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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ 
วันจันทรท์ี่   ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

ณ ห้องประชมุอาคาร  ๙  ชั้น  ๒  ห้อง  ๐๙๒๕   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************ 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม   ประธานกรรมการ   
๒. อาจารย์อํานาจ  สงวนกลาง    กรรมการ 
๓. อาจารย์พงศธร  คําใจหนัก    กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี  อุตสาหะวาณิชกิจ กรรมการ 
๕. ดร.พจนี  พรหมจิตต์     กรรมการ  
๖. อาจารย์ ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล   กรรมการ 
๗. อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ  มาวงศ์    กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์  มณีทอง   กรรมการ 
๙. นางสาวนิตยา  เตวา     เลขานุการ 
๑๐.  นางรัตติยา  ทวีกุล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. นางนิภา  เชาว์กิตติโสภณ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

๑. อาจารย์รัชฎาภรณ์  ทองแป้น    
๒. อาจารย์วิเชิด  ทวีกุล     
๓. อาจารย์ภิญญพันธ์ุ  พจนะลาวัณย์    
๔. อาจารย์เหนือขวัญ  บัวเผื่อน 
๕. อาจารย์นันทิยา  สมสรวย   
๖. อาจารย์วราภรณ์  ภูมลี 
๗. อาจารย์ปัณณธร  สมสรวย   
๘. อาจารย์นิตยา  มูลปินใจ 
๙. อาจารย์ปฏิญญา  บุญมาเลศิ 

 



 ๒

 เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธาน
ในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 
 
 ๑.๑  แนะนําคณะกรรมการประจําคณะ 
   ประธาน  ช้ีแจงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ  และแนะนําคณะกรรมการประจํา
คณะชุดใหม่  ดังน้ี 

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  รายช่ือและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ 
 
๑.๒  รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ  ประจําปี  ๒๕๕๖ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทําการสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
ประจําคณะ ประจําปี  ๒๕๕๖  ดังน้ันจึงนําผลสรุปจากรายงานดังกล่าวมาแจ้งต่อคณะกรรมการประจําคณะให้ได้
รับทราบ  โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  ๑.๒ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  และให้นําเรื่องตามพันธกิจข้อ  ๖) พิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการ
ดําเนินการออกประกาศเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่สําคัญของคณะ  ๗) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหน่ึงบุคคล
ใดเพ่ือกระทําการใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ  และข้อ  ๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
เก่ียวกับกิจการของคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัย  หรืออธิการบดีมอบหมาย  เข้าแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือให้รับทราบ
ควบคู่ไปด้วย  แม้ว่าพันธกิจดังกล่าวอาจจะมีการดําเนินการแล้วเสร็จก่อนจะมีการประชุม  ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความ
รอบด้านในการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ 



 ๓

ระเบยีบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุม 
   ประธานแจ้งว่า  ให้ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่ ๔/
๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๐๙๒๕ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จํานวน ๘ หน้า   ส่งไปถึงคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  หาก
ไม่มีข้อแก้ไข  คณะถือว่ารับรองรายงานการประชุม    
 
 ที่ประชุม   ให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการตามท่ีประชุมเสนอ 
 
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  และปักก่ิง  ๑  
คน) และอีกส่วนคือโรงเรียนอู่หัว  ซึ่งมี  MOU  กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  อยู่ในระหว่างการประสานงาน  ซึ่งคาดว่าจะมีนักศึกษาจากโรงเรียนอู่หัวประมาณ  ๒๐  คน 

 
ที่ประชุม   รับทราบการเปิดอบรมภาษาไทยระยะสั้นสําหรับชาวต่างประเทศ  รุ่นที่ ๙ ของสาขาวิชา

ภาษาไทย(ศศ.บ) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

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



 ๔

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีทั้งหมด  ๑๒  หลักสูตร  แยกเป็นระดับปริญญาตรี  ๑๑  หลักสูตร  และระดับ
ปริญญาโท  ๑  หลักสูตร  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น  ๘๕๗  คน  นักศึกษาได้เกรดดังน้ี 

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
นักศึกษามาพิจารณาเพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนได้ 

  
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  “การจัดทําแผนที่ชุมชนและเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน



 ๕

(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
ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง  ทั้งน้ีเพราะเป็นหน่ึงในเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
ตลอดจนสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
 
 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 การเบิกจ่ายงบประมาณตามท่ีได้จัดสรรยังไม่เป็นไปตามแผน  ซึ่งทาง
คณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และผู้บริหารได้แจ้งให้สาขาวิชาหรือผู้รับผิดชอบเร่งรัดให้ดําเนินการเบิกจ่าย
ก่อนสิ้นปีงบประมาณแล้ว  
  อย่างไรก็ตาม  เน่ืองจากในรายงานแสดงข้อมูลเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคม  แต่ปัจจุบันเป็น
เดือนมิถุนายนแล้ว  ทําให้มีหลายโครงการที่แสดงในรายงานว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการหรือยังไม่ได้ดําเนินการ   
น้ัน แต่ในความเป็นจริงอาจจะดําเนินการเสร็จแล้ว   
 
 ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นที่ประชุม 
 ๑.)  ให้คณะฯ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
  

มติที่ประชุม  เห็นชอบร่วมกันให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
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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  ในขณะที่อาจารย์ใหม่ที่รับเพ่ิมเข้ามาส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาโท 

๒.) ให้แก้ไขผลจากข้อ ๑.๘ จากไม่บรรลุเปลี่ยนเป็น บรรลุ 
๓.) ข้อ ๑.๒ เป้าหมายการพัฒนาอาจารย์ให้มีตําแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ ๓๐  ของอาจารย์ประจําคณะ

ทั้งหมด  แต่ผลการดําเนินงานให้มีอาจารย์ดํารงตําแหน่งทางวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๔.๓๖ คณะฯ จึงมี
แนวทางช่วยเหลือคือจัดทําโครงการคลินิกวิจัย  โดยให้อาจารย์ที่ทํางานวิจัยมาเขียนบทความแล้วทาง
คณะฯ หาที่ปรึกษา (พ่ีเลี้ยง)  ให้  ตามแนวทางการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท  คือมีอาจารย์  
๑  ท่าน เป็นที่ปรึกษาทําวิทยานิพนธ์ต่อนักศึกษา  ๕  คน 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้คณะฯ ดําเนินการตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะ 
 

 ๕.๕  รายงานผลประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรม  และการ
ส่งเสริมทํานุศิลปวัฒนธรรม 
  อาจารย์อํานาจ  สงวนกลาง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมเก่ียวกับสรุป
การประเมินสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมทํานุศิลปวัฒนธรรม  ดัง
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๕   และแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่ามีบางโครงการเน้ือหา
อาจซ้ําซ้อนกัน  เพราะบางโครงการท่ีจัดทําขึ้นสามารถใช้ตอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาได้หลายด้าน  
  

มติที่ประชุม  เห็นชอบร่วมกันให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกันวางแผนดําเนินการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมและการส่งเสริมทํานุศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองในปีการศึกษา  ๒๕๕๗   โดยเน้นให้เป้าหมาย
ของโครงการสอดรับกับเกณฑ์การประเมินที่อาจปรับเปลี่ยนไป  รวมถึงสามารถใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้อย่างรอบด้าน   
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๕.๖  ปฏิทินกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และการจัดกิจกรรมสําหรับ 
นักศึกษา ก่อนเปิดเทอม ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
  อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  แจ้งว่าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้จัดทําปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะเริ่มกิจกรรมต้ังแต่วันที่  ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๗  ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๕   อย่างไรก็ตามเน่ืองจากคณะฯ มีนักศึกษา
จํานวนมากและมีความหลากหลาย  ดังน้ันจึงเป็นเรื่องยากในการดําเนินงานหลายกิจกรรมพร้อมๆ กัน 

มติที่ประชุม   เห็นชอบร่วมกันให้ดําเนินกิจกรรมตามท่ีได้วางแผนไว้ อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุจําเป็น  
เช่น  มีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาแทรก  ทางคณะอาจพิจารณาให้เลื่อนกิจกรรมบางกิจกรรมออกไป 

 
๕.๗ พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา(ปรับปรุง ๒๕๕๗) 

