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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  

คร้ังที่ 12 / 2554 
วันที่  23  ธันวาคม  2554 

ณ ห้องประชุม ว.ศรีสุโร  อาคารปฏิบัติงานการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

****************************************************************** 
ผู้มาประชุม 
                                  
  1.  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วาริน  บุญญาพุทธิพงศ ์  ประธานกรรมการ  

2.  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์   จันทะร ี   กรรมการ 
3.  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สุรกานต์  รวยสูงเนิน   กรรมการ 
4.  นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร   กรรมการ 
5.  นางรัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา    กรรมการ  
6.  นายชวนะพล  นํวมสวัสดิ์    กรรมการ  
7.  นางสาวนิธิวดี  ทองปูอง     กรรมการ  
8.  นางสาวชนัษฎา  จุลลัษเฐียร    กรรมการ  
9.  นางวาสนา  ร าเพยพล     เลขานุการ 

  10.  นางสาวฉัตรฤดี ประทุมไชย    ผู๎ชํวยเลขานุการ  
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
   1.  นางภาคินี  เปลํงดีสกุล     ติดราชการ  
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอภิญญา  อาษาราช 
2. นางสาวฐิติพร  ฌานวังศะ 
3. นางกชามาส  ทินราช 
4. นายจักริน  เงินทอง 

 
เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
   ประธานฯ กลําวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2554 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล๎วมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดังกลําว  โดยไมํมีการแก๎ไข 
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ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 2.1  การจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง 
  เพื่อให๎การด าเนินการจัดตั้งกลุํมวิจัยศิลปวัฒนธรรมเชิงสร๎างสรรค์เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  
ประธานฯ  ได๎แจ๎งให๎ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดข๎อเสนอโครงการในการจัดตั้งกลุํมวิจัยเฉพาะทาง  ซึ่งมีรายละเอียดใน
การขอเสนอโครงการดังนี้    
   สํวนที่  1  บทสรุปผู๎บริหาร 
  เป็นการสรุปสาระส าคัญโดยยํอยของโครงการ  ประกอบด๎วย  ชื่อกลุํมวิจัยเฉพาะทาง  ความส าคัญ
ของโครงการ  เปูาหมาย  แผนงาน  และประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 
  สํวนที่  2  ข๎อเสนอโครงการ  ประกอบด๎วย 
   -  ชื่อกลุํมวิจัยเฉพาะทาง 
   -  หนํวยงานต๎นสังกัด 
   -  ชื่อหัวหน๎าโครงการ 
   -  ชื่อนักวิจัย (ต๎องมีนักวิจัยที่ผํานการอบรมมาแล๎วไมํเกิน 5 ปีจ านวน 3-4 คน) 
   -  ความส าคัญของการจัดตั้งกลุํมวิจัยเฉพาะทาง 
   -  เปูาหมายและเหตุผลในการจัดตั้งกลุํมวิจัยเฉพาะทาง 
   -  วิสัยทัศน์  พันธกิจ    ของกลุํมวิจัยเฉพาะทาง 
   -  โครงการบริหารกลุํมวิจัยเฉพาะทาง  
   -  กิจกรรมและโครงการวิจัยที่จะด าเนินการเพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค ์
   -  แผนการด าเนินงาน  ระยะเวลา  3  ปี 
   -  งบประมาณ  แตํละปีไมํเกิน  1,000,000  บาท  โดยจ าแนกเป็น 
    -  หมวดทุนการศึกษา 
    -  หมวดโครงการวิจัย 
    -  หมวดคําด าเนินงานสํวนกลาง 
    หมายเหตุ  :  งบประมาณที่ได๎รับจะไมํสามารถสนับสนุนให๎นักวิจัยเดินทางไป
ด าเนินกิจกรรมในตํางประเทศได๎   
   -  ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับตามเปูาหมายตัวชี้วัด  จ าแนกเป็นรายปี  3  ปี  ดังนี้ 
    -  การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ  (เร่ือง) 
    -  การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติที่ได๎รับการรับรองโดย  Thai  
Citation  Index,  TCI  (เร่ือง) 
    -  นวัตกรรม  ทรัพย์สินทางปัญญา  เทคโนโลยีใหมํ  สิ่งประดิษฐ์ต๎นแบบ  (เร่ือง)  
    -  จ านวนเงินทุนภายนอกที่ได๎รับการสนับสนุน  (บาท) 
    -  การน าเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ  (เร่ือง) 
    -  การน าเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ  (เร่ือง) 
    -  การถํายทอดเทคโนโลยี / การให๎บริการทางวิชาการของกลุํมวิจัยเฉพาะทาง 
    -  จ านวนหัวข๎อวิทยานิพนธ์ที่ด าเนินงานโดยกลุํมวิจัยเฉพาะทาง 
    -  ประเด็นผลงานวิจัยที่เป็นนโยบายระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  หรือระดับท๎องถิ่น 
  สํวนที่  3  ประวัตินักวิจัย  ประกอบด๎วย 
   -  วัน  เดือน  ปีเกิด 
   -  ปัจจุบันอายุ 
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   -  ต าแหนํงทางวิชาการปัจจุบัน 
   -  สถานที่ติดตํอ 
   -  ประวัติการศึกษา 
   -   ประวัติการท างาน 
    -  ประวัติการรับราชการ 
    -  เกียรติประวัติที่ได๎รับการยกยํอง 
    -  การให๎บริการแกํสังคม  (ประสบการณ์อื่นๆ) 
   -  ผลงานทางวิชาการ 
    -  ผลงานวิจัย 
    -  บทความทางวิชาการ 
    -  ต ารา 
    -  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
  มติ  ที่ประชุมรับทราบและเสนอวําหลักสูตรฯ  ควรมีการวางแผนการด าเนินการของกลุํมวิจัยให๎
ละเอียดรอบคอบ  เชํน  การตั้งชื่อกลุํมวิจัยควรจะตั้งชื่อให๎ครอบคลุม  เพื่อที่จะสามารถน างานวิจัยที่ทางหลักสูตรฯ
ด าเนินการอยูํแล๎วมาพัฒนาไปสูํการจัดตั้งกลุํมวิจัยได๎  เป็นต๎น   
 
