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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙   วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ 

วันศุกร์ที่  ๒๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  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 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพนนัท ์ สุขสมบูรณ์- 
 

รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางสาวนันทวิกา สุทธิพันธ์ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
    
   ๑.๑ การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
   ประธานสาขาได้ขอความร่วมมือกับอาจารย์ในสาขาวิชาทุกท่าน เน้นการ
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาให้ทั่วถึง และด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙   วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  

 
   ๑.๒ การท าผลงานวิชาการของอาจารย์ 
   ประธานได้สอบถามถึงความคืบหน้าของการท าผลงานวิชาการของอาจารย์ และเร่ง
ผลักดันการท าผลงานของอาจารย์ อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ได้รายงานว่าตอนนี้การท าผลงานวิชาการ
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 
มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
   ๑.๓ เอกสารมคอ.๒  
   ประธานได้มอบหมายให้อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ แก้ไขเอกสารมคอ.๒ ตาม
ค าแนะน าจากที่ประชุมสภาวิชาการ และให้ด าเนินการติดต่อ ประสานงานกองบริการการศึกษาเรื่องรูปเล่ม
เอกสารมคอ.๒ ต่อไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๔ การเตรียมความพร้อมในการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๕ 
 ประธานสาขาได้แจ้งอาจารย์ในสาขาวิชา ควรเตรียมความพร้อมในการจัดท า มคอ.
๓ ของการเรียนการสอน โดยควรเน้นด้านเนื้อหาการเรียนการสอน และ มคอ.๕ โดยมอบหมายให้นส.นันทวิกา 
สุทธิพันธ์ ด าเนินการรวบรวมไฟล์เอกสาร และจัดส่งให้ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๕ การอบรมการเตรียมตลาดรายงาน 
 ประธานสาขา ได้มอบหมายให้นส.นันทวิกา สุทธิพันธ์ แจ้งรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 
๓ จ านวน ๑๙ คน เข้ารับการอบรมแทนนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เนื่องจากว่านักศึกษาชั้นปีที่ ๔ อยู่ในช่วงการ
ฝึกงานสหกิจศึกษาจึงไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙   วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  

 ๑.๕ การเตรียมความพร้อมการจัดงาน ราชภัฏ IT Fairs ครั้งที่ ๑๒ 
 ประธาน สาขา ได้ แ จ้ งก าห น ดการจั ด งาน  ราชภั ฏ  IT Fairs ครั้ งที่  ๑ ๒             
วันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ทางสาขาวิชาจัดเตรียมบูธแสดงหลักสูตรของสาขาวิชา และการจัด
อบรมเทคนิคการใช้ Excel ให้เรียบร้อย  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๖ รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ 
 ประธานสาขา ได้ชี้แจงถึงการใช้งบประมาณของสาขาวิชาในไตรมาสที่ ๑ และเร่ง
ให้ด าเนินโครงการให้ตรงตามไตรมาส และมอบหมายให้นส.นันทวิกา สุทธิพันธ์ ท ารายงาน ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ ส่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
     ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 
๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้น ๔ นั้น ฝ่ายเลขานุการ ได้
จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจ านวน ๑๔ หน้า รายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง   
 
 ๓.๑ ติดตามการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ 
 ประธานสาขา ได้สอบถามการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้ารับการอบรม สัมมนา ทาง
วิชาการและวิชาชีพของอาจารย์ในสาขาวิชา พบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์  สุขสมบูรณ์และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๔  (34th  WUNCA) ในวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชามองหาหลักสูตรการอบรม หรือ
สัมมนาที่สนใจ และท าเรื่องเดินทางขอไปราชการในหัวข้ออบรมหรือสัมมนาที่สนใจ และเบิกจ่ายงบประมาณที่
ได้แจ้งไว้ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙   วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๓.๒ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการของสาขาวิชา 
 ประธานสาขา ได้สอบถามถึงผลการด าเนินการโครงการต่างๆ ของสาขาวิชา ที่
มอบหมายให้กับอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รายงานผลการ
ด าเนินงานต่างๆ แล้วพบว่า มี ๓ โครงการที่มีการด าเนินการ ดังนี้ 

- โครงการสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้รับผิดชอบโครงการคือ 
อาจารย์ญาดา  ตาเมืองมูล ได้รายงานว่า ขณะนี้นักศึกษาได้ออกฝึกสหกิจศึกษาโดยก าหนดช่วงเวลาการฝึกสห
กิจศึกษาตามก าหนดการเดียวกับศูนย์สหกิจศึกษาระหว่างวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  
และขณะนี้ได้ท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศเป็นที่เรียบร้อย โดยอาจารย์นิเทศสามารถวางแผนและด าเนินการ
ออกนเิทศก์นักศึกษาได้ 

- โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ผู้รับผิดชอบโครงการคือ อาจารย์ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย ได้รายงานว่า ขณะนี้ได้ติดตาม
ประสานวันและเวลาอบรมของนักศึกษาสาขาวิชา ซึ่งถ้าได้ก าหนดการแล้วจะแจ้งนักศึกษาสาขาวิชาให้เข้าร่วม
ต่อไป 

- โครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้รับผิดชอบโครงการคือ 
อาจารย์ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิ ไชย ได้รายงานว่า ได้ท าขึ้นโครงการและวางแผนการจัดส่งแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดล าปาง และจังหวัดใกล้เคียง  และจะรีบด าเนินการจัดส่งทาง
ไปรษณีย์โดยเร็วที่สุด 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๓.๓ ติดตามและส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
 ประธาน ได้สอบถามความก้าวหน้าในการท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ณิชา 
นภาพร  จงกะสิกิจ และอาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ ซึ่งในขณะนี้อาจารย์ณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ และอาจารย์
ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ พบว่า อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ต้องการเปลี่ยนวิชาในการจัดท าแผนการสอน เพ่ือ
สอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตรที่จะท าการปรับปรุงใหม่ ส่วนอาจารย์ณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ ได้
ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการสอบใกล้แล้วเสร็จ และจะน าเอกสารประกอบการสอนไปให้และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ท าการตรวจสอบและแนะน าหากมีข้อแก้ไขใดๆ เพ่ือพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 



- ๕ - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙   วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
    - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
  - 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑ การก าหนดการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
  ประธานสาขา แจ้งก าหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐ น.   
 
 

นางสาวนันทวิกา  สุทธิพันธ ์  บันทึกรายงานการประชุม 
อาจารย์ญาดา     ตาเมืองมลู  ผู้ทาน 

     ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พจิตร สุขสมบูรณ ์ ผู้ตรวจ 
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