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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘   วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ 

วันพุธที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ 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 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์   สุขสมบูรณ์ 
 

รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางสาวนันทวิกา สุทธิพันธ์ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
    
 ๑.๑ เตรียมพร้อมการประเมิน มคอ.๗ 
 ประธานได้มอบหมายอาจารย์ในสาขาวิชาทุกท่าน เตรียมพร้อมในการประเมิน 
มคอ.๗ และมอบหมายให้นางสาวนันทวิกา สุทธิพันธ์ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้เสร็จ
เรียบร้อยพร้อมรับการประเมินในครั้งนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘   วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   ๑.๒ รายงานผลเอกสาร มคอ.๒ 
   ประธานแจ้งว่าเอกสาร มคอ.๒ ของสาขาวิชา ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาในภาคผนวก 
ก และมอบหมายให้อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ แก้ไขเนื้อหาให้เรียบร้อย พร้อมท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์
เพ่ือจัดส่งมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   ๑.๓ การเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษา 

                    ประธานได้มอบหมายให้อาจารย์ในสาขาวิชาทุกท่าน เตรียมความพร้อมในการ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก คือ การออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพ่ือ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ทั่วถึง และจัดตั้งให้นักศึกษารุ่นพ่ีมีส่วนร่วมในการออกประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วย 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๔ การเรียนการสอน 
 ประธานได้ชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ในสาขาวิชาควรเน้นการ
เรียนการสอนให้มีความหลากหลาย ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีใหม่ ในการให้งานนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ , 
๒ เน้นการท างานเดี่ยว นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ , ๔ เน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๕ ระบบสารสนเทศ ศิษย์เก่า 
   ประธานได้มอบหมายให้นางสาวนันทวิกา สุทธิพันธ์ รับผิดชอบดูแล การอัพเดท
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ศิษย์เก่าของสาขาวิชา  
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘   วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

   ๑.๖ ก าหนดการส่งเอกสาร 
   ประธานได้แจ้งก าหนดการส่งเอกสาร ดังนี้ เอกสารมคอ. ๓ ก าหนดการส่งก่อนเปิด
ภาคเรียน ๓๐ วัน , เอกสารมคอ.๕ ก าหนดการส่งหลังเปิดภาคเรียน ๓๐ วัน และเอกสารมคอ.๗ ก าหนดส่ง
ภายใน ๖๐ วัน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
     ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ ห้องสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้น ๔ นั้น ฝ่าย
เลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจ านวน ๙ หน้า รายละเอียด ตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 ๓.๑ ติดตามการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ 
 ประธานสาขา ได้สอบถามเรื่องการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้ารับการอบรม สัมมนา 
ทางวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์ในสาขาวิชา พบว่า ยังไม่มีอาจารย์ท่านใดเข้าร่วมการอบรมสัมมนา ทาง
วิชาการและวิชาชีพ เนื่องจากติดภารกิจในงานวิจัยและการเรียนการสอน ประธานจึงเน้นย้ าให้อาจารย์
พยายามมองหาหลักสูตรหรือติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่จะพัฒนาตนเองและเกิดประโยชน์ต่องานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๓.๒ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการของสาขาวิชา 
 ประธานสาขา ได้สอบถามถึงผลการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ของสาขาวิชา ที่
มอบหมายให้กับอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รายงานผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ แล้วพบว่า มี ๑ โครงการที่มีการด าเนินการ ดังนี้ 

- โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
ผู้รับผิดชอบโครงการคือ อาจารย์ณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ ได้รายงานว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการจัด
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘   วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

กิจกรรมและการด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดช่วงเวลาไว้ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง ๒๐ กันยายน 
๒๕๕๙   
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๓.๓ ติดตามและส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
 ประธาน ได้สอบถามความก้าวหน้าในการท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ณิชา 
นภาพร  จงกะสิกิจ และอาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ ซึ่งในขณะนี้อาจารย์ณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ และอาจารย์
ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ พบว่า อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์และอาจารย์ณิชา นภาพร  จงกะสิกิจก าลังเร่งท าเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาที่จะน าไปยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ และน าเอกสารประกอบการสอนบางส่วนที่
เสร็จส่งให้กับพ่ีเลี้ยงตรวจสอบและขอค าแนะน าเพ่ือการปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์และถูกต้องมากที่สุด 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
   
