในการจัดการความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้เขียนแผนความสาเร็จของแต่ละด้านนามาพิจารณาร่วมกันเพื่อให้
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือมีการกาหนดระดับที่ 1-5 และให้คณะกรรมการนาเสนอ

โครงการที่จะจัดให้นักศึกษาทุกสาขามาร่วมสัมมนา/ประชุมกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ของตนเองต่อเข้า
ร่วมประชุม
มติที่ประชุม พิจารณารับรองแผน
3.6 รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานของเทอม 1/255 4 ที่ประชุมพิจารณา
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานของเทอม 1/255 4
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 สรุปโครงการโดยแจกแบบสรุปผลโครงการ 1/2554 ที่ประชุมพิจารณาสรุปโครงการโดยแจก
แบบสรุปผลโครงการ 1/2554
มติที่ประชุม รับทราบและสรุปโครงการที่ศิษย์เก่าเข้าร่วม
3.8 แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและสรุปอาคารสานักงาน อุปกรณ์ห้องเรียน
และสิ่งแวดล้อมห้องเรียน ที่ต้องพัฒนาต่อไป ที่ประชุมพิจารณาแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและสรุปอาคารสานักงาน อุปกรณ์ห้องเรียน และสิ่งแวดล้อมห้องเรียน ที่ต้องพัฒนาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.9 นาเสนอผลการประเมินบูรณาการ ที่ประชุมพิจารณานาเสนอผลการประเมินบูรณาการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.10 การนาโครงการที่อยู่ในช่วงภาคเรียนที่ 1 และนาผลมาดาเนินงานบูรณาการ
ที่ประชุมพิจารณาการนาโครงการที่อยู่ในช่วงภาคเรียนที่ 1 และนาผลมาดาเนินงานบูรณาการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณา
4.1 การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ประธาน อาจารย์จันทนา อินทฉิม ได้เสนอให้ อาจารย์ไพจิตต์ วงศ์พานิชอักษร จัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามโครงการในแผนปฏิบัติการ และให้หัวหน้าสาขาทุกสาขาร่วมด้วย
4.2 สรุปผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ 6 เดือน ของปีการศึกษา2554

อาจารย์อภิชา จันทร์แทน ได้นาเสนอผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ 6
เดือน ของปีการศึกษา 2554 มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไกที่กาหนด ทั้งตามเกณฑ์ของ สกอ.
และ สมศ.
ที่ประชุมพิจาณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2554มีผลเป็นไปตามระบบและ
กลไกที่กาหนด นั้นเนื่องมาจากคณะได้ตระหนักเห็นถึงความสาคัญของการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ.
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.3 เรื่องรายงานผล สมอ 07-02 , สมอ 07-04 , สมอ 07-06
อาจารย์วุทธิเมธว์ ได้รายงานผลการดาเนินในแต่ละหลักสูตร โดยมี 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารแนบ
4.4 เรื่องสรุปการใช้สื่อการสอน เทอม 2/2554
ทางคณะได้มีการใช้สื่อการสอนในรายวิชาอย่างไรบ้างเพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการ
สอนต่อไป
ลาดับ
1

ชื่อผู้สอน
อ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ

รายวิชา
การบริหารจัดการที่ดี

สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน
-เอกสารประกอบการสอน
-Power Point
-การศึกษากรณีศึกษา

2
3

อ.ดร.ประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล

การบริหารการคลังและงบประมาณ

อ.ดร.สุชาติ ศรียารัณย

4

อ.ดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร

สัมมนาปรัชญาการแสวงหาความรู้ยุค
หลังสมัยใหม่
สัมมนาการจัดการภาครัฐและเอกชน

5
6

อ.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ

การบริหารโครงการภาครัฐ

อ.พัชรินทร์ เอี่ยมสอาด

พฤติกรรมองค์การ

7

อ.กัญญาณัฐ เสียงใหญ่

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

8
9
10

อ.ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล

การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน

อ.อิทธิโชติ โชติกุณฑ์พันธุ์

จริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม -การศึกษากรณีศึกษา

อ.ไพจิตต์ วงศ์พานิชย์อักษร

การเมืองเปรียบเทียบ

11

อ.ชิต ศิตะยะนนท์

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

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

12
13
14
15

อ.บุษรา มุ้ยอิ้ง

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

-งานวิจัย / วิทยานิพนธ์
-การศึกษากรณีศึกษา

อ.ศศิธร เดชพรหม

ทฤษฎีและปรัชญาการเมืองตะวันออก

-เอกสารประกอบการสอน

อ.อุไรวรรณ พงศ์สุภากุล

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

-โปรแกรมนาเสนอ PPT

อ.อภิชา จันทร์แพน

ความคิดทางการเมือง

-เอกสารประกอบการสอน
-Power Point

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.5 เรื่องประเมินความพึงพอใจของ นักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน เทอม 1/2554
ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาด้านการจัดการ
การเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2554 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ประเมิน

ผลการประเมิน

ด้านการวางแผนการสอน

4.50

ด้านวิธีการสอน

4.30

ด้านพฤติกรรมการสอนทั่วไป

4.60

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.6 รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ประจาปี
2554 ภาคเรียนที่1
อาจารย์กัญญาณัฐ เสียงใหญ่ ได้เสนอรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
การ ประจาปีการศึกษา1 / 2554 เทียบกับค่าเป้าหมาย
4.7 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
อาจารย์บุษรา มุ้ยอิ้ง ได้นาเสนอผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา
ปีการศึกษา 2554 ของภาคเรียนที่ 1 ซึ่งการดาเนินโครงการเป็นไปตามแผนประกอบไปด้วย โครงการศึกษา
ดูงานของนักศึกษา โครงการศึกษาดูงาน โครงการฝึกงานของนักศึกษา โครงการอบรมประกันคุณภาพ
โครงการเพื่อพัฒนาความรู้ให้ศิษย์เก่าและปัจจุบัน โครงการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต 5 ด้าน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 17.55 น.
ลงชื่อ
(อาจารย์วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ)
ผู้ บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(อาจารย์จันทนา อินทฉิม)
ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม

