
 ๑

รายงานการประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ครั้งที่  ๓/๒๕๕๖ 

วันพุธที่   ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖     เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ ห้องประชมุชมนาด  ห้อง  ๐๙๓๕  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
************************************ 

ผู้มาประชุม 

 ๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม ๒)  อาจารย์อํานาจ  สงวนกลาง 
 ๓)  อาจารย์พงศธร  คําใจหนัก   ๔)  อาจารย์ภาณุวัฒน์  สกุลสืบ 
 ๕)  อาจารย์ตุลาภรณ์  แสนปรน   ๖)  อาจารย์ทตัพิชา  สกุลสบื 
 ๗) อาจารย์สุประวีณ์  แสงอรุณเฉลิมสุข             ๘)  อาจารย์สพุรรษา  ภักตรนิกร 
 ๙)  อาจารย์สภุาวดี  ยาดี    ๑๐)  อาจารย์นิตยา  มูลปินใจ 
 ๑๑)  อาจารย์ปฏิญญา  บุญมาเลิศ   ๑๒)  อาจารย์ชัยเนตร  ชนกคุณ 
 ๑๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์  รักธรรม ๑๔)  อาจารย์วิธธวัช  ปินทะสาย 
 ๑๕)  อาจารย์เกวลิน  จันทะเดช   ๑๖)  อาจารย์อัจฉริยา  ครุธาโรจน์ 
 ๑๗)  อาจารย์พชรวลี  กนิษฐเสน   ๑๘)  อาจารย์วรญา  รอดวินิจ 
 ๑๙)  อาจารย์เอ้ือมพร  ฟูเต็มวงค์   ๒๐)  อาจารย์อัจฉรา  กวงไหม 
 ๒๑)  อาจารย์ศจีรัตน์  วุฒิสงิห์ชัย   ๒๒)  อาจารย์พีรยาพร  กาละ 
 ๒๓)  อาจารย์สิริรัตน์  วาวแวว   ๒๔)  อาจารย์นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม 
 ๒๕)  อาจารย์พร้อมบุญ  สายช่างทอง  ๒๖)  อาจารย์เหนือขวัญ  บัวเผื่อน 
 ๒๗)  อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ  มาวงศ์  ๒๘)  อาจารย์วราภรณ์  ภูมลี   

๒๙)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์  มณีทอง ๓๐)  อาจารย์ชลาพันธ์  อุปกิจ 
๓๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เย่ียงพฤกษาวัลย์ ๓๒)  อาจารย์นันทิยา  สมสรวย 
๓๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน ๓๔)  อาจารย์ปวีณา  งามประภาสม 
๓๕)  อาจารย์ขัตติยา  ขัติยวรา            ๓๖)  อาจารย์ปิยรัตน์  วงศ์จุมมะล ิ
๓๗)  อาจารย์ก่ิงแก้ว  ทิศตึง    ๓๘)  อาจารย์ธนุพงษ์  ลมอ่อน 
๓๙)  อาจารย์สุภาพ  ต๊ะใจ   ๔๐)  อาจารย์วิเชิด  ทวีกุล 
๔๑)  อาจารย์รัชฎาภรณ์  ทองแป้น   ๔๒)  อาจารย์ภิญญพันธ์ุ  พจนะลาวัณย์ 
๔๓)  อาจารย์ยอดย่ิง  รักสัตย์   ๔๔) อาจารย์เสาวรีย์  บุญสา 
๔๕)  อาจารย์อัญธิชา  มั่นคง   ๔๖)  อาจารย์อัมฤตา  สารธิวงค์ 
๔๗)  อาจารย์พัชรสฤษด์ิ  กนิษฐเสน  ๔๘)  อาจารย์เทวฤทธ์ิ  วิญญา 
๔๙)  อาจารย์นิศาชล  พรมดี   ๕๐)  อาจารย์รัชดาพร  หวลอารมณ์ 



