
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๕๖ 

วันศุกร์ท่ี  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมชมนาด  ห้อง  ๐๙๓๕  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์    

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
.................................................................................. 

 
ผู้มาประชุม 
 

 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม คณบดี     ประธานกรรมการ 
 ๒.  อาจารย์อํานาจ  สงวนกลาง               รองคณบดี  กรรมการ  

๓.  อาจารย์พงศธร  คําใจหนัก                 รองคณบดี  กรรมการ 
๔.  นายวราวุฒิ  หน่อคํา                      ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕.  ดร. พจนี  พรหมจิตต์                    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๖.  อาจารย์จาตุรนต์  วรรณนวล              ตัวแทนคณาจารย์ กรรมการ 
๗.  อาจารย์ ดร. สมเกียรติ  เบญจศาสตร์      ตัวแทนคณาจารย์ กรรมการ 

 ๘.  นางสาวนิตยา  เตวา                      หัวหน้าสํานักงานคณบดี เลขานุการ 
 ๙.  นางสาวจิรสุดา  เทียมศร ี                    นักวิชาการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ,ติดภารกิจเร่งด่วน) 
 

๑.  นางมาลี  สุเมตติกุล  กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ติดราชการต่างประทศ        
          
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

 ๑.  อาจารย์ภาณุวัฒน์  สกุลสืบ    รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
๒.  อาจารย์นิตยา  มูลปินใจ    ประธานสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ    
๓.  อาจารย์ปฏิญญา  บุญมาเลิศ    เลขานุการสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ 

 ๔.  อาจารย์ตุลาภรณ์  แสนปรน    ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 
 ๕.  อาจารย์ทตัพิชา  สกุลสบื    อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาไทย 
 ๖.  อาจารย์ณฐันรินทร ์ ภาณุภัทรธนวัฒน์   อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาไทย 

 



 ๒

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวิทย์  บุตรอุดม  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประธานในที่
ประชุม  กล่าวเปิดการประชุม  และเริ่มวาระการประชุม  ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 
  

             ๑.๑  แนะนําคณะกรรมการประจําคณะ  และบทบาทอํานาจหนา้ที ่
           ด้วยผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๖  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ  พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะฯ จึงได้เสนอ
รายช่ือคณะกรรมการประจําคณะชุดใหม่  ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง  ในคราวการประชุม              
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เมื่อวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖  รายช่ือดังน้ี 
          ๑)  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวิทย์   บุตรอุดม    คณบดี    ประธานกรรมการ 
 ๒)  อาจารย์อํานาจ  สงวนกลาง      รองคณบดี  กรรมการ 

๓)  อาจารย์พงศธร  คําใจหนัก                      รองคณบดี         กรรมการ 
๔)  อาจารย์จาตุรนต์  วรรณนวล        ตัวแทนคณาจารย์ กรรมการ 
๕)  อาจารย์ ดร. สมเกียรติ  เบญจศาสตร์           ตัวแทนคณาจารย์      กรรมการ 
๖)  อาจารย์สมฤทธ์ิ  จันขันธ์                        ตัวแทนคณาจารย์       กรรมการ 
๗)  อาจารย์วราวุฒิ  หน่อคํา                         ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
๘)  ดร. พจนี  พรหมจิตต์                         ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
๙)  นางมาล ี สุเมตติกุล                                ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
๑๐)  นางสาวนิตยา  เตวา                  หัวหน้าสํานักงานคณบดี เลขานุการ 
 

และคณบดีได้แต่งต้ัง  นางสาวจิรสุดา  เทียมศรี  นักวิชาการศึกษา  ทําหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ  ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  

 

        คณะกรรมการประจําคณะ  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
๑)  พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาของคณะ  ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา

ของมหาวิทยาลัย 
  ๒)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

๓)  กํากับ  ติดตามตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา  ตลอดจนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 



 ๓

๔)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ว่าด้วย  
การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 

๕) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานด้านการวิจัย  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการ
ประเมินผลการสอน  และการวัดและประเมินผลการศึกษา 

๖)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการออกประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่สําคัญของคณะ 
๗)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือกระทําการใดๆ  อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการประจําคณะ 
๘)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

 
    ที่ประชุม รับทราบ  คณะกรรมการประจําคณะชุดใหม่  และบทบาทอํานาจหน้าที่ของ 

คณะกรรมการประจําคณะ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจําคณะ  พ.ศ. ๒๕๕๔         
 

