ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
ประชุมครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2554
วันที่ 1 กรกฎาคม 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
1.1 มอบหมายให้อาจารย์ทุกท่านจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามรายวิชา (มคอ.5) โดยให้
ผศ.ศิริกร อิ่นดํา เป็นผู้รวบรวมเอกสาร
1.2 ติดตามผลการดําเนินการด้านวิจัย ตาที่มีอาจารย์ในสาขาได้รับงบประมาณวิจัยจากคณะฯ หากได้
ดําเนินการถึงไหนให้รายงานผลการวิจัยต่อคณะฯ ด้วย
1.3 กําหนดการสอบกลางภาค วันที่ 19 -23 กันยายน 2554 ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านได้แจ้งให้
นักศึกษาได้รับทราบและปฏิบัติตามระเบียบของการสอบ และย้ําให้นักศึกษาอย่าขาดสอบ และกําหนดให้
ส่งผลการเรียนในวันที่ 4 ตุลาคม 2554
1.4 คณะฯ ได้จัดโครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 นี้
โดยกําหนดให้นักศึกษาแต่ละสาขาเข้าร่วมด้วย และหากอาจารย์ท่านไหนสนใจสามารถเข้ากิจกรรมดังกล่าวได้
1.5 การประชุมทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสอน สําหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 มี
ทั้งหมด 58 หน่วยกิต และมีการรับอาจารย์พิเศษ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1)อ.ศักดิ์สิทธิ์ คําหลวง 2) อ.
คณาวุฒิ คําลือปลูก และ 3) อ.สุริยพันธุ์ ยอดดี
1.6 ขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านในการดูแลนักศึกษาด้านการเรียนและความประพฤติ ขอให้
อาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีปัญหาต่างๆ ที่ทําให้นักศึกษาออกกลางเทอม หรือรีไทน์
เช่น ติดเกมส์ ติดเพื่อน ไม่ฝึกฝนงานด้านศิลปะ หรือเป็นนักศึกษาพิเศษ (ผิดปกติด้านบุคลิกหรือการรับรู้)
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ขอให้ร่วมกันดูแล และขอให้เพื่อนช่วยดูแลกันเองด้วย ที่ประชุมเสนอให้มีการเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อทํา
ความรู้จักกับผู้ปกครอง จะได้ร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีมติร่วมกันในที่ประชุม

รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 28
เมษายน 2554
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 28 เมษายน
2554 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประธานแจ้งว่า ตามที่ได้กําหนดให้อาจารย์ส่งการส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) นั้น ได้ส่งครบ
ทุกรายวิชา แต่มีการแก้ไขจึงได้ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบนําไปปรับ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การปรับปรุงหลักสูตร 2555
ประธานแจ้งว่า ขณะนี้ การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอยู่ระหว่างการประสานงานและแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร โดยกําหนดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรในวันที่..... และขอให้อาจารย์ทุกท่านของ
สาขา โดยเฉพาะอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ.5
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ขอให้ทุกรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ.5
โดยให้สรุปโดยละเอียดถึงการดําเนินการสอนตลอดภาคการศึกษา โดยเฉพาะกระบวนการเรียนการสอน การ
เน้นผู้เรียน และการบูรณาการกับกิจกรรมต่าง รวมถึงข้อบกพร่องและสิ่งที่ควรพัฒนาของแต่ละรายวิชา ให้
ชัดเจน เพื่อนําไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนต่อนักศึกษาต่อไป และขอความกรุณาอาจารย์ทุกท่านทํา
ส่งให้ภายในเดือนตุลาคม 2554 ที่ อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ เพื่อจะได้รวบรวมส่งให้คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ ผศ.ศิริกร อิ่นคํา ติดตามที่อาจารย์พิเศษทุกท่านด้วย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอพิจารณา
5.1 รายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจําปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2
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ประธานการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในภาคเรียนที่ 2/2554 ได้จัดการเรียนการสอนและรายวิชา โดยได้
กําหนดผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีอาจารย์พิเศษตามที่แจ้งให้ทราบแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามเอกสาร และ
ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุกท่านดําเนินการจัดทําทํา รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และแผนการสอน
ของแต่ละรายวิชาให้ด้วย เพื่อที่จะได้นําส่งต่อคณะต่อไป
มติที่ประชุม :
1) กําหนดให้อาจารย์ทุกท่านส่ง รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และแผนการสอนของแต่ล ะ
รายวิชา ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 และขอให้นําผลการประเมินการสอนของภาคการศึกษาที่
ผ่านมาระบุลงไปโดยจะต้องเขียนรายละเอียดการพัฒนาตามผลการประเมินด้วย
2) เห็นชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบสอน ดังตารางสรุปต่อไปนี้
2.1) รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาจํานวน 18 วิชา ดังนี้
ที่

รหัสวิชา

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

2011106
2021106
2032107
2041112
2031105
2031117
2032204

(8)

2042127

(9)

2042132

(10) 2042501
(11) 2004912
(12) 2004913
(13) 2033107
(14) 2042201
(15) 2004905
(16) 2004803
(17) 2031201
(18) 2031212

ชื่อวิชา (ย่อ)

