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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ) 

คร้ังที่ 10 / 2552 
วันที่  14  ตุลาคม  2552 

ณ อาคารปฏิบัติงานการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

****************************************************************** 
ผูมาประชมุ 
  1.  นายชลวุฒิ  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร   ประธานกรรมการ 

2.  ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ ์  จันทะรี   กรรมการ 
3.  นางรัตติกร ศิริขันธ บุตรลา    กรรมการ 

  4.  นางสาวนิธิวดี ทองปอง     กรรมการ 
5.  นางสาวสุภาพร อรรถโกมล    กรรมการ 
6.  นายชวนะพล นวมสวัสดิ ์    กรรมการ 

  7.  นางสาวฉัตรฤดี ประทุมไชย    ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมเขาประชมุ 
  1.  นางวาสนา  รําเพยพล     ติดราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม

1. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต  รวยสูงเนิน 
2. นายจักริน  เงินทอง 
3. นายขาม  จาตุรงคกุล 
4. นางสาวชนัษฎา  จุลลัษเฐียร 
5. นายสัญชัย  สันติเวส 

   
เร่ิมประชุมเวลา   13.00 น. 
  ประธานฯ กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 9 / 2552 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแกไขดังนี้ 
-  หนาท่ี  3  ระเบียบวาระที่  3.1  การเลือกสายวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม   

ช้ันปท่ี  2  บรรทัดที่  10  จาก “รับนักศึกษาไมจํากัดจํานวน”  เปน  “รับนักศึกษาจํานวน  20  คน” 
- หนาท่ี  4  บรรทัดที่  16  จาก  “จํานวน  30  คน”  เปน  “รับนักศึกษาจํานวน10  คน” 
เมื่อแกไขแลว  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองสืบเนื่อง 
  ระเบียบวาระที่ 2.1 การดําเนินการแกไขเกรดในรายวิชา  805 202  Materials  and  Production  
Processes 
  ประธานฯ  ขอใหท่ีประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการขอแกไขเกรด  ท้ังรายวิชา 805 202  
Materials  and  Production  Processes  อาจารยวิรฬุห  สังขสุวรรณ  อาจารยเจาของวิชา  ตามที่ทางสาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม  ไดทําหนังสือแจงอาจารยวริุฬห  สังขสุวรรณ  ใหนัดหมายวันและเวลาที่จะประชุมชี้แจง 
การดําเนินการแกไขเกรด  ท้ังรายวิชา 805 202  Materials  and  Production  Processes  แตอาจารยวิรุฬห  สังขสุวรรณ  
ยังไมไดดําเนินการนัดหมายวนัและเวลาที่จะประชุมชี้แจงแตอยางใด 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหทางเลขานุการ  จัดทําหนังสือแจงอาจารยวริุฬห  สังขสุวรรณ  
 ถาอาจารยวริุฬห  สังขสุวรรณ  ไมสามารถเดินทางมาประชุมชี้แจงการแกไขเกรดในรายวชิาดังกลาวได  ใหอาจารย
วิรุฬห  สังขสุวรรณ  ทําหนังสือช้ีแจงการแกไขเกรดทั้งรายวชิา 805 202  Materials  and  Production  Processes  เพื่อท่ี
ทางสาขาวิชาฯ  จะไดดําเนินการชี้แจงและแจงนักศึกษาตอไป 
 
  ระเบียบวาระที่  2.2  การขอขอผอนผันคณุวุฒิในการเปดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  สาย
ผูสอน 
  ประธานฯ  แจงใหท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการขอผอนผันคุณวุฒิในการเปดรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัย  สายผูสอน  ตามที่ทางคณะฯ  ไดขออนุมัติผอนผันคุณวุฒิในการเปดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  เงิน
งบประมาณแผนดิน  ตําแหนงอาจารย  จํานวน  5  อัตรา  เลขประจําตําแหนง  1701 – 1705  ตามหนังสือท่ี  ศธ.
0514.19.1.2/4421  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2551  ไปแลวนั้น  แตทางคณะฯ  ยังไมไดรับการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัย
แตอยางใด  และในขณะนี้ไดมีบุคลากรที่ผานกระบวนการสรรหาและคัดเลือกจากคณะกรรมการประจําคณะ  จํานวน  3  
ทาน  ซึ่งไดแก 

1. นายขาม  จาตุรงคกุล 
2. นายณัฎฐพงศ  พรหมพงศธร 
3. นางสาวชนัษฎา  จุลลัษเฐียร 
ไดเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก  ในสาขาวิชาท่ีตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดวยทุนสวนตัว   

