บันทึกข้อความ
หน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์
โทร 602
ที่ รศ.
055 /2554
วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
เรื่อง ขอเชิญประชุม
………………………………………………………………………………………………………………
เรียน คณะกรรมการบริหารและวิชาการ / คณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางในการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
และแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์จันทนา อินทฉิม)
คณะบดี คณะรัฐศาสตร์

ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ 6/2554
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์
วันที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 16.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2554
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร
3.2 เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยง
3.3 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554
3.4 ทบทวนการจัดการความรู้ (KM)
3.5 รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนการปฏิบัติงาน (2/2554)
3.6 สรุปโครงการกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2/255 4 และผลการประเมินโครงการ
3.7 การนาผลประเมินที่ได้จากการดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมมาพัฒนาระบบและกลไกการ
ให้การบริการแก่สังคมและมีการดาเนินการโครงการต่อเนื่อง
3.8 รายงานการประชุมสรุปผลข้อแนะนาของสภาสถาบัน
3.9 รายงานสรุปผลประเมินการสอน
3.10 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ
3.11 เรื่องสรุปผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต
3.12 เรื่องสรุปผลการประเมินโครงการด้านคุณธรรม
3.13 รายงานการประชุมคณาจารย์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณา
4.1 สรุปผลการติดตามผลการผลการสนับสนุนงานวิจัยในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
4.2 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
4.3 สรุปผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และสรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
4.4 สรุปผลการดาเนินงานตามอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์
4.5 เรื่อง รายงานผลการประเมินหลักสูตร
4.6 เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและส่งสนับสนุน และสภาพทางกายภาพของคณะ
รัฐศาสตร์
4.7 เรื่องการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน เทอม 2/2554
4.8 เรื่องการแจ้งผลการดาเนินงานโครงการจริยธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรม
4.9 เรื่อง ผลการการดาเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2/2554
4.10 รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2554 ภาคเรียนที่ 2
4.11 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนกิจการนักศึกษาและแนวทางในการแก้ปัญหาและนาผลไป
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2555
4.12 สรุปผลการวัดความพึงพอใจโครงการด้านทานุบารุงฯ
4.13 เสนอรายงานการปรับปรุงและพัฒนาโครงการและกิจกรรมในปีการศึกษาปีถัดไป
4.14 การนาผลบูรณาการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
4.15 สรุปผลการดาเนินโครงการ 5 โครงการ
4.16 รายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2554
4.17 เรื่องรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการความรู้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ครั้งที่ 6/2554
วันที่ 25 พฤษภาคม 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

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

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

26
27
28
29
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

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

57
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

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
นายอิทธิโชตน์
นายอภิชา
ดร.ขจรศักดิ์
ดร.ภูริวัจน์
ดร.วรากร
ดร.ณพลพัทธ์

