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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ) 

คร้ังที่ 9 / 2552 
วันที่  16  กันยายน  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.  นางวาสนา  รําเพยพล     กรรมการและเลขานุการ 

  8.  นางสาวฉัตรฤดี ประทุมไชย    ผูชวยเลขานุการ 
  9.  นายอรนพ เนียมไทยสงค    ผูชวยเลขานกุาร 
 
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 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองสืบเนื่อง 
  ระเบียบวาระที่ 2.1 การดําเนินการแกไขเกรดในรายวิชา  805 202  Materials  and  Production  
Processes 
  ประธานฯ  แจงใหท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการดําเนินการขอแกไขระดับคะแนน  ท้ังรายวิชา  
 805 202  Materials  and  Production  Processes  อาจารยวิรุฬห  สังขสุวรรณ  อาจารยเจาของวิชา  ตามที่ประชุมครั้งท่ี  
7 / 2552  เมื่อวนัที่  15  กรกฎาคม  2552  มีมติให  อาจารยวิรฬุห  สังขสุวรรณ  เขาประชุมเพื่อช้ีแจงการปรับเกณฑการ
ใหระดับคะแนนกับนักศึกษากอนท่ีท่ีจะดําเนินการขอแกไขระดับคะแนน  ขณะนี้ทางสาขาวิชาฯ  ไดดําเนินการจัดทํา
หนังสือแจงอาจารยวริุฬห  สังขสุวรรณ  เพื่อใหอาจารยนัดหมายวันและเวลาที่จะมาประชุมชี้แจงการดําเนินการแกไข
เกรดในรายวิชาดังกลาว  เพื่อท่ีทางสาขาวิชาฯ  จักไดดําเนินการแกไขเกรดเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยตอไป 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  ระเบียบวาระที่  2.2  การดําเนนิการเบิกจายคาตอบแทนการสอนพิเศษ  ประจําภาคการศึกษาตน   
ปการศึกษา  2552  
  ตามที่  นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย  ไดรับมอบหมายใหดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนการสอน
พิเศษ  ประจําภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2552  โดยคิดอัตราคาสอนในชั่วโมงบรรยาย  และปฏิบัติการ  คิดเปน
หนวยช่ัวโมงละ  500  บาท  ซึ่งในชั่วโมงปฏิบัติการนั้น  2  ช่ัวโมง  เทากับ  1  หนวยช่ัวโมง  จึงคิดคาสอนในชั่วโมง
ปฏิบัติการ  เปนชั่วโมงละ  250  บาท  ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการคิดภาระงานสอนของอาจารยและเอกสารการเบิกจาย
เรียบรอยแลว  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

สอนบรรยาย สอนปฏิบัติการ ลําดับ
ที่ ชื่อผูสอน ตําแหนงทาง

วิชาการ จํานวน
ชั่วโมง 

ชั่วโมง
ละ 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
ชั่วโมง 

ชั่วโมง
ละ 

จํานวน
เงิน 

รวมเงิน 

1. นายสุรกานต  รวยสูงเนิน ผศ.ระดับ8 48 500 24,000 285 250 71,250 95,250 
2. นายธนสิทธิ์  จันทะรี ผศ.ระดับ8 68 500 34,000 141 250 35,250 69,250 
3. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา  ณ 

สกลนคร 
อาจารย
ระดับ7 63 500 31,500 324 250 81,000 112,500 

4. นางสาวสุภาพร  อรรถโกมล อาจารย 63 500 31,500 255 250 63,750 95,250 
5. นางรัตติกร  ศิริขันธ  บุตรลา อาจารย 31 500 15,500 223 250 55,750 71,250 
6. นางสาวนิธิวดี  ทองปอง อาจารย 41 500 20,500 208 250 52,000 72,500 
7. นายชวนะพล  นวมสวัสดิ ์ อาจารย 43 500 21,500 196 250 49,000 70,500 
8. นายธรรมวัฒน  อินทจักร อาจารย 6 500 3,000  250  3,000 
9. นางกุลศรี  ตั้งสกุล ผศ.ระดับ7 2 500 1,000 84 250 21,000 22,000 