 ๒

๕๑)  อาจารย์สมฤทธ์ิ  จันขนัธ์   ๕๒)  อาจารย์จาตุรนต์  วรรณนวล 
๕๓)  อาจารย์อาระดา  พุ่มไพศาลชัย                  ๕๔) อาจารย์มณีรัตน์  จันทรห์น้ิว 
๕๕)  อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ธรณ์  ขาวงาม           ๕๖) อาจารย์ ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล  
๕๗)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  ช่วยงาน ๕๘) อาจารย์ปิยดา  ชัชวาลย์ปรีชา 
๕๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย  เต็งรัตน์ล้อม     ๖๐) อาจารย์จริภัทร  จอมพล 
๖๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์ ภักดี ๖๒) อาจารย์อัคจร  แม๊ะบ้าน                            
๖๓) อาจารย์อรทัย  ใจซื่อ                             ๖๔) อาจารย์ทยากร  สุวรรณภูมิ                         
๖๕) อาจารย์วรญา  จตุพัฒน์รังสี                     ๖๖) อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ              
๖๗) Ms.Dong Zhimei 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

 ๑)  อาจารย์ธนพร  หมูคํา    ลาศึกษาต่อ 

 ๒)  อาจารย์ฤทัย  พานิช    ลาศึกษาต่อ 
 ๓)  อาจารย์จติรลดา  มูลมา   ลาศึกษาต่อ 
 ๔)  อาจารย์บัณศิกาญจ  ต้ังภากรณ์  ลาศึกษาต่อ 
 ๕)  อาจารย์วิศท์  เศรษฐกร    ลาศึกษาต่อ 
 ๖)  อาจารย์ประภาพร  แสงบุญเรือง  ลาศึกษาต่อ 
 ๗)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาํลอง  คําบุญชู  ไปราชการ 
          ๘)  อาจารย์ ดร.สมเกียรติ  เบญจศาสตร์  ติดภารกิจ  
 ๙) อาจารย์ปราการ  ใจดี             ติดภารกิจ 
 ๑๐) อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ปีเย่   ติดภารกิจ 
          ๑๑) อาจารย์จิตรกร  แต้มคล่อง                         ติดภารกิจ 
          ๑๒) อาจารย์ภานุวัฒน์   ชัยชนะ                        ติดภารกจิ 
          ๑๓) อาจารย์ณัฐนรินทร์  เมธีวุฒินันทน์  ภานุภัทรธนวัฒน์  ไปสอนที่ประเทศจีน 
          ๑๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช    ช่วยราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ๑๕) อาจารย์ทตัทยา  บุญดิเรก             ลาคลอด  
 
  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 ๑)  นางสาวนิตยา  เตวา   ๒)  นางสาวจิรสุดา  เทียมศร ี
 ๓)  นางจันทรฟ์อง  มงคล   ๔)  นายอุเทน  หินอ่อน 
 ๕)  นางเจนจิรา  เชิงดี   ๖)  นางสาวพัชราวรรณ  กันทะวงศ์ 



 ๓

 ๗)  นางสาวเยาวภา  แปงเสน                 ๘) นางสาวนฤทัย  นภาสกุลค ู
          ๙)  นางสาวปิยะนันท์  จ๊ะเฮิง                 ๑๐) นางรัตติยา  ทวีกุล 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ประธานในที่
ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 
ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  แนะนําอาจารย์ใหม่ 

        ประธานที่ประชุม  กล่าวต้อนรับและแนะนําอาจารย์ใหม่  ดังน้ี 
                 ๑)  อาจารย์อรทัย  ใจซื่อ             สาขาวิชาภาษาไทย 
        ๒)  อาจารย์ทยากร  สวุรรณภูมิ   สาขาวิชาดนตรี 
        ๓)  อาจารย์วรญา  จตุพัฒน์รังสี   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
        ๔)  อาจารย์ดร วิโรจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ  ช่วยราชการ สาขาวิชาภาษาจีน 