๑.๒  แต่งต้ังผูช้่วยคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
       เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงได้แต่งต้ัง

ผู้ช่วยคณบดี  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  พ.ศ. ๒๕๔๗  
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ที่  ๒๕๒๙ / ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เรื่องแต่งต้ังผู้ช่วยคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังต่อไปน้ี 

๑)  อาจารย์อัจฉริยา  ครุธาโรจน์  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา 
๒)  อาจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  
๓)  อาจารย์เทวฤทธ์ิ  วิญญา  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานกัศึกษา   
 

      โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
 

ที่ประชุม รับทราบ  การแต่งต้ังผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

 ๑.๓  พิธีทําบุญคณะฯ  และพิธีรดน้ําดําหัวอาจารย์อาวุโส 
        ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  คณะฯ จะจัดงานพิธีทําบุญคณะฯ 
และพิธีรดนํ้าดําหัวอาจารย์อาวุโส  ณ  ลานลีลาวดี  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงขอเรียนเชิญ      
ทุกท่านเข้าร่วมพิธีในวันและเวลาดังกล่าว       
  

 ที่ประชุม      รับทราบ  พิธีทําบุญคณะฯ  และพิธีรดนํ้าดําหัวอาจารย์อาวุโส 
 
  



 ๔

 ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานแจ้งว่า  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕   
ประชุมเมื่อวันพุธที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมช้ัน  ๒  ห้อง  ๐๙๒๕  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน  ๘  หน้าเรียบร้อยแล้ว ขอให้คณะกรรมการ
ตรวจดูความถูกต้องอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  โดยไม่มีการให้แก้ไข 
   
ระเบยีบวาระที่  ๓  เรื่องสบืเนื่อง   
 

 ไม่มี 
   
 ที่ประชุม รับทราบ    
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  (จากคณะกรรมการ) 
 

ไม่ม ี 
 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ๕.๑  พิจารณาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยสาํหรับชาวตา่งประเทศ  (นานาชาติ)  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖)       
        อาจารย์นิตยา  มูลปินใจ  ประธานสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ  ได้นําเสนอเหตุผล
การปรับปรุงร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิขาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ  
(นานาชาติ )  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖)  สรุปสาระสําคัญของการปรับปรุงดังน้ี 

๑) ช่ือหลักสูตร  เปลี่ยนช่ือเป็น  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
สําหรับชาวต่างประเทศ  (นานาชาติ) 

๒) ปรัชญา  ปรับเปลี่ยนเป็น  เน้นผลิตบัณฑิตชาวต่างประเทศให้มีทักษะและความรู้ทางด้าน 
ภาษาไทยในมิติของภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ทางภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทย 
ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  และประพฤติตนภายใต้คุณธรรมจริยธรรม  



 ๕

๓)  วัตถุประสงค์  ปรับเปลี่ยนเป็น   
๑.  ผลิตบัณฑิตชาวต่างประเทศให้มีทักษะและความรู้ทางด้านภาษาไทย  สามารถ 

นําไปใช้เพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ผลิตบัณฑิตชาวต่างประเทศให้มีความสามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ  ในการ 

ประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด 
๓. ผลิตบัณฑิตชาวต่างประเทศให้มีเจตคติต่อภาษาไทย  สังคมและวัฒนธรรม  รวมท้ังมี 

ความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม  ดํารงตนเป็นคนดีในสังคม 
๔)  กําหนดเปิดสอน  ใช้กับหลักสูตรที่เปิดสอนต้ังแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นต้นไป  
๕)  จํานวนหน่วยกิต  จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๓  หน่วยกิต 
 