10. นางสาวรุงจิต  จารุพงษทวิช อาจารย 2 500 1,000 84 250 21,000 22,000 
11. นายธีรศักดิ์  สิงหปรีชา อาจารย 2 500 1,000 84 250 21,000 22,000 
12. นายชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ ผศ.ระดับ8 2 500 1,000 8 250 2,000 3,000 
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สอนบรรยาย สอนปฏิบัติการ ลําดับ

ที่ ชื่อผูสอน ตําแหนงทาง
วิชาการ จํานวน

ชั่วโมง 
ชั่วโมง
ละ 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
ชั่วโมง 

ชั่วโมง
ละ 

จํานวน
เงิน 

รวมเงิน 

13. นายอธิป  อุทัยวัฒนานนท อาจารย  500  84 250 21,000 21,000 
14. นายสรนาถ  สินอุไรพันธ ผศ.ระดับ8  500  84 250 21,000 21,000 
15. นางสาวนิสรา  อารุณี อาจารย  500  84 250 21,000 21,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 721,500 
(  ตัวอักษร )   เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน 

 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติให  นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย  ดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนการ
สอนพิเศษ  ประจําภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2552  ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
  ระเบียบวาระที่  3.1  การเลือกสายวิชาของนกัศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ชั้นปที่  2 
  นางรัตติกร  ศิริขันธ  บุตรลา  แจงใหท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการดําเนินการใหนักศึกษาสาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม  ช้ันปท่ี  2  ดําเนินการเลือกสายวิชา  โดยจะมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการเลือก
สายวิชาสําหรบันักศึกษา  ในวันที่  17  กันยายน  2552  ซึ่งการคัดเลือกนักศึกษาในแตละสายวิชาจะคัดเลือกจากผลการ
เรียนสะสมจํานวน  2  ภาคการศึกษา  โดยจะมีสายวิชาทั้งหมดจํานวน  6  สายวิชา  ไดแก 
  -  สายวิชาสิ่งทอ    รับนักศึกษาจํานวน  20  คน 
  -  สายวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ  รับนักศึกษาจํานวน  20  คน 
  -  สายวิชาเครื่องปนดินเผา   รับนักศึกษาจํานวน  20  คน 
  -  สายวิชาการออกแบบเครื่องเรือน  รับนักศึกษาจํานวน  25  คน 
  -  สายวิชากราฟฟกและแอนนิเมชั่น  รับนักศึกษาจํานวน  20  คน 
  -  สายวิชาการออกแบบนวัตกรรม  รับนักศึกษาไมจํากัดจํานวน 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  ระเบียบวาระที่  3.2  การรับนักศึกษาโครงการพิเศษ  ประจําปการศึกษา  2553 
  -  เลขานุการฯ  แจงใหท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการรับนักศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  หลักสูตรปกติ  ประจําปการศึกษา  2553  ( โครงการชางเผือก )  เพื่อเปนการกระจายโอกาสให
นักเรียนที่มีความรูความสามารถเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําปการศึกษา  2553  ซึ่ง
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  รับจํานกัศึกษาจํานวน  10  คน  โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัครตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (  ฉบับที่  1581 / 2552  )  เรื่อง  การสอบคัดเลือกนักเรยีนเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  หลักสูตรปกติ  ประจําปการศึกษา  2553  โครงการชางเผือก  (  เอกสารที่แนบ )  
  ท่ีประชุมรับทราบ 
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- ประธานฯ  ขอใหท่ีประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการขอเปดรับบุคคลเขาศึกษาในโครงการพิเศษผลิต 
บัณฑิต  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการออกแบบอตุสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําปการศึกษา 2553  ( โดยวิธรีบัพิเศษ  )  ซึ่งตามแผนการผลติบัณฑิตของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร   สามารถรับนักศึกษาไดอีกจํานวน  20  คน  ตามเอกสารที่แนบ 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหรับบุคคลเขาศึกษาในโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต  หลักสูตร 