       ๕)  Ms.Dong Zhimei                              สาขาวิชาภาษาจีน 
 

ที่ประชุม รับทราบและต้อนรับอาจารย์ใหม่ทั้ง ๕ ท่าน   
   

 ๑.๒ แสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการ 

       ประธานแจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ ์ พรมเสน ได้รับคําสัง่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ที่ ๓๖๖๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การแต่งต้ังและการให้ได้รับเงินเดือนตําแหน่งมาตรา 
๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ แต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 

ที่ประชุม    รบัทราบและแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน 
 

          ๑.๓ แสดงความยินดีอาจารย์ทีส่ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
        ประธานแจ้งว่า คณะขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์  ภักดี      
ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงและสาละวิน
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
 

ที่ประชุม รับทราบและแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์  ภักดี 
    



 ๔

 ๑.๔ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตําแหน่งใหม่ 
                ประธานแจ้งว่า คณะฯขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อัจฉรา  ครุธาโรจน์ ที่ได้รับการแต่งต้ังดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

    ที่ประชุม รับทราบและแสดงความยินดีกับอาจารย์อัจฉรา  ครุธาโรจน์  
 

๑.๕ แสดงความยินดีกับบคุลากรท่ีคลอดบุตร 
 ประธานแจ้งว่า คณะขอแสดงความยินดีและมอบของขวัญใหส้ําหรับบุคลากรที่คลอดบุตร   

ดังน้ี 
 ๑. อาจารย์สิรริัตน์  วาวแวว 
 ๒. อาจารย์ทัตทยา  บุญดิเรก 
 ๓. นางสาวพัชราวรรณ  กันทะวงศ์ 
 

ที่ประชุม รับทราบและแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้งสามท่าน 
 

๑.๖ การจัดทาํภาระงาน 
       ประธานแจ้งว่า   คณาจารย์ต้องทําภาระงานให้ครบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ว่า
ด้วยการกําหนดภาระงานของคณาจารย์และผู้บริหาร  พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยคณาจารย์ต้องมีภาระงานทั้งหมดไม่
น้อยกว่า  ๓๕  หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ   ภาระงานของอาจารย์มี  ๗  ด้าน  ได้แก่ 

๑. งานสอน 
๒. งานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ 
๓. งานบริการวิชาการ 
๔. งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. งานพัฒนานักศึกษา 
๖. งานบริหาร  และงานส่วนกลาง 
๗. งานอ่ืนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

  

ที่ประชุม รับทราบการจัดทําภาระงานของคณาจารย์ และให้ศึกษารายละเอียดข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ว่าด้วยการกําหนดภาระงานของคณาจารย์และผู้บริหาร  พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

 ๑.๗  การเบิกจ่ายงบประมาณ  
                 ประธานแจ้งว่า    หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปรากฏว่ามีอาจารย์หลายท่านเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ  คณะจึงขอความร่วมมือให้อาจารย์
ช่วยตรวจสอบให้ดําเนินการตามระเบียบ    โดยให้ดูคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณจาก หน่วยตรวจสอบภายใน 
หรือคณะ  ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลที่สําคัญในการเบิกจ่าย อาทิ   การเบิกค่าเบ้ียเลี้ยงการเดินทางไปราชการ      
การเบิกค่าอาหารว่าง  การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นต้น  



 ๕

 
ที่ประชุม รับทราบข้อควรระมัดระวังเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ  โดยให้ยึดระเบียบ หรือ

ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ 
              ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  ประชุมเมื่อวันพุธที่ ๒๙ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชมนาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง จํานวน  ๑๔   หน้า   และให้คณาจารย์ช่วยตรวจสอบข้อมูลเพ่ือรับรองรายงานการประชุม    
 

 ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไขคําผิดหน้า ๒ และหน้า ๓  ตามท่ีที่ประชุมให้
ข้อเสนอแนะ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  สืบเนื่องการประชุมครัง้ก่อน 
 

 ไม่มี 
 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องแจ้งเพื่อราบ 

๔.๑ เรื่องจากรองคณบดีฝา่ยวิชาการและวิจัย 

 ๑) การจัดส่ง มคอ. ๓ มคอ. ๔ มคอ.๕ และมคอ.๖ 
               อาจารย์อํานาจ  สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   ขอความอนุเคราะห์ 

