
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 

วันอังคารที่  ๒๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ 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  ๑๓.๓๐ น. 
                        ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน 

 ประธานแจงใหทราบความคืบหนาของแนวทางการรับนักศึกษา ปการศึกษา 
๒๕๖๓ ซึ่งในปนี้ มหาวิทยาลัยมีมติไมเขารวมกับ TCAS และเปดรับสมัครรอบแรก ในวันที่ ๑ สิงหาคม – ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ นี้ โดยมีเงื่อนไขในการพิจารณาการปดรับสมัครนักศึกษาสำหรับสาขาวิชาที่ต่ำกวา ๑๐ คนใน
ปการศึกษานี้ ดังนั้น งานเรงดวนของสาขาวิชา คือ การประชาสัมพันธสาขาวิชาฯ  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

 



- ๒ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒   วนัจันทรที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  

 ๑.๒ การติดตามความกาวหนาในการจัดทำผลงานทางวิชาการ 
 ประธานไดสอบถามเกี่ยวกับความกาวหนาในการจัดทำผลงานทางวิชาการ ซึ่ง
อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ และอาจารยศักดิ์ชัย ศรีมากรณ ยังอยูระหวางการประเมิน  
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 

๑.๓ การเรงการใชปงบประมาณ ๒๕๖๒ ของสาขาวิชาฯ 
 ประธานไดเรงรัดการใชงบประมาณของสาขาวิชา เพื่อใหตรงตามแผนการเบิกเงิน
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยงบแผนดินจะตองดำเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จกอนเดือนสิงหาคมนี้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๔ เตรียมแผนปฏิบตัิงานและกิจกรรมดำเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๖๓   
 ประธานสาขาฯ ฯ ไดทำร างกำหนดอาจารย ร ับผิดชอบโครงการ ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้  

- โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มอบหมายให 

ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร  สุขสมบูรณ เปนผูรับผิดชอบ 

- โครงการซอมบำรุงครุภัณฑ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร มอบหมายให อาจารย

ศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ เปนผูรับผิดชอบ 

- โครงการพัฒนานักศกึษาใหมีคุณลักษณะของบัณฑติในศตวรรษที่ ๒๑ มอบหมาย

ให ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร  สุขสมบูรณ เปนผูรับผิดชอบ 

- โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 

มอบหมายใหผูชวยศาสตรานพนันท สุขสมบูรณ เปนผูรับผิดชอบ  

- การทำวิจัยสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น สาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวร มอบหมายใหผูชวยศาสตรานพนันท สุขสมบูรณ เปนผูรับผิดชอบ 

- โครงการสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร มอบหมายให อาจารยญาดา

มณี ตาเมืองมูล เปนผูรับผิดชอบ 

- โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวร มอบหมายใหอาจารยญาดามณี ตาเมืองมูล เปนผูรับผิดชอบ  

- โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 

มอบหมายให อาจารยศักดิ์ชัย ศรีมากรณ เปนผูรับผิดชอบ  

- โครงการศึกษาดูงานและสงเสริมประสบการณของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวร มอบหมายให อาจารยณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ เปน ผูรับผิดชอบ 

- โครงการประกันคณุภาพของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร มอบหมายให อาจารย

ณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ เปน ผูรับผิดชอบ 



- ๓ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒   วนัจันทรที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  

- การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวชาวิศวกรรมซอฟตแวร มอบหมายให 

อาจารยศิญาพัฒน  เสนจันทรฒิไชย เปน ผูรับผิดชอบ 

 และแผนการดำเนินงานของสาขาวิชาฯ เพื่อใหมีผูผลักดันใหเกิดผลและเปาหมาย
ตามวัตถุประสงคของแตละงานตอไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 ๑.๕ รายการครุภัณฑของสาขาวิชา 
  ประธานสาขา ไดมอบหมายใหอาจารยในสาขาวิชาทุกทาน รวมเสนอรายการ
ครุภัณฑที่ชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา เพื่อจะไดนำขอมูลเสนอรายการครุภัณฑตอ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปงบประมาณป ๒๕๖๔ โดยมุงเนนประโยชนทางวิชาการแกนักศึกษาเปนหลัก
และใชในการฝกปฏิบัติอยางแทจริง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๖ ทบทวนแผนการเรียนการสอน 
    ประธานสาขา ไดแจงเรื่องการทวนแผนการเรียนการสอน วานักศึกษาจะไดรับ
ความรูอะไรจากการเรียนการสอน การกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอน ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
เนนการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 ๑.๗ แจงผลการเรียนรายวิชาบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๑ 
ปการศึกษา ๒๕๖๒  
    อาจารยญาดามณี ตาเมืองมูล ไดรายงานผลการเรียนรายวิชาบูรณาการรวมกับการ
เรียนการสอน ดังนี ้

 รายวิชาบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน ไดเลือกรายวิชา ๕๖๗๓๖๐๕  การ
ทวนสอบและทดสอบซอฟตแวร มาใชในการบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับการทำงาน โดยมีการเชิญ
วิทยากรจากบริษัทวันดี โซลูชั่น เชียงใหมมาอบรมใหความรูและลงมือปฏิบัติในหัวขอ "การบริหารจัดการการ
ทดสอบซอฟตแวรและเครื่องมือซอฟตแวร" โดยหัวขอในการอบรมในครั้งนี้เปนสวนหนึ่งในเนื้อหาของรายวิชา 
และมีการมอบหมายโครงงานใหกับนักศึกษาโดยนำเนื้อหาในการอบรมมาบูรณาการกับโครงงานที่วิทยากร

มอบหมาย และมีการประเมินผลโครงงานรวมกับวิทยากร โดยผลการบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทำงานใน
ครั้งนี้  พบวา นักศึกษามีความกระตือรือรนในการอบรม มีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมกันการอบรมครั้งนี้ สวน
ผลจากการประเมินผลของโครงงานรวมกันกับวิทยากรและอาจารยที่มอบหมายใหกับนักศึกษาเพื่อนำความรู
และการประยุกตใชความรูกับงานจริง ไดคะแนนอยูในเกณฑด ี
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



- ๔ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒   วนัจันทรที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
     ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๒ เมื่อวันจันทรที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ หองสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรชั้น ๔ นั้น ฝายเลขานุการ 
ไดจัดทำรายงานการประชุมเรียบรอยแลว มีจำนวน ๕ หนา รายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   
 ๓.๑ ติดตามผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ประธานมอบหมายงานการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรรายองคประกอบ ๖ ประกอบ ดังนี ้ 

องคประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน  มอบหมายให อาจารยณชิา นภาพร จงกะสิกิจ เปนผูรับผิดชอบ 
องคประกอบที่ ๒ บัณฑิต   มอบหมายให ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ เปนผูรับผิดชอบ 
องคประกอบที่ ๓ นักศึกษา      
 ตัวบงชี้ที่ ๓.๑  มอบหมายให อาจารยศิญาพัฒน เสนจันทรฒิไชย เปนผูรับผิดชอบ 
 ตัวบงชี้ที่ ๓.๒  มอบหมายให อาจารยญาดามณี ตาเมืองมูล เปนผูรับผิดชอบ 
 ตัวบงชี้ที่ ๓.๓  มอบหมายให อาจารยญาดามณี ตาเมืองมูล เปนผูรับผิดชอบ 
องคประกอบที่ ๔ อาจารย     
 ตัวบงชี้ที่ ๔.๑  มอบหมายให อาจารยศักดิ์ชัย ศรีมากรณ เปนผูรับผิดชอบ 
 ตัวบงชี้ที่ ๔.๒  มอบหมายให อาจารยศักดิ์ชัย ศรีมากรณ เปนผูรับผิดชอบ 
 ตัวบงชี้ที่ ๔.๓  มอบหมายให อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ เปนผูรับผิดชอบ 
องคประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
  มอบหมายให ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ เปนผูรับผิดชอบ  
องคประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  มอบหมายให ผศ.นพนันท สุขสมบูรณ ผูรับผิดชอบ  

 
องคประกอบท่ี ๑ การกำกับมาตรฐาน 
ผลติดตาม  

- คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร ตองมีผลงานทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการในรอบ ๕ ป 

ยอนหลัง 

o ผศ.นพนันท สุขสมบูรณ  การเผยแพรลาสุด  พ.ศ. ๒๕๖๑ (นับ ๒ ป) 
o ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ   การเผยแพรลาสุด  พ.ศ. ๒๕๖๑ (นับ ๒ ป) 
o อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ  การเผยแพรลาสุด  พ.ศ. ๒๕๖๑ (นับ ๒ ป) 
o อ.ญาดามณี ตาเมืองมูล   การเผยแพรลาสุด  พ.ศ. ๒๕๖๐ (นับ ๓ ป) 
o อ.ศิญาพัฒน เสนจันทรฒิไชย การเผยแพรลาสุด  พ.ศ. ๒๕๖๐ (นับ ๓ ป) 
o อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ  การเผยแพรลาสุด  พ.ศ. ๒๕๕๙ (นับ ๔ ป) 

 

 



- ๕ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒   วนัจันทรที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  

องคประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 
ผลติดตาม  

- การพัฒนาหลักสูตร WIL และเริ่มกิจกรรมในปการศกึษา ๒๕๖๒ (นักศึกษาชั้นปที่ ๓) 
จุดแข็ง บัณฑิตที่สำเร็จการศกึษามีการทำงานตรงสาขาวิชาชีพในอัตราสูง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. หลักสูตรควรทำความรวมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือสรางความเขมแข็งในการผลิตบัณฑติ 
๒. ควรมีการประสานงาน รวบรวม ผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตใหไดอยางนอย รอยละ ๘๐ เพ่ือ

นำขอมูลที่ไดไปพัฒนาการผลิตบัณฑิตตรงตามที่สถานประกอบการตองการ 
 

องคประกอบท่ี ๓ นักศึกษา 
ผลติดตาม  

- อัตราการคงอยู ๔ ปการศึกษา 
- ปจจัยที่มีผลกระทบตอการคงอยูของนักศึกษา 
- ระบบการรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
- สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 

- ระดับความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑. หลักสูตรควรวิเคราะหแหลงท่ีมาของผูสนใจเขาศึกษา เพ่ือเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธ 

๒. ควรเรงหาวิธีการเชิงรุกใหนักศึกษาสามารถสำเร็จการศกึษาตามที่หลักสูตรกำหนด 
๓. ควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมหรือหาความรวมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 

๒๑ และนำผลสัมฤทธิ ์ในการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหมีผลการเรียนรูเปนไปตามท่ี
หลักสูตรกำหนด 
 

องคประกอบท่ี ๔ อาจารย 
ผลติดตาม  

- การวางแผนอัตรากำลัง  
- ผลการพัฒนาอาจารยในดานการทำผลงานวิชาการ /ภาระงาน  
- ผลการอบรมพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการและวิชาชีพของอาจารย 

- อัตราการตีพิมพผลงานในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

- ระดับความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตร 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑. ควรสงเสริมใหอาจารยมีการพัฒนาคุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
๒. ควรสงเสริมใหอาจารยพัฒนาผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง และมีคุณภาพที่สูงข้ึน 
๓. ควรมีการวางระบบเพ่ือเอ้ืออำนวยใหอาจารยที่จะพัฒนาผลงานวิชาการ เพ่ือขอตำแหนงทางวิชาการ 

 



- ๖ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒   วนัจันทรที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  

องคประกอบท่ี ๕ หลักสูตร 
ผลติดตาม  

- การกำกับติดตามแผนการเรียนรู 
- การบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับการบูรณาการกับการวิจัย  

- การบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับการบริการวิชาการทางสังคม  

- การบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑. ควรมีการเชิญผูทรงคณุวุฒินอกสาขาเขามามีสวนรวมเปนกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู 
๒. ควรนำผลที่ไดจากการทวนสอบผลการเรียนรูมาพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดเปนรูปธรรม 
๓. ควรมีการกำหนดระบบการติดตามการจัดเรียนการสอนใหสอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละรายวิชา

ตามที่หลักสูตรกำหนด 
 
องคประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลติดตาม  

- การวางแผนและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

- ระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาและอาจารยมีความเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑. ควรมีการวางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ิมเติมจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
๒. ควรนำผลประเมินการใชสิ่งสนับสนุนจากอาจารยและนักศึกษามารวมในการพิจารณาวางแผน เพื่อใหเกิด

การพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
 

มติที่ประชมุ รับทราบ และ ใหคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาดำเนินการปรับปรุงและเรงรัดงานดาน
ประกันคุณภาพการศกึษาของสาขาวิชาในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย 
 รายวิชา สถิติ (ชั้นปที่ ๑-๑/๒๕๖๒) นำระเบียบวิธีวิจัยมาใชในการเรียนการสอน 
เชน การตั้งโจทย ในการหาขอมูลเชิงสถิติดวยการตั้งสมมุติฐาน นำเสนอ สรุปวัดและประเมินผล  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๒ การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ 
   อาจารยนพนันท สุขสมบูรณ ไดแจงการดำเนินกิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการในรายวิชาอัลกอรึทึ่ม และวิชาสื่อสารขอมูลและเครือขาย  โดยมอบหมายใหนักศึกษา



- ๗ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒   วนัจันทรที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  

เปนผูชวยวิทยากรในการอบรม ในหลักสูตร อัลกอริทึม เบื้องตน และการพัฒนาเว็บไวตเบื้องตน โดยมีผูเขารวม
โครงการจากโรงเรียนแมสุกศึกษา โรงเรียนทุงอุดมวิทยา โรงเรียนแมเมาะวิทยา และโรงเรียนสุนทรศึกษา  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๓ การบูรณาการการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ 
 อาจารยญาดามณี  ตาเมืองมูล ไดแจงประมาณวันที ่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
ผูเชี่ยวชาญของบริษัททวิน และบริษัทวันดี จะเขามาใหความรู และพิจารณานักศึกษา และเขามาปรึกษาเพ่ือ
เปดรับนักศึกษา สหกิจศึกษา ๑๐ เดือน ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร  
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   ๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร 

         อาจารยศักดิ ์ชัย ศรีมากรณ ไดรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการอบรม

สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในหัวขอ “Big Data and AI” ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผาน

มา โดยไดรับเชิญคุณเสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ วิทยากรผูเชียวชาญ ดานการพัฒนาซอฟตแวร ระบบงานเชื่อมโยง

ขอมูลขนาดใหญ โดยวิทยากรไดใหความรูพื ้นฐานเกี่ยวกับระบบงานดาน Big Data  และการประยุกตใชงาน
รวมกับ AI มีขอเสนอแนะ ๒ ขอ คือ ๑) หากมีระยะเวลาการอบรมเพิ่มขึ้น จะชวยทำใหการฝกฝนปฏิบัติการ 

Work Shop มีกรณีศึกษาที่หลากหลายขึ้น จะชวยใหบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ไดเรียนรู เทคนิค
วิธีการที่นาสนใจ และสามารถนำไปประยุกตใชไดตอไป และ ๒) เทคนิคและวิธีการที่เกี่ยวของกับ Big Data  
and AI ยังมีอีกมากมาย จำเปนที่ บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ตองติดตามขาวสาร และเทคโนลยี
ตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือนำมาปรับใชไดทัน และเหมาะสมตอไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา  

 ๕.๑ แนวทางประชาสัมพันธ เพื่อความอยูรอดของสาขาวิชา 
วางแผนการประชาสัมพันธเปน ๒ ดาน คือ 
ดานที่ ๑ ประชาสัมพันธเรงดวน 

๑) ประสานโรงเรียนเครือขายเพ่ือชวยประชาสัมพันธหลักสูตร มอบหมายอาจารยศักดิ์ชัย ศรีมากรณ
และนส.นันทวิกา สุทธิพันธ 

๒) จัดทำภาพถาย และวิดิทัศนภายในสาขาวิชาฯ กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ มุมที่นาสนใจ มุม
การศกึษา มอบหมายอาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ประสานงานนายทศพล และนายยุทธการ 

๓) ประสานศิษยเกา เก็บขอมูลสถานที่ทำงาน ตำแหนงงาน ภาพถาย จำแนกเปน ๒ กรณี คือ ศิษย
เกาทำงานราชการ และ ศิษยเกาทำงานเอกชนหรือศึกษาตอ มอบหมายอาจารยญาดามณี ตา
เมืองมูล 



- ๘ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒   วนัจันทรที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  

 
มติที่ประชมุ รวบรวมผลการประสาน และรูปถายพรอมตกแตงตาง ๆ เพื ่อพิจารณาในชวงสิ ้นเดือน

สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

ดานที่ ๒ ประชาสัมพันธระยะยาว  
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เสนอการจัดทำบริการวิชาการตามทักษะความสามารถของ

สาขาวิชาวิชา โดยมุงผลิตระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานของโรงเรียนแบบครบวงจร โดยจะใช
งบประมาณป ๒๕๖๓ และขอความรวมมือคณาจารยเพื่อรวมกันผลิตโดยใชหลักการดานวิศวกรรมซอฟตแวร 
เพ่ือประโยชน ๔ ขอดังนี ้

๑) สรางตัวแบบการพัฒนาซอฟตแวรเปนตัวอยางเปนระบบแกนักศึกษา  
๒) เปนชองทางประชาสัมพันธสาขาวิชาฯ เผยแพรศักยภาพดานอาชีพ ตอทองถิ่น สรางชื่อเสียงและ

ขอความรวมมือจากทางโรงเรียนเครือขาย 
๓) แสวงหารายไดแกสาขาวิชาเพ่ือชวยสนับสนุนคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
๔) สรางชองทางการทำผลงานวิชาการ ดานการรับใชสังคม 
 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
 
 ๕.๒ การเสนอจัดงาน Goodbye senior ของนักศึกษาชั้นปที่ ๓ 
 ประธานสาขา ไดรับการเสนอจัดงาน Goodbye senior จากนักศึกษาชั้นปที่ ๓ ที่
ไดรับผิดชอบการจัดงาน ในเรื่องการจัดงานนอกสถานที่ ณ สวนอากง ในชวงเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓ โดยมี
รายละเอียดเบ้ืองตนดังนี้ 