ทิวะพันธ์
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 16.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนความเสี่ยงระบบควบคุม ประจาปีการศึกษา 2554
ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ได้จัดทารายงานประเมินผลกิจกรรมที่ได้
ดาเนินการจริง โดยพบว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงบางส่วนที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ เห็นว่าควรมี
วิธีการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนที่กาหนดไว้ ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทา
รายงานประเมินความเสี่ยง ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจานาแผนดังกล่าวแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบใน
ระบบหนังสือเวียนต่อไป
เลขาฯ แจ้งว่าทางคณะฯได้ดาเนินการจัดทาร่างแผนการบริหารความเสี่ยงประจาปีการศึกษา 2555
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมประจาคณะ และ
แนวทางของมหาวิทยาลัยและจะนาแผนดังกล่าวแจ้งเวียนให้คณาจารย์บุคคลากรทราบและนาไปปฏิบัติ
ต่อไป
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2554
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ได้สรุปผลการประเมินตนเองผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ การประเมินผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองผลการประเมิน
3.2 เสนอกร่างแผนบริหารความเสี่ยง อาจารย์ไพจิตร วงศ์พานิชอักษร เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยง
มติที่ประชุม รับรองแผน
3.3 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554
ที่ประชุมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบรายงานผลการทารายงานการประเมิน ตนเองตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2554 และให้รายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมที่สาขาทาให้ที่ประชุม
ทราบในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 ทบทวนเรื่องการจัดการความรู้ (KM)
มีสรุปผลการประเมินคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ ที่เข้าร่วมสัมมนา และคณะกรรมการ จัดการ
ความรู้ จัดเตรียมเอกสารที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมโครงการที่นาเสนอมาเพื่อจัดทา เป็นรูปเล่ม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนการปฏิบัติงาน (2/2554) ที่ประชุมพิจารณารายงานผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนการปฏิบัติงาน (2/2554)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 สรุปโครงการกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2/255 4 และผลการประเมินโครงการ ที่ประชุม
พิจารณาสรุปโครงการกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2/2554 และผลการประเมินโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 การนาผลประเมินที่ได้จากการดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมมาพัฒนาระบบและกลไกการให้
การบริการแก่สังคมและมีการดาเนินการโครงการต่อเนื่องที่ประชุมพิจารณาการนาผลประเมินที่ได้จากการ
ดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมมาพัฒนาระบบและกลไกการให้การบริการแก่สังคมและมีการดาเนินการ
โครงการต่อเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 รายงานการประชุมสรุปผลข้อแนะนาของสภาสถาบัน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.9 รายงานสรุปผลประเมินการสอน

มติที่ประชุม รับทราบ
3.10 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.11 เรื่องสรุปผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต
มติที่ประชุม รับทราบ
3.12 เรื่องสรุปผลการประเมินโครงการด้านคุณธรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.13 รายงานการประชุมคณาจารย์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณา
4.1 สรุปผลการติดตามผลการผลการสนับสนุนงานวิจัยในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
ดร.กมลพร กัลยาณมิตร ได้สรุปผลการติดตามผลเรื่องการจัดสรรงบประมาณภายในกลุ่มงานวิจัย
และบริการวิชาการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทาวิจัย
ให้กับคณาจารย์แต่ละคณะตามสัดส่วนของคณาจารย์ภายในคณะ และมีการติดตามการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางคณะรัฐศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยอย่าง
เพียงพอประกอบไปด้วยงบประมาณสนับสนุนการวิจัย และในห้องปฏิบัติการ แหล่งค้นคว้าข้อมูลทางด้าน
งานวิจัยและทางวิชาการ ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นงานวิจัย โดยในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อทุนสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยมีสานักวิจัยให้คาปรึกษา และมีคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยของกลุ่มงานให้คาปรึกษาด้านงานวิจัยเพื่อให้ผลิตผลงานวิจัยได้ตามความต้องการในระดับชาติและ
งบประมาณในการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย ส่วนห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม ปลอดภัยในการเข้า
ใช้ฐานข้อมูลในด้านแหล่งค้นคว้าทางวิชาการมีเอกสาร หนังสือ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการวิจัย ครอบคลุมข้อมูลข่าวสาร ทั้ง 5 ด้าน คือ ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัย ทั้งภายในและ
ภายนอก ข้อมูลด้านการวิจัย ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย ข้อมูลด้านระบบและกลไก ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
โดยมีการสรุปแบบประเมินผลสาเร็จ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการของการบริหารจัดการ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้ดังนี้

