
ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป ์
ประชุมคร้ังที่  1  ประจําปีการศึกษา  2554 
วันที่ 28 เมษายน  2554  เวลา  13.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
รายช่ือผู้ท่ีมาประชุม 

1. ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา     ประธานกรรมการ 
    (ประธานสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์) 
2. รศ.ชุติมา  เวทการ     กรรมการ 
    (อาจารย์ประจําสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์) 
3. ผศ.ธวัชไชย  ปานดํารง    กรรมการ 
    (อาจารย์ประจําสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์) 
4. นางสาวนันทิยา  สมสรวย     กรรมการ 
    (อาจารย์ประจําสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์) 
5. ผศ.สมชาย  เย่ียงพฤกษาวัลย์    กรรมการและเลขานุการ 
    (อาจารย์ประจําสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์) 
6. นายชลาพันธ์   อุปกิจ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    (อาจารย์ประจําสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์) 

 
เริ่มการประชุมเวลา  13.30 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 1.1  แจ้งจํานวนนักศึกษาชั้นปีท่ี 1  ประจําปีการศึกษา  2554 และกําหนดเปิดภาคเรียน วันท่ี 1 
มิถุนายน 2554 และเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนวันท่ี 6 มิถุนายน 2554 
 1.2  กําหนดส่งแนวกรสอนท่ีสํานักงานเลขาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายในวันท่ี  30  
พฤษภาคม  2554 
 1.3  การประชุมทําความเข้าใจเก่ียวกับวิชาสอน   สําหรับภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2554 มี
ท้ังหมด  63  หน่วยกิต  และมีการรับอาจารย์พิเศษ  จํานวน  3  ท่าน  ได้แก่  1)อ.ศักด์ิสิทธิ์  คําหลวง   2) อ.
คณาวุฒิ  คําลือปลูก และ 3) อ.สุริยพันธุ์ ยอดดี   
 1.4  ผลการประเมินสาขาวิชา ประจําปีการศึกษา 2553  โดยมีการประเมินระดับสาขาเม่ือวันท่ี 26 
เมษายน 2554 ท่ีผ่านมานั้น ผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการท้ังเกณฑ์ของสมศ.และสกอ.อยู่ในระดับดี และ
เฉพาะสกอ.อยู่ในระดับดีมาก โดยทางผู้ประเมินจะแจ้งอย่างเป็นทางการมาให้ทราบอีกครั้ง และสาขาจะได้นํา
ผลการประเมินพิจารณาหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงต่อไป  
 1.5  กิจกรรมโฮมรูม นักศึกษาทุกชั้นปี  โดยทางมหาวิทยาลัยจะกําหนดวันเวลาในการพบปะพูดคุย
กับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา  ซ่ึงส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นเดือนละ  1  ครั้ง  ขอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทุกท่าน
เข้าพบนักศึกษาในวันและเวลาท่ีกําหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด 



 2 

 1.6  คณะฯ ได้จัดทําคู่มือเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและส่งมายังสาขา เพ่ือให้อาจารย์ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงขอให้อาจารย์ทุกท่านได้ใช้คู่มือดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ และในคู่มือจะมี
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญท่ีชัดเจน ซ่ึงอาจารย์สามารถนําไปกําหนดในมคอ.3 ของ
รายวิชาท่ีสอนได้ 
 1.7 คณะฯ  ได้จัดทําคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา ซ่ึงในคู่มือจะมีรายละเอียดและแบบฟอร์มต่าง ๆ สําหรับ
ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงขอความร่วมมือ
อาจารย์ทุกท่านใช้คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือเป็นแนวทางให้คําปรึกษาต่อนักศึกษาอย่างเคร่งครัดต่อไป 
 1.8 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้กําหนดจรรยายาบรรณของอาจารย์
และบุคลากรนั้น ขอให้อาจารย์ทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดตามคู่มือ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดย
สามารถดาวน์โหลดคู่มือจรรยาบรรณาอาจารย์และบุคลากรได้ท่ีเว็บไซต์ของคณะฯ ได้ 
 1.9 มหาวิทยาลัยได้จัดทําประกาศ ปฏิทินกิจกรรมวิชาการสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ลงวันท่ี 25 
มกราคม 2554 ดังเอกสารท่ีแจก ขอให้อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบด้วย 
 
