รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคาร ๙ ชั้น ๒ ห้อง ๐๙๒๕
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
************************************
ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
๒. อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง
๓. อาจารย์พงศธร คําใจหนัก
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ
๕. ดร.พจนี พรหมจิตต์
๖. อาจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
๗. อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง
๙. นางสาวนิตยา เตวา
๑๐. นางรัตติยา ทวีกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
๑. นางนิภา เชาว์กิตติโสภณ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์รัชฎาภรณ์ ทองแป้น
๒. อาจารย์วิเชิด ทวีกุล
๓. อาจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
๔. อาจารย์เหนือขวัญ บัวเผื่อน
๕. อาจารย์นันทิยา สมสรวย
๖. อาจารย์วราภรณ์ ภูมลี
๗. อาจารย์ปัณณธร สมสรวย
๘. อาจารย์นิตยา มูลปินใจ
๙. อาจารย์ปฏิญญา บุญมาเลิศ

๑

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธาน
ในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ แนะนําคณะกรรมการประจําคณะ
ประธาน ชี้แจงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ และแนะนําคณะกรรมการประจํา
คณะชุดใหม่ ดังนี้
๑. อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง
รองคณบดี
กรรมการ
๒. อาจารย์พงศธร คําใจหนัก
รองคณบดี
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
ตัวแทนคณาจารย์
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง
ตัวแทนคณาจารย์
กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์
ตัวแทนคณาจารย์
กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗. ดร.พจนี พรหมจิตต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๘. นางนิภา เชาว์กิตติโสภณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๘. นางสาวนิตยา เตวา
หัวหน้าสํานักงานคณบดี เลขานุการ
๑๐. นางรัตติยา ทวีกุล
นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ประชุม รับทราบ รายชื่อและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ
๑.๒ รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ ประจําปี ๒๕๕๖
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทําการสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประจําคณะ ประจําปี ๒๕๕๖ ดังนั้นจึงนําผลสรุปจากรายงานดังกล่าวมาแจ้งต่อคณะกรรมการประจําคณะให้ได้
รับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒
ที่ประชุม
รับทราบ และให้นําเรื่องตามพันธกิจข้อ ๖) พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการ
ดําเนินการออกประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่สําคัญของคณะ ๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจํ าคณะ และข้อ ๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่น
เกี่ยวกับกิจการของคณะตามที่สภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีมอบหมาย เข้าแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้รับทราบ
ควบคู่ไปด้วย แม้ว่าพันธกิจดังกล่าวอาจจะมีการดําเนินการแล้วเสร็จก่อนจะมีการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ
รอบด้านในการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ
๒

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ประธานแจ้งว่า ให้ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๔/
๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ ธั น วาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม ๐๙๒๕ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๘ หน้า ส่งไปถึงคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา หาก
ไม่มีข้อแก้ไข คณะถือว่ารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการตามที่ประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การเปิดอบรมภาษาไทยระยะสั้นสําหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ ๙
อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าสาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.)
จะเปิดอบรมภาษาไทยระยะสั้นสําหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ ๙ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยขณะนี้มี
นักศึกษาที่สนใจติดต่อมาเรียนด้วยตนเองแล้วจํานวน ๙ คน (มาเลเซีย ๑ คน, ยูนนาน ๗ คน และปักกิ่ง ๑
คน) และอีกส่วนคือโรงเรียนอู่หัว ซึ่งมี MOU กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง อยู่ในระหว่างการประสานงาน ซึ่งคาดว่าจะมีนักศึกษาจากโรงเรียนอู่หัวประมาณ ๒๐ คน
ที่ประชุม
ภาษาไทย(ศศ.บ)

รับทราบการเปิดอบรมภาษาไทยระยะสั้นสําหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ ๙ ของสาขาวิชา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ รายงานผลการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย)
อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งสรุปผลการจัดการศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่งานทะเบียนของมหาวิทยาลัยได้จัดทําขึ้นว่า หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะ

๓

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีทั้งหมด ๑๒ หลักสูตร แยกเป็นระดับปริญญาตรี ๑๑ หลักสูตร และระดับ
ปริญญาโท ๑ หลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๘๕๗ คน นักศึกษาได้เกรดดังนี้
เกรดปีการศึกษา ๒๕๕๖
เกรด
จํานวนเกรด
A
๒๗๒๕
B+
๓๓๓๔
B
๕๖๗๑
C+
๕๐๒๔
C
๔๑๐๗
D+
๑๒๖๐
D
๘๙๑
F
๗๓๕
I
๔๑๔
P
๑๑
S
๑๑
W
๒๕๔
แต่มีนักศึกษาลาออกกลางคันในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑๐๗ คน
ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นที่ประชุม
๑.) คณะควรหามาตรการแก้ไขปัญหานักศึกษาลาออกกลางคัน
๒.) อาจารย์ถูกควบคุมการให้เกรดแก่นักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนดค่าร้อยละการให้เกรด
ส่งผลให้ภาพรวมการได้เกรดของนักศึกษาจะคล้ายเดิมทุกปี จึงไม่สามารถนําข้อมูลการได้เกรดของ
นักศึกษามาพิจารณาเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนได้
มติที่ประชุม เห็นชอบให้คณะฯ ดําเนินการตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะ
๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๖
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่สําคัญได้แก่ โครงการบริการวิชาการ
“การจัดการขยะชุมชนเทศบาลป่าตันนาครัว” ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เทศบาลป่าตันนา
ครัว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง และ โครงการบริการวิชาการ “การจัดทําแผนที่ชุมชนและเก็บข้อมูลพื้นฐาน

๔

(ระดับครัวเรือน) บ้านวอแก้ว หมู่ที่ ๓ ตําบลวอแก้ว อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง” บูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอน รายวิชาเครือข่ายการเรียนรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นและการวิจัย ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน
๒๕๕๖ และยังมีอีก ๑ โครงการที่อําเภอเสริมงาม แต่อยู่ระหว่างการทํา MOU
การให้ทุนวิจัยจํานวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาทแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
๑.) มหาวิทยาลัยจัดสรรให้อาจารย์โดยตรง
๒.) มหาวิทยาลัยจัดสรรให้คณะฯ แล้วให้คณะฯ จัดสรรให้อาจารย์ต่อไป โดยอาจารย์ ๑ ท่านจะได้ทุน
๑๑,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติร่วมกันให้ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดทําโครงการในลักษณะ
ดัง กล่ า วอย่ า งต่อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ เ พราะเป็ น หนึ่ งในเกณฑ์ ก ารประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะฯ
ตลอดจนสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้จัดทําสรุปรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖
เดือน (ตุลาคม – มีนาคม) ได้แสดงข้อมูลจํานวนเงินงบประมาณที่คณะฯ ได้จัดสรรให้โครงการต่าง ๆ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้จัดสรรยังไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งทาง
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และผู้บริหารได้แจ้งให้สาขาวิชาหรือผู้รับผิดชอบเร่งรัดให้ดําเนินการเบิกจ่าย
ก่อนสิ้นปีงบประมาณแล้ว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในรายงานแสดงข้อมูลเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคม แต่ปัจจุบันเป็น
เดือนมิถุนายนแล้ว ทําให้มีหลายโครงการที่แสดงในรายงานว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการหรือยังไม่ได้ดําเนินการ
นั้น แต่ในความเป็นจริงอาจจะดําเนินการเสร็จแล้ว
ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นที่ประชุม
๑.) ให้คณะฯ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
มติที่ประชุม เห็นชอบร่วมกันให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๕

๕.๔ รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์)
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้จัดทําสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์)
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔
ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นที่ประชุม
๑.) ข้อ ๑.๑ ส่วนต่างระหว่างเป้าหมายการพัฒนาให้อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ๒๐ ของอาจารย์
ประจําคณะทั้งหมด กับผลการดําเนินงานที่มีจํานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ๑๒.๑๕ ถือว่า
เป็นส่วนต่างที่มาก สาเหตุมาจากอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เกษียนไปหลายท่าน ในขณะที่อาจารย์ใหม่ที่รับเพิ่มเข้ามาส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาโท
๒.) ให้แก้ไขผลจากข้อ ๑.๘ จากไม่บรรลุเปลี่ยนเป็น บรรลุ
๓.) ข้อ ๑.๒ เป้าหมายการพัฒนาอาจารย์ให้มีตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๓๐ ของอาจารย์ประจําคณะ
ทั้งหมด แต่ผลการดําเนินงานให้มีอาจารย์ดํารงตําแหน่งทางวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๔.๓๖ คณะฯ จึงมี
แนวทางช่วยเหลือคือจัดทําโครงการคลินิกวิจัย โดยให้อาจารย์ที่ทํางานวิจัยมาเขียนบทความแล้วทาง
คณะฯ หาที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) ให้ ตามแนวทางการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท คือมีอาจารย์
๑ ท่าน เป็นที่ปรึกษาทําวิทยานิพนธ์ต่อนักศึกษา ๕ คน
มติที่ประชุม เห็นชอบให้คณะฯ ดําเนินการตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะ
๕.๕ รายงานผลประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรม และการ
ส่งเสริมทํานุศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสรุป
การประเมินสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมทํานุศิลปวัฒนธรรม ดัง
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕ และแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่ามีบางโครงการเนื้อหา
อาจซ้ําซ้อนกัน เพราะบางโครงการที่จัดทําขึ้นสามารถใช้ตอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาได้หลายด้าน
มติที่ประชุม เห็นชอบร่วมกันให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกันวางแผนดําเนินการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมและการส่งเสริมทํานุศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยเน้นให้เป้าหมาย
ของโครงการสอดรับกับเกณฑ์การประเมินที่อาจปรับเปลี่ยนไป รวมถึงสามารถใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้อย่างรอบด้าน