1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

มีการจัดสรรเงินทุนวิจัยภายในของ

มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 4.18 มีข้อมูลข่าวสารของแหล่งทุนภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 4.59 มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 4.38 มีการจัดคณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญในการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 4.29
2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร่งสรรค์ของมหาวิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยอย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 4.18 มีการจัดตั้งสานักวิจัยที่คอยให้คาปรึกษาด้านงานวิจัยที่
ใช้ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 4.78 มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการและมีการสนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการกับ
หน่วยงานอื่นที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 4.22 มีระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยครอบคลุมข้อมูลข่าวสารด้าน
ข้อมูลวิจัยภายในและภายนอก ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านแหล่งเผยแพร่งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ด้านการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ และด้านข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 4.07 มีสิ่งอานวยความสะดวกหรือรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 4.49 และมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านงานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 4.82 ผลการประเมินผลสาเร็จของการจัดการงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ของกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 4.44
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
อาจารย์อภิชา จันทร์แทน ได้นาเสนอผลการดาเนินงานตาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี ซึ่งการดาเนินงานของทุกโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการดาเนินงานตามแผนดังกล่าวเป็นเรื่องที่สาคัญกับสังคมในปัจจุบัน
เพราะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องของประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม
และความเป็นไทย และภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดจึงเห็นควรให้มีการดาเนินการต่อเนื่องทุกปี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.3 สรุปผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและสรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อาจารย์อภิชา จันทร์แทน ได้นาเสนอผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
2554 นั้นเป็นไปตามระบบและกลไกที่กาหนดไว้ในแผนไม่ว่าจะเป็นตามทุกองค์ประกอบของ สกอ. และตามตัว
บ่งชี้ของ สมศ. ส่วนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 พบว่า การดาเนินงานตามแผนดังกล่าวนั้น

เป็นไปตามที่กาหนดไว้ จึงส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ ดังเห็น
ได้จากสรุปผลการดาเนินงานตามแผนพันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554
ที่ประชุมพิจาณาแล้วเห็นว่าการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพของคณะนั้นเป็นไปตามแผนที่กาหนด
จึงเห็นว่าควรนาแนวทางในการดาเนินงานในปีการศึกษา 2554 นาไปเป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2555 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.4 สรุปผลการดาเนินงานตามอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์
อาจารย์อภิชา จันทร์แทน ได้นาเสนอผลการดาเนินงานตามอัตลักษณ์ของคณะ พบว่า มีผลการ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้4 ข้อ แต่สาหรับเกณฑ์ข้อที5่ การได้รับการยกย่องหรือระดับ
นานาชาติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าควรหาแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับรางวัลเกี่ยวกับจิตอาสาใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.5 เรื่องรายงานผลการประเมินหลักสูตร
จากการประเมินหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ ทั้ง 4 หลักสูตร มีการประเมินดังนี้
ผลการประเมิน
หลักสูตร

หลักสูตรรัฐ

หลักสูตรรัฐ

หลักสูตรรัฐ

รัฐศาสตร

ประศาสนศาสตร

ประศาสนศาสตร

ประศาสนศาสตร

บัณฑิต

บัณฑิต

มหาบัณฑิต

ดุษฎีบัณฑิต

4.5

4.5

4.7

4.5

4.5

4.5

4.3

4.5

แผนการศึกษา

4.8

4.8

4.5

4.3

คาอธิบายรายวิชา

4.3

4.3

4.5

4.3

ประเด็นที่ประเมิน
ปรัชญา วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
โครงสร้างของ
หลักสูตร

4.6 เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและส่งสนับสนุน และสภาพทางกายภาพของคณะ
รัฐศาสตร์
จากการประเมินการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ เช่น เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ ของคณะรัฐศาสตร์ ทั้ง 4 หลักสูตร มีการ
ประเมินดังนี้
ระดับค่าคะแนน
5

= ดีเยี่ยม / เหมาะสมดีมาก / มากที่สุด 4

= ดี / เหมาะสมมาก / มาก

3

= พอใช้ / เหมาะสมปานกลาง / ปานกลาง 2

= น้อย / เหมาะสมน้อย

1 = ต้องปรับปรุง / แก้ไข / น้อยมาก
ประเด็นที่ประเมิน

ผลการประเมิน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

4.23

ห้องเรียน

4.24

อาคารรัฐศาสตร์

4.26

ห้องสมุด

4.23

การใช้ระบบบริการการศึกษา, สนามกีฬา,การรักษาพยาบาล

4.11

ระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า

4.06

4.7 เรื่องการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน เทอม 2/2554
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุง และพัฒนาด้านการจัดการการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 2/2554 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ประเมิน
ผลการประเมิน
ด้านการวางแผนการสอน

