
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันจันทรที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หองสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ชั้น ๔ อาคาร ๓๙  

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 
 
 
รายนามผูเขาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร    สุขสมบูรณ  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
 ๒. อาจารยศักด์ิชัย ศรมีากรณ กรรมการ 
 ๓. อาจารยญาดามณี ตาเมืองมูล กรรมการ 
 ๔. อาจารยศิญาพัฒน เสนจันทรฒิไชย กรรมการ  
 ๕. อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายนามผูไมเขาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท  สุขสมบูรณ 
 

รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชมุ 
๑. นางสาวนันทวิกา สุทธิพันธ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
                        ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน 
 ประธานไดแจงการทบทวนแผนกระบวนการเรียนการสอนทุกรายวิชาของสาขาวิชา 
ไมเนนการสอนทฤษฎี แตจะเนนการปฏิบัติ มีการนำเสนอผลงาน มีการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน พรอม
มีการสรุปผลการเรียนการสอนทายคาบเรียนทุกครั้ง  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๒ การเรงการใชงบประมาณของสาขาวิชา 
 ประธานไดเรงรัดการใชงบประมาณของสาขาวิชา เพื่อใหตรงตามแผนการเบิกเงิน
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยงบแผนดิน จะตองดำเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จกอนเดือนสิงหาคมนี้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๑.๓ ทบทวนแผนการเรียนการสอน 
    ประธานสาขา ไดแจงเรื่องการทวนแผนการเรียนการสอน วานักศึกษาจะไดรับ
ความรูอะไรจากการเรียนการสอน โดยจะมีการแจกสมุดใหกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดเขียนหลังจากการ
เรียนเสร็จทายคาบ และจะมีการสรุปผลทุก ๑ ภาคเรียน และนำผลที่ไดจากการสรุปผล นำมาปรับปรุงแกไข 
ในปการศกึษาตอไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๑.๔ กำหนดอาจารยที่ปรึกษานักศึกษารหัส ๖๒๑๒๒๖๖๐๑ 
    ประธานสาขา ไดแจงกำหนดอาจารยที่ปรึกษานักศึกษารหัส ๖๒๑๒๒๖๖๐๑ โดย
มอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนอาจารยที่ปรึกษานักศึกษารหัส ๖๒๑๒๒๖๖๐๑ และ
ใหสาขาวิชาดำเนินการสงรายชื่อใหกับคณะเพื่อทำการแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปน
อาจารยที่ปรึกษานักศึกษารหัส ๖๒๑๒๒๖๖๐๑ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
     ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ครั้งที่ ๔/
๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑  ณ หองสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรชั้น ๔ นั้น ฝายเลขานุการ 
ไดจัดทำรายงานการประชุมเรียบรอยแลว มีจำนวน ๘ หนา รายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง   
 ๓.๑ การแจงผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๑ 
   ประธานไดแจงผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา ในป
การศกึษา ๒๕๖๑  ซึ่งมีรายละเอียดของผลการประเมินแตละองคประกอบคุณภาพ  
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๑ ไดคุณภาพระดับดี ผลการประเมิน ๓.๒๓ คะแนน 
ดานปจจัยนำเขา ไดคุณภาพระดับดี ผลการประเมิน ๓.๑๑ คะแนน  ดานกระบวนการ ไดคุณภาพระดับปาน
กลาง ผลการประเมิน ๒.๗๕ คะแนน  ดานผลผลิตและผลลัพธไดคุณภาพระดับดีมาก ผลการประเมิน ๔.๖๓ 
คะแนน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรายองคประกอบ ๖ ประกอบ ดังนี ้ 
 องคประกอบท่ี ๑  การกำกับมาตรฐาน  ผลการประเมิน ผานเกณฑการประเมิน 
  องคประกอบท่ี ๒  บัณฑิต  ผลการประเมิน  ๔.๖๓ คะแนน ไดคณุภาพระดับดีมาก 
  องคประกอบท่ี ๓  นักศึกษา ผลการประเมิน ๓.๐๐ คะแนน ไดคุณภาพระดับปานกลาง 
  องคประกอบท่ี ๔  อาจารย ผลการประเมิน  ๓.๒๖ คะแนน ไดคณุภาพระดับดี 
  องคประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน ผลการประเมิน           