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ประจําปการศึกษา 2553  ( โดยวิธีรับพิเศษ  )  อีกจํานวน  20  คน  โดยมีเหตุผลดังตอไปนี ้
  -  ในปการศึกษา  2553  ทางหลักสูตรฯ  ไดมีการรับบุคคลเขาศึกษาตามแผนการผลิตบัณฑิตของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  คือ  รับในหลักสูตรปกติและหลักสูตรโครงการพิเศษ  รวมจํานวน  60  คน  แตเนื่องจากใน
ปจจุบันทางหลักสูตรฯ  ไดแจงแผนการรับนกัศึกษาในหลักสูตรปกติ  ไวจํานวน  40  คน  โดยแบงเปนดังนี้ 
   -  รับโดยวิธีรับตรง ( โควตา )  จํานวน  20  คน 
   -  รับโดย  Admission  จํานวน  10  คน 
   -  รับโดยโครงการชางเผือก  จาํนวน  10  คน 
 ดังนั้น  จึงยังคงเหลือจํานวนที่ตองรับเขาศึกษาอีก  20  คน  และเพื่อใหเปนไปตามแผนการรับบุคคลเขาศึกษา
ตามแผนการผลิตบัณฑิตของคณะฯ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  จึงเห็นควร
รับนักศึกษาเพิ่มอีก  จํานวน  30  คน  เพื่อชดเชยนักศึกษาที่ตกออกตามสถติิท่ีผานมา 
  -  ปจจุบันหลักสูตรฯ  ไดมีการจัดการเรียนการสอนโดยแบงเปนสายวิชา  จํานวน  6  สายวิชา  ไดแก  
สายวิชาเครื่องปนดินเผา , สายวิชาสิ่งทอ , สายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ ,  สายวิชาการออกแบบเครื่องเรอืน  ,   สาย
วิชาการออกแบบนวัตกรรม  และสายวิชาแอนนิเมชั่น   ดังนั้น  หากมีจํานวนนักศึกษานอยเกินไป  จะทําใหจํานวน
นักศึกษาที่ตองเลือกเรยีนในแตละสายวิชาไมเหมาะสมกับจํานวนรายวิชาในแตละสายวิชา  อันจะสงผลตอการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรท่ีมีวัตถุประสงคใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามสายวิชาที่ตนเองตองการ 
  -  ท่ีผานมาหลักสูตรฯ  ไมมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของนักศึกษาโครงการพเิศษ  เนื่องจาก  ไดจัดการ
เรียนการสอนรวมกับนักศึกษาโครงการปกติและมีการประเมินผลรวมกันมาตั้งแตตน  ทําใหพัฒนาการและคุณภาพของ
นักศึกษาทั้งสองโครงการไมแตกตางกัน 
  -  หลักสูตรมีความจําเปนตองเบิกจายคาสอนในอัตราของโครงการพิเศษใหกับอาจารยพิเศษที่
หลักสูตรฯ  ตองจางมาสอนประจําในหลายรายวิชา  เนื่องจากยังไมสามารถบรรจอุาจารยดงักลาวได  หากระงับหรืองด
รับนักศึกษาโครงการพิเศษฯ  จักทําใหมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของทั้งสองหลักสูตรไมมคุีณภาพตอไป
ได 
 
ระเบียบวาระที่  4   
 ระเบียบวาระที่  4.1  รายงานผลการดําเนินงานของฝายบริหาร 

ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต  รวยสูงเนิน  ขอใหท่ีประชุมพิจารณาเกี่ยวกับความกาวหนาของการขอ 
บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  จํานวน  5  อัตรา  ตามที่ไดดําเนินการขออนุมัติตอทางมหาวิทยาลัย
ไปแลวนั้น   

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร 
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บัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ดําเนินการสอบถามความกาวหนา ของการขอบรรจุเปนพนกังาน
มหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  จํานวน  5  อัตรา  กับการเจาหนาท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  เพื่อท่ีจักไดดําเนินการ
เรื่องดงักลาวตอไป 
 
 ระเบียบวาระที่  4.2  รายงานผลการดําเนินงานของฝายวิชาการ  
  -  เลขานุการฯ  ขอใหท่ีประชุมพิจารณาเกี่ยวกบัแนวทางในการประเมินหลักสูตรสถาปตยกรรมศา
สตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  เพื่อนํามาใชประกอบในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ  ในป  
พ.ศ.2552  ซึ่งมแีนวทางในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร  ดังนี้  