๖

๕.๖ ปฏิทินกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการจัดกิจกรรมสําหรับ
นักศึกษา ก่อนเปิดเทอม ปีการศึกษา ๒๕๕๗
อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้จัดทําปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕ อย่างไรก็ตามเนื่องจากคณะฯ มีนักศึกษา
จํานวนมากและมีความหลากหลาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากในการดําเนินงานหลายกิจกรรมพร้อมๆ กัน
มติที่ประชุม เห็นชอบร่วมกันให้ดําเนินกิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้ อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุจําเป็น
เช่น มีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาแทรก ทางคณะอาจพิจารณาให้เลื่อนกิจกรรมบางกิจกรรมออกไป
๕.๗ พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(ปรับปรุง ๒๕๕๗)
อาจารย์ รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา ชี้แจงต่ อที่ประชุม เกี่ยวกับ
เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ว่าเป็นผลสืบเนื่องจากคุรุสภาได้ออก
ประกาศ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตาม
ประกาศดังกล่าวได้ทําให้มาตรฐานความรู้ที่คุรุสภาเคยกําหนดไว้แต่เดิมมีการปรับเปลี่ยนไป จาก ๙ มาตรฐาน
เป็น ๑๑ มาตรฐาน ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงนําแนวนโยบายตามประกาศของคุรสภา
มาปฏิบัติ โดยให้สาขาวิชาการศึกษาทุกสาขาวิชาทําการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเอก แล้ว
นํามารวมกับรายวิชากลุ่มวิชาชีพครูที่ทางคณะครุศาสตร์รับผิดชอบปรับปรุง เป็น (ร่าง) รายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.๒) ฉบับสมบูรณ์
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ สาขาวิชาสังคมศึกษาได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดหลักสูตรในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ที่สําคัญ คือ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ราย
วิชาเอกสังคมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด และมีการเพิ่มรายวิชาใหม่ ๑ วิชา คือ
รายวิชาภูมิศาสตร์อาเซียน ตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
หลังจากคณะกรรมการประจําคณะได้ร่วมพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประจําคณะดังนี้
ดร.พจนี พรหมจิตต์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษาอาจเพิ่มเติมรายวิชาตรรกวิทยา และวิชาหน้าที่พลเมือง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์
และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมากขึ้น และอาจมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดของการเปิด - ปิดภาค
เรียน ควรตรวจสอบกับฝ่ายทะเบียนเพื่อความแน่ชัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง ชี้ให้เห็นว่า เนื้อหาส่วนการประเมินหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตในหมวดที่ ๘ เขียนไว้ว่าประเมินทุก ๔ ปี เนื้อหาส่วนนี้อาจต้องตรวจสอบกับคณะครุ
ศาสตร์อีกครั้ง เพราะที่ถูกต้องควรจะเป็นทุก ๕ ปี

๗

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติร่วมกันให้สาขาวิชาสังคมศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรให้สมบูรณ์ต่อไป
๕.๘ พิจารณาขอเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
อาจารย์เหนือขวัญ บัวเผื่อน ประธานสาขาวิชาภาษาจีนชี้แจงถึงชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน(คบ.) ว่าได้รับคําแนะนํามาจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส่วนเหตุผลในการขอเปิดหลักสูตร
มาจากผลการสํารวจความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์ ซึ่ง
พบว่ามีความต้องการบัณฑิตสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ที่มากเป็นอันดับต้นๆ คิดเป็นร้อยละ
๕๒.๘๓ และเนื่องจากนักศึกษาที่จบศิลปศาสตร์สาขาวิชาจีนไม่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัด
ของรัฐบาลได้ และเป็นเรื่องยากที่จะไปเรียนและสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครูเพิ่มเติม โดยจุดเด่นหลัก
ของหลักสูตรนีค้ ือ
๑. เป็นหลักสูตรใหม่และทําตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๒. มีรากฐานมั่นคงเพราะสาขาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตร์มี MOU กับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศจีนอยู่แล้ว
ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นทีป่ ระชุม
๑.) ให้จัดเรียงเอกสารให้เหมาะสม เช่น เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําสั่งต่าง ๆ ให้นําไปไว้ในภาคผนวก
มติที่ประชุม

