
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓      วนัอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ชั้น ๔ อาคาร ๓๙  

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 
 
 
รายนามผูเขาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร     สุขสมบูรณ  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท    สุขสมบูรณ กรรมการ 
 ๓. อาจารยศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ กรรมการ 
 ๔. อาจารยญาดามณี  ตาเมืองมูล กรรมการ 
 ๕. อาจารยศิญาพัฒน  เสนจันทรฒิไชย กรรมการ  
 ๖. อาจารยณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ กรรมการและเลขานุการ 
 

รายนามผูไมเขาประชุม 
- 
 

รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชมุ 
๑. นางสาวนันทวิกา สุทธิพันธ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
                        ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ แจงผลการรับสมัครนักศึกษา รอบท่ี ๑ - ๒ 
 ประธานแจงใหทราบความคืบหนาของการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ 
๑ ที่ผานมาระหวางวันที่ ๑ สิงหาคม – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  และรอบที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีการแจงสรุปผลการสมัครและรายงานตัวของสาขาวิชาเมื่อรายงานตัวสุดทายวันที่ ๘ 
มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผานมารวมทั้งสิ้น ๔ คน ซึ่ง ยังไมเปนไปตามเปาหมายของสาขาวิชา และขณะนี้กำลังเปดรับ
สมัครรอบที่ ๓ ระหวางวันที่ ๑๑ มกราคม – ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ คาดวามหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับ
นักศึกษาอยางเปนทางการ ๕ รอบ ดังนั้นจึงขอใหบุคลากรของสาขาวิชาฯ ทุกทานคงตองรวมกันประชาสัมพันธ 
และประสานศิษยเกาใหชวยประชาสัมพันธอีกทางหนึ่ง 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๑.๒ การติดตามความกาวหนาในการจัดทำผลงานทางวิชาการ 
 ประธานไดสอบถามเกี่ยวกับความกาวหนาในการจัดทำผลงานทางวิชาการ ขอให
อาจารยทุกทานไดผลิตใหเปนไปตามเงื่อนไขของสาขาวิชาที่ไดทำขอตกลงไวในคราวประชุมสาขาวิชาฯ ครั้งที่ 
๔/๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อเปนการพัฒนาตนของคณาจารย เพื่อศักยภาพแกสาขาวิชาฯ และสงผลตองานประกัน
คุณภาพของสาขาวิชาในปการศึกษา ๒๕๖๒ ตอไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
  
 ๑.๓ ความคืบหนาในการเสนอปรับปรุงหลักสูตร ๔ ป (เทียบโอนรายวิชา)  
 อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตร ๔ ป 
(เทียบโอนรายวิชา) วาขณะนี้ทางรองอธิการบดีฝายวิชาการทราบเรื่องแลวแตยังขอใหนำเขาพิจารณาใน 
สภาวิชาการกอนจึงจะนำเขาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป  
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
  
 ๑.๔ การกำหนดกลไกการวางแผนการจัดทำผลงานทางวิชาการ อยางตอเนื่องใน
ระยะ ๕ ป 
 ประธานไดกำหนดกลไกการวางแผนการจัดทำผลงานทางวิชาการของสาขาวิชา ดังนี้  
โดยทางสาขาวิชามีการสงเสริมใหพัฒนาอาจารยใหขอตำแหนงทางวิชาการ โดยมีการสนับสนุนใหอาจารย
ประจำหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการ โดยมีการสนับสนุนใหอาจารยของบประมาณเพื่อจัดทำวิจัยผาน
หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย และการจายเงินรางวัลใหผลงานวิชาการ ที่ใชขอตำแหนงวิชาการ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และ
ผลงานสรางสรรค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ รวมทั้งมีการจัดพี่เลี ้ยงเพื่อใหคำแนะนำและชวยเหลือในการทำ
ผลงานทางวิชาการ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
 ตามที ่ไดมีการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ครั ้งท่ี  
๓/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หองสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรชั้น ๔ นั้น ฝายเลขานุการ 
ไดจัดทำรายงานการประชุมเรียบรอยแลว มีจำนวน ๒๑ หนา รายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง   
 ๓.๑ ติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ประธานมอบหมายงานการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรรายองคประกอบ ๖ ประกอบ อยางไรก็ตาม จากขาวเผยแพรจากสำนักพิมพออนไลน เกี่ยวกับเรื่อง  
การยกเลิกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ๓ - ๗ แลวใหมมหาวิทยาลัยออกแบบหลักสูตรอิสระ
https://www.matichon.co.th/education/news_๑๙๑๒๘๑๓   
 

 
 

ทำใหอาจมีขอสอบถามทางมหาวิทยาลัยถึงแนวทางปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ หากยังไมมีอะไรชัดเจน จึงขอติดตามผล
ดังกลาว ดังนี ้
องคประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
ผลติดตาม อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี ้  

- คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร ตองมีผลงานทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการในรอบ ๕ ป 
ยอนหลัง ยังคงติดตามผลการเผยแพรของ อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ 