   อาจารย์รัชฎาภรณ์  ทองแป้น  ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา   ช้ีแจงต่อที่ประชุมเก่ียวกับ
เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  ว่าเป็นผลสืบเน่ืองจากคุรุสภาได้ออก
ประกาศ  เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗  ตาม
ประกาศดังกล่าวได้ทําให้มาตรฐานความรู้ที่คุรุสภาเคยกําหนดไว้แต่เดิมมีการปรับเปลี่ยนไป จาก  ๙  มาตรฐาน  
เป็น  ๑๑ มาตรฐาน  ทางคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จึงนําแนวนโยบายตามประกาศของคุรสภา
มาปฏิบัติ โดยให้สาขาวิชาการศึกษาทุกสาขาวิชาทําการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเอก  แล้ว
นํามารวมกับรายวิชากลุ่มวิชาชีพครูที่ทางคณะครุศาสตร์รับผิดชอบปรับปรุง  เป็น (ร่าง)  รายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.๒)  ฉบับสมบูรณ์   
 สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรครั้งน้ี  สาขาวิชาสังคมศึกษาได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดหลักสูตรในส่วนที่
เก่ียวข้อง  ที่สําคัญ  คือ  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ราย
วิชาเอกสังคมศึกษา  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด  และมีการเพ่ิมรายวิชาใหม่  ๑  วิชา  คือ
รายวิชาภูมิศาสตร์อาเซียน  ตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
 หลังจากคณะกรรมการประจําคณะได้ร่วมพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๗   ได้รับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการประจําคณะดังน้ี 
 ดร.พจนี  พรหมจิตต์  ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สังคมศึกษาอาจเพ่ิมเติมรายวิชาตรรกวิทยา  และวิชาหน้าที่พลเมือง  ทั้งน้ีเพ่ือให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์
และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมากขึ้น  และอาจมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดของการเปิด - ปิดภาค
เรียน  ควรตรวจสอบกับฝ่ายทะเบียนเพ่ือความแน่ชัด  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์  มณีทอง  ช้ีให้เห็นว่า  เน้ือหาส่วนการประเมินหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการ
ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตในหมวดที่  ๘  เขียนไว้ว่าประเมินทุก  ๔  ปี เน้ือหาส่วนน้ีอาจต้องตรวจสอบกับคณะครุ
ศาสตร์อีกคร้ัง เพราะที่ถูกต้องควรจะเป็นทุก  ๕  ปี  
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติร่วมกันให้สาขาวิชาสังคมศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะมาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรให้สมบูรณ์ต่อไป 

 
๕.๘ พิจารณาขอเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

   อาจารย์เหนือขวัญ  บัวเผื่อน  ประธานสาขาวิชาภาษาจีนช้ีแจงถึงช่ือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน(คบ.)  ว่าได้รับคําแนะนํามาจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ส่วนเหตุผลในการขอเปิดหลักสูตร
มาจากผลการสํารวจความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์    ซึ่ง
พบว่ามีความต้องการบัณฑิตสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)  ที่มากเป็นอันดับต้นๆ  คิดเป็นร้อยละ  
๕๒.๘๓  และเน่ืองจากนักศึกษาที่จบศิลปศาสตร์สาขาวิชาจีนไม่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัด
ของรัฐบาลได้  และเป็นเรื่องยากที่จะไปเรียนและสอบเพ่ือให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครูเพ่ิมเติม  โดยจุดเด่นหลัก
ของหลักสูตรน้ีคือ   

 ๑. เป็นหลักสตูรใหม่และทําตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒.  มีรากฐานมั่นคงเพราะสาขาภาษาจีน  หลักสูตรศลิปศาสตร์มี  MOU  กับมหาวิทยาลัยใน 

                ประเทศจีนอยู่แล้ว 
 
ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นทีป่ระชุม 
๑.) ให้จัดเรียงเอกสารให้เหมาะสม เช่น เอกสารเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคําสั่งต่าง ๆ ให้นําไปไว้ในภาคผนวก 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบร่วมกันให้ดําเนินการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน เพราะ

เป็นหลักสูตรทีม่ีประโยชน์และสอดรับกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน 
    