เห็นชอบร่วมกันให้ดําเนินการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เพราะ
เป็นหลักสูตรทีม่ ีประโยชน์และสอดรับกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน

๕.๙ พิจารณาขอเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
อาจารย์นันทิยา สมสรวย หัวหน้าโครงการชี้แจงว่าเหตุผลหลักในการสร้างหลักสูตรสาขาวิชา
ศิลปศึกษาขึ้นมานั้น มาจากการผลการสํารวจความต้องการผู้สอนศิลปศึกษาที่พบว่าขาดแคลนเป็นจํานวนมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยกับบริการวิชาการที่แสดงว่าในด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษานั้นขาดแคลน
ผู้สอนที่จบทางด้านศิลปศึกษา เพราะส่วนใหญ่แล้วจะจบทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ซึ่งไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
หลักสูตรนี้มีจุดเด่นคือเน้นการวิจัย กําหนดให้นักศึกษาต้องเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา เพื่อส่งเสริมให้
เป็นนักวิจัยทางศิลปศึกษาต่อไป และเรียนรู้การสอน การประเมิน ศิลปศึกษาอย่างครอบคลุม
ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นทีป่ ระชุม
๑.) อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง ให้ข้อคิดเห็นว่าวิชาศิลปะชุมชนลําปางอยู่ในส่วนวิชาเอกบังคับนั้นถือว่า
ครอบคลุมแคบไป ควรจะอยู่ในส่วนวิชาเลือกมากกว่า และเน้นว่าควรยึดมคอ.๑ เป็นหลัก
๘

๒.) ดร.พจนี พรหมจิตต์ ให้ข้อคิดเห็นว่าวิชาศิลปะกับชุมชนลําปางที่อยู่ในส่วนวิชาเอกบังคับนั้น ควร
จัดให้เข้าไปอยู่ในหมวดเอกเลือกจะเหมาะสมกว่า หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นวิชาศิลปะไทยแทนก็ได้
ส่วนวิชาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านลําปาง ควรจะเปลี่ยนเป็นวิชาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านแทน
๓.) อาจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล ให้ข้อคิดเห็นว่าการทําหลักสูตรใดนั้นควรมองภาพรวมทั้ง
หลักสูตร และอธิบายเป็นภาพรวมของหลักสูตร
มติที่ประชุม เห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาตาม
ความที่อาจารย์นันทิยา สมสรวย ได้นําเสนอ โดยให้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปพิจารณา
ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรให้สมบูรณ์ต่อไป
๕.๑๐ พิจารณาขอเปิดหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ แบบ ๒ + ๒
อาจารย์นิตยา มูลปินใจ ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ
ได้ชี้แจงว่าหลักสูตรนี้เป็นผลมาจากการทํา MOU กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา
หลักสูตรนี้ไม่ได้เป็นการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการเทียบโอนรายวิชาที่นักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยเดิม
กับรายวิชาใน(ตัวเล่มใหญ่)ที่ทางสกอ.รับรองแล้ว โดยมีการกําหนดว่าสามารถเทียบโอนได้ ๔๗ หน่วยกิต จาก
๑๒๕ หน่วยกิต เป็นผลจากการควบคุมโดยสกอ. ที่กําหนดให้ต้องเรียน ๗๐ เปอเซ็นต์ของหน่วยกิตทั้งหมดใน
ประเทศไทย ซึ่งมีนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะมาเรียนแล้วจํานวน ๒๒ คน โดยนักศึกษาจะต้องเรียน ๒๕
หน่วยกิตต่อภาคเรียนซึ่งอาจจะเห็นว่าเรียนหนักเกินไป แต่โดยพื้นฐานของนักศึกษาจีนนั้นจะคุ้นเคยกับการเรียน
หนักอยู่แล้ว
ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นที่ประชุม
๑.) รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการเทียบโอนรายวิชาอาจจะไม่ใช่การ
เทียบโอนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง อาจจะเป็นการเทียบโอนจากการนําเอาหลายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัย
เดิมมารวมกันแล้วเทียบโอนเป็นหนึ่งวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางก็ได้ และการเทียบ
โอนควรจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยไม่ต้องนําเสนอเข้าสู่สภา
มหาวิทยาลัยเพราะเป็นการยุ่งยากและซ้ําซ้อน
๒.) การที่นักศึกษาต้องเรียนถึง ๒๕ หน่วยกิตต่อภาคเรียนนั้นอาจหนักเกินไป ควรจะเปิดภาคฤดูร้อน
เพิ่มเติม แต่ติดขัดที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายไม่เปิดภาคเรียนฤดูร้อนจึงเสนอให้คณบดีนําเรื่องเข้า
สภาวิชาการ
๓.) รายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปมีบางรายวิชาที่สาขาวิชาเปิดสอนเองโดยที่ยังไม่ได้ผ่านการรับรอง
จากสกอ.นั้น อาจจะมีปัญหาตามมาได้ ให้ทางสาขาวิชาหาทางแก้ไขด้วย

