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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ) 
ครั้งที่ 6 / 2552 

วันที่  1  กรกฎาคม  2552 
ณ อาคารปฏิบัติงานการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 
****************************************************************** 

ผูมาประชุม 
  1.  นายชลวุฒิ  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร   ประธานกรรมการ 

2.  ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์   จนัทะร ี   กรรมการ 
3.  นางสาวสมหญิง   พงศพมิล    กรรมการ 

  4.  นางสาวนิธิวดี  ทองปอง    กรรมการ 
5.  นางสาวสุภาพร  อรรถโกมล    กรรมการ 
6.  นางรัตติกร ศิริขันธ บุตรลา    กรรมการ 
7.  นางวาสนา  รําเพยพล     กรรมการและเลขานุการ 

  8.  นายอรนพ   เนียมไทยสงค    ผูชวยเลขานุการ 
  9.  นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย    ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูเขารวมประชุม

1. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต  รวยสูงเนนิ 
   
เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
  ประธานฯ กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องสืบเนื่อง 
  ระเบียบวาระที่ 1.1 การขอเปดรายวิชาใหม  แทนรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ 
  ประธานฯ  ขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด  วช.04 ,  วช.05  ของรายวิชาที่สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จะเปดสอนแทนรายวิชา  961 263  Production  
Management  and  Service  และรายวิชา  961 363  Small  and  Medium  Enterprises  Management  ของ
คณะวิทยาการจัดการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวไมมีการแกไขรายละเอียด  วช.04 ,  วช.05  และไดมอบหมายให   
นางวาสนา  รําเพยพล  พิจารณาดําเนินการขออนุมัติเปดรายวิชาดังกลาวตอไป  โดยม ี นายชลวุฒิ  พรหมสาขา  
ณ  สกลนคร  เปนอาจารยเจาของวิชา 
 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
  ระเบียบวาระที่  2.1  รายงานการใชจายเงินประจําปงบประมาณ  2552  
     ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานตางๆ  
ภายในหลักสูตร  ไมวาจะเปน  Workshop  ,  ทัศนศึกษา  ,  การบรรยายพิเศษ  ,  การศึกษาดูงาน  ,  วัสดุและ
ครุภัณฑตางๆ  ฯลฯ  ใหอาจารยสังกัดหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอตุสาหกรรม  สงรายละเอียดตางๆ  เพือ่ขอ 
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อนุมัติงบประมาณที่จะใชในการดําเนินงาน  กอนวันที ่ 13  กรกฎาคม  2552  โดยกิจกรรมนั้นๆ  ตองดําเนินการ
ใหเสร็จส้ินภายในวันที่  30  กนัยายน  2552  เพือ่ที่ฝายบรหิารของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  จักไดนํา
ขอมูลตางๆ  มาใชประกอบในการปรับงบประมาณประจําป  2552  ของสาขาวิชา  เพื่อใหการดําเนินการตางๆ  
ภายในหลักสูตรดําเนินไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพตอไป 
  ที่ประชุมรับทราบ  และไดมอบหมายให  นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย  ดําเนินการเชิญฝาย
การเงินและฝายแผนของคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ประชุมในวันที่  13  กรกฎาคม  2552  เพือ่รวมพิจารณาและ
ปรึกษาหารือในการปรับงบประมาณประจําป  2552  ของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมดวย 
 
  ระเบียบวาระที่  2.2  การจดัทํารายงานการประเมินผลการจัดการหลักสูตร  ปการศึกษา  
2551 
  เลขานุการฯ  แจงใหที่ประชมุทราบเกี่ยวกับกําหนดการในการดําเนินการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลหลกัสูตร  ประจําปการศึกษา  2551 เพื่อใหผูบริหารสามารถรายงานผลการจัดการหลักสูตรในแตละป
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนการเตรียมความพรอมเพือ่รองรับการประเมนิคุณภาพการศึกษาโดย
องคกรภายนอก  ไดแก  สมศ.  และ  กพร.  ดังนี ้

วันที่  20  กรกฎาคม  2552 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสาธิตและแนะนําการใชระบบ 
                                           ประเมินผลการจัดการหลักสูตร  ที่ปรับปรุงใหม 
วันที่  21  กรกฎาคม –  คณะ / ผูบรหิารหลักสูตร  กรอกขอมูลในสวนที่เกี่ยวของใน 
14  สิงหาคม  2552  ระบบ 
วันที่  15 – 31  สิงหาคม  2552 คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ  จัดทํารายงานการประเมินผล

