
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น  ๒  อาคาร  ๙  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง 
............................................................................. 

 
ผู้มาประชุม 
 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
 ๒. อาจารย์อํานาจ  สงวนกลาง          รองคณบดี 
 ๓. อาจารย์พงศธร  คําใจหนัก   รองคณบดี 
 ๔. อาจารย์วราวุฒิ  หน่อคํา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๕. นางมาลี  สเุมตติกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖. ดร.พจนี  พรหมจิตต์                           ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. อาจารย์จาตุรนต์  วรรณนวล   ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา 
๘. อาจารย์ ดร.สมเกียรติ  เบญจศาสตร ์  ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา 
๙. นางสาวนิตยา  เตวา                              หัวหน้าสํานักงานคณบดี    
๑๐. นางสาวจิรสุดา  เทียมศรี   นักวิชาการศึกษา 
   

ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ,  ติดภารกิจเร่งด่วน) 
 

๑. อาจารย์สมฤทธ์ิ  จันขันธ์                           ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

 ๑. อาจารย์ภาณุวัฒน์  สกุลสบื   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการ 
        พิเศษ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.   
  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ประธาน             
ในที่ประชุมกลา่วเปิดการประชุมและเริ่มวาระการประชุม  ดังน้ี 



 ๒

 
ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 
 

  ๑.๑  งานวันครบรอบ  ๑๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
         ประธานฯ แจ้งว่า  ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางจะจัดงานวันครบรอบ  ๑๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือ
ทุกคณะเตรียมกิจกรรมเพ่ือจัดแสดงผลงานทางวิชาการ  ผลงานนักศึกษา  และการนําเสนอผลงานวิจัย  ใน
งานดังกล่าว 
 

ที่ประชุม รับทราบการจัดเตรียมจัดงานวันครบรอบ  ๑๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

๑.๒  งานสโมสรสนันิบาตถวายพระพรชยัมงคล 
       ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  มีกําหนดจัดงาน  “สโมสรสันนิบาตถวายพระ

พรชัยมงคล”  ในวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการ
ทุกท่านร่วมงานในวันดังกล่าว   

 
 ที่ประชุม รับทราบ  กําหนดจัดงานสโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล 

 
ระเบยีบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  ประชุม
เมื่อ วันพุธที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมช้ัน  ๒  ห้อง  ๐๙๒๕   คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จํานวน  ๑๘  หน้า  และขอให้คณะกรรมการ
ตรวจดูความถูกต้องอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือรับรองรายงานการประชุม   

 
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  โดยให้แก้ไขดังน้ี 

๑) ระเบียบวาระที่  ๔  ข้อ  ๔.๑  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  แก้ไขคําว่า  “ปรุงปรุง”  
เป็น  “ปรับปรุง”    

    
 
 
 
   



 ๓

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑  ร่างประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรื่อง  แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินรายได้              
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  อาจารย์จาตุรนต์  วรรณนวล  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา สอบถาม  ความคืบหน้าการจัดทํา
ร่างประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรื่อง  แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินรายได้  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๖   
 
   อาจารย์พงศธร  คําใจหนัก  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ช้ีแจง
ว่าร่างประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรื่อง  แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินรายได้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๖  ขณะน้ีอยู่ในระหว่างจัดทํา  โดยใช้ร่างประกาศจากคณะ
วิทยาการจัดการ  และเมื่อเรียบร้อยแล้วจะได้ย่ืนเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป     

 
   ที่ประชุม  รับทราบ  ความคืบหน้าการดําเนินการร่างประกาศคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  เรื่อง  แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๖   
         
      ๓.๒  แหล่งเรยีนรู้เรื่องหนิ 
         อาจารย์พงศธร  คําใจหนัก  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ได้
ช้ีแจง เรื่องงบประมาณในการทําสวนหินว่า  คณะฯ ได้ต้ังงบประมาณในการทําสวนหินของปี  ๒๕๕๗  ไว้
เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นงบประมาณในการตกแต่งภูมิทัศน์  และจัดทําป้ายช่ือ   
   

ที่ประชุม รับทราบ  การจัดแหล่งเรียนรู้เรื่องหิน พ.ศ. ๒๕๕๖   
 
ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

   ๔.๑  การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในมณฑลยูนนาน  
สาธารณรัฐประชาชนจีน   

