รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมชั้น ๒ หอง ๐๙๒๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
..................................................................................
ผูมาประชุม
๑. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ธนวิทย บุตรอุดม
๒. อาจารยอํานาจ สงวนกลาง
๓. อาจารยพงศธร คําใจหนัก
๔. นายวราวุฒิ หนอคํา
๕. ดร. พจนี พรหมจิตต
๖. อาจารยจาตุรนต วรรณนวล
๗. อาจารย ดร. สมเกียรติ เบญจศาสตร
๘. อาจารยสมฤทธิ์ จันขันธ
๙. นางสาวนิตยา เตวา
๑๐. นางสาวจิรสุดา เทียมศรี

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนคณาจารย
ตัวแทนคณาจารย
ตัวแทนคณาจารย
หัวหนาสํานักงานคณบดี
นักวิชาการศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ , ติดภารกิจเรงดวน)
๑. อาจารยจาตุรนต วรรณนวล กรรมการจากตัวแทนคณาจารย ติดราชการ
ผูเขารวมประชุม
๑. อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ อาจารยสาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบท
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประธานในที่
ประชุม กลาวเปดการประชุม และเริ่มวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ไมมี
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ประชุมเมื่อ
วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๒ หอง ๐๙๒๕ จํานวน ๑๒ หนา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขอใหคณะกรรมการตรวจดูความถูกตองอีก
ครั้งหนึ่งเพื่อรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ (จากคณะกรรมการ)
ไมมี
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๖/๒๕๕๗
ประธานฯ แจงวา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางใหคณะฯ ดําเนินการพิจารณาเสนอชื่อผูสมควร
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๖/๒๕๕๗ จํานวน ๓ ทาน ตามเอกสารหมายเลข ๑ เพื่อนําเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

๒

คณะกรรมการประจําคณะไดเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๖/
๒๕๕๗ ดังตอไปนี้
๑. ศาสตราจารยวิทิต มันตาภรณ อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร
๒. นางสายลดา สิทธิวงศ ผูอ ํานวยการฝายจัดการโรงงานไฟฟาแมเมาะ
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(การบริหารและการพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท)
๓. นายไพบูลย จําหงษ ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานทาปาเปา
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มติที่ประชุม เห็นชอบในการเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๖/
๒๕๕๗ โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ประสานอาจารยจาตุรนต วรรณนวล ในการขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติ
ของ ศาสตราจารยวิทิต มันตาภรณ
๒. นายไพบูลย จําหงษ ใหเสนอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์กอน แลวแตสภา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติวาสมควรไดรับปริญญาระดับใด
๓. ประสานอาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ ในการขอขอมูลเพิ่มเติม ที่ชัดเจนและ
ตรงประเด็น และเอกสารเชิงประจักษ ของนายสายลดา สิทธิวงศ
๕.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน ๓ หลักสูตร
อาจารยอํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย นําเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตร ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรนั้น จะตองดําเนินการตามระบบ โดย
จะต องผ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจํ า คณะฯ ก อนเสนอต อคณะกรรมการสภาวิ ช าการและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเห็นชอบในลําดับตอไป ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังตอไปนี้
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรเนื่องจากมีอาจารยจํานวน ๒ ทาน ไดเกษียณอายุราชการ คือ รองศาสตราจารย ชุติมา เวทการ
และ ผูชวยศาสตราจารยธวัชไชย ปานดํารงค ตามเอกสารหมายเลข ๓
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
เนื่องจากมีอาจารยไดลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ ทาน คือ อาจารยบัณศิกาญจ ตั้งภากรณ ตาม
เอกสารหมายเลข ๔