- (เชา) กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยฯ กีฬาพื้นบาน/ ชัก
คะเยอ/ ฟุตบอล 

- (เย็น) สวนอากง คาใชจายนอกสถานที่ ๒๗,๐๐๐ บาท โดยรานบริการอาหาร 
เครื่องดื่ม (ไมมีแอลกอฮอล) สถานที่เวที เครื่องเสียง และซุมตกแตง 

- มีการวางแผนจัดเก็บเงินนักศึกษาป ๑-๒ คนละ ๔๕๐ บาท สวนป ๓ เก็บเงิน
คนละ ๙๐๐ บาท และใชเงนิหองมาสนับสนุนกิจกรรมภายในงาน 

- อาจารย/ศิษยเกา ของขวัญ และเงินสนับสนุน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมขอมอบหมายให อาจารยศักดิ์ชัย เขาปรึกษาเจาของสถานที่เก่ียวกับความปลอดภัย

ของสถานที่กอนพิจารณา เนื่องจากพื้นที่เปนสาธารณะควบคุมการใหบริการยาก และนำเขา
พิจารณาที่ประชุมอีกครั้ง และมอบหมายใหอาจารย  ญาดามณ ีตาเมืองมูล ควบคุมการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมของกลุมนักศึกษาที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 



- ๙ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒   วนัจันทรที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  

 ๕.๓ สรุปการใชจายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ประจำป ๒๕๖๒ 
 นางสาวนันทวิกา สุทธิพันธ ไดรายงานผลการดำเนินงานการใชจายงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี ้
 

ลำดับ
ที ่

หนวยงาน 
แผนงาน/งานโครงการ/หมวดเงิน 

แผนดิน รายได งบท่ีไดรับการ
จัดสรร 

จำนวนเงินท่ี
ขอดำเนินการ

ไปแลว 

คงเหลือ 

๑ โครงการสหกิจศึกษา    ๖,๕๐๐.๐๐ ๖,๕๐๐.๐๐ - 
     ๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ - 

๒ โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ 

    ๒๖,๒๐๐.๐๐ ๒๖,๒๐๐.๐๐ - 
   ๑,๓๐๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐ - 

๓ โครงการประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบ    ๓,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ - 
๔ โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอน 
   ๓๕,๑๕๐.๐๐ ๓๕,๑๔๙.๐๐ ๒.๐๐ 

    ๓๕,๓๐๐.๐๐ ๔,๙๐๐.๐๐ ๓๐,๔๐๐.๐๐ 
๕ โครงการศกึษาดูงานของนักศึกษา    ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ - 
     ๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ - 

๖ โครงการอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม    ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐ - 
     ๒,๖๐๐.๐๐ ๒,๖๐๐.๐๐ - 

๗ โครงการส ง เสร ิมการพ ัฒนาศ ักยภาพของ
บุคลากร 

   ๑๖,๘๐๐.๐๐ ๑๖,๘๐๐.๐๐ - 

๘ งานวิจ ัย เร ื ่อง การพัฒนาชองทางการเขาถึง
ผลิตภัณฑเซรามิก ดวยสื่อดิจิทัลสมัยใหม เพ่ือ
ความไดเปรียบทางการแขงขันของผูประกอบการ
ขนาดยอมฯ 

   ๒๗๖,๒๐๐.๐๐ ๒๗๖,๒๐๐.๐๐ - 

๙ โครงการบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลย ี    ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ - 
๑๐ โครงการสงเสริมปลูกจิตสำนักคนราชภัฏ    ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ - 
๑๑ โครงการประกันคณุภาพการศกึษา    ๑,๘๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐ - 

     ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ - 
๑๒ การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสาขา    ๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ - 

 
มติที่ประชมุ รับทราบ 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒   วนัจันทรที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  

 ๕.๔ ขอรองเรียนของสาขาวิชา 
 ประธานสาขา ไดสอบถามถึงกลองรองเรียนของนักศึกษา นางสาวนันทวิกา สุทธิ
พันธ ไดรายงานวา จากการเปดกลองรองเรียน ไมพบขอรองเรียนของนักศึกษา 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  

  - 
 

ปดประชุมเวลา   ๑๖. ๓๐ น.   
 
 

นางสาวนันทวิกา  สุทธิพันธ  บันทึกรายงานการประชุม 
อาจารยญาดามณี  ตาเมืองมูล ผูทาน 

     อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ผูตรวจ 