 

องคประกอบท่ี ๒ บัณฑิต  
ผลติดตาม ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี ้
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑  คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ
        พิจารณาบัณฑิตที ่จบการศึกษาในปปฏิทิน ๒๕๖๑ ของสาขาวิชาจำนวน ๑๒ คน ใหขอมูล
จำนวน ๓ คน ยังไมกรอกขอมูลจำนวน ๙ คน ไดแก 

๑) ๕๖๑๒๒๖๖๐๑๐๔ นายกัมปนาท ปาคำนอย 
๒) ๕๗๑๒๒๖๖๐๑๐๒ นายกวินท รื่นอารมณ 
๓) ๕๗๑๒๒๖๖๐๑๐๔ นายจักรพงศ ดุกลา 
๔) ๕๗๑๒๒๖๖๐๑๐๖ นายชยากร แกววงศ 
๕) ๕๗๑๒๒๖๖๐๑๑๕ นายพงศกร ถาวรคุณ 
๖) ๕๗๑๒๒๖๖๐๑๑๖ นายพงศเทพ หลิ่วพัฒนวงศ 
๗) ๕๗๑๒๒๖๖๐๑๑๗ นายพงษศกร สิงหสี 
๘) ๕๗๑๒๒๖๖๐๑๒๖ นายอาชชวะ ปอตะมา 
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๙) ๕๗๑๒๒๖๖๐๑๒๗ นายอิทธิพล ไดด ี
 
ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 

- รอผลการกรอกขอมูลภาวะการมีงานทำครบถวน 
- การพัฒนาหลักสูตร WIL และเริ่มกิจกรรมในปการศึกษา ๒๕๖๒ (นักศึกษาชั้นปที่ ๓) ทำใหสาขาวิชา

กำหนดปฏิบัติตามแนวทางทีค่ณะกรรรมการฯ เสนอแนะไว คือ 
๑. หลักสูตรควรทำความรวมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือสรางความเขมแข็งในการผลิตบัณฑติ 
๒. ควรมีการประสานงาน รวบรวม ผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตใหไดอยางนอย รอยละ 

๘๐ เพ่ือนำขอมูลที่ไดไปพัฒนาการผลิตบัณฑิตตรงตามที่สถานประกอบการตองการ 
 

องคประกอบท่ี ๓ นักศึกษา 
ผลติดตาม อาจารยศิญาพัฒน เสนจันทรฒิไชย และอาจารยญาดามณี ตาเมืองมูล รายงานผลการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

- อัตราการคงอยูของนักศึกษา ๔ ปการศึกษา ผลอัตราคงอยูของนักศึกษาในสาขาวิชา ดังนี้  
นักศึกษาชั้นปที่ ๑ มีนักศึกษาคงเหลือ ๔ คน 
นักศึกษาชั้นปที่ ๒ มีนักศึกษาคงเหลือ ๙ คน 
นักศึกษาชั้นปที่ ๓ มีนักศึกษาคงเหลือ ๑๕ คน 
นักศึกษาชั้นปที่ ๔ มีนักศึกษาคงเหลือ ๑๖ คน  
รวมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรทั้งหมด ๔๔ คน 

- ปจจัยที่มีผลกระทบตอการคงอยูของนักศึกษา  คือ นักศึกษามีปญหาเรื่องครอบครัว เรื่องสุขภาพ และ
การติดเกมส ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ แนะนำใหเช็คชื่อนักศึกษาทุกคาบเรียน และลอง
ปรับเปลี่ยนบรรยากาศในหองเรียน  

- ระบบการรับนักศึกษา อยูระหวางการรับสมัครนักศึกษาใหมปการศึกษา ๒๕๖๓ 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
- โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 
- ระดับความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา การสำรวจขอรองเรียนของนักศึกษา 

อยูระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล  
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

๑. หลักสูตรควรวิเคราะหแหลงท่ีมาของผูสนใจเขาศึกษา เพ่ือเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธ 
๒. ควรเรงหาวิธีการเชิงรุกใหนักศึกษาสามารถสำเร็จการศกึษาตามที่หลักสูตรกำหนด 
๓. ควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมหรือหาความรวมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 

๒๑ และนำผลสัมฤทธิ ์ในการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหมีผลการเรียนรูเปนไปตามท่ี
หลักสูตรกำหนด 

 
องคประกอบที่ ๔ อาจารย 
ผลติดตาม อาจารยศักดิ์ชัย ศรีมากรณ และอาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี ้

- การวางแผนอัตรากำลัง และแผนการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากร  
o นำแผนที่เสนอคณะ และสอบถามเพ่ือจัดทำรางแผน 



- ๕ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓   วนัจันทรที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓  

- ผลการพัฒนาอาจารยในดานการทำผลงานวิชาการ /ภาระงาน   
o ผลงานวิชาการที่แลวเสร็จ  

 อาจารยศักดิ์ชัย ศรีมากรณ ไดรายงานผล กำลังจัดทำเอกสารประกอบการสอนใน
รายวิชา ๕๖๗๑๗๐๑ โครงสรางคอมพิวเตอร 

 อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ไดรายงานผล กำลังจัดทำเอกสารประกอบการสอน
ในรายวิชา ๕๖๗๓๖๐๖ การจัดการโครงการซอฟตแวร 

o ผลงานวิชาการกำลังดำเนินการ  
 ไมมี 

- ผลการอบรมพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการและวิชาชีพของอาจารย  
o วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ อบรมหลักสูตรสรางความรูมุงสูความเขาใจ เตรียมความพรอมกาว

ไกลไปกับ edPEx  ผูเขารับการอบรม ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ และอาจารยณิ
ชา นภาพร จงกะสิกิจ 

o วันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาจารยของสาขาวิชาฯ เรื่อง 
Big Data ผู เขารับการอบรม ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูชวยศาสตราจารย
นพนันท สุขสมบูรณ  อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิก ิจ อาจารยศักดิ ์ช ัย ศรีมากรณ 
อาจารยญาดามณี ตาเมืองมูล และอาจารยศิญาพัฒน เสนจันทรฒิไชย 

- อัตราการตีพิมพผลงานในปการศึกษา ๒๕๖๒ ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร มีผลงานตีพิมพ 
จำนวน ๑ ชิ้น จากอาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ คิดเปนรอยละ ๐.๒  

- การกำกับติดตามแผนการเรียนรู สาขาวิชาจะมีการปรับเปลี่ยนภาษา เนนเปน ภาษา JAVA ในรายวิชา
ที่เก่ียวของ ของนักศึกษาชั้นปที่ ๑ เปนตนไป 

 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑. ควรสงเสริมใหอาจารยมีการพัฒนาคุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
๒. ควรสงเสริมใหอาจารยพัฒนาผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง และมีคุณภาพที่สูงข้ึน 
๓. ควรมีการวางระบบเพ่ือเอ้ืออำนวยใหอาจารยที่จะพัฒนาผลงานวิชาการ เพ่ือขอตำแหนงทางวิชาการ 
 
องคประกอบที่ ๕ หลักสูตร 
ผลติดตาม ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี ้

- การกำกับติดตามแผนการเรียนรู 
o เปลี่ยนการเนนการเรียนรูภาษา JAVA และ PHP 

- การบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับการบูรณาการกับการวิจัย  
o ตามที่มอบหมายการบูรณาการรายวิชา ๕๖๗๑๑๐๑ สถิติสำหรับวิศวกรรมซอฟตแวร ที่ได

สอนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย 
ทั้งนี้สาขาวิชาฯ ไดกำหนดใหนำระเบียบวิธีวิจัยมาใชในการเรียนการสอน เชน การตั้งโจทย 
ในการหาขอมูลเชิงสถิติดวยการตั้งสมมุติฐาน นำเสนอ สรุปวัดผลและประเมินผล  

o อาจารยศิญาพัฒน เสนจันทรฒิไชย ผูรับผิดชอบรายวิชาไดรายงานผลดังนี้ ขณะนี้กำลังอยู
ในชวงระหวางดำเนินการ ใหนักศึกษารวมประเมินการบูรณาการ 

- การบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับการบริการวิชาการทางสังคม  
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o ตามที่มอบหมายการบูรณาการรายวิชา ๕๖๗๑๒๐๑ การออกแบบและการวิเคราะหขั้นตอน
วิธี ที่ไดสอนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ และรายวิชา ๕๖๗๒๒๐๑ ระบบการ
สื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  ที่ไดสอนนักศึกษาชั้นปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 

o ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูรับผิดชอบรายวิชาไดรายงานผลดังนี้ (ฝาก อ.นุก) 
ในรายวิชา การออกแบบและการวิเคราะหขั้นตอนวิธี การบริการวิชาการ การออกพื้นที่ของ
สาขาวิชา จะใหนักศึกษาเปนผูชวยวิทยากรในการอบรม มีดังนี ้
 วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ อบรมหลักสูตร Python ขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนแมสุก
ศึกษา อำเภอแจหม จังหวัดลำปาง 

- การบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม  
o ตามที่มอบหมายการบูรณาการรายวิชา ๕๖๗๑๒๐๓ วิศวกรรมสื่อประสม ที่ไดสอนนักศึกษา

