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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙   วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ 

วันพุธที่  ๓๑  พฤษภาคม  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  ๐๙.๐๐ น. 

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

 ๑.๑ การมอบหมายรายวิชากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบในภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
  ประธานมอบหมายรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ให้กับอาจารย์ในสาขาวิชา ซ่ึงรายละเอียดของการมอบหมายรายวิชาต่างๆ มีดังนี้ 
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รับผิดชอบการสอน ๑ วิชา คือ 
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      ๑. วิชาการออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี  
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ รับผิดชอบการสอน ๑ วิชา คือ 
      ๑. วิชาการสร้างและการวิวัฒน์ซอฟต์แวร์ 
    - อาจารย์ศกัดิ์ชัย ศรีมากรณ์ รับผิดชอบการสอน  ๔ วิชา คือ 
      ๑. วิชาสถิติส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
      ๒. วิชาระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
      ๓. วิชาระบบการสื่อสารไร้สาย 
      ๔. วิชาสัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
    - อาจารย์ญาดา ตาเมืองมูล รับผิดชอบการสอน ๓ วิชา คือ 
      ๑. วิชาการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
      ๒. วิชาการก าหนดความต้องการและการจัดการซอฟต์แวร์ 
      ๓. วิชากระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ 
    - อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ รับผิดชอบการสอน ๓ วิชา คือ 
      ๑. วิชาระบบฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนาฐานข้อมูล 
      ๒. วิชาการประสานความร่วมมือในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
      ๓. วิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นกลุ่ม 
     - อาจารย์ศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย รับผิดชอบการสอน ๓ วิชา คือ 
      ๑. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
      ๒. วิชาคณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับวิศวกรรม 
      ๓. วิชาการสร้างภาพยนตร์กราฟิกแอนิเมชัน 
 
   ซึ่งประธานได้เน้นย้ ากับอาจารย์ในสาขาวิชาให้ท าการพัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนของรายวิชาที่ได้รับผิดชอบให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพและ
ความต้องการของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มเรียน และให้อาจารย์ผู้สอนใช้เทคโนโลยีหรือสื่อนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริม
ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษากับผู้สอน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  
   ๑.๒ การกรอกข้อมูลประวัตินักวิจัยในระบบ MIMF 
   ประธานได้แจ้งให้อาจารย์ในสาขาวิชา เข้าไปในระบบสารสนเทศ MIMF เพ่ือ
ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขประวัตินักวิจัยให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   ๑.๓ แนวทางการเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   ประธานได้ชี้แจงถึงแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จะถูกก ากับ
ด้วย ทมอ จากมติการประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ รูปแบบการคัดเลือกนักศึกษา จะมีทั้งหมด ๕ รอบ คือ 