อาจารย์จัดส่ง มคอ ๓  มคอ. ๔  และมคอ. ๕ และ มคอ. ๖  ตามระยะเวลาที่กําหนด   โดยมหาวิทยาลัยมี
ความต้องการให้อาจารย์วางแผนจัดการเรียนการสอน  โดยจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นให้นักศึกษา
รู้จักคิด  รู้จักการตัดสินใจ บนพ้ืนฐานของความจริง ความถูกต้อง  อาจารย์ควรมีวิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบใหม่  และควรนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงการสอนครั้งต่อไป 
 

ที่ประชุม รับทราบเรื่องการจัดทํา มคอ.  โดยให้อาจารย์คํานึงถึงวิธีการจัดการเรียน 

การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด ตัดสินใจ และมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนใน       

ภาคเรียนต่อไป 
  

๒) กรอบการวิจัยและบริการวิชาการ 
       อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  แจ้งเร่ืองประกาศการให้ทุน
สนับสนุนงานวิจัย และกรอบการวิจัยและบริการวิชาการ  โดยแจ้งว่า ยังมีคณาจารย์หลายท่านไม่ได้จัดส่ง
งานวิจัย    ทําให้ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนงานวิจัยในปีนี้ได้    สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดเงื่อนไขว่า 



 ๖

ต้องเป็นงานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณเร่ืองละ ๓๐,๐๐๐  บาท  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้มาทั้งหมดจํานวน  ๔ เรื่อง  โดยคณะจะได้รับมอบให้อนุมัติโครงการ  
       งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖   ให้งบประมาณสาขาละ 
จํานวน  ๒๕,๐๐๐  บาท  ส่วนงานวิจัย ที่มหาวิทยาลัยให้งบประมาณ จํานวน  ๔๕,๐๐๐   บาท  จํานวน      
๔ เรื่อง สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนส่งมา จํานวน  ๒ เรื่อง   
 

ที่ประชุม รับทราบรายงานผลการวิจัยและกรอบการดําเนินงานวิจัยและบริการ 
วิชาการ  
 

   ๓)  การจัดทําเอกสารประกอบการสอน   
               อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  แจ้งว่า  ในปีงบประมาณ 

๒๕๕๗  คณะจัดสรรงบประมาณสาขาละ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท    เพ่ือจัดทําเอกสารประกอบการสอน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ได้จัดทําผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  รวมทั้งสามารถนําผลงานดังกล่าว
ไปประกอบในการขอเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการต่อไป   ทั้งน้ีคณะจะดําเนินการติดต่อประสานงานกับอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือช่วยตรวจสอบเอกสารประกอบการสอน  และพิจารณาคัดเลือกเอกสารประกอบการสอนท่ีมี
ความสมบูรณ์นําส่งโรงพิมพ์  

 

ที่ประชุม รับทราบแนวทางการปฏิบัติ การจัดทําเอกสารประกอบการสอน 

  ๔) การบริการถ่ายเอกสาร 
     อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  แจ้งว่า   คณะได้จัดสรร
งบประมาณเรื่องการบริหารจัดการซึ่งรวมทั้งการถ่ายเอกสารต่างๆ ให้สาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว  ส่วนคณะจะ
ให้บริการถ่ายเอกสารเฉพาะข้อสอบ และเร่ืองทั่วไปซึ่งมีจํานวนการถ่ายเอกสารไม่เกิน ๑๐-๒๐ แผ่น    
 

 ที่ประชุม รับทราบแนวทางการปฏิบัติ การบริการถ่ายเอกสาร 

๕) การจัดซ้ือหนังสือเขา้ห้องสมุดคณะ 
      อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  แจ้งว่า คณะฯได้จัดสรร
งบประมาณให้สาขาวิชาได้จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด  เพ่ือจะให้ห้องสมุดคณะมีหนังสือเพียงพอต่อการ
ให้บริการ     จึงขอความร่วมมือทุกสาขาวิชาดําเนินการจัดซ้อหนังสือตามระยะเวลาที่กําหนดด้วย 
 