ชั ้นปที ่ ๑ และ รายวิชา ๕๖๗๓๓๐๒ การสรางภาพยนตรกราฟกแอนนิเมชัน ที ่ไดสอน
นักศึกษาชั ้นปที ่  ๓ ภาคเร ียนที ่ ๒/๒๕๖๒ เพื ่อบูรณาการการเร ียนการสอนกับงาน
ศิลปะวัฒนธรรม 

o โดยผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ รายงานวา ไดมอบหมายนักศึกษาผลิตแอนิเมชัน
เรื่อง “การลอยกระทง” โดยไดดำเนินการในชั้นตอนกอนผลิตเสร็จสิ้น ขณะนี้กำลังอยูในชวง
ประเมินผลการบรูณาการออนไลน และจะดำเนินการสรุปและรายงานผลในการประชุมครั้ง
ตอไป 

o อาจารย ศ ิญาพัฒน  เสนจันทร ฒ ิไชย รายงานว า ได มอบหมายใหน ักศ ึกษาผล ิตสื่อ
ประชาสัมพันธขนาด A๔ เรื่องวันลอยกระทง ขณะนีก้ำลังอยูในชวงระหวางดำเนินการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑. ควรมีการเชิญผูทรงคณุวุฒินอกสาขาเขามามีสวนรวมเปนกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู 
๒. ควรนำผลที่ไดจากการทวนสอบผลการเรียนรูมาพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดเปนรูปธรรม 
๓. ควรมีการกำหนดระบบการติดตามการจัดเรียนการสอนใหสอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละรายวิชา

ตามที่หลักสูตรกำหนด 
 
องคประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลติดตาม ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี ้

- การวางแผนและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
- ระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาและอาจารยมีความเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน  
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑. ควรมีการวางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ิมเติมจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
๒. ควรนำผลประเมินการใชสิ่งสนับสนุนจากอาจารยและนักศึกษามารวมในการพิจารณาวางแผน เพื่อใหเกิด

การพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
 

มติที่ประชมุ รับทราบ และใหคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาดำเนินการปรับปรุงและเรงรัดงาน 
ดานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาในปการศึกษา ๒๕๖๒ และขอใหนางสาว
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓   วนัจันทรที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓  

นันทวิกา สุทธิพันธ ไดดำเนินการปรับปรุงสารสนเทศภายในเว็บเพจของสาขาวิชาใหเปน
ปจจุบัน ประกอบดวย หัวของานวิจัย งานประกัน และศิษยเกา 

 
 ๓.๒ ติดตามการพฒันาหลักสูตรจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรูกับการทำงาน WIL 
 ประธานรายงานแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและติดตามผลดังนี ้

๑) ติดตามผลการพัฒนาหลักสูตร การบูรณาการนักศึกษารหัสกลุม ๖๐ ภาคเรียน
ที่ ๒/๒๕๖๒ รายวิชา ๕๖๗๓๖๐๖ การจัดการโครงการซอฟตแวร อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ รายงาน
แนวทางการบูรณาการ  

๒) ติดตามการออกแบบการสอนรายวิชาบูรณาการ ดังนี้ 
(๑) รายวิชา ๕๖๗๓๒๐๑ การรักษาความปลอดภัยในเครือขายคอมพิวเตอร          

อาจารยศักดิ์ชัย ศรมีากรณ ไดจัดทำ มคอ.๓ เรียบรอยแลว 
(๒) รายวิชา ๕๖๗๔๓๐๑ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษย กับคอมพิวเตอรบน

อุปกรณเคลื ่อนที ่  อาจารยญาดามณี ตาเมืองมูล และ อาจารยศิญาพัฒน เสนจันทรฒิไชย อยู ระหวาง
ดำเนินการจัดทำ มคอ.๓  

(๓) รายว ิชา ๕๖๗๔๓๐๒ การร ักษาความปลอดภ ัยในการทำธ ุร กิจ
อิเล็กทรอนิกสอาจารยญาดามณี ตาเมืองมูล และ อาจารยศักดิ์ชัย ศรีมากรณ ไดจัดทำ มคอ.๓ เรียบรอยแลว 

(๔) รายวิชา ๕๖๗๔๓๐๓ การจัดการคลังขอมูล ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร 
สุขสมบูรณและ อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ไดจัดทำ มคอ.๓ เรียบรอยแลว 

(๕) รายวิชา ๕๖๗๔๓๐๔ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผูชวย
ศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ไดจัดทำ มคอ.๓ เรียบรอยแลว 

(๖) รายวิชา ๕๖๗๔๓๐๕ การจัดการขอมูลขนาดใหญ ผูชวยศาสตราจารย
ไพจิตร สุขสมบูรณ และอาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ อยูระหวางดำเนินการจัดทำ มคอ.๓  

ทั ้งนี ้ การจัดทำแผนการสอนตองกำหนดแนวทางการสอน มอบหมายงาน  
การฝกปฏิบัติ และการประเมินผล รวมกับสถานประกอบการ และชี้แจงใหชัดเจน และสถานประกอบการมี
ความคาดหวังที่จะผลิตนักศึกษาใหมีศักยภาพและทักษะตรงตามความสามารถของนักศึกษาเพื่อเปนโอกาสใน
การทำงานตอไปในอนาคต และเปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ รวมทั้งสามารถผลิตนักศึกษา
ที่พรอมทำงานไดตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาจารยญาดามณี ตาเมืองมูล ไดสรุปความตองการรายวิชา
เพ่ือบูรณาการของแตละสถานประกอบการในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายวิชา ดังนี ้

