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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙   วันที่  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ 

วันจันทรท์ี่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น ๔ อาคาร ๓๙  

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
 
 
รายนามผู้เข้าประชุม 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพจิตร     สุขสมบูรณ์ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 ๒. อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ กรรมการ 
 ๓. อาจารย์ญาดา ตาเมืองมูล กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่เข้าประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท ์  สุขสมบูรณ์ 
 

รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางสาวนันทวิกา สุทธิพันธ์ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   
   ๑.๑ นโยบายการรับนักศึกษาของปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
   ประธานสาขาแจ้งว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการ
เปิดรับสมัครนักศึกษา ไม่ให้ต่ ากว่า ๑๕ คนในแต่ละสาขาวิชา ถ้าสาขาใดมีนักศึกษาไม่ถึง ๑๕ คนทางมหา
วิทยาลัยจะด าเนินการไม่ให้เปิดการเรียนการสอน ดังนั้นสาขาวิชาควรหาแนวทางการประชาสัมพันธ์สาขาวิชา
ให้มีความหลากหลายและทั่วถึง  



- ๒ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙   วันที่  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   ๑.๓ การเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์สาขาวิชา 

                    ประธานได้มอบหมายให้อาจารย์ญาดา ตาเมืองมูล ในการเตรียมความพร้อมในการ
จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ และไวนิลประชาสัมพันธ์สาขาวิชา และให้ด าเนินการวางแผนในการ
ออกประชาสัมพันธ์สาขาวิชา 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
    
   ๑.๔ การจัดท าทะเบียนโรงเรียน  

                    ประธานได้มอบหมายให้อาจารย์ญาดา ตาเมืองมูล ในการเตรียมส ารวจข้อมูล
โรงเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา ว่านักศึกษาส่วนใหญ่จบมาจากโรงเรียนไหน เพ่ือจะได้ให้นักศึกษารุ่นพ่ีเชิญ
ชวนนักศึกษารุ่นน้องให้เข้ามาสมัครเรียนศึกษาต่อสาขาวิชา และออกประชาสัมพันธ์สาขาวิชาต่อไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   ๑.๕ การก าหนดคุณลักษณะของนักศึกษา 

                    ประธานได้แจ้งว่าทางสาขาวิชาควรด าเนินการจัดท าการวัดผลนักศึกษา ว่านักศึกษา
เมื่อเรียนจบแล้ว นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ความถนัด ทางด้านไหน โดยที่อาจารย์ในสาขาวิชาสามารถ
ด าเนินการจัดท าข้อสอบของสาขาวิชา เพ่ือวัดทักษะความสามารถของนักศึกษา เพ่ือที่จะได้ทราบคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๖ การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 
 ประธานได้แจ้งว่าทางสาขาวิชาได้จัดงบประมาณจ านวน ๓๖,๐๐๐ บาท การ
สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับการอบรม สัมมนา ทางวิชาการและวิชาชีพ  หากอาจารย์สนใจ
หลักสูตรใดสามารถท าเรื่องขอไปราชการ และเบิกค่าใช้จ่ายเพ่ือไปราชการตามงบประมาณคนละ ๖,๐๐๐ บาท 
หากหลักสูตรใดมีค่าใช้จ่ายเกิน ๖,๐๐๐ บาท อาจารย์สามารถน ามาพูดคุยและขอใช้งบประมาณของอาจารย์
ท่านอ่ืนและในงบประมาณต่อไปก็ให้สิทธิกับอาจารย์คนที่ไม่ได้ไปต่อไป ทั้ งนี้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙   วันที่  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

พัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัยและด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชา และหลักสูตรต่อไปใน
อนาคต 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๗ การวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร 
 ในการด าเนินงานโครงการของหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้พิจารณาการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและท าการก าหนดผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของสาขาวิชา 
ดังนี้ 

- โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
มอบหมายให้อาจารย์ณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ เป็นผู้รับผิดชอบ  

- โครงการพัฒนานักศึกษาศตวรรษที่ ๒๑ เสริมทักษะด้านความรู้และปัญญาของ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มอบหมายให้ อาจารย์ญาดา  ตาเมืองมูล เป็นผู้รับผิดชอบ 

- โครงการสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มอบหมายให้ อาจารย์ญาดา  
ตาเมืองมูล เป็นผู้รับผิดชอบ 

- โครงการศึกษาดูงานของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มอบหมายให้ อาจารย์ณิ
ชา นภาพร  จงกะสิกิจ เป็นผู้รับผิดชอบ  

- โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
มอบหมายให้ อาจารย์ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย เป็นผู้รับผิดชอบ 

- โครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มอบหมายให้ อาจารย์
ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย เป็นผู้รับผิดชอบ  

- โครงการบริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 

- โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
มอบหมายให้ อาจารย์ศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๘ การวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
 ประธานได้แจ้งว่าได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร  สุขสมบูรณ์  เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส ๕๙๑๒๒๖๖๐๑ และการวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีความพร้อมทางด้าน



- ๔ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙   วันที่  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

การใช้ชีวิตและการปรับตัวในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา ด้านทักษะความรู้พ้ืนฐานด้านการเขียนโปรแกรม
และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๙ ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ประธานได้แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้บัณฑิต โดยมีข้อเสนอแนะจาก

ผู้ใช้บัณฑิตดังนี้  
- ควรเพิ่มทักษะในการท างานและความคิดสร้างสรรค์ 
- ควรเพิ่มหลักสูตรการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้บัณฑิต ประธานมอบหมายให้อาจารย์
ผู้สอน น าผลประเมินที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ก่อนจัดท า มคอ.๓ และร่วมกันพิจารณาการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
     ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 
๕/๒๕๕๗ เมื่อจันทร์ที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ ห้องสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้น ๔ นั้น ฝ่าย
เลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจ านวน ๑๐ หน้า รายละเอียด ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 ๓.๑ ติดตามและส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
 ประธาน ได้สอบถามความก้าวหน้าในการท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ณิชา 
นภาพร  จงกะสิกิจ และอาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ ซึ่งในขณะนี้อาจารย์ณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ และอาจารย์
ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ ได้ส่งบทความตีพิมพ์วารสารที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อย และจะเร่งท า
เอกสารประกอบการสอนของรายวิชาที่จะน าเสนอขอต าแหน่งวิชาการต่อไป ส่วนอาจารย์ญาดา ตาเมืองมูลได้
เข้าศึกษาต่อ ในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นอกจากนี้ยัง
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ส่งเสริมให้อาจารย์ท่านอ่ืนเร่งท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งวิชาการ ทั้งนี้ เป้าหมายหลักเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับ
สาขาวิชา โดยมีการน าระบบพ่ีเลี้ยงมาใช้ในการท าผลงานวิชาการ โดยให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุข
สมบูรณ์ เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ เป็นพ่ีเลี้ยง
ให้กับอาจารย์ณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
   
 ๕.๑ การแจ้งผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   ประธานได้แจ้งผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗  ซึ่งมีรายละเอียดของผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
  ๑. องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน  
   ๑. ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คะแนนประเมิน ผ่าน  

 ๒. องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต 
   ๑. ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ คะแนนประเมิน ๔.๑๕ 
   ๒. ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ 
ปี คะแนนประเมิน ๕ คะแนน 
  ๓. องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา 
   ๑. ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การรับนักศึกษา คะแนนประเมิน ๒ คะแนน 
   ๒. ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คะแนนประเมิน ๑ คะแนน 
   ๓. ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา คะแนนประเมิน ๒ คะแนน 
  ๔. องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
    ๑. ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คะแนนประเมิน ๒ คะแนน 
   ๒. ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ คะแนนประเมิน ๑.๑๑ คะแนน 
   ๓. ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ คะแนนประเมิน ๓ คะแนน 
  ๕. องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
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   ๑. ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร คะแนนประเมิน ๒ คะแนน 
  ๒. ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน คะแนน

ประเมิน ๒ คะแนน  
  ๓. ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ การประเมินผู้เรียน คะแนนประเมิน ๒ คะแนน  

๔. ตัวบ่ งชี้ที่  ๕ .๔  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คะแนนประเมิน ๕ คะแนน  

๖. องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   ๑. ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนประเมิน ๒ คะแนน 

ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในปี ๒๕๕๘ ของสาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ได้คะแนนเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ  คือ ๒.๕๖ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับปาน
กลาง 

สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑. องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต 
จุดที่ควรพัฒนา 

   การน าผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตมาสู่การวางแผน เพ่ือการ
ด าเนินงานของหลักสูตร และจัดโครงการหรือกิจกรรมให้เหมาะสม 
  ๒.   องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา 
  จุดที่ควรพัฒนา  
   ๑. โครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ยังไม่ส่งผลต่อความพร้อมของ
นักศึกษา 
   ๒. ควรมีการก ากับติดตาม/ประเมินทักษะผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาศักยภาพให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   ๑. ควรมีการประเมินความรู้ พ้ืนฐานของนักศึกษา เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการ
วางแผนในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่เฉพาะเจาะจงในส่วนที่ขาดพร่อง 
   ๒. ควรมีการก ากับประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
  ๓.   องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
  จุดที่ควรพัฒนา 
   จ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์มีน้อย 
  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