๓

๓) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร มีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
เนื่องจากมีอาจารยไดลาศึกษาออก จํานวน ๑ ทาน คือ อาจารยคนึงสุข นันทะชมพู ตามเอกสารหมายเลข ๕
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง ๓ หลักสูตร และใหดําเนินการตาม
ระบบของมหาวิทยาลัยตอไป
๕.๓ รายงานผลโครงการตามประเด็นชี้นําภายในและประเด็นชี้นําภายนอก
อาจารยพงศธร คําใจหนัก แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดประเด็น
ชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาสัง ซึ่งประเด็นภายในที่จะตองจัดใหกลับบุคลากรและนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยได
กําหนดเป น ด านการทํานุ บํ ารุ งศาสนาและเทิด ทูน พระมหากษัต ริ ย โดยในป ๒๕๕๖ คณะได ดํ าเนิ น การให
ครอบคลุมทั้งการทํานุบํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย จํานวน ๒ โครงการ และตามประเด็นชี้นํ า
ภายนอก ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม จํานวน ๑ โครงการ ดังสรุปตอไปนี้
(๑) รายงานสรุปผลโครงการธรรมะสองใจ ตามประเด็นชี้นําภายใน
จัด ขึ้น เมื่อวัน ที่ ๑๑ ธั นวาคม ๒๕๕๖ ณ ห อง ๐๙๓๕ โดยได เชิ ญทานพระครูสุ น ทรธรรม
นิทัศน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาเขตแพร ใหเกียรติมาถายทอดความรูในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
สมาธิจิตภาวนา และการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางพุทธศาสนา รวมถึงการฝกปฏิบัติสมาธิ-จิตภาวนา โดย
ผูรับผิดชอบไดตั้งเปาหมายผูเขารวมทั้งสิ้น ๑๒๑ คน แบงเปน นักศึกษาจํานวน ๑๐๐ คน อาจารยประจําสาขาๆ
ละ ๑ คน จํานวน ๑๑ สาขา และบุคลลากรสายสนับสนุนจํานวน ๑๐คน ผลการดําเนินโครงการ มีผูเขารวม
ทั้งสิ้ น ๑๓๙ คน ได แก นั กศึกษาจํานวน ๑๑๗ คน อาจารยป ระจําสาขาจํ านวน ๑๖ คน และบุคลากรสาย
สนับสนุนจํานวน ๖ คน ถือวาบรรลุเปาหมายที่กําหนด ผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการจัดโครงการครั้งนี้ที่ทําใหเกิดประโยชนและคุณคาตอบุคลากรและมหาวิทยาลัย
คือ ๑) ทําใหตระหนักในคานิยมดานคุณธรรมจริยธรรม สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางทรัพยากรบุคคลใหมีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพอันเปนปจจัยในการ
พัฒนาประเทศใหเกิดประสิทธิผลตอไป ๒) เปนการจัดโครงการและกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความรักชาติ บํารุง
ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่มีประโยชนและสรางคุณคาตอผูบริหาร
นั ก ศึ ก ษา อาจารย และบุ ค ลากรทุ ก ฝ า ย ทั้ ง ได แ สดงออกถึ ง ความรั ก ชาติ ความจงรั ก ภั ก ดี ต อ สถาบั น
พระมหากษัตริย และเพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา บุคลากร ใหมีจิตใจที่เต็มเปยมไปดวยคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตอาสา ไดใกล ชิดและเขาถึงหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อสื บสานประเพณี และ
วัฒนธรรม สงผลใหนักศึกษาและบุคลากรมีจิตสํานึกในความรักชาติ ศาสน กษัตริย และไดอนุรักษวัฒนธรรมอัน
ดีงามของไทย