- รอบท่ี ๑ นักศึกษาไม่ต้องสอบ ดูแฟ้มประวัติผลงาน หรือพอร์ท ฟอริโอ 
- รอบท่ี ๒ นักศึกษาโควตา รับเฉพาะนักศึกษาภายในพ้ืนที่ 
- รอบท่ี ๓ นักศึกษายื่นใบสมัครโดยตรง 
- รอบท่ี ๔ นักศึกษาที่ใช้ผลคะแนนสอบแอด มิชชั่น 
- รอบท่ี ๕ เปิดรับนักศึกษาอิสระ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   ๑.๔ จ านวนยอดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   ประธานได้แจ้งยอดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีจ านวน 
๑,๕๐๐ คน และในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ จะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เวลา ๘.๐๐ น. ขอ
เชิญชวนอาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วม รับฟังในการปฐมนิเทศครั้งนี้ด้วย และจัดเตรียมนักศึกษารุ่นพ่ีในการจัด
กิจกรรมรับน้องในวันปฐมนิเทศเบื้องต้น 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๕ ก าหนดการส่ง มคอ.๓ ปีการศึกษา ๑ 
 ประธานได้แจ้งก าหนดการส่ง มคอ.๓ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้อาจารย์
ผู้สอนจัดเตรียมมคอ.๓ และมอบหมายให้นางสาวนันทวิกา สุทธิพันธ์ รวบรวมไฟล์เอกสาร มคอ.๓ พร้อมกับ
จัดส่งทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้ทันตามก าหนดการ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๖ ครุภัณฑ์ งบประมาณปี ๒๕๖๑ 
 ประธานได้ให้อาจารย์ในสาขาวิชาเสนอรายการครุภัณฑ์ งบประมาณปี ๒๕๖๑ ว่า
สาขาวิชาต้องการครุภัณฑ์อะไร ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานภายในสาขาวิชา และให้เสนอรายการ
ครุภัณฑ์ ในงบเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัย  
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  ๑.๗ การติดตามการยื่นขอผลงานวิชาการของอาจารย์ 
  ประธานได้สอบถามถึงการยื่นขอผลงานวิชาการของอาจารย์ อาจารย์ณิชา นภาพร 
จงกะสิกิจ ได้รายงานว่าจากการวางแผนในการยื่นขอผลงานวิชาการของอาจารย์ภายในสาขาวิชา ตอนนี้ได้ยื่น
เอกสารในการขอผลงานวิชาการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจเอกสารการขอผลงาน
วิชาการ ส่วนอาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ ได้รายงานว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการจัดท าเอกสาร และจะด าเนินการยื่น
ขอผลงานวิชาการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้ 
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๘ การเลือกประธานสาขาวิชาคนใหม่ 
 ประธานได้แจ้งถึงการหมดวาระของประธานสาขา ว่าจะหมดวาระประธานสาขาใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ นี้ ขอให้อาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกันเสนอรายชื่อประธานสาขาคนใหม่ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๘ การติดตามกิจกรรมของนักศึกษา 
 ประธานได้มอบหมายให้อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบติดตามการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชา ทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
     ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 
๕/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้น ๔ นั้น ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจ านวน ๘ หน้า รายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง   
 - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
    ๔.๑ การเร่งรัดการใช้งบประมาณของสาขาวิชา 
    ประธานสาขาได้รายงานสรุปการใช้งบประมาณของสาขาวิชา ซึ่งไม่ เป็นไปตามเป้า 
จึงขอเร่งรัดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน โดยควร
ใช้งบประมาณแผ่นดิน ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และงบรายได้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๐  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๒ การจัดตั้งชมรมของสาขาวิชา 
 อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ได้แจ้งถึงรายละเอียดในการจัดตั้งโครงการ จาก
การสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการจัดตั้งชมรม รายละเอียดดังนี้ การจัดตั้งชมรมของนักศึกษา จะต้องมี
นักศึกษาจ านวน ๓ สาขาวิชา และมีนักศึกษาจ านวน ๘๐ คนขึ้นไป ถึงจะเปิดเป็นชมรมได้ ส่วนกฏ ระเบียบ 
ของชมรม ให้ทางอาจารย์ผู้ควบคุม เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ และทางมหาวิทยาลัยจะมีเงินอุดหนุนชมรม ปี
การศึกษาละ ประมาณ ๑,๐๐๐ บาท 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๓ รายงานผลการเข้าร่วมประชุม KM ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 อาจารย์ญาดา ตาเมืองมูล ได้รายงานผลจากการเข้าร่วมประชุม KM ด้านงานวิจัย
ในการขอทุนวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งเราจะสามารถขอทุนวิจัยและได้งบสนับสนุนได้นั้นอย่างแรกต้องมี
เครือข่ายในการท างานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการที่เคยท างานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่เคยเรียนในระดับปริญญาเอก โท 