  ระเบียบวาระที่  2.2  การจัดตั้งสหกรณ์นักออกแบบ  
             อ.ดร.ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร  ขอให๎ที่ประชุมพิจารณาการจัดตั้งสหกรณ์นักออกแบบ  เนื่องจากที่ผํานมา
ผลงานการออกแบบและผลิตต๎นแบบเพื่อน าเสนอแนวความคิดของนักศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  มี
ปรากฏออกมาอยํางตํอเนื่อง  ผลงานหลายชิ้นได๎ถูกน าออกเผยแพรํและใช๎ประโยชน์  ทั้งในการเรียนรู๎ของนักศึกษาเอง  
และการสนับสนุนกิจกรรมรํวมกับสังคม  แตํยังมีผลงานอีกจ านวนมากที่นักศึกษาได๎ผลิตเป็นต๎นแบบเมื่อได๎รับการตรวจให๎
คะแนนในแตํละรายวิชาหรือเผยแพรํสูํสาธารณะตามโอกาสตํางๆ แล๎ว  ต๎นแบบผลิตภัณฑ์เหลํานั้นมักถูกละเลย  ทั้งที่เป็น
ผลงานการออกแบบที่มีศักยภาพ ในแตํละปีจะมีผลิตภัณฑ์เหลํานี้เป็นจ านวนมากซึ่งหากถูกเปลี่ยนคืนเป็นทุนที่นักศึกษา
สามารถน ากลับมาใช๎จํายส าหรับผลิตชิ้นงานอื่นตํอไป  จะสามารถแบํงเบาภาระคําใช๎จํายของผู๎ปกครองและยังอาจมีสํวน
สนับสนุนให๎นักศึกษาเกิดการค๎นพบศักยภาพของตนเองอีกทางหนึ่ง  อ.ดร.ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร จึงเกิดแนวคิดการจัดตั้ง
สหกรณ์นักออกแบบขึ้น  โดยมีจุดมุํงหมายหลักในการเผยแพรํผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาสูํสาธารณะ  
สามารถน าผลิตภัณฑ์ออกทดสอบจ าหนํายหรือทดสอบให๎บริการให๎แกํบุคคลทั่วไป    และได๎เรียนรู๎การตอบรับจากผู๎ซื้อ
ผลิตภัณฑ์บางสํวน  โดยผํานการด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์เพื่อให๎เกิดการบริหารจัดการเป็นหมํูคณะ  มีการขับเคลื่อน
แบบธุรกิจขนาดยํอมๆ  มีการปันผลเพื่อให๎เกิดความรํวมมือ  ติดตามการด าเนินงานและสร๎างความยั่งยืนให๎แกํกิจกรรม  
เป็นสื่อกลางในการเผยแพรํผลงานและกํอประโยชน์ให๎แกํนักศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง  
  มติ  ที่ประชุมมีมติให๎จัดตั้งสหกรณ์นักออกแบบ  และได๎มอบหมายให๎คณะกรรมการด าเนินการวางแผน
แนวทาง/เงื่อนไขในการด าเนินงานของสหกรณ์  เสนอที่ประชุมในคราวตํอไปด๎วย  โดยคณะกรรมการด าเนินงานมีดังนี้ 
   นางสาวชนัษฎา  จุลลัษเฐียร    เป็นประธาน 

  นางสาวฐิติพร  ฌานวังศะ   เป็นกรรมการ 
  นางสาวสุภาพร  อรรถโกมล  เป็นกรรมการ 
  นายชิงชัย  ศิริธร    เป็นกรรมการ 
  นางรัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา  เป็นกรรมการ 

   นางสาวอภิญญา  อาษาราช  เป็นกรรมการและเลขานุการ
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     ระเบียบวาระที่  2.3  ผลงานของนักศึกษาที่จะจัดแสดงในการประชุมทางวิชาการและนิทรรศการแสดงผลงาน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
(Open  House) 
     ประธานฯ  ขอให๎ที่ประชุมพิจารณาเสนอผลงานของนักศึกษา  ที่จะน าไปรํวมจัดแสดงในงานประชุมทางวิชาการและนิทรรศการแสดงผลงาน  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (Open  House)  ที่ประชุมพิจารณาแล๎ว  มีผลงานที่จะน าไปจัดแสดงดังนี้    
 

ล าดับที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน จ านวนชิ้นงาน 
รายละเอียดผลงาน 

(ถ้ามี) 
1 เครื่องประดับทองเหลือง นักศึกษาช้ันปีท่ี  3 Plate ขนาด  ...................... จ านวน ............ แผํน 

Model ขนาด  .....................จ านวน ....5..... ชุด 
Cd จ านวน ...................  แผํน 
อื่น ๆ...................................................................... 

เป็นสร๎อยคอ  สร๎อยข๎อมือ  แหวน  
นับเป็น  1  ชุด 
 
 

2 เสื้อผ๎าและกระเป๋ารีไซเคิล นักศึกษาช้ันปีท่ี  1 Plate ขนาด  ...................... จ านวน ............ แผํน 
Model ขนาด  .....................จ านวน ....5..... ชุด 
Cd จ านวน ...................  แผํน 
อื่น ๆ...................................................................... 

เป็นเสื้อ  กระโปรง  กางเกง  กระเป๋า  
รวม  5  ชุด 

3 เทคนิคการทอ นักศึกษาช้ันปีท่ี  3 Plate ขนาด  .......A2........ จ านวน ......5...... แผํน 
Model ขนาด  ...................จ านวน .............. ชุด 
Cd จ านวน ...................  แผํน 
อื่น ๆ...................................................................... 