ซึ่งถือวาบุคคลทั้งสาม  มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  ฉบับท่ี  1646/2552  
เรื่องหลักเกณฑ  วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   และรับทุนปริญญาเอก
ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทุกประการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ  และไดมอบหมายใหทางเลขานุการ  ดําเนินการจัดทําหนังสือช้ีแจงรายละเอียด
การขอผอนผันคุณวุฒิในการเปดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  สายผูสอนเพิ่มเติม  ตอทางมหาวิทยาลัยตอไป 
 
  ระเบียบวาระที่  2.3    รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนกัศึกษา  ประจําภาค
การศึกษาตน  ปการศึกษา  2552 
  ประธานฯ  แจงใหท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา  ประจํา
ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2552  ตามที่คณะฯ  ไดกําหนดใหนักศึกษาเขาประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ของคณาจารย  ประจําภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2552  ผานระบบอินเตอรเนต  ในระหวางวันที่  7 – 20  กันยายน  
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2552  นั้น  มีนักศึกษาเขาทําการประเมินทั้งสิ้น   112  แบบสอบถาม   จากแบบสอบถามทั้ งหมด   4 , 2 0 4  
แบบสอบถาม  คิดเปน  2.66 %  จึงทําใหไมสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหได  เนื่องจากไมมีความสัมพันธทางสถิติ   
  เพื่อใหการประเมินฯมีความสมบูรณ  ฝายวิชาการจึงไดกําหนดปฏิทินการประเมินดังกลาว  โดยได
ขยายเวลาเขาประเมิน  จนถึงวนัที่  6  พฤศจิกายน  2552  และไดกําหนดชวงวัน  เวลา  และอาจารยท่ีรับผิดชอบนํา
นักศึกษาเขาประเมิน  ณ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดังนั้น  
เพื่อใหการดําเนินการประเมินฯดังกลาวเปนไปตามนโยบายของคณะฯและมหาวิทยาลัย  จึงขอใหอาจารยนํานักศึกษา
เขาประเมินตามปฏิทินการประเมินฯ  ดวย 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
  ระเบียบวาระที่  3.1  การประเมนิเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน  ของอาจารยวิรุฬห  สังขสุวรรณ  และ
อาจารยชิงชยั  ศิริธร 
  ประธานฯ  แจงใหท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อใชในการประเมินเลื่อน
ข้ันเงินเดือน  ของอาจารยวริุฬห  สังขสุวรรณ  และอาจารยชิงชัย  ศิริธร  ในระหวางเดือนมนีาคม  -  กันยายน  2552   
ซึ่งอาจารยท้ังสองทานไมมีภาระงานสอนในชวงเวลาดังกลาว  เนื่องจากไดลาเพื่อศึกษาตอ  จึงไมไดเลื่อนขั้นเงินเดือน  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  ระเบียบวาระที่  3.1  สรุปรายวิชาที่สงผลการเรียน(เกรด)  ประจําภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  
2552 
  -     ประธานฯ  ขอใหท่ีประชุมพิจารณาเกี่ยวกบั  ผลคะแนนของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม  ช้ันปท่ี  4  ในรายวิชา  805 401  Research  Methods  in  Industrial  Design  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังเอกสารที่
แนบ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติไมใหนักศึกษาที่มีคะแนนไมผานเกณฑ  ลงทะเบียนเรียนใน 
รายวิชา805 499  Project  in  Industrial  Design  ในภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา  2552  เนื่องจากนักศึกษาไมมีความ
พรอมท่ีจะเรียนในรายวิชาดังกลาว  โดยใหนกัศึกษาดําเนินการทําเรื่องลาพกัการศึกษา  ประจําภาคการศึกษาตน  ป
การศึกษา  2552  กับมหาวิทยาลัย  และไดมอบหมายใหทางเลขานุการทําหนังสือช้ีแจงตอผูปกครองของนักศึกษาที่มี
คะแนนไมผานเกณฑ 
 

- ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณาเกี่ยวกับ  สรุปรายวิชาที่สงผลการเรียน (เกรด)  ประจําภาค 
การศึกษาตน  ปการศึกษา  2552  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว  ไมมีขอแกไข สรุปรายวิชาที่สงผลการเรียน (เกรด)  ประจําภาค 

การศึกษาตน  ปการศึกษา  2552  และไดมอบหมายใหเลขานุการรวบรวมใบกรอกเกรด  (มข.11)  สงหัวหนาสายวิชา
สถาปตยกรรมศาสตรเพื่อดําเนินการตอไป 
 
ปดประชุมเวลา  16.30 น. 
    
นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย 
   ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