หรือเพ่ือนที่เราเคยท างานวิจัยร่วมกัน เมื่องานวิจัยที่เราร่วมกับเครือข่ายเป็นผลงานที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับ เป็นการขอทุนวิจัยกับหน่วยงานภายนอกก็จะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แต่ที่ส าคัญคือจะต้องรักษา
คุณภาพของงานและชื่อเสียงไว้จะท าให้เราได้รับความเชื่อถือจากผู้ให้ทุนวิจัยกับเรา 
 อาจารย์ศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย ได้รายงานผลจากการเข้าร่วมประชุม KM ใน
หัวข้อเรื่องการคงอยู่ของนักศึกษา ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ควรมีแนวทางในการปรับปรุงเรื่องการ
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รักษาการคงอยู่ของนักศึกษา ในเรื่องของ สถานที่ บรรยากาศภายในอาคาร ห้องเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษา
ควรให้ค าแนะน า ปรึกษากับนักศึกษาได้โดยตรงทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัวของนักศึกษา  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๔ รายงานผลการแข่งขันการพัฒนา Web application with Gistda 
Portal  
 อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ ได้รายงานผลจากการน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันการพัฒนา Web application with Gistda Portal ณ คณะสังศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อทีม 
Yellow Claw รายชื่อสมาชิก นายอนุรักษ์ วรรณผ่องใส , นายธวัชชัย ใหม่มาเมือง และนายนราธิป จันทร์
ทิพย์ ผลการแข่งขันคือ นักศึกษาสามารถเข้าสู่รอบการคัดเลือก ๗ ทีมเท่านั้น และไม่ผ่านเข้าไปสู่รอบคัดเลือก 
๒ ทีมสุดท้าย ประธานสาขาได้เสนอให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม น าความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษารุ่นน้อง 
เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในปีต่อไป 
 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 ๔.๕ การวางแผนการให้ค าปรึกษานักศึกษา 
 ประธานได้ชี้แจงถึงการวางแผนให้ค าปรึกษา และการแนะแนวแก่นักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยแบ่งการให้ค าปรึกษาเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ , ด้านข้อมูลข้าวสาร 
และด้านการเรียนการสอน ทักษะการใช้ชีวิตและการช่วยเหลือด้านต่างๆ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
 ๕.๑ อาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษารหัส ๖๐ 
 ประธานได้มอบหมายให้อาจารย์ศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รหัส ๖๐ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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  ๕.๒ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 
  ประธานได้ชี้แจงถึงรายละเอียด การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ควร
เพ่ิมกระบวนการในการสอบทักษะทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ก่อนการจัดกิจกรรม ควรมีการสอบเพ่ือวัด
ทักษะด้านความรู้ของนักศึกษาก่อน เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ และสามารถจัดกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมได้เหมาะสมส าหรับนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 ๕.๓ การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
 ประธานได้มอบหมายให้อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดการประชุมผู้ปกครองของสาขาวิชา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน การสอน กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา แจ้งผลการเรียน และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหลักสูตรและผู้ปกครอง รวมทั้งเป็น
การเพ่ิมช่องทางในการติดต่อระหว่างผู้ปกครองนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชา 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
  ๖.๑ การพัฒนาอาจารย์ในสาขาวิชา 
  ประธาน ได้เร่งรัดให้อาจารย์ในสาขาวิชา เข้ารับการอบรมเพ่ือเป็นการพัฒนา
ความรู้ของอาจารย์ เพ่ือที่จะได้น าความรู้ที่ได้จากการอบรม มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา โดยขอเน้นในการ
อบรมเรื่องการท าแอพพลิเคชั่น เพ่ือรองรับกับครุภัณฑ์ของสาขาวิชาที่มีอยู่  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  ๖.๒  กล่องแสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียน 
  ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวนันทวิกา สุทธิพันธ์ เป็นผู้ดูแล กล่องแสดงความ
คิดเห็น หรือข้อร้องเรียนของสาขาวิชา และเม่ือเปิดกล่องรับแสดงความคิดเห็น ไม่พบข้อร้องเรียน 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
   
ปิดประชุมเวลา   ๑๖. ๐๐ น.   
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นางสาวนันทวิกา  สุทธิพันธ ์  บันทึกรายงานการประชุม 
อาจารย์ญาดา     ตาเมืองมลู  ผู้ทาน 
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