 

4 การทอผ๎ามัดหมี ่ นักศึกษาช้ันปีท่ี  3 Plate ขนาด  .......A2........ จ านวน ......5...... แผํน 
Model ขนาด  ...................จ านวน ....5..... ช้ิน 
Cd จ านวน ...................  แผํน 
อื่น ๆ...................................................................... 

Model  เป็นผ๎าทอมัดหมี ่
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ล าดับที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน จ านวนชิ้นงาน 
รายละเอียดผลงาน 

(ถ้ามี) 
5 เทคนิคการมัดย๎อม นักศึกษาช้ันปีท่ี  1 Plate ขนาด  .................... จ านวน ............ แผํน 

Model ขนาด  ...................จ านวน ....5..... ชุด 
Cd จ านวน ...................  แผํน 
อื่น ๆ...................................................................... 

เป็นผ๎าไหม  และผ๎าฝูายมัดย๎อม  ขนาด  
A4  จ านวน  5  ช้ิน/1  ชุด 

6 สายรัดข๎อมือ  โดยการถักเชือก นักศึกษาช้ันปีท่ี  1 Plate ขนาด  .................... จ านวน ............ แผํน 
Model ขนาด  ...................จ านวน ....5..... ช้ิน 
Cd จ านวน ...................  แผํน 
อื่น ๆ...................................................................... 

สายรัดข๎อมือ  และพวงกุญแจ  โดยใช๎
เทคนิคการถักจากเชือก  5  ช้ินงาน 

7 การออกแบบเครื่องตํางกายและกระเป๋า นักศึกษาช้ันปีท่ี  3 Plate ขนาด  ................... จ านวน ............ แผํน 
Model ขนาด  ...................จ านวน ....5..... ชุด 
Cd จ านวน ...................  แผํน 
อื่น ๆ...................................................................... 

เป็นเสื้อ  กระโปรงหรือกางเกง  และ
กระเป๋า 

8 เทคนิคการตกแตํง นักศึกษาช้ันปีท่ี  3 Plate ขนาด  .......A3........ จ านวน ......5...... ชุด 
Model ขนาด  ...................จ านวน ....5..... ช้ิน 
Cd จ านวน ...................  แผํน 
อื่น ๆ...................................................................... 

 

9 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส าหรับท่ีพัก
อาศัย 

นักศึกษาช้ันปีท่ี  2 Plate ขนาด  .......A2........ จ านวน ......10......แผํน 
Model ขนาด  .....40*40...จ านวน ....4..... ช้ิน 
Cd จ านวน ...................  แผํน 
อื่น ๆ...................................................................... 

เป็นผลงานของนักศึกษาช้ันปีท่ี  2  ซึ่งมี  
4  กลุํม  แตํละกลุํมจะท าโมเดล
เฟอร์นิเจอร์ส าหรับห๎องตํางๆในท่ีพัก
อาศัย  เชํน  ห๎องครัว  ห๎องรับแขก  
ห๎องนอน  ห๎องรับประทานอาหาร 
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ล าดับที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน จ านวนชิ้นงาน 
รายละเอียดผลงาน 

(ถ้ามี) 

10 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน นักศึกษาช้ันปีท่ี  3 Plate ขนาด  .......A2........ จ านวน ......10......แผํน 
Model ขนาด  ....................จ านวน .............. ช้ิน 
Cd จ านวน ...................  แผํน 
อื่น ๆ...................................................................... 

เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  
ในรายวิชาเลือกทางสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  ซึ่งจะเป็นการเรียนรู๎พื้นฐานการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

11 ผลงานในรายวิชา  Basic  Graphic นักศึกษาช้ันปีท่ี  1 Plate ขนาด  .......A4........ จ านวน ......20......แผํน 
Model ขนาด  ....................จ านวน .....20......ช้ิน 
Cd จ านวน ...................  แผํน 
อื่น ๆ...................................................................... 

 

12 ผลงานในรายวิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ขั้น
พื้นฐาน  (Basic  computer  Graphics) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี  1 Plate ขนาด  .......A2........ จ านวน ......10......แผํน 
Model ขนาด  ....................จ านวน ................ช้ิน 
Cd จ านวน ...................  แผํน 
อื่น ๆ...................................................................... 

งานมี  2  ชุด  ชุดที่  1  มีจ านวน  5  
แผํน  คือ  โปสเตอร์รณรงค์
ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวในท๎องถิ่น
ของนักศึกษา  ชุดที่  2  มีจ านวน  5  
แผํน  เป็นการออกแบบ  Stationery  
และตราสัญลักษณ์องค์กร 

13 ผลงานในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เชิงอุตสาหกรรม  (Industrial  
Packaging  Design) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี  3 Plate Concept  ขนาด  .....A2.... จ านวน ...5...แผํน 
Model บรรจุภัณฑ์ ขนาด ..ตามช้ินงาน...จ านวน 
.....5......ช้ิน 
Cd จ านวน ...................  แผํน 
อื่น ๆ...................................................................... 
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ล าดับที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน จ านวนชิ้นงาน 
รายละเอียดผลงาน 

(ถ้ามี) 

14 เทคนิคการแสดงแบบ ID (ดินสอ,  สิชอล์ค
,  ปากกา) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี  1 Plate ขนาด  .....A2............. จ านวน ...30.....แผํน 
Model ขนาด …………………...จ านวน ............ช้ิน 
Cd จ านวน ...................  แผํน 
อื่น ๆ...................................................................... 

 

15 ผลงานในรายวิชา  Product  Thai  Art 
& Cralf 

นักศึกษาช้ันปีท่ี  3 Plate ขนาด  .....A1............. จ านวน ...3.....แผํน 
Model ขนาด ..หลายขนาด...จ านวน .......3.....ช้ิน 
Cd จ านวน ...................  แผํน 
อื่น ๆ...................................................................... 