๓.๐๐ คะแนน ไดคุณภาพระดับปานกลาง 
  องคประกอบที่ ๖ สิ ่งสนับสนุนการเรียนรู  ผลการประเมิน ๒.๐๐ คะแนน ได

คุณภาพระดับนอย 
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ขอเสนอแนะ 
๑. องคประกอบที่ ๒ บัณฑิต 

จุดแข็ง บัณฑิตที่สำเร็จการศกึษามีการทำงานตรงสาขาวิชาชีพในอัตราสูง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

๑. หลักสูตรควรทำความรวมมือกับสถานประกอบการ เพื ่อสรางความ
เขมแข็งในการผลิตบัณฑิต 

๒. ควรมีการประสานงาน รวบรวม ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหไดอยางนอย รอยละ ๘๐ เพ่ือนำขอมูลที่ไดไปพัฒนาการผลิต
บัณฑิตตรงตามที่สถานประกอบการตองการ 

๒. องคประกอบที่ ๓ นักศึกษา 
    ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

๑. หลักสูตรควรวิเคราะหแหลงท่ีมาของผูสนใจเขาศึกษา เพ่ือเพ่ิมชองทาง   
ในการประชาสัมพันธ 

๒. ควรเรงหาวิธีการเชิงรุกใหนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามที่
หลักสูตรกำหนด 

๓. ควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมหรือหาความรวมมือในการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ และนำผลสัมฤทธิ์ในการ
จัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหมีผลการเรียนรูเปนไปตามที่
หลักสูตรกำหนด 

๓. องคประกอบที่ ๔ อาจารย 
    ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

๑. ควรสงเสริมใหอาจารยมีการพัฒนาคุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการที่
สูงข้ึน 

๒. ควรสงเสริมใหอาจารยพัฒนาผลงานวิชาการอยางตอเนื ่อง และมี
คุณภาพที่สูงข้ึน 

๓. ควรมีการวางระบบเพื ่อเอื ้ออำนวยใหอาจารยที ่จะพัฒนาผลงาน
วิชาการ เพ่ือขอตำแหนงทางวิชาการ 

 ๔. องคประกอบที่ ๕ หลักสูตร 
     ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

๑. ควรมีการเชิญผูทรงคุณวุฒินอกสาขาเขามามีสวนรวมเปนกรรมการ
ทวนสอบผลการเรียนรู 

๒. ควรนำผลที่ไดจากการทวนสอบผลการเรียนรูมาพัฒนาการเรียนการ
สอนใหเกิดเปนรูปธรรม 

๓. ควรมีการกำหนดระบบการติดตามการจัดเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับผลการเรียนรูในแตละรายวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด 

๕. องคประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
    ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
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๑. ควรมีการวางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ิมเติมจากงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย 

๒. ควรนำผลประเมินการใชสิ่งสนับสนุนจากอาจารยและนักศึกษามารวม
ในการพิจารณาวางแผน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง
และเปนรูปธรรม 

 

มติที่ประชมุ รับทราบ และ ใหคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเตรียมดำเนินการทบทวนเพ่ือปรับปรุงในงาน
ดานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาในปการศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ การสงบทความวิจัยเพื่อตีพมิพ 
 อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ไดแจงกำหนดการสงบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพลงใน
วารสารของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดการสงบทความตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นี้ เพื่อให
อาจารยในสาขาวิชาจัดเตรียมบทความวิจัยไวลวงหนา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
  ๔.๒ แจงรายวิชาบูรณาการในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ประธานสาขา ไดแจงรายวิชาที่ใชสำหรับการบูรณาการในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา
๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายวิชา ดังนี ้

๑. วิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีสื่อประสม 
๒. วิชาการสรางภาพยนตรแอนนิเมชั่น 
๓. วิชาการออกแบบและการวิเคราะหข้ันตอนวิธ ี
๔. วิชาสถิติสำหรับวิศวกรรมซอฟตแวร 

 ทั้งนี้ขอใหอาจารยที่รับผิดชอบรายวิชาทุกทานเตรียมจัดทำ พรอมทั้งกำหนดแผน
ในการสอน มคอ.๓  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา  
 ๕.๑ การกำหนดอาจารยผูสอนรายวิชา ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 
  ประธานมอบหมายรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 
ใหกับอาจารยในสาขาวิชา ซึ่งรายละเอียดของการมอบหมายรายวิชาตางๆ มีดังนี้  