๙

มติที่ประชุม เห็นชอบร่วมกันให้เปิดหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ แบบ
๒ + ๒ ตามที่อาจารย์นิตยา มูลปินใจ เสนอต่อที่ประชุม โดยให้ดําเนินการตามข้อแนะนําของคณะกรรมการ
ประจําคณะ
๕.๑๑ พิจารณาขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม คณบดี แจ้งว่าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สําหรับชาวต่างประเทศ ได้ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลั กสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ เนื่องจากอาจารย์สุพรรษา ภักตรนิกร ลาออก
มติที่ประชุม
เห็นชอบร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ
๕.๑๒ ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ ๓ ด้าน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้ดําเนินการการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ๓ ด้าน ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลการประเมินภาพรวมของคณะพบว่า นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนมากมีระดับความพึง
พอใจต่อการจัดบริการทั้ง ๓ ด้าน ๑) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ๒)
ด้านการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา และ ๓) ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาผลประเมินและข้อเสนอแนะในการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗
คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาและให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ประเด็นของการให้เวลาในการให้คําปรึกษา หากเทียบกับประเด็นอื่นความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ควรแจ้งให้สาขาพิจารณาและปรับปรุงในประเด็นนี้เป็นอันดับแรก เช่น การจัดทําตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
จัดสรรเวลาให้กับนักศึกษาในการเข้าพบ
มติที่ประชุม
๑) แจ้งผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ๓ ด้าน ไปยังสาขาวิชาเพื่อให้นําไปพิจารณา
ปรับปรุงการในการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษา
๒) เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์และจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
๓) จัดประชุมสาขาเพื่อพิจารณาโครงการที่ให้ความรู้ตรงลักษณะงานแก่นักศึกษา

๑๐

๕.๑๓ ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ประปีการศึกษา ๒๕๕๖
อ.อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิ จัย นํ าเสนอ ผลความพึ งพอใจของผู้ เรี ยนที่ มี ต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ประปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ
จากการประเมินหลายประเด็นดังสรุป และผลการประเมินทั้ง ๒ ภาคการศึกษา ทั้งหมด ๑๘๔ วิชา ผลการประเมิน
ความพึงพอใจมากกว่าระดับ ๓.๕๑ ทุกรายวิชา
ประเด็นพิจารณา
๑) การพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
มติที่ประชุม
๑) ควรกําหนดให้ทุกวิชาส่ง มคอ.๕ และตรวจสอบรายละเอียดของการปรับปรุงรายวิชา
๒) ให้แจ้งผลไปยังสาขาวิชาเพื่อพิจารณา และให้เขียนการพัฒนาหรือการปรับการจัดการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะ โดยจะต้องระบุไว้ใน มคอ. ๕ ทุกรายวิชา เพื่อในปีการศึกษาต่อไปจะได้นําผลไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน
๓) จัดทําแผนการปรับปรุ งการจัดการเรียนการสอน ตามผลการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของ
สาขาวิชาต่อไป
๕.๑๔ ผลสํารวจความพึงพอใจการพัฒนาสุนทรียภาพมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
อ.พงศธร คําใจหนัก รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอ ผลสํารวจความ
พึงพอใจการพัฒนาสุนทรียภาพมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจการพัฒนา
สุนทรียภาพมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ พบว่า มี
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม ทุกด้านเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98
ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) การปรับปรุง บํารุงรักษา สิ่งแวดล้อมจะทําให้เกิดประโยชน์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน
การสอนแก่ตัวนักศึกษาและเอื้อต่อการทํางานของบุคลากรเป็นสิ่งสําคัญ ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และควรจัดสรรงบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี

๑๑

มติที่ประชุม ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อบํารุงรักษาสภาพแวดล้อมและรักษาภูมิทัศน์บริเวณ
อาคารเรียนทุกอาคารและต่อเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางรัตติยา ทวีกุล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

(นางสาวนิตยา เตวา)
เลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวิทย์ บุตรอุดม)
ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๒