 มติท่ีประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 5  ปีการศึกษา  2553 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี 
 

มติท่ีประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1  รายงานการใช้งบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ.2554  ด้านการบริหารจัดการของสาขา 
 ประธาน แจ้งต่อท่ีประชุมเรื่อง  การใช้จ่ายงบประมาณปี  2554  ในส่วนของการบริหารจัดการ  
ขณะนี้ได้ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุท่ีจําเป็นต่อสาขาไปแล้ว  5,000 บาท  เหลืออยู่  5,900 บาท  หากอาจารย์ท่าน
ใดมีความประสงค์ต้องการวัสดุอะไรสามารถซ้ือได้ภายในวันสิ้นสุดงบประมาณปี  2554 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีมติร่วมกันในท่ีประชุม
รับทราบ 
 
 4.2  รายงานการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2554 
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 ประธาน แจ้งต่อท่ีประชุมเรื่องการจัดทําโครงการตามงบประมาณปี  2554  ว่าขณะนี้สาขาวิชาได้
จัดทําโครงการตามงบท่ีได้รับการจัดสรรไป  หากอาจารย์ท่านใดในสาขาวิชายังไม่ได้ดําเนินการโครงการท่ี
ได้รับมอบหมายต้องรีบเสนอขออนุมัติโครงการก่อนวันปิดงบประมาณ 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีมติร่วมกันในท่ีประชุม
รับทราบ 

 
4.3 รายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจําปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนท่ี 1 
ประธานการ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในภาคเรียนท่ี 1/2554 ได้จัดการเรียนการสอนและรายวิชา โดยได้

กําหนดผู้รับผิดชอบ ซ่ึงมีอาจารย์พิเศษตามท่ีแจ้งให้ทราบแล้วนั้น  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามเอกสาร และ
ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุกท่านดําเนินการจัดทําทํา รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และแผนการสอน
ของแต่ละรายวิชาให้ด้วย เพ่ือท่ีจะได้นําส่งต่อคณะต่อไป  

มติท่ีประชุม :  
1) กําหนดให้อาจารย์ทุกท่านส่ง รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และแผนการสอนของแต่ละ

รายวิชา ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554และขอให้นําผลการประเมินการสอนของภาค
การศึกษาท่ีผ่านมาระบุลงไปโดยจะต้องเขียนรายละเอียดการพัฒนาตามผลการประเมินด้วย 

2) เห็นชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบสอน ดังตารางสรุปต่อไปนี้ 
ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา (ย่อ) จํานวนหน่วยกิต จํานวน

นักศึกษา 
ชื่อผู้สอน (ทุกคน) 

(1) 2032409 การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบนิเทศ
ศิลป์  ** 

3 (2-2-3) 25 อ. ศักด์ิสิทธ์ิ  คําหลวง(อ.พิเศษ) 

(2) 2021103    การวาดเส้น    3 (2-2-3) 29 ผศ. ศิริกร   อิ่นคํา 
(3) 2011205 ประวัติศาสตร์การออกแบบ  3 (2-2-3) 29 อ. ชลาพันธ์  อุปกิจ 
(4) 2031114 การเขียนภาพประกอบ  ** 3 (2-2-3) 19 ผศ. ศิริกร   อิ่นคํา 
(5) 2032203 โปรแกรมประยุกต์ด้านกราฟิกเพ่ือการ

ออกแบบนิเทศศิลป์ ** 
3 (2-2-3) 19 อ. ชลาพันธ์  อุปกิจ 

(6) 2031121 หลักการออกแบบ   3 (2-2-3) 29 อ. ศักด์ิสิทธ์ิ  คําหลวง(อ.พิเศษ) 
(7) 2031120            เขียนแบบพ้ืนฐาน      3 (2-2-3) 29 ผศ.  สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 
(8) 2011205 ศิลปกรรมไทย      3 (2-2-3) 25 ผศ.  ธวัชไชย  ปานดํารงค์ 
(9) 2041114 วัสดุผลิตภัณฑ์  * 3 (2-2-3) 6 ผศ.  สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 
(10) 2001113 สีเพ่ือการออกแบบ   3 (2-2-3) 29 รศ. ชุติมา  เวทการ 
(11) 2041113 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์  * 3 (2-2-3) 6 อ.  สุริยพันธ์   ยอดดี(อ.พิเศษ) 
(12) 2003803 

 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

2 (90) 
 

12 ผศ. ศิริกร   อิ่นคํา 

(13) 2031112 แบบร่างเพ่ือการนําเสนอ  * 3 (2-2-3) 6 ผศ.  สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 
 

(14) 2004910 โครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์ 3 (2-2-3) 12 อาจารย์ประจําสาขาวิชา 
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

(15) 2004911 การนําเสนอผลงานออกแบบประยุกต์
ศิลป์ 

3 (2-2-3) 25 ผศ.  สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 

(16) 2004915 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  * 3 (2-2-3) 11 ผศ.  สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 
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(17) 2031118 การออกแบบตัวอักษร** 3 (2-2-3) 14 ผศ.  สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 
(18) 2033106 การออกแบบนิเทศศิลป์ 2  ** 3 (2-2-3) 19 อ. ชลาพันธ์  อุปกิจ 
(19) 2043405 การออกแบบงานต้ังแสดงและการ

ตกแต่ง ** 
3 (2-2-3) 11 อ.  สุริยพันธ์ุ   ยอดดี(อ.พิเศษ) 

(20) 2043106 การออกแบบผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน 2*   3 (2-2-3) 11 รศ. ชุติมา  เวทการ 
(21) 2043501 การออกแบบเครื่องป้ันดินเผา 2 * 3 (2-2-3) 11 อ.  คณาวุฒิ  คําลือปลูก(อ.พิเศษ) 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอพิจารณา 
 5.1   ปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 2555 

ประธานการประชุม แจ้งต่อท่ีประชุมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรว่าขณะนี้ อยู่ระหว่างการร่างหลักสูตร
ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 โดยจะ
ดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรก่อนนําเสนอคณะกรรมการกรั่นกรองหลักสูตรต่อไป ระหว่างนี้ขอให้ทุกท่าน
พิจารณา ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีจะร่วมวิพากษ์หลักสูตร และให้เสนอชื่อได้ท่ีประธานสาขาฯ เพ่ือพิจารณาจัดทําคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์ ซ่ึงจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ เป็นต้น 

 แจ้งเพ่ิมเติมอีกว่า ขณะนี้สาขาวิชาฯ  ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2550  เป็นหลักในการจัดการ
เรียนการสอน  ซ่ึงปกติแล้วทางมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ  4 ปี  แต่เนื่องจากทาง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาโดยกําหนดให้
ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องมีการจัดทํามาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษา  (มคอ.) ให้แล้วเสร็จภายในปี  พ.ศ.2555  
ทําให้ทางสาขาจะต้องมีการวางแนวทางเตรียมรับในการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร  โดยทาง
มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ให้ข้อมูลและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานคุณวุฒิแก่คณาจารย์ทุกคนใน
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  อีกท้ังได้กําหนดให้อาจารย์ท่ีมีรายวิชาสอนจัดทํา  มคอ.3  รายละเอียดวิชาสอน  
ข้ึนก่อนโดยอิงข้อมูลจากแนวการสอนเดิมและให้จัดส่งท่ีคณะฯ 

มติท่ีประชุม มีมติให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านในสาขาวิชาจะต้องจัดทํา  มคอ.3 ทุกรายวิชาส่งคณะ  
โดยใช้ตัวอย่างจากท่ีทางมหาวิทยาลัย 
 
 5.3  การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาปี 1 
 ประธานการประชุมได้แจ้งว่า เรื่องการพิจารณาต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1/2554  ได้
เสนอชื่อ ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา  เป็นท่ีปรึกษา 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นด้วยและแต่งต้ังให้  ผศ.ศิริกร  อ่ินคําเป็นท่ีปรึกษานักศึกษาชั้นปีท่ี 1  และ
ขอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทุกท่านปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกําลังความสามารถโดยให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาท้ังใน
กลุ่มของตนเองรวมถึงหากมีนักศึกษาท่ีมีปัญหามาปรึกษาควรให้คําแนะนําโดยไม่แยกว่าเป็นท่ีปรึกษาของ
ตนเองหรือไม่ 
 
 5.4  การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
 ประธานการประชุมได้แจ้งว่า  เรื่องท่ีทางมหาวิทยาลัยได้มีประกาศเก่ียวกับกฎเกณฑ์ในการรับน้อง
นั้น  ในปีการศึกษา 2554 นี้สาขาได้นําประกาศติดบอร์ดประชาสัมพันธ์และให้อาจารย์ทุกท่านแจ้งนักศึกษา
ทุกรุ่นด้วย  นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้พยายามกระตุ้นให้นักศึกษาทุกคนโดยเฉพาะชั้นปีท่ี 1  ได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีทุกภาคส่วนจัดข้ึนโดยกําหนดไว้ว่าหากนักศึกษาผู้ใดเข้าร่วมกิจกรรมไม่
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ครบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้จะไม่สามารถจบการศึกษาได้  เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของอาจารย์ทุกคน
ท่ีจะต้องกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม  นอกจากนี้ในเรื่องของการให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการระหว่างสาขาวิชา  ระดับชาติและนานาชาติ  สาขาวิชาควรนํา
นักศึกษาเช้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เนื่องจากสอดคล้องกับการประกันคุณภาพองค์ประกอบท่ี 2  ว่าด้วยเรื่องของ
การผลิตบัณฑิตขณะนี้ทางสาขาวิชาได้ต้ังงบประมาณเอาไว้ในแผนงบประมาณประจําปี  2554  รวมถึง
สาขาวิชาต้องจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท้ัง  5  ด้าน  ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านกีฬา  ด้านนันทนาการ  ด้าน
บําเพ็ญประโยชน์และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยเฉพาะในด้านการบํารุงศิลปะวัฒนธรรมควรมีการ
กําหนดวัตถุประสงค์ท่ีมีประเด็นเก่ียวกับการนําผลไปบูรณาการกับการเรียนการสอนด้วยอย่างไรก็ตาม  คณะ
อาจจะเป็นผู้จัดกิจกรรมและให้สาขาวิชาเข้าร่วม  ซ่ึงจะต้องรอดูรายละเอียดจากทางคณะอีกครั้งหนึ่ง 
 นอกจากนี้สาขาวิชาควรมีการจัดกิจกรรมระหว่างสาขาอ่ืนๆ  ด้วยเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
กับนักศึกษาสาขาอ่ืนๆ 

มติท่ีประชุม มอบหมายให้อาจารย์ผู้ซ่ึงรับผิดชอบองค์ประกอบท่ี  2  และองค์ประกอบท่ี  3  
ดําเนินการเสนอโครงการท่ีเก่ียวข้องต่อไป   
 5.5 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ประธาน หารือท่ีประชุม ในการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน
และการวิจัย  
 ประเด็นพิจารณา  1) บูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน 
    2) บูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการเข้ากับการวิจัย 
 

มติท่ีประชุม :   
1) กําหนดให้นําผลจากโครงการอบรมศิลปะ 3 มิติสําหรับครูประถม บูรณาการกับการ

เรียนการสอน 
2) กําหนดให้นําผลจากโครงการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ตามโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-bases OTOP: KBO) บูรการ
เข้ากับการวิจัยของ ผศ.ธวัชไชย ปานดํารง  
 

5.6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประธานการ หารือท่ีประชุม ในการจัดกิจกรรมด้านการทํานําบํารุง และการบูรณาการเข้า

กับการเรียนการสอน  
ประเด็นพิจารณา 1) กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสาขา   

2) บูรณาการ กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียน 
    การสอน 

มติท่ีประชุม :   
1) กําหนดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสาขาคือโครงการค่ายศิลปะ ท่ีมี

กิจกรรมหลากหลายท่ีบรรจุในโครงการ ดังนั้น ให้เพ่ิมในเรื่องของกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมด้วย 

2) กําหนดให้มีการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน
รายวิชาการออกแบบลวดลายและวิชาศิลปกรรมล้าน    

 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
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- ไม่มี 
 
มติท่ีประชุม: รับทราบ 

 
 
 
 
ปิดการประชุมเวลา  16.00 น. 
 
             (ผศ.สมชาย   เย่ียงพฤกษาวัลย์)   
               ผู้จดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม  
 
 
                              (ผศ.ศิริกร   อ่ินคํา)    
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