   คณะกรรมการประจําคณะได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังนี้  
อาจารย์อํานาจ  สงวนกลาง  กรรมการ  จากรองคณบดี  ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑)  ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกับช่ือรายวิชาภาษาไทย  อาทิ  กลวิธีการพัฒนาทักษะ   
ภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทย  เป็นต้น  และให้สาขาวิชาไปปรึกษาอาจารย์ที่เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ              
ในด้านโครงสร้างของหลักสูตร 
  ๒)  ตรวจสอบและแก้ไขตัวเลข 
  ๓)  ตรวจสอบและแก้ไขข้อความท่ีพิมพ์ผิด  อาทิ  
               -  เลขประจําตัวประชาชนของอาจารย์สุประวีณ์  แสงอรุณเฉลิมสุข  มีมากกว่า  ๑๓  
หลัก  
                 -  หน้า  ๙  ข้อ  ๒.๒.๓  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเป็น  “พ.ศ. ๒๕๕๕”  
  ๔)  ตรวจสอบหน้า  ๔  ข้อ  ๑๓  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืน        
ของสถาบัน  แต่ในรายวิชาเฉพาะด้าน  ดําเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
สําหรับชาวต่างประทศ  (นานาชาติ)  และสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  ๕)  ตรวจสอบข้อมูล  หน้า  ๕  หมวด  ๒  ข้อ  ๒.๑  กลยุทธ์  ข้อ  ๔  ปรับปรุงหลักสูตร            
อย่างน้อยทุก  ๕  ปี   
 
 

อาจารย์ ดร. สมเกียรติ  เบญจศาสตร์  กรรมการ  จากผู้แทนคณาจารย์  ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
ดังน้ี 
  ๑)  ช่ือรายวิชาบางรายวิชา  อาทิ  กลวิธีการพัฒนาทักษะ  ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา  และคําว่า  “กลวิธี”  เป็นคําจํากัดความ  เป็นโครงสร้าง  จึงไม่เหมาะสําหรับการ



 ๖

นําไปใช้เป็นช่ือของรายวิชา  ช่ือของรายวิชาควรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และควรมีคําอธิบาย
รายวิชาที่ชัดเจน  เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้สนใจสามารถเข้าใจตรงกันได้ 
  ๒)  ข้อสังเกตช่ือหลักสูตร  ที่มีคําว่านานาชาติน้ัน  คําว่านานาชาติ  เป็นตัวป้อน  ไม่ใช่ตัว
หลักสูตร   
 

คุณวราวุฒิ  หน่อคํา  กรรมการ  จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 
๑) ช่ือหลักสูตร  ควรปรับเป็น  “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต”  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการ 

สื่อสารสําหรับนานาชาติ  
 

ดร. พจนี  พรหมจิตต์  กรรมการ  จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังน้ี  
๑) หน้า  ๕  หมวด  ๒  ข้อ  ๒.๑  ดัชนีตัวช้ีวัด  อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย  ร้อยละ  ๘๐   

ให้ตัดคําว่า  “อย่างน้อย”  ออก  
๒)  หน้า  ๖  ข้อ  ๒.๒  ดัชนีตัวช้ีวัด  ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา  ควรปรับแก้เป็น   

“ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา”  
๓)  หน้า  ๖  ข้อ  ๒.๓  ตัวช้ีวัดข้อ  ๒)  ควรให้อาจารย์ได้ไปศึกษาดูงาน  
 

อาจารย์จาตุรนต์  วรรณนวล  กรรมการ  จากผู้แทนคณาจารย์  ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 
๑)  ให้ดูระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรด้วย  เน่ืองจากหากหลักสูตรไม่ผ่านการอนุมัติจาก 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จะทําให้มีปัญหาได้  ดังน้ันหากเปิดหลักสูตรปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  ควรใช้
หลักสูตรเดิมก่อน   

๒)  หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรปรับปรุง  แต่ช่ือหลักสูตรและรายวิชาบางตัวเป็นรายวิชา 
ใหม่  

๓)  ตรวจสอบเป้าหมายประเด็นการเปิดหลักสูตรเพ่ือการประกอบอาชีพเท่าน้ัน  หรือเพ่ือ 
การศึกษา  เพ่ือการเรียนรู้    

๔)  ภาษาที่ใช้  ใช้คําว่า  “คนต่างประเทศได้หรือไม่”  เพราะตามปกติ  เราใช้คําว่า  “คนไทย”  
และให้ตรวจสอบภาษาอังกฤษ  ให้สอดคล้องกับภาษาไทยด้วย  

๕)  ตรวจสอบ  หน้า  ๑  ข้อ  ๕.๓  การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สําเร็จ 
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป  และได้รับการรับรองการจบหลักสูตรว่าเป็นเอกสาร
จริงจากกระทรวงศึกษาธิการ  และควรเพิ่มหรือหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา   

๖) ให้เตรียมเหตุผล  การเพ่ิมหน่วยกิตมากกว่าเดิมจําเป็นหรือไม่  และมีหน่วยกิตเป็นรายวิชา 
ใหม่หรือไม่   