(๑) รายว ิชา ๕๖๗๔๓๐๒ การร ักษาความปลอดภ ัยในการทำธ ุร กิจ
อิเล็กทรอนิกสจำแนกตามสถานประกอบ จำนวน ๒ สถานประกอบการ คือ บริษัท BKK จำกัด และบริษัททวิน
ซินเนอรจี้ จำกัด   

(๒) รายวิชา ๕๖๗๔๓๐๓ การจัดการคลังขอมูล จำแนกตามสถานประกอบ 
จำนวน ๔ สถานประกอบการ คือ บริษัท BKK จำกัด, บริษัททวินซินเนอรจี้ จำกัด , บริษัท Head Eight จำกัด, 
บริษัทวันด ีโซลูชั่น จำกัด , บริษัท A&W และบริษัทฮานา 

(๓) รายวิชา ๕๖๗๔๓๐๔ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  จำแนก
ตามสถานประกอบการจำนวน ๔ สถานประกอบการ คือ   บริษัท  Head Eight จำกัด, บริษัทวันดี โซลูชั่น จำกัด  
, หจก.เอ.แอล.ดับบลิว แคชโพส และบริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส  จำกัด 



- ๘ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓   วนัจันทรที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓  

และการจัดผู สอนที ่ไดเสนอรองฯวิชาการ สรุปวาตองการแผนการสอน แผนการ
ดำเนินงานจำแนกตามรายวิชา ของแตละภาคเรียน เสนอขึ้นไปเพ่ือขออนุมัติ และชี้แจงใหเห็นถึงภาระการสอน
ในรายวิชาบูรณาการที่มีมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ  

นอกจากนั ้น ไดนำเสนอสรุปกิจกรรมสำรวจความคิดเห็น WIL ดังเอกสารแนบทาย
หมายเลข ๓.๒.๑  
    
มติที่ประชุม มอบหมายผูรับผิดชอบรวมกันจัดทำแผนการสอนรวมกับสถานประกอบการจริง รวมทั้ง

ผลงานและการวัดผล ที่ชัดเจนในวันที ่๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ และกำหนดชวงเวลาคาย
อบรมเสริมทักษะความรูเฉพาะดาน  

กลุมท่ี ๑  Object-Oriented / JAVA / Mobile Application 
กลุมท่ี ๒  Design DB/ SQL / PHP (Front-End & Back-End) 

กำหนดชวงเวลาตนเดือนเมษายน กอนสงกรานต 
    

๓.๓ รายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อบรูณาการเรียนรวมกับการทำงาน  
อาจารย ญาดามณี ตาเม ืองม ูล ได แจ งผลการค ัดเล ือกน ักศึกษาจากสถาน

ประกอบการจำนวน ๖ แหง ของนักศึกษากลุมเรียน ๖๐๑๒๒๖๖๐๑ และเริ่มลงฝกปฏิบัติตั้งแตภาคเรียนท่ี ๓/
๒๕๖๒ (ประมาณวันที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓) ดังนี ้

๑) กรุงเทพฯ - บริษัท ทวินซินเนอรจี้ จำกัด  ผลการคัดเลือก ๓ คน  
o ๖๐๑๒๒๖๖๐๑๐๑ นายกิตติโชค  มูลทะโนช 
o ๖๐๑๒๒๖๖๐๑๒๒ นายหฤษฎ  คำแสน 
o ๖๐๑๒๒๖๖๐๑๓๒ นายมารุตเทพ  รมโพธิ ์

๒) กรุงเทพฯ - บริษัท BKK จำกัด    ผลการคัดเลือก ๔ คน 
o ๖๐๑๒๒๖๖๐๑๐๗ นายบัณฑิตพงษ ตาปนตา 
o ๖๐๑๒๒๖๖๐๑๑๑ นายยุทธนา  แสงจันทร 
o ๖๐๑๒๒๖๖๐๑๒๓ นายนิธิทัศน  มะณีทอง 
o ๖๐๑๒๒๖๖๐๑๒๔ นายดิษวการณ  อินตะขัน 

๓) กรุงเทพฯ - บริษัท Head Eight จำกัด  ผลการคัดเลือก ๒ คน  
o ๖๐๑๒๒๖๖๐๑๐๒ นายคณาศักดิ์  จาปน 
o ๖๐๑๒๒๖๖๐๑๓๐ นายอนุรักษ  ใจทิศ 

 
๔) เชียงใหม – บริษัท วันดี โซลูชั่น จำกัด  ผลการคัดเลือก ๒ คน 

o ๖๐๑๒๒๖๖๐๑๑๘ นายณัฐวัชต โชติธนนันทพงศ 
o ๖๐๑๒๒๖๖๐๑๓๔ นายนันทวัฒน  กันทะยอด 

๕) เชียงใหม – หจก. เอ.แอล.ดับบลิว แคชโพส  ผลการคัดเลือก ๓ คน  
o ๖๐๑๒๒๖๖๐๑๑๖ นายณัชชานนท  ตอทรัพยสิร ิ
o ๖๐๑๒๒๖๖๐๑๒๘ นายภัทรพงษ  สนั่นเมือง 
o ๖๐๑๒๒๖๖๐๑๓๗ นายนพดล  วงษอุดทา 