ที่ประชุม รับทราบเรื่องงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคณะ 

 ๖) จรรยาบรรณนักวิจัย 
               อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัย

ขอให้อาจารย์ที่ดําเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพให้มากขึ้น  เน้นการนําไปใช้ประโยชน์ และควรมีการตรวจสอบ 



 ๗

เอกสารงานวิจัยให้ละเอียดโดยเฉพาะงานวิจัยในช้ันเรียน   ทั้งน้ีอาจารย์ควรคํานึงถึงการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของนักวิจัย รวมท้ังปฏิบัติตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

 

ที่ประชุม รับทราบเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยและเน้นการทําวิจัยเชิง 
คุณภาพมากข้ึน  
 

๗) วารสารวิชาการคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
               อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งความก้าวหน้าในการ

ดําเนินงานวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   และขอความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่านที่
สนใจจัดส่งบทความลงวารสารคณะ  จัดส่งได้ที่อาจารย์อํานาจ  สงวนกลาง 

 

ที่ประชุม รับทราบเรื่องความก้าวหน้าและการจัดส่งต้นฉบับเพ่ือตีพิมพ์ 
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

  ๘) เวทีเสวนา “แนวทางความร่วมมือการพัฒนาเครือขา่ยสหกรณ์จังหวัดลําปาง” 
    อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  แจ้งว่า สถาบันวิจัยและ 

พัฒนา  ขอความร่วมมือคณะจัดส่งบุคลากรท่ีสนใจเข้าร่วมเสวนา “แนวทางความร่วมมือการพัฒนาเครือข่าย
สหกรณ์จังหวัดลําปาง” จํานวน ๑๐ คน โดยจัดส่งข้อมูลถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗   เวทีเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้หน่วยงานทางการศึกษามีส่วนร่วม
ช่วยเหลือด้านวิชาการ  
 

ที่ประชุม รับทราบวัตถุประสงค์เวทีเสวนา “แนวทางความร่วมมือการพัฒนา 
เครือข่ายสหกรณ์จังหวัดลําปาง” 
 

๙) ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เรยีนต่อคณุภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง 
สนับสนุนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ 
                 อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   แจ้งว่า คณะได้ดําเนินการ
ประเมินความพึงพอใจ และจัดทําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน   
การสอนและสิ่งสนับสนุนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖   จํานวน ๑๙๓ รายวิชา โดยมีผลคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ ๔.๐๒  
และนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นด้านสิ่งที่ประทับใจ และสิ่งควรปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนต่างๆ 
อาทิ   สิ่งที่นักศึกษาประทับใจในการจัดการเรียนการสอน  ได้แก่   ผู้สอนให้ความสําคัญกับวิชาที่สอนเป็น
อย่างดี    ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาโดยอธิบายได้ละเอียด   เรียนสนุก   นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็น   แลกเปล่ียนความคิดเห็น  อาจารย์เป็นคนเก่ง   มีความรู้แน่นมาก   มีความละเอียดอ่อนในการ
สอน  มีแนวการสอน และสื่อการสอนที่ดี มีการเตรียมการสอนาอย่างดีทําให้เรียนสนุก เรียนเข้าใจ  เป็นต้น  
ส่วนสิ่งที่นักศึกษาเห็นว่าควรปรับปรุงในการเรียนการสอน ได้แก่  อยากให้มีการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น ให้



 ๘

เวลาพักเบรก ควรเข้าสอนบ่อยๆ ควรเสียงดัง  ควรเข้มงวดกับนักศึกษาที่ไม่ต้ังใจเรียน ลดภาระงานลง  สอน
เข้าใจยกเกินไป  และควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา เป็นต้น  

 