    
ขั้นตอนการดําเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 

-  ประเมินผลการจัดการหลักสูตรในระบบ
มหาวิทยาลัย 
 

เดือนสิงหาคม  2552  

  -  ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต 
( มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประเมินใน
ภาพรวมหากหลักสูตรมีความประสงคจะ
ดําเนินการเองกส็ามารถทําได ) 

เดือนธันวาคม  2552 ในวันที่บัณฑิตกลับมารับปริญญา 

  -  ประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิต  
( มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประเมินใน
ภาพรวมหากหลักสูตรมีความประสงคจะ
ดําเนินการเองกส็ามารถทําได ) 

เดือนมกราคม  2553 หลังจากที่บัณฑิตรับปริญญา 

  -  เชิญผูใชบัณฑิต / นายจางและ
ผูทรงคุณวุฒิ  วิพากษหลักสูตร 

 ** เพื่อสํารวจความตองการ
คุณลักษณะ / ความรูของบัณฑิตท่ีเปน
ท่ีตองการของตลาด 

  -  ประชุมสรุปแนวทางในการปรับปรุง / 
เนื้อหารายวิชาในหลักสูตร 

  

  -  ปรับปรุงหลักสูตร ควรดําเนินการเพื่อเริ่มใชในป
การศึกษา  2554 

 

 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหอาจารยสงักัดหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรมทุกทาน  ดําเนินการสรุปประเด็นวาหลักสูตรฯ  ควรจะปรับตรงไหน  นําเสนอปญหาและ
แนวทางในการแกไขและปรับหลักสูตรฯ  และนําเขาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรในครั้งตอไป 
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-  เลขานุการฯ  แจงใหท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับกําหนดการสงผลสอบประจําภาคการศึกษาตน ป 

การศึกษา 2552  และรายละเอียดการดําเนินงานดานการจัดการศึกษา  ในภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา  2552  เพื่อให
สงผลการสอบ  ประจําภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2552  ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  ฉบับที่  321 / 2549  
เรื่อง  หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการสงผลสอบ  ตลอดจนการดําเนินงานทางดานการจัดการศึกษาของคณะฯ  
เปนไปตามปฏิทินการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย  จึงมีการกาํหนดวันเวลาและรายละเอียดการดําเนินการดังกลาว  
ดังตอไปนี้ 
 

วัน  เวลา รายละเอียดการดําเนินงาน หมายเหตุ 
วันจันทร  ท่ี7  
กันยายน -  วัน
อาทิตย  ท่ี 20  
กันยายน  2552 

อาจารยผูสอนรายวิชา /  อาจารยเจาของวิชา  ท้ังระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ประชาสัมพันธและ
ใหนักศึกษาทําการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารยประจําวชิา  ท่ีเว็บไซต  Http://  
reg.kku.ac.th  ณ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  1 , 2  คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  (  ตามมติท่ีประชุมกรรมการ
วิชาการคณะฯ  ในการประชุมครั้งท่ี  3 / 2552  เมื่อวันที่  
26  สิงหาคม  2552 ) 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจะเปด
ใหบริการ  ดังนี้  วันจันทร – ศุกร  
เวลา  08.30 – 20.00 น.  วันเสาร – 
อาทิตย  เวลา  09.00 น. – 16.30 น. 

วันอาทิตย  20  
กันยายน  2552 

วันสุดทายของการเรียนการสอน  ภาคการศึกษาตน  ป
การศึกษา  2552 

 

วันจันทร  ท่ี12  
ตุลาคม  2552  – 
พฤหัสบดี   ท่ี8  
ตุลาคม  2552 

สอบปลายภาคตน  ปการศึกษา  2552  

วันจันทร  ท่ี12  
ตุลาคม  2552 

อาจารยเจาของวิชา  สงผลสอบ ( เกรด)  ใหประธาน
กรรมการบรหิารหลักสูตร ( รวมรายวิชาที่ตองแก
สัญลักษณ  I  เปนระดับคะแนน ) 

 

วันพุธ  ท่ี14  
ตุลาคม  2552 

ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร  นําสงเกรดหัวหนา
สายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

หัวหนาสายวิชาฯ  พิจารณาและ
นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ 

วันศุกร  ท่ี16  
ตุลาคม  2552  
เวลา  09.30  น. 