๔

ประเด็นพิจารณา
๑) จํานวนผูเ ขารวมโครงการ
๒) ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดโครงการ
๓) รูปแบบของการจัดกิจกรรม
๔) ผลกระทบและสรางคุณคาตอบุคลากรในคณะและตอมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม มีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาดังนี้
๑) เปนโครงการที่มีประโยชนสําหรับนักศึกษาและบุคลากรเปนอยางมาก ควรเพิ่มจํานวน
กลุมเปาหมายใหมากขึ้น
๒) เนื่องจากจํานวนนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีจํานวนมาก เห็นควร
จัดเปนรุน เพื่อใหนักศึกษาเขารวมโครงการได
๓) รูปแบบของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยูแลว
๔) จั ด อย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ สร า งคุ ณ ประโยชน แ ละเสริ ม สร า งจิ ต สํ า นึ ก ให กั บ บุ ค ลากรและ
นักศึกษาอยางจริงจัง
(๒) รายงานสรุปโครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ตามประเด็นชี้นําภายใน
ตามที่คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร ได จัด โครงการนิ ทรรศการเฉลิ มพระเกีย รติ ด าน
สิ่ ง แวดล อ ม ประจํ าป การศึ กษา ๒๕๕๖ ตามประเด็ น ชี้ นํ า ภายใน ด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศาสนาและเทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย ระหวางวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อ วันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ ลานลีลาวดี ใตถุนอาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(อาคาร๙) ผลการดําเนินโครงการ ตั้งเปาหมาย
จํานวน ๕๐ คน มีผูเขารวมโครงการ ๔๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๖ ของเปาหมายที่กําหนด ระดับความพึงพอใจ
ของการจัดโครงการอยูในระดับมาก โดยรูปแบบของการดําเนินโครงการคือการปลูกกลวยใหกับผืนปาเพื่อให
สามารถกักเก็บน้ํา และสรางฝายกั้นน้ํา ซึ่งผลที่ไดรับจากการจัดโครงการครั้งนี้ที่ทําใหเกิดประโยชนและคุณคา
ต อ บุ ค ลากรและมหาวิ ท ยาลั ย คื อ ๑) นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรได รั บ ทราบพระราชกรณี ย กิ จ ของสถาบั น
พระมหากษัตริย ซึ่งจะกอใหเกิดความเคารพ เชิดชู เทิดทูน สถาบัน และ จะไดรับทราบพระราชกรณียกิจดาน
สิ่งแวดลอมและโครงการพระราชดํารินอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นําเสนอในชวงขาวไปปฏิบัติ
ดํารงตนเพื่อใหเกิดความสุขความเจริญต อตนเอง ๒) นักศึกษาและบุคลากรมีความจงรักภักดีตอสถาบั น
พระมหากษัตริยอันนําไปสูความสามัคคีของคนในชาติ และสามารถนําหลักการปฏิบัติบนพื้นฐานคุณธรรมของ
พระมหากษัตริยไปใชเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตอยางตอเนื่องและยั่งยืน
ประเด็นพิจารณา
๑) จํานวนผูเ ขารวมโครงการ
๕