ผลงานผลิตภัณฑ์รํวมสมัย 
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  ระเบียบวาระที่  2.4  โครงการบริการวิชาการ  (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  5) 
           เพื่อให๎การด าเนินโครงการบริการวิชาการ ของศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  5  ด าเนินไปด๎วยความ

เรียบร๎อย  และ บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ  ประธานฯ  ขอให๎ที่ประชุมพิจารณา  แตํงตั้ง คณะท างานในการ

ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  จ านวน  3  โครงการ  คือ  กิจกรรมปรึกษาแนะน ากิจกรรมเชิงสร๎างสรรค์  

กลุํมเปูาหมาย  10  ราย  งบประมาณ  500,000  บาท,  กิจกรรมพัฒนาผ๎าฝูายโดยวิถีธรรมชาติ  ที่อ าเภอเขาวง  จังหวัด

กาฬสินธุ์  งบประมาณ  300,000  บาท  และกิจกรรมพัฒนาดินและน้ าเคลิอบเซรามิกส์  ศูนย์สํงเสริมศิลปาชีพบ๎านกุดนา

ขาม  งบประมาณ  300,000  บาท 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล๎ว  มีมติเป็นดังนี ้

  ผู๎ด าเนินงานกิจกรรม ปรึกษาแนะน ากิจกรรมเชิงสร๎างสรรค์  กลุํมเปูาหมาย  10  ราย  คือ 

 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สุรกานต์  รวยสูงเนิน   เป็น ประธาน 
 นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร   
 นายชวนะพล  นํวมสวัสดิ์     
 นางสาวชนัษฎา  จุลลัษเฐียร    
 นางสาวฐิติพร  ฌานวังศะ     
 นายชิงชัย  ศิริธร      
 นางภาคินี  เปลํงดีสกุล     
ผู๎ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผ๎าฝูายโดยวิถีธรรมชาติ  ที่อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ ์
 นางรัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา    เป็น ประธาน 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วาริน  บุญญาพุทธิพงศ ์  
 นางสาวชนัษฎา  จุลลัษเฐียร 
 นางสาวฐิติพร  ฌานวังศะ 
 นางสาวอภิญญา  อาษาราช 
 นายขาม  จาตุรงคกุล 
 นายทวี  มณีสาย 
ผู๎ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาดินและน้ าเคลิอบเซรามิกส์  ศูนย์สํงเสริมศิลปาชีพบ๎านกุดนาขาม 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์  จันทะรี    เป็น ประธาน 
 นางสาวขวัญหทัย  ธาดา 
 นางสาวสุภาพร  อรรถโกมล 
 นายณัฏฐพงศ์  พรหมพงศธร 
 นายชวน  สีเรือง 
ฝุายเลขานุการในการด าเนินงานของทั้ง  3  กิจกรรม 

   นางวาสนา  ร าเพยพล   เป็น หัวหน๎า 
   นางกชามาส  ทินราช 
   นายจักริน  เงินทอง 
   นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย
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     ระเบียบวาระที่  2.5  โครงการหรือกิจกรรมในการเรียนการสอน  ของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ประจ าปีงบประมาณ  2555 
     เพื่อให๎การด าเนินงานของหลักสูตรฯ  เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  ถูกต๎อง  และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ  ประธานฯ  ให๎ที่ประชุม
พิจาณาโครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  2555  เพื่อให๎งํายตํอการบริหารจัดการงบประมาณของหลักสูตรฯ 
     มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล๎ว  มีมติเป็นดังนี ้

หมวด 
งบประมาณ

ที่มี 
รายละเอียด 

ที่ใช้จ่ายในหมวดนี ้
โครงการที่เสนอ 

งบประมาณที่
ขอ 

รายละเอียดโครงการ 

คําตอบแทน
อาจารย์ภายนอก 
และวิทยากร
พิเศษ 

    
202,000.00  

เป็นคําใช๎จํายในการเชิญอาจารย์พิเศษภายนอก
และในรายวิชาในหลักสูตรปกต ิ รวมถึงการเชิญ
วิทยากรบรรยายพิเศษ 

ผศ.สิงห ์ อินทรชูโต 
 
คุณแสงรวี  สิงหวิบูลย ์
อาจารย์รัฐไท  พรเจริญ 
อาจารย์ตํอวงศ ์  
อาจารย์เกรียงไกร 
อาจารย์พิจิตรา  บุญรัตพันธ ์ 
(แบรนด์พิจิตรา)  
อาจารย์ศรีบรรณา  ชัยสิทธิ ์
(ออกแบบ) 
รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า 
นายธีรเชต  ภิญโญ 
อาจารย์เพียงจิต  มาประจง 
แบรนด์ไตรโมด 
 

  ในรายวิชา  sustain บรรยายพิเศษ 
(อ.ดร.ชนัษฎา) 
บรรยายพิเศษ(อ.ฐิติพร) 
บรรยายพิเศษ(อ.ดร.ชนัษฎา) 
บรรยายพิเศษ (ผศ.สุรกานต)์ 
บรรยายพิเศษแอนิเมชั่น(ผศ.สุรกานต)์ 
บรรยายพิเศษ(อ.ฐิติพร) 
 
บรรยายพิเศษแอนิเมชั่น(ผศ.ธนสิทธิ)์ 
 
บรรยายพิเศษ(อ.ฐิติพร) 
บรรยายพิเศษ(อ.ชวนะพล) 
บรรยายพิเศษ(ผศ.วาริน) 
บรรยายพิเศษ(อ.ฐิติพร) 
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หมวด 
งบประมาณ

