ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
ประชุมครั้งที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2554
วันที่ 3 ตุลาคม 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 การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน การแบ่งกลุ่มเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดยได้มีการกําหนดให้
อาจารย์แต่ละท่านได้ทราบว่าได้นิเทศนักศึกษาที่ใดบ้าง
1.2 งบประมาณ ประจําปีพ.ศ.2555 สาขาได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น....บาท
1.3 มหาวิทยาลัยได้ประกาศ ปฏิทินกิจกรรมวิชาการสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่
2/2554 โดยกําหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 31 ตุลาคม 2554
1.4 คณะฯ กําหนดให้ส่ง รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2554
15. คณะฯ ได้ ป ระกาศ กํ า หนดพฤติ ก รรมอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ โดยกําหนดพฤติกรรมต่อนักศึกษาคือ บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม” จึงขอให้อาจารย์ทุกท่านได้
นําไปกําหนดใน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ด้วย เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งคณะ
จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้มีพฤติกรรมอย่างแท้จริง และจะแจ้งกําหนดการจัด
กิจกรรมให้ทราบอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 1
กรกฎาคม 2554

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่ 1 กรกฎาคม
25541 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามรายวิชา(มคอ.5)
ประธาน แจ้งว่า ขอให้อาจารย์ทุกท่านส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามรายวิชา(มคอ.5) ในวัน4
ตุลาคม 2554 พร้อมไฟล์ด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.2 การปรับปรุงสูตร 2555
ประธาน แจ้งว่า จากที่ได้จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรเรียบร้อยแล้วนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อเสนอแนะ
ให้เพิ่มเติมอยู่ได้ประเด็น (ดังเอกสารสรุปประเด็นตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒ) และระหว่างนี้ได้ดําเนินปรับ
ตามข้ อ เสนอแนะและจะได้ นํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาอี ก ครั้ ง ก่ อ นที่ จ ะนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) การคํานวณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร ควรจะต้องสอบถามความชัดเจน
คณะกรรมการวิชาการ
2) ให้พิมพ์หลักสูตรตามแบบฟอร์มที่กําหนด
3) ให้ ร วบรวมเอกสารทุ ก อย่ างที่ ได้ ผ่ า นกระบวนการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รตั้ งแต่ ข ออนุ มั ติ
ดําเนินการปรับปรุง จนเสร็จสิ้นการปรับปรุงหลักสูตร และจัดทําเป็นรูปเล่มการปรับปรุง
หลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2554
4.1 ผศ.ศิริกร อิ่นคํา อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2 รายงานว่า ในภาคเรียนที่ผ่านมาได้ให้
คําปรึกษาแก่นักศึกษาในการลงทะเบียน และในการขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน ซึ่งปัญหาที่พบจากการดูแล
นักศึกษา จะมีนักศึกษาบางคนที่ขาดเรียนเป็นบางครั้ง ซึ่งได้ติดตามแล้วนักศึกษาที่ขาดเรียนและสอบถามแล้ว
นักศึกษาไม่ได้มีปัญหาแต่จะเป็นการขาดเรียนเนื่องจากนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยมากกกว่า
ทั้งนี้ ได้กําชับให้นักศึกษาหากไม่สามารถเข้าเรียนได้ให้แจ้งอาจารย์ผู้สอนพร้อมเหตุผลทุกครั้ง และมีนักศึกษา
พิ เ ศษ ที่ บ กพร่ องทางการพู ด ที่ ได้ มาขอปรึ กษาการลงทะเบี ย นเรี ย น การเรี ย น และการส่ งผลงาน ได้ ให้
คําปรึกษาให้แก่นักศึกษา โดยขอให้เพื่อนช่วยเหลือนักศึกคนดังกล่าว ในกรณีที่มีปัญหา และแจ้งให้อาจารย์
ทราบทุกครั้ง
4.2 ผศ.ธวัชไชย ปานดํารง อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 4 รายงานว่า ในภาคเรียนที่ผ่านมาได้ให้
คําปรึกษาแก่นักศึกษาในการลงทะเบียน และในการขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน ซึ่งปัญหาที่พบจากการดูแล
นักศึกษาชั้นปี 4 ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการผลิตชิ้นงานในรายวิชา และผลงานที่จะเข้าประกวดต่าง โดยใน
ภาพรวมไม่มีนักศึกษาที่ปัญหามากนัก แต่ได้กําชับให้นักศึกษาทุกคน ให้อย่าขาดเรียนและให้ส่งงานให้ครบ
ตามที่อาจารย์ผู้สอนได้กําหนด รวมถึงการร่วมกิจกรรมต่าง ๆของสาขา คณะฯ และมหาวิทยาลัยด้วย
4.3 ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3 รายงานว่า ในภาคเรียนที่ผ่าน
มาได้ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในการลงทะเบียน และในการขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน ปัญหาที่พบไม่น่าเป็น