ที่ประชุม รับทราบเรื่องสิ่งที่อาจารย์ควรปรับปรุงเรื่องการสอน  

๔.๒  เรื่องจากรองคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคณุภาพการศึกษา 

 ๑) การจัดทําของบประมาณครุภัณฑ์   
              อาจารย์พงศธร  คําใจหนัก  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งให้

ทุกสาขาวิชาจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือขอครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
 

         ที่ประชุม     รับทราบเรือ่งการจัดทําของบประมาณครุภัณฑ์ประจําปี 

  ๒) แผนกลยุทธ์การพฒันา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๕๕๕-๒๕๕๙  (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. ๒๕๕๖)  

               อาจารย์พงศธร  คําใจหนัก  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้ง
ความก้าวหน้า การดําเนินงานปรับปรุงแผนกลยุทธ์เรียบร้อยแล้ว โดยคณะฯ ได้ดําเนินการทบทวนแผนแผนกล
ยุทธ์ ภายใต้โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ๒๕๕๕-๒๕๕๙  และแผนปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๕๖ และขับเคลื่อนบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน วันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสยามไทรแองเกิล (Siam Triangle Hotel) อ.เชียง
แสน จ.เชียงราย และได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการประกอบไปด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ 
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทบทวนแผน จากผลการทบทวนดังกล่าวคณะกรรมการดําเนินงานโครงการได้มี
มติให้คณะกรรมการจัดทําแผน นําผลที่ได้จัดทําเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ทบทวนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ๒๕๕๕-๒๕๕๙  เพ่ิมเติมจากอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและจัดทํา (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙  (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๕๖) เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็น ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้ทํา
การพิจารณามีมติดังน้ี 
                (1) ให้ปรับปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก พันธกิจ  เป้าประสงค์ และ นโยบาย  

            (2) เพ่ิมโครงการและกิจกรรม โดยให้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจํางบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
    
          ที่ประชุม รับทราบ การอนุมัติแผนกลยุทธ์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ๒๕๕๕-๒๕๕๙  (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 



 ๙

๔.๓ เรื่องจากรองคณบดีฝา่ยกิจการนักศกึษาและกิจการพิเศษ 

        ๑) การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเย่ียมคารวะฯพณฯนายกรัฐมนตรี เนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๗  

   อาจารย์เทวฤทธ์ิ   วิญญา  ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  แจ้ง ว่า สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ให้พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน
ดีเด่นเข้าเย่ียมคารวะ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๗   ดังน้ัน สาขาวิชาใด
สนใจส่งนักศึกษาเข้าร่วม  ให้จัดส่งข้อมูลพร้อมผลงานที่ นางสาวนฤทัย  นภาสกุลคู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
คณะ  ภายในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพ่ือคณะจะได้ดําเนินการจัดส่งกองพัฒนานักศึกษาต่อไป     

 

   ที่ประชุม รับทราบเรื่องระยะเวลาการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเพ่ือ

คารวะนายกรัฐมนตรีเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ 

๒) งานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
       อาจารย์เทวฤทธ์ิ  วิญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางจัดงานทอดกฐินสามัคคี  ณ วัดหัวฝาย  ตําบลกล้วยแพะ  ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เริ่มเคลื่อน
ขบวนเวลา ๐๘.๕๙ น.   และในวันที่ ๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะต่างๆ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันที่หลากหลาย  คณะจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และ
นักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป   ส่วนคณะมนุษยศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ตกแต่งจัดขบวนแห่องค์กฐิน 
ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ   
 

         ที่ประชุม    รับทราบ  กิจกรรมและกําหนดการงานทอดกฐินสามัคค ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
                  ๓) งานสานศิลป์ถ่ินมนุษย์ 

            อาจารย์เทวฤทธ์ิ  วิญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า  คณะกําหนดดําเนินการ
จัดงานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์  ครั้งที่ ๔   ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  จึงขอความร่วมมือทุกสาขาวิชาจัดส่งรายการ
กิจกรรม  เพ่ือจะได้เสนอโครงการภายในเดือนพฤศจิกายนน้ี       