ที่มี 
รายละเอียด 

ที่ใช้จ่ายในหมวดนี ้
โครงการที่เสนอ 

งบประมาณที่
ขอ 

รายละเอียดโครงการ 

สนับสนุนการ 
ประกวดแบบ / 
Workshop 

  
150,000.00  

คําใช๎จํายในการเดินทางไปประกวดแบบ 
(คําใช๎จํายในสํวนนี้ ใช๎งบ 65 %  บนได๎)  และ
คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมโครงการตํางๆให๎กับ
นักศึกษา 

ในรายวิชา ID  2  ท าโครงการ
รํวมกับ SCG  และน าผลงานจัด
แสดงงานที่เซ็ลทรัล 
 
อบรมการใช๎จักรเย็บผ๎า 
 
เรียนการท ามัดหมี่ 
 
street  furniture 
 
Designer  camp 

15,000 
 
 
 
6,000 
 

  

สนับสนุน
กิจกรรม 
สํงเสริมศักยภาพ 
นักศึกษา 

  
109,898.00  

คําใช๎จํายส าหรับโครงการชํางคึด / โครงการไหว๎
พระพิฆเนศ / โครงการจัดแสดงผลงานที่เซ็ลทรัล / 
การจัดท า  Hall  of  Fame  และโครงการอ่ืนๆ
ของนักศึกษาในหลักสูตร 

เซ็นทรัล 
 
Hall  of  Fame 
 
ไหว๎พระพิฆเนศ 

50,000 
 
30,000 
 
5,000 
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หมวด 
งบประมาณ

ที่มี 
รายละเอียด 

ที่ใช้จ่ายในหมวดนี ้
โครงการที่เสนอ 

งบประมาณ 
ที่ขอ 

รายละเอียดโครงการ 

นิเทศนักศึกษาฝึก 
งาน 

     
60,000.00  

คําใช๎จํายในการเดินทางไปนเทศนักศึกษาฝึกงาน  
จ านวน  40,000  บาท / จัดท าคูํมือ  10,000  
บาทของที่ระลึก 10,000 บาท 

    

คําใช๎จํายอื่นๆ     
126,237.25  

เป็นคําใช๎จํายในการปริ๊นไวนิลประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเดือนละ  2  แผํนๆละ  1,000  บาท  
รวม 12  เดือน24,000  บาท  /  คําตัดสูท หรือ
คําใช๎จํายในการด าเนินงานอื่นๆของหลักสูตรฯ 

ปูายชื่อห๎องประชุม 
 
ปูายจอดรถ 
 
ตัดสูท 

20,000 
 
5,000 
 

 

 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   ระเบียบวาระที่  3.1  รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 
- อัตราก าลังและความต้องการบุคลากรสายผู้สอน  ของแต่ละสายวิชา 
ตามที่บุคลากรแตํละสายวิชา  ได๎รับมอบหมายให๎ด าเนินการจัดท าแผนความต๎องการบุคลากรแตํละสายวิชารวมทั้งความช านาญของบุคลากรแตํละทํานในสายวิชา 

ตํางๆนั้น  มีผลเป็นดังนี ้
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สายวิชาการออกแบบสิ่งทอ 
 

อาจารย์ประจ าสายวิชา 
วุฒิปริญญาตรี 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

วุฒิปริญญาโท 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
วุฒิปริญญาเอก 

(สาขาวิชา) 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่จะศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก 

ปัจจุบัน        
1.  ผศ.วาริน  บุญญาพุทธิพงศ ์ ออกแบบ

อุตสาหกรรม 
การออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์
โครงการนิทาน
มูลนิธิเด็ก 

Textile Design Constructed 
textile 

- - - 

2.  อ.ดร.ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร สถาปัตยกรรม การออกแบบ
อาคารศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎศรีษะเกษ 

บริหารธุรกิจ ความคิดเห็นของ
ผู๎โดยสารที่มีตํอการ
โฆษณาทางโทรทัศน์
บนรถโดยสาร
ประจ าทางปรับ
อากาศสาย 
ขอนแกํน – 
กรุงเทพฯ  
กรณีศึกษา บริษัท 
นครชัยแอร์ จ ากัด 
 
 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ ์ การศึกษาเส๎นใยและ
แพรพรรณชนเผํา
ลาวเทิงเพื่อพัฒนาใช๎
ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์รํวมสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 13 

อาจารย์ประจ าสายวิชา 
วุฒิปริญญาตรี 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

วุฒิปริญญาโท 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
วุฒิปริญญาเอก 

(สาขาวิชา) 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่จะศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก 

3.  อ.ชวนะพล  นํวมสวัสดิ ์ ประยุกต
ศิลปศึกษา
(ศิลปะสิ่งทอ) 

การเคลื่อนไหว
ของสายน้ า  

การจัดการการ
ออกแบบภายใน
(ก าลังศึกษา) 

ปัจจัยที่มีผลตํอการ
ออกแบบและ
จัดการพื้นที่ใช๎สอย
ภายในบ๎าน 
โครงการบ๎านเอ้ือ
อาทรศิลา จ.
ขอนแกํน 

ออกแบบสิ่งทอ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์  
วิจัยศิลปวัฒนธรรม  
(สาขาที่สนใจ) 
 
 
 

เป็นเร่ืองเกี่ยวข๎องกับ
การออกแบบ สิ่งทอ 
การตกแตํง หรืออาจ
เป็นเชิงนวัตกรรม 
หรือเชิงอนุรักษ์และ
พัฒนา   

2556 
 
 
 

 

4.อ.ฐิติพร  ฌานวังศะ  จิตรกรรม ออกแบบลวดลาย
(แพทเทิล)แรง
บันดาลใจจากดาว
ประดับเพดาน ใน
ความเชื่อและ
ความงาม
แบบอยํางศิลปะ
ไทย 