ห่วงเนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้มีการพบอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ตลอดเวลา โดยรวมแล้วจะเป็นการพูดคุยกันใน
เรื่องของการเรียนของนักศึกษา และสอบถามถึงการสอนของอาจารย์ที่นักศึกษาได้เรียนด้วย ซึ่งนักศึกษาแจ้ง
ว่าไม่มีปัญหา อย่างไรก็ต ามได้ กําชับให้ นักศึ กษาให้ตั้ งใจเรีย น และส่งงานที่ ได้ รับ มอบหมายให้ ครบตามที่
อาจารย์ผู้สอนได้กําหนดให้ส่ง และกําชับให้นักศึกษาให้เข้าเรียนทุกคาบ และให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์ท่านไหนก็ได้หากมีปัญหา
4.4 นายชลาพันธ์ อุปปกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 รายงานว่า ในภาคเรียนที่ผ่านมาได้ให้
คําปรึกษาแก่นักศึกษาในการลงทะเบียน และในการขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน เนื่องจากเป็นนักศึกษาชั้นปี 1
ที่กําลังเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ มีบางคนยังไม่สามารถปรับตัวได้ จึงได้มีการนัดหมายพบปะพูดคุยกัน
มากขึ้น โดยพบกันทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อติดตามปัญหาและแลกเปลี่ยนกันและกัน ภาพรวมนักศึกษา
ยังคงไม่มีปัญหามากนัก
มติที่ประชุม : รับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) หากพบว่ามีนั กศึกษาที่ขาดเรีย นบ่อยผิดปกติ ขอให้อาจารย์ ที่ปรึกษาเร่ งติดตามและ
สอบถามปัญหา และหาทางแก้ไขให้นักศึกษาทันที
2) นัดประชุมเพื่อพบปะพูดคุยกับนักศึกษาทุกโอกาส เพื่อสอบถามปัญหาทั้งการเรียน การ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรม และปัญหาส่วนตัว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอพิจารณา
5.1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในรายวิชามาปรับปรุงการสอน
ประธานการ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการนํารายงานผลการประเมินความพอใจของแต่ละรายวิชาและ
ภาพรวมของทุกรายวิชามาเสนอต่อที่ประชุม ดังเอกสารแจก เพื่อรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตาม
แบบฟอร์ม มคอ.5 เพื่อวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ประธานได้ มอบหมายให้ ผศ.สมชาย เยี่ ย งพฤกษาวั ล ย์ ติ ด ตามการปรั บ กลยุ ท ธ์ การสอนตาม
ข้อเสนอในการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิชาที่มีภาคปฏิบัติ ซึ่งต้องจัดให้มีการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของสาขาที่เน้นให้ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบในการดําเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใช้ผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาเป็นข้อมูลสนับสนุน
5.2 แบบรายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี(สมอ.07) ประจําภาค
การศึกษา 1/2554
ประธาน แจ้งว่า ได้จั ดทําแบบรายงานข้อมู ลการดําเนินงานหลักสู ตรระดับ ปริญญาตรี (สมอ.07)
ประจํ าภาคการศึ กษา 1/2554 (ดั งเอกสารแจก ) จึงขอให้ ที่ประชุ มร่ วมกั น พิ จ ารณาอี กครั้ งก่ อนนํ าส่ ง
มหาวิทยาลัยฯ โดยในการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรในภาคการศึกษานี้ ตามดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
13.1.1 การสําเร็จการศึกษาของบัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะรายงานผลอย่างเป็น
ทางการในเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2554
13.1.2 การมีงานทําของบัณฑิต หลังจากสําเร็จการศึกษาในเวลา 1 ปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 จะรายงานผลอย่างเป็นทางการในเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2554

13.1.3 การทํางานของบัณฑิตในสาขาที่สําเร็จการศึกษาหรือเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
จะรายงานผลอย่างเป็นทางการในเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2554
13.1.4 ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลการประเมินอาจารย์โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกรายวิชาและทุกคน
13.1.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
จากผลการประเมิน พ.ศ. 2553-2554 ผู้ใช้บัณฑิตร้อยละ 90 มีความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตของสาขา
มติที่ประชุม :
1) มอบหมายให้ ผศ.ศิริกร อิ่นคํา และอ.ชลาพันธ์ อุปกิจ จัดเตรียมหลักฐานตามข้อ 12
การดําเนินงานประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาคการศึกษา ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็นให้
ครบถ้วน
2) ประเด็นของการประเมินผู้ใช้บัณฑิต สาขาได้ดําเนินแล้วหรือยังหากยังให้ระบุว่าจะ
ดําเนินการในภาคการศึกษาถัดไปหรืออยู่ระหว่างการดําเนินการให้ระบุให้ชัดเจน
3) ให้ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดให้ครบถ้วนอีกครั้งหนึ่ง
4) ให้ตรวจสอบคําผิดให้เรียบร้อยก่อนนําส่ง
5.3 การประเมิ น และนํ า ไปปรั บ ปรุ ง การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒนานั ก ศึ ก ษาประเมิ น และนํ า ไป
ประธาน แจ้งว่า ในการจัดกิจกรรมโครงการทุกโครงการ ขอให้นําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัด
กิ จ กรรมเพื่ อพั ฒ นานั ก ศึ กษา ซึ่ ง สาขาวิ ช าได้ ดํ า เนิ น การสํ า รวจความต้ อ งการในการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
การศึกษา และสํารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยผลในภาพรวมพบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดับมาก ในทุกกิจกรรมที่สาขาวิชาได้จัดขึ้น
มติที่ประชุม : ขอให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการ ทําสรุปผลโครงการและนําไปพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5.4 การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ประธานการ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการแบ่งกลุ่มเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดยได้มีการกําหนดให้
อาจารย์แต่ละท่านได้ทราบว่าได้นิเทศนักศึกษาที่ใดบ้าง โดยหากเป็นการนิเทศภายในจังหวัดลําปางให้ขอรถ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของอาจารย์ผู้นิเทศ และกําหนดให้มีการนิเทศอย่างน้อย
พื้นที่ละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรก นิเทศภายในอาทิตย์ที่ 22-26 พฤศจิกายน และมาประชุมกันในวันที่ 1
ธันวาคม 2554 ส่วนครั้งที่ 2 นั้น แล้วแต่อาจารย์ท่านใดจะสะดวกในการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
มติที่ประชุม มีมติให้อาจารย์ทุกท่านดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหากมีปัญหาเรื่องใดให้
รายงานแก่ประธานได้ทราบอย่างต่อเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.
(ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์)

ผู้จดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม
(ผศ.ศิริกร อิ่นคํา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