            อาจารย์ภาณุวัฒน์  สกุลสืบ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  ได้รายงาน               
การเดินทางไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในมณฑลยูนนาน  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  โดยคณะเดินทางประกอบด้วยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจํานวน   ๓  คน  
ได้แก่  อาจารย์ภาณุวัฒน์   สกุลสืบ  อาจารย์นิตยา  มูลปินใจ  และอาจารย์สุประวีณ์  แสงอรุณเฉลิมสุข  
เพ่ือเย่ียมชมสถานศึกษา  พบปะอาจารย์และนักเรียน  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และร่วมประชุมเพ่ือหารือ
ถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ  ซึ่งคณะเดินทางได้เดินทางไปตามสถานศึกษา



 ๔

ต่างๆ ดังน้ี  มหาวิทยาลัยเหวินซาน,  โรงเรียนท่องเที่ยว  ๒๗  เมืองคุนหมิง,  มหาวิทยาลัยชนชาติแห่งยูน
นาน,  มหาวิทยาลัยคุนหมิง,  โรงเรียนอู่หัว  และมหาวิทยาลัยเปิดแห่งยูนนาน  โดยมีประเด็นการพูดคุย
เพ่ือหารือที่สําคัญ  ดังน้ี 

 ๑.  มหาวิทยาลัยเหวินซาน  กําลังจะเปิดหลักสูตรภาษาไทย  และมีความสนใจที่จะทํา
หลักสูตร  ๒ + ๒  ร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 ๒.  โรงเรียนการท่องเที่ยว  ๒๗  เมืองคุนหมิง  ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้อํานวยการ  จึงได้มี
การทบทวนและเจรจาเกี่ยวกับร่าง  MOU  อีกครั้ง  ผลคือทางผู้อํานวยการขอให้ทุกอย่างดําเนินไปตาม  
MOU  เหมือนเดิม          

 ๓.  มหาวิทยาลัยชนชาติแห่งยูนนาน  ต้องการแลกเปลี่ยนอาจารย์ปีเว้นปี  และมีความ
เป็นไปได้ในการส่งนักศึกษามาเรียนหลักสูตรแบบ  ๒ + ๒  

 ๔.  มหาวิทยาลัยคุนหมิง  สนใจในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว  จึงได้
แจ้งให้ติดต่อประสานงานกับสาขาวิชาการท่องเที่ยว  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ต่อไป 

 ๕.  โรงเรียนอู่หัว  ผู้ปกครองของนักศึกษาได้มาพบปะและสอบถามเก่ียวกับการเรียนของ
นักศึกษาในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก   

 ๖.  มหาวิทยาลัยเปิดแห่งยูนนาน  สนใจทํา  MOU  เพ่ิมในหลักสูตร  ๒ + ๒  และจะส่ง
นักศึกษาที่ได้ทุนจากทางรัฐบาลจีน  จํานวน  ๔  คน  มาเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
   ที่ประชุม รับทราบการเดินทางไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน               
มณฑลยูนนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน          

   
ระเบยีบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๕.๑  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปรญิญากิตติมศักด์ิ 
                  ประธานฯ แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยฯ กําหนดให้คณะฯ ส่งรายช่ือผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิ  ประจําปี  ๒๕๕๖/๒๕๕๗  จํานวน  ๓  ท่าน  ภายในวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   
 

         ประเด็นที่เสนอ  เพ่ือขอรายช่ือและข้อเสนอแนะในการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิ   
 
 
 
 



 ๕

        คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น  ดังนี้   
        ๑.  ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิควรเป็นบุคคลในท้องถิ่นที่ทําคุณประโยชน์เพ่ือ

ชุมชน 
        ๒.  ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิควรมีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง   
   มติที่ประชุม รบัทราบ  การเสนอช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  โดยมีการเสนอช่ือ
ดังน้ี 
  ๑)  พระมหาสมลักษณ์  คนธสาโร  เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  ๒)  ศาสตราจารย์วิทิต  มันตาภรณ์  กรรมการในคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง
เก่ียวกับสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศซีเรีย  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชา
นิติศาสตร์ 
  และอีก  ๑  ท่าน  ดร.พจนี  พรหมจิตต์  คณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ  จะดําเนินการ
ประสานงานและแจ้งรายละเอียดในภายหลัง  และมอบให้อาจารย์อํานาจ  สงวนกลาง  รับผิดชอบ
ประสานงาน 
      
 ๕.๒  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปี
การศึกษา  ๒๕๕๕  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
        อาจารย์พงศธร  คําใจหนัก  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ได้
นําเสนอข้อมูล  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
(ดังเอกสารสรุปผลการประเมิน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
     

ประเด็นที่เสนอ  เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                       
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  ๒๕๕๕  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์    