 ๕.๑ การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 ประธานมอบหมายให้อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ รับผิดชอบดูแล การเตรียมความ
พร้อมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
 ๕.๒ การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 ประธานมอบหมายให้อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ รับผิดชอบดูแล การเตรียมความ
พร้อมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘   วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 ๕.๓ ผลการด าเนินการการรบันักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ประธานได้แจ้งว่าจ านวนการรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีจ านวน 
๒๔ คน ซึ่งจ านวนนักศึกษาน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษาจ านวนที่ตั้งไว้ ประธานได้เสนอให้อาจารย์ในสาขาวิชา
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุของปัญหา พบว่า ก าหนดการในการประชาสัมพันธ์ล่าช้า  และช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่ได้วางแผนไว้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะท าให้กลุ่มคนรู้จักหลักสูตรได้อย่างแพร่หลาย ท า
ให้จ านวนนักศึกษาไม่ตรงกับแผนการรับนักศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
  
มติที่ประชุม   เห็นชอบและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยหลักสูตรควรมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการที่หลากหลายและเชิงรุกมากขึ้น ดังนี้ 
   ๑) ควรมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 1 ของนักศึกษาระดับมัธยม เพ่ือเป็นข้อมูลทางเลือกหนึ่งให้กับนักศึกษาได้ตัดสินใจในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
       ๒) ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ท าให้กลุ่มคนต่างๆ รู้จักสาขาวิชา
มากขึ้น 
 
  ๕.๔ การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ประธานได้ปรึกษาหารือเพ่ือร่วมกันวางแผนการบูรณาการฯ กับอาจารย์ในสาขาวิชา 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สามารถสรุปผลการวางแผนการบูรณาการและผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) อาจารย์ณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ ท าการบูรณาการกิจกรรมการบริการวิชาการ 
ผ่านโครงการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในรายวิชา ๕๖๗๓๖๐๖ การจัดการ
โครงการซอฟต์แวร์ 

๒) อาจารย์ศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย ท าการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
กับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านการน าเสนอผลงานบนเครือข่ายสาธารณะในรายวิชา ๕๖๗๑๒๐๓ 
วิศวกรรมเทคโนโลยีสื่อประสม  

 ๓) อาจารย์ญาดา  ตาเมืองมูล ท าการบูรณาการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและสารสนเทศของสหกรณ์ร้านค้าชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัด ล าปาง ใน
รายวิชา ๕๖๗๒๖๐๒ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 



- ๖ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘   วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

  ๕.๕ การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
  ประธานได้ร่วมวางแผนกับอาจารย์ในสาขาวิชาในการด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยเอาข้อเสนอแนะของการประเมินความพึงพอใจด้าน
การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มาร่วมพิจารณา 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบและมีมติว่าในการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐ ในการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีดังนี ้
   ๑) ควรหาอุปกรณ์หรือสิ่งสนับสนุนในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนโมบาย เพ่ือช่วย

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมบนมือถือ 

   ๒) ควรมีการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT หรือโปรแกรมที่สนับสนุนด้าน

งานกราฟิกหรือการสร้างงานแอนิเมชัน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนของรายวิชาการ

สร้างภาพยนตร์กราฟิกแอนิเมชันและรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสื่อประสมได้ดีกว่าเดิม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑ การก าหนดการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
  ประธานสาขา แจ้งก าหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   
ปิดประชุมเวลา   ๑๖. ๐๐ น.   
 
 

นางสาวนันทวิกา  สุทธิพันธ ์  บันทึกรายงานการประชุม 
อาจารย์ญาดา     ตาเมืองมลู  ผู้ทาน 

     อาจารยณ์ิชา นภาพร จงกะสิกิจ ผู้ตรวจ 
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