4.50

ด้านวิธีการสอน

4.30

ด้านพฤติกรรมการสอนทั่วไป

4.60

4.8 เรื่องการแจ้งผลการดาเนิ นงานโครงการจริยธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรม
จากการดาเนินงานโครงการจริยธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม มีผลการดาเนินการของโครงการ
ดังนี้ ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการตามแบบประเมิน เท่ากับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ
96.15 อยู่ในระดับ ดีมาก
4.9 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนกิจการนักศึกษาและแนวทางในการแก้ปัญหาและนาผลไป
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2555
อาจารย์บุษรา มุ้ยอิ้ง ได้นาเสนอผลการดาเนินแผนกิจการนักศึกษาในปีการศึกษา 2554 ในภาค
เรียนที่ 2 ได้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผน โดยได้ปฏิบัติตามนโยบายคณะรัฐศาสตร์ได้มี
โครงการที่จัดทาขึ้น 2 โครงการ คือ โครงการศึกษาดูงาน โครงการเพื่อพัฒนาบัณฑิตอันพึงประสงค์โดย
ได้ระบุภาพรวมและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จและข้อจากัดความแล้วนั้น จากนั้นได้ในที่ประชุมเสนอ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง ข้อดี ข้อเสีย ของการดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของปีการศึกษา 2554 และ
เสนอแนะกิจกรรมที่จะมีขึ้นในปี 2555 ต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.10 รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ประจ2554
าปี ภาคเรียนที2่
อาจารย์กัญญาณัฐ เสียงใหญ่ ได้เสนอรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ แผนกล
ยุทธ์เทียบกับค่าเป้าหมาย ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
แผนงาน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)

การบรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

-

1.1 แผน งานด้านการ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา

พัฒนาระบบและกลไก

ระบบและกลไกการบริหาร หลักสูตร และมีการดาเนินการตามระบบที่กาหนด

ในภาคเรียนที่ 1

การบริหารหลักสูตร

หลักสูตร และพัฒนาการ

2. มีการประเมินผลตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศ

ยังไม่มีการประเมินเนื่องจาก

และการจัดการเรียนการ

เรียนการสอน

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา และผ่าน 5 ข้อแรกของ ระยะเวลาหลักสูตรยังไม่ครบ

สอน

1. มีระบบและกลไกการเปิดปิดหลักสูตรและปรับปรุง

ผลการดาเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน (เฉพาะหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตาม

-

ตามเกณฑ์

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
3. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการ

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

ดาเนินงานด้านการเปิดปิดหลักสูตรและการประเมินผลการ

ในภาคเรียนที่ 1

-

ดาเนินงานหลักสูตร
4. มีระบบและกลไกการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

-

การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ตาม ในภาคเรียนที่ 1
ผลการประเมินรายวิชา
5. มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติทั้งใน ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
และนอกห้องเรียนในระดับรายวิชาที่ ทุกหลักสูตร

ในภาคเรียนที่ 1

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุก ในภาคเรียนที่ 1
ภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาไม่
ต่ากว่า 3.51

-

แผนงาน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)

ผลการดาเนินงาน

1.2 แผนงานด้านการ

เพื่อให้บัณฑิตของคณะ

1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ

พัฒนาสัมฤทธิผลการ

รัฐศาสตร์ มีความรู้ทาง

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต(สาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี
) บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ

เรียนตามคุณลักษณะ

วิชาการ

ของบัณฑิต

ดารงชีวิต

วิชาชีพ การ
และการ

มี การสารวจคุณลักษณะของ

บรรลุ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. มีการนาผลการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์มา มีการนาผลการสารวจ

ปฏิบัติงานมีการจัดกิจกรรม ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดผล คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
พัฒนาผู้เรียน

การบรรลุเป้าหมาย

มีแผนการดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2555

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและ ประสงค์มาใช้ในการปรับปรุง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้ หลักสูตร
บัณฑิต

1.3 เสริมสร้างคุณธรรม

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี

จริยธรรมที่จัดให้กับ

คุณธรรม จริยธรรม มีความ นักศึกษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดโครงการหรือ

นักศึกษา

รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
และประเทศชาติ

1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับ

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

-

ในภาคเรียนที่ 1

กาหนดไว้ ที่ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จที่ชัดเจนทั้ง
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2. มีการประเมินผลการประเมินคุณภาพของการจัดโครงการหรือ ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