๗)  ๙๐%  ของรายวิชาเน้นเรื่องภาษาไทย  ส่วนเรื่องรายวิชาเก่ียวกับสังคม  วัฒนธรรม  มีน้อย 
   



 ๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม  ประธานในที่ประชุม  ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 
  ๑)  ช่ือหลักสูตรที่มีคําว่า  “นานาชาติ”  ควรมีหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่มด้วย 

๒)  รายช่ือบางรายวิชาในหลักสูตรไม่สอดคล้องกับผู้เรียน  อาทิ  รายช่ือวรรณกรรมไทย   
เน่ืองจากเป็นหลักสูตรเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ  และผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ  

๓)  ควรเพ่ิมหน่วยกิตภาคปฏิบัติด้วย  โดยเฉพาะรายวิชาเก่ียวกับทักษะการพูด  อ่าน  เขียน 
ภาษาไทย  
    

 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับ           
ชาวต่างประเทศ  (นานาชาติ)  โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการให้ข้อสังเกตและ 
ข้อเสนอแนะ  ทั้งน้ีมอบหมายให้อาจารย์อํานาจ  สงวนกลาง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย  ดูรายละเอียดให้สาขาวิชาอีกคร้ังหน่ึง  

 
๕.๒  การรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ 

        ประธานแจ้งว่า  สืบเน่ืองจากคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
องค์ประกอบที่  ๗  การบริหารจัดการ  ตัวบ่งช้ีที่  ๗.๑  ภาวะผู้นําของคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ  โดย
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่  ๑  ระบุว่า  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามที่กําหนดไว้ล่วงหน้า  และทั้งน้ีในการประชุมเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา  เมื่อวัน
จันทร์ที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๔  ที่ประชุมมีมติให้ทุกคณะดําเนินการนําแบบฟอร์มการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําคณะ  นําเสนอวาระเพ่ือพิจารณา  เพ่ือเห็นชอบ  และให้มีการดําเนินการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจํา โดยคณะฯรวบรวมพร้อมทั้งหาแนวทางจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ประจําคณะ  และรายงานต่อสาธารณชน 
        ที่ประชุมจึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณา  และให้ความเห็นชอบ  แบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประจําคณะ  และให้ความเห็นชอบให้มีการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
  
  คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้    

๑) ให้มีการปรับปรุงแบบประเมิน  โดย  ให้ใส่ดอกจันในหัวข้อที่คณะกรรมการไม่ได้มีการปฏิบัติ   
เน่ืองจากไม่ปรากฏในวาระประชุมในเร่ืองดังกล่าว  อาทิ  บทบาทหน้าที่  การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคล
หน่ึงบุคคลใด  เพ่ือกระทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจ  และหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ 

๒)  ให้ปรับแก้  ข้อ  ๘  ให้ตรงกับ  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ว่าด้วย   
คณะกรรมการประจําคณะ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๓)  ในการคิดค่าเฉล่ีย  ให้คิดค่าเฉล่ียเฉพาะข้อที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจัน (*)   



 ๘

    
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้คณะกรรมการประจําคณะประเมินตนเอง  โดยให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไข 

แบบประเมินตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการข้างต้น 
 

๕.๓  สรปุผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  รอบ  ๖  เดือน  
(ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖ ๒๕๕๖)   
                 อาจารย์พงศธร  คําใจหนัก  ได้นําเสนอข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  รอบ  ๖ เดือน  (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม  ๒๕๕๖)  ดังต่อไปน้ี 
  

ประเด็นกลยุทธ์ งบจัดสรร งบเบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

จํานวน 
โครงการ 

การดําเนินการโครงการ
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

๑. การผลิต
บัณฑิตและ
พัฒนานักศึกษาท่ี
มุ่งส่งเสริม 
    ศักยภาพให้
เป็นบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ์

๔,๑๓๐,๕๐๐.๐๐ ๑,๗๑๐,๖๗๕.๓๑ ๔๑.๔๒ ๗๘ ๔๐ ๑๙ ๑๙

๒. การพัฒนา
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพ่ือ
เพ่ิม 
    ศักยภาพและ
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

๕,๑๕๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๖๘๘,๔๐๐.๐๐ ๕๒.๑๗ ๑๐ - ๘ ๒

๓. การบริการ
วิชาการที่
เสริมสร้างการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