หลักสูตร  ปการศึกษา  2551  เสนอตอมหาวิทยาลัย 
 
ที่ประชุมรับทราบ  และมอบหมายใหนางวาสนา  รําเพยพล  และนายอรนพ  เนียมไทยสงค   

ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินผลหลกัสูตร  ประจําปการศึกษา  2551  ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ระเบียบวาระที่  3.1  การตรวจหัวขอโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม 
  ประธานฯ  ขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับกําหนดการในการตรวจหัวขอโครงการการออกแบบ
ทางอุตสาหกรรม  ซึ่งจะดําเนนิการตรวจในวนัศุกร  ที่ 3  กรกฎาคม  2552  นั้น  แตอาจารยหลายทานติดราชการ
ไมสามารถเขารวมการตรวจได 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหเล่ือนกําหนดการการตรวจหัวขอโครงการการออกแบบทาง
อุตสาหกรรม   ไปเปนวันที ่ 9 – 10  กรกฎาคม  2552  และเห็นควรใหมีการประชุมเตรียมการกอนการตรวจหัวขอ
โครงการการออกแบบทางอุตสาหกรรม  ในวันศุกร  ที ่ 13  กรกฎาคม  2552  โดยไดมอบหมายให 
นายชลวุฒิ  พรหมสาขา  ณ สกลนคร  เตรยีมรายละเอียดตางๆในการตรวจหัวขอโครงการการออกแบบทาง
อุตสาหกรรม  เขารวมในการประชุมดังกลาว 
     

ระเบียบวาระที่  3.2    การกําหนดภาระงานของนักวชิาการชางศิลป 
ตามที่นายอติเทพ  คะยอม  นักวิชาการชางศิลป  ไดรับอนุมัติใหลาออกจากการปฏิบัติงาน  เม่ือ 

วันที่  30  มิถนุายน  2552  นั้น  เพือ่ใหการดําเนินงานตางๆ  ของหลักสตูรเปนไปอยางมีประสิทธิผล  ประธานฯ  
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาภาระงาน  ของนักวิชาการชางศิลป  เพื่อใชในการขออนุมัติจางนักวิชาการชางศิลป  โดย
มีภาระงานดังนี ้  
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1.  ปฏิบัติงานเปนผูควบคุมดูแลการสอนในรายวิชาปฏิบัติการทางคอมพวิเตอร  โดยมอีาจารย 
ผูรับผิดชอบสอนในรายวิชานั้นเปนผูควบคุม  เพื่อประเมินงานดังนี ้
  -  ชัน้ปที่  1   ภาคการศึกษาที่ 2  รายวิชา  801 125  Basic  Computer  Graphic 
  -  ชั้นปที่  2  ภาคการศึกษาที่  2  รายวิชา  805 203  Basic  Computer  Application  in  
Industrial  Design 
  -  ชั้นปที่  3  ภาคการศึกษาที่  1  รายวิชา  805 303  Advance  Computer  Application  in  
Industrial  Design 
  หรือรายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวของ  ตามที่อาจารยสายวิชาเรขนิเทศ  และการออกแบบบรรจภัุณฑ  
เห็นควรใหปฏิบัติงานในชั่วโมงนั้นๆ  
  2.  ปฏิบัติงานดูแลและพัฒนาเว็บไซตของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ตลอดระยะเวลา
ในการจาง  รวมทั้งชวยพัฒนาระบบการสอนผานอนิเตอรเน็ตตามที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยแตละทานใน
รายวิชานั้นๆ 
  3.  ควบคุมดูแลอุปกรณเครื่องมือที่ใชทางดานสายวิชาเรขนิเทศ  และการออกแบบบรรจุภัณฑ  
เห็นควรใหปฏิบัติงานในชั่วโมงนั้นๆ   เชน  เครือ่งตัดเลเซอร  เครื่องมือทางดานพลาสติก  เปนตน 
  4.  เปนผูชวยหรือปฏิบัติงานทางดานการออกแบบ  งานศิลป  และงานบริการวิชาการ  ตามที่
ไดรับมอบหมายจากอาจารยและคณะใหเสร็จสมบูรณ 
  5.  ปฏิบัติงานเพิ่มเติมตามที่ไดรับมอบหมาย  จากสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ซึ่งเหน็
วาสามารถชวยแบงเบาภาระงานนั้นๆได 
 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวไดมอบหมายให  นางวาสนา  รําเพยพล  ดําเนนิการราง  TOR เสนอตอ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพือ่ที่จักไดพิจารณาและดําเนินการตอไป 
 
  ระเบียบวาระที่  3.3  การขอปรับแกไขระดับคะแนนทั้งรายวิชา  805 202  Materials  and  
Production  Processes   
  ประธานฯ  ขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการขอแกไขระดับคะแนน  ทัง้รายวิชา  805 202  
Materials  and  Production  Processes  อาจารยวิรุฬห  สังขสุวรรณ  อาจารยเจาของวิชา  วาเห็นสมควรให
แกไขระดับคะแนนทั้งรายวิชาหรือไม  เนื่องจากอาจารยเจาของวิชาไดปรับเกณฑการใหระดับคะแนน  
  ที่ประชุมพิจารณาแลว  เหน็สมควรใหอาจารยวิรุฬห  สังขสวุรรณ  อาจารยเจาของวิชา    ประชุม
เพื่อชี้แจงการปรับเกณฑการใหระดับคะแนนกับนักศึกษากอนที่จะดําเนินการขอแกไขระดับคะแนน 
 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
      
      (นางวาสนา  ราํเพยพล) 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
 
 
 

นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย 
   ผูจดบันทึกการประชุม 
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