๖) ลำพูน - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส จำกัด ผลการคัดเลือก ๒ คน  



- ๙ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓   วนัจันทรที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓  

o ๖๐๑๒๒๖๖๐๑๒๗ นายปฏิคม  ถาวงค 
o ๖๐๑๒๒๖๖๐๑๓๖ นางสาวศิรินภา ศรใีจแกว  

 
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอสงนักศึกษาออกฝกสหกิจศึกษา สูสถานประกอบการ ในวันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงผลการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใหกับนักศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีการสำรวจจาก
นักศึกษาจำนวน ๔๖ คน โดยสรุปผลดังนี ้

๑) การบริการใหคำปรึกษาของวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาคณะ มีผล
คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๖  

๒) การใหขอมูลของหนวยงานที่ใชบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน
เต็มเวลาและนอกเวลา มีผลคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๒ 

๓) กิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแกนักศึกษา มี
ผลคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๑  

ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมฯ ของสาขาวิชา มีคาเฉลี่ย ๔.๐๔ 
ค ิ ด เ ป  น ร  อ ย ล ะ  ๘ ๑  ด ั ง เ อ ก ส า ร บ น ร ะ บ บ ส า ร บ ร ร ณ อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส  ข อ ง ส า ข า ว ิ ช า ฯ  
http://lprumis.lpru.ac.th/softengmis/eDocument/FPaper/๒๐๒๐/๒๑/๔๖๑.pdf  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๒ การสงมคอ.๒ เพื ่อเสนอเปดหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื ่อง (๒ ปหลัง) และ
นักศึกษาภาค กศ.บป.  
 อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ไดแจงการดำเนินการจ ัดทำเอกสารเสนอ
คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการ
ดำเนินงานหลักสูตร หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟตแวร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) แกคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเสนอ
เปดหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง (๒ ปหลัง) และนักศึกษาภาค กศ.บป. คาดวาจะทันเปดรับนักศึกษาป
การศกึษา ๒๕๖๓  (การเปดรับตั้งแตเมษายน ๖๓)  
  กระบวนการอาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ จะดำเนินการเรื่องใหจนถึงสภา
วิชาการ สภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ โดยสาขาวิชาจะจัดสงแผนการเรียนและโครงสรางรายวิชาหลักสูตรเทียบ
โอนตอไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



- ๑๐ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓   วนัจันทรที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา  
 ๕.๑ แนวทางประชาสัมพันธ เพื่อความอยูรอดของสาขาวิชา 

ประธานขอติดตามผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธสาขาวิชา เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา ปจจุบันแนวทางเดิมไมสงผลมากนัก 

อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ เสนอแนวทางการเสนอทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาชั้นปที่ ๑ โดยมีเงื่อนไข  

อาจารยญาดามณี ตาเมืองมูล เสนอแนวทางเรื่องการมีงานทำ เพราะสาขาวิชามี
การเรียนรูรวมกับกาทำงานสงผลใหมีงานทำเมื่อจบการศึกษา และเสนอใหประสานกับทางสถานประกอบการ 
หากมีความประสงคบริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาทุกป เพื่อใหจัดหาบัณฑิตเขาทำงานสถาน
ประกอบการในอนาคต (จัดทำโครงการฯ) 

 
มติที่ประชมุ เสนอให อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ เขียนสคริปตนำเสนอสาขาวิชาฯ เกี ่ยวกับ

ทุนการศึกษา มีรายไดระหวางเรียน และการมีงานทำหลังจบการศึกษา เมื่อมีการลงพื ้นที่
ประชาสัมพันธการรับสมัครทั้งของคณะฯ และการลงพื้นที่บริการวิชาการแตละโรงเรียนของ
สาขาวิชาฯ  

 
 ๕.๒ การเตรียมดำเนินงานตามแผนปฏิบตังิาน ประจำงบประมาณป ๒๕๖๓ 
 ประธานแจงเกี่ยวกับงบประมาณประจำป ๒๕๖๓ ซึ่งสาขาวิชาไดดำเนินการและ
รายงานผลการใชงบประมาณดังนี ้

๑) งบประมาณแผนดิน+งบรายได จำนวนเงิน ๑๙๓,๑๐๐ บาท และงบแผนดิน
จำนวนเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๔๕,๘๐๐ บาท โดยมีกิจกรรม/โครงการจำนวน ๑๐  
โครงการ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/โครงการ แผนดิน รายได รวม ใชไปแลว คงเหลือ 

ประเด็นที่ ๑ - เปาประสงค ๑.๑ งบจัดการศึกษา 

๑ 
๒.๑.๒๖ โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
โครงการขึ้นแลว กำลังประสานสถานที ่