-

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ ในภาคเรียนที่ 1
กาหนดไว้ ไม่ต่ากว่า3.51 จากคะแนนเต็ม5
3. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็น ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ในภาคเรียนที่ 1

-

แผนงาน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)

ผลการดาเนินงาน

4. มีการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษาครบ 5 ประเภท ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

การบรรลุเป้าหมาย
-

สาหรับระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่าง ในภาคเรียนที่ 1
น้อย 2 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
1.4 แผนงานด้านการ

เพื่อสนับสนุนการ ส่งเสริม 1. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

ส่งเสริมพัฒนาระบบการ พัฒนาระบบการประกัน

การศึกษาแก่นักศึกษา

ในภาคเรียนที่ 1

ประกันคุณภาพนักศึกษา คุณภาพนักศึกษา

2. มีการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและ

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

ระหว่างมหาวิทยาลัย ของนักศึกษา และมีกิจกรรมร่วมกัน

ในภาคเรียนที่ 1

1.5 แผนงานด้านการ

เพื่อให้เกิดการส่งเสริม

1. มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่

คุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา

ด้าน

ในภาคเรียนที่ 1

2. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการครบทุกด้านไม่ต่ากว่า

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ในภาคเรียนที่ 1

นักศึกษา

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนางานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
แผนงาน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)

ผลการดาเนินงาน

2.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบและ

เป็นบริการวิชาการแก่ชุมชน

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วใน

กลไกการบริการทางวิชาการแก่

สังคมหรือประเทศชาติ ใน

แก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่

สังคม

รูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดใน

กาหนด

การบรรลุเป้าหมาย
-

ภาคเรียนที่ 1

ด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญให้ 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วใน

ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน

แก่สังคมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย

ภาคเรียนที่ 1

2.2 พัฒนากระบวนการบริการทาง คณะรัฐศาสตร์เป็นหน่วยงานที่

1. มีการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการ

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วใน

วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ให้บริการวิชาการและวิชาชีพกับ

ตามจุดเน้นของคณะ

ภาคเรียนที่ 1

-

องค์การอิสระ องค์การสาธารณะ
ชุมชน และสังคมโดยกว้าง

เพื่อประโยชน์กับสังคม ชุมชน 2. มีโครงการหรือกิจกรรมด้านการบริการ

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วใน

ประเทศชาติ หรือนานาชาติ

ภาคเรียนที่ 1

ทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพอย่าง
น้อย 1 โครงการ

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
แผนงาน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย
-

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบและ

มี งานวิจัย งานนวัตกรรม งาน

1. มีแผนงานด้านการพัฒนาระบบ

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วในภาค

กลไกงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

สร้างสรรค์ และมีงานวิจัยด้านการ

และกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน

เรียนที่ 1

พัฒนาการเรียนการสอนหรือ

สร้างสรรค์

ของคณะและมีการ

นวัตกรรมทางการศึกษาของคณาจารย์ ดาเนินการตามแผนที่กาหนด
ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่อีกทั้งมี

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วในภาค

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน

หรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ

เรียนที่ 1

สร้างสรรค์ของบุคลากรใน

เรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทุกปี

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วในภาค

หรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้

เรียนที่ 1

-

-

ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจา
4. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยในระดับ

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วในภาค

คณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

เรียนที่ 1

งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากปี
การศึกษา 2553

-

แผนงาน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย
-

3.2 การจัดการความรู้จากงานวิจัย

มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วในภาค

หรืองานสร้างสรรค์

องค์ความรู้ ที่สามารถนาไปใช้

เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

เรียนที่ 1

ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและ

สร้างสรรค์ในการประชุม วิชาการ

การพัฒนาสังคม

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วในภาค

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

เรียนที่ 1

-

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ
3. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัด ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วในภาค
สรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด

เรียนที่ 1

-

แผนงาน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

3.2 การจัดการความรู้จากงานวิจัย

4. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วในภาค

-

หรืองานสร้างสรรค์ (ต่อ)

องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

เรียนที่ 1

สร้างสรรค์ที่ได้จากการรวบรวม คัด
สรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
5. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองาน

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วในภาค

สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

เรียนที่ 1

และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนางานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)

4.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบและกลไกการทานุ

เป็นศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรม

1. มีระบบและกลไกการทานุบารุง

บารุงศิลปะวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อการทานุบารุง ศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วใน

การบรรลุเป้าหมาย
-

ภาคเรียนที่ 1

การเสริมสร้าง และการเผยแพร่สู่

ตามระบบที่กาหนด

สังคมและมีการบูรณาการงาน

2. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุง

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วใน

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

ภาคเรียนที่ 1

-

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมหรือ ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วใน
การบริการด้านทานุบารุงศิลปะและ

-

ภาคเรียนที่ 1

วัฒนธรรมต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1
โครงการ
4.2 ส่งเสริมกิจกรรมศาสนา
.

สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ผ่าน

1. มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเข้า

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วใน

ทางโครงการต่าง ๆ

ร่วมกิจกรรมทางศาสนาของนักศึกษา

ภาคเรียนที่ 1

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
แผนงาน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

5.1 ส่งเสริมพัฒนาภาวะผู้นาของ

เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับได้

1. มีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนา

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วในภาคเรียนที
1่

-

ผู้บริหารทุกระดับ

ตระหนักถึงการมีภาวะผู้นา

ภาวะผู้นาของผู้บริหาร อย่างน้อย

ในการบริหารงานของ

โครงการหรือกิจกรรม

องค์การ

2. มีแผนการติดตามและประเมินผลการ

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วในภาคเรียนที
1่

-

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วในภาคเรียนที
1่

-

1

ดาเนินงานตามที่มอบหมาย
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารหน่วยงานอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ในด้านการมี
วิสัยทัศน์,

การกาหนดทิศทางการ

ดาเนินงาน,ความสามารถในการถ่ายทอด
ไปยังบุคลากรทุกระดับ ความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล ด้านการถ่ายทอดความรู้
และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานและ
สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทุกปีการศึกษา

แผนงาน
5.2

ส่งเสริมการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเรียนรู้

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย
-

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

1. มีแผนการจัดการความรู้และมีการ

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วในภาคเรียน

และใช้ KM เป็นเครื่องมือใน

กาหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายของการ

ที่ 1

การพัฒนาการทางาน เป็น

จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

หน่วยงานแห่งการเรียนรู้

ของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย

5.3 ส่งเสริมพัฒนาระบบ

มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการ

1. มีแผนระบบสารสนเทศ

(Information ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วในภาคเรียน

สารสนเทศเพื่อการบริหารและ

ตัดสินใจด้านงานทะเบียน

System Plan) ประจาปี

ที่ 1

การตัดสินใจ

การเรียนการสอน การเงิน

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วในภาคเรียน

และเป็นองค์กรที่มีการใช้

การตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ที่ 1

ICT ในการดาเนินงาน

โดยอย่างน้อย 4 ด้านและสามารถนาไปใช้

-

ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

บรรลุ

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

บรรลุ

ระบบสารสนเทศครบทุกระบบฐานข้อมูล
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ

แผนงาน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)

5.4 ส่งเสริมพัฒนาระบบ

เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง

บริหารความเสี่ยงอย่างเป็น ระบบ และ ดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง เรียนที่ 1
ต่อเนื่อง

1. มีระบบและกลไกในการ

ผลการดาเนินงาน

2. มีการติดตาม และประเมินผลการ

การบรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วในภาค

-

ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วในภาค

-

ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะ เรียนที่ 1
และรายงานผลเพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
5.5 ส่งเสริมพัฒนาระบบและ

เป็นหน่วยงานที่มีระบบและกลไก

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่

กลไกการเงินและงบประมาณ การเงินและงบประมาณที่เป็นส่วน

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

ใช้ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

ใช้ผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

หนึ่งของการบริหารงานเพื่อสอดคล้อง มหาวิทยาลัย
กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