๑. เร่งรัดการพัฒนาผลงานวิชาการ โดยก าหนดแผนงานระยะยาวรายบุคคล เพ่ือ
พัฒนางานด้านวิชาการให้น าไปสู่ผลงานวิชาการ 
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   ๒. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรต้องก ากับติดตามอาจารย์ให้เป็นไปตามแผน 
   ๓. ควรมีการวางโครงการที่สนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการ 
  ๔. องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  จุดแข็ง 
   มีการวางรูปแบบแผนการเรียนที่เอ้ือต่อนักศึกษาในเชิงปฏิบัติ ลดความซ้ าซ้อนใน
การท างานของนักศึกษา 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   ควรมีการก ากับและวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน 
  จุดที่ควรพัฒนา 
   ระบบการบูรณาการจัดการเรียนการสอนไม่ชัดเจน 
 
  ๕. องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  จุดที่ควรพัฒนา 
   การวางแผนจัดหาทรัพยากรยังไม่สอดคล้องกับการก าหนดใน มคอ.๑ 
  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

๑. การวางแผนบริหารทรัพยากรยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เพียงพอ 

๒. ควรหาแหล่งสนับสนุน/ประสานงานกับหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรในการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
๑.  หลักสูตรควรมีการวางระบบการด าเนินงานให้ชัดเจน โดยวางแนวทางการ

ด าเนินงานให้เป็นขั้นตอนและมีการท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วาง
ไว้ 

๒.  หลักสูตรควรวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายในและปั จจัยแวดล้อม
ภายนอก ที่มีอิทธิพลต่อการลดลงของจ านวนนักศึกษาในแต่ละปี เพ่ือพิจารณาแนวทางในการจัดท าแผนและ
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพ่ือลดอัตราส่วนการลดลงของจ านวนนักศึกษา รวมทั้งวางแผนในการให้
ค าปรึกษาและการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา เพ่ือรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาปัจจุบัน 

๓.  หลักสูตรควรยึดแนวทางมาตรฐานขั้นต่ าตาม มคอ.๑ สาขาคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้
เป็นกรอบการวางแผนการด าเนินงานในด้านต่างๆ เช่น คุณสมบัติผู้สอน การพัฒนานักศึกษา และการจัดหา
ทรัพยากร เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

๔.  ควรจัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ระยะ ๔ - ๕ ปี ที่มีการก าหนด
เป้าหมายอย่างชัดเจนว่าอาจารย์แต่ละท่านจะมีการพัฒนาตนเองอย่างไร เช่น มีการอบรมพัฒนาศักยภาพ การ
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ท าผลงานวิจัย การจัดท าเอกสารประกอบการสอน/ต ารา การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น โดยก าหนดกรอบระยะเวลาในการพัฒนาตนเองไว้อย่างชัดเจน เพ่ือหลักสูตรจะ
ได้น ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์อัตราก าลังและคุณภาพของอาจารย์ และสามารถน าไปวางแผน
บริหารอาจารย์และจัดท างบประมาณเพ่ือพัฒนาอาจารย์ได้อย่างเหมาะสม  
 
มติที่ประชุม รับทราบ และ ให้คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเตรียมด าเนินการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑ การก าหนดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
  ประธานสาขา แจ้งก าหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันที ่๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๖.๒ ทะเบียนสถานประกอบการสหกิจศึกษา 
 ประธานสาขา มอบหมายให้นางสาวนันทวิกา สุทธิพันธ์ จัดท าทะเบียนสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจกศึกษากับทางสาขาวิชา  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
     ๖.๓ กิจกรรมบริการวิชาการ 
     ประธานสาขา แจ้งให้อาจารย์ในสาขาวิชาควรวางแผนในการบริการวิชาการ 
โครงการที่ร่วมมือกับทางบริษัทซีเอส ล็อกอินโฟร์ จ ากัด โดยให้นักศึกษามีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมทุกชั้นปี 
และให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรม ในครั้งนี้ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   ๖.๔ แนวทางการท าโปรเจคของนักศึกษา 
   ประธานสาขา แจ้งถึงคู่มือในการท าโปรเจคของนักศึกษา ควรมีการปรับข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และเร่งรัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาผลักดันให้นักศึกษาจบให้มากที่สุด  
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ปิดประชุมเวลา   ๑๖. ๐๐ น.   
 
 

นางสาวนันทวิกา  สุทธิพันธ ์  บันทึกรายงานการประชุม 
อาจารย์ญาดา     ตาเมืองมลู  ผู้ทาน 
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