จํานวน
หน่วยกิต
สุนทรียศาสตร์
3 (2-2-3)
วาดเส้นสร้างสรรค์
3 (2-2-3)
การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-3)
การออกแบบ 3 มิติ
3 (2-2-3)
การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 **
3 (2-2-3)
การออกแบบโฆษณา **
3 (2-2-3)
โปรแกรมประยุกต์การออกแบบ 3 (2-2-3)
ผสมหลายสื่อ **
การออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 3 (2-2-3)
1*
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 (2-2-3)
ผลิตภัณฑ์ *
การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 1 3 (2-2-3)
การศึกษาส่วนบุคคลออกแบบ 3 (2-2-3)
นิเทศศิลป์ **
การศึกษาส่วนบุคคลออกแบบ 3 (2-2-3)
ผลิตภัณฑ์*
การออกแบบนิเทศศิลป์3 **
3 (2-2-3)
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ *
2 (90)
การสัมมนาออกแบบประยุกต์ 3 (2-2-3)
ศิลป์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5 (540)
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
การออกแบบลวดลาย
3 (2-2-3)
เทคนิคบาติก
3 (2-2-3)

จํานวนนักศึกษา

ชื่อผู้สอน (ทุกคน)

29
29
24
29
24
24
24

อ. ศักดิ์สิทธิ์ คําหลวง (อ.พิเศษ)
ผศ. ศิริกร อิ่นคํา
อ. ศรีชนา เจริญเนตร(อ.พิเศษ)
ผศ. ศิริกร อิ่นคํา
อ. ศรีชนา เจริญเนตร(อ.พิเศษ)
อ. ศักดิ์สิทธิ์ คําหลวง(อ.พิเศษ)
อ. วุฒิชัย สํารีราษฎ์(อ.พิเศษ)

8

รศ. ชุติมา เวทการ

8

อ. วุฒิชัย สํารีราษฎ์(อ.พิเศษ)

8
15

อ. คณาวุฒิ คําลือปลูก(อ.พิเศษ)
รศ. ชุติมา เวทการ/
อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ
ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์

11
15
11
14
12
32
12

อ. ศักดิ์สิทธิ์ คําหลวง(อ.พิเศษ)
รศ. ชุติมา เวทการ
ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์/
อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ
อาจารย์ประจําสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
ผศ. ธวัชไชย ปานดํารงค์
ผศ. ธวัชไชย ปานดํารงค์

2) วิชาอื่นที่หลักสูตรรับผิดชอบเปิดสอนให้นักศึกษานอกหลักสูตรในภาคการศึกษา2/2554
3

รหัสวิชา
2000102
2000102
2000102

ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
สุนทรียภาพของชีวิต
สุนทรียภาพของชีวิต

จํานวน นก.
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)

จํานวน นศ.
166
41
38

ผู้สอน
อ. นันทิยา สมสรวย
ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์
ผศ. ศิริกร อิ่นคํา

5.2 ระบบสารสนเทศ
ประธาน หารือที่ประชุม เรื่องการนําข้อมูลจัดทําระบบสารสนเทศของสาขา โดยจัดทําในเว็ปไซต์และ
Face book ของสาขา ที่จะเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลของสาขาและสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของสาขาแก่นักศึกษา ศิษย์เก่าได้อย่างทั่วถึง
มติที่ประชุม
1) กําหนดให้นําข้อมูลบรรจุไว้ในเว็ปไซต์สาขาให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ข้อมูลอาจารย์
และนั กศึกษา ข้อมู ลโครงสร้างหลักสู ตร ข้อมู ลด้านการวิจัย ข้ อมูลด้ านการบริการ
วิชาการ ด้านการทํ านุบํารุง การจัดกิจ กรรมของนักศึกษา การประกันคุณภาพของ
สาขา โดยมอบหมาย อ.ชลาพันธ์ อุปกิจเป็นผู้รับผิดชอบ
2) Face book ของสาขา ให้มีการส่งข้อมูลเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเช่น นักศึกษาได้รับรางวัล
ภาพการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น
การแข่งขันต่าง ๆ โดยมอบหมาย อ.ชลาพันธ์ อุปกิจเป็นผู้รับผิดชอบ
5.3 กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ประธาน แจ้งว่าตามที่ได้ดําเนินการสํารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งการ
สํารวจได้สํารวจทั้งผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตที่จบ นักศึกษาปัจจุบัน และ อาจารย์ประจําหลักสูตร พบว่ามีความ
ต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู้ แ ละความสามารถเพิ่ ม ขึ้ น ในเรื่ อ งของ ทั ก ษะชี วิ ต การกล้ า แสดงออก ด้ า น
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก รวมถึงพื้นฐานทางด้านศิลปะให้แก่นักศึกษา ดังนั้นจึงหารือที่ประชุมในการพิจารณา
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการตามผลการสํารวจ ซึ่งจะต้องจัดเป็นประจําทุกปี โดยไม่จําเป็นจะเป็น
กิจกรรมเดิมก็ได้
มติที่ประชุม : มีข้อเสนอและดังต่อไปนี้
1. เพิ่มเติมทักษะวิชาชีพ โดยการกิจกรรมอบรมวิชาชีพศิลปะ
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทํากิจกรรมกับสังคม ชุมชน โดยการจัดโครงการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาค่ายศิลปะ
3. เพิ่มทักษะพื้นฐานท้างด้านศิลปะ โดยการจัดกิจกรรมเสริมทักษะวาดเส้นพื้นฐาน
4. พัฒนาด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก โดยการเชิญวิทยากรมาสอนเสริมให้แก่นักศึกษาในรายวิชา
โปรแกรมประยุกต์ด้านกราฟฟิกเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.
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(ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์)
ผู้จดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม
(ผศ.ศิริกร อิ่นคํา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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