2. มีการจัดทารายงานทางการเงิน

ใช้ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

ใช้ผลการดาเนินงานของ

อย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภา

( องค์ประกอบที่ 8 )

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

( องค์ประกอบที่ 8 )

3. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ

ใช้ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

ใช้ผลการดาเนินงานของ

ภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตาม

( องค์ประกอบที่ 8 )

มหาวิทยาลัย

การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

( องค์ประกอบที่ 8 )

แผนงาน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)

ผลการดาเนินงาน

5.6 พัฒนาคณาจารย์และ

ส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนา

ใช้ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

บุคลากรสายสนับสนุน

คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอน( องค์ประกอบที2.4
่ )

การบรรลุเป้าหมาย
ใช้ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
( องค์ประกอบที2.4
่ )

ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม และการวัดผลและมีมีการดาเนินงานไม่
และมีสัดส่วนอาจารย์ต่อจานวน

น้อยกว่าร้อยละ50 ของแผน

นักศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนด

2. มีแผนการบริหารและการพัฒนา

ใช้ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

บุคลากรทางด้านวิชาการและการพัฒนา ( องค์ประกอบที2.4
่ )

ใช้ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
( องค์ประกอบที2.4
่ )

ด้านอื่นๆที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางานที่สูงขึ้น และมีการดาเนินงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผน
5.7แผนพัฒนาห้องสมุด

มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งผลให้การ 1. มีฐานข้อมูลงานวิจัย หรือแหล่ง

ใช้ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

ใช้ผลการดาเนินงานของ

อุปกรณ์การศึกษาและ

จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน

เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย

( องค์ประกอบที่ 4 )

มหาวิทยาลัย ( องค์ประกอบที่ 4 )

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิด

คอมพิวเตอร์ 3 ฐานข้อมูล

ประสิทธิภาพ

2. มีการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ใช้ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

ใช้ผลการดาเนินงานของ

ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่ผ่าน ( องค์ประกอบที่ 2.5 )

มหาวิทยาลัย ( องค์ประกอบที่ 2.5 )

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา
5.8แผนพัฒนา ปรับปรุงภูมิ

เป็นองค์กรที่มีความพร้อมด้านสถานที่ 1. มีการดาเนินงานตามแผน

ทัศน์

และสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอต่อ แผนพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่น้อย ( องค์ประกอบที2.5
่ )
ความต้องการ

กว่าร้อยละ 75

ใช้ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

ใช้ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
( องค์ประกอบที2.5
่ )

สรุปผลการติดตาม การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์

สรุปผลการติดตาม การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา

2554 ภาคเรียนที่ 2

ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ตัวชี้วัด

ผลการบรรลุ

หมายเหตุ

เป้าหมาย
1

5 แผนงาน

16 ตัวชี้วัด

บรรลุ 16

2

2 แผนงาน

4 ตัวชี้วัด

บรรลุ 4

3

2 แผนงาน

9 ตัวชี้วัด

บรรลุ 9

4

2 แผนงาน

4 ตัวชี้วัด

บรรลุ 4

5

8 แผนงาน

18 ตัวชี้วัด

บรรลุ 18

มติที่ประชุม เห็นควรให้มีการนาเอาผลการดาเนินงาน ที่บรรลุนาไปจัดทาเป็นแนวทาง ในการจัดทา
แผนปฏิบัติการปี 2555 และจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ การดาเนินงานของคณะรัฐศาสตร์ ต่อไป
4.11 สรุปผลการวัดความพึงพอใจโครงการด้านทานุบารุงฯ อาจารย์พัชรินทร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
คณะรัฐศาสตร์ ได้รับทราบการดาเนินโครงการบารุงศิลปวัฒนธรรมและการเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมทั้ง 2 ภาคการศึกษา ของคณะรัฐศาสตร์บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA
สาหรับการบูรณาการเข้าการเรียนการสอนผลการประเมินเป็นที่พึงพอใจของนักศึกษาในระดับดีมาก แต่มี
การนาไปบูรณาการไม่กี่รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ประธานได้เสนอว่าในปีการศึกษาต่อไปทุกรายวิชา
ของคณะรัฐศาสตร์ควรจะนาโครงการเข้าไปบูรณาด้วย
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.12 เสนอรายงานการปรับปรุงและพัฒนาโครงการและกิจกรรมในปีการศึกษาปีถัดไป อาจารย์ธน
พันธุ์ ได้แจ้งที่ประชุมทราบรายงานการปรับปรุงและพัฒนาโครงการและกิจกรรมในปีการศึกษาในปีถัดไป
โดยมีเอกสารแนบมา
มติ ที่ประชุม รับทราบ
4.14 การนาผลบูรณาการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
โดยคณะรัฐศาสตร์นาผลจากการจัดโครงการที่ผ่านปี 2554 กาหนดค่า KPI ในแผนปี 2555 โดย
วางแผนให้มีการนาโครงการบูรณาการกับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