(๑) ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ รับผิดชอบการสอน ๒ วิชา คือ 
๑) ชั้นป ๓ การสรางและการวิวัฒนซอฟตแวร  
๒) ชั้นป ๔ โครงงานวิศวกรรมซอฟตแวร  

(๒) ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รับผิดชอบการสอน ๓ วิชา คือ 
๑) ชั้นป ๑ การออกแบบและการวิเคราะหขั้นตอนวิธ ี
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๒) ชั้นป ๒ ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
๓) ชั้นป ๓ พีชคณติเชิงเสนสำหรับวิศวกรรมซอฟตแวร  

(3) อาจารยศักด์ิชัย ศรมีากรณ รับผิดชอบการสอน ๓ วิชา คือ 
๑) ชั้นป ๒ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
๒) ชั้นป ๓ สถาปตยกรรมซอฟตแวร 
๓) ชั้นป ๔ การเตรียมฝกสหกิจศึกษา 

(4) อาจารยญาดามณี ตาเมืองมูล รับผิดชอบการสอน ๓ วิชา คือ 
๑) ชั้นป ๑ สถิติสำหรับวิศวกรรมซอฟตแวร 
๒) ชั้นป ๓ การทวนสอบและทดสอบซอฟตแวร 
๓) ชั้นป ๓ กระบวนการซอฟตแวรและการประกันคุณภาพ 

(5) อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ รับผิดชอบการสอน ๓ วิชา คือ 
๑) ชั้นป ๑ ระบบฐานขอมูลสำหรับการพัฒนาซอฟตแวร 
๒) ชั้นป ๒ การพัฒนาเว็บเซอรวิสสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 
๓) ชั้นป ๔ การพัฒนาซอฟตแวรเปนกลุม 

(6) อาจารยศิญาพัฒน เสนจันทรฒิไชย รับผิดชอบการสอน ๒ วิชา คือ 
๑) ชั้นป ๒ คณิตศาสตรดิสครีตสำหรับวิศวกรรมซอฟตแวร 
๒) ชั้นป ๓ สัมมนาวิศวกรรมซอฟตแวร 

 ซึ่งประธานไดเนนย้ำกับอาจารยในสาขาวิชาใหทำการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนการสอนของรายวิชาที่ไดรับผิดชอบใหมีความหลากหลายสอดคลองกับศักยภาพและความตองการของ
นักศึกษาในแตละกลุมเรียน และใหอาจารยผูสอนใชเทคโนโลยีหรือสื่อนวัตกรรมเพื่อสงเสริมตอการเรียนรูของ
นักศึกษากับผูสอน และใหมีการปฏิบัติไดจริง (มคอ.๓ กำหนดเวลาสง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 ๕.๒ วางแผนเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหแกนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ในป
การศึกษา ๒๕๖๒ 
 ประธานไดวางแผนเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหแกนักศึกษาชั้นปที่ ๑ 
โดยกิจกรรมในปการศึกษา ๒๕๖๒ นี้จะมุงเนนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีความพรอมทางดานการใชชีวิตและ
การปรับตัวในการเขาศึกษาตอในสาขาวิชา ดานทักษะความรูพ้ืนฐานดานการเขียนโปรแกรม 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 ๕.๓ วิเคราะหทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ และกำหนดทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาแตละชั้นป ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ประธานไดทำการวางแผนและวิเคราะหทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือ
กำหนดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาแตละชั้นป ในปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี ้

  ๑.๑) ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับ
นักศึกษาป ๑ 



- ๖ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒   วนัจันทรที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  

  ๑.๒) ทักษะดานความรวมมือ การทำงานเปนทีม และภาวะผูนำสำหรับนักศึกษาป ๒ 
  ๑.๓) ทักษะดานอาชีพ และทักษะการเรียนรู สำหรับนักศึกษาป ๓ 
  ๑.๔) ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม สำหรับนักศึกษาป ๔    

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
  - 
 

ปดประชุมเวลา   ๑๒. ๐๐ น.   
 
 

นางสาวนันทวิกา      สุทธิพันธ บันทึกรายงานการประชุม 
อาจารยญาดามณี     ตาเมืองมลู ผูทาน 

     อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ผูตรวจ 