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  เพื่อพิจารณารับรอง
ผลการเรยีนรายวิชา ( เกรด ) 

วันสุดทายของการสงเกรดที่ผานการ
รับรองจากคณะกรรมการประจํา
คณะฯ  ใหมหาวิทยาลัย 

วันจันทร  ท่ี25  
กันยายน  2552 

คณะฯ  ประกาศตารางเรียน  ตารางการใชหอง  ประจํา
ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา  2552 
 
 

เว็บไซตคณะฯ 
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วัน  เวลา รายละเอียดการดําเนินงาน หมายเหตุ 

วันจันทร  ท่ี12 – 
วันศุกร  ท่ี22  
ตุลาคม  2552 

อาจารยเจาของวิชา  สงแผนการสอนรายวิชา  ประจําภาค
การศึกษาปลาย  ปการศึกษา  2552  ท่ีกลุมงานจัด
การศึกษา  เพื่อรวบรวมและนําสงใหประธานหลักสูตรท่ี
เกี่ยวของ  ( รายวิชาใดมีกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่ขอใหระบุลงในแผนการสอนดวย ) 

ตามประกาศคณะฯ  ท่ี  19 / 2552  
เรื่อง  แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาและดูงานนอกสถานที่ 

 
  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
  -   เลขานุการฯ   แจงใหท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการดําเนินการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารยประจําวชิา  ผานเว็บไซต  โดยนักศึกษา  ซึ่งนักศึกษาสามารถดําเนินการประเมินอาจารยไดในวัน
จันทร  ท่ี7  กันยายน -  วันอาทิตย  ท่ี 20  กันยายน  2552  ณ  ท่ีเว็บไซต  Http://  reg.kku.ac.th  ณ  หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร  1 , 2  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  -   เลขานุการฯ   แจงใหท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงาน
นอกสถานที่  สําหรับนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร  เปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดี  
โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ครั้งท่ี  3 /2552  เมื่อวนัที่  26  สิงหาคม  2552  จึง
กําหนดแนวปฏิบัติในการนํานักศึกษาไปทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่  ตามประกาศคณะสถาปตยกรรมสาสตร   
(  ฉบับท่ี  19 / 2552 )  เรื่องแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมทัศนาศึกษาและดูงานนอกสถานที่ 
  ท่ีประชุมรับทราบ  และมีมติใหหลักสูตรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ  ดังกลาว  และใหกรรมการที่
รับผิดชอบงานดานกิจกรรมนกัศึกษาของหลักสูตร   พิจารณาเรื่องทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่  ของหลักสูตรให
สอดคลองกับแนวปฏิบัติฯ  ของคณะตอไป  
 
 ระเบียบวาระที่  4.3  รายงานผลการดําเนินงานของฝายกิจการนักศึกษา  
  -  นางสาวนิธิวดี  ทองปอง  แจงใหท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับ  การนํานักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม  ช้ันปท่ี  3  และ  4  สายวิชาการออกแบบเครื่องเรือน  เขาศึกษาดูงานบานและสวนแฟร  2009  ณ  อาคาร
ชาเลนเจอร  1 -3   อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  ประจําภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา  2552  ในวันที่  30  ตุลาคม  2552 – 
1  พฤศจิกายน  2552  สําหรับอาจารยทานใดที่ประสงคจะเขารวมโครงการดงักลาว  ขอใหแจงความประสงคไดท่ี  
นางสาวนิธิวดี  ทองปอง  ภายในวันที่  18  กันยายน  2552 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
  เลิกประชุมเวลา  16.00  น.                                                                                                                      
        (นางวาสนา  รําเพยพล) 

               เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย 
   ผูจดบันทึกการประชุม 
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