๑,๐๐๕,๐๐๐.๐๐ ๓๓๓,๙๘๘.๐๐ ๓๓.๒๓ ๓๒ ๑๘ ๑ ๑๓

๔. การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดี
งามของ 
    ท้องถ่ิน

๕๕๕,๐๐๐.๐๐ ๑๓๑,๐๐๐.๐๐ ๒๓.๖๐ ๒๑ ๑๓ ๑ ๗



 ๙

ภาคเหนือ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ 
    ประชาชน 
๕. การบริหาร
จัดการองค์กร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๙๒๘,๐๐๐.๐๐ ๑๖๔,๓๙๔.๐๐ ๑๗.๗๑ ๑๖ ๙ ๒ ๕

รวม ๑๑,๗๗๑,๓๐๐.๐๐ ๕,๐๒๘,๔๕๗.๓๑ ๔๒.๗๒ ๑๕๗ ๘๐ ๓๑ ๔๖
 

ประเด็นที่ เสนอ  เ พ่ือขอข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  รอบ  ๖ เดือน  (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม  ๒๕๕๖)   

 

คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น  ดังนี้   
 ๑)  โครงการในแต่ละประเด็นกลยุทธ์ยังมีการดําเนินการน้อยมาก  
 

มติที่ประชุม ควรมีการติดตามและกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบเร่งดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผน
ที่ระบุไว้ โดยให้ระบุว่าโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ดําเนินการเน่ืองจากเหตุผลอะไร 
  

๕.๔  รายงานผลบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                 นางสาวนิตยา  เตวา  เลขานุการ  ได้รายงานผลบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕     
เพ่ือให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในรายงานผลบริหารความเสี่ยง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงในการทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

     
คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้   

  อาจารย์ ดร. สมเกียรติ  เบญจศาสตร์  กรรมการ  จากผู้แทนคณาจารย์ ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
ดังน้ี 

๑)  การรายงานผล  ควรมีความชัดเจนว่า  มาตรการดังกล่าว  ได้ทําให้ความเสี่ยงลดลงอย่างไร 

รวมทั้งความเสี่ยง และมาตรการควรเป็นการแก้ไขหรือลดได้อย่างแท้จริง 
๒)  คณะผู้จัดทําควรมีการศึกษา  และทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องการจัดการความเสี่ยง 
๓)  ปริมาณการจัดการแข่งขันทางวิชาการต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ  จะเป็นตัวช้ีวัดบ่งบอกว่า 

สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้หรือไม่      
๓) ใช้วิธีการให้อาจารย์มีภาระงานโดยการทําผลงานทางวิชาการหรือวิจัยอย่างเดียวตลอดปี          



 ๑๐

จะช่วยแก้ปัญหาทําให้อาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการได้มากขึ้น 

อาจารย์อํานาจ  สงวนกลาง  กรรมการ  จากรองคณบดี  ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑)  ให้เพ่ิมช่อง  ความเสี่ยง  ลดลง/เพ่ิมขึ้น 

        อาจารย์จาตุรนต์  วรรณนวล  กรรมการ  จากผู้แทนคณาจารย์  ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 

๑)  เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะหรือไม่  ว่าให้ความเห็นชอบ  หรืออนุมัติ  
หากไม่ใช่  ควรปรับเปลี่ยนให้อยู่ในวาระเพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

ดร. พจนี  พรหมจิตต์  กรรมการ  จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 

๑)  อาจารย์และบุคลากรได้รับการดูแลอย่างไรบ้าง   
๒)  ความเสี่ยงของบุคลากรอย่างน้อยควรมีเรื่อง  บุคลากรต้องได้รับการพัฒนา 
๓)  ทําอย่างไรจึงทําให้บุคลากรได้รู้จักการพัฒนาตนเองมากขึ้น  ทําอย่างไรจึงใช้งานวิจัยให้เกิด 

ประโยชน์  
   ๔)  การเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย  การที่บุคลากรลาออก  อาจไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคที่แท้จริง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  และให้ปรับแก้ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงรวมท้ังการรายงานผล               
ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  ตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ  

 

  ๕.๕  การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รวมทั้ง            
แนวปฏิบัติต่างๆ 

       ประธานนําเสนอร่างคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพ่ือขอความ
เห็นชอบและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ดังน้ี 