 -   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

๒ 
๒.๑.๒๖ โครงการอบรมเตรยีมความพรอม
นักศึกษานักศึกษาใหม 

 ๑,๕๐๐  -   ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ 

๓ 
๒.๑.๕  โครงการสหกิจศึกษา  
รองรับการนิเทศสหกิจนักศึกษาชัน้ปที่ ๓-๔  

๑๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๔,๐๐๕ ๑๙,๙๙๕ 

ประเด็นที่ ๑ - เปาประสงค ๑.๒ พัฒนาสาขา 

๔ 
๒.๑.๒๔ โครงการจัดหาวสัดุ ครุภณัฑ เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 

๒๐,๓๐๐ ๒๕,๓๐๐ ๔๕,๖๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๓๑,๒๐๐ 

๕ 
๒.๑.๒๔ ซอมบำรุงครุภณัฑสาขาวชิาวิศวกรรม
ซอฟตแวร 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

๖ 
๒.๑.๒๔ โครงการประเมินคณุภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

-   ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ 

๗ ๒.๑.๒ โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ  ๒๐,๐๐๐ -   ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 



- ๑๑ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓   วนัจันทรที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓  

ที ่ กิจกรรม/โครงการ แผนดิน รายได รวม ใชไปแลว คงเหลือ 

 ประเด็นที่ ๑ - เปาประสงค ๑.๓ พัฒนา
นักศึกษา 

  
  

๘ 
๒.๑.๑๔ โครงการพัฒนานักศึกษาใหมี
คุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒๕,๐๐๐  -   ๒๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

 ประเด็นที่ ๒ – วิจัย   

๙ 
๔.๑.๙  สงเสรมิและสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อ
การสรางองคความรูของสาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟตแวร  

 -   ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ - ๕๔,๐๐๐ 

 ประเด็นที่ ๕ – บริหารจัดการ   

๑๐ ๒.๑.๓๕ โครงการประกันคุณภาพ          -   -   - -   - 

๑๑ ๒.๑.๓๕ การจดัประชุมคณะกรรมการบริหาร - ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๗๙๘ ๗๐๒ 

 
๒) งบประมาณแผนดิน-ครุภัณฑ คือ ชุดครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

สาขาวิชาฯ จำนวน ๑ รายการ เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๓๑,๗๐๐ บาท  
 อาจารยศักดิ ์ชัย ศรีมากรณ ไดรายงานวาสาขาวิชาฯ ไดดำเนินการตาม

ระเบียบพัสดุจนปจจุบันมหาวิทยาลัยไดอนุมัติขอความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง เรียบรอยแลว 
๓) งบประมาณแผนดิน-ครุภัณฑ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ขอใหสาขาวิชาจัดทำ

แบบ อว. (แบบฟอรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัติกรรม เพ่ือเสนอ CIO ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ  
 
มติที่ประชุม มอบหมายใหอาจารยณชิา นภาพร จงกะสิกิจ ประสานงานพัสดุ และอาจารยศักดิ์ชัย ศรี
มากรณ ดำเนินการขอ ๒ และ ๓ จนแลวเสร็จ 
  

 ๕.๔ การสำรวจพื้นท่ีใหบริการของโครงการพระราโชบาย  
 อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ไดแจงแผนโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีกำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การลดรายจาย เพิ่มรายไดของคนในชุมชนดวยเทคโนโลยี” และ”โครงการเพิ่มคุณภาพการใหบริการแหลง
เรียนรู ผานการจัดตั้งศนูยถายทอดเทคโนโลยีและวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ทางคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมขอความอนุเคราะหสาขาวิชาเสนอรายชื ่ออาจารยประจำสาขาวิชาเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการ 
จำนวน ๒ โครงการ เพื่อจะดำเนินงานลงสำรวจพื้นที่และสำรวจความตองของชุมชน (รายชื่อหมูบานที ่ลง
สำรวจพ้ืนที่ ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มีดังนี้ คือ บานเอ้ือม โปงหลวง บานสัก คากลาง)  
 
มติที่ประชมุ คณะกรรมการมีมติสงรายชื ่อตัวแทนสาขาวิชา คณะกรรมการสำรวจความตองการ
บริการวิชาการโครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดรายจาย เพิ่มรายไดของคนในชุมชนดวย
เทคโนโลยี คือ อาจารยณชิา นภาพร จงกะสิกิจ และอาจารยศักดิ์ชัย ศรีมากรณ   
 คณะกรรมการสำรวจความตองการบริการวิชาการ เพิ่มคุณภาพการใหบริการแหลง
เรียนรู ผานการจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีและวิศวกรรม คือ ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ และ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ   
 



- ๑๒ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓   วนัจันทรที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓  

 ๕.๕ เสนอรายวิชาศึกษาทั่วไป ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
 ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เสนอรายชื่อวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๓ 
รายวิชา ดังนี้   

๑) รายวิชาอินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Internet Of Thing)  
๒) รายวิชาการใชโปรแกรมประยุกตสำหรับงานอินโฟกราฟก (Info-graphic 