   

คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น  ดังนี้   
 ๑)  ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๑  กระบวนการพัฒนาแผน  แนวทางการดําเนินการเพื่อการพัฒนา/แก้ไข/
ปรับปรุง  ของมหาวิทยาลัย  และคณะวิชา ข้อ ๑.๔  ควรเพ่ิมเติมข้อความ  ดังน้ี  “การติดตามผล  ด้าน
ปัญหาและแนวทางแก้ไข” 
 ๒)  ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๒  ระบบและกลไกการพัฒนาสถาบันตามอัตลักษณ์  แนวทางการดําเนินการเพ่ือ
การพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง  ของมหาวิทยาลัย  และคณะวิชา  ข้อ  ๑.๕  เพ่ิมเติมข้อความดังน้ี  “จัด



 ๖

โครงการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเป็นบัณฑิตจิตอาสาแก่นักศึกษา  เพ่ือถ่ายทอดอัต
ลักษณ์บัณฑิตจิตอาสาไปสู่นักศึกษา   
 ๓)  ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๔  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  แนวทางการ
ดําเนินการเพ่ือการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง  ของมหาวิทยาลัย  และคณะวิชา  ข้อ  ๒.๖  เพ่ิมเติมข้อความ
ดังน้ี  “จัดทํารายงาน  การประเมินความสําเร็จของแผน  และระบุข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงให้เป็น
รูปธรรม” 
 ๔)  ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๗  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต           
แนวทางการดําเนินการเพ่ือการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง  ของมหาวิทยาลัย  และคณะวิชา  ข้อ  ๒.๑๐  
เพ่ิมเติมข้อความดังน้ี  “ปรับปรุงคู่มือเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และ
แนวทางกํากับ  ติดตามและพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
 ๕)  ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๗  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต               
แนวทางการดําเนินการเพ่ือการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง  ของมหาวิทยาลัย  และคณะวิชา  ข้อ  ๒.๑๓  
เพ่ิมเติมข้อความดังน้ี  “จัดทํารายงานผลการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจําแนกตามสาขาวิชา  
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือบรรลุผล” 
 ๖)  ตัวบ่งช้ีที่  ๔.๒  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่  (สมศ.๕)  แนวทางการ
ดําเนินการเพ่ือการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง  ของมหาวิทยาลัย  และคณะวิชา  ข้อ  ๔.๒  แก้ไขความดังน้ี  
“โครงการจัดการความรู้จากงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์”     
 ๗)  ตัวบ่งช้ีที่  ๔.๖  ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ  (สมศ. ๗)  ข้อเสนอแนะ  ให้ขยาย
ความ        คําว่า  “พ่ีเลี้ยงน้อง”  เป็น  “พ่ีเลี้ยงนักวิจัย” 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน วงรอบปีการศึกษา  ๒๕๕๕  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยให้ปรับแก้ตามท่ี
คณะกรรมการประจําคณะให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นข้างต้น   
   

๕.๓  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ของแผนกลยุทธ์การพัฒนา ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  อาจารย์พงศธร  คําใจหนัก รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพฯ  ได้นําเสนอข้อมูลสรุปผล
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  ของแผนกลยุทธ์การพัฒนา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังต่อไปน้ี 



 ๗

          ๑) จํานวนตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   มีทั้งหมด  ๕๑ ตัวบ่งช้ี จํานวนโครงการ ๒๕  โครงการ 
แบ่งเป็น ๑๕๗ กิจกรรม  

         ๒)  มีการดําเนินงานแล้วเสร็จ บรรลุตามตัวบ่งช้ี ๔๕ ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๓  และ
ไม่บรรลุตามตัวบ่งช้ี ๖  ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๗  
           ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ มีตัวบ่งช้ีตามแผน จํานวน ๑๙ ตัวบ่งช้ี บรรลุผล ๑๖ ตัวบ่งช้ี ไม่บรรลุ ๓ ตัว 
         บ่งช้ี 
           ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ มีตัวบ่งช้ีตามแผน จํานวน ๖ ตัวบ่งช้ี บรรลุผล ๕ ตัวบ่งช้ี ไม่บรรลุ ๑ ตัวบ่งช้ี 
          ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ มีตัวบ่งช้ีตามแผน จํานวน ๙ ตัวบ่งช้ี บรรลุผล ๙ ตัวบ่งช้ี  
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔ มีตัวบ่งช้ีตามแผน จํานวน ๓ ตัวบ่งช้ี บรรลุผล ๒ ตัวบ่งช้ี ไม่บรรล ุ๑ ตัวบ่งช้ี 

           ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๕ มีตัวบ่งช้ีตามแผน จํานวน ๑๔ ตัวบ่งช้ี บรรลุผล ๑๓ ตัวบ่งช้ี  ไม่บรรลุ ๑ ตัว 
        บ่งช้ี  

ดังเอกสารแนบหมายเลข ๔   
 
ประเด็นที่เสนอ  เพ่ือขอข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  ของแผนกล

ยุทธ์การพัฒนา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 

คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น  ดังนี้   
 ตัวช้ีวัด  ที่มีผลการดําเนินงานเป็น  NA  ควรใส่หมายเหตุระบุไว้ข้างใต้ด้วยว่าฐานข้อมูลมาจาก
แหล่งไหน  หรือให้นําข้อมูลจากผู้รับผิดชอบมาใส่ กรณีที่ได้ผลเรียบร้อยแล้ว 
 

มติที่ประชุม ขอให้คณะฯ ปรับแก้สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  ของแผนกลยุทธ์การ
พัฒนา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตามที่คณะกรรมการ
ประจําคณะให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นข้างต้น  และมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

๑) ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  ควรพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบุคลากรมุ่งสู่สากล เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

๒) ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเข่งขัน ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนวิจัยของอาจารย์ให้เพียงพอและ
กระจายทุกสาขา  



 ๘

๓) ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของทิ้งถิ่นภาคเหนือ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ควรมีการสนับสนุนนักศึกษาเข้าโครงการและกิจ
กรมภายนอก 

๔) ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๕  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ควรติดตามผลการ
ดําเนินงานจากสาขาวิชาอย่างต่อเน่ืองและมีการรายงานผลต่อคณบดี 
 

๕.๔  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  รอบ  ๑๒  
เดือน  (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน  ๒๕๕๖)   
                 อาจารย์พงศธร  คําใจหนัก รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาฯ  ได้
นําเสนอข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  รอบ  ๑๒  เดือน  
(ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน  ๒๕๕๖)  ดังต่อไปน้ี 
 

ประเด็นกลยุทธ์ งบจัดสรร งบเบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

จํานวน 
โครงการ 

การดําเนินการโครงการ
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

๑. การผลิตบัณฑิต
และพัฒนา
นักศึกษาที่มุ่ง
ส่งเสริม 
ศักยภาพให้เป็น
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

๔,๑๓๐,๕๐๐.๐๐ ๔,๐๒๒,๑๑๘.๒๑ ๙๗.๓๘ ๗๘ - ๑ ๗๗

๒. การพัฒนา
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพและขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

๕,๑๕๒,๘๐๐.๐๐ ๔,๓๐๗,๕๒๐.๐๐ ๘๓.๖๐ ๑๐ - ๗ ๓

๓. การบริการ
วิชาการที่
เสริมสร้างการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

๑,๐๐๕,๐๐๐.๐๐ ๙๙๕,๐๐๑.๐๐ ๙๙.๐๑ ๓๒ - - ๓๒



 ๙

๔. การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น
ภาคเหนือ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของ  ประชาชน 

๕๕๕,๐๐๐.๐๐ ๕๔๗,๘๐๐.๐๐ ๙๘.๗๐ ๒๑ - - ๒๑

๕. การบริหาร
จัดการองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๙๒๘,๐๐๐.๐๐ ๘๗๓,๐๗๒.๐๐ ๙๔.๒๙ ๑๖ - - ๑๖

รวม ๑๑,๗๗๑,๓๐๐.
๐๐ 

๑๐,๗๔๕,๕๑๑.๒๑ ๙๑.๒๙ ๑๕๗ - ๘ ๑๔๙

  

ประเด็นที่เสนอ  เพ่ือขอข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  รอบ  ๑๒  เดือน  (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน  ๒๕๕๖)   

 

คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น  ดังนี้   
 ๑)  เน่ืองจากบางโครงการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์  ซึง่อาจจะมีผลต่อการบริหาร
จัดการ  จึงควรมีแนวทางและวิธีการกํากับการใช้งบประมาณของสาขาวิชาด้วย 
 ๒)  บางโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ  ควรระบุหมายเหตุอธิบายเหตุผลไว้ด้วย 
 

มติที่ประชุม ขอให้คณะฯ ปรับแก้สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  รอบ  ๑๒  เดือน  (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน  ๒๕๕๖)   ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ
ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นข้างต้น  และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี  

๑) หาแนวทางในการติดตาผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม หรือหาวิธีกระตุ้นให้
ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามแผน 

๒) โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้ดําเนินการตามแผนควรมีการรายงานเหตุผลว่าเพราะเหตุ
ใดถึงไม่นสามารถดําเนินการตามแผนที่กําหนดได้ 
 

     ๕.๕ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ “จิต
อาสา” และจุดเน้น “ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม”      
  อาจารย์พงศธร  คําใจหนัก รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพฯ ได้นําเสนอ
ข้อมูล ผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ “จิตอาสา” และจุดเน้น “ด้าน



 ๑๐

การบริการวิชาการแก่สังคม” โดยกลุ่มเป้าหมายในการสํารวจครั้งน้ีมีบุคลากรและนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน ๕๐๐ คน แบ่งเป็น อาจารย์ ๕๐ คน เจ้าหน้าที่ ๖ คน และนักศึกษา
จํานวน ๔๔๔ คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําผลการสํารวจไปเป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านการพัฒนา
ตามอัตลักษณ์ และการดําเนินงานตามจุดเน้น “ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม”ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดความพึงพอใจดังต่อไปน้ี 
  ผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ “จิตอาสา” พบว่า 
บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ๔.๐๒ โดยมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในประเด็นด้าน
การปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมส่งเสริม ที่มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายที่กําหนด และ 
การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ “จิตอาสา” ของคณะ 
  ผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินงานจุดเน้น “ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม”พบว่า บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ๓.๙๔  โดยมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ในประเด็นด้านการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมส่งเสริม ที่มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายที่
กําหนด และ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการของคณะ  
 

คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น  ดังนี้   
๑) เน่ืองจากทั้งสองประเด็นพบว่าความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องของการจัดกิจกรรมหรือ

โครงการเพ่ือส่งเสริมในแต่ละด้านยังมีน้อย และการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมยังมี
น้อย จึงควรเพ่ิมกิจกรรมโครงการให้มากขึ้น และกําหนดกลุม่เป้าหมายใหม้ีส่วนร่วมเพ่ิมมาก
ขึ้น 

๒) ควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริการวิชาการ และผู้รับผิดชอบงานด้านการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับอัตลักษณ์ นําข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจไปพิจารณา 
และกําหนดกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมโครงการ ตามความ
ต้องการของบุคลากรและนักศึกษาต่อไป 

 
มติที่ประชุม 

๑) การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมในแต่ละด้านยังมีน้อย และการส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมยังมีน้อย จึงควรเพิ่มกิจกรรมโครงการให้มากขึ้น และ
กําหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้น 

๒) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริการวิชาการ และผู้รับผิดชอบงานด้านการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับอัตลักษณ์ นําข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจไป
พิจารณา และกําหนดกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
โครงการ ตามความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาต่อไป 



 ๑๑

   ๕.๖ รายงานผลควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
   นางสาวนิตยา  เตวา  หัวหน้าสํานักงานคณบดี  แจ้งว่าได้จัดส่งรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ให้มหาวิทยาลัยแล้วโดยมีการ
ปรับแก้บางส่วน  คือให้เปลี่ยนช่ือจากรายงานผลบริหารความเสี่ยงเป็นรายงานการประเมินผลควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และแก้ไขตาม
มติของคณะกรรมการประจําคณะ  ที่ให้เพ่ิมช่องผลการประเมินในตารางแบบฟอร์มรายงานผลของ
มหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗ ดังประเด็นสรุปต่อไปน้ี 

๑) คณะฯ จัดส่งรายงานการประเมินฯ ไปให้มหาวิทยาลัย  ทางมหาวิทยาลัยจะทําการคัดเลือก
นําไปใช้บางประเด็นเท่าน้ัน  แต่คณะฯ ต้องจัดทํารายงานการประเมินฯ ตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๓ ด้าน  ส่วนเร่ืองลาออกกลางคันมาจากสาขานิติศาสตร์มีนักศึกษา
ลาออกจํานวนค่อนข้างมาก  จึงเสนอให้คณะฯ จัดมุมกิจกรรมต่างๆท่ีหลากหลาย 

๒) คณะฯ ควรปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพเพ่ิมเติม  เพราะต้อง
ทําให้ถูกต้องตามระเบียบของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