4.15 สรุปผลการดาเนินโครงการ 5 โครงการ (ตามเอกสารแนบ)
จากโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยสู่ชุมชนได้ดาเนินการในวันที่

18 กรกฎาคม 2554 ทางคณะ

รัฐศาสตร์ได้นาผลการดาเนินโครงการมาจัดกิจกรรมเสวนาประชาธิปไตยให้กับคณาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนุบรี โดยมีการจัดทาคู่มือเผยแพร่ไปยังคณะต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลากรสามารถเผยแพร่
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.16 รายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2554 (ตาม
เอกสารแนบ)
4.17 เรื่องรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการความรู้
จากการประชุมอนุกรรมการการจัดการความรู้ที่ผ่านมาในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ทางมติที่ประชุม
คณะกรรมการได้ลงความเห็นว่า ทางคณะรัฐศาสตร์ ให้ยกกรณีตัวอย่างเป็นรายวิชาการบริหารโครงการภาครัฐ
ได้ และให้จัดทาการเสวนาขึ้นในวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2555 ในการเสวนาเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกระบวนการPDCA โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทนสโมสรนักศึกษา และผู้สนใจเข้า
ร่วมในการเสวนา และ ในวันทีวั่ นที่ 28 พฤษภาคม 2555 ให้จัดการเสวนาเรื่องความเข้มแข็งของชุมชนกับการ
เกิดอุทกภัยโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นชุมชนที่ประสบอุทกภัย ทั้งที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยที่ผ่านมารวมทั้งอาจารย์นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา และเมื่อทาการเสวนาเสร็จให้จัดทาคู่มือการ
วิจัยชุมชน และแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดีตามกระบวนการPDCA ขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้และ
นาผลการเสวนาขึ้นใน เว็บไซด์ของคณะ และให้ติดตามผลของงานวิจัยด้วยว่าได้นางานวิจัยไปใช้หรือไม่
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.18 เสนอแผนบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 2555 (ฉบับร่าง)
ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 2555 (ฉบับร่าง)
เพื่อใช้เป็นแนวในการปฏิบัติ ตามแผนที่จัดทาแล้วเสร็จจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะรัฐศาสตร์
อาจารย์ไพจิตต์ วงศ์พาณิชอักษร ได้กล่าวว่า จากแผนบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกัน
วิเคราะห์และพิจารณาแผนฯ เห็นสมควรให้ใช้แผนดังกล่าว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.19 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาปีการศึกษา 2555
ประธานได้กล่าวในที่ประชุมเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อปฏิบัติงานในปี
การศึกษา 2555 เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจากปีการศึกษา 255 4 จึงได้
มีการยึดคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุด เดิมดังนี้

เพื่อให้การบริหารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะรัฐศาสตร์ดังต่อไปนี้
1.อาจารย์จันทนา อินทฉิม ประธานกรรมการ
2.รศ.ดร.สถิตย์ นิยมญาติ รองประธานคณะกรรมการ
3.นางสาวญาติมา นุชแดง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร กรรมการ
5.อาจารย์ธนพันธุ์ 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
ประธานจึงความคิดเห็นว่าสมควรจะใช้คณะกรรมการฯ ชุดเดิม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 17.45 น.
ลงชื่อ
(อาจารย์วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ)
ผู้ บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(อาจารย์จันทนา อินทฉิม)
ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม

