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ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป ์
ประชุมคร้ังที่  2  ประจําปีการศึกษา  2554 
วันที่ 1 กรกฎาคม  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 
 1.1  มอบหมายให้อาจารย์ทุกท่านจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามรายวิชา (มคอ.5)  โดยให้  
ผศ.ศิริกร  อ่ินดํา  เป็นผู้รวบรวมเอกสาร 
 1.2 ติดตามผลการดําเนินการด้านวิจัย ตาท่ีมีอาจารย์ในสาขาได้รับงบประมาณวิจัยจากคณะฯ หากได้
ดําเนินการถึงไหนให้รายงานผลการวิจัยต่อคณะฯ ด้วย  
 1.3 กําหนดการสอบกลางภาค วันท่ี 19 -23 กันยายน 2554 ขอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทุกท่านได้แจ้งให้
นักศึกษาได้รับทราบและปฏิบัติตามระเบียบของการสอบ และยํ้าให้นักศึกษาอย่าขาดสอบ  และกําหนดให้
ส่งผลการเรียนในวันท่ี 4 ตุลาคม 2554  
 1.4 คณะฯ ได้จัดโครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2554 นี้ 
โดยกําหนดให้นักศึกษาแต่ละสาขาเข้าร่วมด้วย และหากอาจารย์ท่านไหนสนใจสามารถเข้ากิจกรรมดังกล่าวได้ 
 1.5 การประชุมทําความเข้าใจเก่ียวกับวิชาสอน   สําหรับภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2554 มี
ท้ังหมด  58  หน่วยกิต  และมีการรับอาจารย์พิเศษ  จํานวน  3  ท่าน  ได้แก่  1)อ.ศักด์ิสิทธิ์  คําหลวง   2) อ.
คณาวุฒิ  คําลือปลูก และ 3) อ.สุริยพันธุ์ ยอดดี   
 
 1.6  ขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านในการดูแลนักศึกษาด้านการเรียนและความประพฤติ  ขอให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีปัญหาต่างๆ  ท่ีทําให้นักศึกษาออกกลางเทอม  หรือรีไทน์  
เช่น  ติดเกมส์  ติดเพ่ือน  ไม่ฝึกฝนงานด้านศิลปะ  หรือเป็นนักศึกษาพิเศษ  (ผิดปกติด้านบุคลิกหรือการรับรู้)  
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ขอให้ร่วมกันดูแล  และขอให้เพ่ือนช่วยดูแลกันเองด้วย  ท่ีประชุมเสนอให้มีการเย่ียมบ้านนักศึกษาเพ่ือทํา
ความรู้จักกับผู้ปกครอง  จะได้ร่วมแก้ปัญหาต่างๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีมติร่วมกันในท่ีประชุม
รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี  1  ประจําปีการศึกษา  2554  วันท่ี 28 
เมษายน 2554 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  1  ประจําปีการศึกษา  2554  วันท่ี 28 เมษายน 
2554 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
ประธานแจ้งว่า ตามท่ีได้กําหนดให้อาจารย์ส่งการส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) นั้น ได้ส่งครบ

ทุกรายวิชา แต่มีการแก้ไขจึงได้ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบนําไปปรับ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
3.2 การปรับปรุงหลักสูตร 2555 
ประธานแจ้งว่า ขณะนี้ การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอยู่ระหว่างการประสานงานและแต่งต้ัง

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร โดยกําหนดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรในวันท่ี.....  และขอให้อาจารย์ทุกท่านของ
สาขา โดยเฉพาะอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ัง 5 ท่าน เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรด้วย  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ.5 
 ประธาน แจ้งท่ีประชุมทราบว่า ขอให้ทุกรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ.5 
โดยให้สรุปโดยละเอียดถึงการดําเนินการสอนตลอดภาคการศึกษา โดยเฉพาะกระบวนการเรียนการสอน การ
เน้นผู้เรียน และการบูรณาการกับกิจกรรมต่าง รวมถึงข้อบกพร่องและสิ่งท่ีควรพัฒนาของแต่ละรายวิชา ให้
ชัดเจน เพ่ือนําไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนต่อนักศึกษาต่อไป  และขอความกรุณาอาจารย์ทุกท่านทํา
ส่งให้ภายในเดือนตุลาคม 2554 ท่ี อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ เพ่ือจะได้รวบรวมส่งให้คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ ผศ.ศิริกร อ่ินคํา ติดตามท่ีอาจารย์พิเศษทุกท่านด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอพิจารณา 

5.1 รายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจําปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนท่ี 2 
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ประธานการ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในภาคเรียนท่ี 2/2554 ได้จัดการเรียนการสอนและรายวิชา โดยได้
กําหนดผู้รับผิดชอบ ซ่ึงมีอาจารย์พิเศษตามท่ีแจ้งให้ทราบแล้วนั้น  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามเอกสาร และ
ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุกท่านดําเนินการจัดทําทํา รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และแผนการสอน
ของแต่ละรายวิชาให้ด้วย เพ่ือท่ีจะได้นําส่งต่อคณะต่อไป  

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

รายวิชา ภายในวันท่ี 5 ตุลาคม 2554 และขอให้นําผลการประเมินการสอนของภาคการศึกษาท่ี
ผ่านมาระบุลงไปโดยจะต้องเขียนรายละเอียดการพัฒนาตามผลการประเมินด้วย  

2) เห็นชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบสอน ดังตารางสรุปต่อไปนี้ 
2.1) รายวิชาท่ีเปิดสอนในสาขาจํานวน 18 วิชา ดังนี้  

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา (ย่อ) จํานวน
หน่วยกิต 

จํานวนนักศึกษา ช่ือผู้สอน (ทุกคน) 

(1) 2011106 สุนทรียศาสตร์ 3 (2-2-3) 29 อ. ศักด์ิสิทธ์ิ  คําหลวง (อ.พิเศษ) 
(2) 2021106 วาดเส้นสร้างสรรค์  3 (2-2-3) 29 ผศ. ศิริกร   อิ่นคํา 
(3) 2032107 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-3) 24 อ. ศรีชนา   เจริญเนตร(อ.พิเศษ) 
(4) 2041112 การออกแบบ 3 มิติ 3 (2-2-3) 29 ผศ. ศิริกร   อิ่นคํา 
(5) 2031105 การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 ** 3 (2-2-3) 24 อ. ศรีชนา   เจริญเนตร(อ.พิเศษ) 
(6) 2031117 การออกแบบโฆษณา ** 3 (2-2-3) 24 อ. ศักด์ิสิทธ์ิ  คําหลวง(อ.พิเศษ) 
(7) 2032204 โปรแกรมประยุกต์การออกแบบ

ผสมหลายส่ือ ** 
3 (2-2-3) 24 อ. วุฒิชัย   สํารีราษฎ์(อ.พิเศษ) 

(8) 2042127 การออกแบบผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
1 *  

3 (2-2-3) 8 รศ. ชุติมา  เวทการ 

(9) 2042132 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ * 

3 (2-2-3) 8 อ. วุฒิชัย   สํารีราษฎ์(อ.พิเศษ) 

(10) 2042501 การออกแบบเครื่องป้ันดินเผา 1  3 (2-2-3) 8 อ. คณาวุฒิ  คําลือปลูก(อ.พิเศษ) 
(11) 2004912 การศึกษาส่วนบุคคลออกแบบ

นิเทศศิลป์ ** 
3 (2-2-3) 15 รศ. ชุติมา  เวทการ/ 

อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ 
(12) 2004913 

 
การศึกษาส่วนบุคคลออกแบบ
ผลิตภัณฑ์* 

3 (2-2-3) 11 ผศ.  สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 

(13) 2033107 การออกแบบนิเทศศิลป์3  ** 3 (2-2-3) 15 อ. ศักด์ิสิทธ์ิ  คําหลวง(อ.พิเศษ) 
(14) 2042201 การออกแบบบรรจุภัณฑ์  * 2 (90) 11 รศ. ชุติมา  เวทการ 
(15) 2004905 การสัมมนาออกแบบประยุกต์

ศิลป์ 
3 (2-2-3) 14 ผศ.  สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย์/ 

อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ 
(16) 2004803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
5 (540) 12 อาจารย์ประจําสาขาวิชา 

ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
(17) 2031201 การออกแบบลวดลาย   3 (2-2-3) 32 ผศ. ธวัชไชย  ปานดํารงค์ 
(18) 2031212 เทคนิคบาติก          3 (2-2-3) 12 ผศ. ธวัชไชย  ปานดํารงค์ 

 
2) วิชาอ่ืนท่ีหลักสูตรรับผิดชอบเปิดสอนให้นักศึกษานอกหลักสูตรในภาคการศึกษา2/2554 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวน นก. จํานวน นศ. ผู้สอน 
2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3 (3-0-3) 166 อ. นันทิยา  สมสรวย 
2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3 (3-0-3) 41 ผศ.  สมชาย   เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 
2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3 (3-0-3) 38 ผศ.  ศิริกร  อิ่นคํา 

 
 5.2 ระบบสารสนเทศ 
 ประธาน หารือท่ีประชุม เรื่องการนําข้อมูลจัดทําระบบสารสนเทศของสาขา โดยจัดทําในเว็ปไซต์และ
Face book ของสาขา ท่ีจะเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลของสาขาและสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของสาขาแก่นักศึกษา ศิษย์เก่าได้อย่างท่ัวถึง 
 มติท่ีประชุม  

1) กําหนดให้นําข้อมูลบรรจุไว้ในเว็ปไซต์สาขาให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ข้อมูลอาจารย์
และนักศึกษา  ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ข้อมูลด้านการวิจัย  ข้อมูลด้านการบริการ
วิชาการ  ด้านการทํานุบํารุง  การจัดกิจกรรมของนักศึกษา การประกันคุณภาพของ
สาขา โดยมอบหมาย อ.ชลาพันธ์ อุปกิจเป็นผู้รับผิดชอบ 

2) Face book ของสาขา ให้มีการส่งข้อมูลเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเช่น นักศึกษาได้รับรางวัล 
ภาพการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น 
การแข่งขันต่าง ๆ โดยมอบหมาย อ.ชลาพันธ์ อุปกิจเป็นผู้รับผิดชอบ 

5.3 กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
ประธาน แจ้งว่าตามท่ีได้ดําเนินการสํารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ซ่ึงการ

สํารวจได้สํารวจท้ังผู้ใช้บัณฑิต  บัณฑิตท่ีจบ  นักศึกษาปัจจุบัน และ อาจารย์ประจําหลักสูตร พบว่ามีความ
ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึนในเรื่องของ ทักษะชีวิต การกล้าแสดงออก ด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก รวมถึงพ้ืนฐานทางด้านศิลปะให้แก่นักศึกษา ดังนั้นจึงหารือท่ีประชุมในการพิจารณา
กิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการตามผลการสํารวจ ซ่ึงจะต้องจัดเป็นประจําทุกปี โดยไม่จําเป็นจะเป็น
กิจกรรมเดิมก็ได้ 

มติท่ีประชุม  : มีข้อเสนอและดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ิมเติมทักษะวิชาชีพ โดยการกิจกรรมอบรมวิชาชีพศิลปะ  
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทํากิจกรรมกับสังคม ชุมชน โดยการจัดโครงการส่งเสริม

กิจกรรมนักศึกษาค่ายศิลปะ  
3. เพ่ิมทักษะพ้ืนฐานท้างด้านศิลปะ โดยการจัดกิจกรรมเสริมทักษะวาดเส้นพ้ืนฐาน 
4. พัฒนาด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก โดยการเชิญวิทยากรมาสอนเสริมให้แก่นักศึกษาในรายวิชา

โปรแกรมประยุกต์ด้านกราฟฟิกเพ่ือการออกแบบนิเทศศิลป์   
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 
  
ปิดการประชุมเวลา  16.30 น. 
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(ผศ.สมชาย   เย่ียงพฤกษาวัลย์) 
ผู้จดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 

 
 

(ผศ.ศิริกร   อ่ินคํา) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

 

 