๒) ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดโครงการ
๓) รูปแบบของการจัดกิจกรรม
๔) ผลกระทบและสรางคุณคาตอบุคลากรในคณะและตอมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นควรปรับรูปแบบของการจัดนิทรรศการ โดยใหทุกสาขาเขามามีสวนรวม และแบง
ประเด็นการจัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหแตละสาขา โดยจัดแสดงไวประมาณ
๑-๒ สัปดาหในชวงเดือนธันวาคม
(๓) รายงานสรุปผลโครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม “คืนน้ําใหหวย คืนกลวยให
ปา” ตามประเด็นชี้นําภายนอก
ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดโครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม คืน
น้ําใหหวย คืนกลวยใหปา ตามประเด็นชี้นําภายนอก ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม วันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ บานปางอาย ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ผูรับผิดชอบโครงการไดตั้งเปาหมายกลุมผูบริหาร อาจารย
เจาหนาที่และนักศึกษา กลุมชาวบานผูเขารวมโครงการจํานวน ๗๕ คน มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น ๘๓ คน ผล
ประเมินความพึงพอใจอยูในระดับดี และผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชนและตอชุมชน
สังคม คือ
กระทบที่เกิดประโยชนและคุณคาตอคนในชุมชนไดแก
๑. ไดสรางความสัมพันธอันดีระหวางชาวบาน และอาจารยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๒. ชาวบาน ไดตระหนักถึงการอนุรักษและหวงแหนปา
๓. ผลทางออมเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา และใชเปนแหลงน้ําเพื่อการบริโภคของมนุษยและ
สัตวตาง ๆ ตลอดจนนําไปใชในการเกษตรของบานปางอาย ไดอีกดวย
๔. ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหชาวบานในบริเวณนั้นมีฝายชะลอ
น้ําไวใชประโยชน ชวยลดปญหาภาวะโลกรอนและอุทกภัย ฝกใหนักศึกษารูถึงการทํางาน
รวมกัน ไดรูจักการแกปญหาเฉพาะหนาเมื่อเกิดอุปสรรค
กระทบที่เกิดประโยชนและคุณคาตอตอชุมชนและสังคมไดแก
๑. บริ เ วณป า ลดการพังทลายของดิ น และลดความรุ น แรงของกระแสน้ํ าในลํ าห ว ย ทําให
ระยะเวลาการไหลของน้ําเพิ่มมากขึ้น ความชุมชื้นมีมากขึ้น และแผขยายกระจายความชุม
ชื้นออกไปเปน วงกวางในพื้นที่ทั้งสองฝงของลําหวย
๒. การสรางฝายบริเวณหมูบานสามารถกักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากับน้ําในลําหวยไดดี เปน
การชวยยืดอายุแหลงน้ําตอนลางใหตื้นเขินชาลง คุณภาพของน้ํามีตะกอนปะปนนอยลง
๓. บริเวณปาของบานปางอายมีตนกลวยปาเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถเพิ่มความชุมชื้นใหกับผืนปาได

๖

ประเด็นพิจารณา
๑) จํานวนผูเ ขารวมโครงการและกลุมเปาหมาย
๒) ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดโครงการ
๓) รูปแบบของการจัดกิจกรรม
๔) ผลกระทบและสรางคุณคาตอคนในชุมชนและชุมชนและสังคม
มติที่ประชุม
๑) เพิ่มกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
๒) ควรมีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง และ
เปลี่ยนสถานที่เพื่อใหมีพื้นที่ใหมในการเสริมสรางจิตอาสาใหกับนักศึกษาและบุคลากร
และเพื่อใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนและคนในชุมชนอื่น ๆ ดวย
๓) รูปแบบของการจัดกิจกรรมใหพิจารณาตามพื้นที่ ที่จะจัดโครงการ โดยจะตองเนนเรื่อง
ของการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนหลัก
๕.๔ ผลประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
อ.อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รายงาน ผลประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม (ตามเอกสารแนบ) เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาให
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
ประเด็นพิจารณา
๑) ประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบกับอาจารยผูรับผิดชอบโครงการ โดยมีการประเมินความพึง
พอใจ ๓ ดานไดแก ๑) ความพึงพอใจตอการจัดโครงการบริการวิชาการ ๒) ความรูและความ
เขาใจการในการจัดโครงการ และ ๓) การนําความรูไปใชประโยชน และสรุปผลในรูปแบบของ
รายงานการสรุปผลโครงการ
๒) ประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบกับผูรับบริการ โดยใชแบบสอบถามการประเมินและใน
รูปแบบของการสรุปผลโครงการ
มติที่ประชุมมีขอเสนอเพื่อพัฒนาดังนี้
๑) คณะฯ ควรมี แบบฟอร มการจั ดทํารายงานสรุ ปผลโครงการ เพื่ อให สาขาหรื อผู รั บผิ ดชอบ
โครงการสามารถจัดทํารายงานสรุปผลโครงการไดเปนรูปแบบเดียวกัน
๒) การประเมินความสําเร็จของการบูรณาการดานการบริการวิชาการกับเรียนการสอนและการวิจัย
ควรมีตัวอยางหรือรูปแบบใหสาขาสามารถนําไปใชได

๗

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไมมี
ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
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