มัฑนศิลป์
ศิลปะประยุกต์

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

การจัดระเบียบทัศน
ธาตุในโครงสร๎าง
ทางอารมณ์จาก

ธรรมชาต ิ

(ก าลังศึกษา)
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

การศึกษาศักยภาพ
ทางภูมิปัญญาระดับ
หัตกรรมของชุมชน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ในประเทศไทยเพื่อ
ปรับใช๎ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากพืช
ตระกูลปอ  
 

 

ความต้องการอัตราก าลัง
เพิ่มเติม 

       

1. Design  Fashion design  Fashion/textile 
design 

 **เน๎นสาขา 
Fashion 
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อาจารย์ประจ าสายวิชา 
วุฒิปริญญาตรี 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

วุฒิปริญญาโท 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
วุฒิปริญญาเอก 

(สาขาวิชา) 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่จะศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก 

2. Design  Fashion design  Fashion/textile 
design 

 **เน๎นสาขา 
Fashion 

 
Positioning   
ความสนใจและความช านาญ  

คณาจารย์ / ความสนใจ ความช านาญเฉพาะ ความสนใจ อื่นๆ ที่สามารถสอนได้ทุกท่าน 
1.  ผศ.วาริน  บุญญาพุทธิพงศ์   การทอผ๎า การมัดย๎อม การพิมพ์ Heat transfer  การออกแบบสิ่งทอรํวมสมัย การออกแบบกราฟิก การออกแบบสิ่งทอ การออกแบบกราฟิกขั้นพื้นฐาน 

การออกแบบขั้นพื้นฐาน การออกแบบผลิตภัณฑ ์
2.  อ.ดร.ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร  
 

สิ่งทอพื้นถิ่นของชนเผําลาวเทิง  ใน 5 แขวงตอน
ใต๎ของ สปป.ลาว : การผลิตเส๎นใย  เส๎นด๎าย การ
ทอ ลวดลายเอกลักษณ์แตํละชนเผําและ
ผลิตภัณฑ์ผ๎าทอพื้นถิ่นของชนเผําลาวเทิง 19 ชน
เผําในแขวงสะหวันนะเขต, สาละวัน, อัตตะปือ, 
เซกอง และจ าปาสัก 

การพัฒนาสิ่งทอพื้นเมือง  ได๎แกํ   การย๎อมสีธรรมชาติ  
การพัฒนาวัสดุสิ่งทอ  การทอ  และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง 

1.การเขียนแบบผลิตภัณฑ์   
2.การใช๎งานโปรแกรมส าหรับการออกแบบเลขนศิลป์  
:  Photoshop, Illustrator   
3.การออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์  
4.การใช๎งานโปรแกรม Solid work 
5.การออกแบบเครื่องประดับอีสาน 
6.การทอผ๎าพื้นเมือง 
7.การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ     

3.  อ.ชวนะพล  นํวมสวัสดิ์ 
 

ศิลปะสิ่งทอ การทอผ๎ามัดหมี่แบบประยุกต์และ
รํวมสมัย  งานพิมพ์ผ๎า silk screen การ
ออกแบบลวดลายผ๎า ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ๎า 

ผ๎ากับการออกแบบตกแตํงภายใน  การออกแบบ
ตกแตํงภายใน  ผ๎ากับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 

การออกแบบขั้นพื้นฐาน  เทคนิคการน าเสนอแบบ สิ่ง
ทอข้ันพื้นฐาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน 
การออกแบบเครื่องประดับ  การวิจารณ์ทางการ
ออกแบบอุตสาหกรรม  
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คณาจารย์ / ความสนใจ ความช านาญเฉพาะ ความสนใจ อื่นๆ ที่สามารถสอนได้ทุกท่าน 
4.อ.ฐิติพร  ฌานวังศะ 
 

ศิลปะ,การสร๎างแนวคิด แรงบันดาลใจ ,การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์(Home Decorative 
item)Textiles ,Accessories,pattern
นวัตกรรม เคร่ืองมือ ภูมิปัญญาหัตถกรรม
ท๎องถิ่นเน๎นวัสดุ เส๎นใย การย๎อม การถัก การมัด 
เทคนิคทางศิลปะ,แนวโน๎ม(เทรนด์),ตลาดธุรกิจ
ผลิตภัณฑ ์

-ศิลปะผ๎า ในการน าไปใช๎ตกแตํง(แฟชั่นเชิงวิธีคิด) 
-การออกแบบพัฒนา สํงเสริมเพื่อเกิดคุณคํา 
ความหมาย สร๎างมูลคําเพิ่มผลิตภัณฑ์ในงานสิ่งทอ
ท๎องถิ่น 

 

 
สายวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 
 

อาจารย์ประจ าสายวิชา 
วุฒิปริญญาตรี 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
วุฒิปริญญาโท 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
วุฒิปริญญาเอก 

(สาขาวิชา) 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่จะศึกษาใน
ระดับปริญญา

เอก 
ปัจจุบัน        
1.  นายชิงชัย  ศิริธร       2555 
2.  นางภาคินี  เปลํงดีสกุล ออกแบบนิเทศศิลป ์ ออกแบบชุดหนังสือ

นิทานสํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ของ สสส. 

ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต (สาขา
เทคโนโลยี
การศึกษา) 

ชุดการเรียนรู๎
มัลติมีเดียตามแนว
คอนสรัคติวิสต ์

ศิลปกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ 

มัลติมีเดียเชิงตอบโต๎
สองมิติ ส าหรับผู๎ที่มี
ปัญหาบกพรํองทางด๎าน
การเรียนรู๎ 

2557 

3.  นายขาม  จาตุรงคกุล ศิลปะอุตสาหกรรม 
industrial  design 

 ออกแบบรถ
มอเตอร์ไซค์ไฟฟูา
ตรวจงานในโรงงาน 

ออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

ออกแบบฟอนต์และ
คลิปอาร์ตอีสาน 

วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ตราสัญลักษณ์ลาว : 
การสื่อสารอัตลักษณ์
องค์กรในยุคโลกาภิวัตน์ 

2555 
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อาจารย์ประจ าสายวิชา 
วุฒิปริญญาตรี 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
วุฒิปริญญาโท 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
วุฒิปริญญาเอก 

(สาขาวิชา) 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่จะศึกษาใน
ระดับปริญญา

เอก 
4.  นายสัญชัย  สันติเวส สถาปัตยกรรม ศูนย์สํงเสริมและ

เผยแพรํการ์ตูนไทย 
คอมพิวเตอร์ใน
งานออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

โปรแกรมการเทียบ
สีและก าหนดอัตรา
สํวนผสมของสีใน
งานสถาปัตยกรรม 

ศิลปะการออกแบบ การรับรู๎สีสันของ
ภาพวาดศิลปะโดยใช๎
เสียงส าหรับคนตาบอด
สนิท 

 

5.  นส.สมหญิง  พงศ์พิมล 
 
 
 
 
 

Graphic  Design การออกแบบเรข
นิเทศบนบรรจุภัณฑ์
เพื่อการสํงออก 

Graphic  Design 
 
 
 
 

การออกแบบ
เอกลักษณ์องค์กร
ส าหรับของฝาก
ขอนแกํน 

ก าลังศึกษา  
Industrial  
manufacturing  
engineering  
School  of  
engineering   
and  technology 

ก าลังสนใจ 
(กระบวนการรีไซเคิล
กลํองเครื่องดื่มโดย
ศึกษาเทคนิค
กระบวนการแยกวัสดุ
กลํองเครื่องดื่มและการ
ประเมินผลหลังการใช๎
งานของผลิตภัณฑ์รี
ไซเคิลตํางๆจากกลํอง
เครื่องดื่ม) 

 
 
 
 
 

ความต้องการอัตราก าลัง
เพิ่มเติม 

       

1. 3D       
2.        
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Positioning   
ความสนใจและความช านาญ  
 

คณาจารย์ และ ความสนใจ ความช านาญเฉพาะ ความสนใจ อื่นๆ ที่สามารถสอนได้ทุกท่าน 
อ.สมหญิง  
Packaging  Designer 

Production Process Packaging Basic  Graphic 
symbol  
Basic  com. graphic 
Brand/ logo/ typo / ornamental 
Product  Graphic 

อ.สัญชัย 
Programmer 

Interactive design Computer  Program 

อ.ขาม 
Corporate identity Designer 

History of  Graphic / Design+Culture 
 

การออกแบบเชิงวัฒนธรรม 

อ.ชิงชัย 
Animator / web designer 

Character  Design  
Animation 3 D 

Movie / Entertain 

อ.ภาคินี 
illustrator  

Animation 2 D + Edutainment 
 

สื่อการเรียนการสอน 

ยังขาดผู๎ช านาญทางด๎าน  Advertising นักคิดที่ผํานงานบริษัทโฆษณา 
Exhibition นักออกแบบที่ถนัดเร่ืองโครงสร๎างและการจัดการ 
สิ่งพิมพ์ นักออกแบบเก่ียวกับวงการหนังสือ นิเทศศาสตร์ 
โทรทัศน์ นักออกแบบเก่ียวกับวงการโทรทัศน์และภาพยนตร์ 
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สายวิชาการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 

อาจารย์ประจ าสายวิชา 
วุฒิปริญญาตรี 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
วุฒิปริญญาโท 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
วุฒิปริญญาเอก 

(สาขาวิชา) 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่จะศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก 

ปัจจุบัน        
1.  ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะร ี ศิลปะ

อุตสาหกรรม
(สถ.บ.) 

การออกแบบพัฒนา
บรรจุภัณฑ์แยมอิมพิ
เรียล 

ศิลปะมหาบัณฑิต 
(เครื่องเคลือบดิน
เผา) ศ.ม. 

อดีตอีสาน :  การ
สร๎างสรรค์ภาชนะ
เครื่องปั้นดินเผา
ส าหรับประดับ
อาคาร 

การวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ลวดลายล๎านช๎าง :  
สัญลักษณ์แหํงวิถีลุํม
น้ าโขง 

2554 

2.  อ.สุภาพร  อรรถโกมล วิทยาศาสตร์
บัณฑิต  
สาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรา
มิกซ์ (วท.บ.) 

การทดลองสัดสํวน
ของเซอร์คอนทัลคัม
และแบเรียมที่มี
อิทธิพลตํอเนื้อดิน
ปั้นโดโลไมท ์

ศิลปะมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเครื่อง
เคลือบดินเผา 
(ศป.บ) 

จินตภาพแหํงความ
รื่นรมย์ (ผลงาน
ประติมากรรม
เครื่องปั้นดินเผา) 

สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  คณะ
ศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ : 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) 

การสร๎างสรรค์
ผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา  
ศึกษาแนวทาง
ผสมผสานหัตถกรรม
พื้นถิ่นของชุมชนบ๎าน
วังถั่ว  ต.วังชัย  อ.น้ า
พอง  จ.ขอนแกํน 

2552 

3.  อ.ณัฏฐพงศ์  พรหมพงศธร ศิลปะบัณฑิต 
(ศบ.) 
ภาควิชา
เครื่องปั้นดินเผา 

ของที่ระลึกไทย ชุด 
“สัตว์ฟหิมพานต์” 

ศิลปะมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเครื่อง
เคลือบดินเผา 
(ศป.บ) 

โครงการออกแบบ
เครื่องดนตรีประเภท
เครื่องเคาะ  “อูด”ู 

สาขาวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เครื่องปั้นดินเผาลาว  
“วิถีชุมชนรูปแบบ  
และกระบวนการผลิต
ในยุคจินตนาการ
ใหม”ํ 
 