     
คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้   

 ๑)  ในประเด็นกลยุทธ์การผลิตบัณฑิตว่าการประเมินผลการควบคุมไม่สอดคล้องกับการควบคุมที่
ระบุไว้  ส่งผลให้การควบคุมบริหารความเสี่ยงไม่ถูกต้องตามแนวทางที่วางไว้  จึงขอให้ผู้จัดทํารายงานทํา
ความเข้าใจกับองค์ประกอบทั้งหมดของการผลิตบัณฑิตให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์นั้นเป็นอย่างไร  เพ่ือจะได้
หาแนวทางในการควบคุมได้ถูกต้อง 
 ๒) ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่างานควบคุมภายในเป็นงานที่ยาก  ควรมีบุคลากรที่เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
เหมือนเช่น งานประกันคุณภาพ  และมีขั้นตอนในการดําเนินงานที่ถูกต้อง คือ 

- วิเคราะห์ความเสี่ยงจากข้อมูลจริง สถานการณ์จริง 
- ประเมินผลกระทบจากความเสี่ยง 
- หาแนวทางแก้ไข 
- หามาตรการควบคุม 
- วางแผนในแผนการดําเนินงานของคณะ 

 ๓) จากการประชุมร่วมกับประธานสาขาวิชาน้ัน  มติที่ประชุมมีการคัดเลือกประเด็นในแต่ละด้าน
ไม่ก่ีประเด็นเท่าน้ัน  เช่น  เรื่องการเรียนการสอนได้คัดเลือกเพียงประเด็นเดียว  และในเร่ืองงานวิจัย  ไม่ได้
มีความเสี่ยงเพราะงานวิจัยไม่มีคุณภาพ  แต่มีความเส่ียงเพราะงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์น้อย  แต่ในรายงาน
ผลปรากฏว่ามีประเด็นเพ่ิมเข้ามามาก  และในบางประเด็นการประเมินผลการควบคุมไม่สอดคล้องกับการ
ควบคุม    



 ๑๒

 ๔) รายงานการประเมินฯ  ถูกจัดส่งไปที่มหาวิทยาลัยคงแก้ไขไม่ได้แล้ว  จึงมีปัญหาว่าในประเด็น
ความเสี่ยงบางเรื่องที่ไม่เก่ียวข้องหรือไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติการของคณะฯ  จึงไม่ได้รับการแก้ไข  เช่น  การ
ลาออกกลางคันของนักศึกษา 
 ๕) หากระบุความเสี่ยงอะไรไว้  จะต้องระบุวิธีการแก้ปัญหาไว้ด้วย 
 ๖) หากข้อมูลส่วนใดเนื้อหาหรือหลักฐานไม่ชัดเจนให้ตัดออก  
   

มติที่ประชุม   เห็นชอบร่วมกันให้  อาจารย์พงศธร  คําใจหนัก  พิจารณาเรื่องแผนปฏิบัติการว่ามี
ประเด็นใดบ้างในรายงานการประเมินฯ  ที่ยังไม่ได้ตอบเร่ืองวิธีการ  เช่น  ระบบสารสนเทศไม่สมบูรณ์  ใน
รายงานการประเมินฯ  ไม่ได้ระบุวิธีแก้ไขไว้  ให้พิจารณาว่าส่วนไหนที่ยังไม่สมบูรณ์  และคณะฯ ต้อง
ดําเนินการแก้ไขอย่างไรให้ปรับแก้ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงรวมท้ังการรายงานผลในปีงบประมาณ  
๒๕๕๖  ตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ และนําไปปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
๕.๗ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
         อาจารย์พงศธร  คําใจหนัก  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  
ตามท่ีได้ดําเนินการจัดทําร่าง แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ดังน้ัน จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการ
จัดทํา แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
 

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
  ๑.๑ โครงการและกิจกรรมในแต่ละกลยุทธ์ ควรพิจารณาโครงการที่มีความซ้ําซ้อน ซึ่ง
อาจนํามาบูรณาการได้ 
   ๑.๒ ในการกําหนดตัวบ่งช้ี ของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมควรคํานึงถึงขีดความสามารถของคณะฯ 
ที่จะสามารถดําเนินการได้   
  ๑.๓ ควรจัดสรรงบประมาณโครงการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด  
    

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยให้นําข้อเสนอแนะ
ข้างต้นไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  
 
 
 



 ๑๓

ระเบยีบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 

ไม่ม ี
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

 
 
 
     (นางสาวจิรสุดา   เทียมศรี)      (นางสาวนิตยา   เตวา) 
           ผู้ช่วยเลขานุการ                     เลขานุการ 
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  

 
 
 
                                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวิทย์  บุตรอุดม)                                  
                                                                              ประธานกรรมการ 
                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 