๕.๙ พิจารณาขอเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา 
   อาจารย์นันทิยา  สมสรวย  หัวหน้าโครงการช้ีแจงว่าเหตุผลหลักในการสร้างหลักสูตรสาขาวิชา
ศิลปศึกษาขึ้นมานั้น  มาจากการผลการสํารวจความต้องการผู้สอนศิลปศึกษาที่พบว่าขาดแคลนเป็นจํานวนมาก  
และสอดคล้องกับงานวิจัยกับบริการวิชาการที่แสดงว่าในด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาน้ันขาดแคลน
ผู้สอนที่จบทางด้านศิลปศึกษา  เพราะส่วนใหญ่แล้วจะจบทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ซึ่งไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 
หลักสูตรน้ีมีจุดเด่นคือเน้นการวิจัย  กําหนดให้นักศึกษาต้องเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา  เพ่ือส่งเสริมให้
เป็นนักวิจัยทางศิลปศึกษาต่อไป  และเรียนรู้การสอน  การประเมิน  ศิลปศึกษาอย่างครอบคลุม 

 
ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นทีป่ระชุม 
๑.) อาจารย์อํานาจ  สงวนกลาง  ให้ข้อคิดเห็นว่าวิชาศิลปะชุมชนลําปางอยู่ในส่วนวิชาเอกบังคับน้ันถือว่า 

ครอบคลุมแคบไป  ควรจะอยู่ในส่วนวิชาเลือกมากกว่า  และเน้นว่าควรยึดมคอ.๑ เป็นหลัก 



 ๙

๒.) ดร.พจนี  พรหมจิตต์  ให้ข้อคิดเห็นว่าวิชาศิลปะกับชุมชนลําปางที่อยู่ในส่วนวิชาเอกบังคับน้ัน  ควร
จัดให้เข้าไปอยู่ในหมวดเอกเลือกจะเหมาะสมกว่า  หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นวิชาศิลปะไทยแทนก็ได้  
ส่วนวิชาศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านลําปาง  ควรจะเปลี่ยนเป็นวิชาศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านแทน 

๓.) อาจารย์ ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล  ให้ข้อคิดเห็นว่าการทําหลักสูตรใดน้ันควรมองภาพรวมท้ัง
หลักสูตร  และอธิบายเป็นภาพรวมของหลักสูตร 
 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบร่วมกันเก่ียวกับการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษาตาม
ความที่อาจารย์นันทิยา  สมสรวย  ได้นําเสนอ  โดยให้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปพิจารณา
ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรให้สมบูรณ์ต่อไป 
 

๕.๑๐ พิจารณาขอเปิดหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ แบบ ๒ + ๒ 
   อาจารย์นิตยา  มูลปินใจ  ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ  
ได้ช้ีแจงว่าหลักสูตรน้ีเป็นผลมาจากการทํา  MOU  กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา 
หลักสูตรน้ีไม่ได้เป็นการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่  แต่เป็นการเทียบโอนรายวิชาที่นักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยเดิม
กับรายวิชาใน(ตัวเล่มใหญ่)ที่ทางสกอ.รับรองแล้ว  โดยมีการกําหนดว่าสามารถเทียบโอนได้  ๔๗  หน่วยกิต  จาก  
๑๒๕  หน่วยกิต  เป็นผลจากการควบคุมโดยสกอ. ที่กําหนดให้ต้องเรียน  ๗๐   เปอเซ็นต์ของหน่วยกิตทั้งหมดใน
ประเทศไทย  ซึ่งมีนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะมาเรียนแล้วจํานวน  ๒๒  คน  โดยนักศึกษาจะต้องเรียน  ๒๕  
หน่วยกิตต่อภาคเรียนซึ่งอาจจะเห็นว่าเรียนหนักเกินไป  แต่โดยพ้ืนฐานของนักศึกษาจีนน้ันจะคุ้นเคยกับการเรียน
หนักอยู่แล้ว 
 
 ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นที่ประชุม 

๑.) รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี  ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการเทียบโอนรายวิชาอาจจะไม่ใช่การ
เทียบโอนแบบหน่ึงต่อหน่ึง  อาจจะเป็นการเทียบโอนจากการนําเอาหลายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัย
เดิมมารวมกันแล้วเทียบโอนเป็นหน่ึงวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางก็ได้  และการเทียบ
โอนควรจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยไม่ต้องนําเสนอเข้าสู่สภา
มหาวิทยาลัยเพราะเป็นการยุ่งยากและซ้ําซ้อน   