Design)  
๓) รายวิชาการใช โปรแกรมสำเร ็จร ูปอัตโนมัต ิดวย VBA (Visual Basic for 

Application) 
 
มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมตจิัดสงรายวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน  ๓ รายวิชา 

๑) รายวิชาอินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ ่ง (Internet Of Thing) มอบหมายให
อาจารยศักดิ์ชัย ศรมีากรณ เปนผูรับผิดชอบ 

๒) รายวิชาการใชโปรแกรมประยุกตสำหรับงานอินโฟกราฟก (Info-graphic 
Design) มอบหมายใหอาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ เปนผูรับผิดชอบ 

๓) รายวิชาการใชโปรแกรมสำเร ็จร ูปอัตโนมัต ิด วย VBA (Visual Basic for 
Application) มอบหมายใหผู ช วยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ เปน
ผูรับผิดชอบ 

 

 ๕.๖ ขอรองเรียนของสาขาวิชา  
 ประธานสาขา ไดสอบถามถึงกลองรองเรียนของนักศึกษา นางสาวนันทวิกา  
สุทธิพันธ ไดรายงานวา จากการเปดกลองรองเรียนของสาขาวิชา พบวามีนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น ดังนี ้
  ๑. กลอง VR 
 ประธานสาขาวิชาไดแจงเรื่องการจัดหาครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนความตองการของ
นักศึกษา ดวยวิธีการรวบรวมเงินจากคณาจารยและการทำกิจกรรมของสาขาวิชาจัดหากลอง VR เพ่ือทดลองใช
ในการเรียนการสอน  
 
มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติใหจัดหากลอง VR เพ่ือทดลองใชในการเรียนการสอนในสาขาวิชา
ตอไป 
 
 

 ๕.๗ ติดตามผลการดำเนินการการควบคุม การดูแล การใหคำปรึกษาวิชาการ และ
แนะแนวแกนักศึกษา 
 ประธานสาขา ไดพิจารณาและทบทวนการดำเนินการควบคุม การดูแล การให
คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษา พบวา จากการมอบหมายใหอาจารยท่ีปรึกษาแตละชั้นปคอยดูแล
ติดตามความกาวความหนาผลการเรียนของนักศึกษาเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น และไมเสี่ยง
ถูกรีไทร พรอมใหอาจารยแตละทานไดนำประเด็นปญหาของนักศึกษามาพูดคุยกันในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร เพ่ือใหอาจารยภายในสาขาวิชาชวยกันดูแลและผลักดันผลการเรียนใหนักศึกษาดีขึ้น ซึ่งสงผล
ใหภาคเรียนที่ ๒ ปการศกึษา ๒๕๖๒ นักศึกษาแตละชั้นปมีผลการเรียนที่ดีข้ึนและไมพบปญหาผลการเรียนของ



- ๑๓ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓   วนัจันทรที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓  

นักศึกษาบางกลุมที่มีเกรดเฉลี่ยที่เสี่ยงถูกรีไทรหรือเกรดเฉลี่ยนักศกึษาที่อยูในชั้นปที่ ๓ หรือ ๔ ใหมีเกรดเฉลี่ย
ไมต่ำกวา ๒.๐๐ มีจำนวนลดลง  
 
มติที่ประชมุ รับทราบ และในปการศึกษา ๒๕๖๓ ควรมีการปรับปรุงกระบวนการของอาจารยที่
ปรึกษาและจัดการติดตามปญหาของนักศึกษาแบบออนไลนมากขึ้น เพ่ือรองรับกับสถานการณในปจจุบัน 
 
 ๕.๘ ติดตามผลการทบทวนการบูรณาการดานทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ประธานสาขา ไดพิจารณาและทบทวนผลการดำเนินการบูรณาการดานทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ โดยพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา พรอมหาแนวทางในการ
ปรับปรุงการบูรณาการทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ ๒๑ ในการจัดการเรียนสอนและโครงการพัฒนานักศึกษา  
รวมทั้งทบทวนกระบวนการในการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยผลการทบทวนฯ พบวา จากการท่ีหลักสูตรทำการวิเคราะหทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ และกำหนด
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาแตละชั้นปทำใหหลักสูตรสามารถดำเนินการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับแตละชั้นปไดตรงความตองการมากขึ้น  
 
มติที่ประชมุ รับทราบ และในปการศึกษา ๒๕๖๓ ควรมีการปรับกระบวนการในการวิเคราะหทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาแตละชั้นป เพื่อที่จะกำหนดทักษะในการพัฒนาจาก ๑ ทักษะตอ ๑ 
ชั้นป เปนพิจารณาทักษะที ่บางชั้นปสามารถใชรวมกันได เพื่องายตอการจัดการและการดำเนินการที ่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
  - 
 

ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.   
 

นางสาวนันทวิกา     สุทธิพันธ บันทึกรายงานการประชุม 
อาจารยญาดามณี     ตาเมืองมลู ผูทาน 

     อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ผูตรวจ 


