ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
ประชุมครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2554
วันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รายชื่อผู้ที่มาประชุม
1. ผศ.ศิริกร
อิ่นคํา
(ประธานสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์)
2. รศ.ชุติมา
เวทการ
(อาจารย์ประจําสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์)
3. ผศ.ธวัชไชย
ปานดํารง
(อาจารย์ประจําสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์)
4. นางสาวนันทิยา
สมสรวย
(อาจารย์ประจําสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์)
5. ผศ.สมชาย
เยี่ยงพฤกษาวัลย์
(อาจารย์ประจําสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์)
6. นายชลาพันธ์
อุปกิจ
(อาจารย์ประจําสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1.1 แจ้งจํานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2554 และกําหนดเปิดภาคเรียน วันที่ 1
มิถุนายน 2554 และเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนวันที่ 6 มิถุนายน 2554
1.2 กํ าหนดส่งแนวกรสอนที่สํานักงานเลขาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายในวั นที่ 30
พฤษภาคม 2554
1.3 การประชุมทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสอน สําหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 มี
ทั้งหมด 63 หน่วยกิต และมีการรับอาจารย์พิเศษ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1)อ.ศักดิ์สิทธิ์ คําหลวง 2) อ.
คณาวุฒิ คําลือปลูก และ 3) อ.สุริยพันธุ์ ยอดดี
1.4 ผลการประเมินสาขาวิชา ประจําปีการศึกษา 2553 โดยมีการประเมินระดับสาขาเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2554 ที่ผ่านมานั้น ผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการทั้งเกณฑ์ของสมศ.และสกอ.อยู่ในระดับดี และ
เฉพาะสกอ.อยู่ในระดับดีมาก โดยทางผู้ประเมินจะแจ้งอย่างเป็นทางการมาให้ทราบอีกครั้ง และสาขาจะได้นํา
ผลการประเมินพิจารณาหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
1.5 กิจกรรมโฮมรูม นักศึกษาทุกชั้นปี โดยทางมหาวิทยาลัยจะกําหนดวันเวลาในการพบปะพูดคุย
กับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นเดือนละ 1 ครั้ง ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน
เข้าพบนักศึกษาในวันและเวลาที่กําหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด
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1.6 คณะฯ ได้จัดทําคู่มือเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและส่งมายังสาขา เพื่อให้อาจารย์ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงขอให้อาจารย์ทุกท่านได้ใช้คู่มือดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ และในคู่มือจะมี
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญที่ชัดเจน ซึ่งอาจารย์สามารถนําไปกําหนดในมคอ.3 ของ
รายวิชาที่สอนได้
1.7 คณะฯ ได้จัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งในคู่มือจะมีรายละเอียดและแบบฟอร์มต่าง ๆ สําหรับ
ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงขอความร่วมมือ
อาจารย์ทุกท่านใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้คําปรึกษาต่อนักศึกษาอย่างเคร่งครัดต่อไป
1.8 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดจรรยายาบรรณของอาจารย์
และบุคลากรนั้น ขอให้อาจารย์ทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดตามคู่มือ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดย
สามารถดาวน์โหลดคู่มือจรรยาบรรณาอาจารย์และบุคลากรได้ที่เว็บไซต์ของคณะฯ ได้
1.9 มหาวิทยาลัยได้จัดทําประกาศ ปฏิทินกิจกรรมวิชาการสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ลงวันที่ 25
มกราคม 2554 ดังเอกสารที่แจก ขอให้อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2553 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานการใช้งบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ด้านการบริหารจัดการของสาขา
ประธาน แจ้งต่ อที่ ประชุ มเรื่ อง การใช้จ่ ายงบประมาณปี 2554 ในส่ว นของการบริ หารจั ดการ
ขณะนี้ได้ดําเนินการจัดซื้อวัสดุที่จําเป็นต่อสาขาไปแล้ว 5,000 บาท เหลืออยู่ 5,900 บาท หากอาจารย์ท่าน
ใดมีความประสงค์ต้องการวัสดุอะไรสามารถซื้อได้ภายในวันสิ้นสุดงบประมาณปี 2554
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีมติร่วมกันในที่ประชุม
รับทราบ
4.2 รายงานการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554
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ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดทําโครงการตามงบประมาณปี 2554 ว่าขณะนี้สาขาวิชาได้
จัดทําโครงการตามงบที่ได้รับการจัดสรรไป หากอาจารย์ท่านใดในสาขาวิชายังไม่ได้ดําเนินการโครงการที่
ได้รับมอบหมายต้องรีบเสนอขออนุมัติโครงการก่อนวันปิดงบประมาณ
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีมติร่วมกันในที่ประชุม
รับทราบ
4.3 รายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจําปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1
ประธานการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในภาคเรียนที่ 1/2554 ได้จัดการเรียนการสอนและรายวิชา โดยได้
กําหนดผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีอาจารย์พิเศษตามที่แจ้งให้ทราบแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามเอกสาร และ
ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุกท่านดําเนินการจัดทําทํา รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และแผนการสอน
ของแต่ละรายวิชาให้ด้วย เพื่อที่จะได้นําส่งต่อคณะต่อไป
มติที่ประชุม :
1) กําหนดให้อาจารย์ทุกท่านส่ง รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และแผนการสอนของแต่ล ะ
รายวิ ช า ภายในวั น ที่ 25 พฤษภาคม 2554และขอให้ นํ า ผลการประเมิ น การสอนของภาค
การศึกษาที่ผ่านมาระบุลงไปโดยจะต้องเขียนรายละเอียดการพัฒนาตามผลการประเมินด้วย
2) เห็นชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบสอน ดังตารางสรุปต่อไปนี้
ชื่อผู้สอน (ทุกคน)