 คณะกรรมการบริหารงานประกอบด้วย 

 ๑)  คณบดี     ประธานกรรมการ 

 ๒)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  รองประธานกรรมการ 

 ๓)  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ 

      การศึกษา   

 ๔)  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  รองประธานกรรมการ 

              และกิจการพิเศษ  



 ๑๑

 ๕)  อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ปีเย่   กรรมการ 

       รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ๖)  อาจารย์ปราการ  ใจดี    กรรมการ 

           รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  ๗)  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา  กรรมการ 

  ๘)  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  กรรมการ 

  ๙)  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 

  ๑๐)  ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  กรรมการ 

  ๑๑)  ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์   กรรมการ 

  ๑๒)  ประธานสาขาวิชาดนตรี   กรรมการ 

  ๑๓)  ประธานสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ กรรมการ 

  ๑๔)  ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา  กรรมการ 

  ๑๕)  ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  กรรมการ 

  ๑๖)  ประธานสาขาวิชาภาษาไทย   กรรมการ 

  ๑๗)  ประธานสาขาวิชาภาษาไทย   กรรมการ 

            และการสื่อสารทางธุรกิจ 

  ๑๘)  ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  กรรมการ 

  ๑๙)  ประธานสาขาวิชาภาษาจีน   กรรมการ 

  ๒๐)  ประธานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนา กรรมการ 

        ประชาคมเมืองและชนบท   

  ๒๑)  เลขานุการสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ กรรมการ 

  ๒๒)  เลขานุการสาขาวิชานิติศาสตร์  กรรมการ 

  ๒๓)  เลขานุการสาขาวิชาดนตรี   กรรมการ 

  ๒๔)  เลขานุการสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ กรรมการ 

  ๒๕)  เลขานุการสาขาวิชาสังคมศึกษา  กรรมการ 



 ๑๒

  ๒๖)  เลขานุการสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  กรรมการ 

  ๒๗)  เลขานุการสาขาวิชาภาษาไทย  กรรมการ 

  ๒๘)  เลขานุการสาขาวิชาภาษาไทย  กรรมการ 

            และการสื่อสารทางธุรกิจ 

  ๒๙)  เลขานุการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  กรรมการ 

  ๓๐)  เลขานุการสาขาวิชาภาษาจีน   กรรมการ 

  ๓๑)  นายกสโมสรนักศึกษา   กรรมการ 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓๒)  หัวหน้าสํานักงานคณบดี   กรรมการและเลขานุการ 

๓๓)  นางสาวจิรสุดา  เทียมศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       นักวิชาการศึกษา 

๓๔)  นางจันทร์ฟอง  มงคล   ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่การประชุม 

       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๓๕)  นางสาวพัชราวรรณ  กันทะวงศ์  ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่การประชุม 

       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
  

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้   

 อาจารย์จาตุรนต์  วรรณนวล  กรรมการ  จากผู้แทนคณาจารย์  ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 

๑)  ตรวจสอบว่าเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะหรือไม่  
๒)  คณะกรรมการดังกล่าวมีระเบียบ  ข้อบังคับ  รองรับหรือไม่   
๓)  องค์ประกอบคณะกรรมการมีมากเกินไป  
 

อาจารย์ ดร. สมเกียรติ  เบญจศาสตร์  กรรมการ  จากผู้แทนคณาจารย์  ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   

ดังน้ี 

๑)  ควรปรับแก้ช่ือ  คณะกรรมการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                      

เป็น  “คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”  เพ่ือให้เห็นชัดเจนว่า  เป็น
คณะปฏิบัติการ  ซึ่งจะไม่ซ้ําซ้อนกับคณะกรรมการบริหารงานที่คณะฯ มีอยู่แล้ว  



 ๑๓

 

 ดร. พจนี  พรหมจิตต์  กรรมการ  จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 

๑)  ตําแหน่งประธานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท  และ 
 คณะกรรมการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
 
 

คุณวราวุฒิ  หน่อคํา  กรรมการ  จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังน้ี  

๑)  ให้เพ่ิมคําว่า  “อํานาจ”  ด้วย  เน่ืองจากมีอํานาจจึงจะมีหน้าที่  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  และให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ 