   

   ที่ประชุม     รบัทราบความก้าวหน้างานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ และกําหนดการส่งรายการ
กิจกรรม 
  ๔) พฤติกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ “บําเพ็ญประโยชน์”  
  อาจารย์เทวฤทธ์ิ  วิญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า  ตามท่ีคณะฯ ได้ประกาศ
พฤติกรรมนักศึกษา “จิตบําเพ็ญประโยชน์” และมีแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และผู้เก่ียวข้อง
รับทราบน้ัน ขอให้ทุกสาขาได้นําไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และสอดแทรกในรายวิชาให้กับนักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับทราบและตระถึงพฤติกรรม การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้งน้ี ในส่วนของคณะ ได้มีการ



 ๑๐

ประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับ  การจัดโครงการ  การเผยแพร่าผ่านเว็บไซต์และป้ายตามบอร์ดต่าง ๆ เพ่ือให้
นักศึกษาของคณะได้รับทราบเช่นกัน 
 

  ที่ประชุม     รบัทราบ การเผยแพร่ประกาศพฤติกรรมนักศึกษา “จิตบําเพ็ญประโยชน์” และ
มีแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และผู้เก่ียวข้อง 
 

 ๔.๔ เรื่องแจง้จากสํานักงานคณบดี 
        นางสาวนิตยา  เตวา หัวหน้าสํานักงานคณบดี แจ้งว่า สํานักงานคณบดีได้มีเรื่องที่แจ้งและขอ

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสํานักงานคณบดี ดังน้ี 
          ๑) การมอบหมายงานให้บุคลากรสายสนับสนุน  คณะได้คําสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรสาย

สนับสนุนทุกทา่นเรียบร้อยแล้ว   
          ๒) มีการประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ

ติดตามและควบคุมภายใน   โดยมุ่งเน้น   บุคลากรทุกตําแหน่งงานมีความสําคัญเท่าเทียมกัน   เอกสารข้อมูล
ทุกอย่างมีความสําคัญ   การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีความสําคญั  และบุคลากรทุกท่านจะได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม   

          ๓) มีการปรับปรุงเรื่องการรับเรื่อง โดยใช้แบบฟอร์มรับเรื่อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้
เจ้าหน้าที่จัดเรียงลําดับการให้บริการ และช่วยให้ผู้บริหารหรือคณาจารย์สามารถติดตามงานได้  

          ๔) การอยู่เวรกลางวัน และการปิด-เปิดประตูอาคาร   คณะได้มีประกาศให้บุคลากรอยู่เวร
กลางวัน (๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น.) และกําหนดเวลาการปิด-เปิดอาคาร  เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่องาน 
                   รายละเอียดต่างๆ  สํานักงานคณบดีได้ติดประกาศ หน้าห้องสํานักงานคณบดี 

 

   ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
  ๑) ควรมีข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของบุคลากรที่รับผิดชอบให้ชัดเจนเพ่ือประโยชน์ในการ 
      ติดต่อ 
  ๒) ควรตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดก่อนส่งทุกคร้ัง 
  ๓) แจ้งผูร้ับผดิชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สําคัญให้ผู้มาติดต่อรับทราบ 
  ๕) การใช้วัสดุสํานักงานและการซ่อมแซมปรับปรุง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 

 

 

 