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ย่อ)

จํานวนหน่วยกิต

จํานวน
นักศึกษา

(1)

2032409

3 (2-2-3)

25

อ. ศักดิ์สิทธิ์ คําหลวง(อ.พิเศษ)

(2)
(3)
(4)
(5)

2021103
2011205
2031114
2032203

3 (2-2-3)
3 (2-2-3)
3 (2-2-3)
3 (2-2-3)

29
29
19
19

ผศ. ศิริกร อิ่นคํา
อ. ชลาพันธ์ อุปกิจ
ผศ. ศิริกร อิ่นคํา
อ. ชลาพันธ์ อุปกิจ

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

2031121
2031120
2011205
2041114
2001113
2041113
2003803

3 (2-2-3)
3 (2-2-3)
3 (2-2-3)
3 (2-2-3)
3 (2-2-3)
3 (2-2-3)
2 (90)

29
29
25
6
29
6
12

อ. ศักดิ์สิทธิ์ คําหลวง(อ.พิเศษ)
ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์
ผศ. ธวัชไชย ปานดํารงค์
ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์
รศ. ชุติมา เวทการ
อ. สุริยพันธ์ ยอดดี(อ.พิเศษ)
ผศ. ศิริกร อิ่นคํา

(13) 2031112

การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศ
ศิลป์ **
การวาดเส้น
ประวัติศาสตร์การออกแบบ
การเขียนภาพประกอบ **
โปรแกรมประยุกต์ด้านกราฟิกเพื่อการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ **
หลักการออกแบบ
เขียนแบบพื้นฐาน
ศิลปกรรมไทย
วัสดุผลิตภัณฑ์ *
สีเพื่อการออกแบบ
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ *
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
แบบร่างเพื่อการนําเสนอ *

3 (2-2-3)

6

ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์

(14) 2004910

โครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์

3 (2-2-3)

12

(15) 2004911

การนําเสนอผลงานออกแบบประยุกต์
ศิลป์
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ *

3 (2-2-3)

25

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์

3 (2-2-3)

11

ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์

(16) 2004915

4

(17) 2031118
(18) 2033106
(19) 2043405
(20) 2043106
(21) 2043501

การออกแบบตัวอักษร**
การออกแบบนิเทศศิลป์ 2 **
การออกแบบงานตั้งแสดงและการ
ตกแต่ง **
การออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 2*
การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 2 *

3 (2-2-3)
3 (2-2-3)
3 (2-2-3)

14
19
11

ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์
อ. ชลาพันธ์ อุปกิจ
อ. สุริยพันธุ์ ยอดดี(อ.พิเศษ)

3 (2-2-3)
3 (2-2-3)

11
11

รศ. ชุติมา เวทการ
อ. คณาวุฒิ คําลือปลูก(อ.พิเศษ)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอพิจารณา
5.1 ปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 2555
ประธานการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรว่าขณะนี้ อยู่ระหว่างการร่างหลักสูตร
ตามแบบฟอร์ ม ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดคาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ประมาณสิ้ น เดื อ นพฤษภาคม 2554 โดยจะ
ดําเนิ นการวิพากษ์ หลั กสู ตรก่อนนําเสนอคณะกรรมการกรั่น กรองหลักสูต รต่อไป ระหว่างนี้ขอให้ทุกท่ าน
พิจารณา ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะร่วมวิพากษ์หลักสูตร และให้เสนอชื่อได้ที่ประธานสาขาฯ เพื่อพิจารณาจัดทําคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ ซึ่งจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ เป็นต้น
แจ้งเพิ่มเติมอีกว่า ขณะนี้สาขาวิชาฯ ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 เป็นหลักในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งปกติแล้วทางมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 4 ปี แต่เนื่องจากทาง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาโดยกําหนดให้
ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องมีการจัดทํามาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2555
ทํ า ให้ ท างสาขาจะต้ อ งมี ก ารวางแนวทางเตรี ย มรั บ ในการดํ า เนิ น การเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร โดยทาง
มหาวิ ท ยาลั ย จะเป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล และความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ก่ ค ณาจารย์ ทุ ก คนใน
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้กําหนดให้อาจารย์ที่มีรายวิชาสอนจัดทํา มคอ.3 รายละเอียดวิชาสอน
ขึ้นก่อนโดยอิงข้อมูลจากแนวการสอนเดิมและให้จัดส่งที่คณะฯ
มติที่ประชุม มีมติให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านในสาขาวิชาจะต้องจัดทํา มคอ.3 ทุกรายวิชาส่งคณะ
โดยใช้ตัวอย่างจากที่ทางมหาวิทยาลัย
5.3 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปี 1
ประธานการประชุมได้แจ้งว่า เรื่องการพิจารณาตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2554 ได้
เสนอชื่อ ผศ.ศิริกร อิ่นคํา เป็นที่ปรึกษา
มติที่ประชุม มีมติเห็นด้วยและแต่งตั้งให้ ผศ.ศิริกร อิ่นคําเป็นที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถโดยให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งใน
กลุ่มของตนเองรวมถึงหากมีนักศึกษาที่มีปัญหามาปรึกษาควรให้คําแนะนําโดยไม่แยกว่าเป็นที่ปรึกษาของ
ตนเองหรือไม่
5.4 การจัดกิจกรรมของนักศึกษา
ประธานการประชุมได้แจ้งว่า เรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีประกาศเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการรับน้อง
นั้น ในปีการศึกษา 2554 นี้สาขาได้นําประกาศติดบอร์ดประชาสัมพันธ์และให้อาจารย์ทุกท่านแจ้งนักศึกษา
ทุกรุ่นด้วย นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้พยายามกระตุ้นให้นักศึกษาทุกคนโดยเฉพาะชั้นปีที่ 1 ได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ทุกภาคส่วนจัดขึ้นโดยกําหนดไว้ว่าหากนักศึกษาผู้ใดเข้าร่วมกิจกรรมไม่
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ครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้จะไม่สามารถจบการศึกษาได้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของอาจารย์ทุกคน
ที่จ ะต้องกระตุ้ น ให้ นั กศึกษาเข้ าร่ วมกิ จกรรมทุ กกิ จกรรม นอกจากนี้ ในเรื่ องของการให้นั กศึ กษาเข้าร่ ว ม
กิจกรรมทางวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการระหว่างสาขาวิชา ระดับชาติและนานาชาติ สาขาวิชาควรนํา
นักศึกษาเช้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เนื่องจากสอดคล้องกับการประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของ
การผลิต บั ณฑิ ตขณะนี้ ทางสาขาวิ ช าได้ ตั้ งงบประมาณเอาไว้ ในแผนงบประมาณประจําปี 2554 รวมถึ ง
สาขาวิชาต้องจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้าน
บําเพ็ญประโยชน์และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะในด้านการบํารุงศิลปะวัฒนธรรมควรมีการ
กําหนดวัตถุประสงค์ที่มีประเด็นเกี่ยวกับการนําผลไปบูรณาการกับการเรียนการสอนด้วยอย่างไรก็ตาม คณะ
อาจจะเป็นผู้จัดกิจกรรมและให้สาขาวิชาเข้าร่วม ซึ่งจะต้องรอดูรายละเอียดจากทางคณะอีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนี้สาขาวิชาควรมีการจัดกิจกรรมระหว่างสาขาอื่นๆ ด้วยเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับนักศึกษาสาขาอื่นๆ
มติที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์ผู้ซึ่งรับผิดชอบองค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 3
ดําเนินการเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.5 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประธาน หารือที่ประชุม ในการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน
และการวิจัย
ประเด็นพิจารณา
1) บูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน
2) บูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการเข้ากับการวิจัย
มติที่ประชุม :
1) กําหนดให้นําผลจากโครงการอบรมศิลปะ 3 มิติสําหรับครูประถม บูรณาการกับการ
เรียนการสอน
2) กําหนดให้นํ าผลจากโครงการการพั ฒ นาศั กยภาพกลุ่ มผู้ ผ ลิ ตภั ณฑ์ ชุ มชนและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ตามโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-bases OTOP: KBO) บูรการ
เข้ากับการวิจัยของ ผศ.ธวัชไชย ปานดํารง
5.6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานการ หารือที่ประชุม ในการจัดกิจกรรมด้านการทํานําบํารุง และการบูรณาการเข้า
กับการเรียนการสอน
ประเด็นพิจารณา 1) กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสาขา
2) บูรณาการ กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียน
การสอน
มติที่ประชุม :
1) กําหนดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสาขาคือโครงการค่ายศิลปะ ที่มี
กิจกรรมหลากหลายที่บรรจุในโครงการ ดังนั้น ให้เพิ่มในเรื่องของกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมด้วย
2) กํ าหนดให้ มี การบู ร ณาการทํ านุ บํ ารุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเข้ ากั บ การเรี ย นการสอน
รายวิชาการออกแบบลวดลายและวิชาศิลปกรรมล้าน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
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- ไม่มี
มติที่ประชุม: รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.
(ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์)
ผู้จดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม
(ผศ.ศิริกร อิ่นคํา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