๒.) การท่ีนักศึกษาต้องเรียนถึง  ๒๕  หน่วยกิตต่อภาคเรียนน้ันอาจหนักเกินไป  ควรจะเปิดภาคฤดูร้อน
เพ่ิมเติม   แต่ติดขัดที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายไม่เปิดภาคเรียนฤดูร้อนจึงเสนอให้คณบดีนําเรื่องเข้า
สภาวิชาการ 

๓.) รายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปมีบางรายวิชาที่สาขาวิชาเปิดสอนเองโดยที่ยังไม่ได้ผ่านการรับรอง
จากสกอ.น้ัน  อาจจะมีปัญหาตามมาได้  ให้ทางสาขาวิชาหาทางแก้ไขด้วย 
 



 ๑๐

 มติที่ประชุม   เห็นชอบร่วมกันให้เปิดหลักสูตรภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ  แบบ   
๒ + ๒ ตามท่ีอาจารย์นิตยา  มูลปินใจ  เสนอต่อที่ประชุม  โดยให้ดําเนินการตามข้อแนะนําของคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
 

๕.๑๑ พิจารณาขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม  คณบดี  แจ้งว่าสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
สําหรับชาวต่างประเทศ   ได้ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ  เน่ืองจากอาจารย์สุพรรษา  ภักตรนิกร  ลาออก 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ 

  
๕.๑๒ ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ ๓ ด้าน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  แจ้งว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้ดําเนินการการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ๓ ด้าน ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผลการประเมินภาพรวมของคณะพบว่า  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนมากมีระดับความพึง
พอใจต่อการจัดบริการทั้ง ๓ ด้าน   ๑) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ๒) 
ด้านการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา และ ๓) ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา   จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาผลประเมินและข้อเสนอแนะในการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาและให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
ประเด็นของการให้เวลาในการให้คําปรึกษา หากเทียบกับประเด็นอ่ืนความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ควรแจ้งให้สาขาพิจารณาและปรับปรุงในประเด็นน้ีเป็นอันดับแรก เช่น การจัดทําตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
จัดสรรเวลาให้กับนักศึกษาในการเข้าพบ  

 
มติที่ประชุม   
๑) แจ้งผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ๓ ด้าน ไปยังสาขาวิชาเพ่ือให้นําไปพิจารณา

ปรับปรุงการในการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษา 
๒) เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์และจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์  
๓) จัดประชุมสาขาเพ่ือพิจารณาโครงการที่ให้ความรู้ตรงลักษณะงานแก่นักศึกษา  
 



 ๑๑

 ๕.๑๓ ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ประปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 อ.อํานาจ  สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นําเสนอ ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
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) ให้แจ้งผลไปยังสาขาวิชาเพ่ือพิจารณา และให้เขียนการพัฒนาหรือการปรับการจัดการเรียนการสอนตาม

ความเหมาะ โดยจะต้องระบุไว้ใน มคอ. ๕ ทุกรายวิชา เพ่ือในปีการศึกษาต่อไปจะได้นําผลไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

๓) จัดทําแผนการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ตามผลการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของ
สาขาวิชาต่อไป 

 

 ๕.๑๔ ผลสํารวจความพึงพอใจการพัฒนาสุนทรียภาพมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
  อ.พงศธร คําใจหนัก รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอ ผลสํารวจความ

พึงพอใจการพัฒนาสุนทรียภาพมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจการพัฒนา
สุนทรียภาพมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ พบว่า มี
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม ทุกด้านเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98  

 

ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
๑) การปรับปรุง บํารุงรักษา สิ่งแวดล้อมจะทําให้เกิดประโยชน์และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียน

การสอนแก่ตัวนักศึกษาและเอ้ือต่อการทํางานของบุคลากรเป็นสิ่งสําคัญ ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และควรจัดสรรงบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี 
 



 ๑๒

มติที่ประชุม  ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือบํารุงรักษาสภาพแวดล้อมและรักษาภูมิทัศน์บริเวณ
อาคารเรียนทุกอาคารและต่อเน่ือง 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 

 เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 
       (นางรัตติยา   ทวีกุล)      (นางสาวนิตยา   เตวา) 
           ผู้ช่วยเลขานุการ                     เลขานุการ 
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
  

 
                                                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวิทย์  บุตรอุดม)                       
                                                                                            ประธานกรรมการ 
                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