2552 
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อาจารย์ประจ าสายวิชา 
วุฒิปริญญาตรี 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
วุฒิปริญญาโท 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
วุฒิปริญญาเอก 

(สาขาวิชา) 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่จะศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก 

4.  อ.ขวัญหทัย  ธาดา สถาปัตยกรรมศา
สตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการ
ออกแบบ
อุตสาหกรรม 

โครงการออกแบบ
ของที่ระลึกเคร่ือง
ปั้นดิน 
เผาโดยใช๎แนวคิด
จากภาพเขียนสี
สมัยกํอน
ประวัติศาสตร์ผา
แต๎ม  อุบลราชธาน ี

     

ความต้องการอัตราก าลัง
เพิ่มเติม 

       

1. ออกแบบหรือ
มัณฑนศิลป ์

 เซรามิก  Design   

2.        
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สายวิชาการออกแบบเครื่องเรือน 

อาจารย์ประจ าสายวิชา 
วุฒิปริญญาตรี 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
วุฒิปริญญาโท 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
วุฒิปริญญาเอก 

(สาขาวิชา) 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่จะศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก 

ปัจจุบัน        
1.  ผศ.สุรกานต์  รวยสูงเนิน สถาปัตยกรรม

ภายใน 
ออกแบบตกแตํง
ภายในพิพิธภัณฑ์
หัตถกรรมอีสาน 

สถาปัตยกรรม
ภายใน 

การศึกษาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน
ภายในเรือนอีสาน
(เรือนเกย) 
กรณีศึกษา บ๎านเข
วา จังหวัดขอนแกํน 

วิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ คณะ
ศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ 

แนวทางการ
ออกแบบเครื่องเรือน
ตามความต๎องการ
ของผู๎สูงอายุภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

2.  อ.นิธิวดี  ทองปูอง สถาปัตกรรม
ศาสตร ์

ออกแบบส านักวิชา
ทันตแพทยศาสตร์ 
ม.เทคโนโลยีสุรนาร ี

ภูมิสภาปัตย ์ พฤติกรรมการใช๎
สวนสาธารณะที่เป็น
ผลตํอรูปแบบของ
สวนในเขตเทศบาล
นครขอนแกํน 

สหวิทยาการ
ออกแบบ 

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์
สาธารณะที่มีผลตํอ
พฤติกรรมคนไทยใน
พื้นที่เปิดโลํง
สาธารณะ 

 

3.  อ.รัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา ออกแบบภายใน 
 
 
 

ศูนย์ศิลปหัตถกรรม
พื้นเมืองภาคอีสาน 
ขอนแกํน 

Communication 
Art   

Graphic วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อัตลักษณ์อีสานที่มี
ผลกระทบตํอการ
ออกแบบตกแตํง
ภายในภายใน
สถาปัตยกรรมอีสาน 
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อาจารย์ประจ าสายวิชา 
วุฒิปริญญาตรี 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
วุฒิปริญญาโท 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
วุฒิปริญญาเอก 

(สาขาวิชา) 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่จะศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก 

อ.อภิญญา  อาษาราช ออกแบบ
อุตสาหกรรม 

ออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ที่
สามารถปรับเปลี่ยน
การใช๎งานได๎ตาม
พัฒนาการ
เด็กผู๎หญิงอายุ 5-18 
ปี 

    2557 

 
Product / Basic 

อาจารย์ประจ าสายวิชา 
วุฒิปริญญา

ตรี 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

วุฒิปริญญาโท 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

วุฒิปริญญาเอก 
(สาขาวิชา) 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 
ปีที่จะศึกษาในระดับ

ปริญญาเอก 

ปัจจุบัน        
1.  อ.ชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ID เครื่องเสียง ID ชุดครัวไทย - - - 
2.  อ.วิรุฬห์  สังข์สุวรรณ ID City car ID (ไมํทราบ) ID (ไมํทราบ) ตํอจาก ป.โท 
ความต้องการอัตราก าลังเพิ่มเติม        
1. ID หรือ

ใกล๎เคียง 
      

2. ID หรือ
ใกล๎เคียง 
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  ระเบียบวาระที่  3.2  รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ  

 -  การแต่งตั้งคณะกรรมการในการออกข้อสอบ และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียน เพ่ือเข้า
ศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  โดยวิธีพิเศษ  โครงการช้างเผือก  ประจ าปี
การศึกษา  2555 

 เพื่อให๎การสอบคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
โดยวิธีพิเศษ  โครงการช๎างเผือก  ประจ าปีการศึกษา  2555  เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  ถูกต๎อง  เรียบร๎อย  และเป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกํน  ฉบับที่ 1921/2554  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2554  เร่ือง  การสอบคัดเลือกนักเรียน
เข๎าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปกติ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแกํน  
ประจ าปีการศึกษา  2555  โดยวิธีพิเศษ  (โครงการช๎างเผือก) คณะกรรมการบริหลักสูตรฯ  ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการในการ
ออกข๎อสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  และคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนใน
โครงการดังกลําว  ดังนี้ 

               คณะกรรมการในการออกข๎อสอบฯ 
  ผศ.สุรกานต์  รวยสูงเนิน  เ ป็นประธาน 

   อ.ดร.ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร         เป็นกรรมการ 
   อ.ชิงชัย  ศิริธร                       เป็นกรรมการ 
   อ.อภิญญา  อาษาราช             เป็นกรรมการ 
   อ.ขวัญหทัย  ธาดา                  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   คณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ 
 ผศ.วาริน  บุญญาพุทธิพงศ์        เป็นประธาน 
   อ.ชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร   เป็นกรรมการ 
   อ.รัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา        เป็นกรรมการ 
   ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะรี                เป็นกรรมการ 
   อ.ฐิติพร  ฌานวังศะ                เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
  ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 
 
      
 
นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย 
   ผู๎จดบันทึกการประชุม 
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