  
๕.๖ แผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๖ 
  อาจารย์ภาณุวัฒน์  สกุลสืบ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพิเศษ นําเสนอแผนส่งเสริมการจัด
กิจกรรมและการส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๖ โดยได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการให้บริการท้ัง ๓ ด้านประจําปี ๒๕๕๕ 
และข้อเสนอแนะจากการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๕ มาเป็นแนวทางในการ
จัดทําแผนในครั้งน้ีด้วย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ประเด็นพิจารณา 
๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒) พิจารณาโครงการและกิจกรรมตามแผน  
๓) พิจารณากรอบการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิชอบ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบนําเสนอแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดยมอบหมายรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะฯ ดําเนินการ ดังน้ี 

๑) ควบคุมและติดตามการดําเนินการ  
๒) ประเมินความสําเร็จของแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  



 ๑๔

 

      ๕.๗ แผนงานดําเนินงานด้านการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์เก่ียวกับทุนอุดหนุนการ
วิจัยและสิ่งสนับสนุนด้านการวิจัย 
 นายอํานาจ สงวนกลาง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะฯ นําเสนอแผนดําเนินงานด้านการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินงานของงานบริการวิชาการของคณะฯ  แนวทางในการจัดทําแผนครั้งน้ีได้นําผลข้อเสนอแนะ
ต่างๆ  อาทิ  ผลจากการดําเนินงานประจําปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ผ่านมา  ผลจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาด้านการวิจัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์เก่ียวกับทุนอุดหนุน
การวิจัยและสิ่งสนับสนุนด้านการวิจัย(ดังเอกสารแจก) มาใช้เป็นแนวทางเพ่ือจัดทําแผนด้านการวิจัยเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของอาจารย์ด้านการวิจัย โดยสอดคล้องกับ ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ข้อพิจารณา 
๑) พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์เก่ียวกับทุนอุดหนุนการวิจัยและสิ่งสนับสนุน

ด้านการวิจัย 
๒) พิจารณาโครงการและกิจกรรมตามแผน  
๓) พิจารณากรอบการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิชอบ 

 

มติที่ประชุม  
๑) เห็นชอบแผนงานดําเนินงานด้านการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดยให้เพ่ิมกิจกรรมการพัฒนาด้านการวิจัยแก่อาจารย์ตามผลการ
ประเมิน เช่น การให้ความรู้ในการเขียนบทความ  การตีพิมพ์เผยแพร่  และการหาแหล่งทุน 

๒) มอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดําเนินการตาม
แผนและควบคุมติดตามการดําเนินงานด้านการวิจัย และให้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนต่อไป  

 

      ๕.๘  แผนงานดําเนินงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 นายอํานาจ สงวนกลาง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะฯ นําเสนอแผนงานด้านบริการวิชาการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินงานของงานบริการวิชาการของคณะ  โดยได้นําผลการสํารวจความต้องการของชุมชนปีการศึกษา 
๒๕๕๕ มาเป็นแนวทางในการกําหนดโครงการและกิจกรรม และสอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ การบริการ
วิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
 



 ๑๕

ข้อพิจารณา 
๑) พิจารณาโครงการและกิจกรรมตามแผน  
๒) พิจารณากรอบการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิชอบ 

 
มติที่ประชุม  
๑) เห็นชอบแผนงานดําเนินงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยให้กําหนดระยะเวลา
ให้แคบลง เพ่ือสามารถติดตามจากสาขาวิชาได้อย่างชัดเจน 

๒) มอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะฯ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ควบคุมและ
ติดตามการดําเนินงานและให้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนต่อไป  
 

๕.๙  ปฏิทินกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ประจําปี พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

               คณะฯ ขอจัดทําปฏิทินกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖  
รายละเอียด  ดังน้ี 
  ครั้งที่  ๑  วันพุธที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๖ 
  ครั้งที่  ๒  วันพุธที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๖ 
  ครั้งที่  ๓  วันพุธที่  ๑๙  มถินุายน  ๒๕๕๖ 
  ครั้งที่  ๔  วันพุธที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
  ครั้งที่  ๕  วันพุธที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบในปฏิทินกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ประจําปี  ๒๕๕๖    

โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  และขอนัดหมายการประชุมครั้งที่                     

๒/๒๕๕๖  เป็นวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖    

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
              
 



 ๑๖

เลิกประชุม เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 
 
     (นางสาวจิรสุดา   เทียมศรี)      (นางสาวนิตยา   เตวา) 
           ผู้ช่วยเลขานุการ                     เลขานุการ 
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
 
 
 
                                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวิทย์  บุตรอุดม)                                  
                                                                              ประธานกรรมการ 
                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