 ๑๑

ลําดับที ่ รายการ จํานวนคร้ัง/รายการ/รีม/
กล่อง /หลอด/ม้วน 

จํานวนเงิน 
  

๑ ซ่อมครุภัณฑ์ ๒๒ ๑๐๕,๙๕๒ 

๒ ปรับปรุงห้อง ๒ ๒,๙๕๐ 

๓ ปรับปรุงสถานที่ ๔ ๒๘,๓๕๐ 

๔ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๕ ๒๕,๖๐๐ 

๕ ปรับปรุงห้องนํ้า ๔ ๗๘,๒๑๐ 

รวม ๓๗ ๒๔๑,๐๖๒ 

๖ วัสดุสํานักงาน

 - กระดาษถ่ายเอกสาร ๖๒๐ ๖๗,๘๕๐ 

 - กระดาษโรเนียว ๑,๑๕๕ ๘๐,๘๕๐ 

 - กระดาษ ต2ก ๔๒๐ ๒๗,๓๐๐ 

 - หมึกดิจิตอล ๗๕ ๔๓,๒๐๐ 

 - มาสเตอร์ริโก้ ๑๔ ๔๓,๔๐๐ 

 - หมึกถ่ายเอกสาร ๑๗ ๔๕,๙๘๗ 

 - หมึกคอมพิวเตอร์ ๑๗ ๕๐,๑๒๐ 

รวม ๓๕๘,๗๐๗ 
รวมทั้งหมด ๕๙๙,๗๖๙ 

 

ที่ประชุม    รบัทราบการปฏิบัติงานของสํานักงานคณบดี  
 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๕.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕ 
        อาจารย์พงศธร  คําใจหนัก  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประดันคุณภาพการศึกษา ได้แจ้งข้อมูล

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมท้ังขอข้อเสนอแนะจาก

ผู้เข้าร่วมประชุม  สําหรับผลการประเมินสรุปตามตารางข้างล่างน้ี 

 

 



 ๑๒

สาขาวิชา เฉลี่ยคะแนนรวมของ       
ทุกองค์ประกอบ 

ผลการประเมิน 

๑. ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ๓.๖๐ ระดับดี 

๒. ภาษาไทย ๓.๐๕ ระดับพอใช้ 

๓. ภาษาไทยและการส่ือสารทางธุรกิจ ๓.๘๓ ระดับดี 

๔. ภาษาอังกฤษ ๓.๔๖ ระดับพอใช้ 

๕. การพัฒนาชุมชน ๔.๔๓ ระดับดี 

๖. ดนตรี ๒.๕๙ ระดับพอใช้ 

๗. ภาษาจีน ๔.๒๑ ระดับดี 

๘. สังคมศึกษา ๓.๔๓ ระดับพอใช้ 

๙. รัฐประศาสนศาสตร์ ๔.๐๔ ระดับดี 

๑๐.นิติศาสตร์ ๓.๓๒ ระดับพอใช้ 

๑๑.บริหารและพัฒนาประชาคมเมือง
และชนบท 

๔.๓๗ ระดับดี 

  
๕.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

องค์ประกอบ คะแนนรวม ผลการประเมิน 
๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ๔.๗๔ ระดับดีมาก 

๒. การผลิตบัณฑิต ๓.๘๔ ระดับดี 

๓. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๕.๐๐ ระดับดีมาก 

๔. การวิจัย ๓.๙๒ ระดับดี 

๕. การบริการทางวิชาการแก่สังคม ๕.๐๐ ระดับดีมาก 

๖. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔๖๗ ระดับดีมาก 

๗. การบริหารและการจัดการ ๔๘๖ ระดับดีมาก 

๘. การเงินและงบประมาณ ๕๐๐ ระดับดีมาก 

๙. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๔๘๗ ระดับดี 

รวมทุกองค์ประกอบ ๔.๔๔ ระดับดี 
  

ข้อเสนอแนะ  ประธานได้ให้ข้อเสนอแนะให้แต่ละสาขาวิชาพิจารณาในประเด็นตัวบ่งช้ีที่มีผลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับพอใช้หรือน้อย เช่น ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งช้ีที่ ๒๐ การ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ ตัวบ่งช้ีที่ ๒๓ การนําผลองค์ความรู้จากการบริการวิชา
การบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 



 ๑๓

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบให้แต่ละสาขานําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป  

 
ระเบยีบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

 ไม่ม ี

 ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 

 

               (นางสาวปิยะนันท์  จ๊ะเฮิง)                                      (นางสาวนิตยา   เตวา) 
        เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน                                                หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                    ผู้บันทึกการประชุม                                                       ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม) 
           คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             

          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


